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  خطط تفتيت املنطقة 

  هل ستأخذ طريقها اىل التنفيذ؟
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

بالثورات العربيـة املتواصـلة   مايسمى : يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

اليت طرحت اثنـاء فتـرة    ى اخلالقةسياسة الفوض حيث يلقي الضوء علىوربيع الدميقراطية العربية،

الرئيس االمريكي السابق جورج بوش االبن، واليت نرى مصاديقها وتطبيقاا العملية يف تونس ومصر 

  اخل......وليبيا واليمن وسوريا

،هـذه  خطط وحماوالت تفتيت وتقسيم املنطقـة من حماولة القائه الضوء على تأيت أمهية هذا امللف 

،املنظر االصـلي  شيخ املستشرقني برنارد لـويس جمة مع افكار واطروحات اخلطط اليت تأيت منس

  .لسياسة الفوضى اخلالقة
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حلقة يف مسلسل تفكيك العامل العريب رمبا نبهنا ذلك إىل أن انفصال اجلنوب ليس اية املطاف، ولكنه -

.وتطويق مصر

استمدت الدعم والتأييد جلماعات اإلثنية والطائفية يف العامل العريب مجيع حركات التمرد اليت فجرا ا-

.اليت أنيطت ا مسؤولية تبين تلك احلركات االنفصالية واإلسناد من األجهزة اإلسرائيلية

جيب أن ال يسمح هلذا   بأنهرات إسرائيلية منذ استقالل السودان يف منتصف اخلمسينيات كانت هناك تقدي-

، ألن موارده إذا ما استمرت يف ظل أوضاع البلد رغم بعده عنا بأن يصبح قوة مضافة إىل قوة العامل العريب

.مستقرة، ستجعل منه قوة حيسب هلا ألف حساب

. لكي يستقل اجلنوبهناك قوى دولية تتزعمها الواليات املتحدة مصرة على التدخل املكثف يف السودان -

، حيث ال خيتلف الوضع يف جنوب السودان ودارفور عن وكذلك إقليم دارفور، على غرار استقالل كوسوفو

تقرير املصري بعد أن قاتل مواطنومها ألجل ، يف حق اإلقليمني يف التطلع إىل االستقالل واكتساب حق كوسوفو

.ذلك

يف جانب وبالضغوط واألالعيب اخلبيثة يف جانب ميهدون لالنفصال بالسالحمنذ أكثر من نصف قرن وهم -

.آخر

إن اإلستراتيجية اليت قامت عليها إسرائيل منذ نشأا األوىل حتددت مبوجب ما ذكره مؤسسها ديفد بن -

وال بد من العمل على عالج هذه الثغرة يف  ،وإمكانياتنا ومواردنا حمدودة ،شعب صغريحنن "غوريون حني قال 

خاصة العالقات القائمة  ،من خالل معرفة وتشخيص نقاط الضعف لديها،تعاملنا مع أعدائنا من الدول العربية

ل يف النهاية إىل معضالت يصعب حلها لتتحو ،حبيث نسهم يف تعظيمها ،بني اجلماعات العرقية واألقليات الطائفية

."أو احتواؤها

البتر وليس "، ومت جتاوزها يف سنوات الحقة ليطلق عليها شعار "شد األطراف"وقد أطلق على هذه اإلستراتيجية 

وتشكيل  ،حبيث تبدو التوجهات اإلسرائيلية ماضية يف تلبية طموحات اجلماعات العرقية يف االنفصال ،"الشد

  .نات املستقلة عن الدول العربيةالكيا

اإلستراتيجية اإلسرائيلية يف جنوب السودان، السيما يف مرحلة ما بعد االنفصال، ال تتعلق فقط مبصاحل -

احل السياسية واألمنية الكربى إلسرائيل، توفر املوارد الطبيعية يف هذه املنطقة، وإمنا يتعلق باملص  اقتصادية ضيقة رغم

  .إىل االضطالع بدورها العريب الفعلي مواجهة احتمال عودة مصرالسيما يف 
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  إسرائيليون يروون قصة االنفصال

  ١١/١/٢٠١١- اجلزيرة-فهمي هويدي

طاملا أننا عجزنا عن الدفاع عن وحدة 

رمبا السودان، فرمبا يفيدنا أن نفهم ما جرى، 

نبهنا ذلك إىل أن انفصال اجلنوب ليس اية 

املطاف، ولكنه حلقة يف مسلسل تفكيك 

.العامل العريب وتطويق مصر

)١(  

قادة احلركة منذ وقت مبكر للغاية أدرك 

األقليات يف العامل العريب متثل أن  الصهيونية

من مث خططت ملد . حليفا طبيعيا إلسرائيل

مع األكراد يف فتواصل رجاهلا اجلسور معها، 

العراق وسكان جنوب السودان، واملوارنة يف 

لبنان، واألكراد يف سوريا والعراق، واألقباط يف 

  . مصر

. واعتمدت يف خمططها على مبدأ فرق تسد

حيث اعتربت أن تلك هي الوسيلة األجنع 

خلق كيانات لتفتيت الوطن العريب من خالل 

فت بذلك إعادة واستهد. انفصالية يف داخله

توزيع القوى يف املنطقة على حنو جيعل منها 

جمموعة من الدول اهلامشية املفتقدة لوحدا 

، مما يسهل على إسرائيل بالتعاون مع وسيادا

دول اجلوار غري العربية، مهمة السيطرة عليها 

  . الواحدة تلو األخرى فيما بعد

مجيع حركات التمرد اليت يؤكد ذلك أن 

جلماعات اإلثنية والطائفية يف العامل فجرا ا

العريب استمدت الدعم والتأييد واإلسناد من 

اليت أنيطت ا مسؤولية  األجهزة اإلسرائيلية

كما حدث مع . تبين تلك احلركات االنفصالية

األكراد يف العراق وحركة التمرد يف جنوب 

  .السودان

فهم واستيعاب هذا املوقف يساعد على 

، إلسرائيلية إزاء املنطقة العربيةاإلستراتيجية ا

اليت تستهدف تشجيع وحث األقليات على 

التعبري عن ذاا حبيث تتمكن يف اية املطاف 

من انتزاع حقها يف تقرير املصري واالستقالل 

  .عن الوطن األم

يؤيد هذه الفكرة ويغذيها أن املنطقة العربية، 

ليست وحدة على خالف ما يدعي العرب، 

وإمنا هي خليط  .ضارية واحدةثقافية وح

متنوع من الثقافات والتعدد اللغوي والديين 

وقد اعتادت إسرائيل تصوير املنطقة . واإلثين

على أا فسيفساء تضم بني ظهرانيها شبكة 

معقدة من أشكال التعدد اللغوي والديين 

عرب وفرس وأتراك وأرمن بني والقومي،
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يهود وإسرائيليني وأكراد وائيني ودروز و

وبروتستانت وعلويني وصابئة وشيعة وسنة 

... وموارنة وشركس وتركمان وآشوريني

  . إخل

إن خريطة املنطقة يف النظر اإلسرائيلي تعرف 

حبسباا بقعة من األرض تضم جمموعة أقليات 

ال يوجد تاريخ جيمعها، ومن مث يصبح التاريخ 

. تاريخ كل أقلية على حدةاحلقيقي هو 

  :حتقيق هدفني أساسيني مها والغاية من ذلك

رفض مفهوم القومية العربية والدعوة : أوال

ذلك أن القومية العربية يف . إىل الوحدة العربية

بل التصور اإلسرائيلي فكرة حييطها الغموض،

وهم . رمبا مل تكن ذات موضوع على اإلطالق

فالعرب . يعتربون أن الوحدة العربية خرافة

نهم يتصرفون يتحدثون عن أمة واحدة، لك

صحيح أن ما جيمع بينهم هو . كدول متنافرة

اللغة والدين، ومها جيمعان بعض الشعوب 

الناطقة باإلجنليزية أو اإلسبانية دون أن خيلقا 

  . منها أمة واحدة

تربير شرعية الوجود اإلسرائيلي : ثانيا

إذ هي وفقا لذلك التوجه . الصهيوين يف املنطقة

الشعوب تصبح خليطا من القوميات و

وتصور قيام وحدة بينها هو ضرب . واللغات

النتيجة املنطقية لذلك هي . من الوهم واحملال

، ومن لكل قومية دولتها اخلاصة اأن تكون 

هذه الزاوية تكتسب إسرائيل شرعيتها، حيث 

  .تصبح إحدى الدول القومية يف املنطقة

)٢(  

نقلتها لست صاحب الفقرات السابقة، ولكنين 

إسرائيل وحركة حترير جنوب "نصا من كتاب 

عن مركز  ٢٠٠٣الذي صدر عام " السودان

. يان ألحباث الشرق األوسط وأفريقيااد

وساد املتقاعد موشى عميد املومؤلفه هو 

وقد سبق أن استشهدت به وأشرت . فرجي

إليه أكثر من مرة، لكنين اعتربت أن استعادة 

الشهادة يف الوقت الراهن هلا مذاقها اخلاص، 

بصدد حلظة حصاد مثار الزرع الذي ألننا 

غرسته إسرائيل والقوى الدولية الواقفة معها 

  .منذ مخسينيات القرن املاضي

نترك فيه مؤقتا " فاصل قصري" استأذن هنا يف

لنقرأ نصا آخر ورد يف نص العميد فرجي، 

شهادة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي األسبق 

آيف دخيتر، تطرق فيه إىل السودان يف حماضرته 

أمام معهد أحباث األمن  ٢٠٠٨اليت ألقاها عام 

  .القومي الصهيوين
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كانت هناك : قال صاحبنا عن السودان ما يلي

رات إسرائيلية منذ استقالل السودان يف تقدي

جيب أن ال يسمح بأنهمنتصف اخلمسينيات 

هلذا البلد رغم بعده عنا بأن يصبح قوة مضافة 

إىل قوة العامل العريب، ألن موارده إذا ما 

استمرت يف ظل أوضاع مستقرة، ستجعل منه 

  .قوة حيسب هلا ألف حساب

يف ضوء هذه التقديرات كان على إسرائيل 

ختلف أجهزا وأذرعها أن تتجه إىل الساحة مب

تفاقم من أزماا وتسهم يف السودانية، لكي 

حبيث يكون حاصل  إنتاج أزمات جديدة،

تلك األزمات معضلة تصعب معاجلتها فيما 

  .بعد

، عمقا إستراتيجيا ملصروألن السودان يشكل 

، حني ١٩٦٧وهو عنصر جتلى بعد حرب عام 

ا إىل قواعد تدريب حتول السودان ومعه ليبي

وإيواء لسالح اجلو املصري والقوات الربية، 

علما بأن السودان أرسل قوات إىل منطقة القناة 

أثناء حرب االستنزاف اليت شنتها مصر بني 

  .١٩٧٠و ١٩٦٨عامي 

البد أن كان  -أضاف دخيتر-هلذين السببني

تعمل إسرائيل على إضعاف السودان وانتزاع 

كينه من بناء دولة قوية املبادرة منه لعدم مت

وهذا املنظور اإلستراتيجي يشكل . موحدة

أحد ضرورات دعم وتنظيم األمن القومي 

الحظ أن احملاضرة ألقيت عام . (اإلسرائيلي

بعد حنو ثالثني عاما من توقيع اتفاقية  ٢٠٠٨

  ).١٩٧٩السالم بني مصر وإسرائيل عام 

حني سئل الرجل عن مستقبل جنوب السودان 

هناك قوى دولية : رده كالتايل كان نص

تتزعمها الواليات املتحدة مصرة على التدخل 

. املكثف يف السودان لكي يستقل اجلنوب

وكذلك إقليم دارفور، على غرار استقالل 

، حيث ال خيتلف الوضع يف جنوب كوسوفو

السودان ودارفور عن كوسوفو، يف حق 

اإلقليمني يف التطلع إىل االستقالل واكتساب 

تقرير املصري بعد أن قاتل مواطنومها حق 

  .ألجل ذلك

)٣(  

دعم إسرائيل للمتمردين يف جنوب السودان، 

ي يف مر خبمس مراحل سجلها العقيد فرج

  :كتابه على النحو التايل

بدأت يف اخلمسينيات، : املرحلة األوىل* 

مباشرة بعد تأسيس دولة إسرائيل، وخالل 

 تلك الفترة اليت استمرت حنو عقد من الزمن

اهتمت إسرائيل بتقدمي املساعدات اإلنسانية 
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، كما )األدوية واملواد الغذائية واألطباء(

