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البحث: ملخص

ومصالحه أهدافه يخدم بما واإلفريقية،  العربية المنطقتين وتشكيل صياغة إلعادة الغرب محاوالت تعد
واضح، دولي تنافس من تطرحه وما السودانية، والحالة الغربي، الوجدان في متأصلة نزعةً االستعمارية،

الهيمنة األمريكية. عصر في العام اإلفريقي للمشهد مصغرة صورة تمثل
التي يعانيها الهيكلية األزمة ت إلى أدَّ والتي المعاصرة، السودان لحروب الحقيقية الدوافع م تفهُّ المهم من

والغرب والشرق. الجنوب في شاسعة مناطق في مدمرة حروب شكل متخذةً االستقالل؛ منذ السودان
القومي، وكذلك العوامل االندماج تحقيق على قدرته وعدم االستقالل، بعد الوطنية الدولة مشروع فشل وجاء
الصراع، أطراف في دعم الخارجي دور المتغير عن فضالً البالد، في والموارد الثروة وتقسيم االقتصادية،

السودان. في الحرب حالة دوافع في األهم المتغيرات ها كلُّ ل لتُشكِّ تفاعالته المختلفة، والتدخل في
واستراتيجيتها، فثَمَّ اهتمام أهدافها حسب على السودانية القضايا من والدولية اإلقليمية الدول مواقف وتتباين
الشريك تُعدّ التي األوروبية والدول الجوار، ودول المشترك، اإلفريقي العمل مؤسسات من القضايا بتلك
السودان؛ الغربية على الضغوط غلواء من التخفيف يحاول الذي الصيني والدور األول للسودان، التجاري
خاصة أهمية من المنطقة تمثله مما والمنطلق البارز، األمريكي للدور بالسودان، إضافة على مصالحه حفاظاً

المتعددة. المنطقة ثروات عن فضالً «اإلرهاب»، على الحرب االستراتيجية األمريكية في في
«الشرعية باسم السودان لتفتيت تسعى البريطانية، والتي األمريكية  الرؤية األمن قرارات مجلس وعكست
أهدافها ومصالحها لها يحقق بما الجيوبوليتيكية؛ الناحية من المنطقة هندسة إعادة على تعمل الدولية»، فهي

المنطقة. في اإلسالمية الحركات على التوسعية، والقضاء
التركيب فإما  ثالثة: سيناريوهات من واحد عن يخرج  ال السودانية والحروب التناحر مستقبل أن ويبدو
من إلى مجموعة السودان وتقسيم وإما تفكيك الدينية، الهوية عن الجغرافي بعيداً االنتماء معايير على القائم

معاً. والتركيب الفك إعادة وإما مختلفة، إقليمية ارتباطات ذات الكيانات
الصحيح المدخل تمثل الثقافي واإلسالمي بتراثها العربية لألمة الحضارية بالذات التمسك إلى الدعوة إن
للعرب العداء الدفين جوهرها في تستبطن شتى، ومسميات ذرائع تحت الغرب يقودها المواجهة التي لهذه

األمة. هو شاغل النهضة حديث يكون أن ذلك والمسلمين. يعني

القاهرة بجامعة السياسية العلوم أستاذ
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ومقتطفات أفكار

دعاوي وراء ا دومً تتســتر أنها ا يالحظ عمومً الغربي غير العالم الغربية تجاه السياســة أدبيات - المتأمل في
١١ ســبتمبر  أحداث أظهرت وقد والنهــب، الســيطرة إلى أمرها حقيقة تهدف فــي إنســانية وأخالقيــة،

الغربي. الوجدان في المتأصلة النزعة تلك وتداعياتها

العام اإلفريقي صــورة مصغرة للمشــهد تمثّل واضح، دولي تنافــس من تطرحه وما الســودانية، - الحالــة
المباشــر الرتباطها ا أخر؛ نظرً ودالالت مع ذلك مالمح تضيف أنها بيد األمريكيــة. الهيمنة عصر فــي

واإلسالمي. العربي القومي بمنظومة األمن

حركة انيانيا االنفصالية  قادت ١٩٥٥ عام في أي واحد، ا بعام رسمي� استقاللها على السودان قبل أن تحصل -
حينما ،١٩٧٢ عام الحرب حتى تلك استمرت وقد البالد. عن الجنوبي اإلقليم أجل انفصال من الحرب

للجنوب. الذاتي بالحكم فيه اعترف والذي أبابا، أديس اتفاق النميري جعفر الرئيس ع وقَّ

هوية تطوير إلى تهــدف كانت المباشــر، غير الحكم على ا عمومً تقوم كانت البريطانيــة، التــي - السياســة
أوغندة إلى الهــش الجنوبي الكيان هــذا ضم تفكر في وربما أنهــا كانت الشــمال، عن  جنوبيــة منفصلة

الحبشة. أو

الثروة توزيع أو التهميش لها بمشكلة ال عالقة دارفور أزمة أن إلى البارزين السودانيين تَّاب أحد الكُ أشار -
المؤتمر (حزب السودانية اإلسالمية الحركة بين جناحي الصراع إلى ــا أساسً ترجع وإنما في الســودان،

المعارض). الشعبي المؤتمر وحزب الحاكم الوطني

الحكومات أيدي على أو القوية، األحزاب التقليدية أيدي على أبناء دارفور مطالب أن تســييس شــك - ال
الشديد. التعقيد طابع أضفى على األزمة قد السودانية العسكرية

بأنه توصيفه ومحاولة دارفور، في الصراع مجريات على الغربية والمؤسسات القو دور إغفال يمكن ال -
اإلقليم، في اإلفريقية العناصر ضد حكومــي بدعم العربية القبائل بها تقوم مة جماعية منظَّ وإبادة قِــي رْ عِ

على الصراع الدارفوري. والتشابك التعقيد من ا مزيدً أضفى الخارجي هذا البعد افٍ أن بخَ وليس

لها قدم موطئ تســعى لكســب تجعلها الدولية والقو الجوار دول بعض جانب واضحة من أطماع - ثمة
الطبيعية. بالثروات غنية فدارفور اإلقليم. في

مستو على أو الداخلي الصراع مستو على سواء المنســية، األزمة تمثّل السودان شــرق في األزمة - إن
ا فقرً السودان مناطق أشد الشرقية المنطقة ومشــاكله. وتُعدّ الســودان لقضايا الدولي اإلعالمي التضخيم

االستراتيجية. أهميتها من الرغم على
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العالم اإلسالمي

لتســوية الصراع الليبية المصرية المبــادرة تشــجع المتحــدة األمريكية لم والواليات - الــدول األوروبيــة
على اإلفريقي الحــل لت فضَّ أنها أي اإليجاد، منظمــة جهود ســاندت فإنها المقابل وفي  فــي الســودان.

العربي. الحل

مثَّلت فقط، بل الجوار لدول خوف مصدر الســودان في اإلســالمية انتشــار «األصولية» مســألة - لم تمثل
دول في الســودانيين الالجئين بعض بتدريــب قاموا الذين لإلســرائيليين؛ بالنســبة ــا مصدر اهتمام أيضً

اإلفريقية. الجوار

العالقات  تفاقم إلــى ت أدَّ ١٩٩٥ قد يونيو في أبابــا أديس مبارك في حســني الرئيس اغتيــال - إن محاولــة
.أخر جهة من ومصر السودان وبين جهة من والسودان إثيوبيا بين بالفعل المتوترة

والمنظمة اإلفريقي االتحاد المشــترك؛ مثل اإلفريقي العمل مؤسســات باهتمام قضايا الســودان - حظيت
الدور بتراجع مقارنة األزمة السودانية وتطوراتها، في فاعل بدور قامت والتي (إيجاد)، للتنمية الحكومية

اإلفريقية. القمة أعمال جدول عن قطّ يغب لم فالسودان واإلسالمي. العربي

العزل سياســة تبني اســتلزم ما وهو عاصية، دولة على أنــه تصور الســودان األمريكيــة اإلدارة - مــا فتئــت
ضدها. واالحتواء

أو  العبيد، بتجارة الســودانية الحكومة فيه يدين ا ١٩٩٩ قرارً عام يوليو من في األول الكونجرس - أصــدر
في يحدث ما اعتبار إلى مســارعة الكونجرس ولعل الغرض. لهذا المواطنين عليها، واختطاف التســتر

التوجه. عن هذا ا يعبِّر مجددً اإلفريقية القبائل ضد جماعية دارفور إبادة

المنظمات طريــق عن ١٩٧٢؛ ذلك أبابا عــام أديس اتفــاق فــي التوصل إلى ا بــارزً ا دورً - لعبــت أوروبــا
التجاري لت الشريك شكَّ أوروبا أن كما وسويســرا). وبريطانيا والنرويج والدنمارك (الســويد الكنســية
على حريصة أوروبا منها. وكانت وتأتي أوروبا نحو تتجه ووارداته كانت صادراته حيث للسودان؛ األول

النفط. رأسها وعلى في السودان الطبيعية الموارد اكتشاف

السودان. جنوب في مربع ميل ألف خمسين نحو إلى تصل مساحة المشترك الصيني النفط مشروع يغطي -
النفطي  االحتياطي يبلغ الخام. كما النفط من مليون طن ١٥ نحو إلى السنوي إنتاجه يصل أن المتوقع ومن

الخارج.  في النفطية الصينية المشاريع أكبر من يجعله ما وهو طن، ٢٢٠ مليون لهذا المشروع نحو

في  بارزة مكانة لتحتل مرة أخر اإلفريقي ومنطقة القرن السودان عادت ١١ سبتمبر ٢٠٠١ أحداث بعد -
«اإلرهاب». على للحرب األمريكية الرؤية إطار وفي ،الكبر االستراتيجية األمريكية
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جيبوتي.  ســابقة فــي فرنســية قاعدة وهي ليمونير، فــي قاعــدة ١٧٠٠ عســكري أمريكــي - يوجــد نحــو
اإلثيوبــي والتعاون الجيش تدريــب بهــدف إثيوبيا؛ فــي العدد صغيــرة أمريكية  وثمــة قــوات عســكرية

ا. أيضً االستخباراتي

هذه الحالة وفي للغرب. وموالية عروبية غير علمانية توجهات ذات ا نُظمً يشمل الجديد اإلفريقي القرن -
في النظام الجنوبية األطراف دول أن المشــروع. كما هذا من ا المســتقل جزءً جنوب الســودان قد يصبح
عربية غير تظل القيادة أن على التعريف؛ هذا إطار في تدخل والصومال جيبوتي وهي العربي، اإلقليمــي

