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 مقدمة

غ اإلاهحر لكعب حىىب الؿىصان، في حغي  ، واؾخدلاق الجـاكُت 2111واهىن الثاوي/ًىاًغ  9اؾخـخاء خم جلٍغ

عذ في  ِّ
 
غ الؿىصان( التي ُوك غ الؿىصان )الجِل الكعبي لخدٍغ الؿالم الكامل بحن خيىمت الؿىصان والخغهت الكعبُت لخدٍغ

. وكض وعص الىو الخام 2112ص" على مغاخلها ولها مىظ في هحروبي، وأقغؿذ مىٓمت "ئٌؼا 2115واهىن الثاوي/ ًىاًغ  9

. زم اؾخىمل بىو (1)باالؾخـخاء في الـهل ألاٌو مً الاجـاكُت الظي ًدخىي اإلاباصب ألاؾاؾُت اإلاخـم عليها بحن الُغؿحن

خم جىُٓمه بهىعة مكترهت بحن ا لُغؿحن، آزغ في الـهل طاجه ٌكحر ئلى أن الاؾخـخاء ؾُجغي جدذ الغكابت الضولُت، ٍو

ذ، ئما وخضة الؿىصان أو اهـهاٌ الجىىب في صولت مؿخللت م الخهٍى يخهي هظا الجؼء باإلااصة (2)وأهه ؾُإهض، مً ٍَغ . ٍو

اجـاكُت الؿالم أو ئبُالها مً حاهب ؤلازالٌ ب ( التي جإهض امخىاع ول مً َغفي الاجـاكُت عً أي قيل مً أقيا2-6ٌ)

 .(3)واخض

مام هظا الاؾخدلاق، بغػث في الكهىع ألازحرة، أال وهي حعٍغف مً هم ػحر أن هىان علبت مىيىعُت أ

"الؿىصاهُىن آلازغون اإلالُمىن في اإلاىُلت" مع اللباةل الدؿع للضًىيا هلىن. وكض جغهذ الاجـاكُت إلاـىيُت اؾخـخاء أبيي 

جٌز والعمل والظًً هاحغوا مً مىاَنهم . واجـلذ اإلاعاًحر الضولُت على أن ؤلاكامت حعني اإلا(4)ويع معاًحر ؤلاكامت في اإلاىُلت

مً البذ في هظا اإلاىيىع هٓغا ئلى  -(. ػحر أن اإلاـىيُت لم جخمىً ـ ختى هخابت هظه الؿُىع 5ألانلُت بؿبب الايُهاص)

ت العغبُت الغخل، اإلاؿخـُضًً مً الغعي في أبيي وألاعاض ي التي جلع ئلى حىىبها، وكباةل  خضة الاؾخلُاب بحن كباةل اإلاؿحًر

ت الظًً ٌعخبرون أهـؿهم  ض خيىمت ؤلاهلاط وحهت هٓغ اإلاؿحًر الضًىيا هلىن التي حعخبر هـؿها ناخبت ألاعى ألانلُت. وجٍإ

ض الخغهت الكعبُت الضًىيا هلىن اؾدىاصا ئلى أنهم الؿيان اإلالُمىن في اإلاىُلت  مكاعهحن للضًىيا في ملىُت ألاعى. وجٍإ

واهىن  9خال ئال في جأحُل اؾخـخاء أبيي ئلى ما بعض ئجمام اؾخـخاء   -مت والخغهتالخيى  –ئكامت صاةمت. ولم ًجض الُغؿان 

                                                           
( ـ2) 

 .1، ص1005، كاهىن الثاوي/ًىاًر 3-2اثفاقية الصالم الشامل، الفصل ألاول، الجزء أ، املادة  
(2)

 .4، م5-2و 2-4-2، الجؼء ب، اإلااصجان املرجع الصابقـ  
(3)

 .املرجع الصابقـ  
(5 ) 

 .76، م1-6، اإلااصة املرجع الصابقـ 
(6)

ت الؿــىصاهُت فــي يــىء الٓــغوؾ الغاهىــت ـــ مدمــىص أبــى العُىــحن،  ــضمذ مــإجمغ "العالكــاث اإلاهــٍغ
ُ
لُــت الؾــخـخاء حىــىب الؿــىصان"، صعاؾــت ػحــر ميكــىعه، ك فــي "الخــضاعُاث الاؿٍغ

لُت في حامعت اللاهغة:  /صٌؿمبر  13-12الؿىصان"، اللاهغة:  معهض البدىر والضعاؾاث الاؿٍغ  .2111واهىن ألاٌو
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، 2111جمىػ/ًىلُى  9الثاوي/ًىاًغ، على أن جدل مكيلت أبيي زالٌ الـترة الاهخلالُت اإلامخضة مً ْهىع هدُجت الاؾخـخاء ئلى

ش اهتهاء نالخُت اجـاكُت الؿالم الكامل.  وهى جاٍع

غ اإلاهحر للجىىب لم جىً احتهاصا زالها مً أعًاء مىٓمت على أن َغح ؿىغة خم ج الظًً أقغؿىا ” ئٌؼاص“لٍغ

ل ًخأعجح بحن الـُضعالُت مع  سُت ؾابلت، ْو على مـاوياث هُـاقا. ؿلض وان هظا الخم مُلبا للجىىبُحن في ؿتراث جاٍع

ف اللىي الؿىصاهُت وألؾباب الكماٌ والاهـهاٌ عىه، ختى أكغجه في بضاًت الدؿعُيُاث مً اللغن اإلاىهغم  مسخل

 مخباًىت. 

غ اإلاهحر في  غؾ باًجاػ متى وهُف صزل مبضأ خم جلٍغ ِّ
ولعل مً اإلاـُض، همضزل إلاىيىع الضعاؾت هظه، أن وع 

سُت ٌؿاعضها على الغؤٍت اليلُت للمكهض الؿىصاوي آلاوي، ؿيؿخُُع أن  أصبُاث الؿُاؾت الؿىصاهُت. ؿىعي الخلاةم الخاٍع

 على مؿإولُت اإلاجخمع الضولي عىه. ؿبعض أن ؾلُذ الضًملغاَُت هدضص ملضاع مؿإو 
ً
لُت الضازل عً هظا اإلاكهض كُاؾا

غ  1989الثالثت في جمىػ/ًىهُى  واؾخىلى الجِل على الؿلُت في الؿىصان، ونف حىن ػاعاوؽ ػعُم الخغهت الكعبُت لخدٍغ

 
ً
 حضا

ً
ا بى  ،الؿىصان الخضر بأهه زُحرا ا باؾم ألهه لم ًىً اهلالبا عؿىٍغ اؾُت الجِل ومً أحله، بل وان اهلالبا عؿىٍغ

ت للمجخمع. وبالـعل لم جمغ بًعت أقهغ ئال وأعلىذ الخيىمت  الجبهت ؤلاؾالمُت، وهي خغهت ؾُاؾُت لها أًضًىلىحُت وعٍؤ

عت ؤلاؾالمُت في البالص. وجغجِبا على طلً خضصث عؤٍتها ئلى الخغب الضاةغة في الجىىب مىظ  ؿىنـتها  ،1955جُبُم الكَغ

ت بحن اإلاؿلمحن في الكماٌ واإلاؿُدُحن في الجىىب  .(6)بالخغب الضًيُت العىهٍغ

غ الؿىصان. وكض كاص اإلايكلحن عً  واهب ؤلاعالن عً هظا الخىحه اهلؿام صازلي خاص في الخغهت الكعبُت لخدٍغ

