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يشهــد الـــسودان؛ شـــمالـــه وجـــنوبـــه، حـــالـــة مـــن الـــترقـــب والحـــذر، املـــبنيان عـــلى 
مجــمل مــا شهــدتــه الــسودان مــؤخــراً مــن أحــداث شــعبية وجــماهــيريــة ســّماهــا الــبعض 
(ثــورة) بــينما عــّدهــا آخــرون تــمرداً عــلى اســتقرار الــسودان وأمــنه، فــي حــني اعــتبرتــها 
الــــحكومــــة الــــسودانــــية والــــجهات الــــرســــمية فــــي الــــدولــــة، اســــتنساخــــاً ألحــــداث الــــربــــيع 
الــعربــي فــي الــداخــل الــسودانــي.. وفــي كــل األحــوال، ورغــم اخــتالف وجــهات الــنظر، 
فـــإن الـــسودان بـــات يـــعانـــي مـــن تـــعميق أزمـــاتـــه وتـــعقيد مـــهماتـــه فـــي حـــفظ االســـتقرار 
واألمــن، واملــضي قــدمــاً فــي تــفعيل خــططه االقــتصاديــة واالجــتماعــية واملــعيشية، فــي 

الجنوب والشمال على السواء.
وهـذا الـتقريـر، لـيس مـعنياً بتحـليل األحـداث األخـيرة فـي الـسودان، الـلهم إال 
بـالـقدر الـذي يـتماس مـع مـوضـوعـه الـرئـيسي، وهـو( مسـتقبل اتـفاق السـالم فـي جـنوب 
الـسودان)، وهـو االتـفاق الـذي يـواجـه الـكثير مـن التحـديـات الـسياسـية واالسـتراتـيجية 
واألمــــنية، ومــــن بــــني هــــذه التحــــديــــات تــــلك األحــــداث الــــتي شهــــدهــــا شــــمال الــــسودان 
مـــؤخـــراً، والـــتي ربـــما تـــنذر بـــانـــتقال عـــدوى املـــعارضـــة الجـــماهـــيريـــة لـــتلعب دورهـــا فـــي 
الـــتأثـــير املـــباشـــر أو غـــير املـــباشـــر عـــلى هـــذا االتـــفاق املـــنعقد بـــني أطـــراف الـــنزاع فـــي 
الــــجنوب الــــسودانــــي، وتحــــديــــداً بــــني( ســــلفا كــــير) رئــــيس جــــنوب الــــسودان، ومــــنافــــسه 
الـــــحالـــــي، زعـــــيم املـــــتمرديـــــن(ريـــــاك مـــــشار)، وهـــــو االتـــــفاق الـــــذي شهـــــدتـــــه الـــــعاصـــــمة 
اإلثــيوبــية(أديــس أبــابــا) فــي الــثانــي عشــر مــن ســبتمبر مــن الــعام املــنقضي 2018، 
وهـــو أيـــضاً االتـــفاق رقـــم 12 فـــي ســـلسلة اتـــفاقـــات إنـــهاء الـــصدام الـــطويـــل املســـلح، 
والحـرب األهـلية املشـتعلة بـني أطـراف الـنزاع فـي الـجنوب مـنذ خـمسة أعـوام تـقريـباً ، 

وبالتحديد منذ ديسمبر 2013.
املشكلة والجذور

فـي واقــع األمــر، فــإن مــشكلة جــنوب الــسودان، ليســت ولــيدة الــوضــع الــحالــي 
فـي الـسودان، وإنـما هـي تـضرب بجـذورهـا فـي أعـماق الـتاريـخ الـسودانـي، وخـاصـة 
مـــــنذ تـــــعرض هـــــذا الـــــبلد ألدوار اســـــتعماريـــــة طـــــامـــــعة، تـــــالعـــــبت بـــــمكونـــــاتـــــه وأعـــــراقـــــه 
وجـــغرافـــيته؛ فـــقد" لـــعب االســـتعمار دوراً كـــبيراً فـــي إشـــعال قـــضية جـــنوب الـــسودان، 
بــدءاً بــتجارة الــرقــيق فــي العهــد الــتركــي، ومــروراً بــسياســة املــناطــق املــقفولــة والــتبشير 
فـــــي العهـــــد اإلنجـــــليزي؛ فـــــخالل الـــــفترة مـــــن عـــــام 1898م إلـــــى عـــــام 1956م، عـــــمل 
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االســــتعمار الــــبريــــطانــــي عــــلى إذكــــاء وتــــعميق وتــــعزيــــز حــــالــــة االنــــقسام والــــتعدد فــــي 
الــجنوب، واملــباعــدة بــينه وبــني الــشمال، خــاصــة بــعد قــيام اإلنجــليز بــتقسيم الــسودان 
قــسمني، والــتعامــل مــع كــل قــسم مــنفرداً، كــما أصــدرت بــريــطانــيا عــدة قــوانــني ولــوائــح 
لـتعميق الـفجوة بـني الـشمال والـجنوب، كـان مـن أبـرزهـا قـانـون املـناطـق املـقفلة وقـانـون 
املــــــرور الــــــذي كــــــان يحــــــظر عــــــلي الــــــعرب الــــــسفر إلــــــى الــــــجنوب بــــــعد خــــــط عــــــرض 10 

1شماال"

وبــفعل حـــالـــة االنـــقسام الخـــطيرة الـــتي كـــرّســـها االســـتعمار الـــبريـــطانـــي فـــي 
الـــسودان، لـــم تـــنجح الـــقيادات الـــسودانـــية فـــي الـــعودة بـــالـــسودان إلـــى حـــيز الـــوحـــدة 
والـــتماســـك، بـــل عـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك" فشـــلت الـــحكومـــات الـــسودانـــية املـــتعاقـــبة بـــعد 
االســـــتقالل فـــــي يـــــنايـــــر 1956م فـــــي تـــــعرف أبـــــعاد املـــــشكلة ومـــــعالـــــجتها، وتـــــجاهـــــلت 
مــــــطالــــــب الــــــجنوب، وأهــــــمها: حــــــق املــــــساواة فــــــي الــــــتنمية واقــــــتسام الســــــلطة والــــــثروة 
وقـــضايـــا الـــتعليم والـــصحة واملـــطالـــبة بـــالـــحكم الـــفيدرالـــي، مـــا أدى إلـــى اتـــخاذ طـــريـــق 
الـصراع املسـلح الـذي أتـاح الـفرصـة لـلقوى الـخارجـية بـالـتدخـل والـبقاء بـاملـنطقة لـيس 

2لحلها وإنما لتحقيق أهداف ومصالح استراتيجية خالصة"

صراع السلطة والثروة
وبــالــنظر إلـــى مـــؤجـــجات الـــصراع املســـتمرة بـــني جـــنوب الـــسودان وشـــمالـــه، 
فـــإنـــه يـــجب الـــتنبه إلـــى نـــوعـــني مـــن الـــتوجـــهات؛ األولـــى تـــوجـــهات حـــثيثة نـــحو الســـلطة 
والـزعـامـة، والـثانـية تـوجـهات أكـثر حـثيثية فـي اتـجاه االسـتحواذ عـلى الـثروة، وخـاصـة 
مـــع مـــا يـــتمتع بـــه الـــجنوب مـــن ثـــراء؛ إذ" يُـــعد إقـــليم جـــنوب الـــسودان مـــن أغـــنى وأهـــم 
األقـــالـــيم لـــيس فـــقط بـــالـــسودان، ولـــكن فـــي حـــوض الـــنيل، وذلـــك لـــخصوبـــة أرضـــه فـــي 
مــعظم أجــزائــه مــع تــوفــر املــياه؛ حــيث يــساعــد ذلــك عــلي اســتزراع مــساحــة كــبيرة مــن 
األرض، كـــما يـــوفـــر املـــراعـــي لـــتربـــية الـــحيوانـــات، ومـــما يـــزيـــد مـــن أهـــمية هـــذا اإلقـــليم 

