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عرب: �أفارقة/  بح�سبانهم  �ل�سود�نيون   .1
علي  الربوفي�سور  اهتمام  1968م  يف �سدارة  عام  الق�سية  كانت هذه 

مزروعي .كما باتت منذ اال�ستقالل حمل نقا�ٍش كثرٍي. وهي هذه الق�سية –

تاريخيًا- حمل اأخذ ورد: فالبع�ش يجادل باأن تغلغل "العرب" وهويتهم 

يف ال�سودان قد ظال م�ستمرين لعدة قرون، ورمبا ي�سري اآخرون اإىل حكام 

مملكة �سنار )املزعوم عدم عروبتهم( لالإيحاء باأن مو�سوع هذه الهوية 

اأ�سبح  )1956م(  اال�ستقالل  منذ  ولكن  فقط.  جزئي  اأو  مغر�ش  اأمر 

"عربية"  ق�سايا  فيه  اأ�سبحت  الذي  الوقت  يف  متزايدة  اأهمية  ذا  االأمر 

باعتباره  ال�سودان  ت�سور  فالبع�ش  اأكرٍث.  بنقا�ٍش  حتظى  و"اإفريقية" 

ج�رسًا على غرار ماهو مو�سح يف كتابات حممد عمر ب�سري وعلى غرار 

طريقة فران�سي�ش دينق اخلا�سة. وميكن لل�سودان اأن يت�سكل من كليهما 

فاملزروعي حتدث عن االزدواجية الثنائية" اأو الهوية الثنائية االأفريقية/ 

العربية اأمنوذجًا. وقد ت�سكك اآخرون يف ذلك.

ورمبا كان نظام الفريق عبود هو اأول نظام ي�سري اإىل اأن اجلنوب االأفريقي 

التي ميكن  الربيطانية  اال�ستعمارية  لل�سيا�سات  نتاجًا  كبرٍي  اإىل حٍد  كان 

اتبعه  نهجًا  ذلك  وكان  ال�رسورة.  دعت  اإذا  القوة  با�ستخدام  تغيريها 

الحقًا النظام الع�سكري الثالث بعد اأن ا�ستوىل على ال�سلطة عام 1989م، 

وقوبلت كلتا املحاولتني ب�رساع متزايد يف اجلنوب. ويف الواقع �ساهمت 

االإ�سالمية  االأو�ساط  بع�ش  لدى  املذكور  الراأي  يف  االأخرية  املحاولة 

وفحواه اأن ال�سمال "العربي" يجب اأن يهجر اجلنوب اذا دعت ال�رسورة 

اأنه وبتوقيع اتفاقية ال�سالم ال�سامل عام  اإىل  )اأ�سري يف بع�ش االأو�ساط 
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انف�سال  مع  االأفريقي(.  اجلنوب  عن  ال�سودان  حكومة  تخلت   2005
جنوب ال�سودان طرح �سوؤال فحواه اإىل اأي مدى متت اإزالة عائق الهوية 

القومية ،وما اإذا كان باالإمكان لل�سودان ب�سكله احلايل اأن يجد �سعورًا 

بالهوية اأكرث توحدًا حول هوية "عربية" اأقل اختالفًا حولها. ومع ذلك 

ففي ال�سودان ال�سمايل ال�سابق كان و�سع الهوية العربية نف�سه مو�سوع 

يف  ال�سكان  من  عنا�رس  اأي�سًا  هناك  الوقت  نف�ش  ويف  اخلالف.  من  قدر 

واالأكرث  عربية.  توكيد جدل حمتمل حول هوية  ترتاب يف  ال�سمال رمبا 

يعي�سون  اأ�سل جنوبي  اأنا�ش ذوي  من  اأقلية معتربة  هناك  اأن  و�سوحًا 

يف ال�سودان اجلديد، ويتحدث كثري منهم اللغة العربية ، ولكنهم رمبا ال 

يقبلون بال�رسورة بهوية عربية ال�سيما اإذا كانت هناك �سيا�سات متييزية 

مثل اإق�ساء اجلنوبيني من الوظائف العامة، وترك ق�سية مواطنتهم غري 

وا�سحة مما يجعل البع�ش منهم يخ�سى من اأن يكون مت�رسدًا ال يحمل 

فيها  اأثريت  اأخرى  دائرة  اأي�سًا-  دارفور-  اأزمة  فتحت  وقد  جن�سية. 

الهوية العربية حيث حاولت االأو�ساف التب�سيطية- خا�سة يف الواليات 

االأفريقي  ال�رساع  يف  جديدة  جبهة  باعتباره  ذلك  تطرح  اأن  املتحدة- 

العربي القومي. واأ�سار اآخرون اإىل الرابط االأكرث حملية للهوية العرقية 

املتمردة  املجموعات  تعابري  بع�ش  فيه  ربطت  الذي  الوقت  يف  العربية 

مطالبها بالهيمنة العربية النهرية القومية. وهذا يختلف اختالفًا وا�سحًا 

مع اأولئك الذين راأوا يف انت�سار تلك املوؤثرات و�سيلة تقود الكثريين على 

نطاق ال�سمال على الطريق املف�سي اإىل اأن ي�سبحوا �سودانيني. والدائرة 

االأخرى التي باتت فيها الهوية العربية حتت املجهر و�سط الكثريين من 



4

ال�سودانيني العاملني يف اخلارج يف العامل العربي. فك�سفهم لتنوع املناهج 

اإذا كان هناك هوية  عّما  الت�ساوؤل  اإىل  قاد  الدول  تلك  للهوية يف  بالن�سبة 

عربية بقدر ما هي �سفات ثقافية م�سرتكة، بداًل عن كونها هوية �سيا�سية 

م�سالح  الواقع  يف  عليها  ت�سيطر  ال�سيا�سية  الهوية  تلك  واأن  م�سرتكة، 

اآخر لغة من ال�سيا�سة ال�سودانية م�سبوغة  اأ�سبحت  دولة فردية. ولقد 

املختلفة.  العرقية  للمجموعات  واالإق�ساء  والهيمنة  العرقية  بتعابري 

وعندما كتب املزروعي مادته كان التفكري �سائعًا و�سط االأكادمييني باأن 

احلداثة �ست�سهد الهويات القومية وهي حتل حمل الهوية العرقية، ولكن 

ب�سكل  الدولة-  غنائم  على  تناف�ش  باأنه  الكثري  اإليه  ينظر  ما  خالل  من 

مبا�رس اأو غري مبا�رس- فقد قيل اأن العرقية لديها قوة حديدية يف احلياة 

البلدان  من  كثرٍي  يف  بل  ال�سودان فح�سب  يف  ال  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