الذين  حرصت على تقدمي اخلدمات لالجئني

ويف هذه املرحلة . كانوا يفرون إىل إثيوبيا

بدأت أوىل احملاوالت الستثمار التباين القبلي يف 

جنوب السودان ذاته لتعميق حدة وهوة 

الصراع، ومن مث تشجيع اجلنوب على 

كما قام ضباط االستخبارات . االنفصال

اإلسرائيلية الذين متركزوا يف أوغندا بفتح 

زعماء قبائل اجلنوب قنوات االتصال مع 

  .لدراسة اخلريطة السكانية للمنطقة

اهتمت  ):بداية الستينيات: (املرحلة الثانية* 

إسرائيل بتدريب عناصر من اجليش الشعيب على 

فنون القتال، يف مراكز خاصة أقيمت يف 

ويف هذه املرحلة تبلور لدى احلكومة . إثيوبيا

توريط السودان يف اإلسرائيلية اقتناع بأن 

احلروب الداخلية كفيل بإشغاله عن أي 

مساندة ميكن أن تقدم إىل مصر يف صراعها مع 

وكانت منظمات التبشري تقوم بنشاط . إسرائيل

ملحوظ يف اجلنوب، األمر الذي شجع إسرائيل 

على إيفاد عناصرها االستخبارية إىل اجلنوب 

حتت شعار تقدمي العون اإلنساين، يف حني أن 

استيعاب عناصر مؤثرة  اهلدف األساسي كان

  . من السكان لتدريبهم إلدامة التوتر يف املنطقة

ويف هذه املرحلة أيضا عمدت إسرائيل إىل 

، عن طريق توسيع نطاق دعمها للمتمردين

تقدمي األسلحة هلم عرب األراضي األوغندية، 

، ١٩٦٢وكانت أوىل تلك الصفقات يف عام 

ة ومعظمها كانت من األسلحة الروسية اخلفيف

اليت غنمتها إسرائيل يف عدواا على مصر عام 

واستمرت عمليات تدريب املقاتلني . ١٩٥٦

مث الدفع . اجلنوبيني يف أوغندا وإثيوبيا وكينيا

م لالشتراك يف القتال داخل احلدود 

  .السودانية

اليت امتدت من منتصف : املرحلة الثالثة* 

، وقد استمر الستينيات حىت السبعينيات

تدفق األسلحة على اجلنوبيني من خالل خالهلا 

 تاجر أسلحة إسرائيلي وسيط امسه جايب شفني

كان يعمل لصاحل االستخبارات، وأرسلت 

شحنات من األسلحة متمردي اجلنوب  إىل

، ١٩٦٧الروسية اليت غنمتها إسرائيل يف حرب 

وقامت طائرات الشحن اإلسرائيلية بإسقاط 

عسكر تلك األسلحة واملعدات على ساحة امل

  . بول - كي -الرئيسي للمتمردين يف أورنج 

كما قامت إسرائيل بإنشاء مدرسة لضباط 

لتخريج الكوادر ) كابول -وجنى (املشاة يف 

وكانت عناصر . الالزمة لقيادة فصائل التمرد
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إسرائيلية تشترك يف املعارك لتقدمي خرباا 

استقدام ويف هذه املرحلة أيضا مت . للجنوبيني

إىل إسرائيل املتمردين اجلنوبينينجمموعات م

ويف بداية . ةلتلقي تدريبات عسكري

السبعينيات فتحت بشكل رمسي نافذة أخرى 

إليصال الدعم اإلسرائيلي إىل جنوب السودان 

  .عرب أوغندا

وحينما بدا أن حركة التمرد على وشك 

، بذلت إسرائيل جهدا ١٩٦٩االنتهاء يف عام 

اصلة قتاهلم، هائال حلث املتمردين على مو

واستخدمت يف ذلك كل أساليب الكيد 

والدس اليت استهدفت إقناع اجلنوبيني بأم 

بني مشال عريب  خيوضون صراعا قوميا مصرييا

مسلم حمتل وجنوب زجني أفريقي مسيحي 

ووثين، يعاين فيه أهل اجلنوب من احلرمان 

  .والظلم

املمتدة يف أواخر : املرحلة الرابعة* 

وفيها . وال عقد الثمانينياتالسبعينيات وط

شهدت القارة األفريقية عدة تقلبات مل توقف 

دعم إسرائيل للمتمردين، وقد ازداد الدعم 

أصبحت إثيوبيا ممرا منتظما إليصال بعدما 

يف هذه  جون قرنقوبرز . األسلحة للجنوب

املرحلة زعيما ساندته إسرائيل واستقبلته يف تل 

حرصت على أبيب وزودته باملال والسالح و

تدريب رجاله على خمتلف فنون القتال، وكان 

بينهم عشرة طيارين تدربوا على قيادة 

  .املقاتالت اخلفيفة

 ١٩٩٠أواخر عام بدأت: املرحلة اخلامسة* 

وفيها استمر الدعم اإلسرائيلي واتسع نطاقه، 

وأصبحت الشحنات تصل إىل اجلنوب عرب 

بيني وقد زودت إسرائيل اجلنو. كينيا وإثيوبيا

باألسلحة الثقيلة املضادة للدبابات واملدافع 

كان  ١٩٩٣ومع بداية عام . املضادة للطائرات

التنسيق بني إسرائيل وبني اجليش الشعيب قد 

مشل خمتلف ااالت، سواء فيما خيص التمويل 

والتدريب والتسليح واملعلومات أو إشراف 

الفنيني اإلسرائيليني على العمليات 

  .العسكرية

)٤(  

مل يغمضوا فإم  -وبشهادم-كما رأيت

أعينهم حلظة عن جنوب السودان منذ نصف 

  .قرن

أن من املالحظات األخرى اجلديرة باالنتباه 

أي  ١٩٥٥حركة التمرد يف اجلنوب بدأت عام 

قبل عام واحد من إعالن االستقالل عام 

، مما يعين أن التمرد حني انطلق مل يكن ١٩٥٦
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له عالقة بفكرة تطبيق الشريعة اليت دعت إليها 

  .١٩٨٩عام )الترايب - البشري(حكومة اإلنقاذ 

من تلك املالحظات أيضا أنه يف الوقت الذي 

سرائيل تدعم اجلنوبيني بالسالح، كانت فيه إ

الدول الغربية كانت تواصل مساعيها فإن 

الدبلوماسية لترتيب أمر انفصال اجلنوب من 

فاتفاقية نيفاشا للسالم اليت . خالل االستفتاء

وقعت بني حكومة اخلرطوم واملتمردين متت 

برعاية أمريكية نروجيية بريطانية إضافة إىل 

قية مت التوصل إليها وهذه االتفا. منظمة إيغاد

عرب سلسلة من املفاوضات املتقطعة يف أديس 

كما أن . أبابا ونريويب وأبوجا عاصمة نيجرييا

اتفاق ماشكوس األول مت بناء على مبادرة 

  .قدمتها الواليات املتحدة

منذ أكثر من نصف قرن وهم ميهدون 

لالنفصال بالسالح يف جانب وبالضغوط 

ولو أن ربع . آخر واألالعيب اخلبيثة يف جانب

هذا اجلهد الدويل بذل حلل مشكلة فلسطني 

ألغلق ملف القضية واسترد الفلسطينيون 

لكن تقرير املصري . حقوقهم منذ زمن بعيد

واالستقالل حالل للجنوبيني حرام على 

  .الفلسطينيني

لقد خططوا ألجل االنفصال وحتقق هلم ما 

أما العرب فقد وقفوا متفرجني على . أرادوا

وكانت النتيجة . جيري وذاهلني عن مراميه ما

أن الذي زرع حصد االستقالل، ومن وقف 

متفرجا ذاهال حصد اخليبة، اليت أرجو أن 

  .تتبع خبيبات أخرى يف العام اجلديدال

مصلحة إسرائيل من انفصال 

جنوب السودان

  ٩/١/٢٠١١-اجلزيرة-عدنان أبو عامر

بينما يترقب السودانيون والعرب والعامل بأسره 

ذلك اليوم الذي يعلن فيه قيام دولة جديدة يف 

خاصرة السودان اجلنوبية، وكل منهم تنتابه 

مشاعر ترقب وحذر وفقاً لتوجهاته السياسية 

وأصوله القومية ووالءاته الفكرية 

تبدو إسرائيل من بعيد تغمرها يدولوجية، واأل

سعادة ال توصف وهي تشهد ميالد دولة 

  .أعدت هلا العدة والدعم منذ سنوات بعيدة

  الدور االستخباري

يبدو من السطحية مبكان احلديث عن دور 

سياسياً كان أو - إسرائيلي يف جنوب السودان 

قراءة فاحصة لألداء األمين دون  -اقتصادياً
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ستخباري ألجهزة املخابرات والعمل اال

  .اإلسرائيلية يف ذلك البلد العريب

مع العلم أن هذا التدخل اإلسرائيلي مل يأت 

إن عفوياً، أو حباً يف سواد عيون اجلنوبيني، بل 

اإلستراتيجية اليت قامت عليها إسرائيل منذ 

نشأا األوىل حتددت مبوجب ما ذكره 

حنن "مؤسسها ديفد بن غوريون حني قال 

وال  ،وإمكانياتنا ومواردنا حمدودة ،شعب صغري

بد من العمل على عالج هذه الثغرة يف تعاملنا 

من خالل معرفة  ،مع أعدائنا من الدول العربية

خاصة  ،وتشخيص نقاط الضعف لديها

العالقات القائمة بني اجلماعات العرقية 

 ،حبيث نسهم يف تعظيمها ،واألقليات الطائفية

ل يف النهاية إىل معضالت يصعب حلها لتتحو

."أو احتواؤها

شد "وقد أطلق على هذه اإلستراتيجية 

، ومت جتاوزها يف سنوات الحقة "األطراف

حبيث  ،"البتر وليس الشد"ليطلق عليها شعار 

تبدو التوجهات اإلسرائيلية ماضية يف تلبية 

 ،طموحات اجلماعات العرقية يف االنفصال

  .نات املستقلة عن الدول العربيةوتشكيل الكيا

وإن كان ال بد من تأصيل تارخيي غري مغرق 

االتصاالت اإلسرائيلية مع يف التفاصيل، فإن 

اجلنوبيني بدأت من القنصلية اإلسرائيلية يف 

" كواجهة"، حبيث لعبت شركاا أديس أبابا

استخدمت لتلك االتصاالت، ووقع االختيار 

لتكون الباب  املنطقةالدينكا أقوى قبائل على 

الذي تتسلل منه إسرائيل إىل اجلنوب، وتتغلغل 

مرت العالقات اإلسرائيلية يف شرايينه، حيث 

  :اجلنوبية بعدة مراحل تارخيية أمهها

كاألدوية  تقدمي املساعدات اإلنسانية- ١

.واملواد الغذائية واألطباء والدعم اإلغاثي

ني بني اجلنوبي استثمار التباين القبلي- ٢

.أنفسهم، وتعميق هوة الصراع مع الشماليني

اإلسرائيلية على  تدفق صفقات األسلحة-٣

جنوب السودان، واتساع نطاق تدريب 

  .املليشيات اجلنوبية يف أوغندا وإثيوبيا وكينيا

، وتزويد استئناف دعم التمرد املسلح-٤

احلركات االنفصالية اجلنوبية بأسلحة متقدمة، 

طياريها على قيادة  وتدريب العشرات من

مقاتالت خفيفة للهجوم على املراكز احلكومية 

يف اجلنوب، وتوفري صور عن مواقع القوات 

  .احلكومية التقطتها أقمارها الصناعية

لوضع  إيفاد بعض اخلرباء اإلسرائيليني-٥

اخلطط والقتال إىل جانب االنفصاليني، 
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ومشاركة بعضهم يف العمليات اليت أدت إىل 