غ مهحره، اؾدى  ئلى عؤٍت اهـهالُت حعاعى حىن ػاعاوؽ الم أوٌى ومجمىعخه، الظي صعا ئلى خم قعب الجىىب في جلٍغ
ً
اصا

ً صولخحن مؿخللخحن ًيىن بُنهما هىع مً الخيؿُم،  الخىحه الىخضوي العلماوي لجىن ػاعاوؽ ومجمىعخه. ؿضعا ئلى جيٍى

عت.  وأؾـ عؤٍخه على عؿٌ خيىمت ؤلاهلاط التراحع عً مىكـها اإلادكضص في جُبُم الكَغ

                                                           
(7)

 .279و  248و 247، م م. 2114، اللاهغة: الىىعؽ للُباعت، مفاوضات التصىية الصلمية في جىىب الصىدان"ـ عبض اللاصع ئؾماعُل، " 
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، في احخماع اللُاصة العلُا للخغهت الكعبُت، خحن كضم 12/9/1991وكض حاء عص حىن ػاعاوؽ على هظا ؤلاعالن في 

 للمكيلت أصزل ؿُه عؤٍت اإلايكلحن، وأياؾ ئلُه ما ًلي: "في خالت عضم مىاؿلت خيىمت الؿىصان على ؿىغة 
ً
 حضًضا

ً
عغيا

ط وعلى اإلاهخمحن الؿىصان اإلاىخض العلماوي الضًملغاَي الـُضعالي، ؿان الخغهت في هظا الاججاه جُغح على خيىمت ؤلاهلا

غ اإلاهحر مً زالٌ  ً هما اليىهـُضعالُت بحن صولخحن مؿخللخحن طاجا ؾُاصة، أو خم جلٍغ بدل اإلاكيلت عؤٍخحن أو بضًلحن آزٍغ

 .(7)اؾخـخاء على اإلاؿخلبل لجىىب الؿىصان"

اؾدثمغث خيىمت ؤلاهلاط هظا الخالؾ الجىىبي ـ الجىىبي، وعغيذ على الـهاةل الخمـ اإلايكلت، مىاؿلتها على 

غ اإلاهحر في مداولت الؾخلُابها يض حىن ػاعاوؽ وجهـُت خغهخه. ووان طلً في ؿغاهىـىعث في واهىن الثاوي/ ًىاًغ  خم جلٍغ

اجـلذ  1994م أوٌى ممثال للميكلحن الجىىبُحن. وفي العام في للاء ؾغي حمع علي الخاج ممثال للخيىمت وال  1992

غ الؿىصان(  على ما ًلي  :(8)خيىمت الؿىصان والخغهت الكعبُت )الجِل الكعبي لخدٍغ

م ” ئٌؼاص“"....ئصعاوا ألهمُت الـغنت اإلاخـغصة التي وؿغتها مباصعة  ت ؾلمُت، عً ٍَغ للؿالم للخىنل ئلى حؿٍى

غ اإلاهحر، بما في طلً الاؾخلالٌ عً .نالخـاوى، للجزاع في الؿىصا .. ًيىن للُغؾ اإلاعني )حىىب الؿىصان( الخُاع في جلٍغ

غ اإلاهحر لجىىب الؿىصان في مىٓمت  م الاؾخـخاء". وواهذ هظه هي أٌو مغة التي ًُغح ؿيها مبضأ خم جلٍغ  ”.ئٌؼاص“ٍَغ

نى الضًملغاَي الظي وان ًمثل في طان الىكذ ألاخؼاب واللىي اإلاعاعيت الكمالُت والجىىبُت،  أما الخجمع الَى

ت في أؾمغة  غ اإلاهحر في مإجمغ اللًاًا اإلاهحًر  :(9)في وزُلت حاء ؿيها  1995ؿلض واؿم على مبضأ خم جلٍغ

ني الضًملغاَي ًضعم ئعالن اإلاباصب الهاصعة عً مجمىعت ئٌؼا - ص هأؾاؽ عملي "زامؿا:...الخجمع الَى

ت العاصلت والضاةمت.  للدؿٍى

غ 1956عاقغا: ئن قعب حىىب الؿىصان )بدضوصه اللاةمت في أٌو واهىن الثاوي/ ًىاًغ  - ( ؾُماعؽ خله في جلٍغ

 اإلاهحر كبُل اهتهاء الـترة الاهخلالُت.

                                                           
(8 )

 .282و  281، م م  ـ املرجع الصابق
(9)

 .498-497، لىضن: صاع جغار، م م 11-2، ئعالن اإلاباصب، اإلااصة ”ئٌؼاص“، مباصعة جىىب الصىدان في املخيلة العربي"ـ مىهىع زالض، " 
(11) 

 .167، ملغعاث أؾمغة، ماملرجع الصابق ـ
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ت عكغ: ئن الخعغؾ على آعاء أهل مىُلت أبيي ؿُما ًخعلم بغػباتهم في البلاء صازل الخض يخاص - وص ؤلاصاٍع

إلكلُم حىىب هغصؿان أو الاهًمام ئلى ئكلُم بدغ الؼؼاٌ ؾِخم عبر اؾخـخاء ًىٓم... كبل مماعؾت الجىىب خم 

ت أهل هظه اإلاىُلت في الاهًمام ئلى ئكلُم بدغ الؼؼاٌ  غ اإلاهحر. وئطا ما أْهغث هدُجت الاؾخـخاء عػبت أهثًر جلٍغ

غ اإلاهحر هجؼء مً قع  ب حىىب الؿىصان".ؿانهم ؾُماعؾىن خم جلٍغ

غ اإلاهحر في اجـاكُت الؿالم الكامل واؾخدلاق أؾاس ي للجىىبُحن، ما هى في واكع  هىظا ًخطح أن الىو على خم جلٍغ

لت. وواهىا مضؿىعحن ئلى طلً في  ألامغ ئال ئكغاع بىاكع حكيل في طهىُت الجىىبُحن كبل الاجـاكُت اإلاظوىعة بؿىىاث ٍَى

الؿُاس ي لإلهلاط، وصعىة خؿً الترابي  -زايىها مع الكمالُحن. زم حاء اإلاكغوع ؤلاؾالمي  البضاًت بمغاعاث الخغوب التي

 ئلى الجهاص يض الجىىب لىهغة ؤلاؾالم لُلُعا أي أمل في اؾخمغاع الؿىصان مىخضا.