3اكتشاف املعادن والبترول به مؤخراً"

1 انـظر: خـالـد بـن سـلطان بـن عـبد الـعزيـز، مـوسـوعـة مـقاتـل مـن الصحـراء، الـنسخة اإللـكترونـية، تـاريـخ الـزيـارة يـنايـر 
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SEC01.DOC_cvt.htm)، (بتصرف يسير)

2 (م،س)،(بتصرف يسير)

3 انظر: موسوعة مقاتل من الصحراء،(م،س)( بتصرف يسير) 
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ولـعل هــذه الــثنائــية املــشار إلــيها، واملــؤجــجة لــلصراعــات فــي الــسودان جــنوبــه 
وشــمالــه، إلــى جــانــب املــؤثــرات الســلبية املــمتدة والــفعالــة مــنذ االســتعمار وحــتى اآلن، 
والــــتي يــــأتــــي عــــلى رأســــها بــــذور الــــفرقــــة والتشــــرذم والــــتعدديــــة الــــصارخــــة فــــي املــــيول 
والـتوجـهات فـي الـجنوب الـسودانـي، هـي الـتي تسـببت فـي إفـشال مـعظم االتـفاقـيات 
الــثنانــية بــني شــمال الــسودان وجــنوبــه، وكــذلــك كــرّســت إلفــشال اتــفاقــيات الســالم بــني 
األطــراف املــتنازعــة داخــل إقــليم جــنوب الــسودان نــفسه، وذلــك عــلى الــرغــم مــن بــعض 

النجاحات القليلة التي حققتها تلك االتفاقيات مجملة.
 ويــمكننا تــــلمس بــــعض الــــحقائــــق مــــن خــــالل مــــآالت االتــــفاقــــيات الــــسابــــقة بــــني 
الــشمال والــجنوب، وكــيف كــان تــأثــيرهــا عــلى مــآالت األوضــاع فــي الــجنوب عــلى وجــه 

 : 4الخصوص، وهو ما يمكن رصده في جملة املحطات التالية

مــنذ عـــام 1972وحـــتى قـــبيل شهـــر مـــايـــو 1983، كـــانـــت الـــعالقـــة بـــني شـــمال ▪
الـسودان وجـنوبـه تـتسم بـالهـدوء واالسـتقرار، وذلـك عـلى أثـر االتـفاقـية الـثنائـية 
بـني الـطرفـني والـتي انـعقدت فـي الـعاصـمة اإلثـيوبـية أديـس أبـابـا خـالل مـارس 
1972، وهـــو مـــا مـــنح الـــجنوب الـــسودانـــي ، وكـــذلـــك الـــشمال، فـــرصـــة اإلعـــمار 

والبناء والتنمية.
لــم تـــكد فـــترة الهـــدوء والـــبناء واالســـتقرار تـــتجاوز الـــعقد مـــن الـــزمـــان بـــقليل بـــني ▪

طــــرفــــى الــــسودان املــــتنازعــــني، حــــتى بــــرزت بــــذور الــــفتنة والــــخالف مجــــدداً بــــني 
الــــشمال والــــجنوب بحــــلول الشهــــر الــــخامــــس مــــن عــــام 1983، لــــتندلــــع املــــعارك 
بــشكل أكــثر عــنفاً واشــتعاالً، األمــر الــذي أدى إلــى تــهاوي الــبنية الــتحتية فــي 
الـجنوب، بـاإلضـافـة لـتدهـور عـموم األوضـاع االجـتماعـية واالقـتصاديـة واألمـنية 
فـي جـبال الـنوبـة والـنيل األزرق، وبـاقـي األنـحاء الـسودانـية، بـعد أن حـالـت حـدة 
الـــــصراع وشـــــراســـــته دون تـــــحقيق أي نـــــجاح لـــــوقـــــف هـــــذه املـــــعارك عـــــلى مـــــدار 

عقدين متتاليني.
وبــاســتمرار تـــأزم األوضـــاع، وتـــعذر الـــتوصـــل أليـــة حـــلول أو اتـــفاقـــات إلنـــهاء ▪

االقـتتال والحـرب األهـلية، رغـم انـعقاد مـفاوضـات لـلتوافـق بـني الـجانـبني فـي كـل 
مـن أبـوجـا ونـيروبـي، وجـدت الـحكومـة الـسودانـية نـفسها مـضطرة لـلتعاطـي مـع 

4 (م،س)، ( بتصرف كبير) 
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الــــقيادات املــــنشقة عــــن الــــتمرد فــــي الــــجنوب، األمــــر الــــذي تــــمخض الحــــقاً عــــن 
تـــوقـــيع اتـــفاقـــية الخـــرطـــوم للســـالم فـــي الشهـــر الـــرابـــع مـــن عـــام 1996، وظـــلت 
األوضــاع بــني كــر وفــر بــني الــشمال والــجنوب، إلــى أن تــعرضــت الــبالد لحــدثــني 
كــبيريــن"غــيرا وجــه الــسودان هــما أزمــة دارفــور الــتي بــدأت فــي الــعام 2003، 
ثـم اتـفاقـية نـيفاشـا للسـالم فـي الـعام 2005، األمـر الـذي تـرتـب قـيام الـحكومـة 
الــسودانــية والحــركــة الــشعبية لتحــريــر الــسودان، بــتوقــيع اتــفاقــية قــادت، خــالل 

5السنوات الخمس التي تلتها، إلى انفصال جنوب السودان من شماله"

وكـان املــتوقــع بــعد حــصول الــجنوب الــسودانــي عــلى اســتقاللــيته عــن الــشمال، ▪
أن تســـتعيد الحـــركـــة الـــشعبية لتحـــريـــر الـــسودان، زمـــام الـــسيطرة عـــلى مجـــمل 
األوضـــاع فـــي الـــداخـــل الـــجنوبـــي، لـــكن لـــم تســـتطع الحـــركـــة ذلـــك، خـــاصـــة بـــعد 
فـــقدان زعـــيم الحـــركـــة الـــدكـــتور(جـــون جـــارانـــج) ورحـــيله عـــن املشهـــد الـــسياســـي 
مجـمالً إثـر" حـادث سـقوط طـائـرتـه بـالـجنوب، فـي طـريـق عـودتـه مـن أوغـندا بـعد 
واحــد وعشــريــن يــومــاً مــن أدائــه الــقسم نــائــباً أول لــرئــيس الجــمهوريــة، ومــن ثــم 
اخــتارت الحــركــة نــائــب رئــيسها(ســلفا كــير مــيارديــت) قــائــداً للحــركــة ونــائــباً أول 
لـــرئـــيس الجـــمهوريـــة، إال أن الـــفراغ الـــذي أحـــدثـــه رحـــيل زعـــيم الحـــركـــة أصـــبح 
واضـــحاً فـــي كـــثير مـــن مـــواقـــف الحـــركـــة وتـــوجـــهاتـــها؛ فـــقد ظهـــرت نـــقاط خـــالف 
أســـاســـية بـــني الـــشمال والـــجنوب، ظـــلت دومـــاً مـــثار تهـــديـــد كـــبير لـــكل إنـــجازات 

6اتفاقية السالم"

صدام الجنوب وتداعياته
عـند الـنظر والـتأمـل فـي طـبيعة الحـراكـات والـتوجـهات االنـفصالـية، نجـد دائـماً 
أنــها تــنطلق بــدافــع الــبحث عــن الحــريــات وتــعديــل مــسار الــحياة املــعيشية فــي جــانــبها 
االقـتصادي، إلـى مـا هـو أفـضل، ومـن الـطبيعي أن يـكون لهـذه الحـراكـات شـعاراتـها 
وشـخصياتـها املـتصدرة للمشهـد، لـكن لـألسـف الشـديـد، غـالـباً مـا يـتحول جـوهـر هـذه 
الحــراكــات لــدى بــعض شــخصياتــها، واملــشاركــني فــيها، إلــى الــضد تــمامــاً، مــن حــيث 

