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Abstract 
The present paper discusses issues of the tribal interactions living on the borders 
between North and South Sudan. Foresights are looked for, especially after secession. 
There are multiple ethnic relations and mutual resources collectively utilized. 
Different tribes live on those resources, in specifics those who depend on a livelihood 
of herding cattle, camels, sheep and goats. The conceptions of no-borders, free water 
resources and open range were entrenched for hundreds of years. The sudden 
realization of necessities of new borders generates revulsion, sense of deprivation 
and end of traditional life practice. Additionally, development issues are weak with 
lack of infrastructure, investments and governmental services of health, education 
and the existence of central authorities. The conclusions focus on the necessity of 
infusing funds, services and directed development programs. Moreover, new 
agreements are required to avoid transforming those societies into outlaw 
structures of smuggling arms, nurturing rebel groups or generating other secessions 
per se.  

 مقدمة .1
 ً ً إلي تشاد وإفریقیا الوسطي غربا یمثل التماس المناطق الفاصلة بین شمال وجنوب السودان ویمتد من إثیوبیا شرقا

وتتمیز مناطق التماس بالتداخل البیئي والطبیعي  . 2 كلم2000وتشكل المساحة الحدودیة لمناطق التماس حوالي 
غابات واألراضي والمراعي والمسطحات المائیة المشتركة ، واالثني واالقتصادي فھناك العدید من الجبال وال

ً للشمال والجنوب علي السواء  ً حیویا بما تحتویھ من مواقع . وبناء علي ذلك فإن مناطق التماس تشكل مجاال
 واختزانھا لثروات وموارد طبیعیة ھائلة ، مما جعلھا محط أطماع داخلیة – حفرة النحاس ، أبیي –إستراتیجیة 

  . عاصفة االستقطابات السیاسیة المحلیة وحتى اإلقلیمیة والدولیةفي یة وأصبحت وخارج
م علي طبیعة العالقات 2005سوف تؤثر تطورات األحداث في السودان والمرتبطة بتنفیذ اتفاقیة السالم الشامل 

وب البالد االجتماعیة واالقتصادیة في مناطق التماس خاصة  إذا أفضي حق تقریر المصیر إلي انفصال جن
ً من النزاع التاریخي والمتمباعتبار أن ھذه المناطق كان حور بصورة رئیسیة حول الموارد الطبیعیة ت جزءا

والذي سوف یؤدي إلي تنامي وتزاید معدالت الطلب علي الموارد في مناطق التماس ) األرض ، المیاه ، النفط(
رجة ملحوظة الزیادة المطردة في أعداد السكان ، ومن فالمعروف أن تزاید الطلب علي الموارد تتحكم فیھ إلي د

الطبیعي أن یؤدي االنفصال إلي تراجع العدید من سكان القبائل الشمالیة من مناطق الجنوب وبالتالي سوف تزداد 
أعداد السكان في الرقعة الجغرافیة الواقعة شمال الحدود من الدولة الجنوبیة مما یؤدي إلي تزاید االحتیاجات 

األمر الذي یتطلب استغالل أكبر للموارد المتاحة وبالتالي . روریة واألساسیة لحیاة مواطني تلك المناطق الض
تتعدد األنشطة االقتصادیة الھادفة الستغالل الموارد بصورة شرعیة وغیر شرعیة مما یخلق تداخالت اقتصادیة 

  . ببین المكونات االثنیة والقبلیة في ھذه المناطق 
اول ھذه الورقة تتبع تأثیر انفصال الجنوب علي اقتصادیات مجتمعات مناطق التماس من خالل ما سبق تحم

افتراضي أساسي مؤاده أن انفصال الجنوب سوف یؤدي إلي زیادة الطلب علي الموارد والمصحوب بتوسع 
 التحكم في كیفیة مما یتطلب وجود إدارة راشدة قادرة علي. للنشاط االقتصادي في مناطق التماس بدولة الشمال 

