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مشكالت ادلناطق احلدودية يف السودان والية كسال أمنوذجا
إبراىيم عبد اللطيف عبد اؼبطلب خوجلي
جامعة كسال  -كلية الرتبية  -قسم اعبغرافيا  -السودان

ادلستخلص
ىدفت الدراسة اىل معرفة مشكالت اؼبناطق اغبدودية يف السودان والية كسال أمبوذجا .سبت صياغة مشكلة الدراسة
يف السؤال التايل :ما سبب انعدام األمن ابلشريط اغبدودي بني السودان وارتراي وأثيوبيا؟ .بنيت الدراسة على الفرض
التايل :إن سبب انعدام األمن اغبدودي ىو نتيجة حتمية للتنوع أالثين ابلشريط اغبدودي بني الدولتني .استخدمت
الدراسة اؼبنهج االقليمي واؼبنهج الوصفي التحليلي .أىم النتائج أن الشريط اغبدودي بني الدول يعاين من مشكالت
زبطيطية وتنفيذية وتنموية .أىم التوصيات دعم االىايل ابلشريط اغبدودي لتحقيق األمن والتنمية اؼبستدامة.
Abstract
The study aimed to know the problems of the border areas in the Sudan and the State
of Kassala in particular. The problem of the study was formulated in the following
question: what are the veasans of insecurity on the border between Sudan, Eritrea and
Ethiopia? The study is based on the following assumption: The cause of border
insecurity is an inevitable result of the diversity of the two sides of the border between
the three countries. The study used the regional approach and descriptive analytical
approach. The most important results are the border strip between countries suffers
from planning, execution and development problems. The main recommendation is
supporting the people along the border to achieve security and sustainable
development.

مقدمة
يقع السودان يف اعبزء الشمايل الشرقي من القارة اإلفريقية ويعد السودان دولة حدودية اذ ربدىا سبعة دول منها
ماىي حبيسة أي ليس ؽبا منافذ حبرية مثل تشاد وإفريقيا الوسطي ودولة جنوب السودان وإثيوبيا ودوال أخري ؽبا منافذ
حبري مثل مصر ولبيبا واريرتاي يبلغ ؾبموع إصبايل اغبدود األرضية مع الدول االخري( )6.780كلم ،وطول اغبدود بني
السودان واريرتاي ( )636كلم ويبلغ وطول اغبدود بني والية كسال واريرتاي ()335كلم كما يبلغ طول اغبدود بني
السودان وإثيوبيا( )727كلم ويبلغ وطول اغبدود بني والية كسال وإثيوبيا()17كلم وىذا الطول اؼبتمدد أجود توترات
وصراعات علي طول الشريط اغبدودي ،وىنا أنخذ مبوذج اغبدود السودانية االريرتية واإلثيوبية اؼبتاطبة مع والية كسال
امبوذجا لتلك وما نتج عنها من مشكالت أمنية واقتصادية واجتماعية وإسرتاتيجية .سبت معاعبة مشكلة الدراسة
بواسطة مبوذج السبب واألثر (ملحق( .()1أىم فرضيات الدراسة :انعدام األمن اغبدودي ىو نتيجة حتمية للتنوع
أالثين ابلشريط اغبدودي بني الدولتني .يعاين الشريط اغبدودي مع ارتراي وإثيوبيا عدة مشكالت تبدو مؤشراهتا
(اقتصادية – أمنية – اجتماعية -إسرتاتيجية) .تكمن أنبية الدراسة يف اهباد سبل مناسبة لتطوير اغبدود من خالل
أىلها فبا يؤدي ايل مردودات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية فبا يؤدي ايل تنميتها .معرفة األوزان اعبيوإسرتاتيجية
واعبيو سياسية لذلك الشريط اغبدودي .ىدفت الدراسة اىل إبراز اثر اغبدود علي التكوين الداخلي للدولة (سكاين
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اقتصادي اجتماعي سياسي) .لفت انتباه متخذي القرار بوضع الشريط اغبدودي يف اغبسبان من خالل وضع اؼبوازانت
التنموية.

تعريف احلدود  :اغبد يعين الفصل واغبجز واؼبنع من االختالط ومن خصائص الدولة ان ؽبا عاصمة وحدودا سياسية
ربدد نطاقها اإلقليمي وربدد اغبدود السياسية األراضي اليت سبارس عليها الدولة سيادهتا وزبضعها لسلطاهنا وتطبق فيها
قوانينها ويكون ؽبا حق االنتفاع هبا واستغالؽبا ويدخل ضمن ذلك النطاق األرضي والبحري وما فوقو من ؾبال
جوي،الديب ،د ت ،دبعين اخر ان اغبدود ىي خطوط ونبية اونقاط ارتكازية تنهي عندىا سيادة دولة بكل تفا صيلها
من سلطة ملكية وسن قوانني وتشريعات لتبداء سيادة دولة اخري بنفس القدر من التفاصيل.
وظائف احلدود :تناول اؼبنقوري2006 ،م ان اىم وظائف اغبدود ىي :

أ /الوظيفية السياسية :نفصل اغبدود السياسية احدي الدول عن سياسيات الدول اجملاورة ؽبا حيت التسرب أفكار سياسية

ىدامة .

ب /الوظيفة االجتماعية :تعمل اغبدود السياسية للحد من حركة انتشار السكان وانتقاؽبم ،بدون موافقة رظبية من دولة
آلخري ،تبعا للفوضى واؼبشكالت االجتماعية اليت تنشا نتيجة اختالط عناصر غري متجانسة انثوغرافيا داخل الدولة
اؼبستقبلة.

ج /الوظيفة األمنية :تضبط اغبدود السياسية حركة التهريب بواسطة ماتتخذه الدولة من إجراءات أمنية تبعا لقواعد العالقات
الدولية كما إن عمليات إغالق اغبدود اليت تنتهجها بعض الدول من وقت ألخر نتج عن صراعات وحروب ذات ـباطر
اقتصادية وسياسية وأمنية.