غ اإلاهحر للجىىب بعض ما ؿكل ول  مً هاخُت أزغي ًخطح مما ؾبم أن الخيىمت واإلاعاعيت واؿلخا على خم جلٍغ

خدمل الؿىصاهُىن الكمالُىن حؼًء أؾاؾُا مً مؿإولُت من هما في ئصاعة الخعضصًت العغكُت والضًيُت التي ًخمحز بها. ٍو

اهـهاٌ حىىب الؿىصان،  وألاؾباب التي أصث ئلُه. وجأحي بعض طلً مؿإولُت الضٌو الخاعحُت التي خاولذ، بُبُعت 

 ع اإلاخـسخ.الخاٌ، أن حؿخـُض أكص ى اؾخـاصة ممىىت مً هظا الىاك

 اوعكاس قيام دولة الجىىب على الىضع داخل الصىدان

 أوال: على املصتىي الاقتصادي

 الخذ في آلاوهت ألازحر بىاصع أػمت اكخهاصًت مخهاعضة زانت في اإلاجاالث الخالُت:: دولة شمال الصىدان

آلان قماٌ الؿىصان، هى أن اكخهاصه جدٌى مً اكخهاص ئهخاجي ٌعخمض على الؼعاعت ئلى  أزُغ ما ًىاحهه -1

عي ٌعخمض على ئًغاصاث البتروٌ. وكض خضر هظا الخدٌى بؿبب اعخماص الضولت قبه اليامل في العلض ألازحر،  اكخهاص َع

 اإلاؿخسغج مً الجىىب. ؿلض ونلذ وؿبت جهضًغ الىـ
ً
ِ ئلى ئحمالي الهاصعاث في على ئًغاصاث البتروٌ، وزهىنا

غ عً خالت الؿىصان الاكخهاصًت، كضم ؿُه جىنُت ئلى  ،(11)%95الكماٌ ئلى  ألامغ الظي صعا البىً الضولي ئلى هخابت جلٍغ

                                                           
11
 .1/6/2111 جريدة الشرق ألاوشط"،وػٍغ الُاكت والخعضًً الؿىصاوي، " 
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ىم جلٌى ئن هىان يغوعة ملخت في أن ًللل الؿىصان اعخماصه على ئًغاصاث البتروٌ، وأن ٌصجع الاؾدثماع في كُاع  الخَغ

غ ان الؼعاعت في الؿىصان هي البضًل الجُض الؼعاعت، هظا ئط ا أعاص أن ًخجىب مؿخلبال ألاػماث الاكخهاصًت. وأياؾ الخلٍغ

مً البتروٌ في قأن صؿع الخىمُت ئلى ألامام في اإلاضي اإلاخىؾِ، خُث جإصي جىمُت اللُاع الؼعاعي ئلى جىػَع الثرواث على 

بتروٌ، وان مً هخاةجه الؿلبُت أن عهؼ الثروة في العانمت مً صون ؾيان الٍغف في حمُع أهداء البالص. ؿاالعخماص على ال

. وهظه الٓاهغة بالظاث واهذ مً أهم أؾباب الخمغص في (11)الىالًاث ألازغي التي اهسـٌ صزل الـغص ؿيها بضعحت ملمىؾت 

لتي بلؼذ زُىعتها خض ألاكالُم ألازغي ما أصي ئلى حؿمُتهم بأكالُم الهامل.  وأبغػ ألامثلت على طلً أػمت الجىىب ا

الاهـهاٌ، وأػمت صاعؿىع التي جخـاكم،  وهظلً أػمتي الكغق وأكص ى الكماٌ. وكض َاٌو ؤلاهماٌ اللُاع الؼعاعي، 

غة الىبحر الظي أوكأه ؤلاهجلحز في عام  بضو أن مً أؾباب  1925ومكغوع الجٍؼ والظي جللو هثحرا في الؿىىاث ألازحرة. ٍو

 .(12)هاعؾ ما أصي ئلى مكاول في الغي طلً ئهماٌ جىُٓف الترع واإلا

% مً البتروٌ الظي أنبذ ٌكيل حل ناصعاجه، 81ؿاطا علمىا أن اهـهاٌ الجىىب ؾُدغم قماٌ الؿىصان 

. ؿمً ألامىع الؿلبُت التي ؾدىجم عً طلً، اهسـاى هبحر في اخخُاَي العملت 
ً
 حضا

ً
ًهبذ الىيع الاكخهاصي زُحرا

ؿعها الجىىب للكماٌ ملابل مغوع بتروله الهعبت ًىاػي الاهسـاى في ناصعاث البتروٌ. وكض حعىى الغؾىم التي ؾُض

وشخىه مً مُىاء بىعؾىصان، بعٌ الاهسـاى في اخخُاَي العملت الهعبت، ئال أن هظا اإلاغوع معغى في اإلاضي اإلاخىؾِ 

أن ٌؼحر مؿاعه مً مىاَم البتروٌ في الجىىب ئلى مُىاء مىمباؾا في هُيُا خُث ًىحض مكغوع بهظه الىُـُت بحن خيىمت 

ـلض الكماٌ (13)ؾىت    2115لخيىمت الىُيُت مىظ ؾىت الجىىب وا . وفي هظه الخاٌ ؾُـلض مُىاء بىعؾىصان أهمُخه ٍو

 الغؾىم ؾالـت الظهغ.

والالؿذ أن الخيىمت الؿىصاهُت اججهذ ئلى جغهحز اؾخسغاج البتروٌ مً خلٌى الجىىب، وجغهذ خلٌى الكماٌ 

ً: ئما أن جيىن الخيىمت كض ؿًلذ أن جبضأ  التي حكحر ألابدار ئلى أنها مىحىصة بىمُاث هبحرة. وكض ٌعنى طلً أخض أمٍغ

                                                           
(12)

غ البىً الضولي عً الؿىصان في    ، أهٓغ: مىكع البىً الضولي.11/6/2111ـ جلٍغ
(13)

غة، ؾىصاهحز    .27/11/2119أون الًً  ـ نضًم عِس ى أخمض، اإلاضًغ العام إلاكغوع الجٍؼ
(13)

 www.sudantribune.com 
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باإلاخاح لخىؿحر الىكذ والجهض باعخباع أن اهدكاؾ البتروٌ بضأ في الجىىب، وئما ان طلً ًخضعج  في زُت للخـاّ على 

 بتروٌ الكماٌ واخخُاَي اؾتراجُجي في خالت اهـهاٌ الجىىب. 

% 97ع7. وهى بظلً ٌكيل (14)ملُاع صوالع 51ع95ئلى  2111العام في ؾىت  مً هاخُت أزغي، ونل الضًً الؿىصاوي

. واإلاعغوؾ أن اإلاخسههحن ًخجهىن فى أزىاء ألاػماث اإلاالُت ئلى ملاعهت حجم الضًً (15)مً ئحمالي الىاجج اإلادلي للؿىصان

وولما وان حجم الضًً العام أكل العام بالىاجج اإلادلي لها، ؿظلً ٌكحر ئلى مضي كضعة الضولت على أن جخسلو مً ألاػمت. 

مً حجم الىاجج اإلادلي، أعُى طلً صالالث ئًجابُت على كضعة الضولت على الخسلو مً هظا الضًً، والعىـ صخُذ. 

  عىضما ًـلض حل ئًغاصاجه مً العملت الهعبت هدُجت 
ً
وعلى طلً ًخىكع أن جتزاًض أػمت الكماٌ الاكخهاصًت،  وزهىنا

 الاهـهاٌ. ؿلضه بتروٌ الجىىب بعض

 (16دولة الجىىب)

غ اللُاع ػحر الىـُي". هظا ملخو للمىكف  "الجىىب ؿلحر ولىً ئمياهُاجه ػىُت. هدخاج ئلى مؿاعضاث لخٍُى

غ البىً الضولي في جـهُالث هظا (17)الاكخهاصي في الجىىب، نغح به وػٍغ مالُت خيىمت الجىىب . وكض اؾخـايذ جلاٍع

 :اإلاىكف، الظي ًمىً ئًجاػه بما ًلي

% مً ئًغاصاتها مً الىـِ، وهظا ٌعني أن ؤلاًغاص مً الخلٌى الاكخهاصًت ألازغي ًلاعب 98جدهل خيىمت الجىىب 

لي بعٌ الىهاةذ لخيىمت  يٍى لُت أوبُا حلي أٍػ الهـغ. وبىاًء علُه وحهذ هاةبت عةِـ البىً الضولي للكإون الاؿٍغ

 :    (18)الجىىب، منها 

  ،أال ٌعخمض الجىىب على البتروٌ وخضه، وأن يهخم باللُاع الؼعاعي، ؿهى مغشح جلخط ي خماًت اكخهاص الضولت

 ألن ًيىن اللاَغة التي جضؿع الخىمُت في الجىىب لىحىص أعاٍى زهبت هثحرة.

