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التنمية والعرقية واالنقسامات:
التعاون بين جامعتي الخرطوم وبيرجن نموذجًا)))

ملخص

ميتد التعاون بني �شعبتي الأنرثوبولوجيا يف جامعة اخلرطوم وجامعة بريجن اإىل اأكرث 

م�شرية  على  ب�شماتها  الفكرية  املدار�س  من  العديد  تركت  عامًا، حيث  من خم�شني 

ال�شلة  امل�شائل ذات  العديد من  الأكادميي يف جامعة اخلرطوم. وحتظى  املجال  هذا 

بالتنمية باإهتمام اأ�رسة التدري�س يف �شعبة النرثبولوجيا يف جامعة اخلرطوم ونظرائهم 

يف  ال�شعبة  لأع�شاء  والعملية  النظرية  امل�شاهمات  جل  وتنح�رس  بربجن.  جامعة  يف 

جامعة اخلرطوم يف ق�شايا التنمية والثنية وعالقات ال�شلطة. وبتناولهم لهذه امل�شائل 

التنمية  عليه  تقوم  الذي  الأ�شا�س  ي�شكل  الذي  التاريخ  درا�شة  الباحثني  على  يتحتم 

يف البالد. وقد لحت الفر�س للتقدم تنمويا بدون الوقوع يف �رسك العرقية ومرت 

بدون اأن تبدي النخبة الهتمام الكايف بها. ويظل اإنت�شار العرقية موؤخرا مقرتنا بعدم 

التجارب  من  والتعلم  امل�شهد.  على  ي�شيطر  التهمي�س  اأن  كما  القت�شادية  امل�شاواة 

املختلفة مع الرتكيز على الق�شايا املتعلقة بالتنمية وال�شالم من اأهم امل�شائل التي ت�شغل 

اهتمام العاملني يف كال ال�شعبتني واملوؤ�ش�شات الأخرى ذات ال�شلة مثل جامعة الأحفاد 

بال�شودان و Chr. Michelsen Institute يف الرنويج. ويتم تناول هذه الق�شايا يف 

�شياق التنمية يف ال�شودان. 

)))كلمة قدمت يف “ا�شبوع ال�شودان: 50 عاما من التعاون بني جامعة اخلرطوم وجامعة بريجن” بريجن )2 مايو5)20 

. بكل المتنان اأ�شيد ب�شعبة النرثوبوبوجيا التي منحتني الفر �شة لأكون اأحد املتحدثني الرئي�شيني يف هذه املنا�شبة. لقد 

ظلت العرقية اأحد املوا�شيع الأ�شا�شية التي تناولتها ال�شعبتان خالل التعاون بينهما. وهذا ما دعاين لختيار هذا املو�شوع 

يف هذه العجالة. لقد �شاهم العون الذي قدمه م�رسوع دعم اجلامعات الإقليمية يف ال�شودان وجنوب ال�شودان الذي 

ي�رسف عليه معهد Chr. Michelsen وجامعة بريجن وجامعة الأحفاد بال�شودان يف كتابة هذه الن�شخة املراجعة ول ب�شعني 

�شوى اإبداء تقديري للتعليقات الهامة لدكتور ادري�س �شامل احل�شن ودكتور قونر �شوربو.



 

كلمات مفتاحية
. . .
• •

التنمية .. العرقية ..  الأنرثوبولوجيا ..

التعاون بني اجلامعات .. وال�شالم.
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مقدمة

 : وامل�شتقبل  واحلا�رس  “املا�شي  وعنوانه  الأخري  الكتاب  يف  اخللفية  الغالف  �شفحة 

 Assal, Abdul( خم�شون عامًا من الأنرثوبولوجيا يف ال�شودان”. لع�شل وعبداجلليل

Jalil :2015( تعطينا ملخ�شًا متوازنًا عن تطور الأنرثوبولوجيا يف البالد. وهي تر�شم 
�شورة وا�شحة للتعاون بني �شعبتي الأنرثوبولوجيا يف اخلرطوم وبريجن حيث تو�شح 

تاأثري الرنوبجيني الذين ميثلون �شمن اآخرين مدر�شة خمتلفة وتقليدا انرثوبولوجيا ي�شكل 

هذا التطور. وقد كان مل�شاركتهم يف التدري�س والبحوث التي بداأت غري ر�شمية عام 

965) واتخذت ال�شفة الر�شمية فيما بعد )Boe, 2009:5( كان لها كبري الأثر يف 

توجه هذا احلقل الأكادميي يف ال�شودان كما اأثرت على الأنرثوبوجليني ال�شودانيني. 

اأيفانز برت�شارد، جودفري  بناءًا على تقليد يعود للم�شاهمات الأوىل ل�شليجمان عرب 

لينهاردت واإيان كون�شون ولوي�س ِهل وطالل ا�شد وويندي جيم�س واحمد ال�شاهي 

فان  وغريهم  �شوريو  وجونار  هالند  وجونار  بارث  وفريدريك  فار�س  وجيم�س 

يف  وعامليًا  اإقليميًا  مميزًا  و�شعا  النرثبولوجيا  �شعبة  منحت  قد  ال�شودانية  الدرا�شات 

دون غريها  ال�شودان  “ان جمهورية  برت�شارد  اأيفانز  الأنرثوبولوجيا. وح�شب  عامل 

يف و�شع جيد يتيح لها متابعة هذه البحوث ولديها نهج يف البحث النرثوبولوجي ل 

ي�شاهى يف اأفريقيا اأو حتى يف اأي اإقليم مماثل يف اأي مكان اآخر فيما يتعلق مب�شتوى 

البحث امليداين والتقدم يف النظرية التي يتم التو�شل اإليها عن طريقه. لديهم �شعبة 

Evans-( املتحم�شني”.  الطالب  من  كبري  وعدد  جيد  بكادر  مزودة  انرثوبولوجيا 

Pritchard, 1962:13(. مبثل هذا املرياث الرثي ا�شتمرت ال�شعبة بجامعة اخلرطوم 
�شعبة  مع  الدائم  تعاونها  عري  التطور  من  املزيد  على  والنفتاح  مكانتها  تطوير  يف 

النرثوبولوجي يف جامعة بريجن.

لقد ظلت عالقة التعاون بني ال�شعبتني يف بريجن واخلرطوم خا�شعة لثالثة جوانب مثرية 

لهتمام الباحثني من كال ال�شعبتني وهي حتديدا التنمية والعرقية وحل ال�رساعات يف 
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النظرية والعملية  حماولة لتجنب النق�شامات. �شكلت هذه الهتمامات امل�شاهمات 

نظريا  عامة.  ب�شفة  الأكادميي  احلقل  تطور  على  ب�شماتها  وتركت  فيها  للم�شاركني 

اإىل  التف�شيلي للمجموعات املختلفة  ال�شعبة يف جامعة اخلرطوم من الو�شف  انتقلت 

تطوير النظريات الوظيفية والوظيفية البنائية حيث ميكن تلم�س تاأثري مدر�شتي اأك�شفورد 

ببطء.  يتطور  الأنرثوبولوجيا كان  “نوع خمتلف من  الأنرثوبولوجية.  ومان�ش�شي�شرت 

مل يعد الهتمام منح�رسا يف العادات من اأجل العادات واإمنا يف تف�شري كيفية ارتباط 

متحدًا”  منظمة بحيث تكون كاًل وظيفيًا  اأنها  باإفرتا�س  املجتمع  مبوؤ�ش�شات  العادات 

املوؤثرة  الرئي�شية  العنا�رس  اأن  باإعتبار  حا�رسًا  التاريخ  ظل   .)Cunnison, n.d.:2(
العالقات الجتماعية)2). هذا يف حد  التاريخ على  تاأثري  بكيفية  وقتها كانت مهتمة 

ذاته اأعطى وجها اآخر لالنرثوبولوجيا حينذاك. ال�شكلية واملو�شوعية واقت�شاد ال�شوق 

كانت اأي�شا تخو�س تناف�شا يف ظل التطورات اجلديدة يف  الأنرثوبولوجيا الأمريكية 

قدمها اأع�شاء من�شمني يف اأواخر ال�شتينات وال�شبعينات من القرن ال�شابق.

