الروابط االجتماعية والثقافية
بني ال�سودان ودول �شرق �إفريقيا
يــا�ســـر �أبـــــو حـــ�سن.د
جامعة �إفريقيا العاملية

Abstract:

This paper discussed the relations of Sudan
with the East African countries, and its effects on
the nations of this region, particulars under the
intermarriage that caused the population movement
which extended historically between Sudan and its
eastern neighbours.
The study aimed to show the factors that
participated in the impacts of Sudan on East Africa,
many factors contributed in that, such as the nature
of the Sudanese character, the Islamic culture, Arabic
language, and the political and cultural environment in
East Africa.
The Study recommended to the necessity of
establishing an strategic perspective for the relation of
Sudan with its neighbour, in the phase of many threats
that confront it.

:م�ستخل�ص

،تناق�ش هذه الدرا�سة عالقة ال�سودان مع دول منطقة �شرق �إفريقيا
وت�أثريها على �شعوب هذه املنطقة خا�صة يف ظل التزاوج واالن�صهار
الذي ت�سبب فيه احلراك ال�سكاين املمتد تاريخي ًا بني ال�سودان وجواره
. ال�شرقي
وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف على العوامل التي �ساهمت يف
 وتربز جملة من العوامل مثل طبيعة، ت�أثري ال�سودان على �شرق �إفريقيا
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توطئة:

ال�شخ�صية ال�سودانية والإفريقية  ،ودور الثقافة الإ�سالمية واللغة
العربية ،والبيئة الثقافية وال�سيا�سية يف �إفريقيا .
وبالرغم من التداخل والتعدد الثقايف والإثني الذي �شكل بنية
جمتمعات �شرق �إفريقيا �إال �أن الدرا�سة تك�شف عن دور تاريخي
للثقافة ال�سودانية يف هذه املنطقة ميتد �إىل فرتة ال�سلطنة الزرقاء،
�أوىل املمالك الإ�سالمية امل�ستقرة يف ال�سودان  .وت�شري الدرا�سة �إىل
�أن الدولة ال�سودانية ظلت ت�شكل ج�سر ًا يربط بني احل�ضارتني العربية
والإفريقية وذات �أثر بالغ يف املنطقة خا�صة دول جوارها اجلغرايف
املبا�شر ،ومنطقة حو�ض النيل والقرن الإفريقي .
تناولت الدرا�سة بالتف�صيل عالقات ال�سودان مع عدد من الدول
املجاورة كدولة جنوب ال�سودان و�أثيوبيا و�إريرتيا و�أوغندا وال�صومال .
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التاريخي واملنهج الو�صفي التحليلي
الذي و�ضح عمق ت�أثري الثقافة ال�سودانية على جممل �شعوب املنطقة .
وخل�صت ال��درا��س��ة �إىل جملة م��ن النتائج والتو�صيات كانت
�أبرزها �ضرورة �أن يكون لل�سودان ر�ؤية ا�سرتاتيجية للتعامل مع حميطه
اجلغرايف يف ظل املهددات املحيطة به  ،كما �أو�صت بتفعيل الأن�شطة
البحثية اخلا�صة بالقارة الإفريقية .
وجاءت �أهم حماور الدرا�سة كما يلي :
•ت�أثري العرب على �إفريقيا عرب التاريخ .
•عوامل ت�أثري ال�سودان على �شعوب �شرق �إفريقيا .
•الأبعاد الثقافية يف عالقات ال�سودان بجواره الإقليمي.

عرب التاريخ القدمي واحلديث كان لل�سودان دور رائ��د يف الت�أ ثري الإيجابي على �شعوب
أ�سا�س يف النواحي االجتماعية والثقافية ،حيث كان
دول �شرق �إفريقيا ،وقد ارتبط هذا الت�أثري ٍ
ب�شكل � ٍ
ومايزال الإ�سالم ميثل ِقمة هذه الروابط ،بالإ�ضافة لبع�ض الروابط الأخرى كاللغة العربية والثقافة
العامة واملعامالت الإن�سانية الأخرى؛ وهُ ناك جملة من العوامل التي �ساعدت ال�سودان على لعب هذا
الدور منها :العوامل التاريخية وا ُ
جلغرافية وعامل ال�شخ�صية ال�سودانية وال�شخ�صية الإفريقية.
�إن �شعب ال�سودان ميكن �أن يكون يف طليعة ال�شعوب العربية والإفريقية التي تعمل على حتقيق
�أه��داف جتمع �شعوب املنطقة ،و�شعوب القارة الإفريقية مبا يحقق لها القدرة الذاتية على حتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية بعيد ًا عن دوائر الهيمنة واال�ستغالل� .إن العمل االقت�صادي وال�سيا�سي
والثقايف مع دول العامل النامي فيه حتقيق مل�صالح ال�شعوب التي �أخذت حديث ًا ب�أ�سباب التطور والنماء
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وال�سودان ميلك من املقومات املادية والب�شرية ما ي�ؤهله للدور الأهم والأ�شد ت�أثري ًا على م�ستقبل القارة
الإفريقية اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا و�أمني ًا ،فال ميكن لل�سودان �أن يلعب ذلك الدور �إال �إذا حافظ على وحدته
�أر�ض ًا و�شعب ًا� .إن وحدة ال�سودان ال ميكن حتقيقها من دون االعرتاف بحقائق التنوع العرقي والثقايف
والديني ،والعمل على �صهر هذه احلقائق يف بوتقة كيان كبري قوي متما�سك وقادر على م�سايرة الع�صر
والتفاعل معه بكل ُقوة �أخذ ًا وعطا ًء.
مقدمــة:
وال�سكانية
ب�شكل
ال�شك �أن الثقافة الإ�سالمية قد �أ ّث��رت �إيجاب ًا ٍ
وا�ضح يف الرتكيبة املجتمعية ُ
ٍ
الإفريقية بف�ضل التزاوج واالن�صهار بني العرب امل�سلمني القادمني من اجلزيرة العربية وال�سكان
الذهني والثقايف والفكري الإفريقي بف�ضل قبول ال�سكان
ب�شكل كب ٍري يف التكوين ِ
املحليني ،كما �أ ّثرت ٍ
وقت كانت فيه �إفريقيا ف�ضاء �شا�سع ًا ُمغلق ًا و ُمظلم ًا يكاد يكون الدخول
الثقافتني العربية والإ�سالمية ،يف ٍ
�إليه لي�س بالأمر ال�سهل ملا تعرتي طبيعة القارة من ت�ضاري�س ُجغرافية قا�سية .فعند دخول العرب
املُ�سلمني �إليها عرب احلقب التاريخية املختلفة بد�أت �أبواب �إفريقيا تفتح على م�صراعيها ال�ستقبال
جحافل الرحالة والتجار العرب الذين وفدوا �إليها عرب الطرق املختلفة � ،أهمها :الطرق ال�ساحلية
ال�شرقية املتاخمة للبحر الأحمر عرب باب املندبُ ،
والطرق ال�شمالية عرب وادي النيل ،والطرق ال�شمالية
الغربية عرب ال�شمال الإفريقي من جهة املغرب العربي.
كان الندماج العرب مع الأفارقة فر�صة لتكوين املجتمع الإفريقي اجلديد الذي ينتهج الإ�سالم
منهج ًا و�سلوك ًا يف احلياة العامة ،بل كان فر�صة لتكوين جمتمع حماط ب�سياج فكري �إ�سالمي قوى �أ ّثر
يف ُم�ستقبل القارة وم�ستقبل �أجيالها القادمني باعتبارهم ُم�سلمني ُمرتبطني بالأمة الإ�سالمية والعربية
بكث ٍري من الروابط ال ُروحية والوجدانية والثقافية.
عندما دخل اال�ستعمار الأوربي الغربي �إفريقيا بعد م�ؤمتر برلني عام1884م ،بد�أ يف �إزاحة
وعمِ ل على وقف مت ُّد ِدها ومحُ ا�صرة �أذ ُر َعها املُمتّدة عرب املناطق املُختلفة.
الثقافة والتعاليم الإ�سالمية َ
فبد�أ اال�ستعمار يف محُ اربة الإ�سالم واملُ�سلمني ب�شتى ُ
الطرق والو�سائل؛ فقام بتق�سيم القارة �إىل �أجزاء
ُجغرافية ُم ّ
تقطعة الأوا�صر مفرتقة الأو�صال ،فمث ًال ق�سمت القارة �إىل�« :شمال �إفريقيا ،و�إفريقيا جنوب
ال�صحراء» باعتبار ال�شمال الإفريقي ت�ضم العرب املُ�سلمني ،واجلنوب منطقة الزنوج الأفارقة غري
امل�سلمني .كما قام املُ�ستعمر بتق�سيم مناطق �إفريقيا املُختلفة بني دُو ِله حتى وقعت  93%من �أرا�ضي
القارة حتت وط�أة اال�ستعمار الأوربي.كما تع ّمد اال�ستعماريون ت�سمية �إفريقيا ومكوناتها ب�أ�سماء تت�صف
بالنظرة الدُونية وال ُعن�صرية والتهكم ّية ،و�أطلقوا �أ�سماء ترتبط يف الأ�سا�س بالذات الأوربية وذلك
بتن�سيب بع�ض املناطق الإفريقية �إىل فرن�سا واجنلرتا وايطاليا وبلجيكا والربتغال ،كما �أطلقوا عليها
ا�سم القارة املُظلمة والقارة ال�سوداء و�أر�ض ال�شم�س املُ ْح ِرقة .و�أطلقوا على �إن�سانها الأ�سود الزجني،
وعلى الإ�سالم ،الإ�سالم الأ�سود ،والإ�سالم الإفريقي .كما ِبرع امل�ستعمر يف جتارة الرقيق منذ منت�صف
ن�شط يف ن�شر امل�سيحية لت ُِحل محَ َ ل
القرن الثامن ع�شر ،و�إذالل الإن�سان الإفريقي ونهب ثرواته ،كما ِ
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الإ�سالم بطريق ٍة مق�صود ٍة وممنهجة .ورغم تلك املُ�ؤثرات ال�سالبة ظ ّل الإن�سان الإفريقي �صامد ًا
و ُمتم�سك ًا بعقيدته الإ�سالمية يف كث ٍري من بلدان �إفريقيا ،وهذا ُيعد جناح ًا كبري ًا للدعوة الإ�سالمية
بعد حترير �إفريقيا وف�ش ًال ذريع ًا لل ُم�ؤامرات اال�ستعمارية الغربية التي ما فتئت تحُ ارب الإ�سالم وتعمل
وبح�ساب الربح واخل�سارة كان من املُفرت�ض �أن تكون
على وقف مت� ُّدده وانت�شاره حتى بعد رحيله.
ِ
هود ل ُع ّدة قرون من �أجل �إزاحة
للحركة التن�صريية الغ َلبة يف �إفريقيا ُمقابل ما يبذله الغرب من مجَ ٍ
الإ�سالم و�إحالله بامل�سيحية خا�ص ًة يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء .ويف هذا الزمان ال يمُ كن اجلزم ب�أنّ
الدعوة الإ�سالمية ُت�سري ُ
بخطى ثابتة وحثيثة لتبلغ غاياتها ا َملن�شودة ،ف ُهناك ُجملة من املُع�ضالت التي
َ
تعرتي َم�سرية ال َّدعوة وتقف عائق ًا �أمام تقدمها ،تتم ّثل يف ُ�سرعة انت�شار العوملة يف جوانبها املُختلفة،
(الثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية) ،خا�ص ًة بعد ُظهور النظام العاملي اجلديد الذي حاول طم�س ال ُهوية
ظل الإهمال العربي الوا�ضح مما جعل الثقافتني العربية
الإفريقية و�إحاللها بثقافة العوملة والتبعية ،يف ِ
وقت َم�ضى ِن�سب ًة ل ُقوة الإعالم الغربي واملُ�ضاد الذي ُي َبث ِب ُع ّد ِة
خطر محُ دقٍ من �أيِّ ٍ
والإ�سالمية يف ٍ
و�صورٍُ ،يقابله �ضعف �إعالمي عربي و�إ�سالمي وا�ضح ،وهنا ال ميكن �أن نغفل دور بع�ض املنظمات
� ٍ
أوجه ُ
الإ�سالمية التي تبذل جمهود ًا لدفع ُ�ش�ؤون الدعوة �إىل الأم��ام ،ومن هذه املُنظمات :منظمة الدعوة
الإ�سالمية وجامعة �إفريقيا العاملية؛ مع مالحظة �أن الإ�سالم يف �إفريقيا �أ�صبحت له ت�أثريات من قوة
الدفع الذاتية بعد �أن ت�أ�سلمت معظم القبائل وال�شعوب ،ولكن يف خ�ضم موجة العوملة والتناف�س الغربي
ملزيد من االهتمام ،ف�إذا مل يلتفت العامل العربي والإ�سالمي
املحموم يف هذا الع�صر ،ف�إنّ الأمر يحتاج ٍ
ويهتم ب�أمور القارة الإفريقية يف ُ
ال�ش�ؤون الدعوية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،ف�إن
�إفريقيا �سوف تفقد وتخ�سر الكثري من ُمكوناتها الإ�سالمية والعربية واملحلية وتن�ساق نحو االجنراف
والوقوع يف �أح�ضان الغرب ويكون الت�أثري عليها �أكرب من ِذي قبل.
�إن االت�صاالت التي حدثت بني املنطقتني العربية والإفريقية كان هد ُفها التبادل التجاري
الذي نتج عنه ا�ستقرار م�ؤ ّقت يف مراكز �ساحلية �أ�س�سها العرب لأغرا�ض جتارية .وقد لعبت الهجرة
العربية �إىل �إفريقيا دور ًا ُمه ّم ًا وبارز ًا يف ن�شر الإ�سالم واللغة العربية بني ُ
ال�شعوب الإفريقية خا�ص ًة يف
�شرق �إفريقيا ،ومن �أهم املجموعات التي هاجرت ،هي بع�ض القبائل اليمانية واحلجازية واحل�ضارمة
بال�سكان الأ�صليني و�أ�س�سوا بع�ض املحطات التجارية ،التي تط ّورت فيما بعد و�أ�صبحت مدن ًا
فاندجموا ُ
مزدهرة لعبت دور ًا كبري ًا ومهم ًا يف املنطقة .وعلى مر الأيام �أدخل عرب ال�شاطئ الإفريقي يف كثري من
�أنحاء املناطق الإفريقية املحاذية لل�ساحل ،وفتحوا طرق ًا امتدت �إىل بالد احلب�شة ويوغندا وتنجانيقا.
ومن �أهم املدن التي �شيدها العرب على ال�ساحل واتخذوا منها مرافئ لل�سفن� :سفالة وكليوة وزجنبار
وممب�سا ومالندي.
كما كان لل�سودان دور بارز يف الت�أثري يف الثقافة واحل�ضارة الإفريقية قدمي ًا وحديث ًا من خالل
الرتابط الذي فر�ضه واقع التاريخ وا ُ
جلغرافيا وحراك الب�شر ،وذلك من حيث اللغات والدين والعادات
والتقاليد والثقافات املتعددة.
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ت�أثري العرب امل�سلمني على �إفريقيا عرب التاريخ:
كانت معظم هجرات امل�سلمني �إىل �إفريقيا قد انطلقت من جنوب اجلزيرة العربية واليمن
ن�سب ًة لقربها و�سهولة ات�صالها بال�ساحل ال�شرقي الإفريقي .ولقد حتدثت بع�ض الروايات عن هجرة
اليمنيني �إىل �إفريقيا يف القرن الثاين قبل امليالد بعد انهيار �سد م�أرب ،كما ت�شري بع�ض امل�صادر �إىل
�أن (احلب�ش) يرجعون �أ�صولهم �إىل قبيلة (حبي�ش) التي نزحت من اجلزيرة العربية �إىل ال�سواحل
الإفريقية ال�شرقية( ،)1وحتدثت بع�ض الروايات عن الأك�سوميني الذين عا�شوا يف �إرتريا قد حكموا اليمن
زهاء ال�سبعني عام ًا يف القرنني الثاين والثالث قبل امليالد ،وقد ازدهرت العالقات العربية الإفريقية
نتيجة الهجرات العديدة التي حدثت والتعامل التجاري مع اجلزيرة العربية ،كما زاد ازدهارها يف
العهد امل�سيحي خالل املجتمع الزراعي وبف�ضل احلماية من الإمرباطورية الرومانية التي كانت تنظر
لليمن نظرة خا�صة ن�سبة لأهميتها الإ�سرتاتيجية(.)2
يف عام  570م (عام الفيل) حاول الأك�سوميون احتالل مكة املكرمة وتدمري الكعبة امل�شرفة
و�أخذ الث�أر واالحتجاج (ب�إدعاء) انتهاك حرمة الكني�سة يف اليمن .ورغم هزمية الأك�سوميني وانت�صار
الإ�سالم و�سيطرته على اجلزيرة العربية مبا يف ذلك اليمن وجنوب اجلزيرة العربية ف�إن االت�صاالت
الوثيقة مع منطقة القرن الإفريقي مل تنقطع.
�شهد ال�ساحل ال�شرقي لإفريقيا بني عامي210–77م حركة بحرية وا�سعة للم�صريني والإغريق
عرب البحر الإرتري ،و�أقامت �صالت وا�سعة مع اليمنيني واحل�ضارمة ،وربطت هذه احلركة البحرية
�شرق �إفريقيا واجلزيرة العربية ببالد فار�س و�آ�سيا واليونان وروماّ ،
ووطدت االت�صال والتجارة بني هذه
البلدان ،و�أ�صبح الذهب وال�صمغ والع�سل والعبيد من �أهم ال�سلع التجارية بني هذه البلدان(.)3
ومنذ القرن ال�سابع امليالدي �أ�صبح الإ�سالم يتمدد وينداح جتاه �شرق �إفريقيا ،ويف القرن العا�شر
امليالدي بد�أ ظهور بع�ض املدن والدويالت الإ�سالمية على امتداد ال�سواحل التي تقطنها جمموعات
عربية و�إفريقية وفار�سية �أ�صبحت تعرف فيما بعد بال�سواحيليني ،وبالرغم من �أن الربيطانيني قد
جنحوا يف فر�ض ُنفوذهم على ال�ساحل ال�شرقي يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر امليالديني
و�أ�صبح لهم ُنفوذ اقت�صادي وثقايف وا�سع يف �إفريقيا �إ ّال �أنّ الإ�سالم ظ ّل هو دين غالبية ال�سكان.