ً ألاستغالل وتوظیف وتوزیع عادل للموارد و  التداخل االقتصادي الفعال حتى ال تبرز مظالم منحداث نوعا
  . مجتمعة تشكل بؤر نزاعیة جدیدة
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السیاسات االقتصادیة للدولة ، النشاط االقتصادي لبعض قبائل التماس : ھي  رترتكز الدراسة علي ثالثة محاو
  . اقتصادي وتحدیات مستقبلیة تداخل من نفصال وفیما بعد االماس تجاه مناطق الت

  قبائل التماساالقتصادي للنشاط ا .2
وغیرھا ھي محور الحیاة یري المختصون في التاریخ واألنثروبولوجیا االقتصادیة أن الماشیة واألغنام 

الرعایة واالھتمام بتلك الحیوانات االجتماعیة واالقتصادیة والدینیة لقبائل التماس وأن كافة األنشطة تدور حول 
ً للثروة  . بل أن الھجرات الموسمیة في فصول الجفاف تتم من أجل الثروة الحیوانیة للحفاظ علیھا ألنھا تمثل رمزا

ً لتنوع  فروع ھذه القبائل ، حیث نجد وعلي أیة حال فإن النشاط االقتصادي للعدید من قبائل التماس بتنوع طبقا
ً مختل ً طاقتصادا ویمكن إبراز النشاط االقتصادي .  زراعي ورعوي لدي بعض القبائل العربیة والنوباویة المختلفة ا

  : لبعض قبائل التماس علي النحو التالي 
 ً  وینقسمون إلي  .یار الھبانیة علي الجزء الشمالي الغربي من والیة غرب بحر الغزالدتطل : الھبانیة : أوال

ً ر العرب ومركزھم الكلكلة أو ل بحالكارة والسوط ویقطنون شما الھبانیة في  تقع أغلب مناطق  .)1(برام حالیا
 درجة وتكثر بھا األمطار وبھا غابات كثیفة غنیة باألشجار والودیان واألنھر 12 و 10حزام السافنا بین خطي 

یة في نشاطھم یعتمد الھبانو. )2(ببحر العرب وبحر أدا وبحر أمبالشا وبحیرة كندي ورھد أبو صلعة العظیم 
ترف بعض الھبانیة وة رئیسیة وبجانب تربیة الماشیة یحاالقتصادي ومعاشھم علي تربیة األبقار والضأن كثر

ً خاصة في مناطق السنطة  ً كبیرا والنضیف وقلیزات وقوز دنقو الزراعة المطریة وھناك من یولیھا اھتماما
ً في دیار الھبانیة ونجد  . )3( والصمغ العربيوالشراب ویزرعون الفول السوداني والسمسم والذرة والدخن أیضا

  . حفرة النحاس المشھورة بمعادنھا القیمة كالنحاس والیورانیوم وغیرھا باإلضافة إلي البترول عند قوز ساسلقو 
 ً ً البیقو والداجو : الرزیقات : ثانیا ً دار الحمر وشماال ً بحر العرب وشرقا ھم بقارة بجنوب دارفور یحدھم جنوبا

 ً تمتد حدود دار  و.)4(الھبانیة ، وھم ثالثة عمائر أو بدونات الماھریة والنوابیة والمحامید ولكل منھا فروع وغربا
ً إلي ما بعد خط  ً جنوب بحر العرب عند منطقة سفاھا ، ویتحركون جنوبا  درجة 10الرزیقات خمسة عشر میال

رزیقات بین الرعي والزراعة والتجارة حیث یقومون النشاط االقتصادي لل یتراوح .)5(حیث یكثر المرعي والماء
 بتربیة الخیول اكما یقومو. بتربیة الماشیة من الجمال واألبقار واألغنام ولھم ودیان ومراعي وأطیان زراعیة 

رج االعربیة األصلیة وقد قاموا بتھجینھا وتولیدھا من السالالت الحرة المستوردة وقد صدر منھا إلي خ
والمحصوالت النقدیة كالفول السوداني والسمسم والبطیخ الذرة تم بعض الرزیقات بالزراعة خاصة یھ. )6(السودان

  . والصمغ العربي 
 ً بارة عن مجموعات كبیرة من القبائل تسكن األراضي الجبلیة في المنطقة الواقعة بین وھي ع: قبائل النوبة : ثالثا