الإنرثوبولوجيا   منهج  اأن  املعروف  كان  ال�شعبة  بها  مرت  التي  التطور  عملية  خالل 

ال�شكلية قد عانى من حمدودية النظرية القت�شادية الكال�شيكية حيث الرتكيز امللحوظ 

على نظرية توازن ال�شوق التناف�شي والندرة يف املنطق النظري والتطبيقي يف جمالت 

ل ميكن فيها اإغفال جانب ال�شلطة والتاأثري ال�شيا�شي. هناك مدار�س اأخرى يف ال�شعبة 

وال�شلطوية.  القت�شادية  العوامل  بني  والتداخل  ال�شلطة  مل�شاكل  كبريًا  وزنًا  تعطي 

عرب  طريقها  التي وجدت  املارك�شية  النظرية  حتتل  وهنا   .)Ahmed, 1979a:176(
بع�س اأع�شاء ال�شعبة حيزا هامًا. وم�شاركة فريدريك بارث وطالبه الرنويجيني كان 

التفكري  تطبيق  نحو  التوجه  اخلرطوم خا�شة يف ظل  احلقل يف  تطور  تاأثريها يف  لها 

النرثوبولوجي يف التنمية ح�شب اهتمامات الدولة يف ذلك الوقت. ورغم اأن مقاربة 

بارث قد ينظر اإليها باخلطاأ على اأنها �شكلية اإل اأنها تختلف جوهريًا يف الطرق والو�شائل 

التي ت�شتخدم فيها املفاهيم القت�شادية التقليدية. ح�شب نهج بارث تو�شع املفاهيم يف 

)2) بداأ كل من كن�شون وفريدرك بارث تدريبًا مبكرًا يف التاريخ. درا�شات كنن�شون عن اللوبول يف رودب�شيا ال�شمالية 

)زامبيا حاليًا) دارت حول تاريخ اللوبالال ونظامهم الجتماعي بينما �شاعد فريدريك بارث علماء الآثار يف العراق قبل 

اأن يتحول كليا اإىل البحث النرثوبولوجي.
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�شياقها الجتماعي، وكل مفهوم يخ�شع للتعريف املنا�شب للحالة التي ي�شتخدم فيها 

حتديدا وبا�شتخدام مثل تلك املفاهيم تولد الأ�شكال الجتماعية بحيث ميكن درا�شة 

عالقتها �شمن الن�شيج الجتماعي العام. مع ذلك فاإن الثار العملية جعلت هناك نوعا 

من اللتزام الأكادميي من جانب النرثوبولوجيني يف مثل هذه املرحلة التنموية بتوفري 

الأدلة واملعرفة التي متكن �شانعي القرارات يف البالد من و�شع خططهم امل�شتقبلية. 

وعن طريق التعاون امل�شتمر مع الزمالء الرنويجيني ظل العاملون يف ال�شعبة يبذلون 

اأق�شى اجلهود ملتابعة ما يعتربونه م�شاعدة يف دفع عملية التنمية بدون اللتفات لعراقيل 

يفر�شها اجلدل الذي يعر�س “اخلمور القدمية يف قوارير جديدة”.

السياق التاريخي- المستقبل في الماضي

كان القائمون على اأمر التاأ�شي�س املبكر ل�شعبة الأنرثوبولوجي يف اخلرطوم على دراية 

بامل�شاكل امللحة التي تواجه البلد امل�شتقل حديثا.  وال�رساع بني املجموعات املجتمعية 

املختلفة هو اأمر �شائع احلدوث يف اأفريقيا ويف ال�شودان على وجه اخل�شو�س نتيجة 

لطبيعة احلدود ال�شطناعية التي ر�شمتها قوى ا�شتعمارية هياأت الأجواء املنا�شبة للتناف�س 

العرقي. هذا الو�شع تفاقم اأكرث يف ال�شودان نتيجة للعديد من العوامل القت�شادية 

اإىل حراك �شكاين غري م�شبوق منذ  اأدى  الأخرى ت�شبب فيها اجلفاف والت�شحر مما 

للتنوع  بالإ�شافة  الدولة  �شعف  مع  هذا  كل  ال�شابق.  القرن  من  ال�شبعينات  اأوائل 

ال�رساعات  ت�شاعد  اإىل  احلايل  القرن  بداية  يف  اأدى  والذي  اأ�شال  املوجود  العرقي 

خا�شة القائمة على اأ�شا�س العرقية والقرابة والدين وغريها من حمددات الهوية. خري 

�شاهد على ذلك الت�شاعد، ال�رساع الذي اندلع موؤخرا بني الرزيقات واملعاليا حيث 

�شقط عدد كبري من اجلرحى هذا غري الأ�رسى))) والقتلى))). 

))) مبا اأن مفهوم اأ�رسى احلرب غري موجود يف الواقع يف مثل تلك الأحوال يظل الت�شنيف ال�شحيح ملثل هوؤلء هو 

الأخذ كعبيد حتى يحدث الإتفاق بطريقة ما على �رسوط حريتهم.

اإليه يف ال�شحف ال�شودانية يف 7 مايو  5)20 ورغم حماولة  ))) هذا ال�رساع بني هاتني املجموعتني العرقيتني اأ�شري 

اجلي�س ال�شوداين التدخل اإل اأنهم مل ينجحوا يف الف�شل بني املجموعتني املتناحرتني. وح�شب �شحيفة ال�شوداين )العدد 

66))..  ال�شادر يف 2)/5/5)20) اأن املعركة ا�شتمرت لـ 2) �شاعة حيث بداأت يف ال�شاعة  9:00 �شباحا حتى 

م�شاء اليوم نف�شه مما اأدى لقتل وجرح املئات من اجلانبني.



10

طويل  تاريخ  ال�شودان  يف  املختلفة  املجموعات  بني  القائمة  ال�رساعات  من  للعديد 

اأو ا�شتخدام املوارد الإنتاجية خا�شة الأر�س.  التناف�س واملظامل حول امللكية  ي�شوبه 

ميكن القول اأن التفكري باعتبار ال�شودان ذو تاريخ واحد ل يعرب عن حقيقة الو�شع. 

فا للبلد تاريخ عدة تواريخ تعك�س �شخب الن�شخ املتناف�شة حول ما يهم عن املا�شي. 

