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 ةالمقدم

إلػػ   الػػزمفف ل ػػد تعػػود أكثػػر مػػف قػػرفإلػػ   بػػدايات الاػػراع لػػد السػػوداف تمتػػد
لترة السػيطرة البريطاييػة ىمػ  السػودافف والسياسػات التػد اىتمػدت ا واإلجػرا ات التػد 

 تد است دلت لي ا لاؿ الجيوب ىف الشماؿ. اتخذت ا ال
حالػػػة مػػػف إلػػػ   وبػػػذلؾ تشػػػكمت خاواػػػية لمجيػػػوب تطػػػورت مػػػ  مػػػرور الػػػزمف

توقيػػػ  إلػػػ   5005الخاللػػػات والاػػػراع الػػػدامـ مػػػ  الشػػػماؿف والتػػػد ايت ػػػت لػػػد العػػػاـ 
اتفػػاؽ السػػالـ الشػػامؿف الػػذب يفتػػرض بػػل واػػ  حػػدام لماػػراع بػػيف الشػػماؿ والجيػػوب. 

مجموىػػػة مػػػف اإلجػػػرا ات مي ػػػا إجػػػرا  اسػػػتفتا  لت ريػػػر ماػػػير وقػػػد تاػػػمف ا تفػػػاؽ 
ايفاػاؿ جيػوب السػوداف كدولػة إلػ   . والػذب ايت ػ 5022جيوب السوداف لد العاـ 

مست مةف لتبدأ مرحمة جديػدة مػف الاػراع داخػؿ دولػة جيػوب السػودافف الػذب بػد  لػد 
 مرحمة ساب ة ىم  است الل ا. 

 إشكالية البحث: -
اف حالػػػة مػػػػف الاػػػراع الػػػػذب راح اػػػحيتل ىشػػػػرات تشػػػ د دولػػػػة جيػػػوب السػػػػود

 اآل ؼ مف المواطييفف وهو ما يستدىد مف البحث طرح األسممة اآلتية:
 ما هد األسباب الداخمية والخارجية لماراع؟ .2
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اسػػتمرار الاػػراع الػػداخمد بعػػد ايفاػػاؿ جيػػوب إلػػ   مػػا هػػد األسػػباب التػػد أدت .5
 السوداف؟

 د جيوب السوداف؟ما هد اليتامج التد ترتبت ىم  الاراع ل .3
 فرضية البحث: -

إلػػ   تػثثر الاػراع لػد جيػوب السػوداف بمجموىػة مػف األسػبابف مي ػا مػا يعػود
لاػػالم ىػػف اليزىػػة يحػػو ا يفاػػاؿ. كمػػا اف  اسػػت الؿ دولػػة السػػودافف مرحمػػة مػػا بعػػد

التوترات بػيف أىاػا  الحركػة الشػعبية لتحريػر السػوداف وايشػ اق ا أسػ ـ بشػكؿ كبيػر 
 تب ىميل مف يتامج. لد الاراع وما تر 

 هيكيمة البحث:  -
 ثالث مباحث لاالم ىف الم دمة والخاتمةف وهد:إل   قسـ البحث

 المبحث األوؿ: أسباب الاراع لد جيوب السوداف 
 المبحث الثايد: تطورات الاراع لد جيوب السوداف

 المبحث الثالث: اليتامج المترتبة ىم  الاراع لد جيوب السوداف

 املبحث األول
 اب الصراع يف جنوب السودانأسب 

 مفهوم الصراع: -أواًل 
يعػػد الاػػراع مػػف الظػػواهر الطبيعيػػة والػػذب يثخػػذ أوجػػل كثيػػرةف إذ ايػػل قػػد يكػػوف 

قػد يكػوف ريػر أو  ذات طاب  سممد وقػد يكػوف ذات طػاب  مسػمقف وقػد يكػوف وااػحا
واػػ  ت ػػوـ ليػػل جماىػػة مػػف البشػػر أو  وااػػق. ويمكػػف واػػؼ الاػػراع بثيػػل   حالػػة

أكثػػر مػػف جماىػػةف أو  تباؾ لػػد يػػوع مػػف التعػػارض الػػواىد مػػ  جماىػػة أخػػر با شػػ
أهػػداؼ   ت بم ػا الجماىػػة إلػ   ىمػ  أسػاس أف الجماىػػات المياومػة تبػػدو أي ػا تسػػع 

األخػػر ف لالاػػراع هػػو يػػوع مػػف التعامػػؿ حػػوؿ قػػيـ ودىػػاوب بشػػثف المػػوارد والسػػمطةف 
وبعاػ ـ الػبعضف ل ػو  أب أف الاراع ييطبؽ ىم  التفاىؿ الذب يحدث بػيف البشػر
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أكثػػر مػػف التيػػالسف الػػذب هػػو أبسػػط اػػور الاػػراعف ومػػف اػػور الاػػراع المع ػػدة: 
األزمة والتوتر واليزاع  . أما مع د هايدلبرغ الدولد لبحوث الاػراع ليعػرؼ الاػراع 
ىم  ايػل   تاػادـ الماػالق تاخػتالؼ لػد المواقػؼا ىمػ  ال ػيـ الوطييػة ىمػ  األقػؿ 

الميظمػػة والػػدوؿ ومجموىػػة مػػف الػػدوؿف والميظمػػات التػػد بػيف طػػرليف مػػف الجماىػػات 
 . ا2تهد ماممة ىم  السعد يحو تح يؽ ماالح ا ويارة قااياهـ  

والاػػػراع هيػػػا يمثػػػؿ حالػػػة تيالسػػػية ألطػػػراؼ الاػػػراع التػػػد تػػػدرؾ مسػػػب ام ىػػػدـ 
التوالػػػؽ بيي ػػػا لػػػد المواقػػػؼ المسػػػت بمية تجػػػاو قاػػػايا معييػػػةف ويكػػػوف كػػػؿ واحػػػد مػػػف 

  تخاذ موقؼ رير متوالؽ م  ماالق الطرؼ األخػر. وهػذا يشػير األطراؼ ماطرام 
البعػػػد التيالسػػػػد لػػػد تعريػػػػؼ الاػػػراع بعػػػدو شػػػػكالم مػػػف أشػػػػكاؿ السػػػموؾ ل لػػػػراد إلػػػ  

تتيػػػػػػػالس ىمػػػػػػػ  المػػػػػػػوارد أو  والجماىػػػػػػػات التػػػػػػػد تتيػػػػػػػالس ىمػػػػػػػ  أهػػػػػػػداؼ مت اطعػػػػػػػةف
   .ا5تالمحدودة

 أكثر حوؿ قايةأو  الاراع هو حالة ا ختالؼ بيف طرليفلإف  ب ذا المعي 
قاػػػايا ىديػػػػدةف بحيػػػث يتشػػػػكؿ اىت ػػػاد بػػػػيف األطػػػراؼ المتاػػػػارىة بعػػػدـ إمكاييػػػػة أو 

ا تفػػػػػاؽ لػػػػػد وج ػػػػػات اليظػػػػػر بشػػػػػكؿ سػػػػػممد وىػػػػػف طريػػػػػؽ المفاواػػػػػات والحػػػػػوارات 
إلػ   لد  كػؿ األطػراؼ يتحػدد بػالمج أو  والتفاهماتف مما قد يجعؿ الحؿ لد  طرؼ
  األخر . قوة السالح لحسـ األمرف لاالم ىف الوسامؿ

 أسباب الصراع الخارجية والداخمية: –ثانيًا 
مػػػػف ىػػػػدـ  2956ىػػػػاي  السػػػػوداف ميػػػػذ حاػػػػولل ىمػػػػ  ا سػػػػت الؿ لػػػػد العػػػػاـ 

إذ اف اليخبػػة السياسػػية التػػد حكمػػت السػػوداف لػػـ تػػيجق لػػد بيػػا   ا سػػت رار الػػداخمدف
دولػػة ريػػر مسػػت رةف وريػػر قػػادرة ىمػػ  اػػماف إلػػ   دولػػة قويػػة متماسػػكةف وهػػذا ألاػػ 

                                                           

ظيي ع د ييس ملجييش  سليي ن أبيي  حمد ثدويي  طلحييسل اأج م فيي م  مل مجس يي   يي  لتفصيي أ ثر يي     (1)

ل ملح رييز ملييس حي مف  2014 – 2003مل زمدييما ملسأل يي  اجمبيي  لمليي  مل ييزم   يي     يي   امج يي ج 

 .24 – 22ل ص2012ملحمن مل  –ملع د  ل سجمبما مإلبت مت ج   أملج مب   أمال تصما  ل د ل ن 

 .24ملحصسج نفجهل ص (2)
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ايفااؿ جز  مي ا بدولػة مسػت مةف وهيػاؾ أجػزا  أخػر  إل   حدت اف ايت   ب ا األمرو 
 . ا2ترير مست رة

الفترة التد كايت لي ا بريطاييا إل   تعود البدايات األول  لماراع لد السوداف
تفػػػرض سػػػػيطرت ا ىمػػػػ  السػػػودافف وتبيي ػػػػا سياسػػػػة أرادت مي ػػػا لاػػػػؿ الجيػػػػوب ىػػػػف 

. وسػػاىدت اتفاقيػػة الحكػػـ ا5تاإلدارة المشػػتركة  أو  مدالشػػماؿ بفراػػ ا   الحكػػـ الثيػػا
الثيػػامد بريطاييػػا لػػد سياسػػت ا التػػد أرادت مي ػػا لاػػؿ الجيػػوب ىػػف الشػػماؿ. وممػػا 