إسالمية. وغير

ا قدمً وتدفع واإلفريقــي، العربي اإلقليميين النظاميــن باألســاس تســتهدف الجديدة اإلقليمية - الترتيبات
ترتيبات الطريق أمام ولتمهد واألفارقة، لكل من العرب الجماعية والمصالح األهداف عن التخلي نحو

المنطقة. تنبع من ال أخر

تُقصي أن األزمة الســودانية تطــورات في المباشــر تدخلها خالل من الغربيــة والدول - حاولــت أمريــكا
عربية. غير علمانية توجهات طرح مقابل في العروبية واإلسالمية التوجهات

الغربية للجهود استمرار هي إنما اإلفريقي القرن ومنطقة السودان في ا عمومً والغربية األمريكية السياسة -
العليا. وأهدافهم يخدم مصالحهم بما وتركيبًا؛ ا فك� غير الغربي العالم صوغ إلعادة الرامية

وفي العربي واإلســالمي، القومي لمنظومة األمن حصينًا ــا دفاعً والقوة التكامل وقت يصبــح - فالســودان
الجغرافية النظر ومِنْ وجهة بها. أمنية يرتبط منظومة ألي وضعف عامل اختراق والتفكك االنقسام حالة
العربية للبلــدان الجنوبية ــا البوابــة وأيضً العربي، العالــم ــنْ مِ الخلفي الفناء الســودان عــدّ  السياســية، يُ

إفريقيا. إلى

يضم الذي الكبيــر اإلفريقي القــرن لمنطقة االســتراتيجي التركيــب إعادة المتحــدة  - تحــاول الواليــات
السودان. جنوب

المدخل تمثل واإلســالمي، الثقافي بتراثها العربيــة، لألمة الحضارية بالــذات التمســك إلى - إن الدعــوة
العداء جوهرها في تستبطن شــتى، ومســميات ذرائع تحت الغرب يقودها التي لهذه المواجهة الصحيح

والمسلمين. للعرب الدفين
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مقدمة:
على النابليونية الحملة ومنذ الغربية، القو تحاول
المنطقتين وتشكيل صياغة تعيد أن ،١٧٩٨ عام مصر
ومصالحها يخــدم أهدافهــا بما واإلفريقيــة؛ العربيــة
الغربية السياســة أدبيات في والمتأمل االســتعمارية.
تتســتر أنها يالحظ ــا عمومً الغربي تجــاه العالم غيــر
حقيقة في تهدف وأخالقية، إنسانية دعاو ا وراء دومً
أحداث أظهــرت وقد والنهب. الســيطرة أمرهــا إلــى
في  المتأصلة النزعــة تلــك وتداعياتهــا  ١١ ســبتمبر،

الوجدان الغربي.
األهداف بجالء أن تبيِّن للتاريخ القراءة الواعيــة إن
واإلسالمية العربية المنطقتين في الغربية االستعمارية
والدهور. ويمكن األزمنة بينهــا تباعدت وإن واحدة،
تطرحــه من تنافس وما الســودانية، الحالة إن القــول:
اإلفريقي للمشــهد مصغرة صورة تمثل واضح دولــي
أنها تضيف بيــد األمريكية. الهيمنــة عصــر العــام في
الرتباطها ا نظــرً أخــر؛ ودالالت مالمــح مــع ذلك
واإلسالمي، العربي القومي بمنظومة األمن المباشــر
حضارية عوالم بيــن وتمازج التقاء وبحســبانها نقطة
إنســان إن واإلســالم. واإلفريقية، متعــددة: العروبة،

«اختزال اإلنسان هو مكي حســن يقول كما الســودان
لألجناس ا مســتودعً الســودان أصبح حيث ــا؛ إفريقي�
وتقاليدهــا، وأديانهــا وعاداتهــا ولغاتهــا، اإلفريقيــة
هي التي الســودانية الشــخصية على وانعكــس ذلــك
الســودان وأصبح العربية، اإلفريقية الشــخصية جماع
والتعايــش االجتماعيــة الســماحة أرض  بذلــك 

والديني». السياسي
وكيف أهل الســودان؟ اقتتــال إلى أد فمــا الــذي
الســودان لحروب الحقيقية الدوافــع يفهم أن للمــرء
ا دعمً تجد ال قد المؤامرة نظرية أن المعاصرة؟ صحيح
هذه السودانية والحالة لكننا الحاالت، أغلب في علمي�ا
تْها بَ صاحَ التي الخارجيــة التدخالت أهمية مــن لي عْ نُ
أنفسهم. وسوف السودان أهل ارتكبها أخطاء جسيمة
بمختلف الســودانية األزمة تحليل الورقة هذه تحاول
المترتبة واالنعكاســات والخارجية، الداخلية أبعادها
استشــراف آفاق إلى باإلضافة ا، وإقليمي� داخلي�ا عليها
المحاور خالل من األحوال إليه تؤول وما المستقبل،

التالية: األربعة
الســودان: محاولة  فــي والمجتمــع أزمــة الدولــة •

منــذ الســودان يعانيهــا التــي فهــم األزمــة الهيكليــة
في مدمرة حروب شــكل والتي اتخذت  االســتقالل،

شاسعة. مناطق
من  الدولية، ســواء األطراف وتدخــالت مواقــف •
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القاهرة بجامعة السياسية العلوم أستاذ
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واإلســالمية، العربيــة الدائــرة أو الجــوار، قبــل دول
تحليل عن فضــالً والغربية. األمريكيــة أو األطــراف

المتحدة. الصيني، وموقف األمم الموقف
المنطقتين على الســودان في التدخل الدولي تأثير •

واإلفريقية. العربية
السوداني. الوضع مآل سيناريوهات •

السودان: والمجتمع في أزمة الدولة :
ً
أوال

حتى ســاد المشــهد السوداني الذي الجدل إذا كان
حول يتركز ١٩٥٦، وإلى اليــوم عام االســتقالل قبل

واإلســالمية؛ العربية الهويــة خطــاب
الثروة وتوزيــع فإن إشــكالية الســلطة
والحروب الصراعــات، محور مثَّلت
فــي الســودان شــهدها األهليــة التــي
فقــد والشــرق.  والغــرب الجنــوب 
ة لِحَّ مُ مطالب التمرد جماعات رفعــت
التي واإلقصاء التهميش سياسات ضد
ســنوات طيلة مجتمعاتها لها تعرضت

منذ اكتســب الصراع هذا أن بيــد االســتقالل. ما بعد
ا مزيدً عليه أضفت ودولية ية وقارّ إقليمية ا أبعادً بدايتــه

التعقيد والتشابك. من

الجنوب: في األهلية الحرب -١
الدولة تقاليد االســتقالل قبل الســودان لــم يمتلك
في ا وتنوعً ا تعــددً شــهد وإنمــا الوطنيــة المتجانســة،
إنه اســتحق واألعــراق، حتــى والديانــات الثقافــات

مرآة إفريقيا. وصف
بعام ا استقاللها رسمي� على السودان تحصل أن وقبل
حركة انيانيا االنفصالية  قادت ١٩٥٥ عام في أي واحد،
البالد. عن الجنوبي اإلقليم انفصال أجل من الحــرب
حينما ،١٩٧٢ عــام الحرب حتى وقد اســتمرت تلك
والذي أبابا، أديس اتفاق النميري جعفــر الرئيس ع وقَّ
هذا اســتمر للجنوب. الذاتــي بالحكــم اعتــرف فيــه
تقســيم النميري أعاد ١٩٨٣، حينما عام حتى االتفاق
إعادة عن فضالً اإلقليمية، حكومتــه وألغى الجنوب،

أد والجنوب. الشمال بين الحدود اإلدارية تخطيط
الحرب األهلية مــن الثانية المرحلة انــدالع إلى ذلك
توقيع حتــى اســتمرت والتي الســودان، فــي جنــوب
هذه إلى رَ نُظِ وقد .٢٠٠٥ عام الشــامل الســالم اتفاق
األهلية أطول الحروب من بحســبانها واحدة الحرب
من نحــو مليونين مقتل حيث أدت إلــى فــي إفريقيــا؛

تشريد الماليين. إلى باإلضافة األفراد،
ســواء جنوب الســودان، الصراع في حقيقة ولفهــم
من إلــى عــدد نشــير أو الثانيــة  فــي مرحلتــه األولــى

الهامة: االعتبارات
األدبيات معظم أن أولها:
الحــرب تناولــت التــي 
وال الســودان فــي جنــوب
ا ــدً عْ بُ ــي عليــه فِ تُضْ تــزال 
ا؛ وسياســي� ــا  أيديولوجي�
تصويــره يتــم مــا ا فكثيــرً
جامدة ثنائيــات فــي إطــار
العروبــة بيــن كاالنقســام
الشمال والمسيحية، أو بين اإلسالم بين أو  واإلفريقية،

وهكذا. والجنوب
التاريخيــة  العوامــل مــن  مجموعــة ثمــة  ــا:  وثانيً
في ومآله وتطوره الصــراع لفهم ا مهم� مدخالً ل ــكِّ شَ تُ
والحضارية أبرزها المكونات الثقافية ولعل الجنوب،
االحتــالل قبــل الســوداني المجتمــع لت التــي شــكَّ
تجاه البريطانية السياســة إلــى البريطانــي؛ باإلضافــة
معزولة منه منطقــة جعلت والتــي ا، تحديدً الجنــوب
مسبق. بإذن إال إليها الوصول الشــماليين على يحظر
ا عمومً تقــوم كانت التــي أي أن السياســة البريطانيــة،
تطوير إلى تهــدف المباشــر، كانت غير علــى الحكم
كانت أنها وربما الشــمال، منفصلة عن هوية جنوبيــة
إلى أوغندة الهش الجنوبي الكيــان هذا ضم في تفكر

الحبشة. أو
مشــروع  الثالث: فإنه يشــير إلى فشــل االعتبار أمــا
وعدم االســتقالل، بعد الســودان في الوطنية الدولــة

السياسي ــقــرار  االســت عــدم حــالــة 
العسكريين لحكم السودان وخضوع
الفساد، وانتشار طويلة، لفترات
في تفسير الحرب ها عوامل مهمة كلُّ

