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Abstract:

:ملخص
تقسيم

There are many vital tracks that
lead to a geopolitical division of
states, and division is usually the
result of internal separatist
demands
that
receive
encouragement and support from
abroad in most cases and translate
by the birth of a new state on a
part of the land of a previous state,
although the geopolitical changes
are mostly an ideological affair
applied to the region In fact, it
translates an ideological project
and project or a geographical
reality.

يعاجل موضوع املقالة إشكالية

وتفكيك اإلقليم كنزعة متأصلة يف الوجدان الغريب وسعيه
احلثيث إلعادة صياغة وتشكيل املنطقتني العربية
 حبيث، مبا خيدم أهدافه ومصاحله االستعمارية،واإلفريقية
، فكر البلقنة وحاالت التقسيم:يتضمن العناصر التالية
دراسة أتصيلية للسودان ما قبل االنفصال وكذلك
:التطرق إىل السودان يف مرحلة ما بعد االنفصال
 وأخريا واقع انفصال جنوب،انقسام إقليم اجلنوب
 وقد مت التوصل إىل أن.السودان بني الواقع واألهداف
دولة السودان أدى إىل التأثري عليها يف

إن بلقنة

العديد من اجلوانب خاصة منها اجلانب اجليوسياسي
 ففي الوقت الذي كانت فيه،لرتاجع مكانتها إفريقيا
هذه األخرية من الدول اليت يتوقف عليها و هبا كامل

The year 2011 is considered an
important point for a shift in the
political history of Sudan, if major
and parliamentary elections are
held and preparations are made for
the independence referendum of
South
Sudan,
which
was
conducted
and
the
results
announced
by
a
majority
supporting
independence.
Agreement was reached on
separation and the establishment
of the state officially in 2011,
which became the state of South
Sudan with its capital Juba.

 و أحد عوامل زعزعة، استقرار منطقة القرن اإلفريقي
مصري اإلقليم و أحد أركان األمن الغذائي العريب
.واإلفريقي تتعرض السودان املنفصلة حتدايت كبرية
،  تفكيك األقاليم،البلقنة

:الكلمات املفتاحية

. دولة جنوب السودان،دولة السودان، االنفصال
Key words: sudan , south sudan,
fragmentation sudan

, Balkanization.
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عن نتائجه ابألغلبية املؤيدة لالستقالل و مت االتفاق

 .1مقدمـة :

على االنفصال وقيام الدولة رمسيا من نفس العام واليت

السودان هي أمة متنوعة ودولة متثل تعددية إفريقيا من

أصبح دولة جنوب السودان وعاصمتها جواب.

خالل خمتلف القبائل والعشائر واألعراق واجلماعات

إشكالية الدراسة:

الدينية .ومع ذلك  ،فإن وحدة السودان موضع تساؤل
 ،بينما هناك حديث عن توحيد الدول  ،وعن إنشاء

سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على

يوما ما من خالل االحتاد
الوالايت املتحدة األفريقية ً
األفريقي

اإلشكالية التالية:
هل عملية انفصال جنوب السودان عن السودان

تسليط الضوء على استفتاء يناير  2011يف جنوب

انجتة عن موجات التقسيم وبلقنة جيوسياسية أم واقع

السودان .أعلنت إدارة أوابما رمسيًا أهنا تؤيد فصل
جنوب السودان عن ابقي السودان.

مفروض ؟
تندرج هذه اإلشكالية على جمموعة من األسئلة

بلقنة السودان هي حقيقة على احملك .لسنوات  ،تلقى

الفرعية واملتمثلة يف:

قادة ومسؤولو جنوب السودان الدعم من أمريكا

 -1ماذا نقصد ابلبلقنة؟ وما هي أسباهبا؟

واالحتاد األورويب

 -2ما هي األمهية اجليوسياسية النقسام جنوب

تتعدد املسارات احليوية اليت تؤدي إىل التقسيم

السودان؟

اجليوسياسي للدول ،وعادة ما يكون التقسيم مثرة

 -3هل يعترب انفصال جنوب السودان عن مشاله

مطالب داخلية انفصالية تتلقى التشجيع و الدعم من

بلقنة جيوسياسية أم انفصال شرعي؟

اخلارج يف معظم األحيان و ترتجم بوالدة دولة جديدة

فرضية الدراسة:

على جزء من أرض دولة سابقة ،وإن كانت التغيريات
اجليوسياسية يف معظمها شأان أيديولوجيا يطبق على

من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة نفرتض أن:

اإلقليم و يف الواقع ترتجم إرادة و مشروعا أيديولوجيا أو
واقعا جغرافيا.

اجلزائر

 انفصال جنوب السودان  ،كان نتاجا لعملية

ويعترب عام  2011كنقطة مهمة

بلقنة لتحقيق أهداف جيوسياسية ألطراف

للتحول يف اتريخ السودان السياسي ،إن مت إجراء

معينة.

انتخاابت رئيسية وبرملانية والقيام بتحضريات الستفتاء
استقالل جنوب السودان  ،الذي مت إجراؤه واإلعالن
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أفرزت هناية احلرب الباردة العديد من التحوالت على

منهج الدراسة:

مستوى الساحة الدولية حيث ظهرت العديد من

مت اعتماد منهج حتليلي وصفي يف عرض وحتليل مجيع

القضااي و املشكالت اليت تستدعي احلل إضافة إىل

جوانب الدراسة ،ابإلضافة إىل املنهج املورفولوجي

التغري يف أجندات السياسة العاملية و ظهور مفاهيم

الذي يرتكز اهتمامه بشكل الدولة من حيث النمط أو

جديدة يف العالقات الدولية على غرار مفهمومي البلقنة

القالب والرتكيب أو البناء .ففيما يتعلق ابلنمط فإنه

و اللبننة.