5 راجـــع: عـــماد حســـني، الـــسودان... اتـــفاقـــية نـــيفاشـــا وأزمـــة دارفـــور وحـــروب لـــم تـــتوقـــف، صـــحيفة الخـــليج، املـــوقـــع 
http://www.alkhaleej.ae/home/print/f53c9315-c755-48f7-) :اإللـكترونـي، بـتاريـخ 8/1/2011، مـتاح عـلى

a351-9dc93baa2e5a/306b0c63-c5d0-4cec-880a-cb273969d7ab)، ( بتصرف في العبارة)
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مــجافــاة الــشعبية والجــماهــيريــة، والــتنكر لــلمباديء واألســس واملــنطلقات الــتي قــامــت 
عـــليها، خـــاصـــة عـــندمـــا يـــتعلق األمـــر بـــالـــصراع املـــركـــب واملـــعقد عـــلى الســـلطة والـــنفوذ 
الــعرقــي والــثرواتــي، وهــو تــمامــاً مــا آلــت إلــيه األمــور فــي جــنوب الــسودان، بــعد فــترة 

وجيزة من االنفصال عن شماله.
فــفي شهـــر تـــموز/يـــولـــيو 2013، شهـــد جـــنوب الـــسودان، قـــيام رئـــيسه( ســـلفا 
كــير) بــإجــراء تــغيير جــذري بــني أعــضاء الــحكومــة ووزرائــها، وذلــك بــعد مــرور عــامــني 
فــقط عــلى االنــفصال عــن الــجنوب، وكــان مــن بــني مــن شــملهم الــتغيير، جــميع عــناصــر 
وشـخصيات الـحكومـة الـرسـمية لـلجنوب، بـمن فـيهم(ريـاك مـشار)نـائـب الـرئـيس، لـيس 
هـــذا فحســـب، بـــل أصـــدر الـــرئـــيس الـــجنوبـــي، قـــرارات ســـياديـــة، بـــإحـــالـــة(بـــاقـــان أمـــوم) 
األمـني الـعام للحـركـة الـشعبية لتحـريـر الـسودان، وهـي الحـركـة املـمثلة للحـزب الـحاكـم 
فـــي جـــمهوريـــة الـــسودان الـــجنوبـــية، إلـــى الـــتحقيق إثـــر تـــصريـــحات لـــه يـــنتقد خـــاللـــها 
األداء الـحكومـي، وكـان الـرئـيس قـد أقـال كـالً مـن: وزيـر املـالـية، ووزيـر شـؤون مجـلس 
الـوزراء، ورفـع عـنهما الـحصانـة، خـالل شهـر يـونـيو/حـزيـران 2013، نـتيجة مـخالـفات 
مــــــالــــــية، األمــــــر الــــــذي أفــــــضى مجــــــمالً فــــــي الــــــنهايــــــة، وبــــــعد خــــــمسة أشهــــــر مــــــن هــــــذه 
الــتغييرات الجــذريــة، إلــى أن تــتحول الــعاصــمة الــجنوبــية(جــوبــا) ومــعها بــاقــي مــناطــق 
ومــدن الــواليــات الــجنوبــية مــن جــونــقلي إلــى أعــالــي الــنيل، إلــى ســاحــة اقــتتال مســّلح، 
وذلــك إثــر اإلعــالن الــرســمي لــلرئــيس(ســلفا كــير) عــن تــعرض جــنوب الــسودان ملــحاولــة 

7انقالبية على يد النائب املُقال(رياك مشار) وعدد من أنصاره

وقــد كــــان لهــــذا الــــصدام الــــجنوبــــي/الــــجنوبــــي، تــــداعــــيات خــــطيرة عــــلى حــــياة 
الــــجنوبــــيني مــــن نــــواحــــي كــــثيرة؛ فــــقد قــــامــــت الــــفصائــــل املســــلحة والجــــماعــــات املــــتمرة 
بـإحـكام الـسيطرة عـلى عـدة بـلدات جـنوبـية، مـا أدى إلـى تشـريـد وفـرار مـا يـزيـد عـلى 
مـــــليون شـــــخص خـــــالل الـــــفترة مـــــن كـــــانـــــون أول/ديـــــسمبر 2013، وحـــــتى مـــــايـــــو/آيـــــار 
2014، وهـــو مـــا أدى إلـــى تـــدخـــل الـــجيش األوغـــندي لـــدعـــم حـــكومـــة(ســـلفا كـــير) ضـــد 
الـــقوات املـــوالـــية لـــريـــاك مـــشار، والـــتي اتـــهمتها األمـــم املتحـــدة بنهـــب مـــنطقة(بـــاتـــنيو) 
الـــــــنفطية، وقـــــــتل آالف املـــــــدنـــــــيني األبـــــــريـــــــاء، والتســـــــبب فـــــــي تـــــــردي الـــــــحالـــــــة املـــــــعيشية 

7 انـــظر: الـــصراع فـــي جـــنوب الـــسودان: خـــلفياتـــه وتـــداعـــياتـــه املـــحتملة(تـــقديـــر مـــوقـــف)، مـــنشورات وحـــدة تحـــليل 
https:// ):الــــــــــسياســــــــــات فــــــــــي املــــــــــركــــــــــز الــــــــــعربــــــــــي لــــــــــألبــــــــــحاث ودراســــــــــة الــــــــــسياســــــــــات، ص1 مــــــــــتاح عــــــــــلى
 ،(www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_60C12C33.pdf
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لـــلسودانـــيني فـــي الـــجنوب، إلـــى الـــدرجـــة الـــتي وصـــف خـــاللـــها مجـــلس األمـــن الـــدولـــي 
الــحالــة الــغذائــية فــي جــنوب الــسودان، وقــتها، بــأنــها األســوأ عــاملــياً، نــظراً ملــعانــاة مــا 
يـــقرب مـــن خـــمسة مـــاليـــني ســـودانـــي جـــنوبـــي مـــن نـــدرة املـــساعـــدات اإلنـــسانـــية بـــفعل 

8الحرب املشتعلة بني الجانبني 

وعـلى قـرع طـبول الحـرب واشـتعالـها فـي الـجنوب الـسودانـي، حـاولـت الـجهود    
اإلقـــــليمية والـــــدولـــــية الـــــتوصـــــل إلـــــى حـــــلول مشـــــتركـــــة بـــــني الـــــجانـــــبني، فـــــقامـــــت إثـــــيوبـــــيا 
بــاســتضافــة مــفاوضــات ســالم بــعاصــمتها أديــس أبــابــا خــالل آب/أغســطس 2014، 
ولـــكن لـــم تـــصل املـــفاوضـــات إلـــى نـــتيجة، فـــاســـتمرت املـــواجـــهات خـــالل الـــعام 2015، 
لـــيتم اســـتغالل الشـــرائـــح االجـــتماعـــية الـــسودانـــية أســـوأ اســـتغالل، وخـــاصـــة األطـــفال، 
حــيث بــلغ عــدد املــشاركــني الــصغار فــي هــذه الحــرب األهــلية مــا يــقرب مــن 12 ألــف، 
كـما أدى ازديـاد حـدة الـصدام إلـى قـيام الـصني بـالـدفـع بـأحـد فـرق املـشاه لـدعـم بـعثة 
األمـــم املتحـــدة لـــحفظ الســـالم فـــي الـــجنوب الـــسودانـــي، وبحـــلول شهـــر آب/أغســـطس 
2015 وتـــحت ضـــغوط دولـــية وإقـــليمية كـــبيرة، تـــنذر بـــعقوبـــات ضخـــمة عـــلى الـــجنوب، 
اضـطرت األطـراف املـتنازعـة إلـى الـتفاوض، ومـن ثـم ، تـوقـيع اتـفاق سـالم ثـنائـي، يـتم 
بـــموجـــبه إعـــادة (ريـــاك مـــشار) إلـــى مـــنصبه كـــنائـــب لـــلرئـــيس، وهـــو مـــا تـــحقق بـــالـــفعل 
خــــــالل شهــــــر أبــــــريــــــل/نــــــيسان مــــــن الــــــعام 2016 بــــــعد أن قــــــام األخــــــير بــــــالــــــعودة إلــــــى 
الـعاصـمة(جـوبـا) وأداء الـيمني الـدسـتوريـة كـنائـب أول لـلرئـيس(سـلفا كـير) عـلى رأس 
، ولـم يـكن هـذا االتـفاق الـثنائـي لـيؤتـي ثـماره، لـوال تـدخـل  9حـكومـة وحـدة وطـنية جـديـدة