الجنوب في األهلية



٢٥٩

حسن الرحمن عبد د/حمدي أ. - السودان في الدولي التدخل

مختلف بيــن القومي االندمــاج تحقيــق قدرتــه على
التأكيد من خالل وذلك االجتماعي؛ مكونات الجسد
وعدم الجامعة. الوطنية والهوية المواطنة تقاليد علــى
من طرف ألي اإلقصاء أو التهميش سياســات انتهاج
السياسي، عدم االستقرار فإن حالة األطراف. وهكذا
طويلة، لفترات العسكريين لحكم الســودان وخضوع
الحرب تفسير مهمة في عوامل ها كلُّ وانتشار الفســاد،

األهلية في الجنوب.
العوامل أهميــة يخفــى ال ومــن جهــة رابعــة فإنــه
ذلك يتضح والمــوارد. الثــروة االقتصاديــة وتقســيم
من والنظر إليه جونجلي، قناة مشروع من تطور بجالء
مواردهم من ون مُ رَ يُحْ سوف أنهم على الجنوبيين قِبَل
في النفط اكتشــاف أن كما الشــمال. لصالح الطبيعية

الصراع. لفهم ا مهم� ا دً عْ الجنوب أضاف بُ
أطراف في دعــم الخارجي المتغيــر يبقــى ا وأخيــرً
وكذلك المختلفة، تفاعالتــه فــي والتدخل الصــراع،
في األهم المتغير ليشــكل تســويته آليات التحكم في

الجنوب. األهلية في الحرب حالة دراسة

دارفور: في الصراع -٢
الوطني ســياقها في الدارفورية المســألة إذا أخذنــا
تعبر لوجدنا أنها الخارجيــة أبعادها من مع تجريدهــا
المحك على وتطرح «الوطنــي»، المشــروع عن أزمة
للدولة التوزيعي والدور والمواطنة، الهوية إشكاليات
الغربي باألزمة االهتمام أن بيد الســودان. في الوطنية
تفســير معينــة في ومداخــل مناهــج -مــع اســتخدام
من إلى عدد البداية في نشير أن علينا الصراع- يفرض
ما لفهم حقيقة الزمــة نجدها التمهيدية المالحظــات

بعامة: والسودان بخاصة دارفور في يحدث
القبــول  بصعوبــة  تتعلــق األولــى: المالحظــة  -
في دارفور:  القبلي لفهــم الصراع أو الديني بالمدخــل
وهي تديــن باإلســالم، عــدة قبائــل فاإلقليــم تقطنــه
أن لألمر تنتســب لقبائــل عربيــة وإفريقية. والملفــت
والرأي نســبًا للعرب. عي تدَّ الدارفورية القبائل غالبية

الدارفوري الصراع القبلي في فهم المدخل أن عنــدي
عليه أو يقوم الذي المنطق حيث من سواء أمر معيب؛

به. الذي يسترشد المنهج
البعد السياســي بأهمية تتعلق الثانيــة: - المالحظــة
السودانيين  تَّاب الكُ أحد أشار فقد دارفور: في للصراع
بمشــكلة لها عالقة أزمــة دارفور ال أن إلــى البارزيــن
ترجع الســودان، وإنما في الثروة توزيع أو التهميش،
جناحي الحركة اإلســالمية بيــن الصراع إلــى ــا أساسً
وحزب الحاكم، المؤتمر الوطنــي (حزب الســودانية
تســييس أن شــك وال المعارض). الشــعبي المؤتمر
التقليدية األحــزاب أيدي علــى دارفور أبناء مطالــب
أيدي الحكومات العسكرية السودانية أو على القوية،

التعقيد الشديد. طابع األزمة على أضفى قد
في الخارجي البعد بأهمية الثالثــة: ترتبط المالحظة

اإلقليمي  االمتــداد دور يمكــن إنــكار الصــراع؛ إذ ال
ديبي إدريس التشــادي فالرئيس اإلقليم؛ قبائل لبعض
ولقد كان قبائــل الزغاوة. إلى وزرائه ينتمون وبعــض
أطلق الذي دارفــور تحرير لجيــش ميداني أول قائــد
أبكر الله عبد السيد ،٢٠٠٣ عام األول التمرد شــرارة
دارفور مــن انطلق الــذي الناجح الهجــوم أحد قــادة
الســلطة  ســدة إلى ديبي بإدريس ١٩٩٠ ليدفــع  عــام

تشاد. في
الســيطرة في الكبر تنافس القــو وعلى صعيــد

يمكن  سبتمبر ال ١١ بعد ما عام في النفوذ مناطق على
مجريات على الغربية والمؤسسات القو دور إغفال
، قِيّ رْ عِ توصيفه بأنــه ومحاولــة دارفور، الصــراع فــي
بدعم القبائــل العربية بها تقوم منظمة جماعية وإبــادة
اإلقليم، وليس فــي اإلفريقية العناصــر ضد حكومــي
التعقيد من ا مزيدً أضفى الخارجي البعد هذا أن افٍ بِخَ

الدارفوري. الصراع على والتشابك

دارفور: فهم الصراع في محاولة -٣
والعوامل مــن حيث مســبباتها قديمة أزمــة دارفور
األرض علــى بمثابــة صــراع فهــي المفضيــة إليهــا،
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لمصادر الدارفوري اإلنسان أوجدته حاجة والموارد؛
وب ونُضُ الموارد هذه ــحّ لشُ ونتيجة والعشــب. المياه
قد والتي القبلــي، االحتكاك احتماالت تــزداد الميــاه
ا بعدً اتخذ الصراع أن االحتراب. علــى إلى حد تصل
القبائل بيــن قد تحدث المشــاحنات التي آخــر نتيجة
العرب مــن غالبيتها فــي وهــي الرعويــة المرتحلــة،
غالبيتها فــي وهي المســتقرة، الزراعية  وبين القبائــل

األفارقة. من
الصراع في بفهــم يتعلق المطــروح الصراع بيــد أن
إلى أن نشير نســتطيع سياســية؟ نظر وجهة من دارفور

التالية: العناصر
األهليــة الحــرب تداعيــات أ- 
االســتقرار وعــدم فــي الجنــوب،
الجغرافــي. الجــوار مناطــق فــي 
إلــى ســهولة ذلــك أفضــى وقــد 
أنواعهــا بكافــة األســلحة   تدفــق 

اإلقليم. إلى
لتحريــر الشــعبية فالجبهــة
قرنــق جــون بزعامــة الســودان،
مع نقــل المواجهة حاولت آنذاك،

المحاولة هــذه ولكن الغربي، اإلقليم إلــى الخرطوم
والتنظيمية الفكريــة التأثيرات أن بيــد باءت بالفشــل.
واضحة باتت الرئيســي في الجنــوب التمرد لفصيــل

الدارفورية. السودان تحرير حركة على
إقليم فــي المســلح النهــب عمليــات ب- انتشــار

به. األمن غياب نتيجة دارفور
واضحة أطماع دارفور: فثمة الدولي في الصراع جـ-
الدولية؛ تجعلها والقو الجوار دول جانب بعض من
فدارفور في اإلقليــم. قدم لها لكســب موطئ تســعى

الطبيعية. بالثروات غنية

السودان: شرق في المنسية األزمة -٤
تمثل الســودان األزمة في شــرق بأن القول يمكــن
الداخلي، الصراع مستو على سواء المنسية، األزمة

لقضايا الدولي اإلعالمــي التضخيم مســتو أو على
مناطق أشد الشرقية المنطقة وتعد ومشاكله. السودان
االستراتيجية؛ أهميتها الرغم من على ا، فقرً الســودان
وإثيوبيا جنوبًا، وإريتريا ا شرقً األحمر البحر يحدها إذ

مربع.  ميل ١١٠ ألف مســاحتها وتبلغ ، شماالً ومصر
كســال هي: واليات اإلدارية تضم ثالث ومن الناحية

وقضارف والبحر األحمر.
الرئيســية البوابة يمثل الســوداني الشــرق وإذا كان
العربية واإلســالمية المؤثــرات عبرهــا التــي انتقلت
والتصاهر خاللهــا التمازج من وحدث المنطقة، إلى
يمثل يزال ال فإنه واإلســالم؛ بيــن العروبة واإلفريقية
العالم إلى المالحي السودان منفذ
يضــم الموانئ حيــث الخارجــي؛
إلى باإلضافة الرئيســية، البحريــة
واإلقليــم النفطــي. مينــاء بشــاير
من كبيــرة كميــات يحتــوي علــى

الذهب. الطبيعي ومناجم الغاز
الذين البجا قضايا طرحــت وقد
ســكان من كبيرة نســبة يشــكلون
ومن سياسية، منتديات عبر الشرق
قضاياهم أن بيد التقليدية. الســودانية األحزاب داخل
الســلطة في وعــدم التمثيل التهميــش، المتمثلــة فــي
المقاومة بحركة ذلك النسيان. دفع طي ظلت والثروة
حركات الســالح، ومشــاركة حمل إلــى في الشــرق
من السوداني الجنوب والســيما في ،األخر التمرد
الحركة اســتفادت وقد المطالب. هــذه أجــل تحقيق
التحالف بشــكل هذا مــن الســودان لتحرير الشــعبية
يتم أن حريصة على الحكومة كانــت فقد وعليه كبير.
على سحب الشعبية مع الحركة نيفاشا اتفاق النص في

من الشرق. القوات الجنوبية
الرشايدة وقبائل البجا من التمرد قوات وجدت وقد
وال ســيما خارجية، ومســاندة ا دعمً العربيــة البدويــة
مواجهة فــي جبهــة جديدة فتح ما وهــو مــن إريتريا،
شــامل ســالم اتفاق توقيع أن غير الحكومية. القوات

مع شامل ــالم س اتــفــاق توقيع 
ترك ــــور دارف ومــع الــجــنــوب،
الشرق فــي  المتمردة الــقــوات
رغبة وبدون داخلي حليف بدون
مع الصراع استمرار  في  إريترية

السودانية الحكومة
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في المتمردة ومع دارفور ترك القــوات مع الجنــوب،
في إريترية رغبة داخلي، وبدون حليف بدون الشــرق
ذلك دفع الســودانية. الحكومة مــع الصراع اســتمرار
السودان في شرق في ســلمية بتســوية كله إلى القبول