 : ا3تتاميتل اتفاقية الحكـ الثيامد
 اف تكوف السمطة المديية والحربية مف االحيات الحاكـ العاـ. -2
 حكومة البريطايية.يعيف الحاكـ العاـ بفرماف خديوب وبتواية مف ال -5
 السمطة ال اامية تتركز بيد الحاكـ العاـ. -3
   السوداف مف الارامب.إل   إىفا  السم  المارية المادرة -4

ىممػػت السػػمطة البريطاييػػة ىمػػ  ىػػزؿ جيػػوب السػػوداف ىػػف شػػمالل مػػف خػػالؿ 
ذ ؿ سػػػكاف الجيػػػوب  سياسػػػة أمييػػػة لػػػد ظاهرهػػػا تحيػػػؽ األمػػػف ولػػػد ح ي ت ػػػا ق ػػػر وا 

لشماؿف اسػت دلت ب ػا ميػ  التوااػؿ بػيف أبيػا  الشػماؿ والجيػوب وىزل ـ ىف سكاف ا
وىػػػدـ تػػػداخم ـف وتوسػػػي  الفػػػوارؽ الطبيعيػػػة بيػػػي ـف وزرع بػػػذور التبػػػايف بػػػيف الشػػػماؿ 
والجيوب. وقد أاػدرت ىػدة قػواييف لتيفيػذ هػذو السياسػاتف ومػف تمػؾ ال ػواييف قػايوف 

  المجمػػس  ت لػػد الشػػماؿالجػػوازات والتاػػاريقف قػػايوف الميػػاطؽ الم فولػػةف كمػػا أيشػػث
ا ستشػػارب لشػػماؿ السػػوداف   وهػػو   يشػػمؿ جيػػوب السػػوداف. لاػػالم ىػػف سياسػػات 

                                                           

د سه ط تمج ط بىل طجّ اة خمجفي  ملر  يل ل جيش  ملليمطأ  ي  ملجي امدل ملحج ي  ملع د ي  ل ع ي    (1)

 . 42ل ص2015ل 42 – 44ملج مب  ل ط رز اجمبما مل لسة ملع د  ل د  أال ملعسا 

ا. مدتجييييم  طلحيييي ا سيييي مال طلييييو   س يييي   ملجيييي امد أتييييسمد مت م مال تصييييما   أمالبييييت مت ج    (2)

ل 2011ل 42ر    ملت د   مالبمب  ل ر    ملت د  ل ملجمطع  ملحجت ص   ل ملعسا أمالستحمد  ل طج   

 .454ص

ا. نجييمة د ييس مليييماج ملجمبيي ل اأج مإلامجة مل   رمن يي   يي  طلييو   س يي   ملجيي امدل طج يي  مل ليي    (3)

 .210 – 204ل ص1445ل تح ز 23أملسجمبما ملع د  ل ملعسا 
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محاربػة ايتشػار المغػػة العربيػة واإلسػػالـف سػعيام مي ػا لجعمػػل كيايػام ميفاػػالم ىػف شػػماؿ 
 . ا2تالسوداف

كما ىممت السمطة البريطايية الحاكمة لد السوداف ىم  إيجػاد الخاللػات بػيف 
والجيػػػػوب وتعزيزهػػػػاف ومحاولت ػػػػا ميػػػػ  التػػػػثثيرات العربيػػػػة واإلسػػػػالمية ىمػػػػ  الشػػػػماؿ 

الجيػػػػػوبف وىػػػػػزؿ الجيػػػػػوب ىػػػػػف الشػػػػػماؿف وهػػػػػو أمػػػػػر لػػػػػد رايػػػػػة األهميػػػػػة لمسػػػػػمطات 
البريطايية الحاكمة لد السوداف. إذ اف أحد أىاػا  البعثػات التبشػيرية كتػب ي ػوؿ   

قعػػة جيػػوب الخرطػػوـ اف إيػػل مػػف الخطيػػر باليسػػبة لمسػػودايد مػػف أب مػػف ال بامػػؿ الوا
العااػػمة السػػودايية وم مػػا كايػػت هػػذو الرحمػػة قاػػيرةف لمػػف الم كػػد إلػػ   ي ػػوـ برحمػػة

اإلسػػػالـ  . ولتح يػػػؽ مػػػا ت ػػػدـ تبيػػػت إلػػػ   قبيمتػػػل يعمػػػف تحولػػػلإلػػػ   أيػػػل ىيػػػد ىودتػػػل
 :ا5تالسمطة البريطايية ىدد مف اإلجرا ات وبشكؿ تدريجدف مي ا

 مي  الزواج بيف الشماؿ والجيوب. .2
  الرجػػؿ الشػػمالد الػػذب يعمػػؿ لػػد الجيػػوب مػػف ااػػطحاب زوجتػػل بعػػد ايت ػػا  ميػػ .5

 مدة ىممل. 
تشكيؿ قوة ىسكرية مف المسيحييف الجيوبييف بعػد اف تػـ سػحب ال ػوات الشػمالية  .3

 والمارية. 
  يوـ األحد.إل   تغيير يـو العطمة مف الجمعة .4

لشػػػماؿ كمػػػا حراػػػت اإلدارة البريطاييػػػة ىمػػػ  ىػػػدـ ا خػػػتالط بػػػيف الجيػػػوب وا
خشية مف تثثير العادات والت اليد العربية واإلسالمية لد أهؿ الجيػوب. كمػا اسػتغمت 

قػػدـ ىػػدد مػػف  2950اإلدارة البريطاييػػة العامػػؿ الػػدييد لت سػػيـ السػػوداف. ولػػد العػػاـ 
الاباط ا يكميز مػذكرات تتعمػؽ بجيػوب السػوداف وكيفيػة لاػمل ىػف الشػماؿ وربطػل 

إلػػػػ   السػػػػيطرة البريطاييػػػػة. كمػػػػا اػػػػدرت التعميمػػػػات بالػػػػدوؿ المجػػػػاورة الواقعػػػػة تحػػػػت
                                                           

 نجيي ل ملجيي امد طيين ملليي مج  لييى م زطيي  ملحفت ليي   يي م  ا. طلحييس ملفم ييأ ديين د يي  ملش يي  ملت (1)

. 100ل ص2004ملح صيي جةل  -مل   يي  أ اييومل   مالنتحييم ل امج ملو حيي  ل  ليي  أملت ز يي ل طصيي  

ل امج دييزة ل  ليي  3رييكلي   ظيي ع ا. طلحييس بيي  حمد طلحييسل ملجيي امد ليي أ  ملحيي مجا أمل   يي ل ف 

 . 166 – 165ل ص2010أملت ز  ل مل  ف  ل 

 .212 – 211نجمة د س مليماج ملجمب ل طصسج ب ل ذر هل صا.  (2)
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مػػديرب األقػػاليـ الثالثػػة لػػد الجيػػوب باسػػتمرار التوااػػؿ مػػ  مػػديرب األقػػاليـ الميػػاظرة 
ل ػػـ لػػد دوؿ كيييػػا وأوريػػداف وى ػػد ا جتماىػػات السػػيوية لغػػرض التيسػػيؽ ليمػػا بيػػي ـ 

  .ا2تلوا  السياسات المياسبة لد الجيوب
طاييػة ىػدة إجػرا ات لتح يػؽ هػدؼ ىػزؿ الجيػوب ىػػف وقػد اتخػذت اإلدارة البري
 : ا5تالشماؿ ومف ثـ لاملف ومي ا

الػػذب حػػدد يػػـو األحػػد ىطمػػة رسػػمية لػػد جيػػوب  2928اػػدور قػػايوف لػػد العػػاـ  .2
 السوداف. 

 اىتماد المغة ا يكميزية لغة رسمية لمبالد لد التعامالت اإلدارية والتخاطب. .5
 جيوب ىف الشماؿ.بفاؿ ال 2954ادور قرار رسمد لد العاـ  .3
لجيػػة   ممػػز   ياػػت ىمػػ    اسػػتبعاد أب يفػػوذ إسػػالمد إلػػ   المػػذكرة التػػد قػػدمت .4

لحاؽ الجيوب بإحد  البمداف األلري ية المجاورة  ألري يا الوسط .أو  أوريدا :وا 
ُسػػػمق لمػػػديرب المػػػديريات الجيوبيػػػة الػػػثالث بع ػػػد اجتماىػػػات  5022ميػػػذ العػػػاـ  .5

قامػػػة ىالقػػػات مػػػ  المػػػد أو  يريات لػػػد الػػػدوؿ المجػػػاورة لػػػد كيييػػػاخااػػػة ب ػػػـف وا 
  أوريداف ولـ ُيمزموا بحاور اجتماىات مديروا المديريات لد الخرطوـ.

جزمػد أو  إادار قايوف خوؿ الحػاكـ العػاـ اىتبػار أب ميط ػة مغم ػة بشػكؿ كمػد .6
 ريرهـ بحسب ما يراو.أو  أماـ السودايييف

بحسػػب مػػا خولتػػل المػػادة  يمكػػف اىتبػػار أب ميط ػػة مغم ػػة أمػػاـ التجػػارة الخارجيػػة .7
 ا مف قايوف الجوازات وال جرة. 53ت

يمكف اىتبار أب إقميـ لد السوداف ميط ة مغم ة أماـ الحركة التجاريةف ويستثي   .8
 مف ذلؾ أهالد اإلقميـ. 