بد�أت هجرة العرب العمانيني �إىل �إفريقيا يف الن�صف الثـاين مـن القرن ال�سابع امليالدي ،وبعدهـا
ازدادت هجرة العـرب وا�ستقروا على ال�ساحل ال�شرقي املتاخم ،وقامت العديد من املدن ال�ساحلية
ذات الطراز الإ�سالمي كمدينة (المو وممب�سا) اللتان �صارتا فيما بعد من �أهم املراكز لن�شر الثقافة
العربية والإ�سالمية ،ويف هذه املرحلة التي �سبقت اال�ستعمار الأوربي ،ازدهرت الدرا�سات الإ�سالمية
والعربية و�شملت عدة مناطق جماورة .ويف القرن العا�شر بد�أ ظهور املدن والدويالت الإ�سالمية مثل:
«مقدي�شو وزجنبار» على ال�ساحل ال�شرقي من خالل جمموعات عربية و�إفريقية اختلطت مع بع�ضها
وبع�ض املجموعات الأخرى ُمكونة جمموعات جديدة ت�صاهرت هي الأخرى مع بع�ضها البع�ض يف ن�سيج
اجتماعي جديد �ش ّكلت عرقيات تعارفت بارتباطهم باملنطقة وهم �سكان القرن الإفريقي احلاليني
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كال�صوماليني الذين بد�أوا يعتنقون الإ�سالم منذ القرن العا�شر( ،)4مما كان له الأثر الكبري يف ن�شر
الإ�سالم ب�صورة كبرية يف كل مناطق القرن الإفريقي .ويف منت�صف القرن ال�سابع ع�شر ازدادت هجرة
العرب وتكث ّفت حتى ا�ستقروا على هذه املدن ال�ساحلية ال�شرقية ،ومنت عالقة وطيدة بني اخلليج وجنوب
اجلزيرة العربية من ناحية ،وال�ساحل الإفريقي من ناحية �أخرى يف جمال التعليم والتجارة ،فقد هاجر
طالب كثريون من �شرق �إفريقيا �إىل مكة املكرمة وم�صر وتركيا ،ون�ش�أت مدن �ساحلية مهمة انتهجت
الثقافة الإ�سالمية التي ازدهرت يف تلك املناطق قبل اال�ستعمار الأوربي للقارة الإفريقية ،ورغم �أن
بريطانيا قد حاولت فر�ض نفوذها على ال�ساحل ال�شرقي يف القرن ال�سابع ع�شر� ،إ ّال �أن الإ�سالم ظل
ال�سكان( .)5ويف القرن ال�سابع ع�شر بد�أ الإ�سالم ينت�شر ويتوغل داخل القارة
دين الغالبية ال ُعظمى من ُ
الإفريقية يف تنزانيا وكينيا ويوغندا والكنغو وا�ستقر التجار العرب وال�سواحيليون يف املراكز التجارية
وان�صهروا مع ال�سكان املحليني ون�ش�أت مراكز ومجُ تمعات �إ�سالمية يف يوججي وتابورا يف تنزانيا وكتاتو
و�سيفي يف كينيا .ويف نهاية القرن التا�سع ع�شر �شهد �شرق �إفريقيا حت ّو ًال �إ�سالمي ًا كبري ًا و�أ�صبحت
زنزبار املركز الإداري والثقايف والتجاري الأ ّول ل�شرق �إفريقيا ،وامتدت �آثار هذا التح ّول الإ�سالمي
تتو�سع على نطاق وا�سع
حتى و�صلت داخل ال ُعمق الإفريقي وعلى �أثرها بد�أت الثقافة الإ�سالمية العربية ّ
داخل القارة الإفريقية.
منذ توغل الإ�سالم يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي �إىل داخل القارة ،يف كينيا وتنزانيا ويوغندا
التجار العرب وال�سواحيليون ي�ستقرون يف املراكز التجارية املهمة ،وبد�أوا ين�صهرون
والكونغو ،بد�أ ّ
مع ال�سكان املحليني ،مما �أدى �إىل قيام مراكز وجمتمعات �إ�سالمية جديدة يف كثري من املدن مثل:
تابورا ويوججي يف تنزانيا .ويف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر �شهد �شرق �إفريقيا فر�صة حت ّول
�إ�سالمي كبري ،و�أ�صبحت زنزبار املركز الإداري والثقايف والتجاري الأول ل�شرق �إفريقيا .وامتدت �آثار
هذا التحول الإ�سالمي داخل القارة ،ونتيجة النت�شار الإ�سالم يف �إفريقيا وتو�سع نطاق العالقات بف�ضل
تو�سعت معرفة وم��دارك العامل اخلارجي عن �إفريقيا
التجارة واحلج و�أ�ساليب االت�صال املختلفةّ ،
واملجتمعات الإفريقية(.)6
ومنذ عام 1850م بد�أت الثقافات الإ�سالمية العربية والفار�سية تنت�شر على ال�ساحل ال�شرقي
ب�شكل كب ٍري مما اك�سب الأفارقة ثقافة جديدة و�أعطتهم �سياج ًا فكري ًا قوي ًا � ّأطر
وداخل ال ُعمق الإفريقي ٍ
لهم هويتهم وطابعهم الإفريقي الأ�صيل .وكان لزيارات الرحالة والعلماء بالغ الأثر يف تن�شيط �إرادة
الآخرين نحو التوجه جتاه ال ُعمق الإفريقي الكت�شاف مواطن جديدة ت�ستوعب هجراتهم وجتارتهم.
وعلى �أثر تزاوج امل�سلمني الوافدين مع ال�سكان املحليني يف بالد ال�سودان ،برز جمتمع �سوداين
�إ�سالمي جديد متتزج فيه الثقافة الإ�سالمية والإفريقية والعربية ،ومن املالحظ � -أن بع�ض املجموعات
والقبائل ال�سودانية حافظت على لغاتها الأ�صلية ولكنها تك ّيفت مع تعاليم الإ�سالم ووف ّقت بينها وبني
عاداتها وتقاليدها ،ويبدو �أن �أبرز هذه املجموعات هي قبائل النوبة يف ال�شمال والبجا يف ال�شرق(.)7
وعلى �أثر تزاوج امل�سلمني الوافدين مع ال�سكان املحليني ،برز جمتمع �إ�سالمي جديد متتزج فيه الثقافة
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الإ�سالمية والإفريقية والعربية ،وبد�أ الأمنوذج ال�سوداين ين�سحب على كثري من بلدان �إفريقيا �أ ّثر فيها
ثقافي ًا وح�ضاري ًا ب�شكل كبري بالأخ�ص يف الدول املجاورة من ناحية �شرق وو�سط وغرب �إفريقيا.
طبيعة ال�سودان من حيث مكونات املوارد:
تبلغ م�ساحة ال�سودان قرابة  2مليون كلم م ،و يبلغ عدد ال�سكان قرابة 33.5مليون ن�سمة ميثلون
حوايل  500قبيلة يتحدثون بحوايل  100لغة ولهجة حملية ،ميثل امل�سلون حوايل 97%من جملة
ال�سكان ،يعمل  80%منهم بالزراعة والرعي.
أرا�ض �شا�سعة وموارد كثرية ومتنوعة وم�صادر
ميثل ال�سودان �إفريقيا امل�صغرة ملا ي�ستحوذه من � ٍ
مائية كثرية مما يزيد من احتماالت الغنى والرثاء لأهل ال�سودان م�ستقب ًال .كما عملت الدولة على
�سن العديد من القوانني امل�شجعة لال�ستثمار والتي تعمل على جذب اال�ستثمار ور�ؤو�س الأموال للبالد
وذلك يف ميادين كثرية كالزراعة وال�صناعة والتنقيب وال�ثروة احليوانية وغريها .يحتل ال�سودان
موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا يف قلب القارة الإفريقية ،وقد ه ّي�أه ذلك ليكون مركز ًا ثقافي ًا وح�ضاري ًا وجتاري ًا
بني دول �شرق و�شمال القارة وو�سطها وجنوبها مما جعله حلقة و�صل بني �إفريقيا والعاملني العربي
والإ�سالمي .كما ُيحظى ال�سودان ب�إمكانات وموارد �أولية كبرية ومبا حباه اهلل تعاىل من نعم وخريات
وفرية ومتنوعة جتود بها الأر�ض مل�صلحة الإن�سان ومنفعته .تبلغ م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
يف ال�سودان حوايل  84مليون هكتار ( 200مليون فدان) �أي :ثلث امل�ساحة الكلية لل�سودان ،املـ�ستغل
منها حوايل  % 21تقريب ًا ( 15مليون هكتار) منها  9ماليني زراعة تقليدية 6 ،ماليني �آلية (منها 2
مليون تروى ب�شكل �أ�سا�سي من النيل) كما ي�ستخدم حوايل  120مليون هكتار كمراعي �صيفية ،وحوايل
 64مليون هكتار عبارة عن غابات(.)8
يعترب القطاع الزراعي هو القطاع الرائد واملحرك الأ�سا�سي القت�صاد ال�سودان حيث ي�ساهم
بحوايل  % 47من الناجت الإجمايل وي�ستوعب حوايل % 75من القوى العاملة ويعي�ش عليه نحو 70
 %من ال�سكان وي�ساهم بحوايل  % 90من العائدات غري البرتولية .وتقوم على الزراعة العـديد من
ال�صناعات التحويلية املختلفة .يعد م�شروع اجلزيرة �أكرب امل�شاريع الزراعية يف ال�سودان بل يف الوطن
العربي و�إفريقيا على الإط�لاق .كما توجد م�شاريع زراعية �ضخمة كم�شروع الرهد وحلفا اجلديدة
وال�سوكي� ،إذ متثل هذه امل�شاريع  % 60من جملة الأرا�ضي املزروعة.
ُ
تقدر الأرا�ضي الزراعية ال�صاحلة للزراعة يف القطاع املطري وحده بحوايل  70مليون فدان
( 30مليون هكتار) وهذه الأرا�ضي تعترب فر�صة �سانحة لال�ستثمار يف مناطق القطاع املطري ،حيث
ت�صلح لزراعة العديد من املحا�صيل املختلفة .كما ميتلك ال�سودان فر�ص ًا وا�سع ًة للزراعة املروية على
�ضفاف النيل ورواف��ده كم�شروع كنانة وال�شمالية ومنطقة �أرقني وغريها .تتميز الأرا�ضي الزراعية
بخ�صوبة الرتبة مما ي�ؤهلها للإنتاج الع�ضوي دون �إ�ضافة خم�صبات ومبيدات كيميائية هذا مما قد
يقلل كلفة الإنتاج.
ومن حيث الرثوة احليوانية ،يعترب ال�سودان �أغنى الدول العربية والإفريقية على الإطالق ،حيث
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توجد �أع��داد و�أن��واع هائلة من احليوانات الأليفة والربية ،حيث تقدر الرثوة احليوانية يف ال�سودان
بحوايل 150مليون ر�أ�س من احليوانات التي متد الإن�سان بالغذاء.
التعاي�ش ال�سلمي يف ال�سودان:
	�إن دورة احلياة تظل قائمة على �أ�سا�س التعاي�ش ال�سلمي وتبادل امل�صالح – وذلك بكل مناطق
التما�س �أو التمازج ،فيما يعرف بحزام التما�س ،وهو ذلك احلزام املمتد بني ال�شمال واجلنوب ،وذلك
من �أم دافوق غرب ًا وحتى الكرمك �شرق ًا� ،أي من غربي �إثيوبيا �شرق ًا �إىل �شرقي �إفريقيا الو�سطي غرب ًا،
وهو حزام غني باملوارد الب�شرية والطبيعية ،وكلمة متا�س يف اللغة �أ�صلها يتما�س متا�س ًا ،ومتا�س ال�شيئان
�أي م�س �أحدهما الآخر ،وتقابلها يف اللغة الإجنليزية كلمة  Contiguityوالتي تعني جتاور ومتا�س،
ويرتبط التما�س لدى البع�ض مبفهوم ال�صراع ،ولذا جندهم يف�ضلون ا�ستخدام متازج؛ والتمازج هو
ذلك التفاعل الذي ي�أتي يف �إطار التداخل الثقايف والديني بني املجتمعات ،كما �أنه يت�صل بتبادل املنافع
وامل�صالح ،و�إنه على الرغم من �أن حياة املتجاورين ال تخلو من �صراع على املوارد �أو نحوها� ،إال �أن
ال�صراع نادر ًا ما يحدث بني قبائل التمازج ،وذلك نظر ًا لغنى مناطق احلزام ،والتي متثل �أغنى �إقليم
طبيعي يف القارة الإفريقية ،حيث ي�ضم  55%من القطاع القومي ،وكل حزام ال�صمغ العربي يف
ال�سودان ،وكل �آبار البرتول املنتجة حتى الآن ،ومعظم م�شروعات الزراعة الآلية املطرية ،وغري ذلك
من املوارد .وهذا احلزام يلعب دور ًا كبري ًا يف الإ�سهام يف تثبيت مكونات ال�شخ�صية ال�سودانية من حيث
التدين واللغة والزي والتوا�صل االجتماعي والثقايف .و�أن التمازج القائم بني قبائل احلزام ي�أتي ت�أكيد ًا
على قيم القبيلة واملتمثلة يف الكرم والت�سامح و�إغاثة امللهوف وحماية ال�ضعيف ،والتعا�ضد يف الأفراح
والأتراح وكما تربط بني تلك القبائل طقو�س احل�صاد والفزع والنفري ،وكل �صور التكافل االجتماعي،
ويت�ضح ذلك من حيث اللغة واملعتقدات والأعراف والتقاليد والأزياء والو�شم (ال�شلوخ) والآداب والفنون
و�آالت العزف كالطبول والربابة وال ُنق ّارة والإن�شاد والغناء والرق�ص وغريها(.)9
تع�سر بع�ض ال�شئ ،ب�سبب �آث��ار ال�سيا�سات
رغم �أن انت�شار الإ�سالم يف جنوب ال�سودان قد ّ
اال�ستعمارية ال�سابقة ،ون�سب ًة لكرثة الأدغال والأحرا�ش والأمرا�ض مثل مر�ض النوم “ذبابة التي�سي
تي�سي” ،مما �شاب انت�شار الإ�سالم يف جنوب ال�سودان القدمي بع�ض الق�صور؛ فلم يكن متعمق ًا يف نفو�س
معتنقيه ب�سبب اللغة وعدم ا�ستقرار ال�سكان� ،إن دول اال�ستعمار الغربية متمثلة يف الكني�سة والتب�شري،
قد ربطت يف �أذهان العامة دخول الإ�سالم بتجارة الرقيق ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن بع�ض �أقوال الباحثني
ب�أن اختالط دعوة ال�صوفية يف اجلنوب قد �أ�صابها خلط كبري باملوروثات الوثنية الإفريقية لدى بع�ض
القبائل ،مما �أحدث تعتيم ًا لر�ؤية الأ�سلمة ون�شر الدعوة(.)10
�إن الدين يلعب دور ًا كبري ًا يف احلياة ال�سودانية على وجه اخل�صو�ص ،و�أنه ي�ستخدم �أداة للتعبئة
واحل�شد منذ �أمد بعيد؛ فالتجربة الإن�سانية قد �أثبتت �أن الدين قيمة �أ�سا�سية لدى املواطن ال�سوداين
وهي حم ّرك له يف كل حياته.
وعلى الرغم من �أن العالقات الثقافية واالجتماعية يف ال�سودان متتاز بحزام متازج متداخل
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وعميق� ،إ ّال �أنها عالقات تديرها القبيلة ،وهي متثل �أكرب م�ؤ�س�سة اجتماعية بكل من العامل العربي
والإفريقي ،غري �أن��ه ت�أتي �أهمية التداخل الثقايف والديني بني قبائل التمازج يف ال�سودان القدمي
احلديث ،من �أنه تداخل بني العديد من واليات ال�سودان ،حيث ي�ضم حزام التمازج واليات من ال�شمال
هي :جنوب دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأبي�ض وجنوب النيل الأزرق ،تقابلها �أربع واليات
من اجلنوب هي :غرب بحر الغزال و�شمال بحر الغزال والوحدة و�أعايل النيل ،هذا �إ�ضافة لإدارة
�أبيي ،كما �أن هذا احلزام ي�ضم العديد من قبائل ال�سودان والتي من �أهمها :الإنق�سنا والفوجن و�سليم
وامل�سريية ُ
وال�شلك والدينكا والنوير والنوبة والرزيقات والهبانية(.)11
فقد اكت�سب التعاي�ش ال�سلمي يف ال�سودان �أهمية مت�صاعدة نظر ًا �إىل ت�شكيلته ا ُ
جلغرافية
والتاريخية واالجتماعية والثقافية والعرقية؛ بالإ�ضافة �إىل التنوع الديني الفريد ،فكان ال بد من �إدارة
هذا التنوع بحكمة ووعي لكي ي�صبح التعاي�ش ال�سلمي حالة م�سيطرة ،دون خالفات �أو �شقاقات.
وجت امل�س�ألة
فمنذ ت�أ�سي�س دولتي علوة واملقرة ،جاء الإ�سالم �سلمي ًا عرب وثيقة واتفاق ،ثم ُت ّ
عرب توافق ال�سالالت والثقافات املختلفة عند التقاء عبد اهلل جماع وعمارة دنق�س يف مملكة الفوجن
التي �شكلت جت�سيم ًا ثقافي ًا متكام ًال ا�ستمر لأكرث من ثالثة قرون عرب حكم فيدرايل فريد يج�سد ثمرة
الوحدة بني الأعراق وثقافة تلبي الرغبات والأ�شواق ،وانفتحت الأبواب ب�سماحة هجرة العرب ودخلت
ُ
الط ُرق ال�صوفية من ال�شرق وال�شمال الإفريقي وال�شام واحلجاز ،وما تزال مملكة الفوجن م�ستمرة عرب
ثقافة الذكر والطرق ال�صوفية والتكوينات املجتمعية التي جاءت نتيجة الت�صاهر واالن�صهار واالنتقال
من املجتمع الأموي للمجتمع الكبري (امللك عجيب) �صاهر البجا والأرتيقا ،و(بادي) �أر�سل ابنه لبني
�شنقول ،و� ّأ�س�س الرباطاب واجلعليون مملكة تقلي؛ ف�أ�صبحت التجربة التاريخية ت�صب ل�صالح التوا�صل
ال�سكانية من غرب �إفريقيا مع و�سط و�شرق �إفريقيا.
الثقايف عن طريق تفاعل وت�صاهر املجموعات ُ
فانت�شرت قبائل الفالتة والهو�سا يف كل مكان ،و�أ�صبحت ال�سارا والنوير والأ�شويل والزاندي بينهم
تداخل قبلي كبري ،ودينكا نقوك وامل�سريية يف �أبيي كان التعاي�ش ال�سلمي والتداخل الثقايف �أمر ًا طبيعي ًا
بينهم(.)12
وبالتايل فالناظر �إىل مبنى التاريخ ال�سوداين يجد �أن العالقة الوطيدة بني «الدولة» و»الثقافة»
ومن �أهم عنا�صرها الدين الإ�سالمي – قد �ساهمت كثري ًا يف ت�شكيل عنا�صر ومظاهر «الهويات»
اخلا�صة باملجموعات املختلفة التي �أخذت تندمج ب�صورة مل تكتمل بعد يف الكيان القومي ال�سوداين.