اأية حماوالت  �ستخرج  فهل  احلالة  هي  هذه  كانت  واإذا  اأي�سًا.  االأخرى 

لتعزيز الهوية العربية يف ال�سودان- ب�سكله احلايل- على اأر�ش �سخرية؟.

عالقات ال�سودان بجريانه العرب والأفارقة:

كان املزروعي يكتب مادته يف وقت كانت فيه القومية العربية ت�سكل قوة 

ال�سودان  فيه  ظل  وقت  ويف   ،1967 عام  حرب  انتكا�سة  برغم  فعالة، 

يتطلع نحو ال�سمال يف عهد النمريي، مبا يف ذلك االحتاد املقرتح مع م�رس 

وليبيا، الذي اأعقبت الف�سل فيه الحقًا تدابري تكامل خمتلفة مع م�رس يف 

التي �سيغت فيها  اأي�سًا متثل الفرتة  ال�سبعينات  ال�سادات. وكانت  عهد 

روابط اأكرب مع دول �سبه اجلزيرة العربية، �سملت ا�ستثمارًا ملمو�سًا يف 
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"�سلة غذاء العامل".  اأن ي�سبح  زراعة ال�سودان الذي كان من املفرت�ش 

العام  بعد  اجلنوب،  يف  الثانية  االأهلية  احلرب  برزت  وعندما  والحقًا 

1983، مت توجيه النداء اإىل الدول العربية لتقدمي امل�ساعدة الع�سكرية، 
خا�سة بعد اأن هددت انت�سارات اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان بنقل 

احلرب اإىل داخل ال�سمال، وبدت امل�ساعدة اأحيانًا ذات مردود ارتكا�سي. 

ويف الت�سعينات �سعى النظام اإىل ت�سدير اأمنوذجه االإ�سالمي- من خالل 

موؤ�س�سة موؤمتره العربي واالإ�سالمي- مما اأدى اإىل ذعر جريانه العرب 

االأكرث حمافظة. وكان ذلك توجهًا جلب العزلة والعقوبات الدولية التي 

عر�ست النظام اإىل تهديدات جديدة وقادت اإىل تغيري مفاجئ يف ال�سيا�سة 

اإىل  ي�سعى  مازال  ال�سودان  اأن  ويبدو  الت�سعينات.  عقد  م�سارف  على 

العالقة  اإىل  ال�سعي  كان  جدًا  واأخريًا  العربي.  العامل  مع  خا�سة  عالقة 

1989م ،وهو نظام  ياأتي بدعاوي نابعة من نظام جاء عرب انقالب يف 

ظهري للربيع العربي بل ورمبا كان ميثل منارة الربيع العربي الذي ياأمل 

النظام اأن يتمخ�ش عن قوة اأعظم للحركات االإ�سالمية يف كثرٍي من البلدان 

مثل: تون�ش وليبيا وفوق ذلك م�رس.

اإفريقيا،  يف  يتعاي�ش مع و�سعه  اأن  اأي�سًا  ال�سودان  على  يجب  ذلك  رغم 

حيال  قلق  لديهم  كان  ما  كثريًا  الذين  االأفارقة،  اجلريان  من  عدٍد  ومع 

يف  الرئي�سية  املتمردة  املجموعات  فاإن  وبالتاأكيد  العربية.  �سخ�سيته 

اجلنوب- اأولها االنانيا ومن ثم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- كان 

اإليها بعني العطف على االأقل من جانب بع�ش اجلريان االأفارقة،  ينظر 

ومع  اخلرطوم.  يف  واإ�سالمية  عربية  حكومات  باأنها  يو�سف  ما  ب�سبب 
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انف�سال جنوب ال�سودان ما تزال هناك اأهمية كبرية للجريان االأفارقة، 

ففي ال�رسق اريرتيا واإثيوبيا لديهما اأهمية، فاريرتيا هي التي لعبت دورًا 

2006، ورمبا مل تكن تلكم االتفاقية متثل  كبريًا يف اتفاق ال�رسق عام 

اأف�سل �سفقة ممكنة الأهايل ال�رسق ولكن يجب على حكومة ال�سودان اأن 

اأهمية  البالد ذات  لرقعة من  اريرتيا مهمة  العالقات مع  اأن  تدرك كيف 

مهمة  تعترب  واإثيوبيا  اريرتيا  مع  العالقات  موازنة  اإن  اإ�سرتاتيجية. 