ً وخطوط العرض 32,5 و 28 لخطوط الطو ً 12,5و  10 درجة شرقا ویبلغ عدد قبائل النوبة .  )7( درجة شماال
   . )8(، األجانج ، الكوالیب ، كرنقو وغیرھا حوالي خمسین قبیلة مثل الحورو ، واألثورو ، والنیمانج 

 ملیون مواطن غیر عربي من المجموعات السكانیة األصلیة في 1,5 – 1مصطلح النوبة یطلق علي حوالي یطلق 
ً بالزراعة والرعي وھي أھم سبل كسب العیش في قبائل ترتبط و. )9(منطقة جبال النوبة  ً وثیقا النوبة ارتباطا

التقلیدیة عماد  وتعتبر الزراعة .نشاطات إنتاجیة تشمل العنایة بالحیوان والصید  كما أنھم یمارسون .المنطقة 
ثل الذرة ، السمسم ، الصمغ اقتصادھم وھي واسعة االنتشار بین مجموعات النوبة حیث تزرع محاصیل مختلفة م

 وقد استحدثت في العقود الماضیة نظم إنتاجیة بدعم مباشر من المؤسسات التنمویة والبنك  .)10(العربي ، الدخن 
ً في العملیات الزراعیة ثم كانت التوسعات الھائلة في مشاریع الزراعة اآللیة الدولي وأحدثت  ً كبیرا   . تحوال

 ً ریة الحمر ومحمد یین أحمد األحمر وھو جد المسدإلي أن جدھم أنجب ولالمسیریة یذھب : المسیریة : رابعا
رة وتنقسم كل یریة الحمر إلي قسمین كبیرین ھما الفالیتة والعجایوینقسم المس. األزرق وھو جد المسیریة الزرق 

الشمالي لوالیة تحد دار المسریة من الجنوب بحر العرب والجزء .  )11(مجموعة من ھاتین إلي خمس عمودیات
ومساحة دار المسیریة .  بحر الغزال والجزء الشمالي الغربي لوالیة الوحدة عند أبي تمتم وھجلیج ولیك أبیض

  . )12(م . ك67224حوالي 
ریة من یمن أفراد قبیلة المس% 75 بكمیات ضخمة ، ویعتبر ریة بتربیة الماشیةیمن الناحیة االقتصادیة تھتم المس

ألعداد الكبیرة من الماشیة واإلبل ملكیتھم  ویتمثل اقتصاد القبیلة في  .بل والضأن وھم رحلرعاة األبقار واإل
 درجة 10وللمسیریة ارتباط وثیق ببحر العرب الذي یقع علي خط . )13(واألغنام باإلضافة إلي الخیول المحسنة 

ً یتوغلون داخل والیةحیث نجدھم  ً في في الصیف بماشیتھم حول بحر العرب وأحیانا  شمال بحر الغزال وأیضا
فضل االستقرار في مدنھم وقراھم من وھناك بعض من المسریة .  الجزء الشمالي الغربي من والیة الوحدة

ً خام ی باإلضافة إلي ذلك فقد اكتشف البترول في دار المس.وزاولوا حرفة الزراعة  ریة بكمیات كبیرة وأیضا
  . تى الوقت الراھن غل حتسأبي تولو الذي لم یالحدید في جبل 

 ً قبیلة األنقسنا في مناطق النیل األزرق وینقسمون إلي عدة فروع منھا السودا ، یتواجد أفراد : األنقسنا : خامسا
ویتراوح .  )14( ولألنقسنا لغتھم الخاصة بھم مكونة من عدة مجموعات .بدلي ، قبانیت ، كركر ، مفجة ، بال دمل 
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 بین الزراعة والرعي والتعدین ، حیث تمارس بعض المجموعات النشاط التعدیني لألنقسنا ماالنشاط االقتصادي 
  . في مجال الذھب بصورة بدائیة وھناك بعض الشركات االستثماریة التي تعمل في تعدین الذھب والكروم 