خيتص ابلرتتيبات والتنظيمات املتأنية عن االرتباط
السياسي الداخلي للدولة فيما بني وحداهتا وأقاليمها

"البلقنة" مصطلح يستخدم لإلشارة إىل الصراع العرقي

كذلك االرتباط السياسي اخلارجي فيما بينها وبني

والتشرذم داخل الدول متعددة األعراق ]1[ .متت

التكتالت السياسية واإلقليمية كذلك مع التحالفات

صياغة هذا املصطلح يف هناية احلرب العاملية األوىل

العاملية .أما البناء والرتكيب فيختص ابملظاهر املكانية

لوصف االنقسام العرقي لإلمرباطورية العثمانية  ،وحتديداً

اليت تشرتك فيها الوحدات السياسية.

يف البلقان.

تقسيم الدراسة:

فخالل العشرين سنة املاضية ساهم مسرحان من
النزاعات املأساوية يف إنعاش التفكري اجليوسياسي ،فقد

احملور األول :فكر البلقنة وحاالت التقسيم.
احملور الثاين:

اشتق تعبري" البلقنة " من احلروب البلقانية اليت تلت

دراسة أتصيلية للسودان ما قبل

االنسحاب الرتكي من البلقان خالل احلروب اليت

االنفصال.
احملور الثالث:

رافقت تفكك االحتاد السوفييايت و منذ ذلك الوقت و
امتداد التحليالت و األفكار الناجتة عن تلك احلروب.

السودان يف مرحلة ما بعد

و استخدم هذا التعبري " لتمييز األوضاع اجليوسياسية

االنفصال:انقسام إقليم اجلنوب.

املتماثلة ظاهراي أو ابملقارنة مع العامل األخر .

احملور الرابع :واقع انفصال جنوب السودان بني

21

 1.2إيتولوجيا البلقنة :balkanization

الواقع واألهداف.

 .1..2تعبري يعود إىل ما قبل احلرب العاملية
األوىل  31914و هو مصطلح مشتق من كلمة
البلقان الرتكية األصل و اليت تعين اجلبل أو املرتفع من

 : .2فكر البلقنة وحاالت التقسيم.

األرض  4.استعارة حديثة للعملية اجليوسياسية اليت
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حدثت يف شبه جزيرة البلقان ،يف سياق اهنيار

كلمة مستحدثة تستخدم من قبل الصحافيني لتدل يف

اإلمرباطورية العثمانية خالل القرنني التاسع عشر

أحناء متعددة من العامل على جتزئة أراض موحدة إىل عدد

واخلامس أوائل القرن العشرين  ،مما أدى إىل تفتيت

كبري من الدول اليت يغلب عليها طابع التنافس.

هذه املنطقة إىل غري تعاونية أصغر تنص على .ويقال

 2.2حاالت تقسيم األقاليم:

أن املصطلح األصلي "بلقنة" صاغ يف مقابلة مع

إن التبدالت املستندة إىل حاالت التواصل و االنقطاع

صحيفة نيويورك اتميز مع السياسي األملاين

تكمن تقليداي يف إنقاص و توسيع اإلقليم الذي متارس

 ، Walther Rathenauيف عام . 19185

عليه دولة معينة سيادهتا و قد ترجم ذلك اترخييا

تعد البلقان من املناطق اليت تتميز ابلتداخل العرقي

حسب الظروف ( األمكنة و األزمنة )  .بتجزئة اجملال

والديين لتعدد القوميات فيها و هذا ما جعل منها

السياسي و زايدة للحدود أو على العكس عرب

منطقة قلقة يف العامل عامة و أورواب خاصة .ومبطلع

جتمعات أو انتقال أو إلغاء حدود هذه التحوالت

التسعينيات كان هلا أتثري كبري على هذه املنطقة و

امللحوظة من بداية التاريخ إىل أايمنا احلالية .

ابألخص االحتاد اليوغساليف الذي كان مسرحا لصراع
دموي عنيف يف ظل مناداة كل مجهورية ابستقالهلا.

فال بد من مراقبة التصنيف االصطالحي ابنتباه و حذر

6

من قبل الذين يريدون األخذ ابجليوسياسية العلمية و

و قد انقسمت البلقان إىل عشرة دول هي اجلبل األسود

مثل كل ما يرتبط بشان دالالت اجليوسياسية تعرب هذه

البوسنة و اهلرسك بلغاراي البانيا رومانيا سلوفينيا صربيا

التسميات عن تصورات الذين يستخدموهنا و حسب

كرواتيا كوسوفو و مقدونيا  .ويدل على عملية جتزئة

االنتماء و التأييد هلذا الطرف أو ذاك حيكي عن

قائمة على استغالل القوميات الصغرية تؤدي يف النهاية

التقسيم و االنشقاق و االنفصال و اإلحلاق أو

إىل نشوء دول جديدة مستقلة على حساب منطقة

إعادة التوحيد .

موحدة جغرافيا وكانت تعيش ضمن إطار سياسي و

10

فتتعدد املسارات احليوية اليت تؤدي إىل التقسيم

إداري موحد .و قد اختذ هذا املصطلح منذ القرن 19
معىن جيوسياسيا ابمتياز .

9

اجليوسياسي  .فعندما يكون التقسيم مثرة مطالب داخلية

7

تدعى انفصالية فاهنا تلقى التشجيع و الدعم من اخلارج

و هو مصطلح يستخدم للداللة على االجتاهات

يف معظم األحيان و ترتجم بوالدة دولة جديدة على

االنفصالية و التوجهات التقسيمية يف أية أزمة لتعقد

جزء من أرض دولة سابقة و املسار الذي يتحقق يدعى

التعامل الدويل معها 8.و أصبحت" البلقنة" بذلك

انفصاال عندما تكون الدولة السابقة قد حاولت منعه
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ابلقوة و بقدر اكرب من الصحة بوصف املسار

و لقد استمرت عملية الضم ابلقوة طويال و ترمجت يف

ابالنشقاق عندما يكون الفصل قد مت بصورة سلمية

مرحلة أولية كانت مدهتا قابلة للتغيري و ميكن أن متتد

بل توافقية و ابلتقسيم عندما يكون قد فرض من قبل

طويال ابالحتالل وقد جرت كذلك عمليات الضم

قوى خارجية و عندما يعمم االنفصال على عناصر

ابلشراء أو ابلتفاوض و استشارة السكان املعنيني .و

إقليمية خمتلفة من الدولة السابقة و يصل إىل درجة إقامة

كما ميكن حملاوالت اإلحلاق أن تفشل كما ميكن هلا أن

كياانت لدول جديدة يقال أهنا مالئمة أو غري مالئمة

تكون دائمة .أما حاالت إعادة التوحيد عندما ختص

ملسار اهلدم و التجزئة و التفكك او إعادة التكوين .