                                                           
(14)

 www.economist/content/global_debt_clock 
(15)

 املرجع الصابق. 
(

1
7)

ُت اإلاغؿلت.   ـ  اهٓغ الخٍغ
( ـ 18)

 ، مىكع البىً الضولي.11/9/2111صاؿُض صًىش أزىعبي، "خاٌ اكخهاص الجىىب"، 
( ـ 19)

 املرجع الصابق.
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  اةف وعؿع ع في مهاصع الضزل اللىمي، وجيكُِ كُاع الخضماث والؿُاخت والاهخمام بخىؿحر الْى يغوعة الخىَى

 هـاءة ألاصاء.

 لجىىب ئلى ئنالخاث هُيلُت لخىؾُع هُاق اكخهاصه وحصجُع اللُاع الخام وعلى وحه الخهىم ًدخاج ا

أصخاب اإلاكغوعاث الهؼحرة، في ؾبُل زـٌ وؿبت الـلغ وجسـُف أعباء الضًً الخاعجي. والجضًغ بالظهغ أن 

 حىىب الؿىصان ًخـاوى مع الخيىمت الؿىصاهُت في الكماٌ لخدضًض ههِبه في الضًً العام.

 يا ًمىً الاعخماص أ لي أن البىً الضولي مهمم على جىمُت الجىىب، وأهه ًلتزم أن ًٓل قٍغ يٍى ياؿذ الؿُضة أٍػ

 .   (19)علُه. وؾِىهب حهضه في الـترة اإلالبلت على بىاء كضعة خيىمت الجىىب وجدؿحن هـاءتها في ؤلاهـاق العام

صعمان، وان أهثر حكاؤما في عؤٍخه اإلاىكف   ػحر أن الضهخىع أخمض مجظوب أخمض، أؾخاط الاكخهاص بجامعت أم

الاكخهاصي في الجىىب الخالي واإلاؿخلبلي. ؿهى ًلؿم خاٌ اكخهاص الجىىب ئلى مغخلخحن: ألاولى، مً اؾخلالٌ الؿىصان  

لٌى الياجب ان اكخهاص الجىىب في هظه اإلاغخلت ٌؿاوي 2115ختى جىكُع اجـاكُت الؿالم الكامل في  1956في ؾىت  . ٍو

 
ً
  نـغا

ً
لت مؿخجزِّؿا بؿبب الخغب ألاهلُت في مغاخلها اإلاسخلـت التي مىعذ الخىمُت. بل وان الاكخهاص في هظه الـترة الٍُى

ل حؼء مً اإلاىاعص اللىمُت ئلُه 2115لالكخهاص اللىمي وجابعا له. أما اإلاغخلت التي أعلبذ  ، ؿلض قهض الجىىب جدٍى

الخدخُت ْلذ بضاةُت، ولً جخؼحر بعض الاهـهاٌ، ألن الخؼُحر ؾُمـ عامال  جىـُظا لبروجىوٌى جلؿُم الثروة. ػحر أن بىِخه

اصة الخضؿلاث اإلاالُت الىاججت عً الىـِ. وهظا العامل بمـغصه لً ٌؿخُُع أن ًدضر هللت هىعُت على  واخضا ؿلِ هى ٍػ

 لألحىضاث اإلاضًحن اللهحر واإلاخىؾِ. وأياؾ الياجب أن اوؼالق اكخهاص الجىىب، واعخماصه على صٌو ال
ً
جىاع ًجعله عهُىا

. هما ًجب ألازظ في الاعخباع الهغاعاث اللبلُت وجدضًاث الاؾخلغاع الؿُاس ي والاحخماعي  ألامىُت والؿُاؾُت لهظه الضٌو

(21). 

ًعها بحن قلي عحى هما: يغوعة  ان بىاء اكخهاص حىىب الؿىصان ؾِكيل جدضًاث خلُلُت لخيىمت الجىىب، ٍو

 دحن الضولُحن واؾخدلاكاتهم.الخىمُت،  وقغوٍ اإلااه

                                                           
( ـ 21)

 .الصابقاملرجع 
(21 )

غ اإلاهحر بحن الخم والىاحب"، مجلت   عً مىكع : ألاهرام الاقتصاديـ أخمض مجظوب أخمض، "جلٍغ
ً
  .www.sudanile.com   ،13/8/2111، هلال

http://www.sudanile.com/
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 جاهيا: على املصتىي الصياس ي

ال ًبضو أن اإلاكهض الؿُاس ي في الكماٌ بعض اهـهاٌ الجىىب، ؾُيىن أؿًل مً اإلاكهض  :صولت قماٌ الؿىصان

جلً الاكخهاصي. ؿهىان كًاًا كاةمت ًخىكع ان جؼصاص خضتها، وأزغي كض جبرػ هدُجت لخلؿُم البالص. وهظهغ ؿُما ًلي أهم 

هىان بعٌ الكىاهض التي حكحر ئلى أن أػمت صاعؿىع ؾدخجضص مغة أزغي، ولىً بكيل أعىف. ؿما ػاٌ  الخىكعاث:

ا وؾُاؾُا على أعى اإلاعغهت، ًىاوعون في مىبر الضوخت. وهم في  اإلاؿإولىن في خغهت العضٌ واإلاؿاواة، وهي ألاكىي عؿىٍغ

غنض بعٌ
ُ
الترجِباث مع خيىمت الجىىب. ؿالخضوص اإلاكترهت بحن حىىب  الىكذ طاجه مىحىصون في مضًىت حىبا خُث ج

 إلاهلخت العضٌ واإلاؿاواة، خُث حؿهل الخغهت وعملُاث الىغ 
ً
 مهما

ً
هغصؿان ووالًتي قماٌ بدغ الؼؼاٌ وػغبه جلعب صوعا

هضص مً الجضًغ والـغ إلالاجليها. وبظلً جيىن بضًال مً  التي ازخاع عةِؿها أن ًيىن مداًضا في هظا الكأن. وفي هظا ال

غ الؿىصان واإلاخمغصًً في صاعؿىع كضًم، أي مىظ زىعة ًديى بىالص في بضاًت  بالخظهغ أن الخيؿُم بحن الخغهت الكعبُت لخدٍغ

حن الظًً خاعبىا الخيىمت آهظان مً الخغهت الكعبُت، عىضما لم جىً الـهاةل  الدؿعُيُاث. ؿلض وان حل العؿىٍغ

ت الضاعؿىعٍت كض حكيلذ ب عض. مً اإلامىً أًًا عىصة الخمغص في الكغق، خُث لم جإص اجـاكُت أؾمغة مع الخيىمت العؿىٍغ

الؿىصاهُت ئال ئلى مياؾب مىكخت وشخهُت. هظلً خغهت وىف في الكماٌ التي جخسلم مىظ ؿترة ولىنها لم جدمل الؿالح 

 بعض.