ً في المستوي االقتصادي البدائي ب ً یمكن القول أن ھنالك اختالفا الف األنماط ن قبائل التماس نتیجة الختیعموما
شي یقوم علي االستغالل یمعحیث یعیش أغلب سكان ھذه القبائل في إطار اقتصاد . السلوكیة والعادات والتقالید 

المتوازن للموارد الطبیعیة المتاحة ، ولكن ظھور العدید من العوامل السیاسیة واالقتصادیة أدت إلي توسیع 
   . ةالمنافسة علي الموارد بین المجموعات القبلی

   تجاه مناطق التماسةصادیة للدولالسیاسات االقت .3
حتى صار الحروب المستمرة في مناطق قبائل التماس إلي ظھور التھدیدات االقتصادیة النزاعات وأدت حالة 

ً للمحافظة علي مقومات بقائھم أكثر من اإلنتاج للسوق   وفي المقابل لم تكن .اھتمام الرعاة والمزارعین موجھا
في  قصور فھناك .مناطق قبائل التماس منذ االستقالل اقتصادیة تنمویة واضحة المعالم تجاه ھناك سیاسات 

الھادفة إلي تحقیق الرفاھیة وتقدیم الخدمات الضروریة وبالتالي غابت في أغلب الحكومیة السیاسات االقتصادیة 
  . التبادلیة ما بین الدولة والمجتمع العالقة األحوال 
االستعماریة في تلك المناطق االستغالل علي البنیان االقتصادي والموروث من اإلدارة د حكومات ما بعحافظت 

ً علي مشاریع الزراعة المرویة مع إھمال للقطاعات األخرى  فلم تختلف الحكومات . )15(والذي یعتمد أساسا
لة ھذه السیاسات ھو دخول كانت محص. الوطنیة المتعاقبة في سیاستھا االقتصادیة واإلنمائیة تجاه مناطق التماس 

واطنین وارتفعت وتیرة االستقطاب ھذه المناطق في أتون الصراع المسلح مما أضعف اإلمكانیات االقتصادیة للم
  .  بین قبائل التماس ثني االيالسیاس
غیاب الدولة في مناطق التماس العدید من المشكالت االقتصادیة والتنمویة حتى صارت مناطق التماس أحدث 

 فقر وجوع وأمیة طاحنة ، ال وجود للمدارس أو البني التحتیة أو المراكز العالجیة إال من –ل ھامش تنموي تشك
في فصل الخریف تنعدم أي مظاھر توحي . أضعف اإلیمان كما تنعدم في التماس المواصالت واالتصاالت 
ً علي ة ومحاریث اآللیبوجود الدولة حیث یتحرك المسافرون بطرق بدائیة كالدواب وال في أغلب األحیان سیرا

البشري طیلة فترة تخلف التنموي والس تعیش حالة من التردي االقتصادي وظلت مناطق التماو. )16(األقدام 
ً لالختاللعلي سبیل المثال تقدم مناطق ا. الحرب األھلیة  ً واضحا اإلنقاذ نظام  عند قیام  . التنمويلنوبة أنموذجا

 وتأثرت عملیات التنمیة الضعیفة من المنطقةب قد تمددت وشملت أجزاء كبیرة م كانت الحر1989في یونیو 
ً خالل فترة قلیلة فوتوق ً عن العمل 510ت تماما ً للبنیة االقتصادیة التحتیة وقد .  مشروعا ً كامال تضرر حدث تدمیرا

 400 مجند و 4,000وبلغ عدد القتلي من ملیشیات الحكومة ما یزید علي الـبشكل مباشر نصف ملیون شخص 
ً .  ألف شخص 350مفقود ونزح حوالي  ً مع فقدان  1853كما توقف عن العمل تماما ً زراعیا ف ل أ71مشروعا

  . )17( ألف من األغنام 99رأس من األبقار ونحو 
علي الرغم من أن نمط اإلنتاج الرعوي ھو السائد بین أغلب مجتمعات قبائل التماس إال أن ھناك صعوبة بالغة 