  .بعض مدن اجلنوب السودايناحتالل 

وبالتايل، فقد بدا طبيعياً أال ختفي احلركة 

الشعبية يف جنوب السودان حجم وطبيعة 

العالقات األمنية والعسكرية اليت تربطها 

بإسرائيل، فقد استقبلت مؤخراً حزمة جديدة 

من األسلحة مشلت صواريخ ومضادات 

جو، - طائرات وعربات مدرعة وصواريخ أرض

ن طيارين من عناصرها يتدربون حتت وأعلنت أ

إشراف إسرائيلي، يف إطار اإلستراتيجية اليت 

  .تتبناها تل أبيب بدعم التوجه االنفصايل هلا

غري أن املالحظة األكثر أمهية يف ما سبق، أن 

مجلة من قام ذه االتصاالت والتدريب من 

رجال املوساد طرف إسرائيل هم 

أن الدعم  ، مبعىنواالستخبارات العسكرية

السياسي الذي حصل عليه اجلنوبيون كان 

حقيقة ال بد باألساس استخبارياً أمنياً، وهي 

إلدراك املرامي اإلسرائيلية من  من معرفتها

!حتقيق االنفصال

  ما بعد االنفصال

ال شك أن ما تقدم من استعراض تارخيي 

التساع دور إسرائيل يف جنوب السودان، ميهد 

إىل اليوم التايل " تشوقها"الطريق بسالسة ملتابعة 

ملرحلة االنفصال إلعالن سياساا وتوجهاا 

.كشوفةمبصورة

فبينما جهر مبعوث جنوب السودان يف 

حبتمية العالقة مع واشنطن علناً 

جرى احلديث سراً عن توثيق العالقة   ،إسرائيل

بعيداً عن مع تل أبيب، وحصلت لقاءات 

بني مسؤولني من وزارة االستثمار يف  اإلعالم

حكومة جنوب السودان ونظرائهم 

ر اإلسرائيليني، دف االتفاق على فتح مطا

  .اإلسرائيلية" العال"جوبا أمام طريان شركة 

اليت افتتحت " شالوم املتحدة"كما أن جمموعة 

شركة صريفة يف جوبا، توسعت أنشطتها 

وتولت إقامة فندق مخسة جنوم يف عاصمة 

" باجلالية"اجلنوب، خاصة أن من يوصفون 

اإلسرائيلية فيها تسيطر على قطاع الفنادق 

طاعات رحبية يف جنوب الذي يعد من أكثر الق

.السودان

هنا البد من اإلشارة إىل معطى يف غاية األمهية، 

اإلستراتيجية اإلسرائيلية يف ويتمثل يف أن 

جنوب السودان، السيما يف مرحلة ما بعد 

االنفصال، ال تتعلق فقط مبصاحل اقتصادية ضيقة 

توفر املوارد الطبيعية يف هذه املنطقة، وإمنا رغم

احل السياسية واألمنية الكربى يتعلق باملص
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إلسرائيل، السيما يف مواجهة احتمال عودة 

  .مصر إىل االضطالع بدورها العريب الفعلي

اإلسرائيلية النفصال " اللهفة"ولعل ما يشري إىل 

  :اجلنوب يف االستفتاء املرتقب، الشواهد التالية

تزايد التصرحيات اإلسرائيلية واجلنوبية يف -١

جذور تلك العالقات آن معاً، حول 

وطموحاما بتطويرها إىل جماالت أبعد وأوسع 

وأمشل، للدرجة اليت دفعت بعض اإلسرائيليني 

مل يعودوا إىل القول إن الساسة اجلنوبيني 

خيجلون من ااهرة بالعالقات الوطيدة مع 

، وباللجوء إليها لنصرم ضد الدولة تل أبيب

يل عدو السودانية األم، واإلعالن أن إسرائ

!للفلسطينيني فقط وليس للجنوبيني

فتح مكاتب متثيل للجنوبيني يف تل أبيب، - ٢

.وتوثيق العالقات التجارية واالقتصادية معهم

تنظيم رحالت جوية إثيوبية منتظمة تربط -٣

يف السودان بكل من أديس أبابا وتل " جوبا"

.أبيب

استقبال إسرائيل خلمسة آالف عنصر - ٤

كرياً، للتعامل مع مرحلة ما بعد لتدريبهم عس

.االنفصال

إقامة جسر جوي لنقل السالح من -٥

إسرائيل إىل أفريقيا الوسطى، ومنها حتمل براً 

  .إىل جوباً

ولعل ما توج هذه اجلهود اإلسرائيلية، ما 

بدء وصول حشود كشف عنه النقاب من 

كبرية من اخلرباء اإلسرائيليني يف خمتلف 

عاصمة اجلنوب، استعداداً ااالت إىل جوبا 

للسيطرة على الدولة الناشئة، حيث يتخصص 

هؤالء الذين قدر عددهم بألف خبري يف الزراعة 

والتعدين واالقتصاد والفنون والسياحة 

.واإلدارة

  مصر منوذجاً.. غاية إسرائيل من االنفصال

تعتقد إسرائيل أن مراميها السياسية 

واإلستراتيجية يف تشجيعها النفصال جنوب 

السودان، تتجاوز كثرياً هذه البقعة اجلغرافية 

رى أنه ال بد ت لتصل إىل عواصم عربية جماورة

من بقائها حتت اهر اإلسرائيلي، ختوفاً من أي 

تغري قد يطرأ على أوضاعها الداخلية، مما قد 

.حيدث منعطفاً كبرياً ليس يف صاحلها

الدولة والدور والتاريخ - مصرورمبا تبدو 

األكثر استهدافاً من  - وليس النظام بالضرورة

 ذلك، السيما إذا كان املدخل األكثر خطورة

، فليس من مياه ر النيلإلسرائيل يتمثل يف 

شك أن أمهية النيل بالنسبة ملصر تصل إىل 
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الذي إذا  شرياا احليويمرحلة أن يكون 

وإذا انقطع، فقد فصل األوكسجني عنها، 

كانت كينيا وإثيوبيا وأوغندا تشكل دول 

املنبع، فإن السودان هي دولة املمر الرئيسية، 

  .سرائيليوهنا يأيت العبث اإل

فإذا كانت احلكومات السودانية املتتالية منذ 

ألسباب - االستقالل وحىت اليوم، حتاشت 

املس مبياه النيل، واحلصة السودانية  -كثرية

املفترضة من مياهه اليت تذهب طوعاً إىل مصر، 

فإن الوضع سيكون خمتلفاً يف دولة جنوب 

ال يربطها ما يربط أهل مشال السودان، حيث 

، وفضالً عن ذلك فإن ن مع مصرالسودا

قرارها السياسي يبدو من مرحلة ما قبل 

االنفصال صادراً يف تل أبيب وواشنطن 

  .وبروكسل

تركز إسرائيل وهكذا، مل يكن مستغرباً أن 

لضمان يف السنوات األخرية  على النيل

، ويف اإلمساك بأقوى ورقة للضغط على مصر

جية هذا السياق جاء تركيز جولة وزير اخلار

اإلسرائيلي أفيغدور ليربمان قبل أشهر عدة على 

ثالث دول تعد من أهم بلدان املنابع لنهر 

، وأكثرها رفضاً التفاقات املياه املعقودة النيل

  .السودان ومصر: مع دوليت املصب

وهو أول مسؤول -وقد اتضح فعالً أن ليربمان 

إسرائيلي رفيع املستوى يزور أفريقيا منذ حنو 

عقد اتفاق مع توصل إىل  -اًعشرين عام

على مشروعات ذات صلة  حكومة كينيا

بإدارة املياه، ومن املؤكد أنه حقق شيئاً من 

اليت بدأ ا زيارته، وفعل  إثيوبياذلك القبيل مع 

  .أوغنداذلك يف 

" بالنجاح"يف سياق متصل، فإن ما قد يوصف 

الذي أحرزته احلركة االنفصالية يف جنوب 

أن ال ينسي حقيقة خطرية السودان، ينبغي 

لتحقيق " إسرائيلية"أداة مؤملة تتمثل يف كوا 

هدف إستراتيجي بعيد املدى يتمثل يف 

!"ديدها من اخللف"مصر و "إضعاف"

وإىل جانب الضغط على القاهرة، فإن تركيز 

إسرائيل على اخلرطوم هو جزء من 

إستراتيجيتها إزاء البحر األمحر الذي اعتربته 

اية منفذاً حيوياً للغاية، حرصت على منذ البد

أن تبقيه حراً أمام سفنها، وخشيت أن يصبح 

حبرية عربية ميكن استخدامها يف حصارها، 

 ١٩٧٣و ١٩٦٧تكراراً ملا حدث يف حريب 

عندما أغلق العرب مضايق تريان وباب املندب 

  .على التوايل
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كما سعت إسرائيل إلقامة عدة قواعد عسكرية 

العربية عند املدخل اجلنويب  موجهة ضد الدول

للبحر األمحر، إضافة إىل القواعد اجلوية يف 

إثيوبيا وكينيا، والوجود اجلوي يف غينيا، وإقامة 

قواعد جوية يف تشاد، على األخص يف املنطقة 

ااورة حلدود السودان، حيث تبني الحقاً أن 

مهمة تلك القواعد متثلت يف مراقبة احلدود 

نية، إضافة إىل إمكانية الليبية والسودا

استخدامها ضد مصر لضرب أهداف منتخبة 

  .يف مؤخرة اجلبهة املصرية

فإن مصاحل إسرائيل يف املفهوم .. أخرياً

دولة جنوب اإلستراتيجي باتت تتمثل يف إقامة 

شوكة ، واألرجح أا لن تكون إال السودان

، السيما أن أخرى يف خاصرة دولة عربية

مساندة قوية من ب جيد حقيقة انفصال اجلنو

يف الواليات املتحدة  اليمني املسيحي املتصهني

للحد من املد العريب واإلسالمي داخل القارة 

األفريقية، مما يعين أن القادم بعد االنفصال 

بصورة أكثر خطراً  سيكون لصاحل إسرائيل

ستتحول وأبعد أثراً، لدرجة أن دولة اجلنوب 

ة يف اية إسرائيلي" قاعدة عسكرية"إىل 

.املطاف

  أجراس الغارة على السودان

٣١/٣/٢٠٠٩-اجلزيرة–فهمي هويدي

الغارة اليت ضربت أهدافا يف السودان تنبهنا إىل 

 أمهية وخطورة النشاط العسكري املريب،

، يف متاس احلديقة اخللفية ملصرالذي يدور يف 

  .مكشوف مع أمنها القومي

)١(  

يل مل تتضح بشكل صحيح إن بعض التفاص

مثة جوانب يف العملية باتت ائي، إال أن 

فاللغط ال  .حمسومة على حنو ال يقبل اجلدل

يزال مثارا حول أهداف قافلة السيارات اليت 

استهدفتها الغارة، بني قائل إا كانت رب 

سالحا للتجارة فيه، وقائل إنه سالح إيراين 

  .أريد توصيله إىل قطاع غزة

ما إذا كانت الطائرات أمريكية أم  وليس مؤكدا

إسرائيلية، رغم أن واشنطن نفت صلتها 

باملوضوع، بعكس تل أبيب اليت مل تنف، وإمنا 

أعطت انطباعا على لسان رئيس الوزراء إيهود 

. قد تكون الفاعل يف العمليةأوملرت بأا 

وهناك روايات متعددة للغارة، بعضها يتحدث 

شهرين عن ثالث غارات متت خالل ال
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األخريين، والبعض اآلن حتدث أيضا عن إغراق 