هذه التجمعات دوال ولدت من انشقاق او تقسيم دولة

11

سابقة بتحقيق مشروع إعادة توحيدها أو بوضع تصور

فيبقى بعضها دون حتقيق بسبب فقدان التأييد السعي

عن طموح أو رفض األطراف املعنية.

أو عدم وجود توازن يف القوى يف مرحلة التعظيم  .و

13

أما التوسع فبصفته هدفا دائما وساميا هو الفكرة املركزية

تتسبب حاالت االنفصال اجلارية ذات النتائج الغري

لالمربايلية .

مؤكدة يف بعض األحيان أبعمال القتل و التدمري
كالقوقاز مثال  .أما حاالت االنفصال بدون ارهاق

14

 .3التحليل اجليوسياسي لبلقنة السودان :الواقع

دماء فيمكن تسميتها انشقاقات وهي اقل ندرة يف

االنفصايل واألبعاد اإلسرتاتيجية.

القرن العشرين  20من استمرار حاالت التزاحم

يف هذه اجلزئية يتم حتليل بلقنة السودان جيوبولتيكيا

السلطوية على مساحة إقليمية  12.فحاالت التقسيم

وذلك من خالل تفكيك الظاهرة إىل ثالثة عوامل

هي من فعل قوى خارجية عن اإلقليم .

15

أساسية تتمثل يف :جوهر احلدث  ،بيئة احلدث  ،عامل

 3.2حاالت التقسيم و املفاهيم املتعلقة هبا .

احلدث.

حاالت التجمع او التوحيد او الضم او إعادة

 جوهر احلدث :بلقنة السودان  ،ونشأة كيان

التوحيد تعابري تصنيفية يبني كم كانت اجليوسياسية يف

دويل جديد أطلق عليه دولة جنوب السودان.

معظمها شاان أيديولوجيا يطبق على اإلقليم و يف الواقع

 بيئة احلدث :دولة السودان ودولة جنوب

فهي ترتجم إرادة و مشروعا أيديولوجيا و ابلقدر نفسه

السودان.

واقعا جغرافيا و يف الواقع حيكى عن التوحيد الذي

 عامل احلدث :دور العوامل الثانوية املساعدة

تندمج فيه عدة دول بقدر معني من الرضا لتؤلف

أو املؤججة أو املعقدة أو املعرقلة لتطور وجناح

دولة واحدة .

ذلك احلدث أو ابلعكس  ،واملتمثلة أساسا يف
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وقد ظل السودان بفضل موقعه معرباً جتارايً وثقافياً بني
مشال أفريقيا وجنوهبا وحىت منتصف القرن املاضي حيث
كان ممراً لقوافل احلجاج والتجارة من غرب أفريقيا إىل
األراضي املقدسة وشرق أفريقيا .وتبلغ مساحة السودان
 1.882.000كليومرت مربع وهو بذلك اثلث الدول
من حيث املساحة يف أفريقيا ومن العشرين دولة األكرب
مساحة يف العامل.17

دولة إسرائيل  ،والعوامل الداخلية اليت هتيئ
البيئة املناسبة لالنفصال من جهة أخرى.
 1.3املقومات اجليوسياسية لدولة السودان ما
قبل االنفصال يف االنقسام:
 .1.1.3جغرافيا املوقع واحلدود اجليوسياسية:
يقع السودان يف اجلزء الشمايل الشرقي من قارة

 .2.1.3مقاربة جيوسكانية:

أفريقيا بين دائريت العرض  4.22مشال خط

إن مشال السودان حيتوي على انقسامات عرقية

االستواء وخط طول  22.38وحيتل موقعا وسطا

مستعصية احلل وبؤر

بني إفريقيا والوطن العريب .هذا املوقع أكسب

هناك العديد من العوامل الطبيعية واالقتصادية

السودان ميزة فريدة ابعتباره املعرب الرئيسي بنب

واحلضارية والثقافية اليت تعمل جمتمعة يف إخراج صورة

مشال أفريقيا وجنوهبا ،كما أنه ظل وحىت منتصف

معينة لتوزيع السكان يف مكان وزمان معينني مبعىن أن

القرن احلايل املمر الرئيسي لقوافل احلجيج والتجارة

أي عامل من هذه العوامل ال يؤدي دوره بشكل

من غرب أفريقيا إىل األراضي املقدسة وشرق

مستقل كثريا عن بقية العوامل .تعترب دراسة املواطنني

أفريقيا .تبلغ مساحة السودان حوايل مليون ميل

من الناحية اإلثنوغرافية تشمل دراسة املواطنني من حيث

مربع  5.2مليون كيلو مرت مربع. 16

الساللة أو العنصر والدين واللغة أي املقومات املختلفة

يقع السودان يف اجلزء الشمايل الشرقي لقارة أفريقيا بني
العرض
دائريت
 ˚8.45ش إىل  ˚22.8مشال خط االستواء وخطي ال
طول  ˚21.49إىل  ˚38.34شرقاً ،وتبلغ حدوده
البحرية على ساحل البحر األمحر  853كلم والسودان
جتاوره سبع دول هي مصر وليبيا مشاالً ،ويف الشرق
واجلنوب الشرقي أريرتاي وأثيوبيا وجنوابً دولة جنوب
السودان ويف الغرب واجلنوب الغريب دوليت تشاد وأفريقيا
الوسطى.