 ا.59يمي  ىماؿ أب إقميـ مف العمؿ خارج اإلقميـ بحسب المادة ت .9

                                                           

 .212ملحصسج نفجهل ص (1)

 .102 – 101ا. طلحس ملفم أ دن د   ملش   ملت نج ل طصسج ب ل ذر هل ص (2)
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أو  مق ل ػػػـ ا قامػػػة لي ػػػااىتبػػػار بعػػػض الميػػػاطؽ مغم ػػػة أمػػػاـ األجايػػػبف و  يسػػػ .20
ىبورهػػا ا  بموال ػػػة مػػػدير مديريػػة الميط ػػػة المغم ػػػةف وهػػذو الميػػػاطؽ هػػػد دارلػػػور 

 وا ستوامية وأىالد الييؿ وأجزا  مف شماؿ كردلاف والجزيرة وكسال.
 إادار قايوف يمي  السودايييف مف ممارسة العمؿ التجارب بدوف رخاة.  .22

تاييؽ ىم  التجار المسػمميف مػف وكاف بعض مف تمؾ اإلجرا ات تست دؼ ال
السودايييف والمارييفف وتشجي  التجار المسيحييف لد تمػؾ الميػاطؽف وهػو مػا ىبػر 

أمػػػاـ مػػػديرب المػػػديريات ب ولػػػل اف  2930ىيػػػل مكماكيػػػؿ لػػػد خطػػػاب لػػػل لػػػد العػػػاـ 
الحكومػػػة تشػػػج  التجػػػار المسػػػيحييف وتاػػػيؽ ىمػػػ  التجػػػار المسػػػمميف وتوجػػػل بت ميػػػؿ 

. واسػػػتكما م لسياسػػػة ىػػػزؿ جيػػػوب السػػػوداف ىػػػف شػػػمالل بػػػد  الػػػرخص التجاريػػػة ل ػػػـ
الموظفػػوف اإلداريػػوف لػػد المػػديريات الجيوبيػػة الطمػػب مػػف التجػػار مػػف سػػكاف الشػػماؿ 
مغػػادرة الجيػػوب وتشػػجيع ـ ىمػػ  ذلػػؾف وىيػػدما يكػػوف قػػرارهـ رلػػض المغػػادرة تمػػارس 

الشػػػمالية ىمػػػي ـ الاػػػغوط. وبعػػػد اف تػػػـ مغػػػارة التجػػػار الشػػػمالييف ومغػػػادرة الحاميػػػة 
ميط ػػة الجيػػوبف بػػدأت اإلدارة بإىػػادة ترتيػػب جغراليػػا الجيػػوبف واليفػػوذ ال بمػػد ليػػل. 

جػػػواز سػػػفر وتاػػػريق دخػػػوؿ وا  إلػػػ   ميػػػاطؽ معييػػػة يحتػػػاجإلػػػ   لثاػػػبق الػػػدخوؿ
تعػػرض المخػػالؼ لممحاكمػػة وى وبػػة السػػجف والترحيػػؿ بعػػد قاػػا  مػػدة الع وبػػة. كمػػا 

يػرامف وتػـ التوجيػل بعػرض األزيػا  األوروبيػةف اىتبر ىرض األزيا  العربيػة تجػاوزام خط
ومي  األسما  العربيػة. كػؿ تمػؾ اإلجػرا ات كػاف الغػرض مي ػا ىػزؿ جيػوب السػوداف 
ىف شماللفوأف يكوف لمجيوب ت اليد وممارسات وى امد ويمط لد العيش تختمؼ كميام 

  .ا2تىف الشماؿف وبما يعزز حالة الفرقة بيي ـ
وسػػػػػامؿ التػػػػػد وظفت ػػػػػا اإلدارة البريطاييػػػػػة لعػػػػػزؿ وكػػػػػاف العامػػػػػؿ الػػػػػدييد أحػػػػػد ال

الجيوب ىف الشماؿ تم يدام لفامل ىػف دولػة السػوداف. لعممػت ىمػ  ميػ  أب ظ ػور 
ىربد إسالمد لد ميط ة جيوب السوداف لخشيت ا مف تثثر أهالد الجيوب بالعادات 

مسػػيحية والت اليػػد اإلسػػالمية واىتيػػاق ـ الػػديف اإلسػػالمد. لكايػػت البعثػػات التبشػػيرية ال
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أحد األدوات ب ذا الخاوصف إذ ىممت تمؾ البعثػات لػد جيػوب السػوداف لػد ال ػرف 
التاسػػ  ىشػػػر بعػػػد حاػػػول ا ىمػػػ  موال ػػة العمػػػؿ هيػػػاؾ. وميحػػػت البعثػػػات التبشػػػيرية 
تس يالت كثيػرة لمعمػؿ لػد جيػوب السػودافف وتثسسػت مطراييػة وباشػرت أىمال ػا لػد 

ومف جايب ا أىميت البعثات التبشػيرية  مياطؽ الييؿ األبيض وجبؿ اليوية والخرطوـ.
اي ػػػػا تعمػػػػؿ ىمػػػػ  مسػػػػاىدة ال بامػػػػؿ ىمػػػػ  التحاػػػػر وتعزيػػػػز سػػػػمطة الحكومػػػػة واتبػػػػاع 

 . ا2تأوامرها
وم  اف جذور الاراع لد السوداف قد بدأت لد لترة السيطرة البريطايية ىم  

لتػد السودافف ا  اي ا تعززت لد مرحمة ما بعد است الؿ السوداف بسبب السياسػات ا
ف لاػػػػػالم ىػػػػػف الحػػػػػربيف ا5تتػػػػػـ تبيي ػػػػػا والتػػػػػد ىػػػػػززت يزىػػػػػة اليزىػػػػػة يحػػػػػو ا يفاػػػػػاؿ

إل   2983ف والثايية مف العاـ 2975العاـ إل   2955األهميتيفف األول  مف العاـ 
 . ا3ت5005العاـ 

ويمكف تحديد أسباب الاراع لد جيػوب السػوداف بعػدة أسػبابف ا  اي ػا تػدور 
بػة جيػوب السػودايية ىمػ  السػمطة واليفػوذ والثػروة حوؿ سبب رميس هو   اراع اليخ

 : ا4ت . ومف تمؾ األسباب
ا خػػتالؼ لػػد ر   قػػادة المعاراػػة أثيػػا  حػػرب ـ مػػ  حكومػػة السػػوداف مػػف أجػػؿ  .2

 ا يفااؿ.
الاػػراع بػػيف قػػادة المعاراػػة ىمػػ  السػػمطة والميااػػب الحكوميػػة واليفػػوذ والثػػروة  .5

 بعد ا يفااؿ.

                                                           

 .215 – 214ا. نجمة د س مليماج ملجمب ل طصسج ب ل ذر هل ص (1)

م   يي  س يي   ملجيي امد طجييتي أ ملتجيي   ل ط رييز ل طيي د ل سجمبييما بييع س  بييحمد أ نييسمل ملصيي  (2)

 .4ل ص5/5/2014ملحعم  ةل 

(3)Rens Willems & Davia Deng, Justice and Conflict in South Sudna 

Observations from a Pilot survey, Intersections of Truth, Justice and 

Reconciliation in South Sudan, University for Peace, UPEACE Center the 

Hague, November 2015, P. 5 

 .31 – 22بع س  بحمد أ نسمل طصسج ب ل ذر هل ص (4)
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ؿ الم سسػػػػة العسػػػػكرية لػػػػد جيػػػػوب السػػػػودافف ريػػػػاب الم سسػػػػية وا يػػػػدماج داخػػػػ .3
 وتغميب الو  ات الفرىية ىم  الو   لمم سسة والوطف.

 رياب الطاب  الم سسد لد الحزب الحاكـ. .4
أحادية الممارسة الحزبية لد أرض الواق ف وتفرد حزب الحركة الشعبية بكؿ شئ  .5

 ت ريبا.
 ف.ايعداـ الث ة بيف أرمب األطراؼ السياسية لد جيوب السودا .6
 اعؼ الحكومةف ورياب ال ايوفف ورياب التيميةف والتوزي  رير العادؿ لمثروة. .7
تػػثثيرات بعػػض الػػدوؿ التػػد قػػد تػػر  ماػػالح ا لػػد اسػػتمرار الاػػراع لػػد جيػػوب  .8

 السوداف.
 املبحث الثاني

 تطورات الصراع يف جنوب السودان 
 9بعػػػد مفاواػػػات بػػػيف األطػػػراؼ تػػػـ التوقيػػػ  ىمػػػ  اتفػػػاؽ السػػػالـ الشػػػامؿ لػػػد 

الػذب واػ  حػدام لواحػد مػف أطػوؿ الحػروب األهميػةف  5005كايوف الثايد مػف العػاـ 
وأكثرها دمويػة لػد ألري يػا. وهػذا ا تفػاؽ يعػد لراػة جيػدة  سػتعادة السػالـ وتحسػيف 

. وقد تـ ا تفاؽ ىم  مجموىػة إجػرا ات ا2تالعالقة بيف الدولة والمجتم  لد السوداف
ف ومػػف اػػػمي ا إجػػرا  ا سػػتفتا  لت ريػػػر 5022 – 5005تتخػػذ لػػد الفتػػػرة ا يت اليػػة 

. ريػػػر اف هػػػذا ا تفػػػاؽ لػػػـ يميػػػ  اسػػػتمرار 5022ماػػير جيػػػوب السػػػوداف لػػػد العػػػاـ 
 5009أىمػػاؿ العيػػؼ المسػػمق لػػد جيػػوب السػػوداف يفسػػ اف والتػػد واػػمت لػػد العػػاـ 

 مستويات كبيرة مف العيؼ المسمق.إل  

                                                           

(1) Dominique Wisler and Eltayeb Haj Ateya, Conflict Early Warning 

System for Sudan, Peace Research Institute, University of Khartoum, 

Geneva, Switzerland, February 2007, P. 77. 