د /الوظيفة اإلسرتاتيجية :اغبدود السياسية تشكل نقاط ارتكاز إسرتاتيجية توضح عليها عادة وسائل الدفاع من قواعد
عسكرية ووسائل االستطالع واإلنذار اؼببكر وتبعا لتغلغل العناصر اؼبخربة كما تعد نقطة االنطالق كبو اؼبناطق اجملاورة من
جهة نظر السياسية.

احلدود االقتصادية
وىي اإلطار اػبارجي للدولة فإهنا تعمل علي حصر موارد الدولة االقتصادية بداخلها تبعا الستغالؽبا بواسطة عناصر خارجية
كما سبنع تسرب البضائع منها واليها ،االدبوافقة رظبية عرب نقاط العبور اؼبنشاة خصيصا ؽبذا الغرض واليت تعد احد موارد
الدولة اؼبالية من عائدات اعبمرك أي أهنا تضبط حركة البضائع والسلع عرب الرسوم اعبمركية وتدابري االنتقال.
ذكر(شتا1992،م) ان للحدود ثالثة وظائف وىي :وظيفة االمن واغبماية سواء ان كانت ىذه اغبماية تتعلق حبرمة ارض
الدولة وضبايتها ضد اي ىجوم مفاجي  ،اوكانت هتدف ايل ضباية شعب الدولة ووقايتها ضدما يهدده يف امور الصحة
واالقتصاد والثقافة .دور اغبدود يف ضباية االقتصاد الوطين ودعم االقتصاد فحدود الدولة بعد ربديدىا تقوم علي ربيق التنمية
االقتصادية وظائف مهمة يف اجملال االقتصادي إبقليم الدولة دبا ينعم من ثروات يبكن ان سبثل عنصرا أسياسيا يف إقامة نظام
اقتصادي وطين .وتعني نطاق اإلقليمي لسيادة الدولة حيث أصبح اػبط اغبدودي يعين ربديد نطاق اؼبكاين الذي تباشر عليو
الدولة سيادهتا واختصاصاهتا.
القبائل احلدودية يوجد علي طول الشريط اغبدودي بني السودان ودوليت ارترياي واثيوبيا قبائل مشركة يوجد بينهم تواصل

بكافة اشكالو (اجتماعي – اقتصادي – ثقايف)يف صبيع مناحي اغبياة افراح واتراح ،لو مردوده ىذا التواصل يف هناية اؼبطاف
ىو الربح واؼبنفعة الذاتية وكذلك يعمل علي تبادل اػبربات والتجارب وانتقاؽبا من مكان آلخر وابالضافة ايل تقوية العالقات
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بني اجملموعلت االثنية القاطنة يف الشريط اغبدودي يبكن ان تصل ايل درجة اؼبصاىرة .من اشهر ىذه القبائل الرشايدة وبين
عامر وىذه القبائل التتحرج ابدا يف تعريف نفسها اترة ابهنا ارتريية واترة اخري اهنا سودانية يف الوقت .ىذه القبائل اليت
تعيش علي جانيب اغبدود وفكرة اغبدود ابلنسبة ؽبا فكرة ونبية حيث سبتلك حرية التنقل واغبركة علي اغبدود.
الشريط احلدوي يقصد بو الشريط الفاصل بني منطقتني اواكثر وىو عبارة عن موقع علي ارض الواضع االرضي واػبريطي

يسمح ابلتعامل للجهات الرظبية ويعرف ابنو ىو الشريط الذي تبداءوتنهي منو سيادة كل دولة علي طول الشريط.
جدول ( )1الفرق بني التخوم واحلدود السياسية
الرقم
1

التخوم

احلدود السياسية

مناطق جغرافية ؽبا مساحة (ؽبا طول وعرض) كالغاابت والصحاري

عبارة عن خطوط تفصل بني الدول بعضها وبعض ال يتعدى عرضها بضع
بوصات احياان

ظاىرة جغرافية

ظاىرة بشرية

ليس ؽبا اساس قانوين او معاىدة ربدد اطارىا اؼبكاين بدقة

ظاىرة قانونية شرعية ربدد وواجبات جانيب اغبد السياسي من خالل اتفاقية او
معاىدة

4

ظاىرة اثبتة يف اؼبكان ال تتغري بتغري الظروف اي ال يبكن ربريكها

ظاىرة قابلة للنقل واغبركة والتغيري بل واالختفاء يف حاالت كثرية

5

تضم احيان موارد طبيعية الهنا بطبيعتها ؽبا مساحة كالغاابت واعببال

ال تظهر هبا موارد طبيعية الهنا ؾبرد خطوط

2
3

Source: http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=1&lcid=2303

خصائص ادلناطق احلدودية بشرق السودان
أ /ضعف اؼبؤسسات التقليدية لقيام بدورىا اذباه السكان واؼبنطقة نتيجة إلضعافها واالستعاضة ابلضباط اإلداريني حديثي التخرج .
ب /تعاون اجملتمعات احمللية علي الشريط اغبدودي مع اؼبهربني والتجار البشر وضبايتهم.
 /3تفشي القبيلة السياسية واليت اخرتقت اػبدمة اؼبدنية واؼبؤسسات اغبكومية فبا فتح اجملال لتوفري اغبماية االجتماعية علي األساس
القبلي او العرقي للجناة من اؼبهربني واؼبتجرين ابلبشر والتهريب السلعي والتغاضي عن ىذه اؼبمارسة.
 /4حراسة اغبدود بشرق السودان تعاين من ضعف عالوة عايل فساد بعض اؼبسئولني اغبكوميني الذين ىبدمون مصاغبهم فبا عمل
علي زايدة تدفق الالجئني وتقليص القدرة علي حركتهم بعد دخوؽبم.
/5ضعف التنمية واػبدمات اليت ترتكز داخل منطقة األعمال اؼبركزية للمراكز اغبضرية والذي يسمي ابالكبياز اغبضري او التوطن
التنموي اغبضري (عبدالعاطي 2017،م())2
 /6الصراع بني الرعاة واؼبزارعني
 /7تفشي البطالة واالمية
 /8عدم استقرار اجملتمعات علي طول الشريط اغبدودي للظروف تلقبات اؼبناخ
 /9قلة اؼبوارد وغيات التنمية اؼبستديبة
ادلوقع اجلغرايف