  .قاربني حمملني بالسالح يف البحر األمحر

مث هناك تساؤل عن اجلهة اليت خرجت منها 

الطائرات املغرية، وهل هي إريتريا أم جيبويت أم 

إحدى حامالت الطائرات املوجودة يف البحر 

األمحر؟ مع ذلك مل يعد أحد جيادل يف عدة 

انفردت صحيفة ها أن اخلرب الذي أمور، من

بنشره ونقلته عنها الصحف " الشروق"

كان صحيحا، منها أيضا أا املرة  العاملية

من مكان األوىل اليت تغري فيها طائرات خارجة 

على قافلة حتمل سالحا  ما يف شرق أفريقيا

توقيع وذلك بعد . يظن أا متجهة إىل سيناء

لذي رتب ا االتفاق األمريكي اإلسرائيلي

وقف ريب السالح التعاون بني البلدين يف 

اخترقت األجواء وهذه الطائرات . إىل غزة

  . يف عدوان صريح على سيادا السودانية،

الطرفني من تلك األمور املؤكدة أيضا أن 

اللذان  األمريكي واإلسرائيلي مها الوحيدان

يقفان وراء العملية، حيث ال يهم كثريا يف 

حنن بصدده من الذي قدم السياق الذي 

بذات . املعلومات ومن قام مبباشرة القصف

القدر فال يغري من األمر كثريا أن تكون 

الطائرات قد خرجت من جيبويت أو إريتريا 

لكن الذي يهمنا . ومكان ما يف البحر األمحر

هناك أعينا متربصة يف جنوب مصر ويف هو أن 

 البحر األمحر، تراقب املنطقة وجاهزة لضرب

أي حتركات فيها تعتربها متعارضة مع 

مصاحلها، وأن تلك األعني ليست 

مفتوحة على السودان فقط وإمنا على 

  .مصر أيضا

)٢(  

عملية التربص احلاصلة يف جنوب مصر والبحر 

األمحر ليست جديدة، ولكن اجلديد فيها فقط 

أن األضواء سلطت عليها بعد الغارة األخرية، 

اليت حتولت إىل جرس إنذار ما زالت أصداء 

توقظه وتنبهه رنينه تتردد يف العامل العريب، علها 

إىل ما يدبر ويرتب من حوله منذ زمن ليس 

  .قصريا

تقف مصر ذلك أنه من األمور املدهشة أن 

إزاء التدابري والترتيبات  ت موقف املتفرجبالذا

اليت تنسجها إسرائيل منذ نصف قرن تقريبا 

حول عمقها اإلستراتيجي، وال تصدر عنها 
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خمططات واضحة وحازمة تستهدف التعامل 

مع تلك التدابري، مبا حيول دون تأثريها السليب 

هذه التدابري . على األمن القومي للبالد

سبق أن أشرت إليه، وثقها حبثاإلسرائيلية 

يان ألحباث امركز دعن  ٢٠٠٣صدر يف عام 

الشرق األوسط وأفريقيا التابع جلامعة تل 

إسرائيل وحركة حترير جنوب "عنوانه  أبيب

ضابط املوساد املتقاعد ، وقد أعده "السودان

  .موشي فرجي

يف البحث كالم صريح عن اإلستراتيجية اليت 

العربية،  اتبعتها إسرائيل بعد تأسيس الدولة

رئيس الوزراء آنذاك ووضع خطوطها الرئيسية

ديفد بن غوريون، الذي دعا إىل ثالثة أمور، 

إضعاف الدول العربية عن أوهلا العمل على 

للتعاون مع  طريق حماولة اختراقها من الداخل

الطوائف واجلماعات غري العربية اليت تعيش يف 

ظلها وعلى ختومها، خصوصا يف مشال العراق 

وجنوب ) املوارنة(وجبال لبنان ) ألكرادا(

  ).ذوي األصول الزجنية(السودان 

األمر الثاين متثل فيما أطلق عليه اإلسرائيليون 

عرب سياسة حلف " شد األطراف"حماولة 

مبعىن مد . ، أو حلف حميط الدائرةاجلوار

اجلسور مع الدول احمليطة بالعامل العريب 

ه من والتعاون معها إلضعافه والضغط علي

إثيوبيا وتركيا : خارجه، وهذه الدول هي

  .وإيران

، الذي اعتربته تعلق بالبحر األمحراألمر الثالث 

إسرائيل منفذا حيويا هلا ميكنها من كسر 

ويف هذا . احلصار العريب املضروب حوهلا

إن : الصدد نقل الباحث عن بن غوريون قوله

سيطرة إسرائيل على نقاط يف البحر األمحر 

ألن هذه النقاط  ات أمهية قصوى،ستكون ذ

ستساعد إسرائيل على التخلص من أي حماولة 

حلصارها وتطويقها، كما ستشكل يف ذات 

قاعدة انطالق عسكرية ملهامجة أعدائنا الوقت 

. يف عقر دارهم، قبل أن يبادروا إىل مواجهتنا

وهو ذات املعىن الذي كرره بن غوريون يف 

السيطرة على  لو متكنا من: مقام آخر حني قال

مواقع حيوية يف البحر األمحر، فإننا سنتمكن 

من اختراق سور احلصار العريب، بل 

  .واالنقضاض عليه وهدمه من اخللف

فريق يف مطلع اخلمسينيات، شكل بن غوريون 

عمل ضم مخسة من اخلرباء لوضع 
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: اليت حتقق هذه األهداف هم اإلستراتيجية

جاليلي،  خبري الشؤون اإلستراتيجية إسرائيل

وخبري الشؤون العسكرية إجينال ياوين، وخبري 

وخبري الشؤون العربية موشيه ساسون،

العالقات السرية مع األقليات وؤبني شيلوح، 

وخبرية يف الشؤون السياسية واالتصاالت 

  .جولدا مائري

)٣(  

ما يهمنا اآلن يف اإلستراتيجية اليت وضعت 

وبدأت إسرائيل يف تنفيذها منذ أواخر 

موقع السودان والبحر هو  اخلمسينيات

والكالم - ذلك أن السودان . فيها األمحر

اعترب حالة منوذجية لتحقيق هدفني  -للباحث

أوهلما إضعاف من وجهة النظر اإلسرائيلية، 

صر عن طريق ديد عمقها اإلستراتيجي يف م

مواجهة الدولة العربية، وثانيهما إثارة القالقل 

يف السودان عرب استمالة التمرد يف اجلنوب 

ودعمه، وضمان تقامسه للمزايا اإلستراتيجية 

  .الكاملة يف املنطقة

ضاعف من أمهية السودان يف االستهداف 

ألمحر، اإلسرائيلي أنه يطل بدوره على البحر ا

رئة ثانية وممرا يوصلها الذي اعتربته إسرائيل 

وهو ما . بالدول اآلسيوية ودول شرق أفريقيا

عرب عنه أوري لوبري مستشار بن غوريون 

ال بد من رصد : للشؤون العربية بقوله

ذلك . ومالحظة كل ما جيرى يف السودان

القطر الذي يشكل عمقا إستراتيجيا ملصر، 

املترامية على البحر باإلضافة إىل سواحله 

. األمحر، مما يشكل له موقعا إستراتيجيا متميزا

وهذا يتطلب منا إجياد ركائز لنا إما حول 

وهو السياق الذي . السودان أو يف داخله

يفرض على السودان تقدمي الدعم إىل حركات 

  .التمرد واالنفصاليني يف اجلنوب

اختراق السودان إلضعافه وديد عمق مصر 

تيجي، اقتضى توفري عدة نقاط لالرتكاز اإلسترا

. تيسر عملية الوصول إىل متمردي اجلنوب

وهو ما دفع إسرائيل إىل البحث عن مواقع هلا 

إثيوبيا : يف ثالث دول حميطة بالسودان هي

، ١٩٥٨وهو ما حتقق يف عام  .وأوغندا وكينيا

حيث باشرت جولدا مائري العملية بنفسها 

م إجناز حققته هناك وكان أه. مبتدئة بإثيوبيا

انتزعت من إمرباطورها أن القيادة اإلسرائيلية 

الراحل هيالسالسي املوافقة على تويل مهمة 
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اإلشراف املباشر على أجهزة األمن اإلثيويب 

، وتدريبها بواسطة عناصر إسرائيلية نشطة

وهو ما مشل جهاز األمن الداخلي والشرطة 

وذكر . واالستخبارات ووزارة الداخلية

سيطرة إسرائيل "لباحث يف هذا الصدد أن ا

على األجهزة األمنية اإلثيوبية مبعزل عن 

خمططها إلقامة مواقع الوثوب واالنطالق إىل 

  ".السودان وبقية الدول العربية ااورة

تلك السيطرة أتاحت لالستخبارات اإلسرائيلية 

وجناح املخابرات العسكرية أن ) املوساد(

 السودان والدول يوجها اهتماماما إىل

وهلذا الغرض أنشأ جهاز . العربية األخرى

لتكون واجهة له " إينكودا"املوساد شركة 

وقاعدة إلطالق اجلواسيس والعمالء إىل كل 

من السودان واليمن وعدن، لالتصال 

وقد متت . بالعناصر املقاومة يف الداخل

االستعانة بتلك العناصر يف مهمة إيصال الدعم 

  .مرد يف جنوب السودانإىل حركة الت

هو أبرز أوجه النشاط  التعاون العسكريكان 

الذي مارسته إسرائيل مع الدول الثالث خالل 

ومن املعلومات اليت ذكرت يف هذا . تلك الفترة

الصدد أن عدد املستشارين الذين قدموا إىل 

التدريب  ١٩٦٠إثيوبيا وتولوا يف عام 

يلية والتدريس يف املعاهد العسكرية اإلسرائ

وهؤالء محلوا معهم . شخص ٦٠٠حوايل 

" عوزي"السالح اإلسرائيلي بدءا من الرشاش 

مرورا بالطائرات " جربائيل"إىل الصواريخ 

  .املقاتلة

املتامخة -ما حدث يف إثيوبيا تكرر مع أوغندا

حيث أوفدت إسرائيل عددا كبريا  -للسودان

قدر عددهم بنحو (من املستشارين العسكريني 

. ادة الكولونيل باروخ بارسيفربقي) ٥٠٠

وهؤالء قاموا باختراق القوات املسلحة هناك 

وتوجيه قيادة اجليش، إضافة إىل تدريب رجال 

سالح الطريان ووحدات املظليني، الذين كان 

  .يتم إيفاد أعداد منهم للتدريب يف إسرائيل

 -أضاف الباحث-منذ ذلك الوقت املبكر 

العسكري  عمدت إسرائيل إىل تعزيز وجودها

القواعد العسكرية املوجهة من خالل إقامة 

فأقامت قاعدة حبرية هلا يف . ضد الدول العربية

عند املدخل اجلنويب للبحر " مصوع"ميناء 

األمحر، إضافة إىل القواعد اجلوية يف كل من 

. إثيوبيا وكينيا، والوجود اجلوي يف غينيا

وكانت إسرائيل قد أقامت عدة قواعد جوية يف 
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د، وعلى األخص يف املناطق ااورة حلدود تشا