والوا�ضح �أن ال ُعن�صر الثقايف والديني على وجه التحديد ،مل يكن منف�ص ًال عن مرامي و�أغرا�ض
اجلماعات ال�سودانية العديدة �أو عن مرامي و�أغرا�ض االجتاه القومي الوحدوي ،مع تباين االجتاهني
وت�صارعهما �أحيان ًا.
هذا مع �ضرورة الت�أكيد على �أن متيز هذا العن�صر الثقايف (الديني) وا�ستقالله �أمر جدير
بالذكر .وال بد من الإ�شارة هنا �إىل «الآلية الدقيقة» التي ظلت متثل اجلماعات ال�سودانية املختلفة
للإ�سالم ودورها يف ت�شكيل التعبري ال�سيا�سي االجتماعي الثقايف املت�أثر بالإ�سالم –دين الغالبية-
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والأديان الأخرى ،ال�سابقة �أو الالحقة ،يف هذه البيئة وذلك يف �أطار غلبت عليه الت�سويات الثقافية
ومزاج التوافق والتعاي�ش ،مع عدم خل ّوه من بع�ض ال�صراع الوظيفي .وقد انتجت هذه الآلية التاريخية
نظام ًا ظهرت فيه العنا�صر الثقافية املتناق�ضة على م�ستويات خمتلفة بحيث ال ي�صطدم بع�ضها ببع�ض،
مما �ساهم يف بناء �أر�ضية م�شرتكة �أ�سا�سية� ،أ�صبح فيها «الإ�سالم» رابط ًا بني «الهويات» املختلفة يف
الن�سيج ال�سوداين القومي اجلامع .حيث �إن اجلنوبي امل�سلم �شريحة مهمة يف هذا املنعطف اخلطري
من عمر البالد  ،لأنه ميثل حلقة الو�صل بني ال�شمال واجلنوب ،فهو يرتبط باجلنوب جغرافي ًا وب�صلة
الرحم ،وبال�شمال عقيد ًة ولغ ًة وثقاف ًة.
عوامل ت�أثري ال�سودان على �شعوب �شرق �إفريقيا:
ال�سودان بلد مرتامي الأطراف ،متعدد الأعراق والثقافات والديانات .غري �أنه عرف بالتالقح
العرقي والتمازج الديني والثقايف يف عموم �إفريقيا ،ودرا�سة هذا التداخل الثقايف والديني بني قبائله
املختلفة – درا�سة علمية– ت�ستوجب من الفرد �أن ي�ضع يف اعتباره عوامل كثرية منها :اللغة والعرق
واملعتقد ،لكن ال�شاهد من القراءة يف تاريخ ال�سودان جند �أنه ت�أثر كثري ًا باالن�صهار العرقي والديني،
قبل دخول العرب ال�سودان وبعد دخولهم ،فقد كان لل�سكان يف �شمال ال�سودان معتقدات دينية قبل
الإ�سالم ،مثلما كان ل�سكان اجلنوب �أي�ض ًا دينهم ومعتقداتهم وطقو�سهم.
هناك ُع ّدة عوامل �ساهمت يف ت�أثري ال�سودان على �شرق �إفريقيا منها:
1ـ عوامل ال�شخ�صية ال�سودانية :وهي مميزات ال�شخ�صية الذاتية ال�سودانية و�سماتها اجلاذبة،
قد لعبت دور ًا يف ن�شر الثقافة ال�سودانية يف �شرق �إفريقيا ،حيث كان يتحلى ال�سوداين بتفوق فكري
وخلقي جعله منوذج ًا ُيقتدى به من ناحية الثقافة والأخالق ،بحيث �أ�ضحى قبول الثقافة ال�سودانية
ب�صورة وا�سعة يف �شرق �إفريقيا خا�صة يف �إثيوبيا و�إرتريا وال�صومال .وال�سودان بلد مرتامي الأطراف،
متعدد الأعراق والثقافات والديانات .غري �أنه عرف بالتالقح العرقي والتمازج الديني والثقايف يف
عموم �إفريقيا ،ودرا�سة هذا التداخل الثقايف والديني بني قبائله املختلفة – درا�سة علمية– ت�ستوجب
الفرد �أن ي�ضع يف اعتباره عوامل كثرية منها :اللغة والعرق واملعتقد ،لكن ال�شاهد من القراءة يف تاريخ
ال�سودان يوجد �أنه ت�أثر كثري ًا باالن�صهار العرقي والديني ،قبل دخول العرب ال�سودان وبعد دخولهم،
فقد كان لل�سكان يف �شمال ال�سودان معتقدات دينية قبل الإ�سالم ،مثلما كان ل�سكان اجلنوب �أي�ض ًا
دينهم ومعتقداتهم وطقو�سهم.
2ـ طبيعة الثقافة ال�سودانية الإ�سالمية� :إن طبيعة الثقافة ال�سودانية وما ات�سمت به من ِ�سمات
وما قام عليها من دعائم ،جعلت منه طريق ًا قريب ًا لقلوب الأفارقة يف �شرق القارة ،كما �أن موقف
الإ�سالم الإن�ساين من بع�ض الق�ضايا التي ت ُهم الأفارقة مثل الرق واال�ستعمار والتفرقة العن�صرية
والظلم وغريها ،جعلت هذه الديانة تدخل يف قلوب الأفارقة ب�سرعة كبرية.
والثقافة ال�سودانية حني انت�شرت على نقاط وا�سع من العمق الإفريقي ،مل ت�ستعبد �شعوب
املنطقة ،و�إمنا زودتها بالعزة والكرامة ،وقوت فيها النزعة �إىل ا ُ
حلرية واال�ستقالل ،كما مل تق�ض على
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النظم املحلية لهذه ال�شعوب ،و�إمنا �أك�سبتها �شك ًال جديد ًا تالءمت مبقت�ضاه مع قيم الإ�سالم وتقاليده.
وال�شخ�صية ال�سودانية تت�صف ب�أنها تنتمي �إىل الدين يف عالقاتها اليومية ،ويت�صف الواقع الديني
ال�سوداين بالتعددية -الن�سبية -وهو يف احلقيقة ال يتناق�ض مع اجلمع بني الوحدة والتعددية ،لأن هناك
دين الإ�سالم هو الدين الغالب على بقية الأديان .هذا بالطبع �إىل جمموع الأديان الأخرى واملعتقدات
القبلية؛ وبكل ت�أكيد ف�إن الإ�سالم ميكن �أن يكون عالقة انتماء لل�شخ�صية ال�سودانية �إذا كان هنالك
التزام ب�ضوابط تعدد االنتماء الديني.
3ـ طبيعة ال�شخ�صية الإفريقية� :إن �أوج��ه الت�شابه بني طبيعة الإن�سان الإفريقي والإن�سان
ال�سوداين ،كانت �أحد الأ�سباب التي جعلت الإ�سالم جاذب ًا بالن�سبة للأفارقة ،فالإفريقي بطبعه تواق
للحياة الكرمية ،كما �أنه حمب للقيم النبيلة كالكرم وال�شجاعة وال�صرب وهذا كله ما �أتى به الإ�سالم
ح�سن.
وحت ّلت بها ال�شخ�صية ال�سودانية وتقبله الإن�سان الإفريقي ب�صدر ِ
رحب وقبول ُ
4ـ البيئة الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية يف �إفريقيا� :ساعدت الظروف الثقافية واالجتماعية
وال�سيا�سية التي �سادت �إفريقيا على انت�شار الثقافات املتعددة فيها .حني عا�شت �إفريقيا ولفرتة طويلة
يف ظل اخلرافات املوروثة والفراغ العقدي الذي كان يغطي معظم �إفريقيا ،ولذا كان انت�شار الثقافات
الواردة �إليها َ�سه ًال وم ُي�سر ًا.
�أثر الثقافات املتعددة التي دخلت �شرق �إفريقيا عن طريق ال�سودان:
توجد هناك بع�ض القبائل بني كينيا وتنزانيا والتي يرجع �أ�صلها �إىل عهد اخلديوي �إ�سماعيل،
ويطلقون على �أنف�سهم الأ�شراف ،و�أنهم من �أ�صول تركية قدمية ،ويع�ضد ذلك �أي�ض ًا �أن ه�ؤالء النا�س
حد كب ٍري من حيث ال�شكل العام لتق�سيمات الوجه وال ُبنيان اجل�سماين بالأتراك ،وما
يت�شابهون �إىل ٍ
يزالون يرتدون اجللباب والطربو�ش الأحمر الرتكي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يوجد �شبه كبري يف
الأدوات والآالت الزراعية امل�ستخدمة يف منطقة دول حو�ض النيل والأدوات التي كان ومازال البع�ض
من املزارعني الأتراك ي�ستخدمونها حتى الآن ( .)13وعلى اجلانب الدويل الإقليمي فاللغة ال�سواحيلية
تعد من �أهم اللغات الإفريقية يف �شرق وو�سط �إفريقيا ،وذلك النت�شارها يف رقعة وا�سعة ت�شمل تنزانيا
وكينيا ويوغندا وروان��دا وبوروندي و�أج��زاء من ال�صومال وزامبيا وزائ�ير (الكونغو الدميقراطية)
ومالوي ومدغ�شقر وجزر القمر  ،وجنوب ال�سودان.
ونظر ًا لأهمية اللغة ال�سواحيلية و�أهمية املنطقة املنت�شرة بها ف�إنها ُت�ستعمل يف العديد من
الإذاعات العاملية ،كما ُتد َّر�س يف العديد من اجلامعات الإفريقية والأوربية والأمريكية والآ�سيوية كلغة
�أجنبية ثانية� ،أو ت�شكل �إحدى لغات الأق�سام العلمية بكليات الآداب �أو اللغات .و ُتعد تنزانيا من �أكرث
القومي يف �شتى املجاالت� ،إذ �إنها
الدول التي تت�سع فيها دائرة ا�ستعمال اللغة ال�سواحيلية على النطاق
ّ
اللغة القومية والر�سمية بها.
و ُتعد كذلك لغ ٌة قومي ٌة يف كينيا� ،أما يف باقي دول �شرق وو�سط �إفريقيا ،فاللغة ال�سواحيلية ُتعد
اللغة امل�شرتكة التي يتوا�صل بها معظم �أفراد �شعوبها كلغة ذات انت�شار وا�سع بني العديد من اللغات
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الإفريقية املنت�شرة يف تلك املنطقة ،مبا يجعلها بحق لغة تفاهم م�شرتك على نطاق وا�سع بني �أفراد
القبائل املنت�شرة يف �شرق وو�سط �إفريقيا على اختالف لغاتهم ولهجاتهم .و ُتعد منطقة �ساحل �شرق
�إفريقيا املوطن الأ�صلي للغة ال�سواحيلية ،وكذلك اجلزر القريبة من ال�ساحل مثل :زجنبار ومببا ومافيا
وممبا�سا ،حيث يتحدث �سكانها اللغة ال�سواحيلية كلغة �أوىل و�أ�سا�سية(.)14
و ُتعد اللغة العربية �أبرز هذه اللغات و�أهمها ت�أثري ًا يف اللغة ال�سواحيلية ،ويرجع ذلك لظروف
االحتكاك امل�ستمر بني التجار العرب ولغتهم العربية وبني قبائل البانتو يف �شرق �إفريقيا ولغتهم
البانتوية ،مما كان له عظيم الأثر يف اقرتا�ض اللغة ال�سواحيلية للعديد من املفردات العربية ،وخا�صة
يف مناطق �ساحل �شرق �إفريقيا واجلزر القريبة منه حيث يرجع �أ�صل العديد من ال�سكان �إىل جذور
عربية من منطقتي �شبه اجلزيرة العربية واخلليج العربي.
ومعنى ذلك �أن اللغة ال�سواحيلية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باللغة العربية والثقافة الإ�سالمية التي
�ساهم ال�سودان يف ن�شرهما يف تلك املنطقة ،وذلك لأن حكام منطقة �شرق �إفريقيا يف تلك الفرتة
والتي بد�أت تنت�شر فيها اللغة ال�سواحيلية كانوا من العرب ال ُعمانيني الذين كانوا يدينون بالإ�سالم
ويتحدثون اللغة العربية ،وهو ما ت�شري �إليه الن�سبة العالية القرتا�ض اللغة ال�سواحيلية للمفردات العربية
يف املجاالت املختلفة ال�ستخدام اللغة ال�سواحيلية مبا يف ذلك املجال الأدب��ي ،وخا�ص ًة امل�صطلحات
الأدبية املتعلقة بالأ�ساليب اللغوية ،وكذلك املتعلقة بال�شعر و�أمناطه على اعتبار �أن ال�شعر كان ُيعد �أهم
الأمناط الأدبية الذي كان ي�ستحوذ على اهتمام ال�صفوة من املثقفني يف تلك الفرتة(.)15
م�ساهمة الثقافة ال�سودانية يف املنطقة:
�إن مملكة الفوجن �أو”ال�سلطنة الزرقاء” الإ�سالمية التي قامت يف و�سط ال�سودان وامتدت قرون ًا،
قد �ساهمت يف ن�شر الثقافتني العربية الإ�سالمية يف باقي �أجزاء ال ُعمق ال�سوداين ومن َثم �إىل املناطق
املجاورة يف ال�شرق الإفريقي ،وكانت هذه اململكة مبثابة �أول احتاد بني العرب الوافدين وال�سكان
الأ�صليني .وتعترب �أول مملكة �إ�سالمية قوية ذات �شوكة و�سلطان واقت�صاد م�ستقر قائم على الزراعة
يف و�سط ال�سودان؛ عندما حتالف العبدالب واملجموعة العربية اجلهينية بقيادة عبد اهلل جماع وعمارة
دنق�س من الفوجن ،فهو �أول حتالف �سيا�سي وع�سكري بني الغابة وال�صحراء يف ال�سودان( ،)16لأن كال
املجمعتني مهما اختلفت حولهما الآراء �إال �أنهما دون �أدنى �شك نتاج طبيعي لتمازج عربي �إفريقي.
وقد ن�ش�أت مملكة �سنار بعد انت�شار الإ�سالم و اللغة العربية نتيجة لتزايد الوجود العربي
والت�صاهر بني العرب والنوبة .ولعل اتفاقية البقط هي التي و�ضعت الإطار العام الذي �سمح للعرب
بالعبور من �صعيد م�صر وال�سري على امتداد حو�ض النيل جنوب ًا(.رمبا كان للرتتيبات املتفق عليها
مبقت�ضى اتفاقية البقط بني العرب والنوبة يف �شمال ال�سودان عام 652م �أثر فاعل يف جممل تفاعالت
عمل ّية التح ّول االجتماعي والثقايف يف ال�سودان وعلى امتداده حتى �أوا�سطه بل امتد �إىل �أجزاء من ال�شرق
الإفريقي� .إن �أهم خ�صائ�ص هذه االتفاقية ال�سلمية �أنها قد خلقت مناخ ًا مت�صاحل ًا و�أُطر ًا للتعاي�ش
ال�سلمي �أدى يف حم�صلته النهائية لعملية من االندماج والتفاعل العربي والإ�سالمي يف املحيط املحلي
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وبطريقة تدريجية و�سلمية وعلى امل�ستويات الدينية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،ومن خالل
ذلك متت عملية �شاملة لإعادة ت�شكيل الثقافة املحلية حيث غلبت عليها اخل�صائ�ص واملكونات العربية
والإ�سالمية)؛ وقد ظلت اتفاقية البقط �سارية لأكرث من  600عام مما �أتاح للعرب فر�صة امل�صاهرة
والو�صول �إىل ال�سلطة م�ستفيدين من نظام انتقال الوراثة عن طريق الأم يف مملكة املري�س �شمال
دنقال و دولة املغرة .لقد احت�ضنت �سنار ح�ضارة مملكة الفوجن متعددة الثقافات والأعراق وب�سطت
نفوذها على ال�سلطنات واملمالك والأقاليم املحيطة بها مبا فيها مملكة علوة بعا�صمتها �سوبا واملمالك
وامل�شيخات الأخرى� .إن الفوجن قد ب�سطوا نفوذهم على معظم ما يعرف بال�سودان ال�شمايل الآن و�أثر
ذلك يف اللهجات املحلية غري العربية التي كانت �سائدة يف املنطقة حتى �أ�صبحت العربية هي لغة
التخاطب بني القبائل املختلفة من عرب وغريهم؛ ولعل ذلك يعود بالدرجة الأوىل لالن�سياب ال�سلمي
للثقافة الوافدة عرب التجار والعلماء الذين �أتاح لهم قيام دولة �سنار االت�صال بحرية مع املواطنني ،كما
�أن القدوة احل�سنة التي متثلها �سالطني �سنار هي الأخرى قد �ساعدت كثري ًا يف هذا االجتاه(.)17
�إن ال�سودان وبخ�صائ�صه اجلغرافية وال�سكانية و�إرث��ه احل�ضاري قد كان عميق التفاعل مع
حميطه الإفريقي والعربي والإ�سالمي وكلها عوامل قد كانت كافية لتعطي وتفرز لل�سودان ثقافته
اخلا�صة واملميزة والتي �أثبتت قدرة عالية على اال�ستدامة يف مقابل الثقافات الأخرى الوافدة .وبهذه
الأبعاد ف�إن �سنار قد �أر�ست دعائم القومية والثقافة ال�سودانية وقيمها التي كانت لها �آثارها العميقة يف
ت�شكيل ال ُهوية الثقافية للبالد وتكوينها القومي ومنها ميكن �أن ن�ستمد منوذج العالقة الإيجابية ما بني
التحول ال�شامل يف ال�سودان .وما
الوحدة والتنوع والتي ينبغي �أن ت�صبح ب�ؤرة ومركز ًا للجاذبية يف عملية ّ
كان لهذه الثقافة �أن تتو�سع وتتمدد يف هذه امل�ساحة ال�شا�سعة من ال�سودان لوال الدور الكبري الذي قامت
به القبائل امل�ستعربة خا�صة و�أن بع�ض القبائل العربية وعلى قلتها قد احتمت بالبادية وال�صحراء بحث ًا
عن بيئتها وحفاظ ًا على هويتها اخلا�صة.
لقد اهتم ملوك �سنار بالعلم ولذلك �أقاموا ُرواق ال�سنارية يف الأزهر بالقاهرة من �أجل طالب
مملكة �سنار املبتعثني �إىل هناك ،و�شجعوا هجرة علماء الدين الإ�سالمي للهجرة �إىل ال�سودان للدعوة و
ن�شر العلم .وان�ش�أ �أحد �سالطني مملكة �سنار ويدعى بادي الأحمر وقف ًا باملدينة املنورة ال�ستقبال الزوار
من مملكته للإقامة هناك عند زيارتهم للأرا�ضي املقد�سة وال يزال جزء من �أوقاف ال�سودان هناك.