تقع والية كسال يف اعبزء الشرقي للسودان حيث وبدىا من الشرق دولة إرتراي ومن الشمال والية البحر األضبر ومن اعبنوب
الغريب والية القضارف ومن الشمال الغريب والية هنر النيل أما موقعها الفلكي تقع بني دائريت عرض( 14.45و 15.17
مشال) خط االستواء بينما تقع بني خطي طول(  34.40و  37شرق) خط غرينتش  .اؼبساحة :تقدر مساحة الوالية حبوايل
( 42320كلم )2سبثل ( ) %1.8من إصبايل مساحة السودان  .عاصمتها كسال ،وتضم والية كسال احدي عشرة ؿبلية
وىي مدينة كسال ،ريفي كسال ،ريفي غرب كسال ،ريفي نبشكوريب ،ريفي تلكوك ،ريفي ود اغبليو ،ريفي خشم القربة ،ريفي
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مشال الدلتا ،ريفي اروما ،مدينة حلفا اعبديدة ،ريفي هنر عطربة .تقع الوالية ضمن نطاق حزام الساحل األفريقي والذي يبتد
عرضيا جنوب الصحراء ألكربي بني دائريت عرض (15و ) 25درجة مشاال من احمليط األطلسي غراب إيل البحر األضبر ويشكل
جزءا من األراضي اعبافة يف العامل اليت تشكل(  )%33من اليابسة وتقع غالبيتها يف قارة أفريقيا ،كما تقع الوالية ضمن حزام
العطش يف السودان والذي يبتد بني داتريت عرض (11و )16درجة مشال خط االستواء .وفقا لتصنيف كوبن
1923)Koppenم) يبكن تقسيم الوالية إيل اعبزء الشمايل يقع ضمن أتثري اؼبناخ الصحراوي اغبار اعباف ،واعبزء اعبنويب
يقع ضمن اؼبناخ الصحراوي شبو اعباف .اما مناخيا :يتمثل مناخ الوالية يف صورتو العامة مبط انتقايل حبكم موقع الوالية
اعبغرايف بني اإلقليم الصحراوي يف الشمال واإلقليم اؼبداري السوداين يف اعبنوب .اما من انحية السكان :فيبلغ تعداد سكان
الوالية ( )1789806نسمة حسب التعداد اػبامس لعام (2008م) ويشكلون ( )%58من سكان السودان واؼبعدل
السنوي للنمو( )%2.8وىو يباثل معدل النمو يف السودان ويشكل الذكور ( )%55.4من ؾبموع السكان بنيما اإلانث
يشكلن ( )%44.6ويعيش ( ) %73.9من السكان الوالية يف اؼبناطق الريفية بينما(  )%26من السكان يعيشون يف
اؼبناطق اغبضرية .تعترب الوالية من الوالايت اليت تعتمد علي اؼبياه اعبوفية وسبتاز مياىها ابلعزوبة وتوجد على أعماق ( 40قدم)
ينبع هنر القاش من اؽبضبة االريرتية الواقعة جنوب أظبراء وتقدر مساحة اؼبنبع التجميعية حبوايل (21000كلم ) وينحدر يف
اذب اه الغرب مارا بشمال تسين ،ويدخل اغبدود السودانية عند قرية قلسا،ويتميز النهر بشدة تياره واكبداره الشديد من كل عام
مع تذبذب واضح يف كميات اؼبياه الواردة سنواي وكميات الطمي الكبرية اليت وبملها يف مياىو (إدارة اؼبياه اعبوفية
والوداين2016م) .وتعد والية كسال واحدة من والايت السودان اليت عانت لفرتة طويلة من نقص الغذاء والتدىور البيئي
وسيادة انظم االنتاج غري الكفء والبفاض االنتاجية وتناقص مقدرة االنسان ابلوالية علي اتباع اسرتاتيجيات التكيف مع
التصحر والكوارث الطبيعية بنفس القدر أتثرت نظم االقتصاد الريفي ابلصراع الطويل علي اغبدود السودانية االرترية فبا ادي ايل
التدفقات اؼبستمرة واؼبتعاظمة لالجئني اضافة ايل حركة اػبروج الريفي كبو اؼبراكز اغبضرية ابلوالية  .ظلت اؼبناطق اغبدودية
ابلوالية تعاين نقص االمن الغذائي وضعف اػبدمات االساسية وتدىور االمن الغذائي واإلنساين ايل جانب العزلة النسبية
وؿبدودية الفرص االقتصادية وارتفاع معدالت الفقر وضعف مؤسسات الدولة .ميما يتعلق ابجملموعات السكانية اليت تقطن
اغبدود ىناك اثنا عشر قبيلة تعيش يف الشريط اغبدودي اؼبتاخم إلثيوبيا وتعد اؼبساليت والفالتة واؽبوسا والداجو اكرب عددا
،بينما قبائل البين عامر واؽبد ندوة االكثر عددا علي حدود السودان مع ارتراي.
مالمح عن دولة إثيوبيا تعين إثيوبيا بلغة اليواننية ارض البشرة السوداء ويقدر عدد سكاهنا حبوايل 93مليون نسمة ويشكل