.٢٠٠٦ عام نهاية

الدولية: األطراف وتدخالت مواقف ثانًيا:
فــي الجامعة ، ممثالً العربــي الموقــف يالحــظ أن
المؤتمــر فــي منظمــة ممثــالً واإلســالمي العربيــة،
السوداني. الشأن تطورات في يكن فاعالً لم اإلسالمي
األمريكية المتحــدة والواليــات األوروبيــة فالــدول
المبــادرة المصرية الليبية لتســوية الصراع لم تشــجع
جهود ســاندت فإنهــا المقابــل وفــي فــي الســودان.
على اإلفريقي أنهــا فضلت الحل اإليجاد، أي  منظمة

العربي. الحل

دول الجوار اإلفريقي: موقف -١
دول الجوار به قامــت الذي إغفال الدور ال يمكــن
مد الســودان على في الحرب األهلية في الجغرافي
(حاليًا وزائير وأوغندا وكينيا وإثيوبيا فتشــاد سنوات.
«إلسرائيل» الكونغو الديمقراطية) سمحت جمهورية
مقاتلي لتدريب أراضيهــا؛ في عســكرية مراكز بإقامة
عانت بعض وقد السودان. في أنيانيا االنفصالية حركة
وزائير وكينيا إثيوبيا ال ســيما المجاورة، البلدان هــذه
مطالبة دعوات ووجود الداخلية األهلية الحروب من
مســألة تمثل ولم االنفصال. بحق تقريــر المصيــر أو
مصدر الســودان في اإلســالمية «األصوليــة» انتشــار
مصدر ــا أيضً مثَّلت بــل فقط، الجــوار خــوف لــدول
بعض بتدريب قاموا الذين لإلسرائيليين بالنسبة اهتمام

اإلفريقية. الجوار دول في السودانيين الالجئين
في  الجوار العربي وليبيا من دول أن مصر ويالحظ
والمالية العسكرية المساعدة قدمتا اللتان هما الشمال
تحرير حركات تدعم إثيوبيــا كانت للســودان. وبينما
أخر مرة األهلية اشتعلت الحرب السودان، وحينما
النميري أعلــن ١٩٨٣، حينما عــام في الســودان بعد

كما الحال أصبــح اإلســالمية الشــريعة قوانين تطبيق
ســاندت البلدان حيث المرحلة األولى، في عليه كان

السوداني. الجنوب التمرد في قوات المجاورة
وأوغندا وكينيــا وإثيوبيــا إريتريــا مــن ومثَّلــت كل
لحركة الرئيسي واللوجستي العسكري الدعم مصدر
حليف وهي مصر، أن ويبدو السودان.. تحرير وجيش
بحذر موقفهــا، ولو تحول قد اســتراتيجي للســودان
وربما السودان. لتحرير الشعبي الجيش لصالح شديد
الخوف إلى المصري الموقف في التحول ذلك يعز
كما السودان. عبر اإلســالمية «األصولية» انتشــار من
أبابا أديس في مبارك حسني الرئيس اغتيال محاولة أن
المتوترة  تفاقم العالقات إلى أدت قد ١٩٩٥ يونيو في
السودان وبين من جهة، والســودان بين إثيوبيا بالفعل

.أخر جهة من ومصر
الحكومة فــإن دارفــور في الحــرب وعلــى صعيد
من اإلقليم فــي المتمردين جماعات تدعــم التشــادية
في قواعد مــن ا لهــا بالعمــل انطالقً خــالل الســماح
يساعد السودان تشــاد أن وتزعم التشــادية. األراضي
نظــام لقلــب محاولتهــم فــي المتمرديــن التشــاديين

التشادي. الرئيس
مؤسســات باهتمام الســودان قضايــا وقــد حظيت
اإلفريقي االتحــاد مثــل المشــترك العمــل اإلفريقــي
قامت والتي (إيجــاد)، للتنمية الحكوميــة والمنظمــة
مقارنة الســودانية وتطوراتهــا األزمة في بدور فاعــل
يغب لم فالسودان واإلســالمي. العربي الدور بتراجع

اإلفريقية. القمة أعمال جدول عن قط
عــام ٢٠٠٤ أصبح لالتحــاد اإلفريقي قوات   ومنذ
وصــل حجمها دارفور، فــي وحفظ للســالم مراقبــة

جندي. ومن  آالف ســبعة نحو ٢٠٠٥ إلى في أبريــل
تفضــل وأوروبــا المتحــدة الواليــات أن الواضــح 
أهدافها لتحقيــق اإلفريقيــة آليات العمــل اســتخدام

في المنطقة. الجديدة االستعمارية ومصالحها
الجوار مع دول السودانية العالقات تلخيص ويمكن

التالي: النحو على اإلفريقي
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الســودان بزعزعة  قيام من المخاوف لت : شــكَّ أوالً
أذهان فــي ا مهم� عامــالً الــدول فــي هــذه االســتقرار
«األصولية» فانتشــار الخارجيــة. مخططي سياســتها
الرئيســية الدافعة القوة يعتبــر المنطقة في اإلســالمية

في المنطقة. الخارجية سلوك السياسة وراء
في  والتحكم الســودان، احتواء علــى ــا: العمل ثانيً
سياســات في ا ا هام� الخارجي أصبــح عنصرً ســلوكه

مجتمعين. أو فراد جيرانه
للجنوب بدعم  المصيــر تقرير مســألة ثالثًا: حظيت
دعم وهكذا فــإن للســودان. اإلفريقــي دول الجــوار
وفي ناحية، من السودان، في العاملة التحرير حركات
أســلوب أصبح ،أخر جهة من المجــاورة، البلــدان
اســتمرار إلى أد ما وهو المنطقة، في الســائد العمل

الحركات. هذه ودعم

الدولية: المواقف -٢
على إفريقيا التكالب االستعماري مرحلة كانت إذا
،١٨٨٥ -١٨٨٤ برليــن عام مؤتمر بانعقاد لها يــؤرخ
تقســيم حق الكبر األوروبية القــو أعطى والــذي
اســتغالل على الجديد التكالب فإن بينها؛ فيما إفريقيا
آخر بدأت تحــت رداء واســتعمارها إفريقيا، خيرات
اتخذ وقد البــاردة. الحرب نهايــة بعد تتضــح معالمه
جديدة ا أبعادً والســيطرة النفوذ أجل من هذا الصــراع
عصــر ١١ ســبتمبر ٢٠٠١، وارتــداء أحــداث بعــد
صعيد على واألمن العســكرة األمريكية رداء العولمة
ا، عمومً إفريقيا في الدور األمريكــي برز وقد عالمي.
دور تراجع إلى أد ما وهو ا، خصوصً الســودان وفي

وبريطانيا. مثل فرنسا االستعمارية السابقة القو
اآلسيوية القو وبعض والهند الصين ظهور أن كما
أضفى على الصراع قد السودانية الفاعلة على الساحة
على فالصيــن ا. جديــدً ا الســودان بُعــدً الدولــي فــي
واســعة واقتصادية نفطيــة مصالح لهــا ســبيل المثال
للدعم توفيرها يبــرر وهــو ما فــي الســودان وإفريقيا،

اإلفريقية. النظم من لكثير واللوجستي العسكري

السودان: تجاہ األمريكي الموقف أ-
،١٩٨٩ عام إلى الســلطة اإلنقاذ نظــام منذ وصول
بزعامــة اإلســالمية القوميــة الجبهــة مــع وتحالفــه 
ا وفقً عاصيــة دولة  حســن الترابي، والســودان يمثــل

األمريكية. للرؤية
تقديم على األمريكي السياســي عمد الخطاب وقد
الســودان تستند على في اإلنقاذ نظام عن نمطية صورة

أساسية: مزاعم ثالثة
قضايا الرق، تطرح حيث اإلنســان؛ حقوق انتهاك •

غياب معين، أي ديــن اعتناق على القســري واإلكراه
الدينية. الحرية

بحســبانها دولة راعية لإلرهاب؛ الســودان اعتبار •

والمنظمــات الجماعــات مــن لكثيــر   مــأوً توفــر 
الدولية. اإلرهابية

من المهمشــة والمناطق الجنــوب حرمــان أبنــاء •

في تقرير المصير. حقهم
على الســودان تصور األمريكية اإلدارة فتئــت ومــا
العزل سياســة اســتلزم تبني ما وهو عاصية، أنــه دولة
تصنيــف  ١٩٩٣ تــم عــام ففــي ضدهــا. واالحتــواء
وقامت راعيــة لإلرهــاب. دولــة الســودان باعتبــاره
الدول لــد نفوذها باســتخدام المتحــدة الواليــات
حقوق اإلنسان ملف لفتح الدولية العربية والمنظمات
الواليات  فرضت ١٩٩٧ أكتوبــر وفي في الســودان.
على وماليــة اقتصاديــة وتجاريــة المتحــدة عقوبــات
ا البلدين تعقيدً بيــن العالقات ازدادت وقد الســودان.
في األمريكيتين الســفارتين على الهجوم في أعقــاب
واشــنطن قامت حيث الســالم، ودار نيروبي كل مــن
لألدوية الشــفاء مصنع علــى صاروخي بشــن هجوم

البيطرية في الخرطوم.
في مواجهة األمريكي التحرك م تفهُّ يمكن ذلك ومع
النحو التالي: على ثالثة اعتبارات خالل من السودان

السياســة  متغيــرات إلــى يشــير  األول:  االعتبــار
النشــطين تأثيــر والســيما الداخليــة،  األمريكيــة
الكونجرس داخــل أصــول إفريقيــة من األمريكييــن
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المســيحية المنظمات دور إلى باإلضافة األمريكــي؛
على الديني الطابع إضفــاء تحاول التي األنجليكانيــة
أنحاء الســودان. وبالفعل في كل الدائرة الصراعــات
 ١٩٩٩ يوليــو عام من األول الكونجرس فــي أصــدر
أو بتجارة العبيد، الســودانية الحكومة فيه يدين ا قــرارً
الغرض. لهــذا المواطنين واختطــاف عليها، التســتر
في يحدث الكونجرس إلى اعتبــار ما ولعل مســارعة
ا مجددً عبِّر يُ اإلفريقية القبائل ضد جماعية إبادة دارفور

التوجه. هذا عن
في  الســودان موقــع الثانــي: ويشــير إلــى االعتبــار
الواليات ركزت إذ اإلرهاب؛ األمريكية على الحرب
توجد حيث اإلفريقــي؛ القــرن منطقة علــى المتحدة