ملها مؿإولُت جلؿُم مً هاخُت أزغي عاصث أنىاث اإلاعاعيت الكمالُت لترجـع مً حضًض يض الخيىمت،  ِّ
وجد 

عُت اإلاايُت، أقاعث ئلى يعف أخؼاب اإلاعاعيت، ئال أن  ُت الؿُاؾُت في الاهخساباث الغةاؾُت والدكَغ البالص مع أن الخٍغ

اخخجاحاث اإلاعاعيت وصعحت الؼًب اإلاخىامُت التي جدغهها، جىمل نىعة عضم الاؾخلغاع الؿُاس ي اإلاخىامي في قماٌ 

ث التي ًمىً أن ًسللها الاهـهاٌ، ؿأهمها مكيلت أبيي ومؿخلبل والًتي الىُل ألاػعق وحىىب الؿىصان.  أما ألاػما

هغصؿان/حباٌ الىىبت. والىاضح أن اؾخـخاء أبيي زُحر للؼاًت بؿبب الاؾخلُاب الخاص بحن الضًىيا هلىن والخغهت 

ت وخيىمت الؿىصان مً هاخُت أزغي. وأهم أ ؾباب هظا الاخخلان هى وحىص البتروٌ في الكعبُت مً هاخُت، وكباةل اإلاؿحًر

، ؿان حىصة الىىع اإلاؿخسغج )ألاؿًل في الؿىصان ختى 
ً
هظه اإلاىُلت. وختى لى وان الاخخُاَي في هظه آلاباع لِـ هبحرا

ت العغبُت في مىكـها اإلادكضص مً يغوعة  آلان( ٌعُُه أهمُت عالُت في الؿىق العاإلاُت. و جضعم الخيىمت كباةل اإلاؿحًر
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ذ في اؾخـخاء أبيي باعخباعهم مىاَىحن ًلُمىن َىاٌ زماهُت أقهغ في الؿىت في جلً اإلاىُلت للغعي، ئقغ  اههم في الخهٍى

لؿببحن: البتروٌ، وجغحُذ أنىاتهم لبلاء أبيي يمً الكماٌ. ؿاطا لم ًيخه هظا الخالؾ ؾلمُا، ًمىً أن جىضلع خغب 

 أهلُت بحن الكماٌ والجىىب.

ى ئبغاػ مؿألت والًتي الىُل ألاػعق وحىىب هغصؿان/حباٌ الىىبت الخضوصًخحن. ؿخىو ًإصي اهـهاٌ الجىىب ئل

اجـاكُت الؿالم الكامل في الـهل الخامـ على اإلاكاوعة الكعبُت للبرإلااهحن في الىالًخحن. وهي عباعة عً خم الؿلُخحن 

عُخحن في هاجحن الىالًخحن في  مغاحعت مىاص الضؾخىع التي جغاها معُلت لخُبُم اجـاكُت الؿالم. وفي هظه الخاٌ  الدكَغ

جخـاوى مع الخيىمت على حعضًلها أو ئلؼائها. وهظا باب مـخىح لُلب الاهـهاٌ لكعب الىالًخحن. ؿاطا جدلم هظا 

 الاخخماٌ ًيىن الؿىصان كض زؿغ هدى زلث أعايُه.

ً "الضولت". هي هُان ًدكيل آلان، وعلُىا أن هخىكع هضعة، وأخُاها ػُا :صولت حىىب الؿىصان ب، العىانغ الالػمت لخيٍى

ً اإلاجخمع. وهظا الخعضص اللبلي ًإصي أخُاها ئلى اقدباواث. زم  ؿجىىب الؿىصان ٌعاوي اللبلُت التي ماػالذ ألاؾاؽ في جيٍى

ان هظا الىىع مً الاهخماء ٌؿخؼل أخُاها مً زاعج هظه اإلاجخمعاث لؼعؼعت الاؾخلغاع، ألهضاؾ ؾُاؾُت مدضصة. ؿلض 

 ضم الكُلىن وأخُاها بعٌ عىانغ الضًىيا إلًجاص معاعيت مؿلخت يض خيىمت الجىىب اإلاىكخت.اؾخس

مً هاخُت أزغي هىان ػُاب قبه وامل للبيُت الخدخُت، ما ٌكيل جدضًاث خلُلُت للضولت العخُضة في الجىىب،  

مدُاث الىهغباء ومدُاث جىلُت  ؿهي جـخلغ، ختى آلان، في ػالبُت أكالُمها، وختى في بعٌ عىانم جلً ألاكالُم، ئلى

 الخبراث الخضًثت التي حكيل 
ً
اإلاُاه واإلاضاعؽ والجامعاث واإلاؿدكـُاث والىخضاث الصخُت الهؼحرة. هما حؼُب أخُاها

ت ووؾاةل الغي الخضًثت  عاؿعا أؾاؾُا لضؿع الخىمُت ئلى ألامام. وعلى ؾبُل اإلاثاٌ زمت ػُاب لخىىىلىحُا الؼعاعاث اإلاٍُغ

ُُغي وهى مهم في الجىىب خُث حكيل ألابلاع الثروة ألاهم لضي اإلاىاَىحن. وجغجـع وؿبت ألامُت ئلى أهثر مً والُب الب

%، ما ٌكيل عاةلا هبحرا أمام  بىاء هظه اللُاعاث الؼاةبت، وزانت أن عىصة اإلاخعلمحن الجىىبُحن الظًً ٌعِكىن في 81

كً هثحرا في عىصتهم الُىعُت صٌو اإلاهجغ ألامحرهُت وألاوعوبُت، والظًً ٌعٌى عليه ٌُ م ولبىت واعُت مً لبىاث بىاء اإلاجخمع، 

ً، على ألاكل في اإلاضي اللهحر.  ئلى الَى
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 في ؾبُل بىاء الضولت في الجىىب، هي ػُاب اإلاإؾؿُت بمعىاها اإلاضوي 
ً
هىان مكيلت أزغي حكيل عاةلا أًًا

الىخُضة احخماعُا واكخهاصًا وؾُاؾُا التي ًلجأ ئليها  الخضًث. ؿماػالذ "اللبُلت" بعاصاتها الخللُضًت، هي اإلاإؾؿت

غ الؿىصان، باعخباعها هىاة ألٌو مإؾؿت مضهُت خلُلُت في الجىىب،  اإلاىاًَ. وألامل معلىص على الخغهت الكعبُت لخدٍغ

اؾا وي ججمع الجىىبُحن مً اللباةل ولها خٌى هضؾ واخض هى بىاء "الؿىصان الجضًض" الظي حكيل ؿُه اإلاىاَىت أؾ

هظه اإلاإؾؿُت الخمُضة للخغهت الكعبُت، ًسش ى عليها  لخلىق اإلاىاًَ وواحباجه بؼٌ الىٓغ عً صًىه وعغكه وزلاؿخه.