اغبضر نسبة %17ويسود الفقر وتفشي اإلمراض خاصة إمراض الطفولة اليت تشكل اعلي معدل وفيات األطفال دون
اػبامسة .وان  %85من السكان تعتمدون علي الزراعة ويعاين القطاع الزراعي من عدة ؿبددات منها تكرار نوابت اعبفاف
ابإلضافة ايل ضعف البنيات األساسية وزبلف أساليب االنتاج الزراعي رغم توفر اؼبياه العذبة اذ يطلق عليها انفورة إفريقيا اذ
يوجد هبا أكثر من  19هنر ،ويشكل إنتاج النب العائدات الرئيسية يف الدولة رغم ضعف أسعاره عاؼبيا فبا دفع السكان ايل
االذباه كبو زراعة القات ،وتعد دولة إثيوبيا دولة مثقلة ابلديون ويشكل الدين العام %31.8من الناتج احمللي اإلصبايل وتقدر
القوي العاملة هبا حبوايل 38مليون نسمة وإن نسبة من ىم ربت خط الفقر  %38.7إما خبصوص االنتاج الصناعي فهو
متدرج ويعاين من عدة مشكالت منها عدم الكفاءة وبدرة الطاقة وأخريا اذبهت كبو إنتاج الكهراب اذ قامت بتشييد طبس
سدود يعد سد النهضة اكرب تلك السدود .وتعد دولة اثيوبيا دولة حبسية اي ليس ؽبا منافذ حبرية.
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مالمح عن دولة اريرتاي
تعين كلمة اريرتاي بلغة التقراي البحر االضبر ويبلغ عدد سكاهنا  6مليون نسمة ويغلب علي تركيبها السكاين الفئة العمرية من
(15ـ ـ ـ  )65سنة  ،الرتكيبية اإلثنية اليت تتوزع كاأليت :التكرقبا نسبتهم %50من ؾبموع السكان والتقراي والكوانما نسبتهم
%40من ؾبموع السكان والعفر نسبتهم %4من ؾبموع السكان وأخريا السابو وىم سكان البحر االضبر نسبتهم %3من
ؾبموع السكانو %3عناصر أخري،وتسود يف اريرتاي األمية اليت تبلغ نسبتها %58.6ونظام اغبكم نظام اغبزب الواحد ويعتمد
 %80من السكان علي الزراعة وىي ذات طابع اعاشي فقط ،أثرت اغبرب اليت دارت بينها وبني إثيوبيا علي االقتصاد ولكنها
قامت دبحاوالت لتطوير البنية التحية وربسني قدرات موانيها البحرية اؼبطلة علي البحر االضبر كما سيطرت علي النقد األجنيب
ابلبالد كما اعتمدت علي التحاويل اػبارجية والضرائب ابإلضافة ايل القطاع التعديين وقبد ان نسبة السكان الذين يعيشون
ربت خط الفقر تقدر حبوايل .%50

ادلشكالت االقتصادية
االذبار ابلبشر :هتريب البشر يشمل تسهيل وترحيل أو ؿباولة الرتحيل أو العبور غري الشرعي للحدود يف انتهاك قوانني الدولة
او أكثر بطريقة سرية او عن طريق اػبداع كاستخدام واثئق مزورة،وقبد إن معظم اؼبهربون ضحااي اعبرائم أخري،وقبد ىنالك
أوجو الشبو بني االذبار والتهريب ىو الغرض الكسب اؼبادي السريع  ،أما عن االختالف:
أ /اؼبوافقة او القبول :متوفر يف حال التهريب وليس ىنالك موافقة يف حالة االذبار
ب /االستغالل :العالقة التجارية بني الطرفني يف التهريب واستغالليتو يف االذبار.
ج /عبــور اغبــدود الدوليــة :شــرط يف التهريــب ولكــن يف االذبــار يبكــن إن يكــون داخليــا (عبــدالعاطي2016،م) واعبــدول ()2
يدعم ذلك .يشمل االذبار علي بعض عناصر التهريب واالذبار ابلبشر أييت يف اؼبرتبة الثالثة بعد السالح واؼبخدرات من حيث
حجـ ـ ــم األم ـ ـ ـوال اؼبتداولـ ـ ــة وتقـ ـ ــدر اإلرابح مـ ـ ــن عمليـ ـ ــات االذبـ ـ ــار ابلبشـ ـ ــر ب(33بليـ ـ ــون دوالر)معظمهـ ـ ــا اييت مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدول
اؼبتقدمة(عبدالعاطي2016،م( .))1يستخدمون يف الدعارة وبيع األعضاء البشرية.
جدول ( )2أوجو االختالف بني جرمييت هتريب البشر ادلهاجرين واالجتار ابلبشر
الرقم

العناصر

1

اؼبوافقة

2
3

االستغالل
عرب اغبدود

4
5

الضحية
الواثئق

االجتار ابلبشر
غري سليمة أو غري موجودة
نعم
ليست دائماً

الفرد والدولة
حجز الواثئق أو القسر

هتريب ادلهاجرين
سليمة
ال .فقط مقابل مادي معلوم
دائماً

الدولة
واثئق غري قانونية أو غري موجودة

ادلصدر  :الشيخ وخريية 2112،م

العوامل ادلساعدة يف االجتار ابلبشر بوالية كسال:

أ /تضيق اػبناق علي اؼبواطنني بدوليت ارتراي .واثيوبيا
ب /وعورة اغبدود بني السودان وارتراي فبا صعب األمر علي السودان للتنمية اغبدودية.
ج /ضعف وأضعاف مؤسسات اغبكم التقليدية (اإلدارة األىلية) للقيام بدورىا يف تقليل حدة ىذه الظاىرة.
د /عدم إشراك اجملتمعات احمللية يف حل تلك اؼبشكالت واالعتماد علي اغبل العسكري فقط .
ه /انعدم وجود خدمات تنموية علي طول الشريط اغبدودي بني الدولتني من قبلو.
و /العزلة االجتماعية
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ز /عدم وجود واثئق ثبوتية
ر /االبتزاز األسري من قبل ذبار البشر
ي /ىروب الفئات الشبابية من دولة اريرتاي خوفا من التجنيد العسكري.
أسباب تفاقم االجتار ابلبشر

تتخذ ظاىرة االذبار ابلبشر عدة أمباط ولكن األكثر شيوعا ىي االختطاف واالستدراج والسيطرة والتعذيب مث طلب
الفدية ابإلضافة ايل االحتيال واػبداع واالستغالل السلطوي تصنف الدول اليت ؽبا عالقة بظاىرة االذبار ابلبشر ايل
ثالثة أصناف ىي  :دول معربا او وجهة  ،دول مصدرة  ،ودول معرب ومصدرة االثنان معا .السودان يعد دولة معرب
وتصدير معا وان دولة اريرتاي تعد دولة تصدير للبشر فقط ابإلضافة ايل ذلك فان االريرتيني يعدون السودان دولة معرب
يف نفس الوقت.