أن بيد فــي جيبوتــي. أمريكية عســكرية أكبــر قاعــدة
من ا مؤخرً ــع وسَّ قد االســتراتيجي األمريكي التفكير
اإلفريقي الســاحل منطقة لتشــمل األمنية االعتبارات
من توجــد تهديدات حيث إفريقيــا؛ وغرب الكبــر
فــي دول هذه اإلســالمية جانب بعــض الجماعــات
أمريكا تقــوم الجديد التصــور لهذا ــا وطبقً المنطقــة.
حيث محلية؛ إفريقية لقوات والتدريب بتوفير الدعــم
والنيجر. وتشاد وموريتانيا مالي هي دول بأربع بدأت

المصالــح  إلــى يشــير وهــو  الثالــث:  االعتبــار

حوض يشكل السودان؛ إذ في األمريكية االستراتيجية
ركيزةً طبيعية- ومــوارد ثروات من يحويه -بما النيــل
التكنولوجيا عالــم وفي األمريكي. للتواجد أساســية
التي المعدنيــة الهائلة الثروة تصبح وير» و«الســوفت
الملتهب» دارفور «إقليــم الســودان غرب عليها يتربع
أمريكية؛ ألي إدارة ا مطمعً ــا عمومً اإلفريقي والغرب

السياسية. توجهاتها كانت مهما

والدولي: األوروبي ب-الموقف
استراتيجية  ا أهمية ل دومً شــكَّ الســودان أن  يالحظ
شــكل اتضح في ما وهو األوروبية، للدول واقتصادية
قبل اإلنقــاذ عام مــا مرحلة خــالل العالقات وحجــم

إلى التوصل في ا ا بــارزً دورً أوروبا لعبت ١٩٨٩. فقــد
المنظمات طريق عن ذلك عام١٩٧٢، أديس أبابا اتفاق
وبريطانيــا والنرويــج والدنمــارك الكنســية (الســويد
التجاري الشريك لت أن أوروبا شــكَّ وسويســرا). كما
تتجه ووارداته صادراتــه كانت حيث للســودان؛ األول
على أوروبا حريصة وكانــت منها. وتأتي نحو أوروبــا
رأســها وعلى الطبيعية في الســودان الموارد اكتشــاف
أصابها الســودانية األوروبية العالقــات أن بيد النفــط.
١٩٨٩؛ عــام نظــام اإلنقاذ منــذ قيــام الوهــن والتوتــر
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العام فــي الســوداني األوروبي الحــوار حيــث توقف
السودان بانتهاك خاصة مزاعم بســبب مباشــرة؛ الثاني
أوروبا بين أن الحوار السياســي بيد اإلنســان. لحقوق
حيث ١٩٩٩؛ عام أخر مرة قد اســتؤنف والســودان
والديمقراطية التعددية، السلمية قضايا التسوية طرحت

الدولة. عن الدين فصل مسألة إلى باإلضافة
دفعت  المتغيــرات من عــدد إلى نشــير  ويمكــن أن
السودان، األوروبي من الموقف في النظر إعادة باتجاه

ذلك: ومن
فــي فاعــل كطــرف المتحــدة دخــول الواليــات • 

السوداني. الشأن
شــراكة وإقامة آســيا، نحو ا توجــه الســودان شــرقً •

اقتصاديةمعبعضالدولاآلسيوية،مثلالهندوالصين.
في مهمة تحوالت وما يعنيه من النفط، اكتشــاف •

السوداني. المشهد
الشركات قِبل من ضغوط وجود •

للسودان؛ للعودة مرة أخر الغربية
قطاعاته مــن االســتفادة مــن أجــل

الطبيعية. وموارده النفطية
األوروبية السياســة عــن ا وبعيــدً

تأثير ذات الدول سياسات تبنت بعض فقد المشــتركة
اتخذت مثالً فبريطانيا السوداني. الوضع مباشــر على
لعزل ســعيها فــي األمريكيــة لــإلدارة ــا ــا مواليً موقفً
دوالً بيد أن لإلرهاب. راعية دولة باعتباره الســودان؛
اســتطاعت وإيطاليا االســكندنافية الدول مثل أخر
ا دورً تمــارس أن اإليجاد أصدقــاء منتد من خــالل
إلى تسوية للتوصل على الســودان؛ الضغط في فاعالً

البالد. في األساسية التمرد سلمية مع حركات

السودان: في والوضع األمن مجلس ج-
-وبضغوط األمم المتحــدة أن للنظــر مــن الملفت
ا اهتمامً السودانية القضية أولت قد وأوروبية- أمريكية
غضون في هو أنه ذلك علــى أبرز مثال ــا. ولعل خاص�

عن صدر (٢٠٠٦ -١٩٩٦ الفترة من ) عشــر سنوات
خمســين الدولي نحو األمن مجلس أو العــام األمين
إلى الضغط فــي مجملها تهدف أممي�ا ا تقريرً أو ا قــرارً
عليها. الخنــاق وتضييــق الســودانية علــى الحكومــة
تكاد أو تُفضي والتــي تلك القرارات، ولعل مــن أبرز

تدويل الشأن السوداني: إلى
الحكومة أدان والذي ١٥٥٦ لعام ٢٠٠٤، القرار •

أيّد كمــا دارفور، أزمــة بتســوية وطالبهــا الســودانية،
بالمراقبة الخاصة بعثته لتعزيز اإلفريقي االتحاد جهود
الوضع اعتبر أنه القرار هذا في والملفت اإلقليــم. في

الدوليين. واألمن للسلم تهديد بمثابة السودان في
فــي ٢٠٠٦/٨/٣١  ١٧٠٦ الصادر القــرار رقــم •

ويدعو فــي دارفــور، دولية قــوات ينــص علــى نشــر
القرار، للموافقة علــى الســودانية الوحدة» «حكومــة
عملي�ا؛ قابــل للتنفيذ غير قرار أنه رغــم
قوات أي نشر السودان حكومة لرفض
نَّا. وأن بيَّ سبق كما والتعهد بمحاربتها.

الــذي   ١٧٠٦ القــرار فــإن  وعليــه
البريطانيــة األمريكيــة يعكــس الرؤيــة
باســم الســودان تفتيــت إلــى يســعى 
نفس يعكس ما الدولية، وهو الشــرعية
انفصام يكون فهل الســابقة. االســتعمارية التوجهات
الذي تســتخدمه هو المدخل عر الوحــدة الداخلية
تحت غطاء الســودان اســتعمار إلعادة الغربية القو
هندسة إعادة القو من هذه ن كِّ مَ يُ وبما جديد، دولي
لها يحقق بمــا الجيوبوليتيكية؛ الناحيــة مــن المنطقــة

التوسعية. ومصالحها أهدافها

السودان: من الصيني د-الموقف
احتياطيها يبلغ إذ واعدة؛ نفطية دولة الســودان تعد
نحو تنتج وهي برميل، مليارات خمسة حوالي النفطي
منظمة  لتقديرات ا وطبقً يومي�ا. برميــل ( ٥٠٠٫٠٠٠)
إلى النفطية الســودان صادرات فإن العالمية؛ التجارة
صادراتها إجمالــي من ( %٦٤ ) نحــو تشــكل الصين

 (١).٢٠٠٤ عام النفطية

األوروبية السياسة عن ا وبعيدً
بعض تبنت فقد المشتركة
تأثير ذات سياسات الــدول
السوداني الوضع على مباشر
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الســودان من النفطية وارداتهــا الصين وقــد بــدأت
الوطنية النفــط شــركة بــدأت ١٩٩٥، ومنــذ أن عــام
ونشاطها  في السودان النفط CNPC اكتشــاف الصينية
الواليات وعندما فرضت كبيرة، ا بدرجة اتســاعً يزداد
الســودان، على اقتصادية وتجارية عقوبات المتحــدة
الشــركات تركته الذي الفــراغ لســد تحركــت الصين

(٢) من البالد. الغربية برحيلها
النفط  قطــاع في مســتثمر CNPC أكبر شــركة وتعد
شركة أسهم من ( %٤٠ ) نحو تمتلك حيث السوداني،
الشــركة حصة وتبلغ الســودانية. األعظم النيل بترول
ويغطي  يومي�ا. برميل ألف ١٥٠ نحو من النفط الصينية
نحو إلى تصل الصيني المشترك مساحة النفط مشروع
ومن الســودان. جنوب في مربــع ميل ألف خمســين
١٥ مليون  نحو إلى الســنوي إنتاجه أن يصل المتوقــع
النفطي لهذا االحتياطي يبلغ كما النفط الخام. من طن
من  يجعله وهو مــا طن، ٢٢٠ مليون نحــو المشــروع

الخارج. في النفطية الصينية المشاريع أكبر
في  الصينيين العمــال ٢٠٠٥ بلــغ عــدد عــام وفــي
سياسة أن يخفى وال عامل. عشرة آالف السودان نحو
المصالح مبــدأ تحقق الســودان تجاه النفطية الصيــن
تلك المكاســب على الصين تحافظ المتبادلة. ولكي
غلواء مــن التخفيــف ــا دائمً حاولــت فــي الســودان
ما الصين أن وتــر الســودان. على الغربية الضغوط

شأن داخلي. هو في السودان يحدث

السودان: في الدولي التدخل تداعيات ا:
ً
ثالث

نهاية  في أوزارها البــاردة الحرب وضعــت  منذ أن
أن ا واضحً بات الماضي؛ القرن من الثمانينيات أعوام
االستراتيجية مكونات أحد ل تُشكِّ إفريقيا شرق منطقة
 ١٩٨٩ عام ففي المتحدة. للواليات الكونية الجديدة
الحركة مــن اإلنقــاذ بدعم حكومــة عندما ســيطرت
نظرت الســودان فــي الحكم نظــام علــى اإلســالمية
إســالمي�ا ا تهديدً أنها تمثل األمريكية على اإلدارة إليها
وهو المنطقة، في االستراتيجية مصالحها على ا خطيرً

الدول قائمة علــى الســودان الذي انتهى بوضع األمر
الصومالية الدولة انهــارت وحينما لإلرهاب. الراعية

متصارعة   وميليشيات وراءها قوً ة فَ لِّ خَ مُ ١٩٩١ عام
.١٩٩٢ عام عسكري�ا المرة هذه األمريكي الخيار كان
 ١٨ مقتل مع تحطــم قد األمريكي هذا األمــل أن بيــد
الخروج المهين إلى أد ما وهو المارينــز، من قوات

.١٩٩٤ عام الصومال من األمريكية للقوات
التدخل  خيار فشــل بعد األمريكيــة اإلدارة  لجــأت
اإلفريقــي الكبير القرن مبــادرة طرح إلــى العســكري
وإثيوبيا الصومال إلــى باإلضافة ١٩٩٤؛ ليشــمل عام
وأوغندة وكينيا الســودان من ال� كُ وإريتريــا وجيبوتــي
وبدأ الترويج األمريكي وبورونــدي. ورواندا وتنزانيا