 وبالتالي تظھر العدید من الصعوبات العملیة التي .ة ی الھیكلومالمحھ التاریخیة تھد في سبیل تحدید وضعیالتعقی
واألھداف تتعلق بوضع السیاسات العلمیة والعملیة االقتصادیة والتنمویة التي تھدف إلي تحقیق الغایات 

مطلع قتصادي التي تبنتھا الدولة في سیاسة التحریر اال.  حد السواء االقتصادیة المجتمعیة والحكومیة علي
القطاع الخاص الذي منحتھ الحكومة . إیجابیة بالنسبة لقبائل التماس التسعینات لم تحدث  تطورات اقتصادیة 

فقد تركز استثماراتھ في مناطق الوسط حیث تتوفر الخدمات األساسیة والتي تساعد علي تحقیق تسھیالت واسعة 
ً قد التماس وال أن سیاسة التحریر االقتصادي ال تلغي دور الدولة تجاه مناطق من المفھوم .  أعلي من األرباح را

ة الدولة أن توفر االحتیاجات األساسیة لمجتمعات مناطق التماس مع إتاحة یمن مسئولو. یتعارض ذلك مع دورھا 
افة إلي رفع القیود عن  باإلضھذا. حریة االستثمارات في المجاالت المختلفة دون التركیز علي البترول فقط 

النشاط االقتصادي وتوفیر الطمأنینة للسیاسات االقتصادیة التي تشجع القطاع الخاص في ھذه المناطق لیجلب 
ً إیجابیة تنمویة وخدمیة    . أدوارا

ونخلص إلي أن المشكالت والتحدیات التي تواجھ عملیة إحداث تحوالت اقتصادیة عمیقة في مناطق قبائل تتمثل 
الحكومات الوطنیة التي تعاقبت علي سدة الحكم منذ العلمیة والعملیة من قبل اب السیاسات االقتصادیة في غی

دمار البني التحتیة والمشروعات التنمویة بسبب تراكم وحتى الوقت الراھن ، باإلضافة لتوسع معدالت االستقالل 
ً عن ھذا.  الحرب األھلیة والنزاعات القبلیة في ھذه المناطق وتوسع دائرة  كل التي یمكن من اغیاب الھی فضال

 توفر عدة حواجز قانونیة  معالمجتمع المدني والقطاع الخاصوة یخاللھا تحقیق مستویات من المشاركة المجتمع
ھذه .ھا ھذه المناطق یة والطبیعیة والبشریة التي تزخر  بعملیة توظیف الموارد المادھذا عیق ی. ة یومؤسس

العوامل مجتمعة والتي أسھمت في إبطاء عملیات التطور االقتصادي لقبائل التماس سوف تزداد تعقیدا في حالة 
  . یشكل مجاال حیویا للنشاط االقتصادي لتلك المجموعات القبلیة والذي حدوث انفصال الجنوب 
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  ما بعد االنفصال  .4
ین المجموعات السكانیة المتعددة القبائل والجذور والمتباینة في النھج ي واالقتصادي بمن واقع التعایش البین

ن ذلك قاد تاریخیا ألحداث إالمعیشي واالقتصادي في مناطق التماس وفي ظل وجود مؤثرات خارجیة ف
 النزاعات دارت.  أالثنیة المختلفة في ھذه المناطق المكوناتاضطراب وتجاذب مع محاوالت إثبات الوجود بین 

قبلیة األفقیة بین العدید من القبائل المتجاورة بجانب النزاعات القبلیة الرأسیة بین فخوذ وبطون القبیلة الواحدة ال
یمكن إرجاعھا ألي الزیادة الكبیرة والمطردة في أعداد الماشیة بجانب النمو السكاني الكبیر والتدھور البیئي 

بعض قبائل التماس وفي إطار سعیھا للسیطرة علي لت دخ.  )18(وتوسع الزراعات ونقص استخدامات المیاه 
الموارد في دائرة االستقطاب السیاسیة وأصبحت ھنالك عالقات اقتصادیة وسیاسیة بین تلك القبائل وبعض القوى 