اليت جتعل منهم أمة أو أكثرن أما من الناحية الدميغرافية
فإهنا أقل تعقيدا من الناحية اإلثنوغرافية ألهنا تقوم على
اإلحصاء والتعداد وحساب األرقام.18
للسودان ثقافتان رئيسيتان متميزاتن  ،العربية واألفريقية
السوداء  ،لديهما اختالف الرتكيبة السكانية واألداين
واخللفيات التارخيية و التفضيالت السياسية .الشمايل
تشمل الوالايت السودانية غالبية السكان ( 22مليون)
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ج -جمموعة قبائل جنوب السودان  ،وهم

املراكز احلضرية الرئيسية .19

بدورهم ينقسمون إىل عدة أنواع:
 القبائل النيلوتية

حتتوي السودان على وحدات عرقية قبلية ترتاوح

 :Niloticsمثل

قبائل الدنكا والنوير  ،األنوال  ،وغريهم

بني ما بني  572و  579قبيلة ،وبصفة عامة فإن أهم

يتمركزون يف حبر الغزال والنيل األعلى.

اجلماعات العرقية يف السودان ككل مبا فيه جنوب

 القبائل النيلوتية احلامية

السودان ميكن أن تنقسم إىل مجاعات متقاربة أمهها:20

Nilo

 :Hauticssتشمل املوريل

أ -جمموعة القبائل العربية :وتضم الرزيقات

،

الباري ،الدينينجا ،البواي ،ويعيش

 ،بين هلية ،معاليا ،الكبايش ،التعايشة،

هؤالء يف املنطقة االستوائية.

امليسرية ،الشكرية ،اجلعليون ،الشايقبة،

 السودانيون :Sudanese:ويشملون

اهلواوير ،الرشايدة ،القمر ،الدانقلة،

على القبائل مثل املورو  ،واملادي ،

احملس ،وغريهم.

وغريها من القبائل الصغرى األخرى

ب -جمموعة الياجا :وتضم القبائل اليت تعيش

اليت تعيش يف اجلزء اجلنويب الغريب من

يف شرق السودان ومتتد إىل مشال

اإلقليم.

مرتفعات إيثيوبيا وارترياي وجنوب احلدود

ابلنسبة للمعتقدات الدينية جلنوب السودان ،قدر

املصرية ومن أهم هذه القبائل :

عدد السكان ب  %18واملسيحيني ب % 17

البشاريون ،األحرار ،بين عامر و احللنقة.

لغري الدينيني ب  ،% 65أما فيما خيص توزيع

ت -جمموعة الفور :ويشكلون العنصر غري

القبائل يف جنوب السودان فالرتكيبة السكانية

العريب ذات األصول الرببرية فهذه

واالجتماعية جملتمع جنوب السودان ،أن شأهنا يف

اجملموعة ختتلط بسكان املنطقةومتتزج

ذلك تعقيدات البنية االجتماعية ،ما حتمله من

ابلعناصر الزجنية ومن أهم هذه القبائل :

تناقضات عرقية وإثنية خمتلفة  ،وهذا ما نتج عنه

الربتى  ،املساليت ،الزغاوة وغريهم.

نزاعات داخلية.

ث -اجملموعة النوبية :تضم القبائل املوجودة
يف مشال النوبة السودانية حيث تسمى

ويضم جنوب السودان ثالث جمموعات رئيسية

القبائل أبمساء اجلبال :تلودي ،الكدر،

النيليون ،والنيليون احلاسيون واجملوعة

تتمثل يف:

الصىب وغريهم.
492

جملة مدرات للعلوم االجتماعية واإلنسانية تصدر عن املركز اجلامعي غليزان-
العدد 03

ISSN :2710-8880

السودانيةو يعترب أكرب عددا ونفوذا ،21حيث تعترب

اجلزائر

جانفي 2021
قبائل جنوب السودان نسيج معقد.

بيئة جنويب السودان تعترب منطقة فقدان مائي دائم،

 3.1.3جيوسياسية املوارد الطبيعية :

حيث تسود املستنقعات يف منطقة السدود األمر الذي

إن موقع السودان االسرتاتيجي وغىن موارده وثرواته
الطبيعية جعله أحد حماور التنافس االستعماري القدمي يف
أفريقيا .وظل ميثل أحد أطماع االستعمار احلديث،
خاصة بعد أن شحت موارد األرض الطبيعية وأصبحت
مشكلة الغذاء واملياه والطاقة يف املستقبل هاجساً يؤرق
العامل املعاصر.

استدعى التخطيط واخلوض يف تنفيذ قناة جونقلي يف
مطلع مثانينات القرن املاضي.
 3.1.3املوارد املعدنية والطاقوية:
التركيب الجيولوجي لإلقليم والتكوينات الرسوبية جعلت
منه موقعاً حيوي ًا للموارد التعدينية بأنواعها المختلفة،

 3.1.3املياه:

وعلى رأسها النفط ،وقد أظهرت الدراسات أن االقليم
يحتوي على إحتياطات كبيرة من النفط حيث بلغت في

تعد املوارد املائية من أهم دعامات التنمية االقتصادية

العام 2010م حوالي  5.6مليار برميل ،مما وضعه في

والبشرية حبكم أهنا عصب احلياة وأساسها وأصبحت من

المرتبة  20الحتياطيات النفط العالمي والخامس على

مقومات األمن القومي يف الوقت الراهن ،حيث اعترب

23

المستوى اإلفريقي .

املوارد املائية ،من وجهة نظر الدراسات اجليوسرتاجتية،
ذات أبعاد جغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية

 .3احملور الثالث  :واقع انفصال جنوب السودان :

وقانونية وأمنية وجيواسرتاتيجية .يتمتع إقليم جنويب

دراسة للشأن الداخلي واألجندات اخلارجية.