متعددة: مناحي يتخذ المشروع لهذا
ما  وهو لــه، واألكاديمي العلمــي أولهــا: التأصيــل
خالل األمريكي االســتراتيجي أدبيات الفكر في  ظهر

الفترة. تلك
من لهذا المشروع؛ اإلنســاني الجانب إظهار وثانيًا:
الكوارث آثار على القضاء يستهدف بأنه القول خالل
ومنع تســوية عن فضالً والتصحر؛ كالمجاعة الطبيعية

الصراعات.
المــادي واللوجيســتي للدول  الدعم ــا: توفيــر ثالثً
القرن مبــادرة وهو ما عكســته في المنطقة، الصديقــة

الكبير. اإلفريقي
األفارقة  القادة من جديد جيل على االعتماد ــا: رابعً
في وأسياســي أفورقي إثيوبيا، في زناوي ميليس مثل:
كاجامي وبول أوغندة، موسيفيني في ويوري إريتريا،

رواندا. في
لــم يحالفهــا األمريكيــة المبــادرة علــى أن هــذه
له تعرضت الذي مع الهجــوم ا تمامً وتهاوت النجــاح
ونيروبي السالم دار األمريكيتان في كل من السفارتان
٢٠٠ شخص.  نحو مقتل  إلى أدَّ والذي ،١٩٩٨ عام
الخيار تفضيل الواليات المتحدة إلــى لجــأت عندئذ
إلظهار القوة؛ منها محاولة في أخر مرة العســكري
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تشــكيل إلعادة الجهود مواصلة على ولتأكيــد عزمها
مصنع الشفاء المرة هذه الهدف وكان المنطقة برمتها.

الخرطوم. العاصمة السودانية في لألدوية
الســودان  ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ عادت أحداث وبعد
لتحتل مكانة بارزة أخر مرة اإلفريقي القرن ومنطقة
الرؤية إطار وفي ،الكبر االستراتيجية األمريكية في
من أنه علــى «اإلرهــاب». على للحــرب األمريكيــة
لجأت اإلدارة األمريكية أن المــرة هذه في المالحــظ
واآلليات مــن األدوات مجموعــة إلــى التركيــز على

ا». «أمريكي� المنطقة صوغ إعادة لضمان الدائمة
ذلك: ومن

المنطقــة:  فــي المباشــر العســكري : التواجــد أوالً
فــي قاعدة  أمريكي ١٧٠٠ عســكري نحــو إذ يوجــد
وثمة جيبوتي. في سابقة قاعدة فرنســية وهي ليمونير،
بهدف إثيوبيا في العدد صغيرة أمريكية عسكرية قوات
االســتخباراتي والتعاون اإلثيوبــي، الجيش تدريــب
من قاعدة السريع التدخل قوات بعض ا. وتنطلق أيضً
باإلضافة الســاحل اإلفريقــي. منطقة لتأمين جيبوتــي
مكثف في أمريكــي بحري تواجد ثمــة إلــى ذلك فإن

اإلفريقي. القرن سواحل قبالة الهندي المحيط
اإلقليمية:  بعــض دول األركان على االعتماد ــا: ثانيً
الذراع تمثل الصومالية التجربــة بعد أضحت فإثيوبيا
اإلفريقي في القــرن المتحــدة للواليــات العســكري
فهي الدور؛ بهــذا للقيام مؤهلة إثيوبيــا ولعل الكبيــر.
ســواء اإلفريقية، الجيــوش أكبر مــن ا تمتلــك واحــدً
المجاورة جيبوتي أن كمــا العدة. أو العدد من حيــث
المنطقة. فــي األمريكية العســكرية القاعدة تحتضــن
الدبلوماســية الذراع أن تمثــل يمكــن فإنها أمــا كينيــا
أيّ تســوية عن الحديث حالة في للواليــات المتحدة
ذلك ظهر المنطقة. في والصراع النزاع لقضايا سلمية
في الكينية الحكومــة لعبته الدور الــذي ًــا فــي واضح

نيفاشا. الشامل في اتفاق السالم التوصل إلى

وإفريقي�ا؟ عربي�ا ذلك المترتبة على اآلثار إذن هي فمــا
امنالمتغيراتعلىالنحوالتالي: نستطيعأننطرحعددً
يخدم بما استراتيجي�ا المنطقة وتركيب فك إعادة -١

والغربية: األمريكية المصالح
توجهات ذات ا نظمً الجديد يشمل فالقرن اإلفريقي
وفي هذه الحالة للغرب. وموالية علمانيــة غير عروبية
هذا ا من جــزءً المســتقل الســودان جنوب قــد يصبح
النظام في األطــراف الجنوبية دول أن المشــروع. كما
في والصومال تدخل جيبوتي وهي اإلقليمي العربي،
عربية غير تظــل أن القيادة علــى التعريف. إطار هــذا
إليها ينظر التــي إلثيوبيا ى طَ عْ حيــث تُ وغير إســالمية؛
إســالمي بحر وســط جزيرة مســيحية أنها ــا على دومً
العربية الدول أن في االعتبار وإذا أخذنا المنطقة. فــي
الشــرق مشــروع جزء من في الشــمال اإلفريقي، هي
لنا التضحت للرؤيــة األمريكية ا وفقً الكبير األوســط

أمريكي�ا. المنطقة صياغة إعادة عملية أبعاد
فــي الرئيســية اإلقليميــة  المنظمــات تدميــر   -٢
الدول جامعة والســيما واإلفريقية، العربية المنطقتين
اإلقليميــة فالترتيبــات اإلفريقــي. واالتحــاد العربيــة
اإلقليميين النظاميــن باألســاس تســتهدف الجديــدة
عن التخلي نحــو ــا مً دُ قُ وتدفــع العربــي واإلفريقــي،
العــرب مــن لــكل الجماعيــة األهــداف والمصالــح
تنبع ال أخر ترتيبات أمام الطريق ولتمهد واألفارقة،
يدعو التفكيكي أن هذا المنطق شك وال المنطقة. من
األمن والتحررية لنظام التكاملية األبعاد اســتبدال إلى
ضمان على تعتمد أخر بمنظومة اإلقليمي الجماعي

الغربية. القو مصالح
دول السياســي في اإلســالم حركات كل ٣-محاربة

من  ذلــك بجالء عليها: وقــد ظهر والقضــاء المنطقــة
حيث الصومال؛ في اإلســالمية المحاكم اتحاد تجربة
نموذج مــن عودة األمريكية بدأت تحذر إن األدبيــات
والدول أمريكا حاولت وقد اإلفريقي. القرن طالبان في
األزمة تطورات المباشر في خالل تدخلها -من الغربية
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واإلسالمية العروبية التوجهات ي صِ قْ تُ أن الســودانية-
عربية. غير علمانية توجهات طرح مقابل في

توجد حيــث الســودان؛ جنوب علــى ٤- التركيــز
تحالف إقامة والتفكير في النفط السودانية، آبار معظم
وأوغندة وإثيوبيا، الســودان جنوب يضم كونفيدرالي
وفي المائي، مصر ألمن ا خطيرً ا يشــكل تهديدً ما وهو
االستراتيجية الدول هذه تحالفات تدعيم الوقت نفس

العبرية. بالدولة
الدولة مشــروع  ٥- إضعــاف
إثــارة خــالل مــن  الوطنيــة؛
والطائفيــة، قِيــة رْ العِ النزاعــات
األوليــة. االنتمــاءات وتكريــس
الدول فــي ــا ويظهــر ذلــك جلي�
أزمــة مــن أصــالً تعانــي  التــي 
وتــزداد خطورة وطنــي. اندماج
اعتبارين ضــوء على التوجه هــذا

حق لمبــدأ السياســي أساســيين أولهمــا: التوظيــف
أهم معالم أضحى والذي اإلنســاني، الدولي التدخل
المتحدة الواليات قيام وثانيًا األمريكية. الهيمنة عصر
الديني االضطهــاد برصــد أشــكال  والــدول الغربيــة

العالم. حول
األطراف:  دول وسقوط األركان دول اســتقواء -٦  
أمريكيــة بغزو وبمســاعدة اإلثيوبيــة فقيــام القــوات
تفتيــت ظــل محــاوالت وفــي الصومــال عســكري�ا،
يعيد العام العربي العجز من حالة وجود ومع السودان،
،١٩٤٨ عام اإلقليمي العربي النظام نكبة األذهان إلى
هيمنة يؤكد الراهــن ١٩٦٧. فالمشــهد عام ونكســته
و«إســرائيل» من جهة، وإيران من تركيا الجوار: دول
ضعف وذلك مقابل من جهة ثالثة، ثانية، وإثيوبيا جهة
والسودان والصومال وفلسطين العراق استقرار وعدم

وجيبوتي عربي�ا.
في دائمة ودولية أمريكية قوات عســكرية ٧- وجود

- والســودان والعراق (جيبوتي العربية الــدول بعض
ا خطرً ل يُشكِّ ما وهو ،(-١٧٠٦ حالة تطبيق القرار في
تقويض وبالتالي العربي، الجماعــي األمن نظام على

العربية. اإلرادة
المســتو على والجهاد المقاومــة روح ٨- تغذيــة
العربية الحاكمة النخب بين تتسع الفجوة حيث الشعبي
كل في السياســات األمريكية إزاء والشــعوب العربية
وفلســطين والصومال مــن العــراق
يصبح الشــعور وعليــه والســودان.
ا لظهور مبــررً واالضطهــاد بالغبــن
وهو للمقاومــة. شــعبوية حــركات
وعدم التوتر بذور ما يعني اســتمرار

البعيد. على المد االستقرار
أهداف دون تنفيــذ ٩- الحيلولــة
إفريقيــا لتنميــة الجديــدة الشــراكة
بالحكــم والمتعلقــة  (النيبــاد)
هذه والحالة فاألمر التعدديــة. والديمقراطية الصالح
للمصالح الموالية الحاكمة النخــب دعم على يقتصر
تعبيرها مــد عن واألمريكيــة؛ بغــض النظر الغربيــة
ا فليس شــرطً تنتمــي إليها. الشــعوب التي عــن إرادة
إرادة عن ا تعبيرً اإلســالمية المحاكم قوات أن تكــون
وإنما األمــن واالســتقرار، تحقيق في ترغــب شــعبية
مع ــا وأيديولوجي� ــا فكري� تتعــارض أنهــا  المهــم هــو