ومطار " أيرو"السودان، ومنها مطار حبرية 

وحني قطعت ". مفور"ومطار " الزاكومة"

العالقات بني تشاد وإسرائيل، تبني أن مهمة 

القواعد كانت مراقبة احلدود الليبية والسودانية، 

باإلضافة إىل إمكانية استخدامها ضد مصر، 

بة يف مؤخرة اجلبهة لضرب أهداف منتخ

  .املصرية

)٤(  

يف الدراسة تفاصيل كثرية عن الدعم اإلسرائيلي 

للتمرد يف جنوب السودان، الذي وصل إىل 

ليني حد االشتراك يف القتال إىل جانب االنفصا

وهو . ضد اجليش السوداين يف بعض احلاالت

دعم جتاوز الشأن العسكري إىل ما هو سياسي 

تضمنت التفاصيل أيضا معلومات . واقتصادي

التغلغل اإلسرائيلي يف إريتريا أخرى عن 

 ،)زائري(وأفريقيا الوسطى وكونغو الدميقراطية 

ومن الواضح أن ذلك التمدد مت بعد توقيع 

مع إسرائيل يف عام " سالمال"مصر ملعاهدة 

وصل عدد  ١٩٩٧يف عام . (١٩٧٩

 ٦٥٠املستشارين اإلسرائيليني يف إريتريا إىل 

شخصا، عملوا بأجهزة األمن واالستخبارات 

  ).وحمطات للتجسس على اليمن والسودان

وال تقل خطوة عن كل ما سبق التفاصيل اليت 

حتدثت يف الدراسة عن الوجود اإلسرائيلي 

منابع النيل، الذي يشكل ديدا الكثيف عند 

مباشرا لألمن القومي املصري، من حيث إنه 

ميكن قوة معادية من بسط نفوذها الذي ميكنها 

  .من التأثري على أهم مورد للحياة يف مصر

ما الذي تعنيه كل تلك املعلومات؟ هي تعين 

إسرائيل سعت إىل تثبيت بوضوح شديد أن 

ص منذ أقدامها يف شرق أفريقيا بوجه أخ

نصف قرن لكي تنصب نفسها شرطيا يف البحر 

األمحر، ولكي تضغط على مصر من خالل 

 .إضعاف السودان واهليمنة على منابع النيل

وتأثري االتفاقية اليت وقعتها مع الواليات املتحدة 

بشأن منع ريب السالح إىل غزة ال يضيف 

الكثري إىل تعزيزاا اليت أقامتها يف شرق أفريقيا 

لبحر األمحر، ألا موجودة ومتمكنة من وا

املنطقة، ولكنه رمبا أحكم ضبط العملية من 

  .جهات أخرى مثل احمليط اهلندي وجبل طارق
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إننا ال نستطيع أن نتوجه باللوم لإلسرائيليني 

ألم خططوا ووصلوا إىل شرق أفريقيا خالل 

نصف القرن املنصرم، ولكننا ينبغي أن نسأل 

علناه حنن يف ترتيب عن الذي فأنفسنا 

، حتسبا ليوم جند فيه أولويات أمننا القومي

إسرائيل يمن على البحر األمحر، وتطل علينا 

من اجلنوب وخترج لنا لساا من فوق اهلضاب 

  !احمليطة مبنابع النيل عند حبرية فيكتوريا

حيدث ىف السودان اآلن

٢٠١٠ديسمرب، /٢٣فهمي هويدي

ليس واضحا وال مفهوما اهلدف من الزيارة الىت 

قام ا للخرطوم الرئيسان حسىن مبارك ومعمر 

القذاىف، ومعهما الرئيس املوريتاىن حممد ولد 

إذا استبعدنا ان يكون ذلك اننا . عبدالعزيز

  .اهلدف هو احلفاظ على وحدة السودان

وهو األمر الذى مل يعد واردا اآلن، فال يبقى 

أمامنا سوى مباركة امتام االنفصال والدعوة إىل 

التسريح بإحسان، إذا استخدمنا املصطلح 

القرآىن الذى حيث عن ايقاع الطالق مع 

احلفاظ على كرامة الطرفني وتقليل اخلسائر 

  .قدر االمكان

ا ملاذوإذا كان األمر كذلك، فللمرء أن يتساءل 

مل يتحرك أحد خالل الفترة السابقة للدفاع عن 

وحدة السودان،وملاذا جاء التحرك ملباركة 

وما هى حقيقة الدور الذى قام به االنفصال؟

العقيد القذاىف ىف تأجيج الصراعات الىت 

ومباذا تفتك بالسودان، خصوصا ىف دارفور؟

استقبال جوبا، عاصمة اجلنوب، لقادة يفسر 

ىف نفس الوقت الذى  دارفور فصائل التمرد ىف

كان وفد الرؤساء جمتمعا ىف اخلرطوم مع 

وما هى حصة الرئيس البشري ونائبه سلفاكري؟

الواليات املتحدة وإسرائيل ىف اجلنوب املستقل؟

وما هى طبيعة وحدود األضرار الىت ميكن أن 

  تلحق مبصر جراء ذلك؟

ومباذا تفسر أن الواليات املتحدة بعد ان 

ود مبعوثها إىل السودان بالنجاح تكللت جه

النسىب الذى يفترض أن يؤدى إىل االنفصال، 

  عمدت إىل تعيني مبعوث آخر لدارفور؟فإا 

حني كان الرئيس مبارك وصاحباه ىف اخلرطوم 

  :كانت تتفاعل على األرض العوامل التالية
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حشد كبري وصل إىل جوبا عاصمة اجلنوب  ●

تلف ااالت من ىف خم من اخلرباء اإلسرائيليني

الزراعة والتعدين واالقتصاد إىل الفنون 

وقدر عددهم بنحو ألف . والسياحة واإلدارة

  .خبري تقاطروا خالل األسابيع األخرية

جسرا جويا لنقل السالح أقامت إسرائيل  ●

إىل باجنيه عاصمة أفريقيا  والعتاد ىف تل أبيب

ومنها حتمل على الشاحنات إىل . الوسطى

  .جوبا

ارعت أديس أبابا إىل انشاء بنك إثيوىب س●

، واستنفرت قواا للتدخل جنوىب ىف جوبا

لتثبيت االنفصال إذا لزم األمر، ىف الوقت الذى 

أوفدت فيه جمموعة من املستشارين للعمل إىل 

  .جانب السلطة ىف الوضع املستجد

أوغندا استنفرت قواا ىف الوقت ذاته ●

موسيفيىن  ، وعقد الرئيسلصاحل االنفصال

سلسلة من االجتماعات ىف عنتيىب مع جمموعتني 

احدامها متثل السلطة ىف اجلنوب، واألخرى متثل 

  .مجاعات التمرد ىف دارفور

استقبلت إسرائيل مخسة آالف عنصر من ●

بعدما  املتمردين ىف دارفور لتدريبهم عسكريا،

أقامت فصائل التمرد حتالفا للتنسيق فيما بينها، 

لتعامل مع املرحلة الىت تعقب استعدادا ل

  .االنفصال

مصادر هذه بعض املعلومات الىت حصلتها من 

، وهى تعىن على صلة مبتابعة املشهد السوداىن

القادم بعد االنفصال سيكون أخطر وأبعد أن 

وانه عند احلد األدىن ــ . أثرا مما نتصور

وهذا كالمهم ــ فإن اجلنوب سيتحول إىل 

وان هذا النموذج .يةقاعدة عسكرية إسرائيل

الىت تستعد اآلن . ر ىف دارفورريراد له أن يتك

وتعيني لالنتقال إىل متثل النموذج اجلنوىب 

مبعوث أمريكى للتعامل مع ملف دارفور 

  .إشارة واضحة إىل ذلك

ناقشت األمر مع أحد أبرز اخلرباء السودانيني 

وأدهشىن قوله . فوجدته مؤيدا لذلك االستنتاج

و توقف عند ذلك احلد فإن السودان ان األمر ل

لن يتضرر كثريا، وان قطاعات عريضة من 

السودانيني أصبحت على استعداد للقبول 

بالوضع الذى سيستجد إذا مت االنفصال، وان 

هناك من بات يقول ان العالقات بني الشمال 
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واجلنوب ىف الوضع املستجد رمبا صارت أفضل 

  .مما كانت عليه ىف السابق

مر األخطر والذى ييستحق انتباهنا حقا أما األ

مصر ستكون املتضرر األكرب مما فهو أن 

، ألن وجود القاعدة اإلسرائيلية سيحدث

مث ان الدولة . سيظل عنصرا ضاغطا عليها دائما

 خيص املياه،املستجدة ستكون هلا كلمة فيما 

من الناحية االستراتيجية فإن وبالتاىل فإنه 

البا ىف اخلرائط انفصال اجلنوب سيعد انق

االستراتيجية،ليس واضحا أن مصر مكترثة به 

  .ناهيك عن ان تكون متحسبة له

ليس لدى تعليق على هذا الكالم، ولكىن لدى 

أسئلة متعددة خبصوصه، ال أعرف إىل من 

أوجهها، فضال عن انىن مل أعد واثقا من 

صواب الرؤية االستراتيجية املصرية، حىت 

. ن هناك رؤية أساساصرت اتشكك أحيانا ىف ا

وامتام الزيارة الرئاسية وسط التحوالت اخلطرية 

  .احلاصلة ىف اجلنوب أبلغ دليل على ذلك

السودان يف مواجهة الزلزال 

  ٢٠١١يناير، ١٨–فهمي هويدي 

أنين سأشارك يف ذهبت إىل اخلرطوم متصورا 

ألهلها يف انفصال  تقدمي واجب العزاء

زغاريد اجلنوب، ففوجئت بأن بعضهم أطلق 

!الفرح وحنر الذبائح احتفاء باملناسبة

  ــ١ــ

ظللت طوال الوقت غري مستوعب فكرة 

واكتشفت الحقا أنين مل . انشطار السودان

أكن وحيدا يف ذلك، حيث عرب يل بعض 

ذين لقيتهم، يف املقدمة املسؤولني السودانيني ال

أن االنفصال نائب الرئيس علي عثمانمنهم 

مل خيطر هلم على بال يوما ما، وأم فوجئوا 

  .بربوز فكرته يف اآلونة األخرية

  

لكين صدمت بعد دقائق من خروجي من مطار 

اخلرطوم، حني قال سائق السيارة اليت محلتين يف 

  .رده على سؤال يل

، انزاح من على قلبهإنه يشعر اآلن أن مها 

ووجدت صدى هلذا الشعور يف تصريح أخري 

للرئيس عمر البشري قال فيه إن اجلنوب كان 

  .عبئا على الشمال منذ االستقالل
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جمموعة من اثار انتباهي يف هذا الصدد أن 