اث لِـ  ً. ؿالخُبُم العملي لألؿياع والىٍٓغ مً الخدٌى ئلى قمىلُت جخمضص في الـغاغ الؿُاس ي للجىىب على خؿاب آلازٍغ

لظهغ. ؿلِـ مً اإلاخىكع أن جُبم الخغهت الكعبُت، على ألاكل في اإلاضي باألمغ الؿهل، وزانت في ألاخىاٌ الؿالـت ا

اللهحر، الضًملغاَُت اإلاغحىة. ؿـًال عً مكىالث البىاء التي ؾخىاحهها صازلُا، هىان مساَغ زاعحُت ًمىً عنضها 

 في ججىُض اإلاعاعيت اللبلُت اإلاؿلخت في الضازل )الم أ
ً
وٌى والًابِ آجىع(. هما أن مىظ آلان. ؿلض حؿخمغ صولت الكماٌ مثال

، ماػاٌ ًجىض مُلِكُاجه اإلاعغوؿت بالعىف 
ً
، ألهه، أوال

ً
 مؼصوحا

ً
وحىص "حِل الغب" على خضوص الضولت الجىىبُت ًمثل زُغا

الضمىي على الخضوص ألاوػىضًت مع حىىب الؿىصان لللُام بعملُاث الؿلب والنهب التي جٌُى اإلاىاَىحن الجىىبُحن في 

، حؿخسضم خيىمت الكماٌ هظا الخىُٓم لؼعؼعت ألامً في الجىىب. ؿلض نغح ػعُمه اإلاىاَم اإلاداط
ً
ًت ألوػىضا، زاهُا

سلم اإلاكاول للخغهت الكعبُت 2115حىػٍف وىوي في  ىم حؿاهضه لحزعؼع ألامً في حىىب الؿىصان، ٍو ، أن خيىمت الخَغ

غ الؿىصان داث الغةِـ ألاوػىضي مىؾُـُني لخإهض(21)لخدٍغ  .(22)طلً . وجأحى جهٍغ

 اوعكاس قيام دولة الجىىب على دول الجىار

ت. هما جخأزغ الضولت الىلُضة  ًإزغ اهـهاٌ حىىب الؿىصان في حىاعه اإلاباقغ وػحر اإلاباقغ في بعٌ اللًاًا الخٍُى

برػ هظا الخأزحر والخأزغ في زمـ كًاًا  بمدُُها، خُث جخعغى للكض والجظب مً جُاعاث ؾُاؾُت واكخهاصًت مسخلـت. ٍو

 هي ألاهم في اإلاكهض الؿُاس ي ؤلاكلُمي على ألاكل في اإلاضي اإلاىٓىع.

 

                                                           
(22)

  www.enoughproject.orgـ 
(

 .14/3/2111 جريدة "الشرق ألاوشط"،( ـ 23

http://www.enoughproject.org/


 
 
 

 املركز العربي لألبحاث و دراشة الصياشات  الجىىبوعكاس قيام دولة ا
 
 

11  
 

 وحدة الدولة إلاجيىبية علىأجر اهفصال جىىب الصىدان -2

لُا ًخم ؿيها ئعماٌ هظا اإلابضأ على  غ اإلاهحر على قعب حىىب الؿىصان،  هى أٌو خالت في أؿٍغ ئن جُبُم خم جلٍغ

ؿلض اعترؿذ اإلاىازُم الضولُت بهظا الخم للكعىب اإلاؿخعمغة، وخغنذ على  (.23) أكلُت زلاؿُت مً مىاَني صولت مؿخللت

لي هظا الىهج بأن  . وكض أهض الاجداص الاؿٍغ اؾدبعاص جُبُله على أكلُت زلاؿُت في صولت مؿخللت للخـاّ على اؾخلغاع الضٌو

لُت.هو في مُثاكه على يغوعة الخـاّ على الخضوص اإلاىعوزت مً الاؾخعماع في اللاعة ألا   ؿٍغ

غ اإلاهحر كض ًغص، مً خُث اإلابضأ، في معاهضة بحن صولت مؿخللت وأكلُت زلاؿُت في صازلها، وطلً  ػحر أن خم جلٍغ

في أخىاٌ معُىت وبغياء الُغؿحن. في هظه الخاٌ ًأزظ اإلابضأ اإلاظوىع قغعُخه اللاهىهُت مً اإلاعاهضة. هظه هي خالت حىىب 

والتي ؿخدذ الباب إلاغاحعاث هثحرة في حىاعها. واإلاثاٌ  2115ؿالم الكامل في ؾىت الؿىصان التي اعخمضث على اجـاكُت ال

الىاضح لظلً هى الخالت الازُىبُت. ؿباإلياؿت ئلى أن لهظه الضولت مكىالث مع عضص هبحر مً اللىمُاث اإلاسخلـت، ؿان 

غ مهحرهاًلغ بأن ليل كىمُت مً هظه اللىمُاث الخم في َلب ج 1994صؾخىعها الهاصع في ؾىت  . والخُحر في ألامغ (24)لٍغ

سُت يض الضولت الازُىبُت أهمها ألاوعومى والهىمالُىن مـً ؾيان  أن بعٌ هظه اللىمُاث أو الكعىب لها عضاءاث جاٍع

 ألاوػاصًً. 

غ أوعومى الىـاح يض الضولت مىظ  . وكض واؿم ، والهضؾ هُل الخىم الظاحي إلكلُم أعومُا1993وجلىص حبهت جدٍغ

ىاوي في هىلىضا في واهىن الثاوي/ًىاًغ  على أن ًلبلىا الضؾخىع مً  2119اإلاخمغصون في احخماع مع ئصاعة الغةِـ ملِـ ٍػ

خُث اإلابضأ، زم ٌكغعىن في مداصزاث مع الخيىمت ؤلازُىبُت في قأن أخلُتهم صؾخىعٍا في هظا اإلاُلب. وواهذ عصة الـعل 

ا ب تًر ىاوي  (.25)ضعم هإالء اإلاخمغصًً الازُىبُت اتهامها ئٍع ـهم مىكف الغةِـ ٍػ ًُ اع  الظي خظع أهثر مً مغة مً  ،وفي هظا ؤلَا

لُا.  أن اهـهاٌ حىىب الؿىصان ؾِكعل هاع الخغوب في أؿٍغ

                                                           
(24)

ــا مسخلــــت كاهىهــا عــً خالـــت حىــىب الؿـــىصان، خُــث أنهــا واهـــذ جدــذ الاخــخالٌ الاًُـــالي، زــم يـــمها ئمبراَــىع أز ـــــــــــــ تًر ُىبُــا كؿـــغا. ولــظلً اعخبـــر ـ  الجــضًغ بالـــظهغ أن خالــت ئٍع

 ت ألام.اهـهالها عً أزُىبُا اؾخلالال عً الاؾخعماع ولِـ اهـهاال عً الضول
( ـ25)

 ، اهٓغ :21/8/1995وصزل في خحز الخىـُظ في  1994نضع الضؾخىع ؤلازُىبي في ؾىت  

 الخانت بدلىق الكعىب اإلايىهت للضولت ؤلازُىبُت. 55، اإلااصة 1994الضؾخىع ؤلازُىبي،  
(

ضة اللغن 26  .www.adj.dj( ـ  حٍغ
( ـ27)

ُت    اإلاغؿلت.أهٓغ الخٍغ

http://www.adj.dj/
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 املصري  يألامً القىم علىأجر اهفصال جىىب الصىدان  -1

، (27) الخاصًت عكغة لخىى الىُل: عىض اؾخلالٌ الجىىب، ؾخهبذ الضولت الجضًضة هي الضولت املياه -أ

تها في هظا   صولت مىبع خُث ًىحض خىى بدغ الؼؼاٌ في صازل خضوصها. وبُبُعت الخاٌ ؾخيىن عًٍى
ً
وؾخهبذ أًًا

 .  وال بض، هىا، مً هُغح الدؿاؤالث اإلاكغوعت الخالُت:(28)الخجمع الىُلي مإزغة ؾلبا أو ئًجابا وزانت في مهغ 