اللجوء يف السودان
معتمدية الالجئني يف السودان تعد اعبناح اغبكومي للمفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم اؼبتحدة ،ومت
إنشاء معتمدية الالجئني يف عام 1968م وأول القادمني من الالجئني من دولة زائري وتقوم اؼبعتمدية كشريك غي
شؤون الالجئني  ،ويعد السودان اول من سن قانون اللجوء وكان ذلك يف 1974م وقد مت ربديثو عام 2014م ويبنح
اللجوء ألسباب اإلنسانية ويبثل دور حكومة السودان يف توفري وهتيئة األرض اليت تقام عليها اؼبعسكرات الالجئني ،كما
توفر اغبماية لالجئني ويرتكز دور وكالة األمم اؼبتحدة لالجئني يف توفري االحتياجات األساسية من (مأكل +
مشرب+سكن الئق +عالج) كما يوجد منظمات مساعدة أخري تقوم بوظائف ؿبددة مثل اؽبالل االضبر متخصص
يف تشيد مساكن الالجئني كما تقوم ىيئة اإلعمال اػبريية االىتمام ابلصحة ومنظمات أخري تقوم ابلتغذية والتعليم
مثل منظمة تالويت
يبلغ عدد معسكرات الالجئني ابلسودان ( )15معسكر ،حيث يوجد عدد ( )8معسكرات بوالييت القضارف
وكسال وعدد( )4معسكرات بوالييت اعبزيرة وسنار وعدد( )3معسكرات بوالية غرب دارفور .ويوجد ثالث أنواع من
الالجئني يف السودان:
أ /الالجئني الذين يقيمون دبسكرات الالجئني :وىم السهل حصرىم وان الفارق كبريا بني العدد اؼبسجل يف الفحص
األويل والعدد اؼبوجود وذلك بسبب التسرب من اؼبعسكرات .
ب /الالجئني الذين يقيمون ابؼبدن واؼبراكز اغبضرية  :بذلت عدة جهود غبصر ىوالء الالجئني يف اؼبدن واؼبراكز
اغبضرية مثل (بور تسودان – كسال – القضارف – مدين – اػبرطوم ) وإعطاءىم بطاقات
ج /طالبني اللجوء اعبدد:وىم من فئة الشباب الذين يقدمون طلب اللجوء بعد وصوؽبم مباشرة ايل ارض
اؼبعسكر(ضبد2115،م) .يوجد تزايد مستمر يف إعداد الالجئني من عام ايل اخر ويرجع ذلك ايل التدفق البشري
اؼبستمر نتيجة لعوامل الطرد واعبذب اؼبتعلقة ابؽبجرة وكذلك التشابو يف اػبصائص العرقية والثقافية ساىم بصورة كبرية
وفعالة يف عملية عدم السيطرة علي ربركات الالجئني االرترتني يف السودان و جدول ( )3يوضح إعداد الالجئني
ابلوالايت الشرقية.
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جدول ( )3إعداد الالجئني ابلوالايت الشرقية للسودان

ادلشكالت اإلسرتاتيجية

إعداد الالجئني

العام

609194

2010م

639442
659085

2011م
2012م

667133
674817

2013م
2014م

669372

2015م
اؼبصدر:معتمدية الالجئني 2015

اإلمراض العابرة للحدود :حبكم وقوع اؼبنطقة الوالية مع دوليت اعبوار ارتراي وإثيوبيا فهنالك امراض تكون عابرة للحدود
متمثلة يف االيت :إمراض ذات طابع أنساين ،إمراض ذات طابع حيواين ،إمراض ذات طابع نبايت ،إمراض ذات طابع
مائي ،وإمراض ذات طابع ىوائي .كما توجد عدة إمراض مسكوت عنها ابلوالية منها الكبد الوابئي وااليدز ويوجد
حول النطاق اغبضري من االذباه اعبنويب حمللية كسال وسبب وجود ىذه اإلمراض ىو فبارسة التجارة اغبدودية ،وأيضا
عدم وجود الكشف الطيب عند دخول السياح وفبارسة االذبار ابلبشر علما ابن الدول اغبدودية عندما تتعرف دبعلومة
اإلصابة من احد إفرادىا (خاصة العنصر األنثوي) يتم استبعاده اغبدود السودانية ،واػبوف من تطور ىذه اإلمراض
لكي تصبح حاالت وابئية .تكمن اػبطورة ىذه االمراض يف اهنا توثر علي اغبالة الصحية لإلفراد وتوثر علي الثروة
اغبيوانية وعلي مصادر الغذاء لإلنسان.كما تظهر اػبطورة يف العقود القادمة حيث ظهور مسببات جديدة لإلمراض مل
تكن معروفة حيث اهنا تتمحور لتتنقل من االنسان ايل اغبيوان من اؼبستودع اؼبرضي (ىو الشي الذي ام ان يكون
حامال ام مريضا)
من االمراض احليوانية :الربوسيال(اغبمي اؼبالطية ) بكريي فبكن تكون االصابة جامعة إمراض ذات طابع نبايت منها
نبااتت لسان الطري الذي دخل ايل كسال عرب القاش عام 1989م وىو يعمل علي هتيج اعبهاز التنفسي واؼبخاطي
لالنساانثناء وبعد فرتة اػبريف.