هذا يو�شح اأن هناك اأكرث من �شودان حقيقة وخيال. مثل هذا التاريخ بب�شاطة يحكى 

بني  التعاون  عن  بدل  حملية  عداءات  عنها  ينتج  �رساع  حكاية  باعتباره  كثريا  عنه 

املجموعات العرقية حول املوارد واملعتقدات والهيمنة ال�شيا�شية. اإن خارطة �شودان 

من  العديد  اإىل  وت�شري  بالتعقيد  تت�شم  وال�شكانية  والطبيعية  البيئية  النف�شال  قبل  ما 

اإىل  تعود  للبالد  ال�شورة  هذه  مثل  حتمله.  الذي  التنوع  ح�شب  النق�شام  احتمالت 

على  ا�شتمل  ال�شابع  القرن  بال�شودان يف  يعرف  بات  عام )82)ما  قبل  اأنه  حقيقة 

�شلطنتني منف�شلتني واأر�س ل مالك لها بني وجنوبي ذينك الكيانني. مع غزو حاكم 

م�رس حممد علي با�شا لل�شلطنتني وما تبعه من ظهور دولة املهدية بداأت تت�شكل خارطة 

القوتني  جانب  من  للغزو  نتيجة  امل�رسي  الجنليزي  ال�شودان  ظهر  وقد  جديد.  لبلد 

القوى  لتكالب  التي فقدتها م�رس واأي�شا كردة فعل  ا�شتعادة الأر�س ومواردها  بغية 

الأوروبية على اأفريقيا. 

اإدارة التنوع واإدارة �شوؤون ال�شودان كانت تتطلب الكثري من اإعادة التنظيم والتعديل 

اأن هذا  برت�شيم حدوده. ورغم  الأمر  يتعلق  املثال - عندما  �شبيل  بالأخ�س - على 

دارفور  �شلطنة  و�شم  عام 900)  ال�شودان  من  جزءا  الالدو  جيب  باعتبار  بداأ  قد 

عام 6)9) اإل اأن اإدارة احلكم الثنائي امل�رسي الجنليزي ال�شتعمارية عملت على 

اإدارية. ففي  اأرا�شيها امل�شتوىل عليها حديثا لأ�شباب  التخلي عن بع�س الأجزاء من 

عام 9)9) منحت قطعة كبرية من الأر�س مل�شتعمرة ليبيا اليطالية. وحتى الآن ما 

ال�شودان  �رسق  جنوب  اليمي  ومثلث  ال�شودان  �رسق  �شمال  الواقعة  حاليب  زالت 

الذي كان يتبع “لل�شودان القدمي” ويتبع حاليًا لدولة جنوب ال�شودان)5) مو�شع نزاع 

حدودي مع كل من م�رس وكينيا على التوايل. 

مادوت جوك  وجوك  بلدو  و�شليمان  ويلب�س  وج�شتني  رايل  جلون  ال�شودان”  “كتيب  اأنظر  املعلومات  من  للمزيد   (5(

)))20 – �س)) وملعلومات اأكرث ميكن الرجوع اىل “اكواتوريا” وجيب الالدو للميجور �شتيغاند ) 968)).
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فيما ظلت احلدود مع اأثيوبيا واأرتريا مو�شع نزاع يوؤدي كل عام اإىل ن�شوب �شدامات 

الأرا�شي  يف  اأثيوبي  �شكاين  تو�شع  واإىل  املنطقة  تلك  يف  والرعاة  املزارعني  بني 

ال�شودانية. )تو�شح اخلارطة املرفقة التو�شع الأثيوبي يف ولية الق�شارف).

ملا عرف  القرن 9)  ال�شتعمارية يف  الإدارة  و�شعتها  التي  ال�شيا�شية  احلدود  داخل 

)بال�شودان) يقطن عدد من الأعراق كثيفة التنوع )Seligman, 1957( وجمموعات 

الطبيعية  املوارد  املختلفة. وقد اجتذبت  تقاليدها وقيمها ومعتقداتها  منها  عرقية لكل 

املوجودة جمموعات خمتلفة من البحر الأحمر وم�رس و�شمال وغرب اأفريقيا مما جعل 

منها مناف�شا لل�شكان املحليني هناك)6) وثبت اأنه من ال�شعب اإدارة مثل هذا التنوع بطرق 

الف�شل  كان  ورمبا  املتاحة.  املوارد  ا�شتخدام  يف  والعدالة  ال�شلمي  بالتعاي�س  ت�شمح 

والعرقي  العن�رسي  التنوع  اإدارة  يف  اآخر  بلد  اأي  من  اأكرث  ال�شودان  حليف  الذريع 

 Deng( والديني والثقايف  وخلق اإح�شا�س جماعي بالهوية الوطنية واملواطنة املت�شاوية

الأفريقية  العربية  ال�شتقطاب  ثنائيات  فان  املثال  �شبيل  على  وهكذا   .)2010:123
تاريخيا  زورت  التي  ال�شكان  بني  والتهمي�س  والهيمنة  امل�شلمني  وغري  وامل�شلمني 

النا�س  حياة  على  تهيمن  مازالت  وال�شرتقاق  الختطاف  موؤ�ش�شات  فيها  وا�شتمرت 

اليومية يف املناطق احلدودية بني جمهورية ال�شودان ودولة جنوب ال�شودان.

على الرغم من اأنه مل تكن هناك حماولة للتقليل من اأهمية هذا التاريخ لفهم احلا�رس 

املجموعات  بني  املوجود  بال�شتقطاب  اهتمام  ثمة  يكن  مل  اأنه  اإل  بامل�شتقبل  والتنبوؤ 

تخفيف دورها  تعمل على  املوجودة  للثنائيات  دقيقة  معاجلة  املختلفة وما من  العرقية 

العقبة  اأن  ال�شودانية  النخبة  اعتقاد  كان   (956 يف  البالد  ا�شتقالل  بعد  ال�شالب. 

يف   (955 لأزمة   املحتمل  التفاقم  يف  تتمثل  البالد  م�شتقبل  تواجه  التي  الوحيدة 

جنوب ال�شودان وتطورها اإىل حرب اأهلية �شاملة. 

كان يجب اأن يكون وا�شحا اإن ما كان يحدث يف ذلك الوقت هو حرب روؤى قائمة 

 .)cf. Deng, 1995( على مظامل تاريخية واإح�شا�س بالتهمي�س ال�شيا�شي والقت�شادي

)6) للمزيد من هجرات اجلماعات املختلفة اإىل ال�شودان اأنظر نعوم �شقري ))90)) ويو�شف ف�شل ح�شن )967)).
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لو اأن النخبة يف املركز وقتها ا�شتمعت لأ�شوات احلكمة واأوفت بوعدها بالنظر يف 

املطالبة بالنظام الفدرايل للجنوب الذي وعدوا بالنظر فيه عند ت�شويت النخبة اجلنوبية 

املمكن  من  كان   .)cf Alier 1990( اآخر  منحى  الأمور  اتخذت  لرمبا  لال�شتقالل 

الأنرثوبولوجيا يف  اإن�شاء �شعبة  قبل  املوجودة وقتها حتى  للدرا�شات النرثوبولوجية 

جامعة اخلرطوم اأن ت�شاعد يف فهم اأف�شل وخطط تنمية اأو�شح مل�شتقبل الدولة الوليدة. 

امل�شافة مل�شاهمات النرثوبولوجيني  تطور �شعبة الأنرثوبولوجيا يف اخلرطوم والقيمة 

الرنويجيني وفرت مادة كان من املمكن لو ا�شتخدمت ال�شتخدام املنا�شب اأن ت�شاعد 

يف توجيه اخلطى امل�شتقبلية لل�شيا�شة ال�شودانية ول�شناع القرار.