 أل تفص أ دن ثب م  ملل   م ه       ملج امد   ظ ع 

Marina Ottaway and Mai El-sadny, Sudan: from Conflict to Conflict, 

Carnegie Papers, Carnegie Endowment for International Peace, Middle 

East, May 2012, p. 4 – 23. 
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وقيػ  بشػكؿ ي ػامد ىمػ  بدأت مالمق ايش اؽ سمفا كير ىف جوف قريؽ قبؿ الت
ف إذ اف المفاواػػػات طالػػػت لمػػػدة 5005اتفاقيػػػة السػػػالـ الشػػػامؿ لػػػد كػػػايوف الثػػػايد 

ا شػػػ رام. كػػػاف رأب سػػػمفا كيػػػر ايػػػل   مبػػػرر  طالػػػة أمػػػد المفاواػػػات 30تإلػػػ   تاػػػؿ
وا يتظار لبعض ال اايا التد ير  اي ا تخص الشماؿف ل و   يجد مبررام لاليتظار 

  مطمبل وهو حؽ ت رير الماػير الػذب تح ػؽ ببروتوكػوؿ بعد اف حاؿ الجيوب ىم
تمسؾ قريؽ بػبعض لإف  ف وبالتالد5005ماشاكوس الذب تـ التوقي  ىميل لد تموز 

ال اايا   مبرر لل لتعطيػؿ التوقيػ  الي ػامد ىمػ  ا تفاقيػة. وزادت حػدة التػوتر بػيف 
معػػػػل درجػػػػة رلػػػػض سػػػػمفا كيػػػػر طمػػػػب قريػػػػؽ ا جتمػػػػاع إلػػػػ   جػػػػوف قريػػػػؽ وسػػػػمفا كيػػػػر

وتحاف بإحد  مياطؽ جيوب السوداف. وكػاف سػمفا كيػر يخشػ  تعراػل لالىت ػاؿف 
وهو سبب رلال طمب قريؽ لالجتماع معل. وبعد حاوؿ سمفا كيػر ىمػ  اػمايات 
أمييػػة لسػػالمتل حاػػر اجتماىػػام موسػػعام ل يػػادات الحركػػة الشػػعبية. وخػػالؿ ا جتمػػاع 

مػػ  ا يت ػػادات لمعرلتػػل بحجػػـ جػػوف قريػػؽف الػػذب يػػرد ىإلػػ   وجػػل سػػمفا كيػػر ايت ػػادات
 .ا2تتثثير سمفا كير لد الحركة الشعبية

مشروع السوداف الجديد الذب كاف يتبياو جوف قريػؽ تراجػ  بعػد ولػاة قريػؽ لػد 
. وبمػػوت قريػػؽ أاػػبق سػػمفا كيػػر رمػػيس الحركػػة الشػػعبية ورمػػيس اإلقمػػيـ 5005العػػاـ 

كيػػر تختمػػؼ ىػػف أولويػػات الجيػػوبد واليامػػب األوؿ لػػرميس الجم وريػػة. أولويػػات سػػمفا 
قريػػػؽف إذ أف سػػػمفا كيػػػر كػػػاف يركػػػز ىمػػػ  الجيػػػوب الػػػذب ي اػػػد ليػػػل معظػػػـ أوقاتػػػلف 
ورير م تـ بما يحاؿ لد الشماؿ. ولد مياسبات كثيرة ىيدما ُيسثؿ سػمفا كيػر ىػف 
موقفل مف الوحدة كاف ي وؿ   رأيد الشخاد ليس م مػاف لثيػا   أممػؾ سػو  اػوت 

الجيوبيػػوف  . وثمػػة ىػػدد مػػف الم شػػرات دلعػػت باتجػػاو  واحػػدف والم ػػـ مػػا سػػوؼ ي ػػررو
الذهاب لمرأب الذب ي وؿ اف قادة الحركة الشػعبية لػـ يكويػوا مػ مييف ب اػية الوحػدةف 
وهػذا مػا كشػفت ىيػػل األزمػات التػد حاػػمت بػيف الشػركا  لػػد الحكومػة لػد السػػيوات 

ر مف اإلجػرا ات التد أى بت توقي  اتفاقية السالـ. وقد اتخذت الحركة الشعبية الكثي
                                                           

   ملجيي امد أملت سييه نليي  مالنفصييمال طج يي  ملج مبيي  ملسأل يي ل مليييمه ةل ملعييسا هييمنر جبييشدل س يي (1)
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التد ت شر بشػكؿ وااػق رربػت ـ با يفاػاؿ ىػف السػودافف ومي ػا واػ  رمػز دولػد 
لالتاػػػا ت يختمػػػؼ ىػػػف الرمػػػز الػػػدولد لمسػػػودافف تغييػػػر الميػػػاهج التعميميػػػة وجعم ػػػا 

ى ػػػد اتفاقيػػػات تي يػػػب الػػػيفط بشػػػكؿ ثيػػػامد بعيػػػدام ىػػػف إلػػػ   بالمغػػػة ا يكميزيػػػةف سػػػعي ا
يػػػاـ وتػػػوالد األحػػػداث أاػػػبق وااػػػحام خيػػػار قػػػادة حكومػػػة السػػػوداف. ومػػػ  مػػػرور األ

الجيػوب مػ  ا يفاػػاؿف ومػا تاػػريحات ـ ومػواقف ـ التػد اتسػػمت بػالغموض والميػػاورة 
ا  وسػػيمة لتجيػػب أب حػػدث ممكػػف أف يحاػػؿ ويػػ ثر لػػد موىػػد ا سػػتفتا ف لػػإجرا  
ا سػػػػػتفتا  بشػػػػػكؿ سػػػػػممد يسػػػػػاىد لػػػػػد كسػػػػػب الشػػػػػرىية لاليفاػػػػػاؿف وبعكسػػػػػل كايػػػػػت 

 قادة الجيوب مف حدوث أزمات خارجػة ىػف السػيطرة ممكػف أف تػ دب المخاوؼ لد 
  .ا2تا يفااؿ سيكوف لاقد لمشرىيةلإف  ىدـ إجرا  ا ستفتا ف وبالتالدإل  

لػػػـ تكػػػف دولػػػة جيػػػوب لػػػد الوقػػػت الػػػذب ايت ػػػ  ليػػػل   اتفػػػاؽ السػػػالـ الشػػػامؿ   
 يػػة اػػعيفةفالسػػوداف قويػػة بمػػا ياػػمف حالػػة مػػف ا سػػت رار األميػػدف لال ياكػػؿ الحكوم

ف واػػعؼ الجػػيش الشػػعبد لتحريػػر السػػوداف. وبسػػبب مػػا ت ػػدـ جػػا ت والفسػػاد ميتشػػر
دولػػػة جيػػػوب السػػػوداف اػػػعيفة وتفت ػػػد لمفاىميػػػة وب يػػػادة حػػػزب حػػػاكـ تػػػاب  لممجتمػػػ  

الدولػة لػد السػوداف وظفػت لػإف  الػدولد. وبحسػب رأب الػدكتور ىبػد الوهػاب األليػدب
إذ قػػاؿ ب ػػذا الخاػػوص   ل ػػد تمػػت مػػف قبػػؿ أشػػخاص وأحػػزاب لتح يػػؽ ماػػالح ـف 

ىممية بيػا  الدولػة لػد السػوداف ول ػا لتخطػيط يشػطا  محميػيف ممػف تحكمػوا بالعمميػة 
ويجحوا لد استغالؿ المعطيات الخارجية وتطويع ػا لخدمػة مػثرب ـ ىمػ  يحػو شػامؿ 

ُبييػػت الدولػػة لػػد السػػوداف وكػػذلؾ الحػػاؿ لػػد جيػػوب السػػوداف ىمػػ  أسػػاس وجػػود   .
الػػػدوؿ الغربيػػػة هػػػذا التوجػػػل بت ػػػديـ الػػػدىـ لتعزيػػػز قػػػوة ألػػػراد ل ػػػـ  رمػػػزف وقػػػد شػػػجعت

ياػػػػيب والػػػػر مػػػػف ال بػػػػوؿ والتفاػػػػيؿف وهػػػػ    األشػػػػخاص لػػػػـ يعممػػػػوا لاػػػػالق دولػػػػة 
الم سسػػات. لفػػػد جيػػوب السػػػوداف كػػاف جػػػوف قريػػؽ يمثػػػؿ رمػػزام كبيػػػرام وم يبػػام والػػػذب 

 .ا5تبييت ىممية السالـ برمت ا ىم  رمزيتل

                                                           

 .140 – 134ل صملجمدل ملحصسج (1)

س د   نغل ملج امد   مدما ملحصملح أجهمنما ملحص  ل ت سح ع ثلحس سحما ثد  مل  أل طوتي   (2)

 .31 – 30ل ص2014بر جل مليمه ةل 
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دىا سمفا كيػر أهػالد جيػوب السػوداف  5009يف األوؿ لد تاريق لل لد تشر 
لمتاػػػػويت لاػػػػالق ا يفاػػػػاؿ. إذ قػػػػاؿ لػػػػد كممتػػػػل التػػػػد خاطػػػػب ب ػػػػا أهػػػػالد جيػػػػوب 