إمراض هنر القاش :ىي األمراض اليت تظهر أثناء الفيضان وذلك بسبب ركود اؼبياه الذي يودي توالد البعوض فيها
لعدم وجود مصارف .تصريف مياه األمطار وانتشارىا لو عالقة ابؼبياه ،وقد مثلت يف اإلسهاالت والدسنتاراي كما
يوجد ارتفاع اابإلصابة أبمراض العيون نتيجة لتوالد الذابب بسبب تراكم اؼبياه والفضالت .أيضا وكذلك االستخدام
اؼبكثف للمبيدات لرش اغبشرات والبعوض أثناء الفيضان  ،وأما اإلسهاالت فردبا يكون سببها تعدد مصادر اؼبياه ومن
األمراض اؼبستوطنة اؼبال راي ابؼبنطقة نتيجة للحالة القتصادية للسكان الفقر) وما ينجم عنها من مستوى معيشي
وغذائي ،فالضعف اعبسدي هبعل اإلنسان أكثر عرضة لألمراض ىذا ابإلضافة إىل ازدايد معدل انتشارىا يف فرتة
اػبريف والفيضان .وبسبب البعوض وكذلك تلوث األطعمة واؼبأكوالت خاصة اػبضر والفاكهة الذابب واغبشرات
الناقلة ألمراض ذات البعد التلوثي فبا يودي ايل ارتفاع نسبة الدستناراي دبدينة كسال خصوصا مث أتيت أمراض اعبهاز
التنفسي والعيون اإلسهاالت والتيفوئيد وظهرت حالليا امراض اغبمي النزفية والكولريا وضبي الباعوض الذي يسمي
الزعاج اؼبصرايليت تنقل ضبيات متنوعة يف ـبتاف االطوارعلى التوايل وىي أمراض ؽبا عالقة ابؼبياه ،فالوعي الصحي يسهم
يف التقليل من اإلصابة هبذه اإلمراض.
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الضغط علي اخلدمات
نتيجة للهجرات اؼبتكررة بصورة يومية وخاصة من فئات الشباب يف األعمار(  21إيل 35سنة) أشارت اعبهات الرظبية
ذات الصلة ابلوجود األجنيب بوالية كسال ان من يدخول يوميا حوايل 60شخص يوميا القادمني من دول اعبوار
وخاصة دولة ارتراي حبكم التالشي اؼبسايف بني الدولتني فبا خلق حاالت ضغط علي صبيع اػبدمات الوالية كسال خاصة
اعبانب اغبضري منها الضغط متمثل يف الوحدات التالية :اػبدمات التعليمية دبختلف مراحل الدراسة ،اػبدمات
الصحية ،خدمات النقل ،خدمات االعاشية فبا اوجد حالة من الغالء اليت اثرت علي اؼبواطنني السودانيني خاصة
اؼبنطوين يف السلك الوظيفي.فبا خلق فقرا حضري .
مشكالت اقتصادية

التهريب :إدخال البضائع إىل البالد أو إخراجها منها بصفة غري شرعية دون أداء الرسوم اعبمركية ،والرسوم والضرائب
األخرى كليا اوجزئيا أو خالفا ألحكام اؼبنع والتقييد الواردة يف ىذا القانون أو يف القوانني واألنظمة األخرى .والدوافع
احملركة للتهريب ىي يف الغالب اؼبشاركة يف ذبارة ببضاعة غري مشروعة كاؼبخدرات أو اؽبجرة غري الشرعية أو قد يدفعها
التهرب الضرييب أو البيع يف اػبفاء إن كانت البضاعة مسروقة.

التهريب عرب احلدود  :وىو من اكثر أنواع التهريب شيوعاُ حيث ان السودان دبساحتو الشاسعة وربده عدة دول ذات
قبائل حدودية مشرتكة وال توجد اي فواصل حدودية بينهما سواء كانت طبيعية او صناعية ىذا فضالً عن بوابة البحر
االضبر واليت يقدر طوؽبا حوايل ( )6.781كيلو مرت وىذا النوع يعترب من اخطر االنواع اضراراً أبمن البالد واؼبواطن اذ
ان قلة الرقابة اغبدودية الكاملة وقرب القري اغبدودية ذلت القبائل اؼبشرتكة ووعورة األماكن اغبدودية ومورواثت
التهريب بني بعض القبائل اغبدودية كلها اعتربت من ؿبفزات االرىاب واإلعمال االرىابية بني الدول ودخول
األشخاص واعبماعات غري اؼبرغوب يف دخوؽبم او خروج اشخاص خطرين.

أسباب ودوافع التهريب

أ /الكسب اؼبادي السريع
ب /فبارسة التهريب ابلوراثة والتفاخر بني ابناء القبيلة
ج /قرب مواقع االنتاج من حدود الدولة اجملاورة
د /احتقار السلطات وربديها هبذا الفعل
ه /عدم االقتناع أبنظمة االسترياد واػبضوع ألنظمة الضرائب
و /سرعة تنامى رأس اؼبال ودورتو التصاعدية
ز /خروج معتادي التهريب أبمواؽبم من السلطة والنظام اؼبصريف اؼبعمول بو ىف الدولة
ر /دوافع سياسية لدولة معادية مثالً لألضرار ابلدولة وتدمري اقتصادىا
مشكالت أمنية

األمن ادلائي :ان اعتماد والية كسال علي هنر القاش دون أي ضماانت من جهة القابلة(ارترياي) وىو عدم وجود أي نوع من
االتفاقيات اؼبائية علي مستوي الدولة ككل او علي مستوي الوالية بشكل خاص وذلك لضمان االستمرارية التدفق اؼبائي
حيت يف الغري الظروف الطبيعية مثل اغبروب والنزاعات اغبدودية من ابب االلتزام االخالقي اواالمن اؼبائي،وقبد ىنالك
تصاعد يف معدالت السكانية ابلوالية نتيجة لالستقطاب اغبضري واالستخدامات اؼبائية الزائدة من قبل السكان وانعدام
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وجود سياسيات الرتشيدية الستخدام اؼبفرط للمياه ابلوالية وذلك لوقف اؽبدر اؼبائي وان األزمة اؼبائية اؼبتوقعة يف حالة التدىور
اؼبائي اليت تبدأ  2026م ابألزمة اؼبائية اليت تكون 2031م حسب توقعايت وذلك حسب قلة اإليرادات اؼبائية السنوية اليت
بدأت تقل عن  650مليون مرت/3السنة وىنالك أسباب سوف تؤدي ايل التدىور واألزمة اؼبائية ابلوالية متمثلة يف االيت:
ؿبدودية اؼبورد اؼبائي ،الكثافة السكانية نتيجة لالستقطاب اغبضري .والسحب غري األمن يف ظل غياب سياسيات ترشيدية
الستخدامات اؼبياه ابلوالية .خوجلي 2016م.