حم�سوم  غري  مازال  الذي  املر  احلدودي  �رساعهما  بحكم  الدقة  بالغة 

االقت�سادية  ال�سودان  اإىل منو عالقات  بالنظر  اأنها عالقات حيوية  ،بيد 

اإثيوبيا.  النفط الذي ت�ستورده  اإثيوبيا مبا يف ذلك توفري الكثري من  مع 

ت�ساد،  باأهمية  تذكرة  اأي�سًا  ميثل  بات  امل�ستمر  دارفور  �رساع  اأن  كما 

حيث خلقت تلك االأهمية منعطفًا يف كال البلدين حتوال ب�سببه من دعمهما 

لهجمات املتمردين على العا�سمتني، اإىل توقيع اتفاقية بني احلكومتني، 

�سممت لتقييد حركة متمرديهما يف دارفور و�رسق ت�ساد. اأما العالقات 

مع يوغندا وكينيا والتي كانت ذات مرة مهمة بالن�سبة للحرب وال�سالم 

االآن ح�سل على جار  ال�سودان  ؛الأن  بعدًا  اأكرث  االآن  يف اجلنوب، فتبدو 

هذا  ولي�ش  ال�سودان.  جنوب  ي�سكله  معه  ومتداخل  مهم  جديد  اأفريقي 

ال�سودان  ال�سودان وجنوب  العالقة بني  الق�سايا  كل  تكرار  مقام  املقام 

ولكن املعنى اأن الق�سية االأكرث اإحلاحًا ل�سيا�سة ال�سودان اخلارجية هي 

جاره اجلديد. فلو �سعى ال�سودان للتاأكيد على عالقاته العربية يف �سيا�سته 

اخلارجية فعليه اأن ياأخذ يف البال اأن عالقاته اخلارجية املبا�رسة االأكرث 

اأهمية هي عالقاته مع جريانه االأفارقة.
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احلدود الدينية:

لن تكون ق�سية الدين من االأهمية مبكان طاملا اأنها كانت هي الق�سية التي 

انق�سمت الدولة على اأ�سا�سها. ورغم اأن اجلنوب كان من املمكن اأن يكون 

"هام�سيا" ب�سبب اأي بعد من االأبعاد املذكورة. لكن ق�سية الدين هي التي 
اأف�ست اإىل االنق�سام نتيجة دجمها داخل اتفاقية ال�سالم ال�سامل اإ�سافة 

علمانية،  دولة  عن  بداًل  اإ�سالمية  دولة  قيام  على  احلكومة  اإ�رسار  اإىل 

لقد  االنف�سال.  حول  ا�ستفتاء  اإجراء  يف  اجلنوب  حق  اأثار  الذي  االأمر 

بات م�ستوى هذه الق�سية واأهميتها معروفًا منذ مدة طويلة فاملزروعي 

وبني  املحلية  ال�سلطات  بني  اإفريقيا  يف  اإثارة  االأكرث  باملواجهة  و�سفها 

االأوربية  البعثات  اإىل دور  اإ�سارة  "يف  الطابع االغرتابي،  امل�سيحية ذات 

واالأمريكية من خمتلف امللل التي اأدخلت امل�سيحية يف اجلنوب". فال�سوؤال 

الذي يربز، بالنظر اإىل حدة ذلك الو�سف الذي اأطلقه املزروعي، هو اىل 

اأي مدى اختفى و�سع امل�سيحيني من ال�سيا�سة ال�سودانية؟ فهناك على 

هم  اإحداهما  ال�سمال  تعي�ش يف  ماتزال  امل�سيحيني  االأقل جمموعتان من 

اجلالية  هي  وثانيتهما  اآنفًا،  ذكرهم  ورد  الذين  اجلنوبيني  امل�سيحيون 

فاالأقباط  التمييز،  من  املجموعتني  كلتا  عانت  حيث  امل�سيحية  القبطية 

النظام  قدم  عندما  الت�سعينات  بداية  يف  غاية احلرج  وقتًا حرجًا  عا�سوا 

ين�سب  املجموعتني  بكلتا  يتعلق  فيما  فالقلق   . لل�رسيعة  تاأويله  اجلديد 

على حقوقهما االإن�سانية وحريتهما يف العبادة مبوجب الد�ستور اجلديد 

اإىل  اأف�سى  العربي  الربيع  اإطار  االإ�سالمية يف  املقرتح. فربوز احلركات 

ال�رسق  نطاق  على  االأهلية  امل�سيحية  املجموعات  اأبدتها  جديدة  هموم 



8

الد�ستور ومن  امل�سابه عن طبيعة هذا  ال�سوؤال  اإىل  االأو�سط. ويقود هذا 

اأن  طاملا  فيها  املبالغة  ميكن  ال  فاأهميته  حقيقة؟  ب�سياغته  يقوم  الذي 

املفاو�سات  يف  للحكومة  املو�سوع اجلوهري  هو  ال�رسيعة  على  احلفاظ 

ال�سامل بل هو يف الواقع مربر وجودها  ال�سالم  اتفاقية  اإىل  التي قادت 

االأيدلوجي منذ عام 1989. 

حدوث  متنع  لكي  انقالبها،  بتنفيذ  �سيء  كل  قبل  احلكومة  قامت  لقد 

�سفقة �سالم حمتملة بني حكومة ال�سادق املهدي املنتخبة اآنذاك واجلي�ش 

اإلغاًء  �ست�سمل  اأنها  يعتقد  كان  �سفقة  ال�سودان، وهي  لتحرير  ال�سعبي 

والتي  �سبتمرب،  بقوانني  تعرف  التي  الكائنة  ال�رسيعة  لقوانني  حمتماًل 

وقد   .1983 عام  يف  منريي  جعفر  ال�سابق  الع�سكري  احلاكم  اأدخلها 

ا�ستولت اجلبهة االإ�سالمية على ال�سلطة يف عام 1989 بنية فر�ش قوانني 

اأن تفعل ذلك بوح�سية كبرية يف الفرتة االأكرث قمعًا  �رسيعتها، وحاولت 

الذي  الوقت  ذات  ويف  اال�ستقالل،  منذ  ال�سمالية  ال�سودانية  التجربة  يف 

كانت تبذل فيه جهدًا منظمًا ل�سحق اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف 

اجلنوب. وقد باءت اجلبهة االإ�سالمية بالف�سل يف كلتا حماولتيها ؛الأنه يف 

الوقت الذي كان فيه اجلي�ش ال�سعبي يقاوم مقاومة ناجحة مل ي�ستطع 

النظام ا�ستقطاب االأفئدة والعقول يف ال�سمال، برغم املحاوالت التي كانت 

فر�ش  اإىل  يحتاج  كان  االأيدلوجي  فاحلكم  بذلك،  للقيام  الدولة  تقودها 

هناك  كانت  القمع  �سنوات  ورغم  به.  النا�ش  اإقناع  اأو  العقائدي  نظامه 

معار�سة م�ستمرة بالتعاون مع اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان حتى 