إف هذا اليوـ قريػب جػدامف  5022استفتا  إل   السوداف   إف م متد ت تاد ب يادتكـ
يد ىم  ث ة بثييا سيشارؾ ليلف ولديكـ الفراة لالختيار بيف أف تكويوا أحػ رارام لػد وا 

أف تكويػػوا مػػواطييف مػف الدرجػػة الثاييػػة لػد بمػػد موحػػد  . وقػد اػػرح سػػمفا أو  وطػيكـف
كير لد مياسبات ىديػدة مػا يفيػد بتثييػدو  يفاػاؿ جيػوب السػودافف م كػدام ىمػ  ايػل 
  جػػدو  مػػف محػػاو ت تح يػػؽ الوحػػدة بػػيف الشػػماؿ والجيػػوبف وقػػد ال ػػ  بالمسػػ ولية 

اؿ بػيف الشػماؿ والجيػوب. وبعػد ل ػا  لػل مػ  الػرميس ىم  الشماؿ لما واػؿ اليػل الحػ
تشػػريف  56الماػػرب األسػػبؽ محمػػد حسػػيد مبػػارؾ لػػد ال ػػاهرةف أكػػد سػػمفا كيػػر لػػد 

مػا بعػد العػاـ إلػ   ىم  موىد ا سػتفتا ف رالاػام تمديػد الفتػرة ا يت اليػة 5009األوؿ 
 .ا2ت 5022

ا  اػػياىة وىايػػت دولػػة جيػػوب السػػوداف مػػف تػػديد مسػػتو  اقتاػػادهاف باسػػتثي
اليفط. وتعتمد دولة جيوب السوداف لد تمويؿ موازيت ػا السػيوية ىمػ  ىامػدات الػيفط 

%اف كما اف حكومة جيوب السوداف ولغرض تولير األمواؿ قامػت ببيػ  98وبيسبة ت
مسػػػاحات كبيػػػرة ف األرااػػػد لميظمػػػات ىالميػػػة تعمػػػؿ لػػػد مجػػػاؿ الزراىػػػة والتاػػػيي  

  .ا5ت ا بي  ىدد مف األاوؿ الحكوميةالزراىدف كما أىميت لد وقت ا ىف ييت
أمػػػػػا حكومػػػػػة السػػػػػوداف لاي ػػػػػا كايػػػػػت تثمػػػػػؿ أف سػػػػػموك ا تجػػػػػاو قاػػػػػية جيػػػػػوب 

يحسػػػػف مػػػػف م بوليتػػػػل لػػػػد  بعػػػض الػػػػدوؿ الفاىمػػػػة والمػػػػ ثرة لػػػػد ال اػػػػية  ا3تالسػػػوداف

                                                           

 . 134 – 132ل طصسج ب ل ذر هل صهمنر جبشد (1)

 .35س د   نغل طصسج ب ل ذر هل ص (2)

ل تفصيي أ ديين ملتيي ت ما مللسأا يي  ديي ن األتيي  ملجيي امد أس يي   ملجيي امد   ظيي ع س ايي م ر  ييزل  (3)

مل ر ف ملفم   ع مل د  أملص م  د ى ف ا مللسأا د ن ملج امد أس    ملج امدل أج   ملعحأ 

ل ملتيمد  لحجيح 30طين مل لي ف  ي  ملجي امد أس ي   ملجي امدل ملعيسا لحل أ  ملتي    م بمبي  لأ

م ب ل  ملصغ  ةل طجيح م بي ل  ملصيغ  ةل ملحع يس ملعيمل  ل سجمبيما ملسأل ي  أملت ح  ي ل س  ي ل 

 .166 – 4ل ص2013
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السػػػػوداييةف ممػػػػا يمكػػػػف أف يعظػػػػـ لػػػػرص ا سػػػػتثمار لػػػػد السػػػػودافف ورلػػػػ  الع وبػػػػات 
 . ا2تد تااىفت بفعؿ الفوامد التد ترتبت ىمي ااألمريكيةف وخفض ديويل الت

  يفسػ ا حممػت مع ػػا بػذور ىػدـ ا سػػت رار  ا5تكمػا اف   اتفاقيػة السػالـ الشػػامؿ
بعػػػػدـ اشػػػػراك ا ألطػػػػراؼ أخػػػػر  هػػػػـ أطػػػػراؼ باػػػػراىات أخػػػػر ف واسػػػػتبعاد المجتمػػػػ  
المديدف واألحزاب السياسيةف كما تـ اسػتبعاد   قػوة دلػاع جيػوب السػوداف   وهػد قػوة 
  ت ػػؿ ىػػف الجػػيش الشػػعبد لتحريػػر السػػودافف ممػػا ىػػزز التوقعػػات بامكاييػػة ايػػد ع 

تواػػػػؿ خمفػػػػل  5005جيوبيػػػػة. وبعػػػػد ولػػػػاة جػػػػوف قريػػػػؽ لػػػػد العػػػػاـ  –حػػػػرب جيوبيػػػػة 
سمفاكير م  باولييو ماتيب قامد قوة دلاع جيوب السوداف   اتفػاؽ جوبػا حػوؿ الوحػدة 

ع جيػػػوب السػػػوداف لػػػد الجػػػيش والتكامػػػؿ  ف الػػػذب موجبػػػل تػػػـ دمػػػج م ػػػاتمد قػػػوة دلػػػا
  .ا3تالشعبد لتحرير السوداف

وتػػـ ايفاػػاؿ جيػػوب السػػوداف وايت ػػت معػػل مظػػاهر  ا4تومػػا أف يجػػق ا سػػتفتا 
إلػػ   الوحػػدة باليسػػبة لسػػكاف جيػػوب السػػودافف حتػػ  بػػدأت ا يت ػػادات وا سػػتيا  توجػػل
طةف حكومػػة الحركػػة الشػػعبية لتحريػػر السػػودافف بسػػبب ادىػػا ات سػػو  اسػػتخداـ السػػم

سػػياد الميااػػب والوظػػامؼ ىمػػ  أسػػاس الػػو   ولػػيس ىمػػ  أسػػاس الخبػػرةف والفسػػادف  وا 
وىػػػدـ ت ػػػػديـ الخػػػػدمات بشػػػكؿ مراػػػػدف لاػػػػالم ىػػػف ىػػػػدـ ال ػػػػدرة لػػػد تح يػػػػؽ األمػػػػف 
بمياطؽ الريؼ جيوبد البالد. كما اف مظاهر اي ساـ المجتم  كايت موجودةف ومي ػا 

مػيف وريػرهـف وليمػا بػيف األحػزاب ما بيف سكاف الحاػر وسػكاف الريػؼف وبػيف المتعم

                                                           

 .36 – 35س د   نغل طصسج ب ل ذر هل ص (1)

 يي   ديين ثأ ييم  مل ييزم   يي  ل تفصيي أ ديين متفييمم ملجييش  مللييمطأ   ظيي ع تي  يي  ج يي   ملحف  (2)

مالتلما م    ي ل ملحج   ملت ف كفل ملسأجة ملعما ي  ملجيمدع ل بي ا  EX.CL/191 (VII)ث   ي مل

. ركلي   ظ ع أ    هللا لح اة ار ل س ي   ملجي امد 11 – 2ل ص2005/ 2/4 – 22/6ل   مل  –

ل 2010ل بيي تح   6ا ديي ن ملحييةمط ة أملت ييمذال طج يي   يي م ما ب مبيي  ل ملح تييس  مالبييشط ل ملعييس

 . 65 – 61ص

 . 32س د   نغل طصسج ب ل ذر هل ص (3) 

 يي ا ثب   يي  ملحيي مف  ن  يي  س يي   ملجيي امد لصييملح مالنفصييما ديين ملجيي امد د جيي   د غيي  نليي   (4)

%(.   ظ ع نج  ن ملللما ملص مل ل اأم   "تيج   ملج امد" أملسأج مال   حي  أمليسأل  42,23)

مف  ملع دييي  ل سجمبيييما مالبيييت مت ج   مال تصيييما   أملج مبييي  ل  ييي  ملصييي م ل ملح ريييز مليييس حي 

 democraticac.de/cat=106ل طت    د ى مل مدطع 11/4/2016
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السياسية. ومف سمات المجتم  لد دولة جيوب السوداف هػد رمبػة ال ويػات الفرىيػة 
ف إذ اف رالبيػػػة المجتمػػػ  تسػػػتمد ا2تلممجتمػػػ  ىمػػػ  حسػػػاب ال ويػػػة الوطييػػػة الجامعػػػة

ا قبيمػػػػةف التػػػػد يكػػػػوف الػػػػو   ل ػػػػا بشػػػػكؿ 250يحػػػػو ت هويت ػػػػا مػػػػف ال بيمػػػػة التػػػػد تبمػػػػ 
  .ا5تأساسد
ف الحػزب ا3تعد لتػرة مػف التػوتر بػيف أىاػا  الحركػة الشػعبية لتحريػر السػودافب

الحػػاكـ لػػد جيػػوب السػػودافف وتراكم ػػا ايػػدل  الاػػراع لػػد جم وريػػة جيػػوب السػػوداف 
. واي سػػـ الجػػيش الشػػػعبد ا4تلػػد العااػػمة جوبػػا 5023لػػد كػػايوف األوؿ مػػف العػػاـ 

ا كيػرف وال سػـ األخػر مػوالد قسميف أحدهما موالد لمػرميس سػيمفإل   لتحرير السوداف
ال ػوات األمييػةف وأحيػا  إل   ليامب الرميس ريؾ ماشار. ومف ثـ تطور الاراع ليمتد