كـل مـن الـسودان وأوغـندا تـحت مـظلة املـنظمة الـحكومـية لـلتنمية( إيـغاد)؛ حـيث" كـان 
للتحـرك الـسودانـي صـداه؛ إذ إن تـعاون الـسودان وأوغـندا، وهـما الـطرفـان اإلقـليميان 
نهما مــن الــضغط ســويًّــا عــلى أطــراف الــصراع فــي جــنوب الــسودان  األســاســيان، مــكَّ

8 راجـع تـقريـر BBC NEWS عـربـي، تـحت عـنوان: تـاريـخ دولـة جـنوب الـسودان مـنذ االسـتقالل، بـتاريـخ 13 يـولـيو/
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/ :عــــــــــلـــــــــــــــــــــى الــــــــــرابــــــــــط مــــــــــتـــــــــــــــــــــاح  تــــــــــمـــــــــــــــــــــوز 2016، 

south_sudan_timeline_2016/07/160712(بتصرف كبير)

9 راجع تقرير BBC NEWS عربي، تحت عنوان: تاريخ دولة جنوب السودان...،(م،س)( بتصرف كبير) 
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لــوضــع تعهــد شــامــل بــإنــهاء كــافــة أشــكال الــنزاع املســلح وتــوقــيع إعــالن الخــرطــوم فــي 
2710 يونيو/حزيران 2018"

االتفاق الجنوبي/الجنوبي والضمانات 
وبــاســتقراء تـــطورات املشهـــد الـــجنوبـــي الـــسودانـــي، ورغـــم مـــا يـــبديـــه رئـــيس 
الــجنوب(ســلفا كــير) حــالــياً مــن مــرونــة الــتعاطــي مــع املــحيط الــجنوبــي الــداخــلي مــن 
جـــهة، واملـــحيط الـــسودانـــي الـــشمالـــي مـــن جـــهة أخـــرى، وتحـــمل ضـــغوطـــات املـــجتمع 
الـــدولـــي مـــن جـــهة ثـــالـــثة، وفـــق تـــصريـــحاتـــه املـــتكررة، إال أنـــه ال يـــمكن التســـليم بخـــلو 
الـساحـة الـجنوبـية، ومـعها الـساحـة الـشمالـية كـذلـك، مـن مـنغصات الـعودة إلـى املـربـع 
األول فـــــي أي وقـــــت مـــــن األوقـــــات، خـــــاصـــــة مـــــع وجـــــود مـــــؤشـــــرات تـــــؤكـــــد قـــــابـــــلية هـــــذه 
املــنغصات لــلظهور مجــدداً، وهــو مــا ال نــتمناه بــكل تــأكــيد، لــكن الــتداعــيات املســتمرة 
فــــــي املــــــحيط املحــــــلي الــــــسودانــــــي عــــــمومــــــاً، واملــــــحيط املحــــــلي الــــــجنوبــــــي عــــــلى وجــــــه 
الــخصوص، تــؤشــر الحــتماالت مــقلقة، وعــلى رأســها االحــتماالت الــخاصــة بــاســتمرار 
وديــــــمومــــــة نــــــجاح اتــــــفاق الســــــالم، ووجــــــه الــــــقلق يــــــمكن تــــــبينه مــــــن مجــــــموعــــــة املــــــالمــــــح 
والــــتداعــــيات الــــعامــــة الــــتي غــــّلفت ــ والتــــزال ــ جــــمهوريــــة جــــنوب الــــسودان الــــناشــــئة، 

والتي تتضح من خالل نقاط العرض التالية:
تـنامـي األبــعاد الــعرقــية والــقبلية فــي الــجنوب الــسودانــي، فــي ظــل مــا كــرّســه ▪

االســتعمار الــقديــم مــن فــرقــة وتشــرذم، ويــكفي الــقول هــنا إنــه بــعد شهــر واحــد 
مـن انـفصال جـنوب الـسودان عـن شـمالـه، أعـلنت األمـم املتحـدة فـي أغسـطس/
آب 2011 مـــقتل مـــا يـــزيـــد عـــلى 500 ســـودانـــي فـــي اشـــتباكـــات وصـــدامـــات 
عـرقـية فـي واليـة جـونـقلي، وهـو مـا دفـع حـكومـة جـنوب الـسودان إلـى إعـالن هـذه 
الــــواليــــة مــــنطقة لــــلكوارث، خــــاصــــة بــــعد تــــعرض مــــا يــــقرب مــــن 100 ألــــف مــــن 
ســكانــها للتشــريــد والــفرار بــفعل االشــتباكــات الــعنيفة بــني الجــماعــات الــعرقــية 
11هــناك وعــمومــاً تــعد الــتقسيمات الــقبلية فــي جــنوب الــسودان، أحــد األســباب 

الـوجـيهة لـتجسيد قـلق مسـتقبلي بـالـغ الخـطورة فـي هـذه املـنطقة، خـاصـة مـع 

10 انـظر: ألـيو قـرنق، سـياقـات اتـفاقـية السـالم لـجنوب الـسودان ومـآالتـها، تـقريـر مـركـز الجـزيـرة لـلدراسـات، بـتاريـخ 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/ :مــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــولــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــو 2018،   29

 2018/07/180729112725510.html

11 (م،س)،( بتصرف )
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انــتماء الــقادة الــسياســيني والــزعــماء الــنضالــيني لــتلك الــتقسيمات؛ حــيث تــعود 
أصـول الـقبائـل الـجنوبـية عـامـة" إلـى ثـالث مجـموعـات رئـيسة، أكـبرهـا املجـموعـة 
الـــــــنيلية بنســـــــبة 65% مـــــــن مجـــــــموع الـــــــسكان، والـــــــتي تـــــــضم قـــــــبائـــــــل الـــــــنفوذ 
الـسياسـي األكـبر؛ فـقبيلة الـديـنكا(قـبيلة سـلفا كـير) تـمثل 40% مـن املجـموعـة 
الـنيلية، وقـبيلة الـنويـر(قـبيلة ريـاك مـشار) تـمثل 20%، ثـم قـبيلة الشـلك( قـبيلة 
، وهـذه االعـتبارات  12بـاقـان أمـوم، األمـني الـعام للحـركـة الـشعبية) بنسـبة %5"

الــقبلية تــعني بــبساطــة، أن بــنية الــدولــة فــي جــنوب الــسودان" ســتظل مــنقسمة 
13وفقاً لخطوط قبلية"