الغربية. المصالح
األمريكيــة والغربية السياســة أن إذن من الواضــح
إنما اإلفريقــي القــرن الســودان ومنطقة ــا فــي عمومً
صوغ إلعــادة الرامية الغربيــة للجهــود هي اســتمرار
مصالحهم يخدم وتركيبًا؛ بما ا فــك� الغربي غير العالم
محوريــة التمركز عن والتي تعبــر العليــا، وأهدافهــم
الغربي. غير إلــى اآلخر والنظر الذات، حول الغربــي
أخر آسيوية قو وجود هو المرة هذه الالفت أن بيد
نصيب معلوم في لها يكون أن تريد مثل الصين والهند

السياسة أن إذن الــواضــح مــن 
في ا عمومً والغربية األمريكية
اإلفريقي القرن ومنطقة  السودان
الغربية استمرار للجهود هي إنما
غير العالم صوغ إلعادة الرامية

وتركيبًا ا فك� الغربي
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في أم الســودان في ســواء الجديدة، التخاطف عملية
ا. عمومً اإلفريقي القرن

السوداني: سيناريوهات المستقبل رابًعا:
باألزمة المتعلقة والقضايا األحداث تطور متابعة إن
االستراتيجي التفكير تحليل إلى باإلضافة الســودانية
الخصوص وجــه على ــا، واألمريكــي عمومً الغربــي
من الهندسة الجيواستراتيجية معدة ا نوعً ثمة تُظهر أن
عن تخرج ال وهــي على الواقع الســوداني، للتطبيــق

اآلتية: من السيناريوهات الثالثة واحد
االنتماء على معاييــر التركيــب القائم ١- ســيناريو
أو  الثقافية أســاس الهويــة الجغرافــي، وليــس علــى
من عدد علــى الســيناريو يقوم هــذا الوطنيــة؛ حيــث

هي: المحاور
الــذي  الحضــاري اإلســالمي المشــروع  - إلغــاء
عام الســلطة إلى وصولها منذ اإلنقاذ طرحتــه حكومة

السودانية. الدولة علمنة مشروع وطرح ،١٩٨٩
الديمقراطيــة  الدولــة  إقامــة علــى االتفــاق  -  
تأثير أي يســتبعد والذي الغربي، بمفهومهــا العلماني

السودان. ألهل والحضارية الثقافية للخصوصيات
بما  الجديد، الســوداني والمجتمع  - أفرقــة الدولــة
الذي واإلســالمي، العربي المد محاصــرة ذلك يعنــي

الماضي. القرن من التسعينيات أعوام بداية منذ ازدهر
مناطق في حدثت التي التســوية ولعل مشــروعات
والشــرق الجنــوب والغــرب األزمــة الرئيســية فــي
تؤكد كبيرة تنازالت مــن عليه انطوت وما الســوداني،

الجديد. المنحنى هذا
أحــد الخيارات  يمثل التفكيــك: وهو ٢- ســيناريو
فشــل الســيناريو حالة في المطروحــة االســتراتيجية
من إلــى مجموعة الســودان تقســيم يتم األول؛ حيث
ا وفقً وذلك مختلفة؛ ارتباطات إقليمية ذات الكيانــات

التالي: للتصور
تطبيق  حالــة فــي الســوداني الجنــوب  - انفصــال
وثمة االنفصالية. الفتــرة بعد المصير تقرير حــق مبدأ

اســتثمار بضرورة اآلن تطالب منــذ جنوبية أصــوات
عن ا عوضً النفطيــة والطبيعية ثرواته بكامل الجنــوب

للشمال؟! نصفها عن التنازل
مســاحة  دارفور الذي يشــكل خمس إقليم  - عزل
يحصل الطبيعية، فإن لم بمصادره السودان، وهو غني
يشــهد فســوف االســتقالل أو الذاتــي علــى الحكــم
المصالح على الحفــاظ تضمن أجنبية، تدخل  قــوات

هناك. الغربية
الثروة والسلطة،  باقتسام الشرقية مطالبة المناطق - 
أنه تم صحيح .العــدو نظرية يعكس تأثيــر وهــو ما
لينهي ٢٠٠٦؛ أكتوبــر في أســمرة ســالم توقيع اتفاق
إال الشرق متمردي كان يخوضه الذي المسلح الصراع
من الحقوق. بمزيد تزال تطالب ال معارضة هناك أن

مــن الدولــة  بقــي مــا يصبــح  - فــي هــذه الحالــة
واالســتمرار، البقاء إلمكانيــات ا مفتقــدً الســودانية؛
تكون قد المنطقة في الفوضى من لحالة يدفع ما وهــو
على تأمين للمحافظة البقاء إلى الدولية ا للقوات مبررً
لمصالح الالزمة األمنية الحماية وتوفير مصادر النفط،

المنطقة. في الحيوية الغرب
يستهدف  الفك والتركيب: وهو ٣- ســيناريو إعادة
الســيناريو عن الفوضى الناجمة مخاطــر من التقليــل
إلى االستراتيجي التصور هذا مثل يرمي حيث الثاني؛
الجيواستراتيجية في المنطقة الهندســة من جديد نوع

ما يلي: تقوم على
اإلسالمية  العربية بثقافته السوداني الشــمال عزل - 
عــن خياراته المقيــد بالتعبيــر الغالبــة، والســماح لــه

واأليديولوجية. السياسية
 -إقامةدولةإفريقية تشمل مناطقالغربوالجنوب، 
مناطق عن فلكهــا، ويمكن الحديــث في ومن يــدور
التأكيد ســوف يتم الحالة هذه وفي شــرق الســودان.
ومن ثم الجديدة، لهذه الدولــة اإلفريقية الهوية علــى
القومي األمن منظومة محاصرة في ا ا مهم� عنصرً تكون

اإلفريقي. في العمق النفاذ وقدرته على العربي،
يفتقر  ســوف الشــمال فإن ذلك تحقــق  - وإذا مــا
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يصبح، ســوف حيث الحقيقية؛ الدولة إلى مقومــات
حبيســة يســهل منطقة جغرافية مجرد هــذه، والحالــة

واالستراتيجية. األمنية الناحية من اختراقها

الخاتمة:
عليه المتعارف مــن أن موضع من في أكثر نَّا يَّ بَ لقــد
من للنيل وســيلة أيســر أن الدولية في فقــه العالقات
األطراف، عبر إليه النفاذ هي الجغرافي القلــب منطقة

في أي األضعف الحلقة وهي
ولعل جيواســتراتيجي. كيان
حامد عليــه أطلــق ذلــك مــا
األطــراف»، شــد «مبدأ ربيع
أحــد عــن يعبــر وهــو الــذي
الحركي التي التفاعــل قواعد
مع الكبر القو به تعاملــت
واإلســالمية. العربية المنطقة

حصينًا ا دفاعً والقــوة التكامل وقت يصبح فالســودان
وفي واإلســالمي، العربي القومــي لمنظومــة األمــن
ألي وضعف اختراق عامل والتفكك حالة االنقســام

بها. يرتبط أمنية منظومة
السودان يعد السياسية، الجغرافية النظر وجهة ومِنْ
الجنوبية البوابة ا وأيضً العربي، العالم مِنْ الخلفي الفناء
على الحرب أظهرت وقد إفريقيا. إلى العربية للبلدان
تشــكيل» «إعادة في المتّحدة الواليات رغبة العــراق،
مســعاها في نجحت فإذا الشــرق. مِنْ العربية البلدان
الدول، هــذه أمام العــودة طريق تقطــع هذا فلســوف
ة» رَ اصَ حَ ــة لـ«مُ العامّ اســتراتيجيتها تحقيق إلى إضافة
تعاملت الســبب ولهذا واإلســالمي. العربــي العالــم

ثابت. بشكل قضية دارفور ع المتّحدة مَ الواليات
إعادة المتحدة الواليــات تحاول ومن جهــة أخر
اإلفريقي الكبير القرن لمنطقة التركيب االســتراتيجي
المحاولة هــذه ومثل جنــوب الســودان. الــذي يضم
من أكثر ــق تُحقِّ الجيواســتراتيجي للفــك والتركيــب
العربي التأثيــر عــزل إلى فهي تــؤدي هــدف واحــد،

وتعمد جهة، من شــرق إفريقيا منطقة في واإلسالمي
ثانية؛ جهة من المصري األمــن منظومة محاصرة إلى
جهة من المنطقة في يحقق المصالح اإلســرائيلية بما
األمريكي التوجه اإلعــالن يدعم هذا وربمــا .أخر
إلفريقيا. ولتكتمل مركزية عســكرية قيادة عن إنشــاء
األوسط الشرق مشروع طرحت المخطط هذا حلقات
واالنتماء الهوية مفاهيم يلغي أن يحاول والذي الكبير،
الجغرافي مفاهيــم االنتمــاء محلهــا ليحل الثقافــي؛
السودان، المجرد. فتصبح بمعناها
جغرافية كيانات مجرد هذه والحالة
متعددة، وثقافية إثنية انتماءات ذات
مفاهيــم العلمانية هو يجمعها ومــا
حسب والرأسمالية؛ والديمقراطية

الجديد. «النيوليبرالي» الفهم
بالذات التمســك إن الدعوة إلى
بتراثها العربيــة  لألمــة الحضاريــة
لهذه الصحيــح المدخل تمثــل واإلســالمي الثقافــي
ذرائع ومسميات تحت الغرب يقودها المواجهة التي
للعرب الدفيــن العداء جوهرهــا في شــتى؛ تســتبطن
هو أن يكــون حديث النهضة ذلك يعني والمســلمين.
الحملة أعقاب في الحال عليه كان كما األمة، شــاغل

عام. مائتي من أكثر منذ مصر على الفرنسية

العالقات فقه في عليه المتعارف من
من يْل للنَّ وسيلة أيسر أن الدولية
النفاذ إليه هي الجغرافي منطقة القلب
األضعف الحلقة وهي األطراف، عبر

جيواستراتيجي كيان أيّ في
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إضافية معلومات

السودان:

جمهورية السودان. الرسمي: االسم

نسمة). ألف ٩٤٧) الخرطوم العاصمة:

عطبرة. كسال، مدني، وادي جوبا، بورسودان، درمان، أم الرئيسية: المدن

كم٢). ٢٥٠٥٨٠٢) مربعاً المساحة: ٩٦٧٤٩١ ميالً

سود. أفارقة الجنوب عرب، وفي الشمال وعموماً في عرقية، مجموعة من ٥٠ األجناس: أكثر

قبلية. لهجات اإلنجليزية، النوبية، (الرسمية)، العربية اللغة:

.%٥ مسيحيون ،%٢٥ محلية معتقدات الديانة: مسلمون ٧٠%،

قانون البالد. اإلسالمية الشريعة أصبحت وفي ١٩٩١/١/٣١ الحكم: جمهوري، نظام

منها محافظ. والية لكل اإلدارية: ٢٦ التقسيمات

الكروم، النحاس، خام الحديد، البترول. المنجمية: الثروة

الذهب. البترول، تكرير الكيماويات الدوائية، المنسوجات، اإلسمنت، الصناعة:

الكونغو،  الغرب: فــي ســواحلها أما مســاحة، اإلفريقية القارة دول الســودان: هي أكبر جغرافيا
الشرق. في في الجنوب: إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا،

التاريخ:

عاصمتها كانت التي النوبية هنــاك اإلمبراطورية كانت ســنة ٣٥٠م، إلى ٦٠٠ ق.م من المدة في
القبطية. المسيحية الديانة البالد اعتنقت السادس الميالدي القرن دنقلة، وفي

الخامس القرن في واسع إال نطاق على ينتشر لم لكنه السودان، اإلسالم دخل الســابع القرن في
في وسط تأسســت عشــر الثامن القرن عشــر إلى الســادس من القرن المدة امتداد عشــر، وعلى
عربية إمبراطورية وكالهما نج، الفَ إمبراطورية شــمال الســودان وفي الفِر، إمبراطورية الســودان
تحت البالد ووضعها بغزو مصر علي باشا حاكم صغيرة، فقام محمد دول إلى تفتت ثم إفريقية،

المصرية. السيطرة
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الدراويش،  وأتباعه المهدي أحمد محمد بزعامــة الســودان في المهدية الثورة ١٨٨١ قامت في
البريطاني جوردون. وقتل الجنرال الخرطوم، فاستولى على

التي  درمان، أم معركة في المهدي فيه ثورة ا أخمد إنجليزي� ا هجومً كيتشــنر اللورد ١٨٩٨ قاد في
سوداني. ٢٠٫٠٠٠ فيها قتل

الذي  األمر ومصر)، وهو إنجلترا (هما دولتان تحكمها ١٨٩٩ أصبحت الســودان دولة عام في
المصرية/اإلنجليزية. ١٩٣٦ معاهدة تأكيده أعادت

مصر  ١٩٥٣ وافقت وفي معاهدتــي ١٨٩٩ و ١٩٣٦، المصري البرلمان ١٩٥١ ألغــى عام فــي
اتفق ثم خالــص، برلمان ســوداني الذاتي، وتم انتخاب الحكــم الســودان على منح وبريطانيــا
أم يفضل االستقالل هل السوداني: الشعب أبناء بين إجراء اســتفتاء وبريطانيا على مصر البلدان
عن االستقالل ذلك وإنجلترا، وأعلن مصر عن االستقالل السودانيون واختار مع مصر، الوحدة

١٩٥٦م. في أول يناير مصر

الحكومة  محل األعلى للقوات المســلحة المجلــس وحل عســكري، ١٩٥٨ وقع انقالب فــي
باســم  عرفت التي الطالبية المظاهــرات ١٩٦٤ بعــد في الحكم المدنــي أعيــد لكــن  المدنيــة،

أكتوبر. ثورة

المؤسســات  ألغى والذي نميــري، جعفر العقيد بقيــادة العســكري ١٩٦٩ وقــع االنقالب فــي
الوزارة. النميري رئاسة وتولى اليسارية الثورة قيادة يد في ز السلطة السياسية وركَّ

على وافق ا عامً ســبعة عشــر عليها مضى قد كان التي الحرب األهلية حالي النميري لكــي ينهي
الذاتي. الحكم ا أعظم من قدرً الجنوب منح

لكل منها  لتصبح ســتة أقاليــم البالد تنظيم وفــي ١٩٨٠ أعيد األمة، مجلــس ١٩٧٤ أنشــئ في
فعلي. ذاتي بحكم وتتمتع مجلسها،

شعب  تحرير حركة في البالد لها، وتكونت اإلسالمية قانونًا الشريعة  وفي ١٩٨٣ اتخذت البالد
جديد. األهلية من الحرب واندلعت السودان،

وزير  قام ومصر، المتحدة زيادة الواليات البالد في خارج النميري وبينما كان ١٩٨٥/٤/٦ في
اضطرابات أعقاب في عســكري، وكان ذلك بانقالب الذهب ســوار الفريق عبدالرحمن دفاعه

حالة الطوارئ. وأعلنت البالد، في شمال المصانع عمال بين

السودان. شعب تحرير جيش مع فعلية أهلية حرب وقعت ١٩٨٧ في

لكن  شــعب الســودان، تحريــر جيــش مــع شــامل ســالم ١٩٨٨ تــم توقيــع اتفــاق  فــي عــام
القتال استمر.
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عمر  اللــواء األصولي اإلســالمي قــاده ســلمي عســكري ٣٠ يونيــو ١٩٨٩ أطاح انقالب فــي
١٩٩١ أدخل  وفي السياســية، األنشــطة كل وتم إيقاف المهدي، بحكومة البشــير حســن أحمد
اســتمرت الوقت نفس وفــي تســع واليات، إلى قســمت البالد؛ حيث إلــى  النظــام الفيدرالــي

األهلية. الحرب

رأســمالية،  اقتصادية إصالحات مت وقدَّ اإلســالمية، الشــريعة حكم البالد ١٩٩٢ أعادت وفي
السلع األساسية. عن الدعم ع ما رفَ ومنها

بين اثنين  الســالم محادثات بدأت مارس وفي جديد، من الحرب األهلية ١٩٩٤ اندلع قتال في
وفي اســتمر، القتال لكن إطالق النار، وقف على الطرفان والحكومة، ووافــق مــن وفــود الثّوار

شهرين. لمدة واحد من جانب النار إطالق وقف السوداني أعلن الرئيس ١٩٩٥ مارس

لوالية  البشــير عمر انقالب منذ وبرلمانية رئاســية انتخابات أول في البــالد ١٩٩٦ أُجريت فــي
جديد. نيابي مجلس وتشكيل ثانية،

اإلفريقية. الوحدة ومنظمة العربية الدول وجامعة املتحدة يف األمم عضو  السودان

.٢٠٠٢ الدار الثقافية للنرش – البلدان معجم عرتيس- حممد

لدرافور«أبوجا»: السالم في اتفاق السلطة الواردة لتقاسم العامة المبادئ

خولها التي السيادة هذه الدولة وتمارس ســيادة. مســتقلة ذات دولة ١- إن جمهورية الســودان
االتفاق. هذا في ستندمج الذي القومي الدستور ألحكام ا الشعب وفقً إياها

والسياسية. المدنية والواجبات الحقوق أساس هي المواطنة تكون -٢

وإلهــامٍ معنويــةٍ لقــوةٍ ا مصــدرً والعــادات  والتقاليــد والمعقتــدات الديانــات تعتبــر   -٣ 
السوداني. للشعب

البلد. ووحدة االستقرار ضمان هو ديمقراطية بطرق للسلطة السلمي النقل إن -٤

الرشــيد والمساءلة الحكم م يدعّ والقضائية والتنفيذية التشــريعية الســلطات بين ٥- إن الفصل
الشعب. برعاية وااللتزام والشفافية،

السلطة القضائية. واستقاللية سيادة القانون ضمان يتم -٦

اإلنســان حقــوق وتعزيــز وحمايــة باحتــرام التزامهــا ا مجــددً األطــراف تؤكــد   -٧ 
األساسية. والحريات

ا استنادً السلمي السلطة نقل ويكون الوطنية. الوحدة لضمان حيوي أمر الســلطة ٨- إن تقاســم
السودان. ديموقراطي في حكم لقيام ا أساسً ونزيهة انتخابات حرة إلى
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ا واضحً ا وتوزيعً للســلطات ا فعلي� تخويالً يكفل فيدرالي، نظــام حكم إيجاد األساســي ٩- ومن
لضمان وذلك المحلية؛ اإلدارة فيها األخر، بما الحكم ومســتويات المركز بين للمســؤوليات

خاص. بوجه دارفور وأهل ا لمواطني السودان عمومً ومنصفة متكافئة مشاركة

والمباشر، الحر التصويت على السودان في الحكم مســتويات كافة االنتخابات على ١٠- تقوم
وتعقد السودان. شعب لجميع نزيهة مشــاركة قصد ضمان محايدين/دوليين، مراقبين بحضور

الحكم. مستويات كافة على والهيئة التشريعية للرئاسة بالنسبة االنتخابات

ومتكافئــة، منصفــة بصــورة المســتويات، المواطنيــن علــى كل ١١- يجــب تمثيــل جميــع
والشــرطة القومية المســلحة والقوات المدنيــة القوميــة الخدمة فــي دارفور،  بمــن فيهــم أهــل

االستخبارية. والخدمات

والجنوب الشــمال بين بالحدود المتعلقة الشــاملة الســالم ١٢- دون اإلخــالل بأحكام اتفاقية
دارفور إعــادة حدود المجاورة، تتم والبلــدان الســودان دولية نافذة بين جمهورية وأيــة اتفاقيــة
برســم مختصة مؤقتة فنية لجنة إنشــاء ١٩٥٦، ويتم يناير أول حتى عليها كانت التي المواقع إلى

ا لذلك. الحدود وفقً

أو الحكم، مســتويات المنازعات بين فصل في االختصاص الدســتورية ١٣- يكون للمحكمة
الحصرية والمشتركة والمتبقية. مجاالت اختصاصاتها في الحكم أجهزة

ينبغي القومــي للتماســك ــا أساسً الســودان لشــعب الثقافــي واالجتماعي  ١٤- يعتبــر التنــوع
وتنميته. تعزيزه

وبالحاجة القرار، صنع وهياكل الحكومية المؤسسات في النساء تمثيل بنقص األطراف تقر -١٥
القرار صنع أجهزة في وفعلي متكافئ نحو على مشــاركة النســاء خاصة لكفالة تدابير إلى اتخاذ

المستويات. جميع على

http://www.sudanjem.com : المصدر
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