من  جديدة  �سيطرة  الإقرار  النظام  حماوالت  وبرغم  الت�سعينات،  نهاية 
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،ورمزيًا  راكزة  التقليدية ظلت  االنتماءات  لكن  التعليمي.  النظام  خالل 

بداأت التجربة تنتهي يف عام 1999 باإزاحة ح�سن الرتابي من ال�سلطة 

امل�رسوع  لكل  ال�رسي  املوّظف  دور  طويلة  ملدة  ميثل  الرتابي  كان  ذ  اإ 

ذات  يف  النفط  دخول  ذلك ومب�ساعدة  عن  وبداًل  ال�سودان.  يف  االإ�سالمي 

العام حتول حزب املوؤمتر الوطني- خليفة اجلبهة االإ�سالمية القومية- 

اإىل مناهج اأكرث تقليدية يف بناء عالقات املح�سوبية )يف الوقت الذي كان 

يركز فيه على القوة حيال ال�رساع النا�سب يف دارفور( و�سمل هذا جزئيًا 

االعرتاف بعدم جتان�ش االإ�سالم يف ال�سودان، ووجود هيئات ترتاوح ما 

بني ال�سوفية التقليدية اإىل ال�سلفية امل�ستوردة حديثًا مع اجتاهات عديدة 

اأخرى. وقد راأى البع�ش يف هذا –مبا فيهم املزروعي- اإ�سالمًا اإفريقيًا 

�ساماًل يعك�ش قارة باتت ال�سوفية رائجة فيها ومنت�رسة انت�سارًا وا�سعًا 

اإليها  انتمى  التي  العربية  اجلزيرة  �سلفية  بظهور  مرورًا  قرون.  لعدة 

كثري من ال�سودانيني عندما كانوا يعملون هناك.

اإن املنهج املاأخوذ االآن غري وا�سٍح فبع�ش االأ�سوات ال�سادرة من حزب 

املوؤمتر الوطني ذات طبيعة تهديدية توحي بعقد النية على فر�ش قانون 

�رسيعة �سارم، ولكن يف ذات الوقت جند احلكومة قد �سعت اإىل التقرب 

االإ�سالمية  القاعدة  ذات  االأخرى  ال�سيا�سية  واملجموعات  االأحزاب  من 

بتبني  االأمر  هذا  يوحي  فهل  ثانوية.  ب�سفة  ولو  بدجمها  القيام  واإىل 

مطلع  يف  حماولته  جرت  الذي  االإ�سالمي  الد�ستور  لبناء  توافقي  منهج 

الت�سعينات؟ وهل ي�سري اإىل �رسورة حماولة ا�ستقطاب م�ساركة اأكرب من 

قبل نظام ذي قدرات حمدودة ويواجه االآن انكما�سًا اقت�ساديًا متوقعًا؟ 
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املوؤمتر  فيه حزب  يعمل  الذي  الوقت  يف  للحقائق  اأنه جمرد حتريف  اأم 

الوطني يف اآٍن واحد على الدخول يف ت�سوية مذلة للمعار�سة واإ�سعافها؟ 

الدين  م�ساألة  نهاية  ميثل  ال  اجلنوب  انف�سال  اأن  الوا�سح  من  ولكن 

وال�سيا�سة يف ال�سودان.

التعليم واللغة والتهمي�ش:

لذا  مهمًا،  جانبًا  لل�سيا�سة  الثقايف  البعد  له  ميثل  ظل  كاتب  مزروعي 

التهمي�ش  )حاالت  من  جزءًا  باللغة  املتعلق  التهمي�ش  راأى  اأن  غرو  فال 

املتعددة( يف ال�سودان، ففي اإفريقيا جنوب ال�سحراء كانت لغات التعليم 

الر�سمية املهيمنة هي اللغات اال�ستعمارية ال�سابقة – اللغتني االجنليزية 

والفرن�سية – يف حني كان للغة العربية دور مهم تلعبه يف �سمال اإفريقيا 

. وقد �سهد احلكم الربيطاين لل�سودان ح�رس اللغة العربية، وقد احتوت 

اأ�سا�سًا على امل�ستوى قبل الثانوي يف حني اأن التعليم االإر�سايل يف اجلنوب 

. وكانت  اأ�سبح متاحًا  الذي  املحدود  للتعليم  اللغة االجنليزية  ا�ستخدم 

النتيجة انق�سامًا وا�سحًا – تهمي�ش �سمال / جنوب – اأقل من كونها 

ح�سيلة ازدواجية ثنائية .لقد نالت النخبة ال�سودانية تعليمها من اللغة 

ا�ستخدام  على  ن�ساأت  اإنها  حني  يف  اجلامعي  امل�ستوى  على  االجنليزية 

النخبة اجلنوبية  اأفراد  اأما  للبالد،  االأوىل  اللغة  باعتبارها  العربية  اللغة 

املامًا  لديهم  اأن  املختارة يف حني  لغتهم  هي  االجنليزية  اللغة  فيعتربون 

عامًا باللغة العربية مع وجود ن�سخة حملية – كثريًا ما ي�سار اإليها بعربي 

جوبا – منت�رسة انت�سارًا وا�سعًا يف الدولة اجلديدة. ا�سف اإىل ذلك اأن 

اأي�سًا  ال�سمال  من  اأجزاء  ويف  اخل�سو�ش  وجه  على  اجلنوب  يف  النخب 
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رمبا كانوا مت�سلعني يف اللغات واللهجات املحلية .