ويـــضاف لــــإلشــــكالــــية الــــسابــــقة، مــــا تــــعرضــــت لــــه الــــجبهة الــــشعبية لتحــــريــــر ▪
الـــسودان فـــي الـــجنوب، مـــن تـــصدعـــات جـــذريـــة فـــي الـــبنية والـــتوجـــهات وحجـــم 
الـــــتماســـــك بـــــني أعـــــضائـــــها وأنـــــصارهـــــا، وخـــــاصـــــة بـــــعد رحـــــيل زعـــــيمها(جـــــون 
جـــارانـــج)، وعـــدم اســـتطاعـــة خـــلفه(ســـلفا كـــير) مـــلء الـــفراغ الـــذي تـــركـــه، األمـــر 
الــذي أحــدث تــحوالت ســلبية عــنيفة عــصفت بــالحــركــة مــن الــداخــل، تــمامــاً كــما 
عـــصفت بـــالـــداخـــل الـــجنوبـــي وبـــتعاطـــيه مـــع كـــافـــة الـــقضايـــا الـــسودانـــية جـــنوبـــاً 
وشـماالً، بـل وبـالـتعاطـي الـشخصي بـني أعـضاء الحـركـة أنـفسهم، األمـر الـذي 
يهــدد بــتداعــيات مســتقبلية غــايــة فــي الســلبية والخــطورة؛ " فــبعد ذهــاب جــون 
قــرنــق، كــان الخــلف محــدودي الــفكر، محــدودي الــخبرة، ال يســتطيعون الــتمييز 
بــــــــني مــــــــا هــــــــو تــــــــكتيكي وبــــــــني مــــــــا هــــــــو مــــــــرحــــــــلي، وأصــــــــبح الــــــــتعصب والــــــــكره 
األيـديـولـوجـي عـند قـلة نـافـذة فـي داخـل الحـركـة، سـمة تحـدد املـسار الـسياسـي 

14لهذه الحركة"

تــكرار االحـــتكاكـــات الـــبينية بـــني جـــنوب الـــسودان وشـــمالـــه، وتـــعدد أشـــكالـــها، ▪
مـنذ االنـفصال وحـتى اآلن؛ فـقد شهـدت نـهايـات عـام 2011 اتـهامـات مـتبادلـة 
بـني جـنوب الـسودان وشـمالـه، حـيث اتـهم الـجنوب الـجيش الـسودانـي بـالـهجوم 

12 انظر: الصراع في جنوب السودان: خلفياته وتداعياته املحتملة...،(م،س)، ص 2(بتصرف يسير)

13 (م،س)، ص 4(بتصرف يسير)

14 انــظر: إدريــس،هــديــر عــادل، عــالقــة الــسودان بــدولــة جــنوب الــسودان.. الــحاضــر واملســتقبل، بــحث تــكميلي لــنيل 
درجـة الـبكالـريـوس فـي االقـتصاد والـعلوم الـسياسـية، جـامـعة الخـرطـوم، كـلية الـدراسـات االقـتصاديـة واالجـتماعـية، 

2013، ص 16، نسخة إلكترونية مصورة على املوقع: http://khartoumspace.uofk.edu(بتصرف يسير)
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املـــتكرر عـــلى مـــعسكر(يـــدا) لـــلالجـــئني فـــي واليـــة(الـــوحـــدة)، بـــينما نـــفى الـــجيش 
ذلـــك، فـــي حـــني كـــان مـــتمردو جـــيش تحـــريـــر جـــنوب الـــسودان قـــد تـــورطـــوا فـــي 
التســبب بــمقتل أكــثر مــن ســبعني شــخصاً، عــندمــا هــاجــموا مــديــنة(مــايــوم) فــي 
الـــواليـــة ذاتـــها، وهـــو مـــا اضـــطر مـــعه الـــرئـــيس ســـلفا كـــير لـــلقيام بـــزيـــارة أولـــى 
وتــــاريــــخية للخــــرطــــوم لــــالتــــفاق عــــلى تــــشكيل لــــجان مشــــتركــــة لحــــل املــــشكالت 
الــبينية، وهــو بــالــفعل مــا حــدث فــي فــبرايــر/شــباط مــن عــام 2012، عــندمــا قــام 
الـــجانـــبان بـــتوقـــيع مـــعاهـــدة عـــدم اعـــتداء، غـــير أن املـــناوشـــات اســـتمرت، بـــفعل 
خـالفـات ثـنائـية دامـت ألكـثر مـن عـام حـول الـنفط والحـدود، األمـر الـذي تـحول 
إلـى مسـتويـات أعـلى مـن الـتعاطـي الـعسكري الـعنيف، وذلـك عـندمـا قـام جـنوب 
الــــسودان بــــتقليص مــــعدالت اإلنــــفاق الــــعام، ثــــم قــــامــــت قــــواتــــه بــــاحــــتالل حــــقل 
الـــنفط ومـــديـــنة هجـــليج الحـــدوديـــة؛ إذ ردت الـــسودان عـــلى ذلـــك بـــغارات جـــويـــة 
عـلى مـنطقة بـانـتيو الـجنوبـية، وكـذلـك بـتثبت قـوات فـي مـنطقة (أبـيي) املـتنازع 
عـــليها، قـــبل أن يتعهـــد الـــسودان بـــسحبها مجـــدداً، لـــتنتهي هـــذه االشـــتباكـــات 
وغــيرهــا، عــند حــدود االتــفاق فــقط عــلى اســتئناف ضــخ الــنفط بــني الــجانــبني، 
وإنـشاء مـنطقة عـازلـة مـنزوعـة السـالح وذلـك فـي مـارس/آذار مـن عـام 2013، 

15بينما بقيت الخالفات حول الحدود قائمة ومستمرة 

وفــقاً لـــألبـــعاد الـــتاريـــخية النـــقسامـــات الـــجنوب الـــسودانـــي، فـــإن هـــذه املـــنطقة ▪
شــــديــــدة الــــتأثــــر الســــلبي بــــحيثيات وتــــداعــــيات عــــدم االســــتقرار، ويظهــــر هــــذا 
بــــوضــــوح، فــــي صــــورة تــــراجــــع كــــبير فــــي كــــافــــة الــــقطاعــــات املــــعنية بــــاألنشــــطة 
الـتجاريـة والـصناعـية والـزراعـية؛ فـقد سـبق وأن" شهـد املـجال الـزراعـي تـوقـف 
مــشاريــع عــدة فــي مــناطــق مــختلفة مــن الــبالد مــثل مــشاريــع إنــتاج الــرز والــنب 
والـــشاي، فـــضالً عـــن تـــعطل مـــشاريـــع األلـــبان، نـــتيجة تـــوتـــر األوضـــاع األمـــنية 
فــي الــجنوب وهجــرة الــخبراء األجــانــب مــنه، هــذا بــاإلضــافــة لحــرمــان الــجنوب 

15 راجع تقرير BBC NEWS عربي،(م،س)،( بتصرف كبير)
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مــن مــشاريــع الــغابــات الــهادفــة لــوقــف التهــدور الــبيئي، وكــذلــك الــحال بــالنســبة 
16لباقي املشاريع الصناعية والتعدينية وغيرها"

اضطرابات الجنوب، واعتبارات الشمال
وبـــتدقيق املــــوازنــــات الــــجاريــــة بــــني مــــشكالت الــــجنوب الــــداخــــلية، مــــن جــــهة، 
وعـالقـات الـسودان الـدولـية واإلقـليمية والـوطـنية، مـمثلة فـي حـكومـة الـشمال، مـن جـهة 
ثــانــية، ثــم بــاســتحضار اإلشــكالــيات الحــدوديــة الــعالــقة بــني الــجنوب والــشمال، ومــعها 
تــداعــيات الــنفط الــبينية، مــن جــهة ثــالــثة، نجــد أن الــتأثــيرات الســلبية، ال تــقتصر فــقط 
عــلى الــجنوب الــسودانــي، بــقدر تــأثــيرهــا الــعام والــشامــل عــلى عــموم الــسودان شــمالــه 
وجـــنوبـــه، وعـــلى كـــل املـــزاج الـــسودانـــي مـــع الـــذات واآلخـــر، أي مـــع الـــسودان املحـــلي، 