ترتب علي ذلك ظھور األجندة القبلیة المدعومة بمراكز . رضة االسیاسیة المختلفة بالشمال والجنوب حاكمة ومع
ة مما ساعد في تفشى النزاعات بین الرعاة والمزارعین بسبب انتشار السالح والدعم الخفي الذي تجده قوى سیاسی

   .)19(الحركة الشعبیةوؤتمر الوطني الم: التكوینات القبلیة وبصورة خاصة من شریكي الحكم 
، قبل شریكي الحكم  الدعم السیاسي المعلن والخفي وبأشكالھ المختلفة للعدید من قبائل التماس من استمرار

 الكثیر من التحدیات خلقاتجاه الدولة السودانیة الموحدة نحو االنفصال لدعم المؤتمر الوطني والحركة الشعبیة 
وحیال . والمشكالت االجتماعیة واالقتصادیة لقبائل التماس ألنھا األكثر تأثرا بتبعات وتراكمات عملیة االنفصال 

. واالثنیة  بین المكونات القبلیة للتماس من الناحیة االقتصادیة ناقض حالة من التتانفصال الجنوب خلق
المجموعات التي تعتمد علي تربیة الحیوان والرعي تتطلب حسب الممارسة العملیة مساحات واسعة ومفتوحة وقد 

وحة شكل تلك المساحات المفتتو.  الجنوب في مناطق بحر العرب وغیرھا ھوظل المجال الحیوي لتلك القبائل 
 .والتي سوف تصبح مفقودة في حالة االنفصال مما یؤدي ألي تراجع الثروات الحیوانیة ألي المناطق الزراعیة 

تعتمد وبدرجة كبیرة علي تقیید حركة الثروة الحیوانیة في مناطق الزراعي وفي المقابل نجد أن متطلبات اإلنتاج 
إطار النشاط االجتماعي واالقتصادي والتي قد تسھم في الزراعة وبالتالي سوف تبرز ھذه المعادلة الجدیدة في 

  .)20(للتماسلمجموعات  یة بین التكوین القبلينشوء نزاعات داخل
لي ظھور نشاطات إؤدي تاآلثار االقتصادیة لالنفصال عند النزاعات القبلیة حول الموارد فقط وإنما ال تتوقف 

 ما یعرف باقتصادیات ھاط اقتصادي غیر شرعي ینتج عنلي نشوء نشإاالنفصال وسوف یؤدي  .اقتصادیة جدیدة 
في شكل اقتصادیات مراكز تجاریة محصنة خاصة في مناطق إنتاج النفط وفي المناطق ذلك قد یظھر و. ة بالغا

 .ط تجارة األسلحة في مناطق التماس انشزیادة وتوسع  وھنالك إمكانیة ل.حفرة النحاس مثل الغنیة بالمعادن 
ً لذلك فإن ھذه المناطق سوف لي إباإلضافة  تجارة التھریب والتي سوف تصبح واحدة من األنشطة تصبح مرتعا

 یمكن القول أن االقتصاد غیر الرسمي أو االقتصاد األسود الذي ینشأ ھوعلی. دیة الھامة لقبائل التماس االقتصا
بعد وسیتوطن  . انتھاء القتال یصبح عمیق الجذور بحیث یستمر حتى بعدسأثناء مرحلة استمرار النزاع المسلح 

وبناء علي ما سبق فإن اقتصاد الظل . ومع فقدان الدولة لسلطانھا في تلك المناطق بصورة تدریجیة انتھاء الحرب 
سیتوسع في مناخ االنفصال عادة ما یحرم الدولة مصادر عدیدة من الدخل نتیجة لتحول األموال والمھارات 

  . عن االستثمارات المنتجة الشحیحة في مناطق التماس بعیدا

  رؤیة مستقبلیة .5
یضع في االنفصال من الناحیة االقتصادیة االتجاه نحو خلق نموذج جدید یتكیف مع متطلبات ما بعد البد من 

 ھذا. العالقات المتداخلة بین الرعاة والمزارعین في مجتمعات مناطق التماس كیات االعتبار الفھم العمیق لدینامی
لي تكریس عالقات إتبع الظروف واألوضاع الداخلیة والخارجیة المتغیرة والتي یمكن أن تقود لي تإباإلضافة 