ونتيجة لذلك انت�شرت العلوم الإ�سالمية واللغة العربية ب�صورة نظامية خا�صة مع انت�شار اخلالوى التي
تعرف بالكتاتيب يف ال�سودان لتحفيظ القر�آن الكرمي وعلوم العربية واحل�ساب .وكان لهذه الأماكن
�أثر بالغ الأهمية حيث تالقت اجلماعات ال�سودانية من خمتلف مناطق البالد ومتازجت واختلطت
بدرجة كبرية وقامت على �إثر ذلك مدن وقرى �أدت �إىل حتول كبري يف حياة النا�س من البداوة �إىل
املدنية والتح�ضر .ويف عهد دولة �سنار دخل الت�صوف �إىل ال�سودان على يد ال�شيخ تاج الدين البهاري
القادري قادم ًا من احلجاز عام 1571م ،و�أقام يف وادي �شعري باجلزيرة و�أخذ عنه اليعقوباب وحممد
ود رحمة احلالوي و�شاع الدين ود التومي ُ
ال�شكري وعجيب املاجنلك يف قري من العبدالب وحممد
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الهميم ود عبد ال�صادق الركابي .وقد �أ ّثر الت�صوف على احلياة الثقافية والهوية ال�سودانية حيث ترك
ب�صمات وا�ضحة جندها يف �سلوك ال�سودانيني عموم ًا مما ب�سط قيم الت�سامح والكرم والنجدة والوفاء
والأخوة ال�صادقة؛ و�أن ذلك الأثر �أي�ض ًا ينجلي يف �أدبهم وعاداتهم وتقاليدهم ولذلك يعترب الت�صوف
�أحد �أهم مكونات الثقافة يف ال�سودان .لقد كان لقيام مملكة �سنار دور يف ب�سط الأمن واال�ستقرار
على رقعة جغرافية وا�سعة وبالتايل مهد لتوا�صل القبائل العربية ،و�أدى ملزيد من التجان�س واالنت�شار.
وعلى �إثر ذلك ا�ستقرت بع�ض القبائل العربية و�أخذت يف التح�ضر و�أقامت ال ُقرى على �ضفاف النيلني
الأزرق والأبي�ض ،وانت�شرت فيها دور العلم مثل اخلالوى واملدار�س الدينية التي �أ�سهمت بقدر كبري يف
ن�شر علوم الدين واللغة العربية ،خا�ص ًة بعد ات�صال �سنار بالأزهر ال�شريف يف م�صر ومبراكز الثقافة
الإ�سالمية الأخرى يف احلجاز واملغرب العربي ،عن طريق هجرات احلجيج من �شرق وغرب �إفريقيا
و�شمالها مرور ًا ب�سنار التي �صارت قبلة للنا�س من كل حدب و�صوب .لقد جلب القادمون من الغرب
مذهب الإمام مالك ورواية ور�ش عن نافع .ونظر ًا لوقوعها يف طريق احلج �أ�صبحت �سنار م�ستقر ًا لكثري
من النا�س القادمني من ممالك احلزام ال�سوداين الغربي مثل :و ّداي وكامن وبرنو وباقرمي ومايل
و�سنغاي و�سوكتو يف عهد عثمان دانفوديو ،ومملكة الفوطة التي قامت حتت حكم عمر بن �سعيد الفوتي؛
وفيما بعد قدم احلاج عمر بنف�سه من مايل لت�ستقر �أ�سرته يف منطقة �سنار ،ويظل �أحفاده هناك
حتى يومنا هذا� .إن �سلطنة �سنار قد �أمدت ال�سودان احلديث ب�أهم خ�صائ�صه القومية املتوا�صلة بني
الأجيال ب�سبب التمازج العرقي و الثقايف الذي مت برعاية تلك الدولة(.)18
وهكذا يعترب ال�سودان هو �أكرث الدول العربية توغ ًال يف ج�سد �إفريقيا وقد �أعطته هذه امليزة
بعد ًا �إ�سرتاتيجي ًا عرب التاريخ وخالل الع�صر احلا�ضر ،حيث تعتربه جميع الكتابات الإ�سرتاتيجية ا َمل ْعرب
العربي �إىل �إفريقي ًا �سيا�سي ًا وجغرافي ًا وح�ضاري ًا� ،أو اجل�سر الذي تتعاون فيها احل�ضارتان الإ�سالمية
والإفريقية ،ال ب�سبب موقعه ا ُ
ال�سكاين حيث يت�شكل ال�سودان من
جلغرايف فقط ،ولكن بحكم تكوينه ُ
�أعراق متعددة يندمج فيها اجلن�س العربي والإفريقي كما تلتقي فيها احل�ضارة الإ�سالمية باحل�ضارة
الإفريقية .وتنظر الدوائر الإ�سرتاتيجية الغربية �إىل املقدرات الإ�سرتاتيجية لل�سودان باعتبارها دولة
�إذا ما متكنت من النمو والتطور واال�ستقالل احل�ضاري وبناء جي�ش كبري واقت�صاد قوى ف�إنها �ستحدث
انقالب ًا خطري ًا يف الو�ضع الإ�سرتاتيجي يف املنطقة املحيطة بها خا�ص ًة منطقة و�سط �إفريقيا ومنطقة
القرن الإفريقي ،وكذلك ال�سيطرة على البحر الأحمر و�سواحله ،وبالتايل �إ�ضعاف املكانة الإ�سرتاتيجية
امل�صطنعة لإريرتيا ،ورمبا ي�سبب ذلك نهو�ض ًا كبري ًا وحتو ًال ا�سرتاتيجي ًا يف طموحات الأقليات امل�سلمة
يف �إفريقيا ،ولذلك كان الدعم امل�ستمر حلركة التمرد يف اجلنوب الذي اندلع يف �أغ�سط�س عام 1955م
حتى توقيع اتفاق نيفا�شا عام 2005م.
وم��ن املالحظ �أن �أك�ثر من  90%من �سواحل البحر الأح�م��ر تقع داخ��ل ال�سواحل العربية
الإ�سالمية ،واالخرتاقات غري العربية لهذه اجلغرافية البحرية هما ال�شاطئ الإ�سرائيلي عرب �إيالت،
وكذلك ال�سواحل الإريرتية( 25كلم) ،وعليه ف�إن �إعادة تنظيم �أمن البحر الأحمر يتوقف على توافق
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عربي �إفريقي م�شرتك.
الأبعاد الثقافية يف عالقات ال�سودان بجواره الإقليمي:
ُتعد الدولة ال�سودانية يف �شمال ال�سودان دولة �إفريقية �أ�صيلة ،وهي خليط �إفريقي عربي (Afro
 )Arab Mixان�صهر فيما بينه م�شك ًال بوتقة �إثنوثقافية ُمرتابطة م�شكلة ج�سر ًا من التوا�صل منذ
احلقب التاريخية القدمية بني العامل الإفريقي والعربي ،ولكن م�صالح الغرب �أبت �إال �أن جت�سد العزلة
بني ال�شمال الإفريقي العربي واجلنوب الإفريقي الذي ُيعترب ال�سودان �أحد حلقات و�صله عرب دفع �أبناء
اجلنوب نحو االنف�صال� .إن �أبناء ال�شمال ال�سوداين جزء ال يتجز�أ من �أبناء هذه القارة يتفاعلون مع
ق�ضاياها يف �سبيل رفعة القارة الإفريقية ،وهم من �أوائل الأفارقة الذين بذلوا جهد ًا تاريخي ًا مقدر ًا
من �أجل حترير القارة الإفريقية من براثن اال�ستعمار الأوربي (،)European Colonization
والوقوف �ضد نظام الأبارتهيد (التمييز العن�صري) ( ،)Apartheidكما �أنه الآن ي�ساند اجلهد
اجلماعي الإفريقي للعمل على حماية مقدرات وموارد القارة الإفريقية من تغ ّول املُ�ستعمرين اجلدد
القادمني لنهب موارد القارة الإفريقية ،ف�إن دعم �إطار العالقات ال�سودانية الإفريقية عرب توثيق
عالقات ال�سودان الثقافية بدول املحيط الإقليمي لل�سودان ُي�ش ّكل �أحد �أهم املحاور التي ت�ساعد يف دعم
ال�سالم الإقليمي للدولة ال�سودانية(.)19
ولقد ظل ال�سودان حلقة و�صل بني الثقافات العربية والإ�سالمية والإفريقية ،ومن خالل التقاء
وتالقح هذه الثقافات املتعددة� ،أ�صبح ال�سودان م�صدر ثراء اجتماعي وثقايف وفكري كبري� ،ش ّكل خليط ًا
�إثنوثقافيا قوي ًا ومتجان�س ًا فيما بينه ،يحمل روح االنتماء للقارة الإفريقية بقدر ما يحمله من انتماء
نحو الثقافة العربية م�صدر ثرائه الثقايف املمتد ،هذا مما جعل االلتقاء من ال�سودان ال�شمايل م�صدر
ات�صال متوا�صل بني �إفريقيا والعاملني العربي والإ�سالمي� .إن توثيق العالقات مع دول املحيط الإقليمي
لل�سودان يعترب من الأهداف الإ�سرتاتيجية للدولة ،ويطرح توثيق العالقات فكرة ا�ستنباط �إ�سرتاتيجيات
نابعة من جهود بحثية مكثفة ومعلومات ذات قيمة عن دول املحيط الإقليمي لل�سودان ت�ساعد يف و�ضع
منهج و�أ�سلوب عمل ي�ساعد يف توثيق هذه العالقات ،كما يجب �أن تراعى الإ�سرتاتيجيات املعدة م�س�ألة
الأولويات الإقليمية ( )Regional Prioritiesلل�سيا�سة ال�سودانية والتي تت�شكل من الأوليات
التالية(:)20
دول اجلوار الل�صيقة (:)Neighboring Countries
بعد انف�صال اجلنوب عن ال�شمال ال�سوداين �أ�صبحت دول اجلوار الل�صيقة بال�سودان �سبع دول
هي م�صر �إريرتيا� ،أثيوبيا ،جنوب ال�سودان� ،إفريقيا الو�سطى ،ت�شاد وليبيا ،فم�صر تعني رقم ًا �إقليمي ًا
مهم ًا فهي فاعلة يف الإطار العربي والإفريقي ،ومتتلك خربات كبرية يف النواحي ال�سيا�سية واالقت�صادية،
والع�سكرية والعلمية ،فمن الناحية ال�سيا�سية والأمنية هناك احتياج للتن�سيق بني م�صر وال�سودان يف
ملفات مهمة ورئي�سية منها ملف التكالب الأجنبي على ال�سودان وحماولة تفتيته ،وملف املياه ،ملف
الوجود الإ�سرائيلي يف منابع النيل ،وملف �أمن البحر الأحمر والتواجد الع�سكري الأمريكي يف القارة
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الإفريقية وا�ستبعاد بع�ض الدول العربية من التن�سيق مع القيادة الأمريكية لإفريقيا ،بالإ�ضافة للخطط
امل�شرتكة من �أجل تن�سيق اجلهود لتعزيز العالقات بالدول الإفريقية يف �إطار حملة من�سقة حلماية
الأمن الوطني لكل من ال�سودان وم�صر.
�أما �إريرتيا فتوثيق التعاون معها مهم ف�إريرتيا متتلك �شاطئا طويال على البحر الأحمر ،كما
ميكن توجيه ا�ستثمارات �سودانية يف جمال التعدين و�صيد الأ�سماك و�إقامة مناطق حرة يف موانيها
يحل �أزماتها االقت�صادية ويعود بالنفع على ال�سودان علما ب�أن التعداد ال�سكاين لإريرتيا ال يتجاوز
( )6ماليني ن�سمة� ،أما �إثيوبيا فهي دولة لها وزنها الإقليمي وتعدادها ال�سكاين يفوق 85مليون ن�سمة
وتعاين من �ضائقة اقت�صادية نتيجة الرتفاع معدل ال�سكان ،اال�ستثمار ال�سوداين يف �إثيوبيا يف جمال
ال�صناعات التحويلية والزراعية ي�سهم يف حل م�شاكل �إثيوبيا ويدر دخ ًال ُمقدر ًا لل�سودان كما ي�ساهم
يف رفع حجم التبادل التجاري بني البلدين ،مع العلم بوجود عمالة �إثيوبية ماهرة يف �شتى املجاالت
ورخي�صة الأجر ،كما �أن احتياجات �إثيوبيا للبرتول وموانىء ل�صادراتها ووارداتها ي�شكل بعد ًا �آخر
يف توثيق العالقات معها ،وتطوير العالقات العلمية بني اجلامعات ال�سودانية والإثيوبية ينقل خربات
الغرب املتعاون معها �إىل ال�سودان�.أما جنوب ال�سودان و�إفريقيا الو�سطى فيحتاجان ال�ستثمارات يف
جمال البنية التحتية واخلدمية وت�سهيالت يف املوانىء ال�سودانية وتفعيل التجارة احلدودية من �أجل
�سد احتياجاتهم من ال�سلع الرئي�سية وال�سودان يعترب �أحد املناطق التي تتنف�س بها هاتان الدولتان ،كما
يحتاجان لفر�ص تعليمية يف اجلامعات واملعاهد ال�سودانية� .أما ت�شاد فهي حتتاج للموانىء ال�سودانية يف
جمال ال�صادرات والواردات واخلربات النفطية ال�سودانية حيث بها احتياطات برتولية كبرية ،وتو�سيع
حجم التبادل التجاري والعلمي مع ال�سودان� ،أما ليبيا فيمكن تطوير العالقات معها يف املجاالت
البرتولية واال�ستفادة من خرباتها يف جمال ح�صد املياه اجلوفية وتنمية التجارة البينية ،ولكن الأو�ضاع
غري امل�ستقرة بها الآن حتتاج لت�أمل من اجلانب ال�سوداين.
منطقة القرن الإفريقي (:)Horn of Africa
ي�شكل القرن الإفريقي مدرك ًا جغرافي ًا يرتبط باملوقع على اخلريطة ،ومفهوم القرن الإفريقي
يف بداياته ارتبط بالق�ضية ال�صومالية وعالقاتها املعقدة مع �إثيوبيا ،ولكن املفهوم �سرعان ما ات�سع
ا�ستخدامه لي�شمل ال�سودان ،فطبيعة التفاعالت الداخلية واخلارجية املرتبطة بالتطور اجليو�إ�سرتاتيجي
للمنطقة قد �أ�سهم يف �إعادة �صياغتها وتركيبها �أكرث من مرة واحدة ،فاحلروب الأهلية،وال�صراعات
العنيفة على ال�سلطة ،وانهيار م�شروع الدولة الوطنية والكوارث الطبيعية والتناف�س ال��دويل على
املوارد والنفوذ مل ينقطع عن املنطقة ب�أكملها ،وكلها عوامل �أ�سهمت يف التو�سع يف ا�ستخدام مفهوم
القرن الإفريقي ،وبعد نهاية احلرب الباردة ،�أعيدت �صياغة منطقة القرن الإفريقي من الناحية
اجليو�إ�سرتاتيجية مرة �أخرى لتعك�س حقيقة �سيا�سات الهيمنة والنفوذ للقوي الأجنبية يف املنطقة، وقد
مت يف هذا ال�سياق اقرتاح مفهوم القرن الإفريقي الكبري ليعرب عن امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية
والأمنية للدول الغربية والواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل يف �شمال �شرق �إفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل
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منطقة البحريات العظمى ،وبعد هجمات � 11سبتمرب 2001م �أدت العديد من االعتبارات الأمنية
ببع�ض �أدبيات التفكري الإ�سرتاتيجي للواليات املتحدة الأمريكية �إىل التو�سع يف ا�ستخدام مفهوم القرن
الإفريقي لي�شمل اليمن ورمبا بع�ض بلدان اخلليج العربية ،عليه ف�إن ا�ست�شراف معامل امل�ستقبل واحلديث
عن م�ستقبل اخلريطة اجليو�سيا�سية للمنطقة يعتمد على جملة من العوامل امل�ؤثرة يف بيئة ال�صراعات
داخل القرن الإفريقي� ،أولهما يرتبط ب�إ�سرتاتيجيات التدخل الدويل يف املنطقة� ،أما الثاين فريتبط
بانعكا�سات ظهور النفط يف كثري من دول املنطقة ،وهو ما يعني �إ�ضافة بعد جديد لطبيعة التوترات
القائمة ،حيث �إن ظهور النفط يف املنطقة �أدى �إىل �إعادة ح�سابات �أطراف ال�صراع الداخلية كما �أنه
جذب �أطراف ًا خارجية طاحمة لك�سب ال�سيطرة واحل�صول على هذه الرثوة ،وميكن �أن ن�شري �إىل �أن �أحد
�أهداف القيادة الأمريكية لإفريقيا ( )AFRICOMتتمثل يف حماربة النفوذ ال�صيني (Chinese
 )Hegemonyاملتنامي يف املنطقة ،وت�أمني الو�صول �إىل حقول النفط ،وال�شك �أن التفاعل بني هذه
املُتغريات الداخلية واخلارجية �سوف ي�ؤدي �إىل �إعادة ر�سم خريطة القرن الإفريقي الكبري  ،وعليه ما
حدث من انف�صال للجنوب يدخل يف �ضمن هذا الإطار ،وبناء على ذلك توطيد العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية والعلمية مع جيبوتي مهم من الناحية الأمنية لأهمية املوقع اجليو�سيا�سي لها،
فتحكمها يف مداخل البحر الأحمر ووجود قاعدة ليمونري( )Lemonierالفرن�سية وقاعدة ليمونري
الأمريكية التي توجد بها قوات املهام امل�شرتكة الأمريكية (Combined Joint Task Force
 )CJTFوالتي ت�ساهم بال �شك يف كل العمليات املوجهة نحو ال�سودان ،يجعل من جيبوتي موقع ًا
جيوبولتيكي ًا ( )Geopoliticalمهم لل�سودان ميكن منه ت�أمني حركة املالحة من و�إىل ال�سودان
عرب باب املندب ،كما ميكن من خالله التعاطي مع جمريات الأحداث يف ال�صومال و�سواحل املحيط
الهندي ،و�إعطاء تف�سريات لظاهرة القر�صنة ال�صومالية وت�أثرياتها على خطوط املالحة القادمة من و
�إىل ال�سودان ،وظاهرة اختطاف ال�سفينة القادمة لل�سودان حمملة مبعدات مل�صنع �سكر النيل الأبي�ض
ت�ؤكد �أهمية التواجد ال�سوداين الع�سكري والأمني بجيبوتي عرب تفعيل برتوكول تعاون �أمني ع�سكري
ي�سمح بوجود ت�سهيالت �أمنية وع�سكرية بجيبوتي(.)21
منطقة حو�ض النيل (:)River Nile Basin
�أ�صبحت ق�ضية الأمن املائي يف حو�ض نهر النيل وم�ستقبل م��وارده املائية والطلب على املياه
من التحديات التي تواجه الأمن املائي لدول حو�ض نهر النيل ،حيث �إن املاء ي�شكل حمور اجلغرافيا
ال�سيا�سية يف املراحل التاريخية املختلفة التي مرت باملنطقة و�أ�سا�س التفاعالت احل�ضارية وال�صراعات
والتدخالت اخلارجية ،ومازالت املياه يف بدايات القرن احلادي والع�شرين تعترب من �أخطر التحديات
التي تواجه العامل ب�أ�سره� ،إن نهر النيل الذي يجري من منبعيه يف بحرية فيكتوريا وبحرية تانا حتى
م�صبه يف البحر الأبي�ض املتو�سط والذي ي�ضم ت�سع دول متت ت�سميتها بدول حو�ض النيل وهي( :بوروندي
ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية ويوغندا و�إثيوبيا وال�سودان وم�صر) ،ودولة
�إريرتيا التي �أ�ضيفت لهم بو�صفها دولة مراقبة� ،أخذت �أزمة املياه فيه تربز لل�سطح بني الدول املكونة
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حلو�ضه ،وت�شكلت حالة من اال�ستقطاب احلاد بني دول املنبع وامل�صب التي ت�شكل ج��زء ًا من حلقة
ت�صعيد ال�صراعات التي تخدم م�صالح �أجندات خارجية يف القارة الإفريقية ،واملتابع للأخبار التي
تتناقلها و�سائل الإعالم العاملية وبالأخ�ص الأمريكية والإ�سرائيلية والربيطانية يف هذه الفرتة ،يجد
�أن �أغلبها يتحدث ويروج عن �أن هنالك حرب ًا قادمة يف امل�ستقبل القريب بني دول حو�ض نهر النيل
مما يدلل على �أن هنالك ترويج ًا �إعالمي ًا لق�ضية املياه يف حو�ض نهر النيل قبل وبعد التباين واخلالف
الذي برز بني دول املنبع وامل�صب عقب اجتماعي الإ�سكندرية و�شرم ال�شيخ والذي بعده قامت خم�س
من دول املنبع بتوقيع اتفاقية �إطارية جديدة فيما بينهما يف  14مايو 2010م يف عنتبي دون ال�سودان
وم�صر مما �أدى �إىل ت�أزمي املوقف وزيادة التوتر يف منطقة حو�ض نهر النيل� ،إن الكثري من الباحثني
يف �ش�ؤون املياه وال�سيا�سة والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف منطقة حو�ض نهر النيل ي�ؤكدون ويتفقون �أن
حل الأزمة القائمة الآن بني دول املنبع وامل�صب حول كيفية توزيع وا�ستخدامات املياه ،يكمن يف تر�سيخ
مبد�أ التعاون بني دول حو�ض نهر النيل ،مبعنى �أن يخدم م�سارات التنمية يف كل دول حو�ض النيل دون
الإ�ضرار مب�صالح �أي دولة من دوله ،عليه البد من اخرتاق �سوداين �إيجابي لكل دول املنبع بحو�ض
النيل عرب �إقامة م�شاريع اقت�صادية تعتمد على تنمية املوارد املائية واال�ستفادة منها ب�صورة ت�ضمن
ا�ستمرار تدفق املياه �إىل ال�سودان وتعود بفائدة اقت�صادية له وحتقق فائ�ض من املحا�صيل الزراعية
تواجه م�شاكل الأمن الغذائي التي ميكن �أن يتعر�ض لها.