والسودان اإلقليمي والدولي.
ولـعل مـن أكـبر الـشواهـد عـلى صـدقـية الـطرح الـسابـق، تـأثـر عـالقـات الـسودان 
بــــدول الــــجوار ســــلباً بســــبب مــــشكالت الــــجنوب، بــــاإلضــــافــــة لــــفقدان الــــسودان بــــعض 
أدواره اإلقــــــليمية نــــــتيجة هــــــذه املــــــشكالت؛ فــــــالــــــناظــــــر لــــــلمحيط الــــــجواري واإلقــــــليمي 
لـلسودان، يجـد تـنوعـاً عـرقـياً، ثـقافـياً، اجـتماعـياً، اقـتصاديـاً، وسـياسـياً، يتحـلى بـه هـذا 
الــجوار، وهــو مــا يــؤصــل ملــحاذيــر ســودانــية شــديــدة عــند الــتعامــل مــع دول الــجوار، بــل 
ويــفرض اعــتماد مــبدأ حــسن الــجوار، لهــذا الــتعامــل، ومــن ثــم فــإن تــعقد الــوضــع فــي 
الــــجنوب" مــــن شــــأنــــه أن يــــقوض ذلــــك املــــبدأ، ويــــلقي بــــظاللــــه عــــلى عــــالقــــات الــــسودان 
بـجاراتـه، ال سـيما الـتي تـرغـب مـنها فـي إثـارة تـناقـضاتـه الـسكانـية والـديـنية والـعرقـية، 
هــــذا مــــن جــــهة، ومــــن جــــهة أخــــرى، فــــإن غــــياب الســــالم مــــن شــــأنــــه أن يــــمس أهــــداف 
ومــباديء الــتعاون الــعربــي اإلفــريــقي الــذي كــان لــلسودان دور ريــادي فــيه، وخــاصــة 
فــي األوقــات الــتي يــبدو فــيها الــوضــع فــي الــجنوب وكــأنــه حــرب بــني األفــارقــة والــعرب، 
بـــفعل الـــتسويـــق اإلعـــالمـــي عـــلى يـــد أطـــراف تســـتهدف الـــتغلغل فـــي الـــقارة اإلفـــريـــقية 

17وتطويق السودان"

16 انــظر: جــواد، ابــتسام محــمود، مــشكلة جــنوب الــسودان وتــداعــياتــها االقــتصاديــة واالســتراتــيجية واالجــتماعــية، 
https:// ):مجــــلة كــــلية الــــتربــــية األســــاســــية، الــــعدد الــــثانــــي والســــبعون، 2011، ص ص 461، 462، مــــتاح عــــلى

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71366)، ( بتصرف يسير)

17 انــظر: جــواد، ابــتسام محــمود، مــشكلة جــنوب الــسودان وتــداعــياتــها االقــتصاديــة واالســتراتــيجية واالجــتماعــية،
(م،س)، ص 463(بتصرف)
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وخــالصــة الـــقول هـــنا إنـــه البـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى بـــعض التحـــديـــات الـــتي يـــراهـــا 
الــــبعض قــــائــــمة فــــي طــــريــــق تــــحقيق الــــنجاح الــــدائــــم واملســــتمر لــــلمبادرة الــــسودانــــية/

: 18األوغندية على املدى الطويل، وهذه التحديات تتمثل في اآلتي

انــعدام الـــثقة وغـــيابـــها بـــني جـــميع أطـــراف الـــنزاع الـــسودانـــي بـــما فـــي (1)
ذلـــك األطـــراف الـــوســـيطة؛ فـــرغـــم أن مـــبادرة الســـالم" تهـــدف إلـــى تـــغيير 
سـلوك الـفرقـاء مـن الـخصام إلـى الشـراكـة، إال أن الـوسـيط الـذي يـضع 
نــــفسه صــــانــــعاً للحــــلول، ال يــــبغي الســــالم ـــ وفــــق هــــذا الــــرأي ـــ إنــــما 
يـبغي نـصراً مـؤقـتاً قـد يـنتهي إلـى صـراع جـديـد بـني ذات الـفرقـاء نـظراً 
ألن الـعامـل األسـاس فـي خـالفـاتـهما لـم يُحـل"، ويـتم الـبرهـنة عـلى حـالـة 
انـعدام الـثقة هـذه، مـن خـالل الـتأكـيد عـلى أن غـياب الـثقة " ال يـقتصر 
عـــلى الـــفرقـــاء فـــقط وإنـــما يـــشمل الـــثقة فـــي الـــوســـيط أيـــًضا؛ حـــيث إن 
حـــكومـــة الـــسودان تـــمثل الـــعدو الـــتقليدي لـــجنوب الـــسودان؛ لـــذا قـــوبـــلت 
وسـاطـة الخـرطـوم بـالـتشكيك مـن قـبل قـادة الـرأي والـسياسـة حـيث كـتب 
أحـــد األعـــضاء فـــي بـــرملـــان جـــمهوريـــة جـــنوب الـــسودان، قـــائـــالً: إنـــه مـــن 
الـصعب مـنطقيًّا تـقبُّل الـعقل جـديـة الخـرطـوم وأهـليتها لـقيادة مـا يـمكن 

أن يجلب الخير والسالم واالستقرار لجنوب السودان!!"
اشـتباك قـضية الـجنوب الـسودانـي بـصراع املـطامـع اإلفـريـقي؛ إذ أن (2)

بـــــعض األطـــــراف اإلفـــــريـــــقية، بـــــما فـــــيها أطـــــراف فـــــي مـــــنظمة(اإليـــــغاد) 
تـسعى" لـلحفاظ عـلى مكتسـباتـها ومـصالـحها ضـمن الـصراع والـتكالـب 
اإلقـليمي عـلى تـحقيق الـنفوذ والسـلطة فـي جـنوب الـسودان؛ فـكل طـرف 
مـــن هـــذه األطـــراف يـــفتش عـــن كـــيفية الخـــروج بـــغنيمة مـــا مـــن الـــجنوب، 
بـــصرف الـــنظر عـــن اســـتقراره أو عـــدم اســـتقراره، ويـــغذي هـــذا الـــتوجـــه 
اسـتئثار الـسودان وأوغـندا بـالـهيمنة عـلى مجـريـات الـضمانـات املـقدمـة 
لــــلحفاظ عــــلى تــــحقيق الســــالم، األمــــر الــــذي يــــثير حــــفيظة كــــثيريــــن مــــن 

األطراف األخرى الباحثة عن دور في الجنوب السوداني"

18 انظر: أليو قرنق، سياقات اتفاقية السالم لجنوب السودان ومآالتها،(م،س)،( بتصرف)
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اســتمرار حـــالـــة انـــعدام الـــتحكم فـــي مـــسارات تـــفعيل اتـــفاق الســـالم، (3)
بـفعل تـداخـل أطـراف غـير مـوقـعة عـلى هـذا االتـفاق، وهـي أطـراف تـملك 
زعـزعـة األوضـاع بـالـجنوب الـسودانـي، وهـو مـا يـعني احـتمالـية انـكسار 
عــــملية الســــالم، وعــــودة الــــعنف املســــلح مجــــدداً، وعــــدم صــــمود الــــعملية 
السـلمية أمـام مـا تـمر بـه مـن مـنعطفات هـنا وأخـرى هـناك، خـاصـة فـي 
ظــــل ورود تــــقاريــــر مــــوثــــوقــــة تــــؤكــــد "وجــــود حــــشود كــــبيرة لحــــركــــة جــــبهة 
الــخالص(غــير املــوقــعة عــلى اتــفاق الســالم) بــواليــة نهــر يــاي/جــنوب، رداً 
عــــلى مــــا تــــملكه الــــجبهة مــــن مــــعلومــــات اســــتخباراتــــية تــــؤكــــد جــــاهــــزيــــة 
الــــحشود الــــعسكريــــة املشــــتركــــة لــــقوات الــــحكومــــة واملــــعارضــــة املســــلحة 
الــــتابــــعة لــــريــــاك مــــشار، لــــشن هــــجوم عــــلى مــــواقــــع الــــجبهة فــــي مــــنطقة 