بع�ش  اأ�سار  فقد   : مفهومة  اللغوية  لل�سيا�سة  الرباغماتية  اجلوانب  اإن 

والعربية  االجنليزية  اللغتني  معايري  اأن  اإىل  مثال  اجلامعيني  اال�ساتذه 

اأثار ق�سايا  ذاته  فاإن هذا يف حد  ، وبالتايل  اال�ستقالل  تتدنى منذ  باتت 

اللغة يف التعليم الثانوي والعايل . وعلى اأية حال فقد دخلت وجهة  النظر 

اأ�سار  وكما  اجلنوب،  يف  ال�رساعات  ظهور  مع  اجلدال  يف  ال�سيا�سية 

املزروعي فاإن التعليم االر�سايل قوبل بهجوم من نظام عبود الذي �سعى 

اأي�سًا  اإىل تعزيز اللغة العربية باعتبارها و�سيلة للتعليم يف االإقليم . وبعد 

انقالب عام 1989 كان هناك برنامج تعريب عاجل يف كل النظام التعليمي 

م�سحوبًا بتوكيد جديد على التعليم الديني الذي يظهر وجه االإ�سالم يف 

االأ�سا�ش . وقد راأى كثريون يف ذلك – جزئيًا على االأقل – حماولة الإقرار 

"هيمنة اإ�سالمية" تتمخ�ش مبرور الوقت عن " اإن�سان �سوداين جديد". 
التي  اللغة  م�ساألة  هي  ال�سودان  جنوب  انف�سال  تلت  التي  امل�سالة  اإن 

يتغري  قد ال  لل�سودان  بالن�سبة  فاإن اجلدل  ما  االآن وب�سكل  تب�سيطها  مت 

كثريًا ، فال�سيء الكثري �سيعتمد �سيا�سيًا على مدى حماولة حزب املوؤمتر 

تعريب  عملية  وموا�سلة  الت�سعينات  بداية  اإىل  للرجوع  احلاكم  الوطني 

اأكرث ولكن فوق ذاك االحتمال �ستظل الق�سايا الرباغماتية للغة م�ستمرة 

. هناك اعرتاف باالأهمية املتوا�سلة باللغة االجنليزية وباالأخ�ش يف عوملة 

االجنليزية  اللغة  تعليم  عن  الطالب  من  كثري  و�سيبحث  العايل،  التعليم 

�سواء داخل ال�سودان اأو اخلارج . ورغم ذلك ومع االإمكانات املحدودة 

الإتاحة اللغة االجنليزية ومع النمو املت�سارع لل�سباب فاإنه من غري املرجح 
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بالن�سبة للكثري اأن يتجاوز الواقع التعليمي مدى اأبعد من اللغة العربية 

غري  ب�سكل  ينظرون  النا�ش  جتعل  وبغي�سة  متييزية  بحواجز  ورمبا 

اللغة . وماذا عن  التعليم ثنائي  اإىل جناح املحظوظني من ذوي  متكافئ 

اللغات املحلية التي رمبا كان لها دور مهم لتلعبه ؟ اإن كثريًا من العلماء 

هذه  اإن  واأح�سوا  االأ�سلية  اللغات  ا�سمحالل  يخ�سون  ظلوا  الرتبويني 

املوؤمتر  اللغات يجب املحافظة عليها بطريقة ما. ويف احلقيقية كان هذا 

الذي خاطبه املزروعي قد ا�ست�سافه ما اأ�سبح ي�سمى مبعهد الدرا�سات 

التابع جلامعة اخلرطوم والذي لعبت فيه درا�سة  االآ�سيوية واالإفريقية 

اللغات دورًا مهمًا.

التهمي�ش القت�سادي :

1968 التهمي�ش االقت�سادي باعتباره عاماًل  مل ي�سنف املزروعي عام 

لال�ستغالل  بالكثري  يدين  اجلزيرة  م�رسوع  بداأ  رمبا  املرحلة  تلك  يف   ،

نحتته احلكومات  الذي  يدين لالجتاه  اأكرث مما  الربيطاين  اال�ستعماري 

التي تلت ا�ستقالل البالد.ولكن لذلك مل يتغري خا�سة نتيجة اإىل التطورات 

التي حدثت يف العقود التالية يف الوقت الذي كان فيه ال�سودان ي�سعى اإىل 

اأن ي�سبح م�سدرًا للنفط و�سلة غذاء للعامل العربي . ويف االأوقات االأخرية 

اقت�سادي  حمدي" – م�ستقبل  " مثلث  حول  يدور  الذي  احلديث  كان 

قائم حول تنمية املنطقة املركزية للبالد مع قليل اهتمام باملناطق النائية- 

لت�سجيع موجه  املحاولة  هناك  كانت  اأي�سًا  ذلك  ومثل  بالتهمي�ش.  يذكر 

جديدة من اال�ستثمار االأجنبي يف الزراعة مع االأخذ يف البال اإن التو�سعات 

و�سط  نزوح  �سحبهما  قد  املطرية  االآلية  و  املروية  الزراعة  يف  ال�سابقة 
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و�سخط حمليني مبا يف ذلك اقرتاح دعم احلركة ال�سعبية  قطاع ال�سمال يف 

مناطق كجنوب النيل االأزرق وجنوب كردفان.

منذ دفع عجلة النمو االقت�سادي يف نهاية ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات 

وجهت حركات املعار�سة ال�سيا�سية النقد با�ستمرار للتنمية االقت�سادية 

للبالد، خا�سة اإذا كانت تلك احلركات قائمة يف ما اأ�سبح اأحيانًا يو�سف 

التي  املحاولة  هذه  مثل  ال�ستينيات  �سهدت  امله�سمة" .وقد  "املناطق  بـ 

ال�سيا�سية خا�سة  العملية  داخل  نف�سها  تظهر  لكي  بها احلركات  قامت 

بعد ثورة اأكتوبر 1964 بيد اإنها اأحرزت تقدمًا قلياًل يف ذلك الوقت مع 

فر�ش االأحزاب الطائفية ال�سيطرة من جديد على النظام ال�سيا�سي. ولكن 

جديدة  اأهمية  حمل  1983م  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ش  بروز 