إحتماالت الوحدة: فرص السودان المفقودة

لحت ومرت فر�س النظر يف جنوب �شودان فدرايل ت�شنعه الأحزاب ال�شيا�شية يف 

املركز وكان من املمكن اأن تقود اإىل وحدة وطنية مثلما لحت ومرت فر�س مماثلة 

اأخرى. وقد كان هذا احلال باعثا على ميالد دولة جنوب ال�شودان اجلديدة يف عام 

اأحد مواطني جنوب  ا�شتمعت ملا كان يردده  املركز  النخبة يف  اأن  لو   .(7((20(((

ال�شودان قبيل ال�شتقالل عام 956) باأل يحرموا مواطني جنوب ال�شودان مما كانوا 

يدعون اإليه لتخذت الأمور منحى خمتلفا. وقد قيل علنا لل�شيا�شيني يف املركز حينذاك 

اأنه من الأف�شل منح الفدرالية للجنوب طاملا اإن اجلنوبيني اإن مل يتحقق لهم ما كانوا 

الن�شيحة.   لتلك  اأحد  ي�شتمع  مل  باملزيد)8).  فيه  يطالبون  وقت  ياأتي  رمبا  به  يطالبون 

ورغم اأن النخبة ال�شيا�شية يف املركز وعدت مبناق�شة هذا الأمر اإل اأنها مل تف بوعدها 

بعد اإعالنهم ال�شتقالل. وبهذا بداأت النخبة ال�شيا�شية يف املركز حتلم ب�شمال متحد 

بدون اأن ت�شع اعتبارا حلقيقة التنوع العرقي والقت�شادي وال�شيا�شي يف البالد اأو يف 

نوع املظامل التاريخية التي حتملها بع�س املجموعات �شد جمموعات اأخرى)9).

)7) اتفاقية اأدي�س اأبابا بني حكومة ال�شودان وحركة متمردي جنوب ال�شودان بقيادة جوزيف لقو.

)8) للمزيد من هذا اأنظر اأبيل الري )990)).

)9) �شكل البالد بعد ال�شتقالل وحتى الوقت احلا�رس حتى ما بعد النف�شال يقطنها جمموعات متنوعة بلغات خمتلفة 

وقيم وتقاليد وطرق تنظيم واإعا�شة خمتلفة. للمزيد من هذا والتطورات التاريخية التي قد تكون تلك اجلماعات قد مرت 
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اأغ�شط�س  يف  بتمرد  بداأ  الذي  واجلنوب  ال�شمال  بني  ال�رساع  بداأ  الوقت  ذلك  منذ 

955) وتطور اإىل حرب �شاملة قادها متمردو الأنانيا يف جنوب ال�شودان. وقد اأدى 

اإعالن احلكومة املركزية )9 يونيو )97)))0)) اإىل اإن�شاء اأول وزارة خمت�شة ب�شوؤون 

جنوب ال�شودان )وزارة �شوؤون اجلنوب). وعلى كل حال فان اتفاقية اأدي�س اأبابا عام 

972) التي ح�شمت ال�رساع اأعطت جنوب ال�شودان حكما ذاتيا اقليميا و�شالما دام 

لع�رس �شنوات. وقد اأدى اإلغاء اتفاقية اأدي�س اأبابا وفر�س قوانني ال�رسيعة عام )98) 

اأفريقيا. مت  اأهلية يف  اأطول حرب  لت�شري  احلرب  اأمد  اأطال  الذي  ال�رساع  اإىل جتدد 

ح�شم هذا ال�رساع عام 2005 بتوقيع اتفاقية ال�شالم ال�شامل بني جمهورية ال�شودان 

يف اخلرطوم وجي�س حركة حترير ال�شودان. وقد اتفق الطرفان املوقعان على ال�شتفتاء 

الذي �شيمكن مواطني جنوب من حتديد نوع عالقتهم مع ال�شمال م�شتقباًل كما اتفقا 

لقائد جي�س  الفكرة الأ�شا�شية وفقا  “الوحدة اجلاذبة”. كانت  اأجل  العمل من  على 

مت�شاوي  دميقراطي  �شودان  اأجل  من  العمل  هي  قرنق  جون  ال�شودان  حترير  حركة 

التعبري. لكن هذا الأمل مل يجد  بالتمثيل الكامل وحرية  الفر�س يحظى فيه اجلميع 

فر�شة للبقاء طوياًل ومات بالنهاية الرتاجيدية لقائد جي�س حركة حترير ال�شودان جون 

قرنق يف 22يونيو 2006. ويف يونيو ))20 كان ميالد الدولة اجلديدة يف جنوب 

ال�شودان.

يف غ�شون ذلك واجه اجلزء ال�شمايل من ال�شودان تغيريا يف املناخ وعانى من جفاف 

يعد  عي�شهم ومل  و�شائل  النا�س  من  الكثري  فقدان  اإىل  هذا  اأدى  وقد  وت�شحر  دائم 

لهم �شوى النتقال اإىل املناطق احل�رسية باأمل العثور على مكان يف القطاع الهام�شي 

للح�شول على لقمة العي�س. وا�شطرت هذه املجموعات ال�شكانية النازحة اإىل احتالل 

وتقاليد  وقيم  األ�شنة  ذات  اأخرى  عرقية  جمموعات  مع  وال�شتقرار  املدن  اأطراف 

العي�س  “الأخر” وحتمل طريقته يف  مع  ال�شلمي  التعاي�س  تعلم  عليهم  خمتلفة. كان 

ونظمه . وتلقائيا بداأت عملية اندماج ثقايف تتيح العمل من اأجل الوحدة بني جمموعات 

.(2007 :Ahmed( بها  اأنظر

)0)) اأن�شئت هذه الوزارة خالل العام الأول من حكم النمريي وكان يراأ�شها جوزيف قرنق من اللجنة املركزية للحزب 

ال�شيوعي ال�شوداين. وقد اأن�شئت بعد التوقيع على اتفاقية اأدي�س اأبابا.
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كهذي. بيد اأن الأحزاب ال�شيا�شية بقيادة النخبة يف املركز مل ت�شتغل هذه العملية التي 

بداأت من جانب النازحني يف م�شتوطناتهم اجلديدة خللق الوحدة والتعاي�س ال�شلمي 

من هذا التنوع املوجود. اأما من تبقى يف مناطقهم الأ�شلية فكان عليهم القتال حول 

املوارد الطبيعية املوجودة واأن يعيدوا التجمع حول راية العرقية لتحقيق ذلك. 

قبل ال�شتقالل  ما  اإىل  يعود  له  اإدارة جادة  اإىل  ال�شودان والفتقار  التنوع يف  اإنكار 

اإىل يومنا هذا. واأو�شح واآخر تعبري ر�شمي عن ذلك ورد يف خطاب عام  وا�شتمر 

لرئي�س البالد اأمام موؤيديه يف ولية الق�شارف بعد اأيام من انف�شال ال�شودان عندما 

زعم باأن التنوع مل يعد موجودا وميكن لل�شودان اأن يتمتع بال�شالم بعد اأن �رسنا دولة 

ما  يف  الوحدة  ت�شبح  مل  ال�شودان  جنوب  لنف�شال  نتيجة  لكن  م�شلمة)))).  عربية 

تبقى من ال�شودان اأمرا واقعا كما مل حتظى البالد بال�شالم. الو�شع يف �شمال دارفور 

ال�شودان  و�رسق  الأزرق  والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور  و�رسق  دارفور  وجنوب 

هو خري دليل على هذا التنوع وهو عبارة عن “ كتابة على احلائط” للمهتمني مبحاولة 

جتنيب البالد �رس التفتت التام ومبعنى اآخر ) النهيار). وو�شح اأن الندماج الوطني مل 

يعد �شوى وهم يحتفي به القليلون. 