اتمني احلدود :يتم اتمني اغبدود ابلوسائل التالية :تنظم حركة العمران االستيطاين البشري .التخطيط التنموي الشامل .تنمية
اجملتمعات (بناء القدرات ) .والتنمية اؼبكانية من خالل توفري اغباجات االساسية للتنمية اؼبكانية من مياه صاغبة للشرب من
تعليم من صحة قطيع حيوان،ابالضافة ايل سبكنو من اغبصول علي االفكار اعبديدة واالبداعية والتطورية والتوعوية لضمان
مشاركتو ابكربقدر والء يف اتمني اغبدودكشريك اصيل يف عملية التامني اغبدودي.

مشكالت اجتماعية

التلوث االجتماعي :ىو تلك التغريات الغري مرغوبة داخل اجملتمع من عادات وتقاليد واعراف دخيلو عليو  ،ان ادخال ىذه

مفاىيم جديدة توثر يف النسق االجتماعي القائم فبا يودي ايل ظهور ربوالت يف اؼبفاىيم اؼبوجودة واصيلة يف اجملتمع وىذا
الذي تبدؤ مؤشراتو خاصة علي الشباب ىي كمايلي :ظاىرة الزواج ابألجنبيات فبا يعمل إهباد أجيال قادمة ليس ؽبا أي
انتماء وطين للسودان ،التأثر السريع ابلعادات والتقاليد اليت انعكست علي اجملتمع السوداين من خالل األيت :قص الشعر ،
اؼبالبس بنسبة لألوالد والبنات ،نغمات اؼبوابيالت ،األكالت الزقين مثال .وشرب اؼبخدرات .واؼبشكلة االساسية للتلوث
االجتماعي ىو اعاقة الفرد من اداء دوره اذباه نفسو واسرتو وؾبتمعو ووطنو
احلراك السكاين :ىو ربركات اجملموعات السكانية من كال الطرفني السودان ودول اعبوار وىذا اغبراك لو أاثره ىنالك عدة
عوامل طرد وجذب بدوليت اريرتاي واثيوبيا جعلت اؽبجرة خيار أفضل ؽبم دون البقاء داخل دولتهم تتوقف اؽبجرة بصفة عامة
علي ثالثة عوامل ىي :عوامل الطرد يف البيئة اؼبهاجر منها .عوامل اعبذب غي البيئة اؼبهاجر اليها .واؼبسافة بني البيئتني
(اؼبكانني) .وتتعدد الدوافع اليت من شاهنا تعمل علي ربريك الالجئني واؼبهاجرين من مواطنها االصلية.

عوامل الطرد (ىذه اجملموعة ختص الدول ادلرسلة لالجئني) :وىي مثل البفاض اؼبستوي اؼبعيشي ،تفشي البطالة الفقر
وؿبدودية دخول اإلفراد ،عدم توفر خدمات جيدة اؼبوجود منها مرتدي من حيث النوعية والكمية ،اغبروب اؼبندلعة بني إثيوبيا
واريرتاي ،طول الفرتة للخدمة اإللزامية الغري ؿبددة األجل ،االضطهاد بكافة أشكالو (الديين – العرقي – السياسي) ،الفقر.
عوامل اجلذب( :ىذه اجملموعة ختص الدول ادلستقبلة لالجئني) :وىي مثل توفر فرص العمل داخل السودان ،سهولة
إجراءات السفر ،توفر اػبدمات كما ونوعا ،واغبدود اؼبفتوحة نسبة لطوؽبا ووعورهتا.
أاثر احلراك السكاين لو ااثره اليت تكمن يف االيت:

أ /يظهر مع اغبراك السكاين دائما وابدأ اعبرائم كالسرقة واالحتيال والنصب وفبارسة الدعارة واؼبخدرات وغريىا.
ب /ظهور االستالب الثقايف حيث تطغى التفافات والعادات الدخيلة علي الثقافة احمللية وىذا دليل علي ضعف التفافة احمللية
يف مواجهة الغزو الفكري األخر فبا يوثر علي األجيال القادمة
ج /التغيري يف الرتكيبية السكانية (نوعية وعمرية) .وارتفاع معدل البطالة.
د /وجود اجملتمع ات اؼبوازية ويقصد هبا وجود بور سكانية إب حياء سكنية سبارس صبيع أنشطتها اليت أدت هبا من دول اعبوار
وؽبا عاداهتا وتقاليدىا واقتصادايهتا اليت تسمي ابلعزلة اغبضارية
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ه /اكساب انشار عادات وتقاليد جديدة ودخيلة من العمل يف اؼبنازل ومسانبة يف تصدع االسر وانتشار اعبرائم واالحتيال
و /تكوين اػبالاي النائمة اليت تعمل ضد الدولة اؼبرسلة كمعارضة خارجية ضد بالدىا
ز /االنزالقات االجتماعية نتيجة االختالفات يف العادات والتقاليد واالدايت واؼبفاىيم االجتماعية ،وغسيل االموال.
اسباب تفاقم وتطور ادلشكالت احلدودية بشرق السودان(والية كسال):