السودان مبوارد مائية هائلة إذ تغطي املياه حنو 95

 1.3مسار بلقنة السودان  :جينالوجيا انفصال

%من املساحة الكلية لإلقليم وتستحوذ على حنو 45

السودان:

%من مساحة حوض النيل .سنوايً ،ما يصل منها إىل

يف الواقع  ،مشروع البلقنة يف السودان مستمر منذ

السودان ومصر .تبلغ مجلة اإليرادات املائية لنهر النيل

هناية احلكم االستعماري الربيطاين يف السودان

حنو  650مليار م من 5 %فقط من اإليرادات ويضيع

األجنلو-مصري .كان السودان ومصر دولة واحدة

الباقي بسبب التبخر 3 .يتجاوز  84مليار م .أما

خالل فرتات خمتلفة .كانت كل من مصر والسودان

إقليم جنويب السودان يعد مبثابة حبرية مياه عذبة ،وأن

أيضا دولة واحدة من الناحية العملية حىت عام
ً
 .1956ففي  24فرتة احلكم املصري للسودان

الفاقد من املياه يشكل خمزوانً هائالً من املياه النقية اليت
ميكن اعتبارها صمام أمان لألمن املائي السوداين .22

سعت مصر يف عهد حممد علي إىل حتقيق أمنها
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املائي ،بتوسيع منابع هنر النيل وتطوير اقتصادها يفتح

عمل الربيطانيون على خلق متايزات داخلية بني

أسواق جتارية وتوسيع الزراعة فقامت إبرسال محالت

جنوب السودان وبقية السودان .مت ذلك من خالل

عسكرية إىل السودان سنة .1839

اجملمع األجنلو-مصري  ،من عام  1899إىل عام
 ، 1956والذي أجرب مصر على تقاسم السودان مع

حىت استقالل السودان  ،كانت هناك حركة قوية

بريطانيا بعد ثورات املهدي .يف هناية املطاف ،رفضت

إلبقاء مصر والسودان متحدين كدولة عربية واحدة ،

احلكومة املصرية االعرتاف ابمللكية اإلجنليزية املصرية

واليت كانت تصارع املصاحل الربيطانية .لكن لندن

على أهنا قانونية .وطلبت ابستمرار من الربيطانيني

غذت النزعة اإلقليمية السودانية ضد مصر بنفس

إهناء احتالهلم العسكري غري الشرعي للسودان

الطريقة اليت كانت تعمل هبا اإلقليمية يف جنوب

والتوقف عن منع إعادة اندماج مصر والسودان ،لكن

السودان ضد ابقي السودان .مت تصوير احلكومة

الربيطانيني رفضوا ذلك ،وأعلن بذلك السودان

املصرية -بنفس طريقة تصوير اخلرطوم احلالية -على

استقالله.

متاما كما مت تصوير
أهنم يستغلون السودانيني ً
السودانيني غري اجلنوبيني على أهنم يستغلون جنوب

استقلت السودان عام  1956من االستعمار ومنح

السودان.

للسودانيني حق تقرير مصريهم  ،حيث واجهت
السودان ثالثة حتدايت رئيسية بعد استقالهلا وهي

انتقلت السودان إىل احلكم الثنائي " الربيطاين-

مسألة الدستور ومشكلة اجلنوب وعضلة التنمية يف

املصري" وهذا بعد احتالل بريطانيا ملصر عام .1882

السودان .شهدت السودان اختالفا وتنوعا عرقيا وثقافيا

سعت بريطانيا إىل عزل اجلنوب عن الشمال وقامت

ودينيا واضحا مت استغالله لتحقيق أهداف ومصاحل

إبرسال بعثات تبشريية إىل اجلنوب حبجة رفع املستوى

مجاعة حاكمة  ،هذا ما أدى إىل حدوث توترات

التعليمي والثقايف كما وضعت خط فاصل بني الشمال

اجتماعية وسياسية .

واجلنوب امتد على طول هنر العرب  ،أدت إىل إحداث
خالفات ما بني مشال السودان وجنوبه وهذا ما كانت

يف األخري تعترب احلرب األهلية يف جنوب السودان من

تسعى إليه بريطانيا من وراء سياستها.

أطول احلروب يف القارة اإلفريقية ،فقد دامت ملدة
تقارب  50عاما  ،وهذا عائد إىل عدة أسباب وعوامل

بعد الغزو الربيطاين ملصر والسودان  ،متكن

من بينها الفوارق ما بني الشمال واجلنوب و كذا

أيضا من إبقاء قواهتم متمركزة يف السودان.
الربيطانيون ً

السياسات احلكومية اخلاطئة واالعتماد على اخليار

حىت أثناء العمل على فصل السودان عن مصر ،

العسكري كحل للمشكلة حىت مت تدويلها ،هذا ما أاتح
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الفرصة ملمارسة سياسة اقتصادية من أطراف خارجية

.%ويف يوم  2011/07/09مت إعالن انفصال

تدخلت حلل املشكلة .وهو ما سيتم طرح يف اجلزئية

اجلنوب رمسيا عن مشال السودان .لتصبح دولة ذات

التالية.

سيادة وأول من اعرتف بذلك هي الوالايت املتحدة
األمريكية.27

 2.3واقع انفصال جنوب السودان:

 3.3السياق

جرى استفتاء حق تقرير املصري لشعب جنوب
السودان  ،يف  9كانون الثاين /يناير 2011
كاستحقاق التفاقية السالم الشامل 25بني حكومة
السودان و احلركة الشعبية لتحرير السودان اليت وقعت يف

الداخلي

النفصال

جنوب

السودان:
 1.3.3التعدد اهلواييت وأزمة الذات واآلخر:
تعترب اهلوية ركيزة أساسية يف احلفاظ على كينونة الدول

 9كانون الثاين  /جانفي  2005يف نريويب .وقد ورد
النص اخلاص ابالستفتاء يف الفصل األول من

على اختالفها  ،على اعتبار أن التعدد اهلواييت على
الرغم من خصائصه الكبرية اليت تعطيه الطابع املتنوع ،

االتفاقية الذي حيتوي املبادئ األساسية املتفق عليها
بني الطرفني .مث استكمل بنص آخر يف الفصل ذاته
يشري إىل أن االستفتاء سيجري حتت الرقابة الدولية،

إال أنه حيمل يف طياته نزاعا يؤجج هتديدا ابالنفصال
واالنقسام.مت تصوير الدولة السودانية على أهنا قمعية
جتاه شعب جنوب السودان مما أدى حسب املفهوم

ويتم تنظيمه بصورة مشرتكة بني الطرفني ،والذي
ستكون نتيجته أتكيدا على وحدة السودان ،أو
انفصال اجلنوب يف دولة مستقلة.