 

العرقية وعدم المساواة االقتصادية والتهميش

امل�شاواة القت�شادية والتهمي�س  اأهمها الثنية وعدم  العوامل من  �شاهمت عديد من 

فيما  �شاهمت  القومية  ال�شيا�شية  الأحزاب  داخل  والنق�شامات  لل�شعف  بالإ�شافة 

اآلت اإليه الأمور يف ال�شودان حاليا. ويف ظل هذه الظروف فان فهم الو�شائل التي 

ت�شع حدا ل�شيناريوهات تفتت البالد يتطلب حتليال عميقا خا�شة يف العرقية وعودتها 

باعتبارها قوة دافعة يف العملية ال�شيا�شية اجلارية يف املناطق الريفية اليوم. وبدل عن 

حدود اثنية “ناعمة” تخلق حدودا “قا�شية” كل يوم خالفا للحالة التي عر�شها هالند 

يف حتليله لغرب دارفور عام 969) حيث ميكن للعوامل القت�شادية اأن تلعب دورا 

هاما يف العالقات بني املجموعات. فقد مت تو�شيح كيف كان من املمكن يف ذلك 

)))) ظهرت هذه الفقرة من خطاب الرئي�س يف عدد من ال�شحف بعد اأ�شبوع من انف�شال جنوب ال�شودان.
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الوقت اأن تتبنى اإحدى املجموعات مهنة جمموعات اأخرى والعمليات التي تنطوي 

عليها. فمن ال�شهل على الفور غري الرحل تبني طريقة الرحل اأي التي عرف بها البقارة 

يف الأ�شا�س وذلك بقدرتهم على اإنتاج دخن اأكرث على اأرا�شيهم امل�شاعة وا�شتثمار 

الفائ�س يف ما�شية ميكن لها الرعي يف املراعي التي ي�شتخدمها اجلميع. لقد كان من 

املمكن ا�شتخدام املا�شية باعتبارها بنكا للتوفري ونقل الهوية يف ذلك الوقت ولكن من 

غري املمكن يف الو�شع احلايل يف دارفور )2)). 

واقع  اأمر  هو  اليومية  ال�شيا�شة  يف  ت�شتخدم  عرقية  حدود  وخلق  الثنية  عودة  اأن 

اأقاليم ال�شودان الأخرى كما عربت عنه انتخابات  لي�س فقط يف دارفور واإمنا كل 

الدرا�شات  تويل  اأن  الكلي  امل�شتوى  على  املهم  من  اإنه  )))).كما   20(5 ابريل 

النرثوبولوجبة وال�شيا�شية والقت�شادية اهتماما للعالقة بني العرقية والتهمي�س وعدم 

دور  على  ذلك  يوؤثر  مدى  اأي  اإىل  تبني  مبكان  الأهمية  ومن  القت�شادية.  امل�شاواة 

النخبة يف تلك الأطراف. ومن الوا�شح اأن نخبة املناطق الريفية الذين يدينون بالولء 

لنخبة املركز يح�شلون على اأكرث مما ي�شتحقون من ال�شلطة والرثوة مقارنة بغريهم من 

الأ�شخا�س. ومن ال�رسوري اأي�شا حتديد اإىل اأي مدى ميكن ملثل هذا الدور اأن يتعلق 

باملناورات ال�شيا�شية يف املركز. وهنا يجب مراقبة دور العالقة بني املركز والأطراف 

حينما يتعلق الأمر باقت�شام ال�شلطة والرثوة وخلق نخبة عاملة يف الوليات الطرفية. 

بالرتكيز على املركز ل بد من اإدراك اأن وحدة النخبة القيادية يف �شودان اليوم مثرية 

للت�شاوؤلت.  هي تت�شم بال�شعف اإن مل تكن غري موجودة كلية. ويبدو اأن امل�شالح 

ال�شخ�شية هي املبادئ التي توجه اأكرث حتركات النخبة يف املركز. والوحدة املفرت�شة 

بالأحزاب  حلق  الذي  الت�شظي  هذا  عن  ينبئ  وهم.  جمرد  هي  الأحوال  اأكرث  يف 

الرئي�شة احلاكمة واملعار�شة. مثل هذه الأحزاب على جانبي احلكومة واملعار�شة يزداد 

عددها ل ل�شيء �شوى امل�شالح ال�شخ�شية. على �شبيل املثال فقط بلغ عدد امل�شاركني 

)2)) للمزيد من التفا�شيل اأنظر هالند يف مقالته عن “اثنوغرافيا ال�شودان” التي قام يتحر برها ايان كن�شون وويندي 

جيم�س ))97)) واأي�شا “ املجموعات العرقية واحلدود” التي قام بتحريرها فريدريك بارث.

)))) ا�شتغل كل من املوؤمتر الوطني واملتحالفون معه ممن خا�شوا النتخابات الأخرية عالقاتهم العرقية باعتبارها و�شيلة 

لك�شب املقاعد يف وليات خمتلفة. حتى اأن هذا يتجلى يف حالة من خا�شوا النتخابات �شد رغبة اأحزابهم الأ�شلية 

باتخاذهم �شفة املر�شحني امل�شتقلني.
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يف انتخابات )) اأبريل 5)20 بداية اأكرث من 80 حزبا تقل�س هذا العدد اإىل )) 

حزبا هى التي �شاركت فعليا يف النتخابات. والتحالف الوطني الدميقراطي املعار�س 

والقوات الثورية ال�شودانية هما حم�س مظلة للمعار�شة ت�شمل عددًا يو�شح م�شلحتها 

مبقاطعة تلك النتخابات. على كل قاطع العامة تلك النتخابات على اأ�شا�س اأن نتيجة 

احلزب  اأن  الأفراد  يعلم  احلالة  هذه  �شلفا. يف  تعترب حم�شومة  النتخابات  تلك  مثل 

احلاكم اأي املوؤمتر الوطني �شيفوز بالنتخابات لمتالكه و�شائل ل تت�شنى لغريه.

حسم الصراعات: التعلم من التجارب

التنظيمية وطرق ك�شب عي�شهم  النا�س وطرقهم  اأن فهم ثقافات  اإدراك  القدرة على 

وقدرتهم على التعامل مع البيئة والهتمام بهذا لي�س فقط على امل�شتوى الأدنى واإمنا 

تخ�شع  جمموعة  اأي  يف  الو�شع  لفهم  �رسوري  اأمر  كذلك  الكلي  امل�شتوى  على 

اأمر  للدرا�شة. كما ذكر من قبل فان ال�رساعات على املوارد بني املزارعني والرعاة 

�شائع جدا يف ال�شودان. وهو اأمر يتعلق بثقافة ال�شعوب كما يالحظ فيما يدور بني 

بني  امل�شتقرون  املزارعون  يجمع  بينما  حاليا.  دارفور  جنوب  يف  والرعاة  املزارعني 

الزراعة وتربية احليوانات ترتحل املجموعات الرعوية بحثا عن الكالأ واملاء ملا�شيتهم. 