العااػػمة كم ػػا. وخػػالؿ أيػػاـ مػػف ايػػد ع الاػػراع خمػػؼ ممػػات ال تمػػ  مػػف المػػديييف. 
ومف ثـ ايتشػر الاػراع لػد و يػة جػوي مدف وو يػة الوحػدةف وو يػة أىػالد الييػؿف وهػو 

تفكػػػؾ الحركػػػة الشػػػعبية لتحريػػػػر السػػػوداف. شػػػكؿ ريػػػؾ ماشػػػار الحركػػػػة إلػػػ   مػػػا أد 
الشػػػعبية لتحريػػػر السػػػوداف المعاراػػػة لمحكومػػػةف وهػػػددت با سػػػتيال  ىػػػؿ العااػػػمة 
جوبػػػاف ا  اف حكومػػػة جيػػػوب السػػػوداف طمبػػػت المسػػػاىدة مػػػف قػػػوات الػػػدلاع الشػػػعبد 

مػػا سػػاىد م 5023األوريديػػة التػػد تػػدخمت بشػػكؿ سػػري  لػػد كػػايوف الثػػايد مػػف العػػاـ 
ىمػػ  ب ػػا  العااػػمة تحػػت سػػيطرة الحكومػػةف لاػػالم مسػػاىدة بعػػض حمفػػا  الحكومػػة 
مػػف الجماىػػات المسػػمحة. وبعػػد مفاواػػات تػػـ ا تفػػاؽ ىمػػ  وقػػؼ األىمػػاؿ العداميػػةف 

                                                           

طن ملتلس ما ملت  أمس   د م  ملسأل     س    ملج امد أتلي ل مالبتي مج ه  تغ    ملحي مف  ن  (1)

ه  طم دزز طن لمل  مالنوفم  امخيأ مل ال  لشنتحم ما ملف د   د ى لجم  مل ال  لصملح ملسأل ل أ

ملجحمديي ل ملتيي  بييمدسا د ييى تزم ييس لييسة مال تتييما دعييس مالنفصييما.   ظيي ع ا. ث حيين ايي من ل ملليي   

م ه  يي  أطجييتي أ ملسأليي   يي  سح  ج يي  س يي   ملجيي امدل طج يي  مللييةأد م    ي يي ل طع ييس مل ليي   

 . 44ل ص2015رت د  ل م12ل ملعسا 3أملسجمبما م    ي  ل سمطع  مليمه ةل ملحج س 

 .401 – 400ل تفص أ   ظ ع س د   نغل طصسج ب ل ذر هل ص (2)

ل تفص أ دين ثبي م  مل يش    ظي ع ملصي م   ي  س ي   ملجي امدع خ ف متيه أتسمد متيه ملحلتح ي ل  (3)

ل 2014تيس   ط   ل ملح رز ملع د  لأدلم  أاجمب  ملج مبمال أليسة تل  يأ ملج مبيمال   يم   

 .44 – 44  ظ ع ا. ث حن ا من ل طصسج ب ل ذر هل ص. ركلي 6 – 1ص

(4)Sudan and South Sudan's Merging Conflicts, Africa report, N. 223, 29 

january 2015, p. 1 – 25.  
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ف ا  اف أطػراؼ الاػراع لػـ تمتػـز 5024وتـ التوقي  ىم  ا تفاؽ لػد كػايوف الثػايد 
 .ا2تبل بشكؿ كامؿ

وبعػػػػد جػػػػو ت ىػػػػدة مػػػػف مفاواػػػػات السػػػػالـ  5025 لػػػػد شػػػػ ر عب مػػػػف العػػػػاـ
قامت ب ا ال يمة الحكومية الدولية المعيية بالتيمية تإيغاداف تواؿ أطػراؼ  المت طعة

توقيػػػػ  اتفػػػػاؽ لحػػػػؿ اليػػػػزاع لػػػػد جيػػػػوب إلػػػػ   الاػػػػراع وأطػػػػراؼ أخػػػػر  معييػػػػة بػػػػاألمر
 :ا5تاتفاؽ حؿ اليزاعا. وقد تامف ا تفاؽ ىدة قااياف مي ات السوداف سمد ب

 شكؿ حكومة وطيية ايت الية.ت .2
 إجرا  ايتخابات بعد مرور ىاميف وياؼ. .5
 إجرا  إاالحات لد مجاؿ األمف. .3
لمحاسػػػبة  ايشػػػا    لجيػػػة ا تحػػػاد األلري ػػػد لمحكمػػػة جيػػػوب السػػػوداف المختمطػػػة   .4

 مرتكبد جرامـ الحرب بموجب ال ايوف الدولد. 
 تشكيؿ   لجية ت اد الح امؽ والماالحة والمشالاة  . .5
 هيمة لمتعوياات وجبر األارار. تشكيؿ .6

ولمماػػد بتيفيػػذ ا تفػػاؽ تػػول  زىػػيـ الحركػػة الشػػعبية/ جػػيش المعاراػػة ريػػاؾ 
العااػػمة إلػػ   ف بعػػد ىودتػػل5026مشػػار مياػػب اليامػػب األوؿ لمػػرميس لػػد ييسػػاف 

جوبػػا. وبعػػدها بثيػػاـ تػػول  وزرا  الحكومػػة ميااػػب ـف وبسػػبب الخاللػػات بػػيف أطػػراؼ 
 . ا3تلد ا تفاؽ لـ يتـ تيفيذها الاراع ب يت جوايب ىدة
أىمػػػف زىػػػيـ المعاراػػػة لػػػد جيػػػوب السػػػوداف ريػػػاؾ  5028ولػػػد شػػػ ر تمػػػوز 

مشػػار بثيػػل سػػيوق  اتفػػاؽ السػػالـ مػػ  حكومػػة سػػمفا كيػػرف الػػذب يفتػػرض بػػل اف يي ػػد 
                                                           

س    ملج امدع تو ف  ملل   تيس   ملتومل   مال تصيما   أملحمل ي  البيتح مج مل يزم ل تي  ي  ثديسه  (1)

Frontier Economics  دملتعمأد ط  ط رز اجمبما ملجيش  أملت ح ي  دجمطعي  س ديم أط ريز ليأ

 .2ل ص2015مل زم  أه  ط ظح  ثأب س  ل 

. ل تفصي أ 25 – 24ليس تلج ا    د م آثمج مل زم   ي  س ي   ملجي امدل طصيسج بي ل ذري هل ص (2)

 دن مالتفمم   ظ ع 

Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan, 

addis ababa, Ethiopia, 17 august 2015, p. 5 – 50. 

 .25ليس تلج ا    د م آثمج مل زم     س    ملج امدل طصسج ب ل ذر هل ص(3) 
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م تػػؿ ىشػػرات اآل ؼ مػػف إلػػ   خمػػس سػػيوات مػػف الحػػرب لػػد جيػػوب السػػودافف أدت
هذا اإلىالف جا  بعد مفاواػات بػيف رمػيس دولػة  المواطييفف ويزوح المالييف مي ـ.

جيػػػوب السػػػوداف سػػػمفا كيػػػر وزىػػػيـ المعاراػػػة ريػػػاؾ مشػػػار. اسػػػتمرت لعػػػدة أسػػػابي  
بوسػػػاطة العااػػػمة السػػػودايية الخرطػػػوـ. ووقػػػ  الطرلػػػاف ىمػػػ  ىػػػدة اتفاقيػػػاتف مي ػػػا 
اتفػػاؽ وقػػؼ دامػػـ إلطػػالؽ اليػػارف واتفػػاؽ ت اسػػـ السػػمطةف والػػذب ول ػػام لػػل سػػيعود ريػػاؾ 

  .ا2تميابل يامبام أوؿ لمرميسإل   مشار

 املبحث الثالث
 النتائج املرتتبة على الصراع يف جنوب السودان

مػػف اليتػػامج التػػد ترتبػػت ىمػػ  الاػػراع لػػد جيػػوب السػػوداف وشػػكمت ايت اكػػات 
ف 5005 – 2983ا مميػػػوف ايسػػػاف لممػػػدة 9ف2خطيػػػرة لح ػػػوؽ ا يسػػػافف ولػػػاة يحػػػو ت

تولػوا أو  همية الثايية لد جيوب السودافف أما قػتالم وهد المدة التد ش دت الحرب األ
بسبب المجاىة التد تسػببت ب ػا الحػربف وهػذا العػدد يعػادؿ خمػس ىػدد السػكاف لػد 

ا 4جيػػػػػوب السػػػػػودافف كمػػػػػا بمػػػػػ  ىػػػػػدد السػػػػػكاف الػػػػػذيف يزحػػػػػوا يزوحػػػػػام داخميػػػػػام يحػػػػػو ت
ا قتيػػػػػػؿف ويحػػػػػػو 5500يػػػػػػتج ىػػػػػػف الاػػػػػػراع يحػػػػػػو ت 5009ولػػػػػػد العػػػػػػاـ  فا5تماليػػػػػػيف

 ا.2. وكما مواق لد الجدوؿ تا3تا مشرد3500000ت
 2002مناطق جنوب السودان التي شهدت صراعات مسمحة في العام  (1جدول )

 وأعداد القتمى والجرحى والمشردين
 الش ر الموق  الو ية الجرح  ال تم  المشردوف
 عذار ليكويغولد جوي مد 45 450 5000

                                                           

س يي   ملجيي امدع ج ييم  طلييمج زديي   ملحعمج يي   عيي ا ديين ج تييه أ ي ييأ ت   يي  متفييمم ملجييش ل  (1)