اهلواييت إبنقاص اإلحساس ابلتعريف الذايت ،واليت مت
استغالهلا بشكل كبري من طرف القوى احلاكمة ،بينما
يوضح االستفتاء وهيكل تقاسم السلطة للحكومة

وقد تناولت هذه األخرية األسباب الرئيسية للنزاع

بصورة مباشرة ،كما تضمن إنشاء حكومة الوحدة

السودانية شيئًا آخر .28وهذا يعود بشكل أو آبخر
إىل مشكل اهلوية و قضية اإلثنية يف صدارة القومية

إىل جمموعة الربوتوكوالت اليت نصت على مبادئ محاية

اإلقليمية أو العرقية اإلقليمية اليت متت زراعتها يف جنوب

الوطنية لكل من السودان وجنوب السودان ،ابإلضافة

السودان.

وتعزيز حقوق اإلنسان.26

فتم تقدمي االنقسام يف السودان بني ما يسمى

أما يف ما خيص استفتاء  2011حول إذا ما كان

ابلسودانيني العرب وما يسمى ابلسودانيني األفارقة للعامل

سكان جنوب السودان يرغبون ابلبقاء بدولة واحدة مع

29

اخلارجي على أنه القوة الرئيسية للقومية اإلقليمية اليت

السودان أو االنفصال بدولة مستقلة .والذي أعلنت

حتفز الدعوات إلقامة دولة يف جنوب السودان .ومع

نتيجته يف  2011/02/07مبوافقة أغلبية املصوتني

ذلك ،فإن الفارق بينهم ليس هبذه الضخامة .فاهلوية

على االنفصال عن السودان املوحد بنسبة 98.83
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الشرق أوسطية والعربية إىل دول أصغر وأضعف.و أيضا
الدعوة إىل تفكيك يف مشال إفريقيا وتتنبأ أبن يبدأ ذلك

استخدامهم للغة العربية واعتناقهم الدين اإلسالمي.

من مصر مث السودان وليبيا وبقية املنطقة.

 2.3.3التفاوت االجتماعي بني مشال وجنوب

يف هذا السياق  ،شاركت إسرائيل بعمق يف تفكيك

السودان:

دولة السودان .و اليت تسعى من خالهلا إىل تقسيم

كثريا ما يؤخذ على خنب السودان أهنا هتمل السكان

إفريقيا على ثالثة أسس:31

احملليني يف املناطق املختلفة وهو ما جعله السبب

 .1اإلثنيات اللغوية.

اجلذري للقلق أو العداء بني الشعب يف جنوب

 .2لون البشرة.

السودان وحكومة اخلرطوم.هذا التمييز خلق تفاوات

 .3الدين.

اجتماعيا و برزت من خالله طبقة اجتماعية تعتقد

تسعى اخلطة لرسم حدود يف إفريقيا بني ما يسمى

أن حالتها االقتصادية ومستوايت معيشتها ستتحسن

إفريقيا السوداء )ومشال إفريقيا( غري األسود.وهذا جزء

بتشكل مجهورية جديدة و بناء دولة جنوب السودان.

من خطة خللق هوة يف إفريقيا بني ما يفرتض أهنم
"عرب"وما يسمون " السود"  ،يف حماولة ملنع اندماج

 3.3.3الظروف و األبعاد االقتصادية:

اهلوية العربية واإلفريقية.

املستوى املعيشي املتدين والبؤس االقتصادي لشعب

وهذا اهلدف هو وراء ترويج وتشجيع التعريف الغريب

جنوب السودان وتصوراهتم للفقر النسيب من قبل القيادة

جلنوب السودان اإلفريقية ومشال السودان العربية.

احمللية جلنوب السودان .إضافة إىل األزمة االقتصادية

إن ما جيري هو فصل اهلوية العربية لشمال إفريقيا عن

اليت تعاين منها البالد ،ما جعلها تلجأ للجنوب لتصدير

اهلوية اإلفريقية .ويف نفس الوقت هناك حماولة حملو

النفط 30الوارد منه عرب املوانئ السودانية.
 3.3واقع انفصال

اجلزائر

السكان العرب السود حىت يكون هناك خط واضح بني
إفريقيا السوداء ومشال إفريقيا غري األسود ما حيوهلا إىل

جنوب السودان يف

األجندات اخلارجية :

ميدان معركة بني بقية الرببر والعرب غري السود.

 1.3.3خطة يونن:

يف نفس املضمون ،ختلق فنت بني املسلمني واملسيحيني

خطة ينون هي استمرار لإلسرتاتيجية الربيطانية يف

يف إفريقيا ،يف أماكن مثل السودان ونيجرياي من أجل

الشرق األوسط وهي خطة إسرتاتيجية إسرائيلية لضمان

خلق املزيد من نقاط االنفصال والتقسيم .واهلدف من

تفوقه .وتتلخص يف أنه جيب على هذه األخرية إعادة

االنقسامات املبنية على أساس اللون والدين والعرق

تشكيل حميطها اجليوبوليتيكي من خالل بلقنة الدول

واللغة هو تفكيك الوحدة اإلفريقية.
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مما

اترخييا ظل الصراع بني الشمال واجلنوب يف

أحدث تنافس جيوسياسيا بني الصني والوالايت املتحدة

أغلب األحيان هو العدسة األساسية الذي يتسىن

للسيطرة على إمدادات الطاقة األفريقية والعاملية  ،والذي

من خالهلا رؤية قضااي النفط واألمن يف السودان

يرجع البعض سبب انفصال جنوب السودان والدعم

وجنوب السودان .ومن السمات البارزة للوضع

القوي الذي أبدته الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب و

اجلديد ابتداءا من العام  2013أن العالقات

املسؤولون اإلسرائيليون لتحقيق هذا املطلب االنفصايل؛

الثنائية بني البلدين صارت واحدة من اجلوانب

حتت غطاء األزمة اإلنسانية يف دارفور واندفاع القومية

املتسمة بكوهنا إشكالية بدرجة أقل .33فاحتياجات

اإلقليمية يف جنوب السودان.هذه األخرية ترتبط ارتباطًا

السودان للنفط والكثري من املزاعم املتبادلة ،قد

وثي ًقا ابملصاحل االقتصادية واالسرتاتيجية.