لكل  اأهمية  املثال  �شبيل  على  ال�شمغ  �شجرة  ت�شكل  كيف  فهم  ال�رسوري  من  لذا 

جمموعة. فهي م�شدر راأ�س مال للمزارع بينما ل متثل اأكرث من م�شدر للغذاء ملا�شية 

من  لأي  الثقايف  املفهوم  اأ�شا�شه  �رساع  اإىل  يقود  الأ�شجار  اإجتثاث  الراعي)))). 

اجلانبني. ول�شوء احلظ مع مترت�س م�شئويل الدولة بعيدًا عن اأر�س معركة كهذي مبا 

لديهم من مفاهيم خمتلفة عن ملكية الأر�س وافتقار للفهم الثقايف للو�شع املحلي مل 

 Ahmed, 2002 and Shazali( يكن مبقدورهم التعامل مع مثل تلك ال�رساعات

.)and Ahmed, 1999

مع ذلك يكن هذا ما عليه احلال من عدم فهم للمعرفة  الذاتية وا�شتخدامها يف تطوير 

)))) كنت يف نيال منت�شف عام 976) ووجدت فر�شة مل�شاهدة نتيجة ال�رساع بني مزارعي الهبانية والرعاة الرزيقات 

عندما كان اأحد اجلمال يرعى يف حديقة �شجر �شمغ عربي. وكانت النتيجة موت العديدين من كال اجلانبني.
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التنمية من فبل ويف ال�شنوات الأوىل ما بعد ال�شتقالل. يجب التنويه باأن احلكومة 

والتجارب  الذاتية  املعرفة  با�شتخدام  ال�رساعات  حلل  اآليات  ورثت  قد  املركزية 

التي ميكن  الليات  املجموعات يف حملياتها. حتى عرب هذه  املوجودة عند خمتلف 

 cf Asad, 1972, Ahmed,( انتقادها لطبيعتها ال�شتغاللية هي والنظام الذي اأن�شاأها

1979( فثمة در�س ميكن ال�شتفادة منه يف تلك التجربة. 

من تلك الآليات الإدارة الأهلية واملوؤمترات القبلية و الأجاويد )نظم و�شاطات حملية) 

)Alzeen and Badri, 2005(. وعلى الرغم من اأن احلكومة املركزية كان مبقدورها 
بالتعامل  املحليني  لل�شكان  �شمحت  اأنها  اإل  الأطراف  يف  و�شلطتها  �رسعيتها  ممار�شة 

مع امل�شائل املختلفة ح�شب موروثهم الرتاثي ونظرتهم للعالقات مع جريانهم. لكن 

اإلغاء نظام الإدارة الأهلية، وهو مل يكن �شوى منوذج متنقل طبق بداية عن طريق 

احلاكم امل�شتعمر يف غرب اأفريقيا اأدى اإىل تفكيك اآلية قوية يف ف�س النزاعات كانت 

مقبولة ثقافيًا من ال�شكان املحليني )Asad, 1973(. تلى ذلك اإختفاء املوؤمترات القبلية 

وتال�شي دور الأجاويد)5)). �شاء الأمر اأكرث عندما يداأت احلكومة تفقد �شلطتها يف 

الأطراف وحاولت خلق اأنظمة موازية من الإدارة الأهلية للنازحني يف مناطق املدن.

تبقى  ما  العرقية وغريها يف  ال�رساعات  تتعلم  اأن  املمكن  من  كان  يف�رس كيف  هذا 

من ال�شودان كثريًا من مثل هذه التجربة التاريخية. لقد عمل النرثوبولوجيون على 

وال�شيا�شة  القرار  �شناع  على  والدور  املحليني  ال�شكان  بني  التجربة  هذه  ملثل  التوثيق 

يف  الأنرثوبولوجي  وظيفة  لأن  ذلك  املقدمة  املعلومات  ل�شتخدام  ال�شودان  يف 

احلكومة مل تعد موجودة. تاريخ م�شاركة الأنرثوبولوجي مع احلكام امل�شتعمرين بدءًا 

اأيام  النوير حتى  وتقاريره عن  ال�شابق  القرن  من  الثالثينيات  برت�شارد يف  اأيفانز  من 

اجلديدة  للنخبة  اأهمية  ذا  يعد  البقارة مل  وتقاريره عن  اخلم�شينات  بداية  كن�شون يف 

اأفريقيا التي  للنخبة احلاكمة يف  ال�شالبة  اأنها اتبعت ذات الطريقة  احلاكمة. واحلقيقة 

النزاعات  وف�س  التو�شط  على  يعملون  املع�شكرات  اأو  القرى  قي  وحكماء  ال�شن  كبار  رجال  الأجاويد  ي�شمل   ((5(

املحلية ذات الطبيعة املختلفة مبا فيها النزاعات الداخلية. بع�س اأولئك الذين ا�شتهروا بحكمتهم ومعرفتهم بقيم وتقاليد 

املجموعات الأخرى غري املجموعات التي ينتمون اإليها يطلب منهم يف العادة الن�شمام ملوؤمترات قبلية تعمل على ف�س 

النزاعات بني جمموعات عرقية مت�شارعة. مثال لأولئك الأجاويد بابو منر ) البقارة) ويو�شف املك ) القوجن) و�رسور رملي 

) اجلعليني) وقادة اآخرون ملجموعات عرقية خمتلفة.
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تعترب الأنرثوبولوجيا “يد المربيالية الو�شيطة”)6)). وكما قلت يف مكان اأخر اإنه ميكن 

لفهم  امل�شتخدمة  الو�شائل  ا�شتخدمت  اإذا  كال�شودان  بالدًا  تفيد  اأن  لالنرثوبولوجيا 

.)Ahmed, 1973( الو�شع احلا�شل ولتطوير التنمية ا�شتخدامًا �شحيحًا

األنثروبولوجيا والسالم في السودان

من  اكت�شبته  وما  اخلرطوم  جامعة  يف  الأنرثوبولوجيا  �شعبة  تطور  عملية  اإىل  عودة 

الوا�شح  من  كان  فقد  بريجن،  جامعة  يف  الأنرثوبولوجيا  �شعبة  مع  تعاونها  خالل 

يف البداية اأن الأنرثوبولوجيا التطبيقية هي اأكرث ما ينا�شب الطالب املتخرجني الذين 

�شينخرطون يف درا�شات التنمية من منطلق نظري اأ�شا�شي يتمثل يف النظر اإىل ال�شلطة 

وكيفية درا�شتها. وباعتبارها جزءا من كلية القت�شاد والدرا�شات الجتماعية كان 

العالقات  تعطى  اأن  املقاربة الجتماعية حيث يجب  مفهوم  التعامل مع  ال�شعبة  على 

القت�شاد  “علم  اأن  ا�شتيعاب  ال�رسوري  من  كان  التعليم.  الأولوية يف  الجتماعية 

دليال يف  اتخذ  ما  اإذا  م�شلال  و�شيكون  بالواقعية  يت�شم  اأمر ل  منف�شال  علما  باعتباره 

 .)Russell, 1975:92( ”املمار�شة

الفرتاق عن النظريات الوظيفية والبنائية الوظيفية التي هيمنت على العاملني بال�شعبة 

اأ  و 967)   (967( الفور  عن  بدرا�شاته  عام )96)  لل�شعبة  بارث  بان�شمام  بداأ 

و967) ب) ودرا�شات اأجراها م�شاعده هالند )969) و972) و982)) تبعه 

اأ�شد بدرا�شته عن الكبابي�س )970)). فيما ميكن ت�شنيف نهج بارث على اأنه اأكرث 

قربا للنظريات ال�شكلية يف الأنرثوبولوجيا فان نهج اأ�شد يبدو متاأثرًا بتوجهه ال�شيوعي. 