أ /عوامل الطرد واعبذب يف كل من الدول اؼبرسلة (ارترياي واثيوبيا) ايل دولة االستقبال (السودان).
ب /ضعف اواستعضاف اؼبؤسسات التقليدية (االدارة االىلية).
ج /عدم وجود تنمية مكانية علي طول الشريط اغبدودي بسبب دعم القبائل اغبدودية اؼبهربني.
د /عدم االعرتاف ابؼبشكلة من قبل السودان خوفا من فقدان االستثمارات االجنبية .
ه /عدم اصطحاب الرؤية اؼبتكاملة يف حل اؼبشكلة وامبا مت االكتفاء علي اغبل االمين فقط الذي مل اييت شبارةه بعد
و /انتشار االمية والبطالة والفقر اساس اسباب تفاقم وتطور اؼبشكالت اغبدودية.
النتائج

 /1ان موقع السودان اعبيوبولتيكي وتعدد دول اعبوار اوجد نزاعات ومشكالت حدودية ذات تشابك يف اؼبصاحل.
 /2ان دوليت اعبوار اثيوبيا وارترياي تعاين من عدة مشكالت مثل الفقر ،البطالة ،وجود تنمية ،واؼبدنيونيات العالية.
 /3ان الشريط اغبدود بدوليت السودان ودول اعبوار اثيوبيا وارترياي لو مشكالت (اقتصادية  ،أمنية ،اجتماعية ،وإسرتاتيجية).
 /4أىم مشكالت اؼبناطق اغبدودية االذبار ابلبشر ،التهريب ،تدفق الالجئني ،ظهور امراض عابرة للحدود بكافة اشكاؽبا
والضغط علي اػبدمات فبا افزرت فقرا حضراي علي انسان والية كسال.
 /5ان ظاىرة اؽبجرة غري الشرعية صنفت السودان عاؼبيا ابنو دولة للمهاجرين غري الشرعيني ايل ثالثة اصناف وىي :دولة
وجهة ،دولة معرب ،ودولة وجهة ومعربمعا وىذه التصنفيات كانت ؽبا ابعاد وااثر اقتصادية (حجب االستثمارات االجنبية)،
امنية (دولة راعية لالرىاب) ،واسرتاتيجية (العزلة عن العامل اػبارجي).
التوصيات

 /1وضع اتفاقية مائية مع دوليت اريرتاي واثيوبيا ربت البند (االمن اؼبائي) وذلك ربسبا للطواري.
 /2االكتشاف اؼببكر لإلمراض الوابئية اليت توثر علي اقتصادايت الدول وعلي صحة اإلنسان واغبيوانية.
 /3لعمل اؼبشرتك يف اهباد طرائق مبتكرة ؼبكافحة اؼبشكالت اغبدودية.
 /4تفيل دور اؼبؤسسات التقليدية بني القبائل اغبدودية عل طول الشريط اغبدودي لتقليل حجم اؼبشكالت اغبدودية
 /5االستفادة من العالقات التواصل االجتماعية للقبائل اغبدودية كتقوية الدبلوماسية اجملتمعية اوالشعبية لتوطن مبادي
االمن اغبدودي واالستقرار اجملتمعي وذلك جملاهبة الظواىر السالبة العابرة للحدود.
ادلراجع

 /1البوابة االلكتونية للشرطة السودانية 2115م:التهريب ،زمن الزايرة 2118/6/1م ،الساعة  11صباحا يوم اعبمعة  ،اػبرطوم ،السودان.
 /2اعبزويل ضبد 2015،م  :اوضاع االجئني االرترتني يف السودان ،لقاء تلفزيوين يف قناة اغبوار ،اتريخ الزايرة  28اغسطس 2018م اليوم
الثالاثء الساعة 2.33ظهرا.
 /3خوجلي،ابراىيم عبداللطيف عبداؼبطلب2017(،م):اؼبياه اعبوفية دبحلية كسال واقعها وماآلهتا اؼبستقبلية ،ؾبلة كلية الشرق االىلية العلمية
العددالرابع الصادر بتاريخ سبتمرت 2017م ،ص ص  66ـ ـ  ،96ردمد 1751ـ ـ ـ  1858والية كسال،السودان
 /4الديب ،دمحم ؿبمود ابراىيم ،د -ت :اعبغرافيا السياسية من منظور معاصر،داراالقبلو اؼبصرية ،القاىرة ،مصر.
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 /5شتا  ،اضبد عبد الوتيس 1992،م :حدود مصر اغبنوبية ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،جامعة القاىرة  ،القاىرة  ،مصر.
 /6الشيخ ،خريية،ادريس عبدهللا دمحم ودمحم اضبد :جريبة االذبار ابلبشر .االسباب والتدابري القانونية  ،دراسة حالة والية كسال ورشة قضااي اغبدود
ابلتعاون جامعة كسال مع جامعة اػبرطوم 2116/11/21م ،والية كسال ،السودان.
 /7عبدالعاطي( ،)1حسن اضبد 2016م:التهريب واالذبار ابلبشر بشرق السودان ورشة قضااي اغبدود ابلتعاون جامعة كسال مع جامعة اػبرطوم
2116/11/21 ،م ،والية كسال ،السودان.
 /8عبدالعاطي( ،)2حسن اضبد 2017م :هتريب اؼبهاجرين واالذبار ابلبشر بشرق السودان(قضية انسانية – تنمويةوسياسية) برانمج اروس
،جامعة اػبرطوم  ،اػبرطوم السودان.
 /9عبدهللا  ،الطيب دمحمين  :2016،التجارة غري الرظبية يف شرق السودان دراسة حالة والييت كسال والقفارف،ورشة قضااي اغبدود جامعة كسال
ابلتعاون مع جامعة اػبرطوم 2116/11/21،م والية كسال ،السودان
 /11اؼبنقوري ،حسن عبدهللا2115 ،م :اعبغرافيا السياسية  ،برانمج تربية،رقم اؼبقرر ورمزه ،311منشورات جامعة السودان اؼبفتوحة ،اػبرطوم
،السودان.
11. Source: http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=1&lcid=2303
ادلالحق
خريطة ( )1احلدود ادلشرتكة بني والية كسال ودوليت ارترياي واثيوبيا

ادلصدر:وزارة التخطيط العمراين بوالية كسال8112 ،م
شكل ( )1منوذج األثر والسبب
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