املثقفني السودانيني تبنوا الفكرة منذ أربع 

، وأنشأوا هلذا الغرض جتمعا أمسوه منرب سنوات

» االنتباهة«العادل، وأصدروا صحيفة  السالم

اليت عربت عن هذا املوقف وروجت 

يفتح األبواب لالنفصال، معتربة أن حدوثه 

واسعة لتفرغ السودان الشمايل للنهوض 

  .والتنمية والتقدم

وأثار دهشيت أن هذه الدعوة لقيت رواجا 

واسعا، حىت أن توزيع اجلريدة قفز إىل مائة 

ألف نسخة عن  ٧٠ألف نسخة يوميا، بفارق

وهو معدل . أعلى صحيفة أخرى يف البالد

  .للتوزيع مل يعرفه السودان يف تارخيه

وفوجئت بأن مؤسس هذا املنرب ورئيس جملس 

ميت إدارة الصحيفة، املهندس الطيب مصطفى 

بصلة قرابة للرئيس البشري، حيث يعد من 

وقيل يل إن الرجل فقد أعز أبنائه يف . أخواله

تمرد اجلنويب،كما علمت أن احلرب ضد ال

تضم اموعة اليت تدير املنرب وتصدر الصحيفة 

عددا من الوزراء واملسؤولني احلاليني 

  .والسابقني

) يناير ٩(يف اليوم الذي بدأ فيه االستفتاء و

وقد عرب . وبدأت فيه إجراءات االنفصال

أعضاء املنرب عن فرحتهم بنحر مجل وثور أمام 

  .مقرهم

لزيادة الصاروخية يف توزيع حني قلت إن ا

مبثابة استفتاء للجماهري » االنتباهة«صحيفة 

حتفظ البعض على . الشمالية لصاحل االنفصال

الفكرة بقوهلم إن الصحيفة هلا مجهورها يف 

بعض األوساط حقا يف الشمال، ولكنها 

عاصمة اجلنوب، » جوبا«مقروءة أيضا يف 

  .األمر الذي أسهم يف زيادة توزيعها

ت األمر مع من لقيتهم من السياسيني ناقش

واملثقفني، وكانت خالصة ما خرجت به أن 

الترحيب باالنفصال حاصل بدرجة أكرب بني 

قطاعات الشباب الذين دعوا إىل احلرب يف 

  .اجلنوب إىل جانب القوات املسلحة

ألفا منهم يف املعارك  ٢٣وهؤالء املدنيون قتل 

يهم شعورا ضد املتمردين، األمر الذي رسب لد

ال أثر هلا يف وهذه املشاعر . بالنفور واملرارة

أوساط النخبة اليت ال تزال تعترب االنفصال 

  .كارثة وطنية وإستراتيجية
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وبعض الذين أيدوه متأثرون إىل حد كبري 

باحلملة اإلعالمية والسياسية اليت شنها بعض 

املسؤولني اجلنوبيني ضد الشمال يف اآلونة 

ا إىل التشهري بالشماليني إذ عمدو. األخرية

وادعوا أم كانوا مواطنني من الدرجة الثانية 

وأم عانوا يف ظل سنوات الوحدة من العبودية 

والرق وغري ذلك من املظامل اليت كان فيها من 

التعبئة والتحريض على التصويت لصاحل 

االنفصال، أكثر مما فيها من التصوير األمني 

  .للواقع

  ــ٢ــ

بعض قد عرب عن االرتياح واحلفاوة إذا كان ال

باالنفصال عن اجلنوب، فإن الكل شركاء يف 

الصخب الراهن الذي تشهده اخلرطوم، اليت 

 ٨٢رمسيا هناك (هي مدينة بطبيعتها مسيسة 

ولك أن تتصور الطنني الذي ) حزبا مسجال

ميكن أن حتدثه بيانات وتراشقات تلك 

ن أن األحزاب يف الظروف العادية، وكيف ميك

يتضاعف ذلك الطنني أمام ظرف غري عادي 

ومصريي مثل حدث االنفصال، الذي أزعم أنه 

بدا صاعقة مل تكن يف احلسبان سقطت فوق 

  .رؤوس اجلميع خالل األشهر األخرية

صحيح أن اجلميع مشغولون بتحديات احلاضر 

واملستقبل، إال أن الكالم ينعطف يف كل 

قل ــ مناقشة ــ مما شاركت فيه على األ

املاضي، الذين يرون فيه جذور أزمة على 

فال أحد يستطيع أن ينسى أن اإلجنليز . احلاضر

بعد احتالهلم للسودان وضعوا األساس لشطر 

حيث مل يكفوا عن . اجلنوب عن الشمال

  .حماولة إضفاء هوية متميزة لكل منهما

قانون  ١٩٢٢آية ذلك أم أصدروا يف عام 

ظله مل يسمح  املناطق املقفلة الذي يف

  .للشماليني بدخول اجلنوب إال بإذن خاص

طلب من املسلمني تغيري ويف ظل اإلقفال 

وأطلقت . أمسائهم وثيام وإال تعرضوا للجلد

يد بعثات التبشري لتحويل الوثنيني إىل 

من خالل املدارس اليت أنشأوها  الكاثوليكية

  .خصيصا هلذا الغرض

احلساسية  وهذه التغذية املبكرة غرست بوادر

بني اجلنوبيني والشماليني، وكانت هلا أصداؤها 

يف مترد اجلنوبيني يف أحد معسكرات اجليش 

، قبل أربعة أشهر من إعالن ١٩٥٥عام 

  .١٩٥٦االستقالل يف 
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وجود أصابع إسرائيل وال أحد خيتلف حول 

منذ السنوات األوىل اليت  يف أوساط اجلنوبيني

ي سبق أن أعقبت االستقالل، على النحو الذ

الضغط ، وذكرت أن يف مرة سابقةفصلت فيه 

  .على مصر هدفه األساسي

أحد األسئلة اليت أثرا خالل املناقشات ما 

  :يلي

هل كان ميكن احليلولة دون االنفصال،وملاذا 

ر الوحدة إىل املطالبة انتقل الكالم من ترتيب أم

  العلنية باالنفصال؟

يف هذه النقطة ذكر أكثر من مسؤول أن 

، وخاض السودان وقف وحيدا أمام العاصفة

  .جتربة إنقاذ الوطن من التقسيم وحده

كما أنه مدرك أنه سيخوض معركة ما بعد 

االنفصال وحده أيضا، بغري معونة من أي 

ة طرف عريب، يف حني أن الواليات املتحد

والدول الغربية ومن ورائها إسرائيل ويضاف 

إليهم الفاتيكان كل هؤالء كانوا يدفعون 

األمور باجتاه االنفصال، وإىل جانبهم يف ذلك 

  .العديد من املنظمات العاملية

يف اإلجابة عن الشق األول من السؤال قالوا إن 

. السودان ظل مشغوال باحلرب طوال الوقت

جلنوبيني يف وأنه ظل يستجيب لطلبات ا

املفاوضات أمال يف أن يشبع ذلك رغبام 

  .وجيعلهم يستبعدون احتمال االنفصال

وكانت ردود األفعال إجيابية بصورة نسبية من 

قيادات اجلنوبيني، ويف املقدمة منهم جون قرنق 

السودان «الذي ظل يتحدث عن فكرة 

املوحد وخلفه سيلفاكري الذي ظل » اجلديد

  .أنه سيصوت للوحدة يردد يف كل مناسبة

فيما خص التحول من السودان املوحد أو 

اجلديد إىل انفصال اجلنوب مسعت من أكثر من 

أن الطرف الذي مصدر مسؤول رفيع املستوى 

لعب دورا رئيسيا يف ذلك التحول كان 

موسيفيين رئيس أوغندا، الذي تربطه صالت 

  .وثيقة للغاية مع إسرائيل

املتواترة إن  يف هذا الصدد تقول الرواية

موسيفيين مل يكن مقتنعا بفكرة السودان اجلديد 

اليت تبناها جون قرنق، ودعا فيها إىل السعي 

إلقامة دولة موحدة يف السودان، علمانية وغري 

عربية بالضرورة، وأن الرجلني اختلفا حول 
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جدوى وإمكانية تنفيذ الفكرة يف آخر لقاء 

غادر ارة بينهما يف كمباال،ويف أعقاب تلك الزي

جون قرنق أوغندا على طائرة سقطت به 

وهناك قرائن تدل على أن . وقتل فيها

موسيفيين له يد يف عملية القتل، اليت كان من 

  .نتائجها تويل سيلفاكري قيادة احلركة الشعبية

تضيف الرواية أن سيلفاكري زار كمباال يف العام 

املاضي وناقشه موسيفيين يف موقفه الذي كان 

  .يه متسكه بالوحدةيعلن ف

وإن الرئيس األوغندي حذره من مصري جون 

قرنق إذا ختلى عن فكرة االنفصال، وهو ما 

كما ذكر  ديدا له بالقتلاعتربه سيلفاكري 

لبعض خاصته،من ثَم فإنه خشي على نفسه من 

ذلك املصري، وقرر أن يتراجع عن موقفه، 

خصوصا أنه كان يواجه ضغطا داخليا يف ذات 

اه من بعض قادة احلركة الذين كانوا االجت

ونقل عنه وقتذاك قوله يف . انفصاليني من البداية

حديث علين إنه إذا قتل فعلى رفاقه أن يأخذوا 

  .حبقه

تضيف الرواية أنه بعد ذلك اللقاء مع الرئيس 

األوغندي، ذهب سيلفاكري إىل نريويب ومنها 

سيعطي صوته إىل واشنطن، وهناك أعلن أنه 

  .ل اجلنوبالنفصا

  ــ٣ــ

حسب اتفاقية السالم اليت وقعت يف عام 

 ٢٠١١، أعطيت مهلة حىت سنة ٢٠٠٥

الختيار إمكانية إقامة وحدة جاذبة بني الشمال 

واجلنوب، بعدها، جيري استفتاء بني اجلنوبيني 

٪ منهم ٦٠لتقرير مصريهم،وإذا صوت 

لالنفصال تعطى فترة انتقالية مدا ستة أشهر 

يو القادم، تقوم بعدها الدولة تنتهي يف يول

إال أن املسؤولني يف . اجلديدة يف اجلنوب

اخلرطوم يرون أن تلك الفترة ليست كافية 

قضية  ١٢ويقولون يف هذا الصدد إن مثة 

متفجرة معلقة بني الشمال واجلنوب ميكن أن 

تؤدي كل واحدة منها إىل إشعال نار احلرب 

عشرة وهذه القضايا االثنىت . بني اجلانبني

  .يستحيل حسمها يف تلك الفترة القصرية

 ٢٣٠٠وهي تتمثل يف احلدود اليت متتد بطول 

كيلو متر وعلى جانبيها يعيش حنو عشرة 

ماليني شخص أغلبهم رعاة يتنقلون بني 

اجلانبني على مدار السنة وراء املاء 

والكأل،واملياه اليت مل يتحدد نصيب كل طرف 
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مليار  ٤٠لغ منها بعد،وعبء الديون اليت تب

دوالر وقد محلت على السودان املوحد من قبل 

  ).كان بعضها ميول مشروعات اجلنوب(

والبترول الذي حيصل الشمال عليه نصف 

عائداته ويفترض أن تتوقف بعد إنشاء دولة 

اجلنوب اجلديدة رمسيا،احلساسيات والتوترات 

) العربية(الدائمة يف أبييه بني قبيليت املسريية 

قول،أوضاع املسلمني يف اجلنوب ودينكا ن

احلركة (٪ من سكانه، ٢٠الذين ميثلون 

الشعبية أغلقت فرع جامعة أم درمان اإلسالمية 

  .إخل)... يف جوبا

ال يقف األمر عند امللفات العالقة بني الشمال 

واجلنوب، ألن كل طرف له مشكالته الداخلية 

ذلك أن جناح احلركة الشعبية يف إقامة . الدقيقة

قد ة اجلنوب واالستقالل عن السودان دول

يكون مغريا جلماعات أخرى يف الشمال لكي 

  . تسري على ذات الدرب

وعلى الطاولة اآلن ملف دارفور، لكن هناك 

مجاعات أخرى تنتظر يف جبال النوبة والنيل 

  .األزرق وشرق السودان

باملثل فشبح الصراعات على السلطة يف اجلنوب 

 زعامات قبيلة الدنكا، ال يزال قائما سواء بني

حيث انشق جورج أطور عن قيادة اجليش 

الشعيب، أو بني الدنكا والقبائل األخرى اليت 

  .ترفض اخلضوع لسلطات مثل النوبر والشلك

يتحدثون يف اخلرطوم أيضا عن قلق الدول 

ااورة من انفصال اجلنوب، ألن ذلك يفتح 

ول الباب ملطالبة اجلماعات اإلثنية يف تلك الد

وهو احلاصل يف إثيوبيا مثال . بتقرير مصريها

اليت ينص دستورها على حق تقرير املصري مبا 

قد حيرك مشاعر قبائل األوقادين واألورمو حنو 

  .احتذاء حذو اجلنوبيني

  ــ٤ــ

قلت إن السودان بعد عدته ملواجهة التحديات 

القادمة وحيدا، بعدما علمته التجربة أنه ال 

خصوصا ر عونا من األشقاء، ينبغي له أن ينتظ

مصر اليت البد أن يصيبها بعض رذاذ احلاصل 

،وقد مسعت من أكثر من يف السودان يوما ما

مسؤول عتبا على مصر ألا مل تستخدم ثقلها 

وسارعت إىل التسليم لترجيح كفة الوحدة، 

  .باالنفصال وتأييده
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ومهس يف أذين أحدهم منتقدا تصريح وزير 