مناطق التجمعات االقت�صادية  -ال�شرق وو�سط �إفريقية:
الكومي�سا ( :)COMESAوهو من التكتالت الإفريقية االقت�صادية الكبرية والذي ينتمي
ال�سودان لع�ضويتها ويتكون من ال�سودان وليبيا وكينيا و�إثيوبيا ويوغندا وجيبوتي و�إريرتيا والكنغو
الدميقراطية ورواندا ومالوي و�سوازيالند وبوروندي وجزر القمر وجزر موري�شو�ص و�سي�شل ،تفعيل
هذا التجمع االقت�صادي وتعميق عالقات ال�سودان بدوله ي�شكل �صمام �أمان للأمن الوطني ال�سوداين
يف املجال االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي.
الإيكا�س ( :)ECCASوهي اجلماعة االقت�صادية لدول و�سط �إفريقيا وهي تتكون من �أنغوال
وبورندي وجمهورية الكنغو الدميقراطية وت�شاد و�إفريقيا الو�سطي والكامريون واجلابون والكنغو
برازفيل وغينيا اال�ستوائية ،وهي منظومة ت�شارك دولها يف تكتالت اقت�صادية �أخرى ،وحتتاج دول هذه
املجموعة مل�شروعات البنية التحتية وم�شاريع التنمية االقت�صادية ،وتطوير اجتاهاته التعاون معها يف
هذه املجاالت ميهد لك�سب وجود اقت�صادي كبري يف املنطقة يعمل علي زيادة الرثاء االقت�صادي للدولة
ال�سودانية.
�إن موقع ال�سودان الو�سطي يف قلب القارة الإفريقية يتيح له الكثري من الفر�ص لبناء حتالفات
مع الدول املجاورة له ،اعتماد ًا على قدراته وموارده ،ال�شيء الذي يدعم ن�شوء عالقات �إ�سرتاتيجية
مع هذه الدول .وتوجد يف القارة الإفريقية عدد من التجمعات والأحالف االقت�صادية القوية ميكن
لل�سودان التعاون يف �إطارها لتحقيق �أهدافه الإ�سرتاتيجية .وهنالك حاجة ملحة لدى ال�سودان لتكوين
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ر�ؤية �إ�سرتاتيجية حمددة ووا�ضحة املعامل للتعامل مع حميطه اجلغرايف يف ظل املهددات التي حتيط به
من قبل القوى الغربية.
ترابط ال�سودان مع دولة جنوب ال�سودان:
هنالك كثري من القوا�سم امل�شرتكة يف ثقافة ال�شمال واجلنوب ويرجع ذل��ك �إىل التاريخ
امل�شرتك ،وطول فرتة التعاي�ش �إذ �أن ال�سودان – قبل االنف�صال  -كان ي�شكل وحدة �سيا�سية متجاذبة
ثقافي ًا واجتماعي ًا ،متنافرة �سيا�سي ًا منق�سمة �إىل كيانات و�أحزاب .ومع �أن كثري من الكتاب يتحدثون
عن ان�ضمام اجلنوب لل�سودان احلايل يف فرتة احلكم الرتكي .لكن التاريخ القدمي ي�شري �إىل �أن حركة
وتنقل الإن�سان القدمي يف ال�سودان كانت ت�ضم معظم الأرا�ضي التي ت�شكل ُ�سودان ما قبل االنف�صال.
ومن �أهم مكونات الرتابط بني دولتي ال�سودان ال�شمايل واجلنوبي(:)22
الرتاث ال�شعبيُ :ي ّقرب الرتاث امل�شرتك ال�شقة بني املجموعات املتباينة ،ويخلق وحدة فكرية
وتقارب ًا وجداني ًا ميثالن دعامة من دعائم االرتباط امل�شرتك؛ ونالحظ �أن الت�شابه يف املعتقدات
والعادات والتقاليد والقيم ي�صل �إىل حد التطابق يف بع�ض ال�سمات امل�شرتكة بني �شعبي الدولتني.
املعتقدات� :إن ال�صورة الواقعية للممار�سات الدينية والتي تهيمن على احلياة اليومية وت�شغل
ذهن املواطن الب�سيط تبني تقارب ًا �آخ��ر ًا يف جمال العقيدة بني املجموعات املختلفة ،ويذكر فكرة
القوى الو�سطى والو�سيطة والتي تربط بني الإن�سان العادي الب�سيط والإله الأعلى .جند هذه الفكرة
يف املعتقدات املحلية يف جنوب ال�سودان كما جندها يف �صلب الإ�سالم ال�شعبي ،والذي ميار�سه �أغلبية
امل�سلمني يف ال�سودان ،ففي حني يلعب (الكجور) �أو (الوا�سطي) هذا الدور عند �أ�صحاب الديانات
املحلية ،يلعب الدور نف�سه الق�ساو�سة والرهبان عند امل�سيحيني ،كما �أن الغالبية العظمى من امل�سلمني
يعتقدون �أن امل�شايخ والأولياء يلعبون دور ًا روحاني ًا مهم ًا يف حياتهم اليومية ويف �صلتهم باملوىل ع ّز وجل.
وكثري من امل�سلمني ال�سودانيني يتوجهون مب�شاكلهم الدينية والدنيوية للم�شايخ والأولياء ،وقد تالحظ
�أن هنالك ت�شابه ًا بني الدور الذي يقوم به امل�شايخ و�أولياء اهلل يف ال�سودان والدور الذي تقوم به ال ُقوى
الروحية الو�سطى( .)23وال�سبب يف ذلك هو ت�أثري الديانات التقليدية يف ممار�سة الأديان ال�سماوية،
فعنا�صر الوثنية مبثوثة يف الديانات ال�سماوية عند الأفارقة عموم ًا وال�سودانيني خا�ص ًة ،لأن الأديان هنا
ن�ش�أت يف كنف الوثنية .تلك املعتقدات على �سبيل املثال ال احل�صر  -توجد يف �أقاليم ال�سودان املختلفة
يف �شرقه وغربه و�شماله وجنوبه ،وتوجد بني امل�سلمني وامل�سيحيني كما توجد بني معتنقي الديانات
ال�سـودانية املحلية ،فهي �إذ ًا ت�شكل تراث ًا م�شرتك ًا ال�شك �أنه يلعب دور ًا مهم ًا يف التقارب الفكري بني
املجموعات ال�سودانية املختلفة(.)24
العادات والتقاليد امل�شرتكة :هنالك الكثري من العادات املت�شابهة والتقاليد امل�شرتكة بني �شتى
�أقاليم ال�سودان مما ي�ضيق املجال عن ح�صره ،فمث ًال عادة النفري التي تتمتع بانت�شار جغرايف وعمق
تاريخي كبري ،وهي عادة �سودانية ونظام للتكامل االجتماعي وامل�سلك اال�شرتاكي يف احلياة ينت�شر بني
جمموعات خمتلفة يف ال�سودان .كذلك عادة ال�شلوخ والو�شم جتدها منت�شرة يف كل �أقاليم ال�سودان.
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وبالن�سبة ل�سكان جمهورية جنوب ال�سودان نالحظ �أن هنالك كثري من �أوجه ال�شبه بني ُ
ال�شلوخ على
وجوه وجباه اجلنوبيني وبني زخرفة الفخار ،يف احل�ضارات ال�سودانية القدمية مما ي�شري �إىل �أن الأ�صل
الثقايف م�شرتك يف جذوره العميقة.
التوا�صل اللغوي :ال�شك �أن اللغة هي �أهم �أدوات التوا�صل بني الب�شر ،وج�سر تنتقل عربه الأفكار
وامل�ؤثرات من مكـان �إىل �آخر ومن جمموعة �إىل �أخرى ومن فرد �إىل �آخر ،فتظل اللغة العربية هي
القا�سم امل�شرتك بني كل ال�سودانيني و�سكان جنوب ال�سودان رغم رف�ض حكومة اجلنوب (احلركة
ال�شعبية) يف ا�ستخدامها كلغة �أوىل.
�إن تعدد اللغات واللهجات يف جنوب ال�سودان ال يعني عدم وجود جمال للتحدث باللغة العربية
يف هذه املناطق ،فهناك جماعات كثرية تتقن اللغة العربية �إىل جانب لغتها �أو لهجتها الأ�سا�سية فيما
ي�سمى بـ (عربي جوبا) ،وهي لهجة عربية تخ�ضع لنمط نطق وخمارج احلروف عند �أبناء اجلنوب.
�إن عربي جوبا هي اللغة الأوىل يف جمهورية جنوب ال�سودان – حتى الآن – من حيث عدد املتحدثني
بها ومن حيث تعدد جماالت ا�ستخدامها ووظائفها� ،إذ �أ�صبحت اللغة امل�شرتكة الرئي�سية للتخاطب
بني املجموعات اجلنوبية واللغة الأكرث �سريان ًا كلغة �أوىل لأعداد متزايدة من الأطفال يف مدن جنوب
ال�سودان ،كذلك هي لغة التخاطب ال�سيا�سي ال�سائدة والأوفر حظ ًا لال�ستجابة والقبول لدى اجلمهور.
كما �أنها ومنذ فرتة اال�ستعمار هي لغة التجارة الوحيدة والرئي�سية خا�صة يف املدن الكبرية يف كل �أنحاء
جمهورية جنوب ال�سودان ،كما �أن �سكان املناطق املتاخمة حلدود ال�شمال توجد جمموعات كبرية منهم
تتحدث اللغة العربية بطالقة وكلغة �أم ،ورمبا قو�ضت تعلمهم لغاتهم الأ�صلية.
دور الإعالم :يلعب الإعالم بو�سائله املختلفة دور ًا رئي�س ًا ومهم ًا يف التوا�صل بني ال�شعوب ،وي�ستطيع
الإعالم �أن يحافظ على ال�صالت القائمة بني ال�شمال واجلنوب ،عليه البد �أن ي�ستمر الإعالم الر�سمي
وغري الر�سمي جلمهورية ال�سودان يف تقدمي برامج متنوعة عن جنوب ال�سودان ،وا�ست�ضافة املفكرين
واملثقفني والإعالميني وال�سيا�سيني اجلنوبيني ،و�أن يخلق �صالت حميمة مع �أجهزة الإعالم يف دولة
اجلنوب ،ويقدم امل�ساعدات الالزمة ،ويبد�أ يف عملية تبادل �إعالمي مع كل و�سائل الإعالم يف دولة
اجلنوب ،ودعم مكتبات و�سائل الإعالم املختلفة.
وعلى �أجهزة الإع�لام يف هذه املرحلة �أن تر ّكز على اجلوانب الثقافية بكل مكوناتها العربية
والإفريقية دون انحياز لثقافة على ح�ساب الأخرى ،وذلك عن طريق تقريب وجهات النظر ون�شر ثقافة
كل املجموعات املختلفة وثقافة ال�سالم والرتا�ضي الوطني ،وهذا يتطلب فتح الباب على م�صراعيه
حلوار الثقافات ال�سودانية حتى تتعارف املجتمعات على بع�ضها ،وحتى يجد كل �سوداين نف�سه يف �أجهزة
الإع�لام الر�سمية ،وميكن �أن يتم ذلك عرب اخلطاب الإعالمي احلر والتخطيط الإعالمي الواعي
املدرك ،الذي ي�ست�صحب كل املكونات مثل الآداب والرتاث والفنون ،مع الرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على
الفنون ،باعتبارها من �أقوى �آليات تذويب احل�سا�سيات ،وخلق درجة من الر�ضا الثقايف ،ثم التالقح
والتكامل الثقايف .وميكن تقدمي برامج بلغات ولهجات اجلنوب وعربي جوبا عن القوا�سم امل�شرتكة بني
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ال�شمال واجلنوب ،وعن ثقافات اجلنوب ،علم ًا ب�أن م�شاهدة ومتابعة و�سائل الإعالم ال�سودانية ما زالت
عالية جد ًا يف جنوب ال�سودان ،وهنالك كثري من اجلنوبيني يتابعون القنوات والإذاع��ات وال�صحف
ال�سودانية ،وهم موجودون يف دولة اجلنوب ،ف�ض ًال عن الذين مل يغادروا ال�شمال حتى الآن ،واجلنوبيني
املقيمني خارج دولتي ال�سودان ،فما يزال وجدانهم ي�شدهم للإعالم ال�سوداين خا�صة غري احلكومي،
مثل :قناة ال�شروق وزول والنيل الأزرق وغريها.
�إن العمل امل�شرتك بني الدولتني يف جمال الإعالم ي�ساعد يف تخفيف حدة ال�صراعات والتوتر
القائم ،وميكن �أن تن�شط جمموعات من املهنيني والر�أ�سماليني الوطنيني يف الدولتني بت�أ�سي�س قنوات
م�شرتكة ،و�إذاعات و�صحف ،تقدم م�صلحة البلدين على اخلالفات ،وتن�شر ثقافة الوحدة بني الطرفني،
وتقدم برامج م�شرتكة وفق �أهداف معلنة وحمددة ت�ؤدي يف نهاية الأمر �إىل خلق نوع من القبول املتبادل،
الذي قد يف�ضي �إىل الوحدة مرة �أخرى.
�إن الثقافة العربية تعلو على جميع الثقافات الأخرى يف اجلنوب ال�سوداين ،ويرجع الف�ضل يف
هذا �إىل هجرات الطرق ال�صوفية عرب التجار والدُعاة �إىل وقت و�ضعت فيه ال�سيا�سة اال�ستعمارية
الربيطانية حد ًا لهذه الهجرات بحد املنع ،وكان ذلك بغر�ض ف�صل اجلنوب امل�سيحي عن ال�شمال
امل�سلم؛ وو�ضع حاجز لعدم تدفق الثقافات العربية الإ�سالمية لتلك املناطق ،بل وقد دعمت الإر�ساليات
التب�شريية و�شجعتها باملال والك�ساء وغريه لكي ت� ّؤ�صل للغة الإجنليزية والديانة امل�سيحية .والطرق
ال�صوفية يف جنوب ال�سودان عبارة عن م�ؤ�س�سات للرعاية االجتماعية على �ضعف �إمكانياتها ،وقد
عرف �أنها تعمل على تطوير املوارد الب�شرية ،وذلك عن طريق ح�ض ال�شباب على التعليم ،والعمل،
كما و�أنهم ميولون جميع �أن�شطة الطريقة لكي يرقى بها على ما حولها من املجتمع لكي يكون قبلة
جاذبة لل�شباب .وهذا جعل كثري من الوثنيني يقبلون على الإ�سالم .بالإ�ضافة لأن هذه الطرق ال�صوفية
اعتمدت الإيقاع يف الذكر وهو �أي�ض ًا عامل جاذب؛ لأن ال�شباب الإفريقي يعتمد الرق�ص والنغم يف
غالبية �أموره احلياتية� .إن منهج ال�صوفية يعتمد على تزكية النف�س وكرمي الأخالق ،وال تتعر�ض �إىل
اجلوانب املظلمة ال�سيئة يف حياة املريد بقدر ما تركز على جوانب حياته امل�ضيئة خا�صة يف اجلانب
ال�سلوكي؛ وهذا يقود املريد �إىل هجر وترك عادات ال�ضالل بالتدرج ويفتح له طريق التعلم والتدرج يف
�سلم الوجود ،ويقوده �إىل التدرج يف �سبل احلكمة بامل�ساندة الروحية.