أسهمت ،بربط البلدين معا من أجل حتقيق منفعة
مالية متبادلة.34

يقول ، Mahdi Daricies Nazemzoaya
يف هذا الصدد " :سواء بشكل مباشر أو من خالل

ب -تداعيات انفصال جنوب السودان على

وكالء يف إفريقيا  ،فإن الوالايت املتحدة واالحتاد

الدول:

األورويب وإسرائيل هم املهندسون الرئيسيون وراء

تتباين مواقف الدول اإلقليمية والدولية من

القتال وعدم االستقرار يف كل من دارفور وجنوب
السودان".

القضااي

32

السودانية

على

حسب

أهدافها

وإسرتاتيجيتها ،فثمة اهتمام بتلك القضااي من

القوى اخلارجية قد ساعدت يف تدريب ومتويل وتسليح

مؤسسات العمل اإلفريقي املشرتك ،ودول اجلوار،

املليشيات والقوات املعارضة للحكومة السودانية داخل

والدول األوروبية اليت تعد الشريك التجاري األول

السودان .مما يؤدي إىل أتجيج الصراع من أجل التحرك

للسودان  ،والدور الصيين الذي حياول التخفيف

و السيطرة على موارد الطاقة من جهة ،وإلقاء اللوم

من الضغوط الغربية على السودان ،حفاظا على

على السودان ( اخلرطوم) من جهة أخرى.

مصاحله ابلسودان ،إضافة للدور األمريكي البارز
واملنطلق مما متثله املنطقة من أمهية خاصة يف

 2.3.3تداعيات انفصال جنوب السودان:

اإلسرتاتيجية األمريكية يف احلرب على " اإلرهاب"،

أ -تداعياته على العالقة بني مجهورية السودان

فضال على ثروات املنطقة املتعددة .وعكست من

ومجهورية جنوب السودان:

جهة أخرى قرارات جملس األمن الرؤية األمريكية
الربيطانية واليت تسعى لتفتيت السودان ابسم"
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الشرعية الدولية" ،فهي تعمل على إعادة هندسة

وذلك لتخريب العالقات بني اجلريان و زرع النزاعات

املنطقة من الناحية اجليوبولتيكية ،مبا حيقق هلا

احلدودية ذات املطالب اجليوسياسية لتحقيق أجنداهتا

أهدافها ومصاحلها التوسعية ،والقضاء على

ومصاحلها يف القارة اإلفريقية من جهة  ،والدول

احلركات اإلسالمية يف املنطقة.35

العربية من جهة أخرى  ،وعلى هذا األساس يتم
استخالص النتائج التالية:
 ما أنتجه انفصال السودان ميكن أن يؤدي إىل

 تداعياته على إسرائيل :إن انفصال

صراع عريب -إفريقي.

جنوب السودان مطمع للعديد من الدول
الغربية  ،خصوصا إسرائيل  ،حيث تلعب

 يعترب التنوع البشري وعدم وجود هوية سودانية

دورا حموراي يف إقليم اجلنوب له أهداف

موحدة بني أفراد اجملتمع السوداين ،و شساعة

اسرتاتيجية تسعى إىل حتقيقها  ،36فمياه

املساحة من أهم اخلصائص اليت تؤدي إىل

النيل واملقرات العسكرية واملطارات وغريها

االنقسام والتشتت  ،وهذا ما جعل االنقسام

من وسائل ذات أتثري بليغ على املشروع

أيخذ صبغة قبلية.
 يتعلق استقرار السودان على مدى توافقه مع

اإلسرائيلي املتمثل يف إسرائيل الكربى.
 تداعياته على مصر :ظهور دولة جديدة

اجلنوب حبكم أنه الدولة الوحيدة اليت حتده بعد

يؤثر سلبا على املوقف الرمسي من خالل

أن كانت أربع دول ( كينيا ،أوغندا ،الكونغو

وجود دولة جديدة مير من خالل أراضيها

الدميقراطية ،إفريقيا الوسطى).

هنر النيل والذي يعد بدوره رئيسيا يف

 استخدمت إسرائيل شىت الطرق والوسائل

مصر ،37سيجعل األمن املصري يف خطر

ووظفت كل اإلمكاانت املتاحة لديها لفصل

حال قيام هذه الدولة أبي عمل يضر

جنوب السودان  ،فاألقليات يف السودان
وغريها من اختالفات

منسوب مياه هذا النهر.

استغلتها إسرائيل

للتغلغل يف اإلقليم لفصله عن مشاله من دون
تدخل مباشر.

.5اخلامتة:

 توجد مشاريع تقسيم غربية  ،واحتمال ظهور
خارطة مبعامل جيوسياسية خمتلفة للوطن العريب،

تكشف هذه املقالة أن عملية تفكيك األقاليم و

وهذا ما يؤكده انفصال السودان.

بلقنتها مشروع غريب متأصل  ،وفق مبدأ فرق تسد،
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 .1لورام جيمس .ورقة عمل يف السلسلة 40
حول مسح األسلحة الصغرية مقدمة يف املعهد
العايل للدراسات الدولية والتنمية  :حقل
السيطرة :النفط والألمن يف السودان وجنوب
السودان ( سويسرا. )2016:
 .2مهدي دار يوس ".خطة يونن  :إسرائيل وليبيا

.6املصادر و املراجع:
الكتب:
 .1فؤاد محه خورشيد .اجليوبولتيكس املعاصر –
حتليل منهج سلوك .كوردستان :السليمانية
للنشر و التوزيع.2013 ،
السياسية
دوفاي،اجلغرافية
 .2الكسندر

حتضري إفريقيا لصدام احلضارات"  .ترمجة:

حسني حيدر ط1.