19النهر"

احتماالت التقارب والتباعد
وفـي إطــار االعــتبارات الــسابــقة مجــملة، ســواء مــا يــتعلق بــمفارقــات األحــداث 
املــاضــية والــحاضــرة فــي قــضايــا وخــالفــات الــجنوب/الــجنوب، أو مــا يــتعلق بــنظائــرهــا 
مــع الــشمال، فــإنــه يــمكن تــوقــع مســتقبليات األوضــاع فــي جــنوب الــسودان بــما فــيها 

اتفاقية السالم، وفق االحتماالت التالية: 
االحـتمال األول واألكـثر تـقدمـاً، هـو حـدوث تـقارب اسـتراتـيجي وسـياسـي بنـي (1)

حـكومـة جـنوب الـسودان بـقيادة سـلفا كـير، والـحكومـة الـسودانـية فـي الخـرطـوم 
بـقيادة الـرئـيس الـبشير، يـترتـب عـليها املـضي قـدمـاً فـي رعـايـة اتـفاق السـالم، 
ويـعزز هـذا االحـتمال مـبدأ الـحاجـة املـتبادلـة بـني الـطرفـني والـتي تـدفـعهما نـحو 
الـــتالقـــي والـــتعاطـــي اإليـــجابـــي، تـــحقيقاً ألهـــداف ومـــصالـــح مشـــتركـــة؛ فـــرئـــيس 
جـمهوريـة جـنوب الـسودان، سـيرحـب بـالـرعـايـة الـسودانـية للسـالم لـتعزيـز وضـعه 
الــسياســي الــداخــلي، كــما أن الخــرطــوم تــحتاج لــنفس الــشيء؛ حــيث "تهــدف 
مــــبادرتــــها إلــــى الــــنجاح فــــي وضــــع اتــــفاقــــية ســــالم مســــتقر بــــني فــــرقــــاء جــــنوب 
الـسودان، وهـذا الـنجاح سـيعيد للخـرطـوم حـضورهـا اإلقـليمي كـما سـيعيد لـها 
بـريـق صـناعـة الـقرار فـي جـنوب الـسودان، فـي حـني أن الـتحالـف الجـديـد بـني 

19 راجـع تـصريـحات (أوغسـطينو نـجورغـي) رئـيس مـفوضـية مـراقـبة وتـقييم اتـفاقـية السـالك بـجنوب الـسودان، عـلى 
الرابط: https://ar.haberler.com/arabic-news-1295077/(بتصرف)
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الـسودان وأوغـندا يهـدف إلـى عـودة قـويـة لـكليهما فـي الـساحـة اإلقـليمية نـظرًا 
لــكونــهما األقــرب جــغرافــيًّا لــجنوب الــسودان واألكــثر تــفهًما لــقضايــاه بــداًل مــن 
اســـتئثار إثـــيوبـــيا وكـــينيا بـــصناعـــة الـــقرار اإلقـــليمي، وهـــو مـــا ســـيدفـــع بـــاتـــجاه 

20ضمانتهما إلقرار السالم في الجنوب"

االحـتمال الـثانـي أن يـؤول اتـفاق السـالم بـني الـرئـيس سـلفا كـير ومـشار إلـى (2)
ال شــيء مــن الــناحــية الــواقــعية والــعملية، ومــن ثــم يــكون مــصيره الفشــل، وهــذا 
االحــتمال ــ رغــم تــشاؤمــه ـــ إال أنــه يــرتــكز إلــى جــملة مــؤشــرات؛ أهــمها: حــالــة 
الـــــــعداء الـــــــراســـــــخة بـــــــني جـــــــنوب الـــــــسودان وشـــــــمالـــــــه، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة لـــــــتداعـــــــيات 
الـــتصريـــحات الســـلبية والـــعدائـــية مـــن قـــبل مـــسئولـــي الخـــرطـــوم تـــجاه الحـــركـــة 
الــــشعبية فــــي الــــجنوب الــــسودانــــي، وفــــوق هــــذا وذاك، يــــرجــــح بــــعض الــــخبراء 
والـسياسـيني "عـدم وجـود ضـمانـات حـقيقية ومـيدانـية إلنـفاذ االتـفاق اإلطـاري 
والــــسير قــــدمــــاً نــــحو الســــالم الــــحقيقي، فــــي ظــــل املــــعطيات الــــحالــــية، ووجــــود 
مــــيليشيات يــــصعب الــــسيطرة عــــليها ومــــنعها مــــن خــــرق االتــــفاق، إلــــى جــــانــــب 

21جفاء العالقة املتبادلة بني كير ومشار"

االحــتمال الــــثالــــث يــــتمثل فــــي إمــــكانــــية بــــروز حــــراكــــات شــــعبية وجــــماهــــيريــــة (3)
مـــــتزامـــــنة فـــــي كـــــل مـــــن جـــــنوب الـــــسودان وشـــــمالـــــه، أو بـــــمعنى أدق، أن تـــــقوم 
عـناصـر مـعارضـة لـلنظامـني الـجنوبـي والـشمالـي، بـتنسيق تـلك الحـراكـات مـن 
أجــــــل بــــــعثرة أوراق الــــــلعبة الــــــسياســــــية فــــــي الــــــسودان كــــــكل، ومــــــن ثــــــم إعــــــادة 
صـــــياغـــــتها مجـــــدداً ، إمـــــا فـــــي اتـــــجاه الـــــعودة إلـــــى مـــــرحـــــلة مـــــا قـــــبل انـــــفصال 
الـــجنوب عـــن الـــشمال، أو بـــتكريـــس وضـــعيات مـــيدانـــية جـــديـــدة تـــحقق أهـــداف 
واسـتراتـيجيات خـاصـة، وهـذا االحـتمال ــ رغـم كـونـه اقـرب إلـى الـصعوبـة مـنه 
إلـــــى الســـــالســـــة واإلمـــــكانـــــية ـــ إال أن لـــــه أوجـــــهاً مـــــن املـــــنطقية لـــــدى شـــــرائـــــح 
سـودانـية عـديـدة ومـتنوعـة األطـياف والـثقافـات، تـرى فـي تـقسيم الـسودان إلـى 
شـــطريـــن جـــنوبـــي وشـــمالـــي، تـــدمـــيراً لـــلوحـــدة الـــوطـــنية ولـــألراضـــي الـــسودانـــية، 
وتــكريــساً لــلطائــفية الــديــنية بــني الــسودانــيني، كــما أن جــزءاً مــن هــذه املــنطقية، 

20 انظر: أليو قرنق، سياقات اتفاقية السالم لجنوب السودان ومآالتها،(م،س)،( بتصرف) 

https:// :21 راجـع تـصريـحات الـخبير الـسياسـي (لـوكـا بـيونق) لـصحيفة الـعني اإلخـباريـة اإلمـاراتـية، عـلى الـرابـط
al-ain.com/article/khartoum-agreement-conducive-lasting-sudan(بتصرف)
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ربــما يــتوافــر لــدى مــفاهــيم ســياســية دولــية؛ ولــعل الــدراســة الــتي أجــراهــا(جــون 
تـــيمني)، املـــديـــر الـــسابـــق لـــبرنـــامـــج إفـــريـــقيا بمعهـــد الســـالم األمـــريـــكي، والـــتي 
حـملت عـنوان( دولـة جـنوب الـسودان مـن االسـتقالل إلـى الحـرب األهـلية)، تـؤكـد 
وجـــود مـــثل تـــلك املـــراجـــعات واملـــفاهـــيم تـــجاه أوضـــاع الـــتقسيم واالنـــفصال فـــي 
الـــسودان؛ حـــيث يـــتبلور مـــضمون الـــدراســـة حـــول تـــنامـــي الـــشعور األمـــريـــكي 