ترابط ال�سودان مع �إثيوبيا:
متتد جذور العالقات والتوا�صل والتداخل احل�ضاري وال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف والتجاري
واالقت�صادي بني ال�سودان و�إثيوبيا �إىل تاريخ وجود الإن�سان على �أر�ض دول القرن الإفريقي �إذ يذكر
جمهرة امل�ؤرخني �أن املنطقة املمتدة من �إثيوبيا احلالية وحتى جنوب م�صر كانت تعرف فيما م�ضى
ب�إثيوبيا ،وذلك كما يورد العامل اجلغرايف �سرتابو ( ،)Strapoفيما يورد امل�ؤرخ هريدوت�س �أن بالد
�إثيوبيا تبد�أ عند بحرية نا�صر احلالية يف جنوب م�صر ،فيما ق�سم قدماء الكتاب الإغريق �إثيوبيا �إىل
ق�سمني� ،إثيوبيا العليا ويعنون بها �إثيوبيا احلالية ب�شكل عام وكانت عا�صمتها �أك�سوم ،و�إثيوبيا ال�سفلى
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ويعنون بها اململكتني اللتني �سادتا يف ال�سودان وهما مملكتا نبتة ومروي .ويعك�س هذا الت�صور التاريخي
حجم التداخل والتوا�صل الذي �ساد بني �شعوب هذه املنطقة يف ذلك التاريخ وجاء دخول الإ�سالم ليمثل
�إ�ضافة �أخرى للتوا�صل القائم حيث مثلت �إثيوبيا واملنطقة الواقعة على �ساحل البحر الأحمر خا�صة
ال�صومال وجيبوتي احلالية معرب ًا للعرب وامل�سلمني الذين دخلوا �إىل �إفريقيا ال�شيء الذي انعك�س يف
انت�شار اللغة العربية والديانة الإ�سالمية وقاد �إىل حتقيق املزيد من التمازج واالندماج ال�سكاين خا�صة
ً
حاليا(.)25
للمجموعات التي تقطن املناطق احلدودية
يجد الناظر جلغرافية ال�سودان و�إثيوبيا ما قبل انف�صال اجلنوب� ،أن البلدين ميتلكان �أطول
حدود فيما بينهما مقارنة بالدول الأخ��رى املجاورة،حيث يبلغ طولها ( )1606كلم ،وبالتايل ف�إن
�إثيوبيا جتاور ال�سودان ب�أكرب عدد من الواليات ( 6واليات قبل انف�صال اجلنوب) و ( 3واليات بعد
االنف�صال) ،كما يرتبط ال�سودان ب�إثيوبيا ب�أهم �أحوا�ض املياه التي تغذي النيل وعلى ر�أ�سها حو�ض
النيل الأزرق الذي يرفد جمرى النيل ب�أكرث من  86% – 83من املياه بجانب �أحوا�ض �أخرى(.)26
�أما من حيث الكثافة ال�سكانية فتعد �إثيوبيا �أكرب دول اجلوار ال�سوداين كثافة حيث يقدر عدد
�سكانها بـ ( 85مليون) ن�سمة تقريب ًا بن�سبة منو � 2.6%سنوي ًا بح�سب تقديرات البنك الدويل يف
2011م وت�أتي ثانية بعد دولة نيجرييا �أكرب دول القارة من حيث الكثافة ال�سكانية وقبل م�صر ثالث
�أكرب الدول كثافة .حيث �أقعدت الكوابح الثقافية يف م�صر ،و�أ�ساليب تنظيم الأ�سرة يف �ضوء �ضيق
امل�ساحة اجلغرافية من النمو ال�سكاين الطبيعي يف حني �أر�سلت �إثيوبيا هذا الأمر على عواهنه ،وفتحت
باب الهجرة لل�سودان حتى جتاوزت جاليتها املليوين �إثيوبي بال�سودان يف حني تقدر اجلالية امل�صرية
بخم�سني �ألف م�صري بال�سودان.
�أفرزت هذه اخل�صو�صية يف اجلوار ما بني الدولتني جملة من الروابط وامل�صالح امل�شرتكة
متثلت يف التداخل الإثني الناجت عن طول احلدود وتداخل املجموعات ال�سكانية امل�ستقرة على ال�شريط
احلدودي� ،أما على امل�ستوى االقت�صادي فقد �أنتج هذا التداخل قيام جتارة بينية وم�شروعات م�شرتكة
مثل الطرق الربية ونقاط العبور لتنظيم ان�سياب ال�سلع وتبادلها ،ومبا �أن �إثيوبيا دولة عدمية املنافذ
البحرية فقد �أت��اح لها جوارها مع ال�سودان اال�ستفادة من املوانئ ال�سودانية يف عمليتي اال�سترياد
والت�صدير �إ�ضافة �إىل موانئ دول �أخرى ،وال �شك يف �أن ُجملة الروابط وامل�صالح ظلت ت�ؤثر يف العالقات
بني �إثيوبيا وال�سودان ب�شكل �إيجابي �سريع.
�إن �شواهد التاريخ احلديث وواقع انف�صال اجلنوب قد د ّلت على �إمكانية و�ضع ترابط العالقات
الإثيوبية ال�سودانية يف م�سار ا�سرتاتيجي م�ستقر انطالق ًا من التوافق الن�سبي القائم بني حكومتي اجلبهة
ال�سودانية “ امل�ؤمتر الوطني”.
الدميقراطية الثورية لل�شعوب الإثيوبية  ”»EPRDFواحلكومة ُ
يف هذا الإطار تربز منطقة القرن الإفريقي ك�إحدى املناطق التي ميكن درا�سة العالقات بني
دولها يف الإطار اجليو�سيا�سي ملا ظلت ت�شهده من حتوالت على م�ستوى اجلغرافيا من انهيار كيانات
�سيا�سية ودول كانت قائمة كدولة ال�صومال التي تف ّككت ملجموعة كيانات �سيا�سية متناحرة منذ
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1990م ،و�أي�ض ًا ن�شوء عدد من الكيانات اجلديدة يف �شكل دول م�ستقلة �أو منف�صلة عن دول �أخرى
ك�أمنوذج دولة �إرتريا التي ا�ستقلت عن �إثيوبيا 1993م ،و�أحدث ا�ستقاللها تغيري ًا ُجغرافي ًا و�سيا�سي ًا
�أثر يف الدولة الإثيوبية يف جميع النواحي ،حيث �أ�صبحت دولة مغلقة بعد �أن فقدت �سواحل البحر
الأحمر ،ودخلت يف حرب مع الدولة الوليدة والتي جاء ا�ستقاللها �أي�ض ًا على ح�ساب امل�شروع الإثيوبي
الذي ظلت تتبناه الدولة الإثيوبية طوال تاريخها وحماوالتها املتكررة لتتبو�أ موقع فاعل يف جممل �صيغ
التفاعالت التي ت�شهدها املنطقة(.)27
هذا الو�ضع املتغري جغرافي ًا و�سيا�سي ًا يف دول القرن الإفريقي يعزز �أهمية �إعادة درا�سة وتقييم
�أوزان وعالقات هذه الدول من حيث �أهميتها اجليو�سيا�سية وت�أثرياتها الإ�سرتاتيجية املتبادلة يف �ضوء
عدم اال�ستقرار الوا�ضح على امل�ستوى ال�سيا�سي وت�شابكاتها الإقليمية بني الدول الواقعة يف نطاق حو�ض
النيل ،ومن جانب �آخر ولأهمية الإقليم يف نطاق ال�صراعات الدولية من خالل موقعه اال�سرتاتيجي
املطل على مداخل البحر الأحمر الذي ي�شكل طريق ًا لأغلب احتياجات القوى الدولية املهيمنة من
الطاقة ،و�أزمة ال�صراع العربي الإ�سرائيلي وتداخالته مع �أمن البحر الأحمر ،وبحث القوى الدولية
عن العبني �إقليميني ي�ضطلعون بتنفيذ �إ�سرتاتيجياتهم يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل �سعي الدول الفاعلة
يف الإقليم ل�ضمان م�صاحلها عرب الت�أثري يف �أو�ضاع الدول الأخ��رى .ويف هذا املنحى �ستتم درا�سة
وتقييم الوزن اجليو�سيا�سي للعالقات الإثيوبية ال�سودانية يف �ضوء معطيات الوقائع ال�سابقة واحلالية
وامل�ستقبلية بالرتكيز على انف�صال جنوب ال�سودان كمتغري ميكن �أن ي�ؤثر بالزيادة �أو النق�صان يف
الأهمية اجليو�سيا�سية لهذه العالقات.
متثل الدولة الإثيوبية �أمنوذج ًا وا�ضح ًا للدول التي ت�سيطر عليها الأقليات ،ففي حني �أن ن�سبة
امل�سلمني ت�صل �إىل ما يقرب من � 65%إال �أن امل�سيحية هي الديانة الر�سمية للدولة ،ويت�صل بذلك
انفراد املجموعة التقراوية باحلكم وال�سلطة وهيمنتها على املوارد االقت�صادية للدولة والأقاليم الغنية
فيها ،ويف ظل وقوع �إثيوبيا جغرافي ًا يف حميط �إ�سالمي عربي حيث جتاور جمموعة من الدول ذات
الهوية العربية مثل ال�صومال وجيبوتي وال�سودان ويحدها من الغرب �إريرتيا املجاورة للبحر الأحمر
الذي يعد جما ًال حيوي ًا لدول �شبه اجلزيرة العربية حيث �شكل فيما م�ضى طريق ًا للهجرات العربية
القدمية لإفريقيا و�إثيوبيا خا�صة ،هذا الو�ضع جعل �إثيوبيا امل�سيحية غري العربية يف حالة ا�ستثنائية
غري تقليدية يف عالقتها مع دول حميطها الإقليمي ،حيث ظلت تنتهج جملة من ال�سيا�سات املختلفة
ح�سب الظروف الأحوال(.)28
قبل انف�صال اجلنوب كانت �إثيوبيا ت�ستورد �أكرث من  80%من احتياجاتها من املواد البرتولية
من ال�سودان منذ توقيع م�ؤ�س�ستا البرتول يف البلدين على اتفاقية عام 2001م مع �إمكانية زيادة الن�سبة
ح�سب احلاجة الإثيوبية وظروف الإنتاج ال�سوداين ،كما �أن هنالك تفكري ًا يف تخ�صي�ص م�ساحة لإثيوبيا
بالقرب من م�صفاة اجليلي لإقامة م�ستودع للتخزين ،وتقوم �شركة النيل للبرتول حالي ًا ب�إقامة حمطات
بيع الوقود والغاز ب�أدي�س �أبابا.
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هنالك اتفاق بني البلدين يف عام 2010م مبنح كل طرف للآخر حق نقل الركاب من مطاره �إىل
بلد ثالث (م�صر بالن�سبة لإثيوبيا وال�سعودية والإمارات بالن�سبة لل�سودان)� ،أي�ض ًا حق ت�سيري �سفريات
�شحن جوي للناقلني الوطنيني عرب الطريق ال��ذي يربط بني �إثيوبيا وميناء بورت�سودان بالإ�ضافة
�إىل التعاون التجاري واالقت�صادي بني الواليات ال�شرقية ال�سودانية ،و�أن ا�ستفادة �إثيوبيا من ميناء
بورت�سودان والطريق الربي وال�سكة احلديد التي تربط �إثيوبيا بال�سودان ُي�ش ّكل عامل دعم لها وميكن
من خاللها �أن ت�ستفيد �إثيوبيا اقت�صادي ًا من املنتجات ال�سودانية خا�صة الزراعية والبرتولية .كما
متنح اخلطوط اجلوية الإثيوبية فر�ص ًا لتدريب بع�ض كوادر �شركة اخلطوط اجلوية ال�سودانية و�صيانة
طائراتها .ووافق ال�سودان �أي�ض ًا للخطوط اجلوية الإثيوبية بت�سيري ثالث رحالت �أ�سبوعية بني �أدي�س
وجوبا قبل انف�صال اجلنوب .و�أكمل البلدان الطريق الربي الذي يربط (القالبات – املت ّمة  -غندر)
والذي �أ�صبحت تن�ساب عربه ال�شاحنات وال�سيارات ال�صغرية .كما �أن هنالك جلنة ا�ست�شارية م�شرتكة
لالتفاق على النواحي الفنية مثل رخ�ص القيادة ودفاتر امللكية لل�شاحنات ولوحات العبور والت�أمني
ونقاط العبور.
كما �سمح ال�سودان لإثيوبيا با�ستخدام ميناء بورت�سودان بت�صدير بع�ض منتجاتها وا�سترياد
احتياجاتها ب�شروط مي�سرة ،كما منح ال�سودان �أي�ض ًا �إثيوبيا �أر�ض ًا يف ميناء بورت�سودان لتخزين
الب�ضائع .كما مت ربط البلدان ب�شبكتي املايكروويف بالدولتني لت�سهيل االت�صاالت الهاتفية وخدمات
الفاك�س ،والربيد ال�سريع ملواكبة التطور العاملي.
ترابط ال�سودان مع �إرتريا:
تعد عالقة ال�سودان ب�إريرتيا من العالقات املتميزة والقدمية والأزلية تعود �إىل عهود قدمية،
حيث كانت هنالك عالقات بني مملكة �أك�سوم ومروي وبني دولة الفوجن واحلب�شة وبني دولة املهدية
واحلب�شة هذه العالقات البد من الوقوف عليها لأنها متثل املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل لهذه العالقة وقد
لعب ال�سودان دور ًا كبري ًا يف دعم الن�ضال الإريرتي �إبان اال�ستعمار الإثيوبي الذي امتد لفرتة جتاوزت
الثالثني عام ًا وعندما ت�شكلت �أول حكومة �إريرتية يف  20يونيو  1991كان ال�سودان �أول الدول التي
اعرتفت وقدمت لها امل�ساعدة وال�سند وقدم ال�سودان دور ًا مقدر ًا يف عملية التحرر الوطني واال�ستقالل.
جتعل الأو�ضاع الدولية والإقليمية واملحلية ال�ضرورة يف �أن يتجه الطرفان لتطوير عالقاتهم خا�صة �أن
احتياجهم �إىل البع�ض �ضروري يف ظل الأو�ضاع التي تعي�شها دول املنطقة ،كما تتوافر فر�ص عديدة
لتطوير العالقات يف �شتى املجاالت من �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وعلمية ،فال�سودان ميكن �أن
يقدم الكثري لإريرتيا وكذلك �إريرتيا ،بغ�ض النظر عن الفارق يف كثري من املجاالت خا�صة املجال
الزراعي واالقت�صادي.
�إن جتاور ال�سودان لإريرتيا وارتباطهم بحدود م�شرتكة حوايل  605كيلو مرت فر�ض عليهما
االت�صال واالحتكاك ملختلف املقا�صد والأهداف كامل�صالح ال�سيا�سية والتجارية واالقت�صادية وغريها
وذلك ح�سب ما تقت�ضيه م�صالح كل طرف من الأطراف وقد كان من املُفرت�ض �أن تكون العالقة بني
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البلدين عالقة �أمنوذجية بحكم التداخل اجلغرايف والقبلي واحل��دودي ولعوامل التاريخ واحلراك
االجتماعي بني ال�شعبني التي �أعطت خ�صو�صية لتلك العالقة عرب التاريخ الطويل بالإ�ضافة �إىل التاريخ
امل�شرتك والروابط وامل�صالح امل�شرتكة عرب الع�صور القدمية وما زالت هذه امل�صالح و�أن تعددت �أبعادها
تظل موجودة يف الع�صر احلديث �إىل اليوم بالإ�ضافة �إىل التزاوج والتداخل الأ�سري بني ال�شعبني حيث
توجد هناك العديد من القبائل امل�شرتكة بني البلدين مثل :الب�شاريني ،الأمر�أر والبني عامر والهندودة
والر�شايدة ،وحيث �إن �أكرث مناطق التداخل بني ال�سودان و�إريرتيا يف منطقة �إقليم القا�ش ،و�أهم قبائل
الإقليم البازا (كونامة) الباريا (نارا) وال�سيدرات وابلني و�إينما واحللنقة وجمموعات �أخرى من قبائل
البني عامر وقبائل احلما�سني ،وبالتايل �أن ال�شعبني توجد بينهما وحدة الثقافة والتقاليد وعالقة الدين
والقرابة وغريها من القوا�سم امل�شرتكة التي جتمعهم(.)29
�إن التداخل القبلي بني ال�سودان و�إريرتيا خلق روابط قوية بني الدولتني ،خا�ص ًة �أن هذه العالقات
قد ن�ش�أت منذ مملكة �سنار (وعالقات �سنار ب�أجزاء من �إرتريا والتي ما تزال باقية حتى اليوم تتمثل
يف ال�سيوف والأوت��ار (�أحلان) التي تعزف على الربابة واخلا�صة بكل قبيلة واملحظورة على القبائل
الأخرى ،ونحا�س ًا ي�سمى (النقارة) وما تزال الأ�سر احلاكمة القدمية ك�أ�سر (كنتيباي) يف ال�ساحل
و�أ�سرة (دقلل) يف بركة ،و�أ�سرة (النائب) يف م�صوع حتتفظ بهذه النقارة التاريخية حتى اليوم ،كما
�أن �سنار كانت مركز ًا علمي ًا كبري ًا يف زمانها فقد كان يرتادها طالب العلم من الإرتريني(.)30
�أما يف عهد املهدية ،ف�إن القبائل الإرترية قد قاتلت مع جيو�ش عثمان دقنة ،فقد ان�ضم الأمري
اخل�ضر بن علي احل�سنابي �إىل الثورة املهدية و�أر�سل يف طلب النجدة من القبائل القريبة من طوكر،
فلبت طلبه قبائل من داخل ارتريا من قبائل احلباب والنابتاب والعجيالب و�آل ال�شيخ حامد وبيت
معال ،كما لبى نداءه الكثريون من �سكان �إرتريا ،مما مكنه من ح�صار طوكر التي كانت تعج باجليو�ش
من الربيطانيني ،و�سقطت مدينة طوكر بيدهم يف فرباير 1884م ،وقد �سجل العديد من �شعراء
احلباب هذه املالحم البطولية بلغة (التجراي) ،وهذا ميثل تاريخ ًا م�شرتك ًا بني �إريرتيا وال�سودان كما
�أن ال�شيخ �إبراهيم درما�س الذي كان يف زمانه ناظر ًا لقبائل البلني قد قاتل �إىل جانب الثورة املهدية،
وقد �أطلق ا�سم (عثمان دقنة) على �أحد �أبنائه وذلك ت�أييد ًا للثورة املهدية ،و�أن �سيفه موجود حالي ًا يف
متحف (بيت اخلليفة) يف �أم درمان(.)31
تنطلق العالقات ال�سودانية الإريرتية من �أر�ضية ثابتة تعبرّ عن جذور ممتدة عرب مراحل التاريخ
ومكونات اجلغرافيا لرتتبط بالنواحي االجتماعية والثقافية بني �شعبي البلدين ،وتقربهما لبع�ضهما
البع�ض يف كثري من الروابط العقدية املت�أ�صلة والعادات والتقاليد و�صالت الرحم وامل�صالح املُ�شرتكة
وامل�صري الواحد .والتي تن�أى بهذه العالقات عن املكايدات ال�سيا�سية والتوترات الطارئة واحل�سابات
اخلاطئة ،التي يعتمد عليها �أهل احلكم يف بع�ض احلاالت �سواء يف ال�سودان �أو يف �إريرتيا ،وتوجت
هذه العالقات بانت�صار ال�شعب الإري�تري وثورته التحررية و�إعالن ا�ستقالل �إريرتيا عام 1993م
ب�سبب الدعم ال�سوداين الثابت .ويعد ال�سودان �أول من اعرتف واحت�ضن الدولة الإريرتية وقدم لها
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كافة امل�ساعدات والت�سهيالت لتثبيت �أركانها ،ولذلك ف�إن ال�شعبني ال�سوداين والإريرتي بكل فئاتهما
وطوائفهما وبعيد ًا عن ح�سابات ال�سا�سة لن يفرطا يف العالقة الأزلية بينهما مهما كانت الظروف
والتغريات وتدخالت القوى الدولية التي دفعت النظام الإريرتي �إىل لعب دور ُمعاد �أكرث من ُم�صالح
يف فرتة القطيعة التي �سادت العالقات يف منت�صف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
التحول الذي طر�أ على النظام الإريرتي م�ؤخر ًا باجتاه �إعادة العالقات مع ال�سودان واالنتقال
�إن ّ
بها �إىل مراحل �أكرث تطور ًا ين�سجم مع تطلعات ال�شعبني يف ال�سودان و�إريرتيا ،كما �أن ترتيب العالقات
االقت�صادية بني البلدين ،ورفع وترية التعامالت التجارية وفتح املجال �أمام امل�ستثمرين ال�سودانيني ،كل
هذا �سيجعل من �إريرتيا قوة �إ�ضافية لل�سودان مب�ساحته وثرواته وخرباته وجتاربه يف كثري من املجاالت،
و�سيكون من العوامل الرئي�سة يف النهو�ض ب�إريرتيا التي تتمتع بدورها مبعادن وثروات متعددة ،وخا�ص ًة
بعد االكت�شافات الأخرية التي �أو�ضحت �أن هناك مناطق غنية بالذهب مثل منطقة “�أوقاروا” واجلبال
التي حولها ،حيث حتاول ال�شركات الفرن�سية والكندية الدخول يف ا�ستثمارات جتارية يف هذا املجال،
وال �شك �أن انتباه القائمني على الأمر يف البلدين حلجم الفر�ص املتاحة للتعاون وتبادل اخلربات �سيدفع
بامل�شاريع التنموية امل�شرتكة نحو �أفق يعود باخلري والفائدة لل�شعبني .وقد مت توقيع عدد ( )8اتفاقيات
تعاون بني البلدين و�ساهم ال�سودان يف تقدمي العديد من اخلدمات للدولة الوليدة بالإ�ضافة �إىل العديد
من االتفاقيات الأمنية.