الخطوة األولي في أعمال رؤیة اقتصادیة جدیدة بین ویجب أن تبني . ة بین قبائل التماس المختلفة یتداخلیھ سلم
ألھلیة ومنظمات المجتمع المدني المكونات القبلیة في مناطق التماس علي أساس تعزیز المشاركة بین اإلدارة ا

تكوین شبكة أوسع تضم ممثلین للقطاع الحكومي والقطاع الخاص ألن ھذین ذلك مع . ومؤسسات الدولة 
القطاعین سیكون لھما دور رئیسي في نجاح أي جھود للمشاركة من اجل تحقیق االستقرار االقتصادي 

 بین أصحاب المشاریع االقتصادیة والتنمویة والمنظمات المشاركةمن ذلك البد من . واالجتماعي لھذه المناطق 
غیر الحكومیة والمجتمعات المحلیة الحكومیة لرفع مستویات المعیشة والحد من الفقر عن طریق تولید إیرادات 

فالقطاع الخاص یمكن أن  . )21(ریق جدید وتوفیر الماء والكھرباءكبیرة وإقامة مشاریع وخلق فرص عمل وفتح ط
یمكن و. دید من الوسائل یة لالنفصال في ھذه المناطق بالعي تخفیف الصدمات االقتصادیة واالجتماعیساعد ف

للقطاع الخاص أن یقوم بخلق الوظائف مما یؤدي اجتماعیا واقتصادیا ألي إعادة استیعاب األھالي الذین سوف 
 أھمیة وھي إعادة بناء  كم أن القطاع الخاص یستطیع أن ینھض بمھمة ال تقل.یتضرروا من االنفصال 

  .المؤسسات وثقافة األعمال الالزمة للحفاظ علي السالم 
ً االنفصال قد یكون  ً محفزا إلعادة التفكیر وإصالح دور الدولة في مناطق التماس عن طریق إزالتھا للعوائق عامال

اعي من أجل أداء المھام ذلك بإطالق رأس المال المادي والمالي والبشري واالجتم. والمخاطر المھددة لإلنتاج 
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 الطرق والكباري واألمن وإدارة  منالصحة والبنیات التحتیة األساسیةالعامة أداء أفضل في مجاالت التعلیم و
 عن طریق التنظیم المتسم بالكفاءة والفاعلیة لألسواق واالستثمار في ھبدال من السیطرة علیھذا . االقتصاد 

في نفس الوقت البد أن تعمل الدولة علي إقامة مؤسسات و لتحسین اإلنتاجیة ةزماللاة یالموارد البشریة والمؤسس
  .الحكم الراشد المتمثلة في القانون والعدالة 

 زال ھذه الرؤى واألفكار علي أرض الواقع والھادفة إلى تحقیق طفرات اقتصادیة تستوعب مرحلة التحولنوإل
  :یمكن اقتراح التالي  الناتجة من انفصال جنوب السودان في مناطق التماس

أن تدرك القیادات المجتمعة في مناطق التماس األھلیة والسیاسیة والفكریة أھمیة الترابط الوثیق بین  .1
 .االستقرار األمني والسیاسي وبین االستقرار االقتصادي والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة 

 تبادل المصالح االقتصادیة بین المجموعات الرعویة تكامل االقتصادي یستند عليالبد من خلق نوع من ال .2
یر الثقافة السائدة ألتي ال تستجیب ألي جھود التكامل وھذه یوالزراعیة في مناطق التماس مع العمل علي تغ

 .لیست بالمھمة السھلة وتحتاج ألي مجھودات مضنیة 
ة مرحلة التحول ھذه عبر توفیر  دوائر األعمال لتكون في خدماتإقامة ھیكل جدید قادر علي تسخیر قدر .3

ھ ھملیة ھي المقیاس الذي یستالتدریب الالزم والخطط اإلرشادیة الالزمة لجعل المسئولیة االجتماعیة التعاضد
 .الجمیع في المستقبل 