لسيد أمحد أبو الغيط الذي اخلارجية املصري ا

دولة اجلنوب ستأخذ نصيبها من قال فيه إن 

  .املياه من حصة الشمال

وذكر حمدثي أن كالم السيد أبو الغيط أثار 

امتعاض اخلرطوم، لكنها آثرت أال تدخل يف 

  .مشكلة مع مصر بسببه

ما أقلقين يف املشهد السوداين أن خطى الوفاق 

اعاته السياسية الوطين الداخلي بني أحزابه ومج

ال تتقدم بالصورة املرجوة، حيث هناك شد 

وجذب بني حزب املؤمتر صاحب األغلبية يف 

 ١٧الربملان وبني األحزاب األخرى اليت دخلت 

حزبا منها فيما مسي حتالف قوى اإلمجاع 

الوطين، علما بأن صالبة ومتاسك اجلبهة 

الداخلية مها العنصر األهم يف متكني السودان 

  .اجهة حتديات احلاضر واملستقبلمن مو

يكتفون أحيانا بالنظر حتت لكن بعض الساسة 

ويظنون أن استمرارهم يف مواقعهم  أقدامهم

وليس اإلمجاع الوطين هو السبيل األجدى 

  .لتأمني الوطن

وقد فهمت أن بعض العقالء حياولون اآلن 

جتاوز هذا املوقف والتنبيه إىل خماطر اختزال 

  .الوطن يف الذات

  .ادعوا هلم بالتوفيق

تداعيات انفصال جنوب السودان
  

–اجلزيرة نت  –الطيب زين العابدين

٢٤/١٢/٢٠٠٩  

تشري معظم الدالئل على أن أهل جنوب 

تقرير  السودان عندما حيني موعد االستفتاء على

سيصوتون بأغلبية م ٢٠١١املصري يف يناير 

، قال ذا كبار كبرية ملصلحة االنفصال

القياديني يف احلركة الشعبية مبا فيهم الفريق 

سيلفاكري ميارديت رئيس حكومة اجلنوب 

وعدد من زعماء األحزاب اجلنوبية األخرى 

وعدد من املسئولني الدوليني املتابعني للشأن 

ل به زعماء األحزاب الشمالية كما قا اجلنويب

الذين زاروا اجلنوب يف اية شهر سبتمرب 

م مبناسبة انعقاد مؤمتر جوبا ٢٠٠٩املاضي 

. للقوى السياسية املعارضة
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ويف ظل هذه املؤشرات الواضحة يصبح من 

احلكمة أن يناقش املراقبون للشأن السوداين 

حتديات هذا الوضع اجلديد خاصة بالنسبة 

هل سيتم : السؤال اهلام هو. لألهل الشما

االنفصال بصورة قانونية وسلمية وسلسة 

تسمح بالتعايش وحسن اجلوار فيما بعد أم 

  سيكون األمر عكس ذلك؟

إن التصعيد الذي حدث يف اآلونة األخرية 

بسبب االختالف على إجازة قوانني االستفتاء 

وجهاز األمن الوطين واملشورة الشعبية 

إىل ترسيم احلدود وأدى  والنقابات باإلضافة

إىل انسحاب احلركة الشعبية من جلسات 

الربملان ومن جملس الوزراء، وما أعقب ذلك 

من مسريات مجاهريية تصدت الشرطة 

لتفريقها، ينذر بأن االنفصال قد يكون متوتراً 

يزيد من التحديات واملخاطر وغري سلمي مما 

اليت يواجهها السودان يف مرحلة ما بعد 

  . الاالنفص

وحىت بعد أن توصل الشريكان املتشاكسان يف 

األيام املاضية إىل اتفاق حول مشروعات قوانني 

استفتاء اجلنوب واستفتاء منطقة أبىي واملشورة 

ما زالت احتماالت اخلالف واردة الشعبية، 

  . حول العديد من القضايا التفصيلية واملؤجلة

وبدأت تتضح لكثري من املراقبني داخل 

خطورة سيناريوهات ما بعد ن وخارجه السودا

املتوتر، وتقدمت بعض اجلهات  االنفصال

مبقترحات ومبادرات خمتلفة من أجل معاجلة 

  : املخاطر املتوقعة منها

متديد الفترة االنتقالية لبضع سنوات قبل 

االنتخابات، إقامة انتخابات جزئية للمناصب 

رئيس اجلمهورية ورئيس (الدستورية الرئيسة 

وتأجيل ) ة اجلنوب ووالة الوالياتحكوم

انتخابات االس التشريعية لسنة أو اثنتني، 

إلغاء االستفتاء واالستعاضة عنه بنظام 

كونفدرايل يعطي اجلنوب حق تأسيس دولة 

كاملة الصالحيات وتربطها بالشمال عالقة 

رأسية ال متس كافة شؤوا الداخلية، يف حالة 

ة بني نتيجة التصويت لالنفصال متدد الفتر

االستفتاء وبني تأسيس الدولتني املنفصلتني لسنة 

  . أو أكثر

وهكذا يتضح مدى اإلحساس حبقيقة 

مشكالت ما بعض االنفصال واليت تتطلب 
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حلوالً واضحة يتراضى عليها الطرفان 

. واستعدادات مسبقة تتم قبل وقوع االنفصال

فما هي املخاطر والتحديات اليت ميكن أن 

  السودان يف حالة االنفصال؟تواجه مشال 

  التحديات األمنية

خيشى منها  ستة حتديات أمنية متوقعةهناك 

على استقرار السودان يف الشمال واجلنوب إذا 

  :ما وقع االنفصال بني اإلقليمني

بسبب  الشمال واجلنوبحرب بني - ١

االختالف على ترسيم احلدود يف منطقة أبىي أو 

م اليت مل حتسم بعد، ١٩٥٦غريها من حدود 

أو تنفيذ قانون االستفتاء حول تبعية أبىي أو 

القبول بنتيجته، أو عدم االتفاق على حل 

قضايا ما بعد االنفصال اليت نص عليها قانون 

دمة العامة، اجلنسية، العملة، اخل: االستفتاء

الوحدات املدجمة واألمن الوطين واملخابرات، 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية، األصول 

والديون، حقول النفط وإنتاجه وترحيله 

وتصديره، العقود والبيئة يف حقول النفط، 

املياه، امللكية، أي مسائل أخرى يتفق عليها 

  . الطرفان

تحكيم املشكلة يف منطقة أبىي أن قرار هيئة ال

الدولية يف الهاي ليس مرضياً عنه من كال 

دينكا نقوك : اموعتني األساسيتني يف املنطقة

حقول واملسريية؛ فاموعة األوىل تظن أن 

، البترول يف هجليج قد أخذت منها بغري حق

والثانية تعترب أن احلدود الشمالية اليت ضمت 

توغلت كثرياً يف مناطقهم إىل أبيي قد 

 من األراضي ذات املياه الوفريةوحرمتهم 

اليت يعتمدون عليها يف سقي ائمهم وقطعام 

  . زمن اخلريف

ويف ذات الوقت فإن إضافة املنطقة الشمالية ال 

خيلو من مشكلة بالنسبة للدينكا ألنه يعطي 

املسريية الذين يعيشون يف تلك املواقع حسب 

تفسري احلكومة حق التصويت يف االستفتاء 

ية املنطقة لبحر الغزال أو إىل جنوب حول تبع

كردفان، فهم خيشون من تصويت املسريية 

  . لصاحل االنضمام إىل كردفان

ولكن احلركة الشعبية ال تقر ذا احلق 

أم رحل وال يقيمون للمسريية على أساس 

بصورة دائمة فال ينطبق عليهم ما  يف املنطقة

ون السوداني"نصت عليه اتفاقية السالم الشامل 

، ورغم "اآلخرون املقيمون يف منطقة أبىي
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االتفاق على قانون استفتاء أبىي إال أن حتديد 

أعضاء "من سيصوت يف االستفتاء جبانب 

ما زال عالقاً وأحيل البت " جمتمع دينكا نقوك

فيه إىل مفوضية االستفتاء اليت ستحدد معايري 

اإلقامة اليت تؤهل صاحبها حلق التصويت يف 

  .االستفتاء

مترد مسلح جديد يف كل من جنوب وقد يبدأ 

بسبب عدم الرضي  كردفان والنيل األزرق

عن تنفيذ االتفاقية اليت ختصهما وستقوده 

عناصر احلركة الشعبية اليت جاءت إىل السلطة 

تدعم احلركة يف الواليتني بقوة السالح، ورمبا 

مثل هذا التمرد خاصة إذا كان االنفصال 

  .ني طريف االتفاقيةمتوتراً ومضطرباً ب

أن تسري عدوى االنفصال من اجلنوب  - ٢

إذا مل حتل  حركات التمرد يف دارفورإىل 

املشكلة قبل االستفتاء، وإذا مل تشارك 

احلركات املسلحة وأهل دارفور بصورة كاملة 

  .م٢٠١٠نيسان /يف انتخابات أبريل

أكثر  عنف قبلي يف اجلنوبورمبا يندلع  - ٣

، وستتهم احلركة الشعبية مما هو واقع حالياً

كما فعلت يف املاضي املؤمتر الوطين بدعم ذلك 

مترد يقع يف العنف ومن مث جتد العذر لدعم أي 

الشمال خاصة يف والييت جنوب كردفان 

  .والنيل األزرق

يزداد االنفالت األمين ومن املرجح أن  - ٤

دارفور، (يف مناطق التوتر  والنهب املسلح

بسبب ) األزرق جنوب كردفان، النيل

االضطراب السياسي وانتشار السالح والفقر 

وازدياد العطالة خاصة يف أوساط الشباب 

  .واخلرجيني

ويف حالة االضطراب السياسي واالنفالت  - ٥

سيكون السودان أكثر عرض األمين 

تشاد، (للتدخالت اخلارجية من دول اجلوار 

ورمبا من قبل القوات الدولية يف  )ارتريا، ليبيا

لسودان اليت ستكلف حبماية املدنيني ولو ضد ا

  .القوات املسلحة السودانية

  التحديات السياسية

من املؤكد أن انفصال اجلنوب سيؤدي إىل 

، خاصة إذا ما تداعيات سياسية يف الشمال

فصاالً متوتراً صحبته عمليات عسكرية كان ان
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أو انفالت أمين، وأهم تلك التداعيات احملتملة 