  التي جُالب باعاصة جىػَع خهو  2111هل ؾدىًم صولت حىىب الؿىصان ئلى اجـاكُت عىدُبي لؿىت

 مُاه الىُل على صٌو الخىى، والتي عؿًذ ول مً مهغ والؿىصان الخىكُع عليها؟

  هل ؾخُبم الضولت الىلُضة اإلابضأ اللاهىوي في جىاعر اإلاعاهضاث مً الضولت ألام، ؿخىًم ئلى مهغ

ً؟ 1959ترؾ باجـاكُت والؿىصان وحع سُت اإلابرمت في بضاًت اللغن العكٍغ  وباالجـاكُاث الخاٍع

 هل ؾخلغع أن جيىن وؾُُا بحن الىخلخحن؟ 

في خلُلت ألامغ لً وؿخُُع الخىهً، مىظ آلان،  بؿُاؾتها اإلالبلت، على الغػم مً  الخُمُىاث الىثحرة إلاهغ والتي 

ؾخسًع هظه الؿُاؾت اإلاؿخلبلُت لخؿاب اإلاىؿب والخؿاعة في صولت جدغم خيىمت الجىىب على ئعالنها. في أي خاٌ 

 الجىىب، التي عبما ؾخسًع لبعٌ الًؼٍى ؤلاكلُمُت والضولُت.

مً هاخُت أزغي ًجب أال ًلهُىا الخىؾ مً اخخماٌ هلو اإلاُاه اإلاخضؿلت هدى مهغ، عً الاهدباه ئلى زُغ آزغ  

ى بُع اإلاُاه الظي جغوحه بعٌ صٌو اإلاىبع وزانت ازُىبُا. ؿجىىب الؿىصان لِـ مدخاحا ئلى اإلاُاه، ألن  ًخمثل في ؾِىاٍع

أعيه مكبعت بها هدُجت لخعضص ألانهاع وهثرة هٌُى ألامُاع وهثاؿتها. ولىً الخُغ ًأحي مً ؿىغة بُع اإلاُاه ئطا اكخىع بها 

قضًض ألاهمُت. ؿالجىىب هى اإلايان الجىىب. ويهم مهغ أن حعغؾ اججاه الؿُاؾت اإلااةُت لضولت حىىب الؿىصان ألمغ آزغ 

                                                                                                                                                                                           
( ـ 28)

 الخدىالث في الؿُاؾت اإلااةُت لضٌو الخىى.
ً
 الؿىصان الكمالي لضًه ما ًىـُه مً اإلاُاه مً عواؿض الىُل، ولً جإزغ ؿُه هثحرا

( ـ29) 
 www.sudantribune.com 
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ً أو بكم الترع مثل  اصة خهت اإلاُاه إلاهغ والؿىصان، أوان طلً بالخسٍؼ ألاؿًل وعبما الىخُض الظي ًهلح إلاكغوعاث ٍػ

 مكغوع حىوؼلي، هما ًهلح أًًا إلاكغوعاث جىلُض الُاكت الىهغباةُت.

ي في ئَاع صولت الؿىصان اإلاىخضة، ًلُم جىاػها مع القً في أن وحىص الجىىب العلماو :الضولت اإلاضهُت في مهغ -ب

اإلاىار ؤلاؾالمي اإلادكضص في قماٌ الؿىصان. واهـهاله في صولت مؿخللت ؾُيىن مً هخاةجه اإلاباقغة أن ًترهؼ اإلاكغوع 

 أهه ؾُؼحر الضؾخىع الؿىصاوي ؿىع اهـهاٌ 21/12/2111الؿُاس ي ؤلاؾالمي في الكماٌ. وكض أعلً الغةِـ البكحر في 

ع. وؾىاء أوان خضًث البكحر اهـعالُا أم واكعا أعاص أن ًمهض له،  عت ؤلاؾالمُت همهضع وخُض للدكَغ ـغى الكَغ الجىىب ٍو

ؿان الخـاعالث الُبُعُت ؾخإصي ئلى وحىص مىثف لإلؾالمُحن اإلادكضصًً  في صولت الكماٌ أواهىا مً صازل الؿىصان أو 

الجزوح والدؿلل مً قماٌ الؿىصان ئلى مهغ، ًيىن هظا الخُىع مً أزُغ مً زاعحه. ؿاطا أزظها في اعخباعها اخخماٌ 

ىُت في الهمُم.   الاخخماالث إلاهغ،  خُث ؾًُغب وخضتها الَى

 الاقتصاد الكيني علىأجر اهفصال جىىب الصىدان  -3

ل   في مض أهابِب لىلل ال 2115عغيذ هُيُا في هِؿان/أبٍغ
ً
بتروٌ على خيىمت حىىب الؿىصان، أن حكتروا معا

مً خلىله في حىىب الؿىصان ئلى لىهِكىهُى في قماٌ ػغب هُيُا، زم ئلى مُىاء لىما على اإلادُِ الهىضي ومنها ئلى مُىاء 

غ البتروٌ. وجلضع هظه اإلاؿاؿت بىدى   في خحن جبلؽ  1121مىمباؾا بؿـً الصخً، خُث جلىم هىان مدُت لخىٍغ
ً
هُلىمترا

هُلىمتر. وأػلب الًٓ أن الخجهحزاث الخانت بهظا اإلاكغوع كض كُعذ مغخلت  4511اإلاؿاؿت مً الجىىب ختى بىعؾىصان 

 بها، وأن هظا اإلاكغوع الىبحر ؾِىجؼ زالٌ الؿىىاث  ( 29)ال بأؽ 

ض  غه، وجىحِّ هل هحروبي عؾىما على مغوع البتروٌ وشخىه وجىٍغ هجؼ ؾِىعل الاكخهاص الىُني خُث ؾخد 
ُ
اإلالبلت. ؿاطا أ

ت بحن ول مً خيىمت بظلً ؿغم عمل حضًضة للك باب. وجغؿض هظا الخأزحر الاكخهـــاصي وجدمُه العالكاث الؿُاؾُت اللٍى

صولت حىىب الؿىصان والخيىمت الىُيُت، خُث واهذ الضولت الىُيُت هي الغاعُت واإلاًُـت للمـاوياث التي أصث ئلى ئبغام 

 اجـاكُت الؿالم الكامل.
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 EAC)ثجمع دول شرق أفريقيا ) على أجر اهفصال جىىب الصىدان -4

، وهى ًًم ختى آلان هُيُا وأوػىضا وججزاهُا وعواهضا وبىعوهضي، 2111خحز الخىـُظ عام في صزل هظا الخجمع 

ت  وحمُعها مً صٌو خىى الىُل الاؾخىاتي. ملغ الخجمع في مضًىت أعوقا في ججزاهُا، والهضؾ الغةِـ للخجمع هى جلٍى

ت والاكخها ض مً ألاعًاء. وحكحر ألاوياع الغاهىت ئلى أن صولت العالكاث الخجاٍع خه مـخىخت إلاٍؼ صًت لألعًاء. وعًٍى

حىىب الؿىصان ؾخيىن اللاصم  الجضًض، خُث ؾدؿخـُض الؿىق مً زغواجه وزانت البتروٌ الظي جدخاحه صٌو الخجمع 

 وفي ملضمتها أوػىضا، هما ؾِؿخـُض الجىىب مً ؿخذ أؾىاق جلً الضٌو لبتروله.  