وضع خطط مرحلیة توجھ عنایة أكبر لمؤسسات سوق العمل بما في ذلك التدریب والتعلیم الالزمین ،  .4
مال بما في ذلك البنوك التجاریة وصنادیق التنمیة وتطویر المؤسسات القانونیة ومؤسسات سوق رأس ال

 .واتخاذ عدة تدابیر وتشریعات تقلل من المخاطر والمھددات األمنیة والسیاسیة في ھذه المناطق 
یعمل علي بناء القدرات ومنح تكنولوجیا اإلنتاج ي لإلنعاش االجتماعي واالقتصادي تأسیس صندوق محل .5

 .سسات والشركات المختلفة ، فضال عن مساعدة ودعم مبادرات األسر الصغیرة المنتجة للمؤ
لتعزیز ھم لفتح األبواب أمام المجموعات الرعویة والتي تسعي لالستقرار بتوفیر الفرص االقتصادیة  .6

 .و العنف  عمل علي استمراریة االستقرار وعدم االتجاه نحللشعور باإلبعاد وبالتالي تتولد لدیھم حوافز لا
 إنشاء مفوضیة لألراضي بمناطق قبائل التماس تعرف األرض وأعرافھا وتعرف المجتمعات المحلیة لخلق  .7

 .التوازن المطلوب مابین احتیاجات المزارعین والرعاة 
 من الثروات المعدنیة من أجل التنمیة وتعزیز الرعایة الصحیة واألمن وخدمات التعلیم ه توظیف النفط وغیر .8

تفاوض حول اتفاقیات االمتیاز رف علي الحساسیات الثقافیة لقبائل التماس عند تخطیط المشروعات والوالتع
 . ادلة مع شركات القطاع الخاص والشركات األجنبیة الع

مع  یع وتنفیذھارتقویة سیاسات التشاور العام مع مجتمعات ھذه المناطق وتأكید الشفافیة في تخطیط المشا .9
 .لمشروعات في تنمیة وتطویر القدرات للموارد البشریة علي مستوي ھذه المناطق االستفادة من ھذه ا

زیادة الكفاءة وتحسین استخدام الموارد المتاحة مع العمل عل إعادة بناء وتطویر البنیات لوضع استراتیجیات  .10
 .ج التحتیة من طرق وكباري وتوفیر الخدمات البیطریة والزراعیة التي تساعد علي تطویر اإلنتا

فق دلشركات األجنبیة والمتعلقة بتوفیر فرص العمل وتا اإلیفاء بالوعد من قبل الدولة والقطاع الخاص و .11
 .رأس المال واالستثمار 

  االستنتاج .6
ھي مشكلة لتي تواجھ توسیع مظلة التداخل في النشاط االقتصادي بین قبائل التماس المختلفة امن التحدیات 

التحوالت االقتصادیة ال یمكن أن تتم من خالل عملیة میكانیكیة ال تأخذ في . سیة ر اإلرادة السیاالتمویل وتوف
فقد تتباین التوقعات بشأن منافع التعاون بین .الحسبان البعد السیاسي واالجتماعي والشعبي في ھذه المناطق 

ن األمر یتطلب الثقة وحتى تصبح ھذه التوقعات مؤدیة لمنفعة كل المجتمعات فإ. المكونات القبلیة في التماس 
 .المختلفة واالطمئنان المتبادلین بین تلك القبائل وھذه العملیة تتطلب جھودا مضنیة من القیادات والمؤسسات 

ي والتنمیة لتحقیق التطور االقتصادي في ھذه المناطق فال بد من أن تقوم تالزم بین التعایش السلمھناك 
 تأخذ في االعتبار الحقائق التاریخیة القتصادیات ھذه المجتمعات المشروعات التنمویة واالقتصادیة علي خطط

ر ال بتوفإال یتحقق ذلك . اإلنتاجي  من الثقة والتبادل درجةبمكوناتھا المختلفة وتعمل ھذه المشروعات علي تحقیق 
طق التماس من اإلرادة الحرة المشتركة والتفاھم حول األھداف والمصالح االقتصادیة بین القبائل المختلفة بمنا

  .                                                               جھة والدولة والقطاع الخاص من جھة أخرى 
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