�أما يف جانب العمالة االرترية فعدد الإريرتيني يف ال�سودان ي�صل �إىل الآالف وفدوا �إىل البالد
�أخ�ير ًا للبحث عن �سبل العي�ش الرغد لذلك جندهم ارت��ادوا جم��االت متنوعة ك�صناعة الأطعمة
(الطبخ) يف املطاعم والكافيرتيات وبع�ضهم عمل يف جانب ت�صفيف ال�شعر بالكوافري والن�ساء منهم
ف�ضلن العمل يف املنازل كـ (خادمات) و�أي�ض ًا ممار�سة بيع (ال�شاي) (�سريف�س) يف املطاعم الكبرية
وال�شركات ،هذه العمالة ميكن تدريبها واال�ستفادة منها حيث يعاين ال�سودان من نق�ص يف الأيادي
العاملة يف كثري من املهن.
�أما يف جمال التعليم فال�سودان ميكن �أن يتيح فر�ص ًا كبرية للطالب الإريرتيني يف الدرا�سات
اجلامعية وما فوق اجلامعية فال�سودان له خربة طويلة يف جمال التعليم ،وفيه عدد كبري من اجلامعات
التي تتوافر فيها �أق�سام الدرا�سات العليا ويف تخ�ص�صات خمتلفة بينما �إرتريا بها جامعة واحدة ،وحتى
يف جمال تعليم الرحل ومن الأمثلة على ذلك زيارة قام بها وفد برئا�سة املدير العام للتعليم الإريرتي
مو�سى ح�سني قال عنها �إنهم تعرفوا خالل زيارتهم على م�ستوى التخطيط املتبع لتعليم الرحل وعلى
املناهج املختلفة لعدد من جماالت التعليم بال�سودان ،و�أن وزارته وقفت على كل ما هو جديد يف جتربة
تعليم الرحل توطئة لنقلها لبالده.
�أما يف جمال االت�صاالت فيعد ال�سودان من الدولة املتقدمة يف هذا املجال وميكن لإرتريا �أن
ت�ستفيد من ذلك �سواء يف جمال اخلربات �أو التدريب والت�أهيل .و�أما يف جمال ال�سياحة ف�إرتريا ميكن
�أن تكون البديل ملناطق �سياحية �أخرى وذلك لقلة تكلفة ال�سفر وقرب املكان وما تتمتع به �إرتريا من
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مناخ رائع خا�صة يف العا�صمة �أ�سمرا ،كما �أن موقع ال�سودان و�إرتريا على �سواحل البحر الأحمر يعطيهما
ميزة �سياحية كبرية لو ا�ستثمرت جيد ًا ،كما �أن ت�شجيع ال�ساحة بني البلدين يقرب �أكرث بني ال�شعبني
ويقوي روابط وم�شاعر التعاون بينهما.
ي�ساهم ال�سودان يف ا�ستيعاب �أكرث من  27%من �صادرات �إريرتيا ،مبعنى �أن ال�سودان ميكن
�أن يوفر �أكرث من ربع عائدات �إريرتيا من حركة ال�صادر واملالحظ �أي�ض ًا �أن ال�صادرات االريرتية �إىل
ال�سودان تتميز بقلة تكلفة النقل كما �أن ال�سودان ي�صدر لإريرتيا عدد ًا من ال�سلع الزراعية وال�صناعية
�إذ ًا فهو يلعب دور ًا كبري ًا يف االقت�صاد االريرتي و�صادراته �إىل �إريرتيا ال تقل عن  30%ولكن ي�صدر
هذا الن�شاط االقت�صادي جتارة احلدود غري امل�شروعة (التهريب) لكثري من املنتجات من �سكر و�صمغ
عربي وما�شية وخمور ومواد برتولية و�أ�سلحة وذلك يهدد �أمن ال�سودان واقت�صاده .كما �أن هنالك
مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال ال�صناعة وقعت عام 2000م لتبادل اخلربات والدرا�سات وفر�ص
التدريب ،كما يوجد اتفاق بني البلدين على التعاون يف جمال اال�ستك�شافات اجليولوجية يف مناطق
احلدود امل�شرتكة وتطوير درا�سات اجلدوى وتبادل املعلومات واخلربات.
ترابط ال�سودان مع يوغندا:
�إن طبيعة الإقليم احلدودي بني ال�سودان ويوغندا ،طبيعة ذات جغرافيا ا�ستوائية ،غابات ووديان
متتد على طول وعر�ض الإقليم و�سكانها �أغلبهم رعاة من �أ�صل واحد وعدة قبائل� ،أهمها :الكاكاوا،
وكاال ،والأ�شويل ،واللوجبارا ،وكارما جونق ،والأجنو .الإقليم جغرافي ًا واحد ،و�سكانه من �أ�صل واحد،
تتداخل بينهم م�صاهرة من ناحية وحركة �أو نزوح من ناحية �أخرى .على الرغم من هذا التداخل،
جاءت احلدود ال�سيا�سية كفا�صل م�صطنع بني �أبناء القبيلة الواحدة .مل يكن ل�سكان الإقليم يد يف
حتديد م�صريهم �إذ كانت الأمور حتت ت�صرف اال�ستعمار الإجنليزي الذي خلف الدولة العثمانية
الرتكية يف حكم و�سط و�شرق �إفريقيا( .)32وملا مل يكن هناك حاجز طبيعي على احلدود ،ا�ستمرت
حياة وحركة ال�سكان كما كانت يف ال�سابق .االنتماء قبلي والإقليم ي�سع اجلميع فتدوم العالقات،
وت�ستمر �أمناط احلياة املت�شابهة ال يتدخل فيها �صاحب �سلطة من ال�شمال (ال�سودان) ،وال من اجلنوب
(يوغندا).
ترابط ال�سودان مع ال�صومال:
ينحدر ال�شعب ال�صومايل ومعظم �شعوب �شمال ال�سودان من �أ�صول عرقية واحدة كما �أن الدين
الإ�سالمي هو الذي يدين به كل �سكان ال�صومال وغالب �أهل ال�سودان.
بد�أ الرتابط بني ال�سودان وال�صومال بالهجرات العربية القدمية ،حيث تعرف �شعوب هذه
املنطقة وحدة اللون وال�شبه والتقاليد وطرق ك�سب العي�ش ،الهجرات العربية حملت معها الت�أثري الكبري
للدين الإ�سالمي الذي دخل �إىل هذه املنطقة مع الهجرة الأوىل ملنطقة احلب�شة �أو القرن الإفريقي.
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ينتمي البلدان لالحتاد الإفريقي ،جامعة الدول العربية ،امل�ؤمتر الإ�سالمي ،دول عدم االنحياز ،الأمم
املتحدة ،الإيقاد.
ا�ستمدت حركة حممد عبد اهلل ح�سن (يف ال�صومال) �أ�صولها من الطريقة ال�صاحلية يف ال�سودان،
فقد تتلمذ (حممد عبد اهلل) على يد ال�شيخ حممد �صالح ال�سوداين وعينه �شيخه نائب ًا عنه ليقوم بن�شر
دعوته بني ال�صوماليني ،كما تتلمذ على يديه جمموعة من ال�صوماليني مثل :ال�شيخ �إ�سماعيل وال�شيخ
ال�صوفية يف ال�صومال يف القرن التا�سع ع�شر
�إ�سحاق ،و�أ�صبحت الطريقة ال�صاحلية ثاين الطرق ُ
بعد الطريقة القادرية .وكذلك هناك خمطوطة يف �أدب الت�صوف تتعلق مبا كان من عالقة بني �أ�سرة
الر�شيد يف بالد ال�شايقية بال�سودان وبني �أهل عدن وال�صومال الذين تعلموا يف م�ساجدهم(.)33
لت�أكيد الرتابط بني البلدين يف تلك املرحلة ،يروي بع�ض ال�صوماليني �أن جدودهم حاربوا مع
حممد عبد اهلل ح�سن الزعيم ال�صومايل �أثناء معاركه �ضد االجنليز والطليان والربتغاليني ،والذي
تلقى تعليمه بالأزهر وت�أثر كثري ًا بالثورة املهدية يف ال�سودان وبتعاليم الإمام املهدي ون�ضاله وعبقريته
القتالية حتى لقب مبهدي ال�صومال.
كما كان هناك ترابط بني ال�شعبني خا�صة عندما كان االجنليز ي�سيطرون على الدولتني
يف نهاية القرن التا�سع ع�شر حتى �أواخر اخلم�سينيات من القرن الع�شرين ،فقد جلبوا بع�ض العمالة
من ال�سودان والذين ا�ستقروا يف بع�ض ال ُقرى بالقرب من مدينة كي�سمايو (قرية جويني) .وكذلك
بعد �أن ترك الإجنليز جنوب ال�صومال لإيطاليا وتركزوا يف �شمال ال�صومال (�صومايل الند) املحمية
الربيطانية ،كانت هناك عالقات تعليمية بني �شمال ال�صومال وال�سودان ،فقد قدم �إىل ال�سودان عدد
من طالب العلم من �شمال ال�صومال حيث در�س بع�ضهم يف كلية غ��ردون منهم على �سبيل املثال:
حممود �أحمد علي� ،أحمد �شيخ مو�سى وعمر ال�صومايل ،دخل ثالثتهم ال�سودان عام 1921م ،ودر�سوا
يف كلية غردون باملرحلتني االبتدائية والثانوية حتى منت�صف عام 1924م ،وعا�صروا حركة 1924م
وتخرجوا عام 1929م� .صار حممود �أحمد علي �أول مدير للمعارف بال�صومال امل�ستقل املوحد �شما ًال
وجنوب ًا عام 1960م وعرف ب�أبي التعليم يف ال�صومال ال�شمايل(.)34
جاءت جمموعة �أخرى من ال�صوماليني عام 1930م وبد�أت تعليمها يف مدر�سة اخلرطوم مع
ال�سيد عبد الرحمن �صغري ،منهم :علي ال�شيخ حممد الذي التحق بكلية غردون بعد �إكمال املرحلة
املتو�سطة عام 1934م ،الذي �أ�صبح مدير ًا عام ًا بوزارة الأ�شغال بال�صومال بعد اال�ستقالل ،ومنهم
�أي�ض ًا حممد �شريا حممد الذي �أ�صبح مدر�س ًا وم�س�ؤو ًال عن املناهج ،ثم التحق ب�أكادميية ال�صومال
للعلوم والفنون .كذلك كان من هذه املجموعة يو�سف حاج الدين الذي �أ�صبح مدير ًا عام ًا لوزارة
الرتبية والتعليم ال�صومالية ثم �أ�صبح القن�صل العام يف ال�سودان ،وكما �شغل من�صب وكيل الأكادميية
ال�صومالية يف هرجي�سيا يف ال�صومال ال�شمايل .ومنهم كذلك يو�سف �إ�سماعيل �سميرت الذي در�س
ببخت الر�ضا عام 1936م و�أ�صبح بعد عودته �إىل ال�صومال مدير ًا مل�صلحة التعليم يف ال�صومال
ال�شمايل ،انتخب �سميرت عام 1960م ع�ضو ًا يف الربملان و�شغل من�صب نائب وزير ال�ش�ؤون االجتماعية
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ثم وزير ًا للرتبية والتعليم عام 1963م.
ويف عام 1946م جاءت جمموعة �أخرى من ال�صوماليني ملدر�سة حنتوب الثانوية ،منهم :عبد
الرحمن �أحمد علي والذي �أ�صبح �سفري ًا لل�صومال يف ال�سودان يف فرتة الحقة .كذلك ا�ستفادت املر�أة
ال�صومالية من فر�ص التعليم املتاحة بال�سودان ،ف�أتت راقية حاج دوعايل و�آمنة حاج �آدم للدرا�سة
بكلية املعلمات ب�أمدرمان يف �أوائل ال�ستينات؛ ف�أ�صبحت الأوىل نائبة لوزير ال�صحة بعد اال�ستقالل،
ووا�صلت الثانية درا�ستها بجامعة ميت�شيجان بالواليات املتحدة لت�صبح �أ�ستاذة بق�سم التاريخ بكلية
الرتبية ال�صومالية.
ظلت �إثيوبيا هي العامل امل�شرتك والعامل امل�ؤثر يف م�سرية العالقات ال�سودانية ال�صومالية ،وقد
ظل ال�سودان يلعب دور ًا م�ستمر ًا يف م�س�ألة التو�سط بني ال�صومال و�إثيوبيا حلل النزاع بينهما يف �إطار
حماوالته حلل النزاعات يف املنطقة عامة ،فمث ًال مبقت�ضى اتفاقية اخلرطوم 1964م والتي �أ�سهمت
يف التو�صل �إليها و�ساطة الفريق �إبراهيم عبود ،مت وقف �إطالق النار ووقفت احلرب الإعالمية بني
ال�صومال و�إثيوبيا و�إن مل يح�سم النزاع يف جوهره.
وكان ال�سودان �أي�ض ًا من بني ثماين دول �إفريقية كونت جلنة للو�ساطة بني البلدين بعد م�ؤمتر
القمة العا�شر عام 1972م وقام ال�سودان بدور املن�سق لأعمال اللجنة عندما توتر املوقف بني البلدين
بعد ذلك توجه منريي �إىل �أدي�س �أبابا ومقدي�شو يف �أواخر يونيو 1972م واجتمع ب�سياد بري وا�ستطاع
تهدئة الأجواء والتمهيد الجتماع جلنة الو�ساطة باخلرطوم و�أر�سل جمال حممد �أحمد ال�سفري بوزارة
اخلارجية ملقابلة الرئي�س يعقوب قاوون رئي�س نيجرييا ورئي�س الدورة ورئي�س جلنة الو�ساطة.
كان موقف ال�سودان دائم ًا مييل �إىل لعب دور الو�سيط يف النزاعات الدائرة يف املنطقة ،فقد ر�أى
منريي موا�صلة امل�شوار والقيام بزيارة لل�صومال لاللتقاء بالرئي�س �سياد بري الذي وافق على املبادرة
التي يقوم بها ال�سودان حلل اخلالفات القائمة بني ال�صومال و�إثيوبيا وعودة ال�سالم بني القطرين،
و�أعلن النمريي ا�ستعداده حل�ضور االجتماع بينهما يف اخلرطوم حلل اخلالفات وتوطئة الن�ضمام
ال�صومال لتجمع �شرق �إفريقيا املزمع قيامه والذي ي�ضم ال�سودان و�إثيوبيا وكينيا يف جلنة وزارية
م�شرتكة .ولكن بد ًال من �أن يتخذ ال�سودان ر�سمي ًا موقف ًا ير�ضي طموحات ال�صومال جند �أن تعطيل
التمثيل الدبلوما�سي يف الفرتة من 1984 – 1982م مع ال�صومال ب�سبب قرار تخفي�ض الإنفاق
احلكومي يجيء مخُ يب ًا لآمال ال�صوماليني ،ويدلل على عدم �إدراك ال�سودان للدور الذي ميكن �أن يلعبه
اجلهد امل�شرتك بني البلدين يف دفع حركة ال�سالم يف املنطقة.
بعد �سقوط �سياد بري كانت املجهودات التي قامت بها جلنة �إغاثة ال�صومال التابعة للم�ؤمتر
ال�شعبي العربي الإ�سالمي يف عام 1992م من املجهودات الإغاثية الكبرية التي ال ين�ساها ال�شعب
ال�صومايل فقد و�صلت الطائرات ال�سودانية حتمل مواد الإغاثة والأيتام الطبية والإغاثية �إىل ال�صومال
قبل دخول القوات الدولية ،وقد عملت املنظمات ال�سودانية وحتركت يف ال�صومال بحرية ،الأمر الذي
عر�ض اجلهد ال�سوداين �إىل حملة �إعالمية ت�شويهية بد�أتها العنا�صر املوالية ل�سياد بري التي ر�أت يف
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الدعم ال�سوداين متكين ًا ملعار�ضيها ثم تبعهم الإعالم العربي وخا�صة امل�صري ،والإعالم الغربي حيث
و�صفوا اجلهد ال�سوداين ب�أنه ي�سعى لإقامة حكم �إ�سالمي يف ال�صومال قوامه جمموعة عيديدSNA
واحلركات الإ�سالمية.