 ل 24/2/2012

https://www.france24.com/ar/ 

لييس تلجي ا    د يم آثييمج مل يزم  ملحجي ح  يي  س ي   ملجي امد د يى ملصييل  مل فجي  ل طصيسج بيي ل  (2)

 .21ذر هل ص

ل تفص أ   ظ ع ر    طي   ف ف أمط أ ل   دل طجتي أ بمطضع ملع   ملحج ح    س    ملج امدل  (3)

ل طجييح 20غييسا أج يي  دحييأ ملتي يي   م بمبيي  لأطيين مل ليي ف ملتييمد  لحجييح م بيي ل  ملصييغ  ةل مل

 . 40 – 13ل ص2010م ب ل  ملصغ  ةل ملحع س ملعمل  ل سجمبما ملسأل   أملت ح   ل س   ل 
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 ييساف أكوبو جوي مد 70 550 25000
 أيار توركيج أىالد الييؿ 57 72 20000
 حزيراف يياراـ أىالد الييؿ 38 60 20000

 عب ميريي  جوي مد 28 285 /
 عب باييايغور جوي مد 64 45 54000

 أيموؿ دوؾ باديت جوي مد 200 260 /
 تشريف األوؿ تيركيكا وسط األستوامية / 30 55000
 المجموع   + 395 2548 + 86000

اميددل ليبددرنت مسددتقبل اددام : العنددي المسددم  فددي جنددوب و  فددويكميددر مدد  إيالمصدددر: 
السددودانت ور ددة عمددل التقيدديم األساسددي ل مددن البشددري التددابص لمسدد  األسددمحة الصدد يرةت مسدد  

 .22ص ت2010األسمحة الص يرةت المعهد العالي لمدراسات الدولية والتنمويةت جنييت 

وؿ ميػػػل وطالػػػت ولػػػد العػػػاـ األ 5023وبعػػػد تجػػػدد الاػػػراع لػػػد كػػػايوف األوؿ 
قتػػػػؿ المػػػػديييفف وايت ػػػػاؾ ح ػػػػوؽ اإليسػػػػافف إذ تعراػػػػت إلػػػػ   المػػػػديييف هجمػػػػات أدت

هجمػاتف كمػػا اف إلػػ   المستشػفيات والمسػػاجد والكيػامس وقواىػػد تابعػة ل مػػـ المتحػدة
 :ا2توقوع حا ت ايت اؾ لح وؽ اإليساف. ومف تمؾ اليتامجإل   هياؾ ما يشير

 ها  حقوق اإلنسان:عمى مستوى الخسائر البشرية وانت -1
يتيجة الاراع وقعػت حػا ت إىػداـ بػدوف محاكمػاتف وحػا ت اختفػا  قسػربف 
وريرهػػا مػػف ا يت اكػػات. وبسػػبب الاػػراع ااػػطر يحػػو مميػػويد شػػخص مػػف سػػػكاف 

دوؿ إلػػ   اليػػزوحف وقػػد اتخػػذوا أكثػػر مػػف وج ػػة لمػػي ـ مػػف توجػػلإلػػ   جيػػوب السػػوداف
إلػ   والسوداف وأوريداف ومي ـ مف توجػلجوار جيوب السوداف كما لد إثيوبيا وكيييا 

قواىػػد األمػػـ المتحػػػدة. وبخاػػوص ىػػدد ال تمػػػ  يتيجػػة الاػػراع ل ػػػد قدرتػػل مجموىػػػة 
 ا قتيؿ.2000000 – 500000األزمات الدولية بثيل يتراوح بيف ت

 

                                                           

س    ملج امدع تو ف  ملل   تيس   ملتومل   مال تصما   أملحمل   البتح مج مل يزم ل طصيسج بي ل  (1)

 .2ذر هل ص
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 عمى المستوى اال تصادي:  -2
تتزايػػد ا حتياجػػات اإليسػػايية ممػػا يفػػاقـ األزمػػة التػػد يمػػر ب ػػا سػػكاف جيػػوب  - أ

لسػػوداف. لبسػػبب الاػػراع وحػػا ت اليػػزوح الكبيػػرة وتراجػػ  مسػػتويات اإليتػػاج ا
وجػػود يحػػو إلػػ   الزراىػػدف تشػػير الت ػػارير الاػػادرة ىػػف وكػػا ت المسػػاىدات

ا مميوف ايساف يعايوف ي اام كبيرام لد الغذا ف وهذا العدد يمثؿ يحو ثمث 4ت
اع تكمفػػػة ىػػػدد السػػػكاف. لاػػػ  ىػػػف تراجػػػ  اليػػػاتج ا جمػػػالد المحمػػػدف وارتفػػػ

 الاراع. 
كما يتامج الاراع لد جيوب السوداف كاف ل ا أثػارام سػمبية ىمػ  دوؿ جوارهػاف 
 سيما ليما يتعمؽ بالتكاليؼ ا قتاادية التد تحممت ا يتيجة لماراعف كما لػد حػاؿ 
السػػػوداف وأوريػػػدا. لالسػػػوداف يتحمػػػؿ تكػػػاليؼ الالجمػػػيف مػػػف السػػػكاف الػػػذيف لػػػروا مػػػف 

دافف كما أثر تراج  التجارة بيف البمديف يتيجة الاػراع ىمػ  الاراع لد جيوب السو 
تػػثميف الغػػذا  لػػد الميػػاطؽ الحدوديػػة بػػيف الػػدولتيف. كمػػا تػػثثرت أوريػػدا مػػف الياحيػػة 
ا قتاادية أياام يتيجة الاراع لد جيوب السودافف إذ أثر الاراع لد تراجػ  يمػو 

التد كايت تعمؿ لػد جيػوب  ياتج ا اإلجمالد المحمد يتيجة ىودة العمالة األوريدية
بمػػػػدها يتيجػػػػة الاػػػػراعف وهػػػػو مػػػػا ايعكػػػػس بشػػػػكؿ سػػػػمبد ىمػػػػ  اليمػػػػو إلػػػػ   السػػػػوداف

ا قتاادب لي ا يتيجة ايخفاض تحويالت العمالػة. كمػا تطمػب تػدخم ا العسػكرب لػد 
الاػػراع زيػػادة إيفاق ػػا العسػػكرب ىػػدة أاػػعاؼ مػػا كػػاف مخااػػام لػػد موازيػػة العػػاـ 

5023 – 5024 . 
اػػػراع التػػػد طالػػػت السػػػكاف لػػػد جيػػػوب السػػػوداف ميػػػ  واػػػوؿ ومػػػف يتػػػامج ال

السػػػكاف المػػػديييف. ويتيجػػػة إلػػػ   المسػػػاىدات ا يسػػػايية مػػػف المػػػواد الغذاميػػػة والطبيػػػة
ا مميػػػوف يػػػازح 206ا مميػػػوف شػػػخص ميػػػازل ـف مػػػي ـ يحػػػو ت505الاػػػراع تػػػرؾ يحػػػو ت

  .ا2تا الؼ يازح لد الدوؿ المجاورة600داخمدف ويحو ت

                                                           

(1)Rens Willems & Davia Deng, op, cit, P. 5 
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 الخاتمة
ىػػػف دولػػػة السػػػوداف لتشػػػكؿ دولػػػة  5022ب السػػػوداف لػػػد العػػػاـ ايفاػػػؿ جيػػػو 

ف وتػػػـ 5022مسػػػت مل ىيػػػلف بعػػػد اسػػػتفتا  جػػػر  لمػػػواطيد جيػػػوب السػػػوداف لػػػد العػػػاـ 
التاويت لاالق ايفااؿ جيوب السوداف. وايفااؿ جيوب السوداف لل أسبابل التػد 

خػػػر أرتبطػػػت لػػػد جػػػز  مي ػػػا بفتػػػرة السػػػيطرة البريطاييػػػة ىمػػػ  السػػػودافف ولػػػد جػػػز  أ
بمرحمػػػة مػػػا بعػػػد اسػػػت الؿ السػػػودافف ولػػػد جزم ػػػا األخػػػر بمرحمػػػة مػػػا بعػػػد ا سػػػتفتا  

 وايفاال ا ىف السوداف وتشكيم ا دولة مست مة هد دولة جيوب السوداف. 
الاراع لد جيوب السوداف لل أسبابل التػد ارتبطػت بفترتػد لإف  ب ذا المعي ف

ركػػػػة الشػػػػعبية لتحريػػػػر مػػػػا قبػػػػؿ ا يفاػػػػاؿ وبعػػػػدو. لسػػػػرىاف مػػػػا اختمػػػػؼ أىاػػػػا  الح
لػػري يفف وهػػو مػػا أسػػ ـ إلػػ   ايشػػ اؽ الحركػػةإلػػ   السػػوداف ليمػػا بيػػي ـف لييت ػػد األمػػر

لػػػد اسػػػتمرار الاػػػراع لػػػد جيػػػوب السػػػودافف ويتامجػػػل السػػػمبية التػػػد طالػػػت ىشػػػرات 
اآل ؼ مػف المػواطييف بػيف قتيػؿ وجػريقف لاػال ىػف الخسػامر الماليػة ل ػذا الاػػراع. 