 شىقه الداخلية علىثأجير اهفصال جىىب الصىدان  -5

ًضوع الخىاع هثحرا في هظه ألاًام على زغواث صولت حىىب الؿىصان وهُف ؾدخم الاؾخـاصة منها. وال بض مً ان 

لُت هي ان زغاء الضولت في مىاعصها الُبُعُت ال جترحم بالًغوعة ئلى  هخظهغ ئقيالُت اكخهاصًت هثحرا ما جىاحه الضٌو الاؿٍغ

. وػالبا ما جيىن هظه 
ً
اعجـاع الىاجج اللىمي والخلضم الاكخهاصي، ألن ئصاعة هظه اإلاىاعص حؿخلؼم ئمياهاث وزبرة وجسُُُا

 العىانغ ػاةبت أو على ألاكل هاصعة، بدُث جًُغ الضولت ئلى الاؾخعاهت بالخاعج.

اإلاخىؾِ، ؾُيىن اعخماص  هظه هي خاٌ حىىب الؿىصان، وزانت أهه ولُض حضًض. ؿعلى اإلاضي اللهحر وعبما

بُت لغؿع مؿخىي ألاصاء في واؿت اإلاجاالث. وختى  الجىىب على الضٌو اإلامىلت والبىً الضولي الظي وعض باعضاص صوعاث جضٍع

لُت التي هالذ كؿُا مً الخىمُت، وجىلضث لضيها  ًخم طلً ؾِخعغى الجىىب ئلى مىاؿؿت قضًضة مً صٌو الجىاع الاؿٍغ

لُت، وزانت في الضٌو التي ٌعاوي قبابها البُالت وهضعة ؿغم العمل، مثل أوػىضا وهُيُا بعٌ اإلاهاعاث ؤلاهخاح ُت والدؿٍى

 وأزُىبُا وػحرها. هظه ألاوياع ؾخللل مً الـغم اإلاخاخت ألهل الجىىب.

 الخـــــــــــــاثمة

الجىىب، ول واخضة ًخطح مً العغى الؿابم أن صٌو  الجىاع والؿىصان طاجه، قماله وحىىبه ؾدخأزغ باهـهاٌ 

بضعحاث مخـاوجت. ؿـيها الخاؾغ و الغابذ، ئال أن الخاؾغ ألاهبر هى قماٌ الؿىصان.ؿجمُع اإلاإقغاث جيبه على أهه ملبل 

ىهاث جتراوح بحن الـىض ى والخغب ألاهلُت، هظا ئن لم حعضٌ الخيىمت الؿىصاهُت  على نعىباث حمت كض جـغػ ؾِىاٍع

ىهاث الخالُت:ؾتراجُجي الىبحر. وبىاء ؾُاؾتها لخىاحه هظا الخؼحر الا   على طلً ًغجح أخض الؿِىاٍع
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 بلاء الىٓام كابًا على الؿلُت. -1

 ؾلٍى الىٓام ئما باهلالب كهغ، أو ؾلٍى لجىت ؤلاهلاط.    -2

 ًمىً أن ًلاوم الىٓام ألاخضار مؿخعُىا بما ًلي:: الاحتمال ألاول 

 وألامني والعؿىغي )الجِل+ كىاث الضؿاع الكعبي(.ؾُاؾت الخمىحن في حمُع اإلاجاالث وزانت الاكخهاصي  -

اإلاؿاهضة اإلاىكخت للىالًاث اإلاخدضة التي جغػب في أن حؿخىمل الخيىمت اإلاُلىب منها مثل خل كًُت صاعؿىع  -

لي والخعاون في اؾخسغاج بتروٌ الكماٌ.  والخعاون الاؾخسباعي في اللغن ألاؿٍغ

الؿىصان ًتزاًض على حمُع الهعض الؿُاؾُت والاكخهاصًت والثلاؿُت اإلاؿاعضاث ؤلاًغاهُت. ؿالىحىص ؤلاًغاوي في  -

ت. وهظهغ بهظا الهضص ماٌكحر ئلى صخت هظه اإلاعلىماث: ت والهىاعُت والعؿىٍغ  والخعلُمُت والاؾدثماٍع

ذ خؿً الترابي مىظ أهثر مً عام أن هىان حعاوها ؾىصاهُا ئًغاهُا في نىع  ألاؾلخت جدذ ػُاء مهاوع  أ ـ جهٍغ

 أقهغ. ُاص". وكض كبٌ على الترابي في خُىه وسجً لعضة "أح

غان/ًىهُى  ، ان هىان اجـاكا بحن الؿىصان وئًغان ًلط ي بخمىيع 2119ب ـ كالذ صخُـت "الضًلي جلؼغاؾ" في خٍؼ

ب الجِل الؿىصاوي على  با في الؿىصان بضعىي جضٍع عىانغ مً ؿُلم اللضؽ الخابع للخغؽ الثىعي ؤلاًغاوي كٍغ

 اهُت ؾِخم مىده ئًاها. أؾلخت ئًغ 

في هظه الخاٌ ًهبذ قماٌ الؿىصان مغشخا ألن ًيىن ؾاخت لهغاع بحن الؼغب ومدىع ئًغان ـ خؼب هللا ـ  

خماؽ.وهظا الؿبب وػحره مً ألاؾباب ؾالـت الظهغ جضؿع ئلى الخهىع، أن هٓام ؤلاهلاط لً ًخمىً مً البلاء لـترة 

لت وزانت ئطا عمذ الـىض ى.  ٍَى

اهلالب اللهغ ًمىً أن ًيخج عً احؿاع الخالؾ صازل الىٓام هـؿه بحن الغةِـ وهاؿع علي هاؿع : الثاويالاحتمال 

ومجمىعتهما مً هاخُت، وعلي عثمان ونالح حىف ومجمىعتهما مً هاخُت أزغي. ػحر أن هظا الاخخماٌ ًبضو يعُـا بعض 

ع ؤلاهلاط. هظا باإلياؿت ئلى ئزالم معٓم ئبعاص نالح حىف عً ألاحهؼة ألامىُت، وجألُف خيىمت حضًضة مً نلى 

 كُاصاث الجِل للغةِـ البكحر.
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أما ؾلٍى هٓام ؤلاهلاط باليامل ؿهى اخخماٌ ًمىً أن ًدضر على أًضي خغهت العضٌ واإلاؿاواة ـ خؿً الترابي، 

ُت ،ؿهي الجبهت الضازلُت الىخُضة الاهخساباث  في الىكذ الخايغ، اإلاغشخت لللُام بخؼُحر الخىم. ؿلض أْهغث زٍغ

عُت والغةاؾُت ألازحرة في الؿىصان مضي يعف أخؼاب اإلاعاعيت الخللُضًت في الكماٌ وكلت جأزحرها في ألاخضار. أما  الدكَغ

ت وأحىضة ؾُاؾُت على اإلاؿخىي اللىمي، وجؼصاص زُىعتها ئطا اؾخُاعذ  خغهت العضٌ واإلاؿاواة ؿهي جملً اللىة العؿىٍغ

ت ألازغي في صاعؿىع وهغصؿان. في هظه الخاٌ ؾدخؼحر جغهُبت الؿلُت الؿُاؾُت في  أن جًم أهم الـهاةل العؿىٍغ

 أم ؾدبلى على خالها ئؾالمُت كابًت؟  ،الؿىصان، ولىً هل ؾدخؼحر عؤٍتها ئلى الؿُاؾت الضازلُت والخاعحُت

 (2خريطة رقم )
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 (1خريطة رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.ninjawy.netاإلاهضع: 

http://www.ninjawy.net/