�سعت املبادرة ال�سودانية لإكمال امل�صاحلة يف ال�صومال يف اجتاه جمع احلكومة ال�صومالية
امل�ؤقتة بقيادة الرئي�س عبده قا�سم �صالد والف�صائل ال�صومالية الأخرى التي مل ت�شارك يف م�ؤمتر
(عرتة) للم�صاحلة ال�صومالية يف اخلرطوم عقب اجتماعات قمة الإيقاد التا�سعة يف الفرتة من -11
 12يناير 2002م ،وقد قاد ال�سفري علي عبد الرحمن النمريي مبعوث الرئي�س الب�شري لل�صومال خالل
دي�سمرب 2001م وفد اللجنة الثالثية املكون من الدول املجاورة لل�صومال ( �إثيوبيا – كينيا – جيبوتي
) للتباحث مع احلكومة ال�صومالية والف�صائل املعار�ضة لها للإعداد ب�صورة م�شرتكة لرتتيبات م�ؤمتر
امل�صاحلة ،هذه امل�ساعي جاءت وفقا لتوجيهات قمة الإيقاد التي عقدت باخلرطوم يف �شهر نوفمرب
2001م و�أقرت ب�إ�شراف ال�سودان على جلنة مكونة من دول اجلوار ال�صومايل وا�ستكمال امل�صاحلة
فيه(.)35
لعبت املنظمات ال�سودانية مثل الوكالة الإ�سالمية دور ًا فاع ًال يف ال�ساحة ال�صومالية منذ عام
1982م وتبعتها بعد ذلك منظمة الدعوة الإ�سالمية واجلمعية الإفريقية لرعاية الأمومة والطفولة
وبع�ض املنظمات الإ�سالمية املنطلقة من ال�سودان مثل العون الإ�سالمي الربيطاين ،كما �أن منظمات
الأمم املتحدة العاملة يف كينيا �ضمت عدد ًا ال ُي�ستهان به من ال�سودانيني العاملني يف ال�ساحة ال�صومالية،
وهذا ميثل ر�صيد ًا للرتابط ال�سوداين ال�صومايل .واجل�سور اجلوية للإغاثة من اخلرطوم �إىل مقدي�شو
الذي قامت به املنظمات الوطنية ال�سودانية ت�ؤكد على متانة الرتابط مع ال�شعب ال�صومايل.
ومنذ فرتة لي�ست بالق�صرية كان ال�سودان ي�ستقبل ُ
الطالب ال�صوماليني للدرا�سة يف اجلامعة
الإ�سالمية ،واملركز الإ�سالمي الإفريقي وجامعة �إفريقيا العاملية وغريها من اجلامعات ال�سودانية
واملعاهد الأخرى وكذلك املدار�س الثانوية .وبعد الأزمة ال�صومالية الأخرية بعد �سقوط �سياد بري
فقد ا�ستوعبت جامعة �إفريقيا العاملية عدد ًا من الطالب ال�صوماليني ،مما جعل ال�سودان �أكرب الدول
التي بها طالب �صوماليني( يقدرون بحوايل خم�سة �آالف طالب) مما �سيكون له �أثر �إيجابي علي
ال�ساحة ال�سيا�سية ال�صومالية وم�ستقبل العالقات بني البلدين .من ناحية �أُخرى فقد اجتهت �أعداد
ال�صوماليني �إىل ال�سودان عرب �إثيوبيا ،وهناك اجتاه عام لدى عدد كبري من الأ�سر
كبرية من الالجئني ُ
ال�صومالية اللجوء �إىل ال�سودان باعتباره جمتمع ًا �إ�سالمي ًا ي�صلح لرتبية �أبنائهم ،وبني ه�ؤالء بع�ض
رجال الأعمال ،بالإ�شارة للت�أثري على ال�ساحة ال�سيا�سية ،ف�إن رئي�س ال�صومال احلايل ال�شيخ �شريف
�شيخ �أحمد قد تلقي جزء ًا من تعليمه اجلامعي يف جامعة كردفان «زالنجي» ثم �أكمل يف ليبيا ،وقد تلقى
عدد �آخر من الوزراء وامل�س�ؤولني الآن يف ال�صومال تعليمهم يف اجلامعات ال�سودانية ،كما �أن عدد ًا
كبري ًا من مديري و�أ�ساتذة اجلامعات نالوا درجة املاج�ستري والدكتوراه يف ال�سودان من جامعة �إفريقيا
العاملية ،كما ن�شطت كوادر كثرية من ال�صوماليني يف جمال االقت�صاد وال�سوق ال�سوداين وخا�صة جمال
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ال�صرافات يف اخلرطوم ودولة جنوب ال�سودان.
عندما ا�ستولت املحاكم الإ�سالمية يف ال�صومال على الأو�ضاع يف مقدي�شو مل يكن هناك �أي وجود
دبلوما�سي �سوداين يف ال�صومال الذي ان�سحب من ال�صومال يف �أواخر الت�سعينيات �إ ّال من وجود �أمني
وا�ضح ثم عرب بع�ض ال�سواتر من منظمات وم�ؤ�س�سات �أكادميية فروع لبع�ض اجلامعات ال�سودانية.
قبل و�صول املحاكم الإ�سالمية باركت و�شاركت احلكومة ال�سودانية عرب الإيقاد يف م�ؤمتر عرتة
2000م الذي جاء بحكومة عبد قا�سم �صالد ح�سن وم�ؤمتر كينيا -2004 2002م الذي جاء بحكومة
عبد اهلل يو�سف ،وعلى الرغم من ذلك فقد كان الدور ال�سوداين يف هذه الفرتة يتم ّيز بال�ضعف وعدم
الو�ضوح .وبعد �سيطرة املحاكم الإ�سالمية على مقدي�شو واملناطق الأخرى 2006م فقد ا�ست�ضافت
اخلرطوم املفاو�ضات بينها واحلكومة االنتقالية بقيادة عبد اهلل يو�سف حتت �إ�شراف اجلامعة العربية،
و�صنفت هذه املفاو�ضات من بع�ض قيادات املحاكم الإ�سالمية .كما �أ ّيدت احلكومة ال�سودانية اتفاق
جيبوتي 2010م  ،ودعمته ومازالت تق ّدم الدعم حلكومة ال�شيخ �شريف �شيخ �أحمد حتى الآن ،ويدل على
ذلك الدعم والوفد الكبري برئا�سة الدكتور نافع على نافع الذي زار ال�صومال يوم �7سبتمرب2011م،
و�أبدى وقوفه مع ال�شعب واحلكومة ال�صومالية ،وزيارة الوفد تعترب تقدم ًا كبري ًا يف عالقة احلكومة
ال�سودانية مع حكومة ال�شيخ �شريف �شيخ �أحمد.
اخلـامتــة:
�إن جلمهورية ال�سودان واقع ًا ثقافي ًا وح�ضاري ًا وعرقي ًا ومتايز ًا يمُ كن �أن ُي�ش ّكل تكام ًال واندماج ًا
بني دول القارة الإفريقية ،فالتيار اجلغرايف والتاريخي قد ربط بني دولها يمُ كن �أن ُيح ّقق التكامل
الثقايف واالقت�صادي الذي تمُ ثله الروابط املختلفة ون�شاط ال�سكان وتداخلهم ،حيث هناك كثري من
القوا�سم االجتماعية امل�شرتكة يف ثقافات هذه الدول ،ويرجع ذلك �إىل التاريخ وامل�صري امل�شرتك.
ب�سبب ال��زي��ادة الهائلة يف حجم االت�صال بني ال��دول نتيجة للثورة التكنولوجية يف جمال
االت�صاالت تطورت الروابط بني ال��دول ،و�أ�صبحت البيئة الدولية �أكرث حرك ًة تفاع ًال مع الأحداث
الدولية والإقليمية عرب ردود الأفعال ال�سريعة ،و�أ�صبح حجم التعاون بني الدول كبري ًا يف �شتى املجاالت
االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية والفكرية والعلمية والثقافية نتيجة لهذا االت�صال؛ ويف جانب �آخر �أنتج
هذا االت�صال نوع ًا من التداخل والت�شابك يف امل�صالح القومية للدول .ترتّب على ذلك ،التفاعالت
ال�سيا�سية الدولية التي �أ�صبحت تتجاوز �سيادة الدول على حدود �إقليمها ويهدد م�صاحلها و�أمنها
القومي ،ومركزها الإ�سرتاتيجي وكيانها الإقليمي و�أو�ضاعها االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية والأمنية.
وال�سودان ك�أحد الوحدات ال�سيا�سية املكونة للنظام الدويل يتفاعل معه يف �إطاره الإقليمي والدويل؛ وقد
�أ�صبحت التحديات اخلارجية التي تتعر�ض لها دولة ال�سودان ال�شمايل �أكرب من �أن يت�صدى لها عرب
قدراته الذاتية نتيجة لكرب حجم التكالب الدويل عليه بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية و�إ�سرائيل
ومعظم دول االحتاد الأورب��ي ،وا�ستخدام كل �آليات الأمم املتحدة �ضده من �أجل فر�ض واقع جديد
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يخدم امل�صالح الأمريكية يف املنطقة ،وعليه يجب على ال�سودان �أن ي�ضع �إ�سرتاتيجيات �إقليمية
( )Regional Strategiesللتعامل مع هذه التحديات التي يتع ّر�ض لها عرب التح ّرك يف �إطار
دول جواره الإقليمي والدول الإفريقية الأخرى من �أجل �صياغة منط من القوة التحالفية ي�ستطيع من
خاللها مقاومة التهديدات التي يتعر�ض لها؛ وبالتايل كان البد لدولة ال�سودان �أن تخلق عالقات توازن
بني عالقاتها العربية والإفريقية حلاجتها املا�سة لقارتها الإفريقية لدعمه من الناحية ال�سيا�سية
واالقت�صادية والأمنية وتقوية املوقف التفاو�ضي عرب تعزيز اندماجه يف االحتاد الإفريقي ،عليه -
تفر�ض حماذير التعامل مع القوى الكربى جتاه ال�سودان نحو القارة الإفريقية و�إ�سهامه يف تطوير
العمل اجلماعي الإفريقي على امل�ستوى القاري والإقليمي ،وهذا يتطلب من القيادة ال�سودانية العمل
على توثيق عالقاتها بدول املحيط عرب تطوير �شراكات �إ�سرتاتيجية �إقليمية يف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والأمنية والثقافية والفكرية والإعالمية يف �إطار الو�ضع الدويل القائم ،ثم االنطالق عرب
هذه ال�شراكات الإ�سرتاتيجية لتطوير العالقات مع بقية الدول الإفريقية لتحقيق م�صالح ال�سودان
الإ�سرتاتيجية.
�إن �شعب ال�سودان ميكن �أن يكون يف طليعة ال�شعوب العربية والإفريقية التي تعمل على حتقيق
�أهداف جتمع �شعوب املنطقة و�شعوب القارة الإفريقية مبا يحقق لها القدرة الذاتية على حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية بعيد ًا عن دوائ��ر الهيمنة واال�ستغالل� .إن العمل االقت�صادي وال�سيا�سي
والثقايف مع دول العامل النامي فيه حتقيق مل�صالح ال�شعوب التي �أخذت حديث ًا ب�أ�سباب التطور والنماء؛
وال�سودان ميلك من املقومات املادية والب�شرية ما ي�ؤهله للدور الأهم والأ�شد ت�أثري ًا على م�ستقبل القارة
الإفريقية اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا و�أمني ًا ،فال ميكن لل�سودان �أن يلعب ذلك الدور �إال �إذا حافظ على وحدته
�أر�ض ًا و�شعب ًا� .إن وحدة ال�سودان ال ميكن حتقيقها من دون االعرتاف بحقائق التنوع العرقي والثقايف
والديني ،والعمل على �صهر هذه احلقائق يف بوتقة كيان كبري قوي متما�سك وقادر على م�سايرة الع�صر
والتفاعل معه بكل ُقوة �أخذ ًا وعطا ًء.
�إن الآمال لن تنقطع يف �أن يظل ال�سودان بلد ًا واحد ًا قوي ًا متما�سك ًا ينال فيه كل فرد حقه كام ًال
وي�ؤدي ما عليه من واجبات كاملة ،ومتتد بعد ذلك الروابط املتكاملة لت�شمل م�صر ودول �شرق وو�سط
�إفريقيا ( منطقة القرن الإفريقي) ومنطقة البحريات العظمى يف الإقليم اال�ستوائي ،بحيث حتفظ
لكل منطقة خ�صو�صيتها وحكمها الذاتي مع تن�سيق ال�سيا�سة اخلارجية وغريها من ال�سيا�سات التي
تت�صل با�ستدامة التعاون وال�سالم بني املكونات املختلفة.
يجب االنطالق نحو توثيق العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية والثقافية والعلمية مع دول
املحيط الإقليمي لل�سودان ،كما ينبغي ترتيب البيت الداخلي على كافة الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية
والأمنية واالجتماعية من �أجل توحيد �صف اجلبهة الداخلية ،كما يجب الو�ضع يف االعتبار قبل التحرك
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نحو اخلارج يف �إطار عملية توثيق العالقات مع دول املحيط الإقليمي لل�سودان �أن يكون هذا التوجه
يحظى بدعم �شعبي يقف وراء ال�سلطة احلاكمة من �أجل �إعطائه قوة دافعة ،وبناء على االنتهاء من
هذه اخلطوة يجب البدء يف تنفيذ التمهيد لبدء عملية جمع معلومات دقيقة عن طريق البحوث العلمية
الأكادميية التي ت�ستخدم و�سائل العلم احلديث يف جمع املعلومات وحتليلها عرب درا�سة حالة كل البلدان
واملناطق امل�ستهدفة من حيث املعلومات االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية والثقافية والعلمية
وقابلية قياداتها و�شعوبها للتجاوب مع الدول الأخرى.
لن ي�ستطيع ال�سودان �أن يتطور اقت�صادي ًا وتنموي ًا ويعي�ش يف �أمن وطم�أنينة ما مل تنعم البيئة
التي حتيط به بالأمن واال�ستقرار والتنمية ،وحتركه يف اجتاه �إقامة عالقات وثيقة مع دول حميطه
الإقليمي حتت مظلة حملة منظمة وفق �إ�سرتاتيجيات معدة بناء على معلومات م�ؤكدة تعمل على تر�سيخ
العالقات بني ال�سودان ودول جواره الإقليمي ،بغر�ض اال�ستفادة من هذه العالقات يف زيادة مقدرات
الدولة ال�سودانية من القوة والرثاء االقت�صادي ،ويتطلب هذا التقيد باخلطط الإ�سرتاتيجية املعدة لهذا
التح ّرك واال�ستجابة للمتغريات على امل�ستوى الإقليمي والدويل من �أجل �إدخال التعديالت الالزمة على
اخلطط املعدة من �أجل �إعطاء قوة دافعة لهذا التحرك ،مع االنتباه للمعوقات واحلواجز التي ميكن
�أن تفر�ض من قبل الواليات املتحدة والغرب و�إ�سرائيل من �أجل احلد من هذه احلركة وكيفية التعامل
معها ب�شكل من املرونة واحلكمة حتى ال ت�ؤثر يف �إبطاء قوة الدفع ال�سودانية يف بناء عالقات را�سخة مع
دول املحيط الإقليمي لل�سودان .فالتوا�صل بني الثقافات واحل�ضارات املختلفة يولد الأفكار اجلديدة؛
وبالتايل يكون الإب��داع والتجدد .ويف ع�صر العوملة والتكتالت الدولية والف�ضائيات الإقليمية تزداد
املخاطر التي تواجه عموم �إفريقيا؛ وتتحول �إىل م�شكالت عوي�صة و�أزمات حادة قد تع�صف ب�إفريقيا
وتزيدها معاناة وتعمق م�شاكلها وتفاقم �أزماتها وهي تتعلق مب�صالح اال�ستعمار اجلديد (الر�أ�سمالية
املعوملة) و�أطماعها يف ال�سوق والرثوة الإفريقية بوا�سطة الإعالم والثقافة ،ولكي ميكن النظر نحو
�أفق العالقات امل�ستقبلية بني عموم الدول الإفريقية وخا�ص ًة دول اجلوار ال�سوداين ،ال بد من قراءات
متجددة ور�صينة لهذه العالقات على �ضوء هذه املتغريات.
النتائج:
•�أفرزت املتغريات الدولية والإقليمية واملحلية املحيطة بال�سودان واقع ًا جديد ًا �سي�ؤثر على
و�ضعية ال�سودان وقوته يف �إقليمه ،ما مل تتوافر �إ�سرتاجتية وا�ضحة للتعامل مع هذه املتغريات
من قبل �صانعي ال�سيا�سة ال�سودانيني.
•�إن موقع ال�سودان الو�سطي يف قلب القارة الإفريقية يتيح له الكثري من الفر�ص لبناء
حتالفات مع الدول املجاورة له ،اعتماد ًا على قدراته وم��وارده ،ال�شيء الذي يدعم ن�شوء
عالقات �إ�سرتاتيجية مع هذه الدول.
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•توجد يف القارة الإفريقية عدد من التجمعات والأحالف االقت�صادية القوية ميكن لل�سودان
التعاون يف �إطارها لتحقيق �أهدافه الإ�سرتاتيجية.
•هنالك حاجة ُم ّلحة لدى ال�سودان لتكوين ر�ؤية �إ�سرتاتيجية محُ ددة ووا�ضحة املعامل للتعامل
مع حميطه اجلغرايف يف ظل املهددات التي حتيط به من قبل القوى الغربية.
التو�صيات:
•حتديث م�ؤ�س�سات �صنع القرار املخت�صة بال�ش�أن الإفريقي.
•�إن�شاء جلنة برملانية تعنى بال�ش�ؤون الإفريقية.
•�إن�شاء جلنة رئا�سية قومية تخت�ص بجمع املعلومات ب�صورة م�ستمرة عن القارة الإفريقية
لتخطيط ال�سيا�سات الإفريقية ومتابعة تنفيذها وتقومي �أدائها ومراجعتها ب�صورة دورية.
•�إ�شراك مراكز البحوث والدرا�سات يف تفعيل الأن�شطة البحثية عن القارة الإفريقية على
كافة الأ�صعدة ذات االهتمام يف املجاالت ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الأمنية �أو العلمية �أو
الثقافية.
•االهتمام بدعم وتطوير �أداء البعثات الدبلوما�سية على امل�ستوى الإفريقي خا�ص ًة فيما يتعلق
باجلوانب االجتماعية والثقافية والعلمية.
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