للق�سايا االقت�سادية للتهمي�ش. ومن ناحية اأيديولوجية ربط النقاد ذلك 

بالدعم الذي تلقته احلركة اجلديدة من نظام منق�ستو املدعوم �سوفيتيًا 

يف اإثيوبيا، رغم اإن الق�سية وا�سحة جدًا بالن�سبة لقائد اجلي�ش ال�سعبي 

لتحرير ال�سودان جون قرنق كما اأو�سحت اأطروحته للدكتوراه، ومل يكن 

االقت�ساد هو الق�سية الوحيدة يف بيانات قرنق االأكرث �سعبية ولكن فهمه 

ال�سعبي  اجلي�ش  بها  ا�ستهدف  التي  الطرق  يف  وا�سحًا   كان  لالقت�ساد 

امل�سمم  جونقلي  قناة  وم�رسوع  بانتيو  على  بالهجوم  النفط  �سناعة 

لتطوير الزراعة ال�سمالية "واأي�سًا الزراعة امل�رسية" ، وقد �ساهمت كلتا 

اخلطوتني الهجوميتني يف الزيادة ال�رسيعة يف ديون ال�سودان اخلارجي 

التي ظلت متثل ق�سية فيما بعد . وقد ظهر نقد مماثل يف دارفور خالل 

الت�سعينيات و�سط املجموعة التي اأ�سبحت تعرف بحركة العدل وامل�ساواة 
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ال�سلطة  اختالل  االأ�سود:   "الكتاب  ن�رس   2000 عام  مايو  تبنت يف  قد 

والرثوة يف ال�سودان" والرتويج له يف ال�سودان حيث عك�ش الكتاب الهيمنة 

ال�سيا�سية والعن�رسية لثالث جمموعات عرقية من ال�سمال النهري وهي 

 " فاإن  وديوال  فلنت  تعبري  حد  وعلى   . واجلعليني  وال�سايقية  الدناقلة 

الكتاب اأو�سح اإن كل مناطق ال�سودان االأخرى )ال دارفور فقط( كانت 

التهمي�ش  بق�سايا  االعرتاف  ينته  ولكن مل   ." نحو �سارخ  على  مهم�سة 

االقت�سادي يف مناطق ال�سودان النائية مع توقيع اتفاقية ال�سالم ال�سمال 

وانف�سال اجلنوب ، فبدال عن ذلك �سمت الق�سايا االقت�سادية بال�رسوط 

التي وافقت عليها حكومة ال�سودان فيما يتعلق بجهديها الكبريين حلفظ 

2006م  عام  ال�سودان  �رسق  �سالم  اتفاقية  وهما  ال�سمال  يف  ال�سالم 

واتفاقية �سالم دارفور يف عام 2011 . ولي�ش املقام  هنا مقامًا ملناق�سة اأية 

اتفاقية بالتف�سيل ولكن االعرتاف باحلاجة لهذه االتفاقيات واحتوائها 

على م�سائل اقت�سادية مهمة ي�سري اإىل املدى الذي اأ�سبحت فيه الق�سية 

متثل جانبًا من جوانب التهمي�ش . ولكن حتى اإذا مت تنفيذها فلن يكون 

ذلك نهاية الق�سية بالن�سبة اإىل التنمية االقت�سادية كما يدل على ذلك �سد 

مروي الذي بني اأخريًا حيث اأثار �سكاوى مماثلة و�سط بع�ش املجموعات 

املحلية يف الروافد ال�سمالية للنيل.

حدود التكامل:

وا�سحًا  متييزًا   1968 عام  اأعدها  التي  املزروعى  ورقت  ر�سمت 

ال�سمال  بني  العالقات  "ت�سكل  قائال:  كتب  حني  واجلنوب  ال�سمال  بني 

واجلنوب اإحدى اأزمات االن�سقاق االأكرث حدة يف القارة االإفريقية قاطبة". 
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ال�سمايل  االإقليم  اأخذت  اإذا  اأنك   " بـ  يعتقد  املزروعي  كان  املقابل  ويف 

البلدان االأكرث تكاماًل  اأحد  اأن ال�سودان هو  املهيمن لوحده معيارًا جتد 

يف اإفريقيا".وا�ست�سهد املزروعي مبا اأورده  يو�سف ف�سل ح�سن يف عزو 

خلق  الذي  ال�سيء  ال�سمال  يف  العربية  واللغة  االإ�سالم  انت�سار  اإىل  ذلك 

– " �سعورًا من التما�سك و�سط �سكان  – على حد تعبري يو�سف ف�سل 
ال�سمال  عن  نظره  وجهة  املزروعي  واأيد  اخلوا�ش".  متغايري  البالد 

بالرجوع اإىل ثورة اأكتوبر 1964 على وجه اخل�سو�ش التي مل تعك�ش 

�سعبية الدعوة اإىل الرجوع اإىل احلكومة الدميقراطية فح�سب بل عك�ست 

من  االنتقام  وعدم  ناحية  من  بالتنحي  عبود  نظام  من جانب  ذلك  قبول 

احلكام ال�سابقني من ناحية اأخرى مبجرد اإن جنحت الثورة ) وكثري من 

النا�ش نظروا اإىل االنتفا�سة التي اأطاحت بنظام منريي ب�سوء مماثل(. 

ال�سنني،  التوافق عرب  هذا  ا�ستمر  اأي مدى  اإىل  �سائل  ي�ساأل  ولكن رمبا 

عربي  ربيع  اإثارة  حماوالت  �سملت  حماوالت  بالطبع  هناك  كانت  فقد 

الثورة  جناح  عدم  اإن  يقال  2011.ورمبا  عام  يف  ال�سودان  يف  �سعبي 

باملقارنة مع عامي 1964  و 1958 يعك�ش زيادة التدابري االأمنية يف 

نظرائه  مب�ساعدة  تبناها  الذي  1989م  نظام  حتت  احل�رسية  املناطق 

– مفرت�سًا �سحة  �سائل  ي�ساأل  اأن  اأي�سًا  ولكن   ، املتمر�سني  االإيرانيني 

وجهة نظر املزروعي – اإىل اأي املدى ظل التوافق الذي انتبه له املزروعي 

باقيًا؟ فقد كان هناك ِراأي يف الثمانينيات فحواه اإن التوافق االجتماعي 

مرتبط با�ست�رساء هوية �سودانية كانت يف االأ�سا�ش نتاج مناطق ال�سمال 

النهرية،وهي هوية انداحت اإىل مناطق ال�سمال االأخرى على االأقل، وكان 
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وا�سحًا  ارتباطًا  املرتبطة  التجارة  منو  خالل  من  اندياحها  �سبل  اأحد 