22بالندم تجاه فصل جنوب السودان عن شماله 

وبــصفة عـــامـــة، يـــرى هـــذا الـــتقريـــر، أن األوضـــاع فـــي جـــنوب الـــسودان، مـــنفتحة 
عـلى الـكثير مـن الـسيناريـوهـات، وفـق مـا هـو مـتاح مـن املـالمـح والـتوصـيفات الـشكلية 
الـــظاهـــرة للمشهـــد الـــحالـــي، وأن االحـــتماالت املـــشار إلـــيها ســـابـــقاً، جـــديـــرة بـــالحـــدوث 
والــــتحقق، فــــي ظــــل املــــالمــــح الــــقبلية الــــراســــخة فــــي الــــجنوب، وتــــنامــــي الــــصراع عــــلى 
الســـــلطة والـــــثروة والـــــنفوذ، وأيـــــضاً فـــــي ظـــــل بـــــروز الـــــتماس الـــــواضـــــح بـــــني اســـــتحواذ 
األطـراف عـلى املـوارد الـنفطية، وتـحقيق الـسيادة والـهيمنة الـسياسـية والـعسكريـة فـي 
مــحيط مــتأزم، األمــر الــذي يــعني إمــكانــية الــتعارض واالخــتالف والــتبايــن، بــني مــا هــو 
ظـــاهـــر عـــلى ســـطح املشهـــد الـــسياســـي، ومـــا هـــو كـــامـــن ودائـــر فـــي كـــوالـــيس وأروقـــة 

ودهاليز اإلعدادات الحقيقية والقرارات الحاسمة.
استنتاجات

مـــشكلة جـــــنوب الـــــسودان ليســـــت ولـــــيدة الـــــحاضـــــر، وإنـــــما هـــــي ذات جـــــذور ▪
مــمتدة مــنذ مــداخــالت االســتعمار ومــؤثــراتــه الــعبثية فــي الــنسيج االجــتماعــي 
والـــــديـــــموغـــــرافـــــية الـــــسكانـــــية، وأدواره الـــــخبيثة فـــــي تـــــأجـــــيج الـــــنزعـــــات الـــــقبلية 

والخالفات العرقية. 
الـوسـاطـة الــسودانــية فــي عــملية الســالم الــجنوبــية، تــفتقد الــكثير مــن عــوامــل ▪

دعــــم وتــــعزيــــز الــــثقة بــــني األطــــراف املــــتنازعــــة، ولــــكن رغــــم ذلــــك، تــــبقى املــــبادرة 
الـــسودانـــية قـــابـــلة لـــلفاعـــلية واالســـتمرار بـــفعل حـــاجـــة جـــميع األطـــراف اللـــتقاط 
األنـفاس مـن جـهة، وتـشابـك املـصالـح الـدافـعة لـالسـتقرار والـتعاطـي اإلقـليمي 

بإيجابية من جهة أخرى.

22 راجـع تـقريـر تحـليلي عـن هـذه الـدراسـة نـقله (مـوقـع الـنيلني) نـقالً عـن صـحيفة الـسودانـي، بـتاريـخ 18/7/2018، 
 https://www.alnilin.com/12956679.htm :متاح على
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قــابــلية األوضــــاع فــــي جــــنوب الــــسودان لــــلعودة إلــــى املــــربــــع األول مــــن حــــيث ▪
انـــدالع الـــعنف واالقـــتتال فـــي أي وقـــت، وبـــفعل عـــوامـــل عـــديـــدة أبـــرزهـــا الـــعداء 
املـتبادل بـني الـجنوب والـشمال، وخـالفـات الـجنوب/الـجنوب بـفعل جـفاء الـعالقـة 
بــني الــرئــيس(ســلفا كــير) ونــائــبه(ريــاك مــشار)، إلــى جــانــب ســيطرة االعــتبارات 
الـــقبلية ونـــوازع الـــهيمنة والـــنفوذ والـــبحث عـــن الـــثروات الـــنفطية، ويـــضاف إلـــى 
كـــل ذلـــك بـــقاء الـــقضايـــا الحـــدوديـــة مـــعلقة، وهـــو مـــا يـــغذي مـــؤشـــرات الـــصدام 

العسكري املتكرر في مناطق عديدة من الجنوب بني الطراف املتنازعة. 
مـعانـاة قــضايــا الــجنوب الــسودانــي مــن األطــماع اإلقــليمية املــحيطة، وكــذلــك ▪

األطــماع الــدولــية، بــفعل مــا يــتميز بــه الــجنوب مــن مــميزات مــائــية، واعــتبارات 
جــــيوســــتراتــــيجية، وجــــيوبــــولــــيتيكة، وهــــو مــــا يــــلقي بــــظاللــــه عــــلى مــــصير عــــملية 

السالم ومستقبلها.
توصيات

االحـتواء الـدولـي واإلقـليمي السـريـع أليـة تحـركـات أو حـشود عـسكريـة مـتبادلـة ∗
بــــني أطــــراف الــــنزاع فــــي جــــنوب الــــسودان، مــــن شــــأنــــه أن يــــحافــــظ عــــلى األمــــل 
الــضعيف املــتبقي الســتمرار حــالــة االســتقرار األمــني النســبية، ومــن ثــم حــمايــة 

عملية السالم وتعزيزها بمرور الوقت. 
الـــتقسيم الـــــعادل لـــــلثروات وتـــــحقيق الـــــتوازن االقـــــتصادي املـــــطلوب فـــــي حـــــياة ∗

شـعب الـجنوب، سـيكون لـه أكـبر األثـر فـي نـزع فـتيل االحـتقان الـقبلي والـعرقـي 
فـــي جـــمهوريـــة جـــنوب الـــسودان، كـــما أن فـــتح أفـــق ســـلس ومـــرن لـــلتعاطـــي مـــع 
الـــــشمال، ســـــيمنح املـــــزيـــــد مـــــن األمـــــن واالســـــتقرار، لـــــيس فـــــي الـــــجنوب أو فـــــي 

الشمال فقط، ولكن فيهما معاً، باإلضافة للمحيط اإلقليمي ككل. 
احـتواء مــوجــات الــغضب الــشعبي فــي الــشمال الــسودانــي، ســيكون لــها أكــبر ∗

األثــر فــي تــعزيــز الــعملية الســلمية فــي الــجنوب، بــاعــتبار حــكومــة الــشمال راعــية 
لـتلك الـعملية إلـى جـوار أوغـندا، كـما أن انـفالت األوضـاع فـي الـشمال تـحت أي 
ظــرف مــن الــظروف، ســيكون لــه أكــبر األثــر فــي زعــزعــة أمــن واســتقرار الــجنوب، 
خـــاصـــة مـــع قـــابـــلية الـــجنوب ألن يشهـــد زخـــماً جـــماهـــيريـــاً مـــشابـــهاً، إذا أتـــيح لـــه 
ذلــك، مــن أجــل إحــداث تــغيير فــي مــوازنــات قــضية الــجنوب، أو فــي أفــق الــعالقــة 

الجافة بني الجنوب والشمال.  
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https:// :صـــــــــحيفة الـــــــــسودانـــــــــي، بـــــــــتاريـــــــــخ 18/7/2018، مـــــــــتاح عـــــــــلى
 www.alnilin.com/12956679.htm
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http://khartoumspace.uofk.edu(%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71366
https://www.alnilin.com/12956679.htm