ميااب الحكوميػة واليفػوذ والثػروةف لاػالم ىػف ريػاب الث ػة لالاراع ىم  السمطة وال
بػػيف أرمػػب األطػػراؼف أسػػباب رميسػػة لماػػراع لػػد جيػػوب السػػوداف واسػػتمراروف وىػػدـ 

 يجاح ا تفاقات العديدة التد ى دت بيف أطراؼ الاراع.
ومف الم كد اف أب اتفاؽ لمسالـ يتفؽ ىميل بيف األطراؼ   يكتػب لػل اليجػاح 

تجػدد الاػراع إلػ   لاػمود مػا لػـ تعػالج األسػباب الح ي يػة التػد أدتو  يتمكف مف ا
 . 5023العاـ  لد جيوب السوداف ميذ
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 المصادر بالم ة العربية: -
 الكتب: -أوالً 

جػػوف يويػػ ف السػػوداف اػػراىات الماػػالق ورهايػػات الماػػيرف ترجمػػة: أحمػػد جمػػاؿ أبػػو  -2
 .5024الميؿف مكتب سطورف ال اهرةف 

سميماف أبكػر محمػدف دور األطػراؼ الخارجيػة لػد اليزاىػات الدوليػة و  يشىبد السالـ جح -5
ف المركػػػػز الػػػػديم راطد العربػػػػد 5024 – 5003دراسػػػػة حالػػػػة اليػػػػزاع لػػػػد إقمػػػػيـ دارلػػػػور 

 .5028المايياف  –لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية وا قتااديةف برليف 
األزمػػػة المفتوحػػػة إلػػػ   محمػػػد الفااػػػؿ بػػػف ىمػػػد الاللػػػد التويسػػػدف السػػػوداف مػػػف الحػػػوار -3

شػػػػكالية ا يتمػػػػا ف دار الكممػػػػة لميشػػػػر والتوزيػػػػ ف ماػػػػر  المياػػػػورةف  -اػػػػراع ال ويػػػػة وا 
5007. 

ف دار ىػزة لميشػر والتوزيػ ف 3محمد سميماف محمدف السػوداف حػروب المػوارد وال ويػةف ط  -4
 .5020الخرطوـف 

 البحوث والدراسات: –ثانيًا 
وتػػػػداىيات ا ا قتاػػػػادية وا سػػػػتراتيجية  ابتسػػػػاـ محمػػػػود جػػػػوادف مشػػػػكمة جيػػػػوب السػػػػوداف -2

التربيػػة ا ساسػػيةف كميػػة التربيػػةف الجامعػػة المستياػػريةف العػػدد  وا جتماىيػػةف مجمػػة كميػػة
 .5022ف 75

أيمػػػػف شػػػػبايةف الحػػػػرب األهميػػػػة ومسػػػػت بؿ الدولػػػػة لػػػػد جم وريػػػػة جيػػػػوب السػػػػودافف مجمػػػػة  -5
ف العػدد 3المجمػد  ال ػاهرةفمع د البحػوث والدراسػات األلري يػةف جامعػة  الش وف األلري يةف

 .5025ف اكتوبر 25
جوشػػػوا كريػػػزف الخطػػػوط الفااػػػمة: الرىػػػد والاػػػراع ىمػػػ  طػػػوؿ الحػػػدود بػػػيف السػػػوداف  -3

لػػػد السػػػوداف الت يػػػيـ األساسػػػد ل مػػػف البشػػػرب لمشػػػروع عمػػػؿ الورقػػػة  وجيػػػوب السػػػودافف
ةف مسػػق األسػػمحة الاػػغير ف التػػاب  لمسػػق األسػػمحة الاػػغيرةف 30وجيػػوب السػػودافف العػػدد 

 .5023ف المع د العالد لمدراسات الدولية والتيمويةف جييؼ
سػػػػعيد إسػػػػماىيؿ يػػػػداف الاػػػػراع لػػػػد جيػػػػوب السػػػػوداف مسػػػػت بؿ التسػػػػويةف مركػػػػز حرمػػػػوف  -4

 .5027 لمدراسات المعاارةف
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ىبدو مختار موس ف مسّودة خارطة الطريؽ لمسالـ الشامؿ لد السودافف المجمة العربيػة  -5
  .5025الوحدة العربيةف بيروتف  لمعموـ السياسيةف مركز دراسات

اميؿ ليبرفف مست بؿ رامض: العيؼ المسمق لد جيوب السودافف ورقة و  كمير مؾ إيفوب -6
ف مسػػق 50ىمػػؿ الت يػػيـ األساسػػد ل مػػف البشػػرب التػػاب  لمسػػق األسػػمحة الاػػغيرةف الغػػدد 

 .5020األسمحة الاغيرةف المع د العالد لمدراسات الدولية والتيمويةف جييؼف 
مشػػػكمة جيػػػوب السػػػودافف مجمػػػة  ة ىبػػػد ال ػػػادر الجاسػػػـف دور اإلدارة البريطاييػػػة لػػػديجػػػا -7

 .2995ف تموز 53ات العربيةف العدد سالبحوث والدرا
سريف الشحات الاباحدف دوال   ت سيـ السوداف  والدور ا قميمد والدولد لد الاراعف ي -8

والسياسػػػػػػػػػػػيةف المركػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػديم راطد العربػػػػػػػػػػد لمدراسػػػػػػػػػػػات ا سػػػػػػػػػػتراتيجية ا قتاػػػػػػػػػػادية 
 democraticac.de/cat=106ف متولر ىم  الرابط: 22/7/5026

جيوب السػوداف والتوجػل يحػو ا يفاػاؿف مجمػة السياسػة الدوليػةف ال ػاهرةف  هايئ رسالفف -9
 .5020ف يياير 279العدد 

وقيػػ  اح حمػػودة شػػطةف جيػػوب السػػوداف بػػيف المػػ امرة والتخػػاذؿف مجمػػة قػػرا ات  -20
 .5020ف سبتمبر 6مدف العدد سياسيةف الميتد  ا سال

 التقارير: –ثالثًا 
ا تحػػاد  EX.CL/191 (VII)ت ريػػر رمػػيس المفواػػية ىػػف أواػػاع اليػػزاع لػػد ألري يػػاف -2

/ 5/7 – 58/6ليبيػػػاف  –األلري ػػػدف المجمػػػس التيفيػػػذبف الػػػدورة العاديػػػة السػػػابعةف سػػػرت 
5005. 

يػػػة  سػػػتمرار اليػػػزاعف جيػػػوب السػػػوداف: تكمفػػػة الحػػػرب ت ػػػدير التكػػػاليؼ ا قتاػػػادية والمال -5
بالتعػػػاوف مػػػ  مركػػػز دراسػػػات السػػػالـ والتيميػػػة  Frontier Economicsت ريػػػر أىػػػدو 

 .5025بجامعة جوبا ومركز حؿ اليزاع وهد ميظمة أوريديةف 
الاراع لد جيوب السوداف: خمفياتل وتداىياتل المحتممةف ت ػدير موقػؼف المركػز العربػد  -3

 .5024السياساتف يياير  ل بحاث ودراسة السياساتف وحدة تحميؿ
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 :الممخص
الاػػراع لػػد جيػػوب السػػوداف بػػد  قبػػؿ التوقيػػ  بشػػكؿ ي ػػامد ىمػػ  اتفاقيػػة السػػالـ 

مػ  بػدايات ايشػ اؽ سػمفا كيػر ىػف جػوف قريػؽ. وزادت  5005الشػامؿ لػد كػايوف الثػايد 
ا جتمػػػػاع معػػػػل  األخيػػػردرجػػػة رلػػػػض سػػػمفا كيػػػػر طمػػػػب إلػػػػ   حػػػدة التػػػػوتر بػػػيف الطػػػػرليف

حػد  ميػاطؽ جيػوب السػوداف. شػ د جيػوب السػوداف اػراىات داخميػة ىييفػة وتحاف بإ
راح اػػحيت ا ىشػػرات أآل ؼ بػػيف قتيػػؿ وجػػريق ومشػػرد. وبعػػد ايفاػػاؿ جيػػوب السػػوداف 
وم  تااىد حدة التوترات بيف أىاا  الحركة الشعبية لتحرير السػودافف الحػزب الحػاكـ 

يػػة جيػػوب السػػوداف لػػد كػػايوف لػػد جيػػوب السػػودافف وتراكم ػػا ايػػدل  الاػػراع لػػد جم ور 
لػد العااػمة جوبػا. ومػف اليتػامج التػد ترتبػت ىمػ  الاػراع لػد  5023األوؿ مف العاـ 

جيػػػوب السػػػوداف قتػػػؿ المػػػديييفف وايت ػػػاؾ ح ػػػوؽ اإليسػػػاف. كمػػػا ااػػػطر ىػػػدد كبيػػػر مػػػف 
قواىػػد األمػػـ المتحػػدة. ىمػػ  المسػػتو  إلػػ   دوؿ الجػػوار أـإلػػ   اليػػزوح سػػوا إلػػ   السػػكاف

تزايػػػػػدت ا حتياجػػػػػات اإليسػػػػػاييةف وترالػػػػػؽ مع ػػػػػا تراجػػػػػ  مسػػػػػتويات اإليتػػػػػاج  ا قتاػػػػػادب
  معاياة سكاف جيوب السوداف. لتزداد بالتالدالزراىدف الياتج اإلجمالد المحمدف 
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ABSTRACT: 

The topic area of this paper deals with the conflict in South 

of Sudan, this conflict started after the separation into political 

separation between John Garang and Salva Kiir, before signing 

the covenant of comprehensive peace in Sudan. Politically, this 

separation has led to the internal war in South of Sudan resulting 

numbers of victims, violating human rights, and displacing many 

civilians. Whereas conomically, humanitarian needs have been 

increased, production level has been declined, general domestic 

production has been decreased, all these effects stroke the people 

of South of Sudan. 

 

 