  :هي

زيادة وترية االضطرابات السياسية يف - ١

مطالبة باملزيد من  أقاليم السودان الشمالية

احلكم الالمركزي ومن اقتسام الثروة مع املركز 

واحتجاجاً على معاجلة احلكومة لبعض القضايا 

يذ اتفاقية الشرق أو توطني املتأثرين مثل تنف

بسد مروي أو إنشاء خزان كجبار أو غريها، 

ورمبا تشتط بعض اجلماعات لتطالب بتقرير 

املصري أو االنفصال كلية عن السودان مثل ما 

  .فعل اجلنوب

ولعل مناطق التوتر األوىل يف دارفور وجنوب 

كردفان والنيل األزرق ورمبا شرق السودان 

 مقدمة من قد يرفع مثل تلك املطالبتأيت يف 

من خالل آلية املشورة الشعبية اليت قد تستغل 

ضعف سياسياً ضد احلكومة املركزية؛ كما أن 

املتوقع بعد خروج  املوقف االقتصادي للبالد

عائدات بترول اجلنوب من موازنة الدولة وتأثر 

تلك املناطق بالوضع االقتصادي اجلديد 

  . ضطراباتسيشجع على مثل تلك اال

سيزداد االستقطاب السياسي بني - ٢

، وستحمل املعارضة احلكومة واملعارضة

الشمالية حزب املؤمتر الوطين احلاكم مسئولية 

انفصال اجلنوب واشتعال االضطرابات يف 

مناطق أخرى، ومن مث فإنه غري جدير 

باالستمرار يف احلكم حىت ولو فاز يف 

ه يعين املزيد االنتخابات القادمة ألن استمرار

ورمبا تستغل . من التفكيك واالنشقاقات

حملاولة تغيري املعارضة االضطرابات السياسية 

يف اخلرطوم خاصة إذا ما بقيت خارج  السلطة

احلكم عن طريق انتفاضة شعبية ظلت ترددها 

  .لسنوات عديدة

كلها أو –مقاطعة أحزاب مؤمتر جوبا - ٣

 أو عدم االعتراف لالنتخابات -معظمها

بنتيجتها بدعوى التزوير وعدم النزاهة، وبالطبع 

فإن تأثري مثل ذلك املوقف يستمر حىت موعد 

وسيضعف االستفتاء وإىل ما بعد االنفصال 

اليت قد  احلكومة يف جماة تداعيات االنفصال

  .حتدث من جانب احلركة الشعبية

ازدياد الضغوط الدولية على السودان يف - ٤

 جماالت التعامل مع احملكمة اجلنائية الدولية
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ورعاية حقوق اإلنسان وحتقيق بنود اتفاقيات 

السالم وغريها، وذلك بقصد الضغط على 

احلكومة حىت تستجيب ملطالب أهل اجلنوب 

ودارفور ووالييت جنوب كردفان والنيل 

  .األزرق أو يتغري النظام

  التحديات االقتصادية

  :لعل أهم هذه التحديات هي

خروج نصيب حكومة السودان من - ١

واليت تساوي حالياً  عائدات بترول اجلنوب

تبلغ (من كل عائدات البترول % ٨٠حوايل 

من % ٦٠ة عامة حوايل عائدات البترول بصور

موازنة الدولة االحتادية، وأن االنفصال يعين 

خروج أكثر من نصف هذه النسبة من املوازنة 

، وهذا نقص كبري )م٢٠١١العامة بعد 

كثري من املشاكل االقتصادية سيتسبب يف 

  .لشمال السودان

ورمبا تعوض احلكومة هذا النقص إىل حد ما 

وتصفيته عرب من أجرة ترحيل بترول اجلنوب 

أنبوب ومصايف الشمال إذا جاء االنفصال 

بصورة تسمح بذلك، ولكن لن يستمر ذلك 

طويالً ألن احلركة الشعبية بصدد تشييد خط 

للسكة حديد من اجلنوب إىل ميناء ممبسة 

الكيين وتنوي بناء مصفاة لتكرير البترول 

خاصة ا يف اجلنوب حىت ال تعتمد على 

 نظرها، ولكن إنشاء مثل الشمال غري املؤمتن يف

تلك املشروعات يستغرق ما ال يقل عن ثالث 

  .سنوات حىت لو أتيح له التمويل الالزم

نزاعات إذا وقعت عقب االنفصال  - ٢

عسكرية أو انفالتات أمنية واضطرابات 

فإن الوضع االقتصادي سيكون يف  سياسية،

حالة متردية ولن حيتمل مقابلة تكلفة تلك 

ضطرابات مما يزيد األمر تعقيداً النزاعات واال

سيتوقف ضخ األموال ويف تلك احلالة . وسوءاً

  .يف البالد من أجل االستثمار

لن تستطيع احلكومة مقابلة تعهداا  - ٣

الداخلية يف اتفاقيات السالم جتاه تعمري وتأهيل 

وتنمية مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل 

ذلك األزرق وشرق السودان، وسيجر عليها 

بعض املشكالت واالحتقانات السياسية أو 

وقد ال تتمكن الدولة من . النزاعات املكشوفة

الوفاء مبستحقاا جتاه الديون اخلارجية مما 

بعض الضغوط ورمبا حيرمها من يشكل عليها 

  .أية قروض جديدة
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وإزاء مثل هذه األوضاع املتقلبة قد تضطر  - ٤

 ركيةلزيادة الضرائب والرسوم اجلمالدولة 

دون أن تزيد األجور بنفس النسبة، وهذا يعين 

زيادة العبء املعيشي على الطبقات املتوسطة 

والضعيفة اليت ظلت تعاين لسنوات من الضائقة 

املعيشية ومل تتحسن أحواهلا حىت بعد تدفق 

زيادة وسيصب ذلك يف اجتاه . عائدات البترول

  .االضطرابات السياسية

  كيفية املعاجلة

ليس هناك من خمرج آمن للحكومة سوى أن 

تسعى إىل متتني عالقاا مع املعارضة الشمالية 

حىت تقف معها يف صف واحد إذا ما وقعت 

مواجهة سياسية أو عسكرية مع حكومة 

الشعبية إىل  اجلنوب، وأن تصل مع احلركة

كلمة سواء يف املسائل العالقة بينهما خاصة 

فيما يتعلق برسم احلدود وإجراء االستفتاء 

يأيت ومشكالت ما بعد االنفصال حىت 

االنفصال سلمياً وسلساً ال مينع من حسن 

اجلوار والتعايش السلمي والتعاون املشترك 

  .يف القضايا اليت م الطرفني

دول اجلوار واتمع وأن ترمم عالقاا مع 

الدويل حىت ال يتحرش بالسودان ويقف مع 

كل طرف معاد له من داخل البالد أو 

وتستطيع احلكومة أن تفعل ذلك . خارجها

بتبين بعض اإلجراءات والسياسات املناسبة اليت 

  :توفق أوضاعها مع اجلهات املعنية مثل

مطالب أحزاب االستجابة للعديد من  - ١

 صة األحزاب الشمالية الكبريةمؤمتر جوبا خا

اليت تتعلق بإدارة االنتخابات حىت تكون حرة 

ونزيهة وعادلة وتغري هذه األحزاب باملشاركة 

  . فيها وقبول نتيجتها

وال بأس على احلكومة أن تعلن دعماً لألحزاب 

يف متويل احلملة االنتخابية كما يسمح بذلك 

اد قانون االنتخابات، التراضي على قبول التعد

السكاين أساساً لالنتخابات مع املوافقة على 

إجراء تعديالت طفيفة إذا أثبت التسجيل 

بذل . االنتخايب مفارقة كبرية مع نتيجة التعداد

كل جهد ممكن للوصول إىل اتفاقية سالم مع 

تتضمن وقفاً فورياً  فصائل دارفور املسلحة

إلطالق النار وتسمح لتلك الفصائل باملشاركة 

خابات ولو تتطلب األمر تعديل قانون يف االنت

  . األحزاب
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تنفيذ االتفاقية اليت عقدت مع حركة حترير 

وتسجيلها ) فصيل مين أركو مناوي(السودان 

. كحزب يستطيع أن خيوض االنتخابات

التشاور مع األحزاب يف وضع قوانني استفتاء 

اجلنوب واستفتاء أبىي واملشورة الشعبية 

واليتني املعنيتني باملشاركة مع قيادات ال

دئة األوضاع يف جنوب . باملشورة الشعبية

كردفان والنيل األزرق وتنفيذ ما ميكن من 

تعهدات التنمية واإلعمار اليت وردت يف اتفاقية 

السالم، والتحالف مع كل العناصر الوحدوية 

من كل األحزاب يف الواليتني خلوض 

االنتخابات بقوائم مشتركة حىت تأيت املشورة 

  .الشعبية يف صاحل الوحدة والسالم

تأهيل القوات املسلحة من حيث - ٢

القوات ووضع  التدريب واملعدات وتوزيع

اخلطط الالزمة حىت تكون يف وضع جيد 

للتعامل مع أية نزاعات أو انفالتات أمنية تنشأ 

وينبغي وضع خطة . كنتيجة لالنفصال

إستراتيجية للتنسيق والتعاون بني كل أذرع 

النظامية للتعامل مع وضع استثنائي  القوات

  .ينشأ يف أحناء البالد

معاجلة املشكالت العالقة مع احلركة  - ٣

خاصة ما تبقى من قوانني حىت تقبل على 

املشاركة يف االنتخابات برضى تام وحبذا 

التحالف معها يف خوض االنتخابات خاصة يف 

واستعجال ترسيم . مستوى رئاسة اجلمهورية

لشمال واجلنوب وملنطقة أبىي وفق احلدود بني ا

اإلصرار على عقد . قرار هيئة التحكيم الدولية

االنتخابات كاملة يف كل أجزاء البالد قبل 

إجراء االستفتاء ولو تعذر ذلك تؤجل 

مساعدة . االنتخابات إىل وقت يتفق عليه

احلركة يف دئة العنف القبلي يف اجلنوب دون 

ول مشاركة اللجوء إىل استعمال القوة، قب

احلركة يف السلطة االحتادية التنفيذية ولو بأكثر 

من نسبة تعداد أهل اجلنوب حسب اإلحصاء 

السكاين ولكن دون التنازل عن قيام 

االنتخابات وفقاً لنتيجة التعداد خاصة يف 

اجلنوب، كشف اتفاقيات البترول وإنتاجه 

والعائد منه ونصيب اجلنوب من اإلنتاج والعائد 

مناقشة . سوداين عرب وسائل اإلعالمللشعب ال

مشكالت ما بعد االنفصال اليت جاءت يف 

قانون االستفتاء يف وقت مبكر بواسطة جلنة 

قومية متفرغة ليست مشغولة بقضايا 

االنتخابات أو االستفتاء حىت تطمئن احلركة 
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على أن احلكومة ستقبل بنتيجة االستفتاء لو 

قى من جاءت باالنفصال، إكمال تنفيذ ما تب

  .بنود اتفاقية السالم الشامل

: للعالقات اإلقليمية والدوليةوبالنسبة  - ٤

إصالح العالقة مع دول اجلوار خاصة تشاد 

وارتريا وأوغندا، تبين تقرير جلنة ثامبو أمبيكي 

عن دارفور تقديراً ملوقف االحتاد اإلفريقي 

الداعم للسودان ومسامهة يف حل مشكلة 

ر أكرب يف بناء وتطوير دارفور، حماولة لعب دو

تقوية العالقة مع كل من . االحتاد اإلفريقي

الصني وروسيا وتطوير العالقة مع بريطانيا 

وفرنسا وتطبيع العالقة مع الواليات املتحدة، 

االعتدال أو (جتنب الدخول يف أي حماور عربية 

، وتقوية العالقات الثنائية مع مصر )املمانعة

. ا واإلمارات وسورياوالسعودية واجلزائر وتركي

تقوية العالقات االقتصادية مع دول اجلوار 

اإلفريقي ومد جسور التعاون الثقايف معها 

  .خاصة يف الثقافة العربية واإلسالمية