بالقوة االقت�سادية واالجتماعية للجالبة. وكان يعزز ذلك الوجود غري 

املتجان�ش – الأولئك املنتمني للمناطق النهرية – يف احلكومة املحلية )حيث 

مت تعيني امل�سوؤولني باأعداد متزايدة عندما مت يف ال�سبعينيات اإلغاء االإدارة 

االأهلية التي اأ�س�سها الربيطانيون( ويف عهد التعليم )الذي تو�سع ب�رسعة 

اأية حال ناق�ش اآخرون االأثر التكاملي النت�سار  ( ويف بقية املهن. وعلى 

ال�سماليني النهريني يف املواقع االأخرى، واأ�ساروا اإىل اإن وجودهم يف هذه 

املواقع رمبا يثري م�ساعر م�سادة ل�سخ�سية جهوية اأو عرقية بل طبقية 

ي�ستخدمه  الذي  االنتقادي"  التهمي�ش   " م�سطلح  ا�ستخدام  يف  ت�ساهم 

الذكر فقد كان هناك  زعماء احلركات اجلهوية، وباالأخ�ش وكما �سلف 

 " ا�سطراب و�رساع يف كثري من املناطق التي ت�سور نف�سها باعتبارها 

مهم�سة". ونظريًا كان الق�سد من تطبيق الفيدرالية اأن ت�سبح هي احلل، 

ولكن االأمر املفتوح للنقا�ش هو ما اإذا كان هذا يعني الفيدرالية التي تنزع 

ال�رساع  ازدياد  اإن  الواقع  ويف   ، ال�سوفيتي  االأمنوذج  اجتاه  يف  نزوعًا 

يوحي باأن االأمنوذج الفيدرايل كان فا�ساًل يف عدد من املناطق على االأقل 

. وتوؤيد تلك الفكرة يف احلقيقة احلاجة اإىل خلق مزيد من التقدم  كما يف 

اتفاقية �سالم �رسق ال�سودان واتفاقية �سالم دارفور. ويبدو يف امل�ستقبل 

املنظور على االأقل اأن اأية اأفكار لتجان�ش اأكرث الأهايل ال�سمال من النوع 

الذي كان �سائعًا و�سط طالب نظريات احلداثة يف ال�ستينيات، بات باقيًا 

فيجب  يقلل  اأن  ال�رساع  مل�ستوى  كان  فاإن  وبالتايل   ، االنتظار  رهن 

تكييف اجلهوية وتوفيقها . لقد قاد انف�سال اجلنوب اإىل احلديث اأكرث 
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عن االنق�سامات يف ال�سودان كما هو مر�سخ االأن ، ولكن من املحتمل اأن 

يكون ذلك اأقل قبواًل من جانب املجتمع الدويل الذي ميكن له اأن ميار�ش 

اأقوى من جنوب  لها دعوى  كانت  ال�سومال  : فبالد  نق�ش حقيقي  حق 

ال�سودان لالعرتاف بها فيما يتعلق باحلكم بيد اإنها باتت غري معرتف بها 

بعد 20 عامًا من تاأ�سي�سها، ويبدو اأن االنتقال االأكرث فاعلية هو الطريق 

الوحيد اإىل االأمام مبا يقت�سيه ذلك اقت�ساديًا ال �سيا�سيًا فح�سب ، فمن 

ال�سهل اأن تكون هناك جهود لربط ذلك عمليًا بتو�سيع الرقابة احلزبية 

مثلما يبدو جاريًا يف اإثيوبيا يف االأعوام االأخرية )ومثلما هو �سائد يف حليف 

ال�سودان الل�سيق ال�سني( ، ولكن ما ميكن له اأن يتجذر يف بلٍد ما قد ال 

ينجح بال�رسورة يف بلد اأخرى. وقد ال يزال ال�سودان هو بلد اجلهويات 

ولو اأنها جهويات يتعني عليها اأن تتعلم العي�ش معًا.

جنوب ال�ضودان: اأهي ذات الق�ضايا اأم ق�ضايا خمتلفة ؟

يختار  الأن  طريقه  يف  يبدو  رمبا  ال�سودان  جنوب  اإن  من  خطورة  هناك 

ا�ستقالل  اأيام  املا�سي، ففي  التهمي�ش  اإىل توكيد  البحث عن هوية تنزع 

اجلنوب يف يوليو 2011 طرح الرئي�ش �سلفا كري ق�سة هوية بدت اإنها 

املتعاقبة  يتعلق بتجاربها  الدولة اجلديدة فيما  بقوة على موقف  تعتمد 

اأول  اأن يقاوم بها. وكانت  التي فر�ست على اجلنوب، والتي كان عليه 

التا�سع  القرن  يف  الرقيق  جتارة  اإىل  موجهة  كري  �سلفا  اأطلقها  اإ�سارة 

اأبدتها  التي  واملقاومة  واملهدية،  الرتكي/امل�رسي  احلكم  خالل  ع�رس 

املجتمعات اجلنوبية ب�رساوة يف بع�ش املناطق، وعندما قمع الربيطانيون 
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املقاومة �ساهمت �سيا�ساتهم يف ال�سودان يف غياب التنمية والتي �ساهمت 