يف  التنمية  من  املرحلة  تلك  يف  الأهمية  بالغة  الأنرثوبولوجيا  م�شاهمة  جعل  ما  هذا 

الراأي  ا�شتغالل  الو�شع  لذلك  العام  التحليل  يف  الأ�شا�شي  ال�شيء  كان  ال�شودان. 

القائل “يجب اأن يكون تر�شيم املجالت متعلقا بالنمط الكلي لتداول القيمة يف النظام 

بتعبري   .)Barth, 1967:194( ”تبادلها اإىل معيار  بالإ�شارة  القت�شادي ولي�س فقط 

اآخر: للتو�شل اإىل فهم وا�شح للو�شع الجتماعي ل بد من النظر بعني العتبار لل�شياق 

)6)) مو�شى ادم عبداجلليل ) 5)20 �س )22- ))2) يعطي حتليال مف�شال عن هذا النظام.
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الجتماعي الكلي لأي تفاعل اجتماعي. باملتابعة يوا�شل اأولئك الذين ن�شاأوا يف ظل 

خا�س  برتكيز  بحوثهم  تقدمي  واخلرطوم  بريجن  جامعتي  بني  التاريخية  العالقة  هذه 

على ما ميكن اأن ي�شاعد يف التنمية وب�شاهم يف ف�س النزاعات يف ال�شودان. اإن اأكرث 

الأعمال اأهمية بداأ “مب�رسوع ال�شافنا” يف بداية ال�شبعينات )Haaland, 1982( الذي 

كان يتناول م�شائل تتعلق بتحركات الرعاة وحيازة الأرا�شي واأي�شا النمو يف املدن 

الطالب يف  من  عدد  قدرات  من  وقتها  طور  لقد  الريفية.  املناطق  على  اأثر  وكيف 

جامعتي اخلرطوم ولربجن على ال�شواء. ونتائج ذلك امل�رسوع يف جمال البحث وبناء 

القدرات حتدث عن نف�شها وي�شهد على ذلك ليف مانقر و�رسيف حرير وغريهم. 

وقد اتخذ م�رسوع ال�شودان وبرنامج م�رسوع منطقة البحر الأحمر نف�س امل�شار حتى 

واجلغرافيا  الآثار  علم  مثل  اأخرى  ليغطيا حقول  الأنرثوبولوجيا  اإنهم جتاوزا حدود  

 .)cf. Manger et al, 1996( وعلم النبات

�رسكاء اخرون املوؤ�ش�شة املتعاونة التاريخ امل�رسوع

املجل�س القومي للبحوث 975)-978) اأ�رسة جامعة اخلرطوم م�رسوع ال�شافنا

- جامعة اخلرطوم (985-(982 برنامج ال�شودان

- جامعة اخلرطوم (99(-(986 برنامج منطقة البحر 

الأحمر

منظمة العلوم الجتماعية 

ل�رسق وجنوب اأفريقيا

جامعة اخلرطوم 

)مركز الدرا�شات 

البيئية)

200(-(99( م�رسوع الأرا�شي اجلافة

اجلامعات القليمية يف 

ال�شودان ومعهد مكل�شون

جامعتي اخلرطوم 

والحفاد

20((-2005 م�رسوع بناء ال�شالم

اجلامعات القليمية يف 

ال�شودان

جامعتي اخلرطوم 

والحفاد

20((-2009 دعم اجلامعات الإقليمية

اجلامعات الفليمية القليمية 

يف ال�شودان وجنوب 

ال�شودان

جامعتي اخلرطوم 

والحفاد

20(6-20(( دعم اجلامعات الإقليمية 

يف ال�شودان وجنوب 

ال�شودان

اأعاله : م�شاريع خمتلفة للتعاون بني جامعتي بريجن واخلرطوم )جامعة اخلرطوم) وموؤ�ش�شات 

اأخرى م�شاركة.
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ال�شحيح  التنفيذ  اأمام  عائقا  ال�شودان  يف  ال�شيا�شي  الو�شع  �شار  ملا  حال  كل  على 

للم�رسوع حتولت العملية نف�شها عام )99) لتغطي القرن الأفريقي عرب منظمة العلوم 

الإجتماعية يف �رسق وجنوب اأفريقيا )OSSREA) ومقرها الرئي�شي يف اأدي�س اأبابا. 

مل تقم جامعة بريجن بقطع عالقتها مع اخلرطوم بيد اأنها جمدتها لفرتة حتى حت�شنت 

.)cf. Assal, 2003( الأمور مبا يكفي لتتوا�شل

عندما �شار اأمر ال�رساع �شاغال للعديد من الدوائر العاملية �شاركت الرنويج باعتبارها 

Chr. M )cf Johonson, 2011( وقد بداأ باحثو - الرئي�شيني  اأحد ممثلي الرتويكا 

chelsen )7)) مع باحثني كبار من جامعة اخلرطوم امل�رسوع ال�شغري الكلي الذي كان 
يهدف اإىل تقدمي معرفة قائمة على ال�شهادات والأدلة ميكنها اأن تفتح اأعني املهتمني 

 Sorbo and Ahmed,( بتنفيذ اجلوانب املختلفة املقرتحة يف اتفاقية ال�شالم ال�شامل

اأقاليم  جامعات  م�شاعدة  بريجن  جامعة  بداأت  الوقت  ذات  يف  وتقريبا   .)2013
ال�شودان )ARUS) ))20 مب�رسوع يقوم على جتربة وبناء القدرات امل�شتقاة من تنفيذ 

)RESAP) .لقد مت دمج هذين امل�رسوعني حتت ا�شم )دعم اجلامعات القليمية يف 

ال�شودان وجنوب ال�شودان ARUSS) الفكرة الرئي�شة يف دمج امل�رسوعني تدور حول 

العي�س يف جمتمعات هنا واأخرى  اأ.ق�شايا احلدود ونظم ك�شب  ـ  تناول ق�شايا مثل 

والعالقات  النقدية  ـ  ب.الفدرالية  ال�شودان.  دولتي  اأخرى يف  اأجزاء  م�شابهة يف 

املالية بني املركز والأطراف ـ ج.وم�شاركة النوع يف احلياة اليومية لت�شمل كل الق�شايا 

ال�شابقة.

اإجتماعية خمتلفة يف  ال�شودانيني والرنويجيني من مدار�س  الباحثني  ي�شارك عدد من 

هذا امل�رسوع اجلديد. يو�شح اجلدول اأدناه عدد الدرجات التي نالوها منذ بدء التعاون 

حتى عام ))20.