بثينة الناصري  .احلياة اجلديدة .اخلميس 10

جيوبولتيك .ترمجة:

نوفمرب  ، 2011العدد .5752

.لبنان دار عويدات للنشر و الطباعة،
.2007

 .3النور محد" ،مراجعة كتاب أزمة احلكم يف
السودان ،أزمة هيمنة أم هيمنة أزمة "
لصاحبه" عطا احلسن البطحاين الصادر سنة
 2011عن جامعة اخلرطوم  ،جملة سياسات
عربية  ( 3ديسمرب .166-160 :)2013
 .4قضية اجلنوب السوداين  .جملة قراءات
إفريقية  .العدد الثامن إبريل يونيو2011م.

 .3حممد أبو العينني  .إدارة وحل الصراعات
العرقية يف إفريقيا  .ط . 1.ليبيا :الدار
اجلامعية والتوزيع للطباعة.2012 ،

اتفاقيات وتقارير:
 .1اتفاقية السالم الشامل ،الفصل األول ،اجلزء
أ ،املادة ، 3 2كانون الثاين  ،يناير
.2005
 .2التقرير النهائي بشأن استفتاء السودان -5
 15يناير  /كانون األول  ، 2011الصادر
عن بعثة مراقبة االنتخاابت التابعة لالحتاد
األورويب.

أطروحات:

مقاالت:
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 .1إبراهيم يوسف محاد ".الدور اإلسرائيلي يف

اجلزائر
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املراجع ابللغة األجنبية:

انفصال جنوب السودان وتداعياته على

1. Mahdi Darius Nazemroaya,
“The BALKANIZATION
of Sudan : The Drawing of
The Middle East and
North Africa” , volataire
net
.org:
check
on:
11/11/2020 .
2. Laverele Berry . Sudan a
country study .5th ed .
U.S.A: library of congress,
2015.
3. Chayton thyne. « Sudan
Civil
» War
.
http://www.uky.edu/~clthyn
2/Thyne-Sudan.pdf.
4.
Alves Sérgio, « Internet
Governance 2.0.1.4 : The
internet
balkanization
» fragmentation
(
Conference Paper in the 20
th
Biennial conference of the
International
Telecommunication Society
ITS about “the net and the
internet
:
Emerging
Markets and policies “, Rio
DE Janiro , Brazil , 30th – 3
rd
December 2014 .

الصراع العريب -اإلسرائيلي "  .أطروحة
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التخطيط
والتنمية السياسية بكلية الدراسات العليا يف
جامعة النجاح الوطنية انبلس فلسطني،
.2014

 .2دبة أمساء " .الصراع يف منطقة البلقان
 1993-1992البوسنة و اهلرسك منوذجا
"  .مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجسرت يف
ختصص التاريخ املعاصر  ،قسم العلوم
اإلنسانية ،جامعة بسكرة .2015
مواقع إلكرتونية:
 .1نسرين الشحات الصباحي علي ".دوافع

تقسيم السودان والدور االقليمي والدويل

يف الصراع"  .املركز الدميقراطي العريب،
. 2016

https://democraticac.de/?p=33796
 .2الربانمج الوطين ملكافحة التصحر يف مجهورية
السودان .
https://knowledge.unccd.int/sites/d
efault/files/naps/sudan-ara2002.pdf
 .3موقع سفارة مجهورية السودان  ،اململكة العربية
السعودية ،
http://www.sudanembassy.org.s
a/ar/about-sudan/geographicallocation/

 .7اهلـوامـش:
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 1الكسندر دوفاي،اجلغرافية السياسية جيوبولتيك،ترمجة
حسني حيدر ط( 1.لبنان دار عويدات للنشر و
الطباعة. )2007 ،ص.ص.126-125.

 9الكنسدردوفاي،املرجع سابق الذكر ،ص. 119.

2غادة احلاليقة  " ،شبه جزيرة البلقان"  ،موضوع مت
تصفح املوقع يوم
 2018/11/15على الساعة 16 31

 10املرجع نفسه ،ص.120.
 11املرجع نفسه ،ص. 118.
 12املرجع نفسه ،ص. 121.
 13الكسندر دوفاي ،املرجع سابق الذكر ،
ص.ص.122-121.

https://mawdoo3.com/%D8%B4%D8
%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%
D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A
7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8
2%D8%A7%D9%86
« Internet

املقصود ابلبلقنة " ،املرجع

 5دبة أمساء "،الصراع يف منطقة البلقان -1992
 1995البوسنة و اهلرسك منوذجا " ( مذكرة مكملة
لنيل شهادة املاسرت يف ختصص التاريخ املعاصر  ،قسم
العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة  ) 2015ص.25 .

https://www.minifacts.com/topic/2412

Sérgio,

جانفي 2021

،"---------4ما
سبق ذكره .

 " ،--------------------- 1ما
املقصود ابلبلقنة "،املختصر املفيد مت تصفح املوقع يوم
 2018/11/16على الساعة. 21 52

Alves

اجلزائر

 14املرجع نفسه ،ص.124.
 15فؤاد محه خورشيد ،اجليوبولتيكس املعاصر –
حتليل منهج سلوك( .كوردستان :السليمانية للنشر و
التوزيع ،2013 ،ص.19.
 16فتيحة ليتيم" ،الدور الغريب يف انفصال جنوب
السودان  :األهداف والوسائل "  ،اجمللة اجلزائرية لألمن
والتنمية  27 ( 03 :جانفي  ، 2012ص.106.

5

Governance 2.0.1.4 : The internet
( » balkanization fragmentation
Conference Paper in the 20 th
Biennial
conference
of
the
International
Telecommunication
Society ITS about “the net and the
internet : Emerging Markets and
policies “, Rio DE Janiro , Brazil ,
30th – 3 rd December 2014) , p.95.

 17موقع سفارة مجهورية السودان  ،اململكة العربية
السعودية ،
http://www.sudanembassy.org.sa/ar/aboutsudan/geographical-location/

 3املرجع نفسه .
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18كاظم هشيم نعمة  ،الوجيز يف االسرتاتيجية ،
ص.210.
Chayton thyne, « Sudan Civil
,
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البطحاين الصادر سنة  2011عن جامعة اخلرطوم ،
جملة سياسات عربية  ( 3ديسمرب ، )2013
ص.162.
 30قضية اجلنوب السوداين  ،جملة قراءات إفريقية ،
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