يف التهمي�ش ال�سامل يف املدى الطويل. واتت الفرتة الثالثة مع اال�ستقالل 

حاولتها  التي  الهيمنة  �سد  طويلتني  حربني  يف  امل�سلحة  واملقاومة 

ملقاومات  كري  �سلفا  ا�ستعرا�ش  اإن  ال�سمال.  يف  املتعاقبة  احلكومات 

كانت  التي  الظروف  �سياق  يف  مفهومًا  اأمرًا  يعترب  اخلارجي  العدوان 

بتحديد  التاأييد  ا�ستقطاب  اإىل  يلجاأون  ال�سا�سة  فيها، فكثري من  يتحدث 

 . خياليًا  اأم  حقيقًا  العدو  هذا  اأكان  �سواء  وجوده  وتاأكيد  خارجي  عدو 

واالأمر املقلق هو اأ�سا�ش ر�سالته املحدودة فيما يتعلق بالدولة اجلديدة، 

فبادئ ذي بدء تعترب ر�سالته ا�ستفزازية كونها تطلق يف وقت يوجد فيه 

عدد من الق�سايا العالقة مع اجلار ال�سمايل اجلديد وبع�ش هذه الق�سايا 

له ارتباط بال�رساعات احلالية على كال جانبي احلدود. ثانيًا- مل تعك�ش 

بالتعاطي  يتعلق  ال�سودان فيما  لتحديد هوية جنوب  القليل  اإال  الر�سالة 

مع م�ستقبله. 

اإن ق�سايا التهمي�ش �ستكون خمتلفة االآن وذلك الأن جنوب ال�سودان يعترب 

دولًة م�ستقلًة، ولكن ال يعني هذا اأن املوا�سيع التي تطرق اإليها املزروعي 

لي�ست ذات �سلة ، فمن الوا�سح اأن اجلنوب يحدد نف�سه بح�سبانه جزءًا 

من العامل االإفريقي بداًل عن العامل العربي، ولكن ما يعنيه هذا لي�ش معنيًا 

اأو غري املرتبطة به، بل معنيًا  فح�سب بالتجمعات االإقليمية املرتبطة به 

بالعالقات مع الدول العربية غري ال�سودان. ووا�سح اأن عددًا من الدول 

العربية اأوماأت اإىل �سلفا  يف رغبتها يف العمل مع اجلنوب، ولكن يف املقابل 

اأي�سًا باخلطوات التي اتخذها كزيارة �سلفا كري  اأكد اجلنوب ا�ستقالله 
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بالن�سبة  متييزية  مفا�سلة  تعترب  اأن  يجب  والتي   2012 يف  الإ�رسائيل 

للدولة اجلديدة بحكم االنتقاد املتوقع الذي تلقاه �سلفا كري من ال�سودان.

اأقلية  هناك  اأن  ورغم  الأنه  اأي�سًا؛  �سلة  ذات  غري  لي�ست  الدين  ق�سايا 

الطوائف  تثار حول  االأ�سئلة  تزال  البالد اجلديدة، فال  يف  امل�سلمني  من 

الذين  االأمريكيني  االإجنيليني  الوافدين  بع�ش  مثل  املختلفة  امل�سيحية 

اأنف�سهم- كما تقدم ذكره- يف الطليعة يف  و�سلوا اأخريًا من الذين راأوا 

�رساع بائن مع العامل امل�سلم . وميكن اأن تكون هناك اأ�سئلة اأي�سًا حيال 

التي تبدو ماثلة بكثافة  االأديان االإفريقية  امل�سيحية فيما يتعلق بتعابري 

داخل البالد. اإن التهمي�ش االقت�سادي قد يتخذ اأي�سًا �سكل هوية عرقية، 

ال �سيما عندما ي�ستح�رس املرء االتهامات التي وجهت اإىل هيمنة الدينكا 

املزعومة يف ال�سبعينيات، واملزايا االقت�سادية التي ي�ستمدها هذا التجمع 

يف  هذا  يكون  وقد   . االقت�سادية  الهيمنة  من  اجلنوب  يف  االأكرب  العرقي 

الرثوة  من  امل�ستفيدين  حول  تدور  بق�سايا  مرتبطًا  القريب  امل�ستقبل 

قيل  التي  االأرا�سي  �سفقات  من  عددًا  اأن  اأي�سًا  املالحظ  ومن  النفطية. 

اأجانب، ومن  م�ستثمرين  مع  عقدت  قد  البالد  من   9% على  توؤثر  اأنها 

املرجح اأن يكون لها اأثر على املجتمعات املحلية بطرق قد تكون �سلبيه 

يف االأ�سلوب عندما ينظر املرء اإىل مناطق مثل النيل االأزرق وجبال النوبة 

منذ ال�سبعينيات . فبالنظر اإىل غياب التنمية يف اجلنوب فاإن كثريًا من ذلك 

يكون مو�سع تفكر ،ولكن كرثة ال�رساعات العرقية يف الدولة اجلديدة 

والتي اأعلنت منذ اال�ستقالل ت�سري اإىل ح�سا�سية كل هذه الق�سايا ، وهي 

ق�سايا يرتبط كثري منها ارتباطًا وا�سحًا بق�سايا املوارد.
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خامتة

يف  والهوية  التهمي�ش  لق�سايا  نهاية  توجد  ال  قد  اأنه  االأمر  وخال�سة 

البلدين املنف�سلني االآن، ولكن االنف�سال يعني اأن تلك الق�سايا �ستناق�ش 

تظل  املناق�سات  وهذه  خمتلفة.  بدينميات  وبالتايل  جديدة  �سياقات  يف 

�رسمدية، الأنه ال توجد نهاية بيد اأن هناك تغريات يف ما اأ�سبح اأو�ساعًا 

ما  دولة  تنف�سل  عندما  كبرية  اخل�سومة  درجة  تكون  فمهما  متطورة، 

)فعقود من ال�رساع الحت�سم ب�رسعة( فاإن عملية االنف�سال تظل معقدة 

وخطرية. اإن من الطبيعي اأن تكون لك الرغبة يف التطلع اإىل اإعادة �سياغة 

املا�سي،  اأثقال  اأي�سًا  معه  يحمل  امل�ستقبل  ولكن  امل�ستقبل  يف  الهويات 

فق�سايا التهمي�ش يف كٍل من ال�سودان وجنوب ال�سودان �ستظل م�ستمرًة.
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