)7)) تلبية لطلب من )منظمة العمل الدولية) ومنذ بداية ال�شبعبنات �شارك معهد Chr. Michelsen يف البحوث وتطوير 

ال�شيا�شة وميثل ا�شدار كتاب “ العمالة والنمو وامل�شاواة” عام  976) معلما هاما يف تقييم والتو�شية با�شرتاتيجبة لتنمية 

ال�شودان. كما اأنه ظل لعدة �شنوات ميثل مرجعية لال�شت�شارات يف جمال القت�شاد بعد ن�رسه لهذا الكتاب.
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املجموع درجات الدكتوراة  درجات املاج�شترب البلد

60 2( (7 ال�شودان

(8 06 (2 الرنويج

                           

وبناء  اأعاله  املذكورة  املجالت  يف  البحوث  لإجراء  بالإ�شافة  فانه  حال  كل  على 

القدرات يف جامعة اخلرطوم هناك اجلهد املبذول لبناء القدرات يف جامعات الأقاليم 

يف كال من ال�شودان وجنوب ال�شودان لتقوم بدور القنوات ال�شحيحة لتقدمي املعرفة 

واملنظمات  والعاملية  املحلية  واملنظمات  القرار  ل�شناع  ميكن  التي  الرباهني  على  املبنية 

الطوعية اأن ت�شتفيد منها يف اأن�شطتها التنموية. ول بد من التنويه هنا باأن كل م�شاريع 

التعاون املذكورة قد قامت بدعم مايل من الوكالة الرنويجية للتنمية وال�شفارة الرنويجية 

ملعهد  بالإ�شافة   (Norad( واإ�رساف جامعات اخلرطوم وبرجن والأحفاد  باخلرطوم 

.Chr. Michelsen

تحديات االستدامة

ا�شتمرار  ل�شمان  اأخرين  �رسكاء  من  العون  ال�شعبتان  تلقت  الأوىل  م�شاريعهما  يف 

من  ال�شودان  يحتاجه  ملا  بالإ�شافة  موؤ�ش�شاتهم  القدرات يف  وبناء  البحثية  اأن�شطتهما 

من  الرغم  على  اخلرطوم  جامعة  من  ماليا  دعما  هناك  كان  اأي�شا  التنمية.  وكالت 

 (CMI( اإ�شافة  الرنويج.  قدمتها  التي  بالأموال  مقارنته  ميكن  ل  حيث  حمدوديته 

لقائمة ال�رسكاء تظل خطوة مرحبا بها وقد بداأت تنفيذ اجلزء املتعلق ببناء ال�شالم يف 

امل�رسوع بالإ�شافة لبناء القدرات يف جامعات الأقاليم حتى يتوفر لها عاملون قادرين 

على حتقيق املعرفة القائمة على الأدلة التي تكون عونا ل�شانعي ال�شيا�شة والقرار.

مع ذلك وبالنخراط يف عمليات بناء القدرات يف جامعات الأقاليم زادت احلاجة 

الدعم  ا�شتمرار  ورغم  امل�شرتكة.  الأن�شطة  تلك  مثل  ل�شتمرار  الأموال  من  للمزيد 

الرنويجي اإل اأنه لبد من تذكر اأنه على الرغم من ا�شتمراره لوقت طويل قد يتوقف 

يف اأي وقت، فمن ال�رسوري البحث عن ا�شتدامة متويلية من جهات اأخرى. م�شاألة 
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هامة اأخرى تتعلق بالعمل على املحافظة على ما حتقق من القدرات التي مت بناوؤها يف 

اأقاليمها ح�شب ما هو خمطط لها ومتوقع منها. لقد  اجلامعات الإقليمية حتى تخدم 

مثل  مهمني  �رسكاء  اهتمام  موؤخرا  ال�شعبتان  فيها  انخرطت  التي  امل�شاريع  اجتذبت 

جامعة الأحفاد للبنات وحاولت خلق �رساكة ثالثية بني الباحثني الأكادمييني و�شانعي 

الأقايل. ولكل من  واملوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية يف  ال�شيا�شات احلكومية 

هذين  ميثلون  اأع�شاء  اإقليمية  جامعة  كل  م�شتوى  على  اأن�شئت  التي  التن�شيق  جلان 

ال�رسيكني اجلديدين. اإن ثمار امل�رسوعني ميكن اأن تكون يف متناول �شانعي القرار يف 

كل اإقليم وتنعقد عليها الآمال يف التاأثري على عملية التنمية يف تلك الأقاليم.
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ختاما

من  لكل  كان  اخلرطوم  وجامعة  بريجن  جامعة  بني  التعاون  من  عاما  اخلم�شني  طيلة 

املوؤ�ش�شتني ما تقدمه ملثل تلك العالقة املمتدة . لقد مهدت ال�شتفادة املتبادلة والعالقة 

كما  والبحث.  التدري�س  يف  وللتعاون  مت�شاوية  ل�رساكة  الطريق  الطيبة  ال�شخ�شية 

تطورت عمليات بناء القدرات يف �شعبتي النرثوبولوجي خالل تلك ال�شنوات مما كان 

له اأثر ظاهر على التطور العملي والنظري يف حقل النرثوبولوجي يف ال�شعبتني. لقد 

ظل تاريخ التنمية يوجه امل�شاركة العملية لالأكادمييني وقدرتهم على توفري املعلومات 

املنا�شبة ل�شانعي القرار وال�شيا�شة بدون م�شاركتهم املبا�رسة يف العملية ال�شيا�شية.

نف�شه يف جامعة  باملجال  لها عالقة  اأخرى  اإىل �شعب  ال�شعبتني  التعاون بني  امتد  لقد 

العلوم  يف  اأخرى  جمالت  كذلك  ا�شتفادت  فقد  غريها.  اإىل  وجتاوزها  اخلرطوم 

الجتماعية واأي�شا العلوم الطبيعية. ولكن الأكرث اأهمية يف م�شاريع التعاون اجلديدة 

هي امل�شاعدة التي امتدت اإىل جامعات الأقاليم يف ال�شودان وجنوب ال�شودان حيث 

باجلامعات  العاملني  من  اجلديدة  الأجيال  تنوير  مت  لقد  القدرات.  لبناء  احلاجة  تزداد 

الإقليمية بو�شائل جديدة يف العلوم الجتماعية ومنحوا فر�شة اإجراء بحوث يطبقون 

فيها ما تعلموه. كما �شجع بع�س اخلريجني الواعدين عن طريق بع�س املنح ال�شغرية 

ملوا�شلة درا�شاتهم العليا مما مكنهم من الن�شمام لأ�رس التدري�س يف تلك اجلامعات. 

لي�شمل  الأقاليم  جامعات  يتعدى  املدمج  امل�رسوع  عرب  التعاون  اأن  باملالحظة  اجلدير 

اإدارات حكومية ومنظمات طوعية وطنية ودولية باعتبارها من اأهم اأ�شحاب ال�شاأن 

الذين يلعبون دورا موؤثرا يف ال�شيا�شة و�شنع القرار يف الوليات التي تنتمي لها تلك 

اجلامعات. 

الفكرة الرئي�شية تتمثل يف التاأكد من اأن نتيجة البحث الذي يجريه اأ�شاتذة و طالب 

اجلامعات تتعلق بامل�شاكل اليومية التي حتتاج لهتمام تلك ال�شعب واملوؤ�ش�شات املختلفة 
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يف عملية توجيه التنمية يف الولية املق�شودة. اإن م�شاألة ا�شتدامة تلك الأن�شطة البحثية 

والعالقات مع خمتلف اأ�شحاب ال�شاأن �رسورية ل�شتمرار التعاون.

      • • •
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