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 جنوب السودان هو بلد جديد غني
والنفطية الزراعية   باإلمكانيات 
والوعود. األمل  من  هائل   وبكّم 
الدافعة القوة  االستقرار   شّكل 
ونقطة السودان  جنوب   لحكومة 
وقال  .2040 لرؤية   االنطالق 
 رئيس جنوب السودان سـَلفا كير
طموحات مختصراً   َميارديت 
 البالد إّن “شعب جنوب السودان

التي والموارد  السالم  بثمار  ليتمّتع  األوان  وآن  كثيراً   عانى 
الطعام إلنتاج  الخصبة  واألرض  النفط،  تشمل  وهي   يملكها”. 
 وتربية المواشي، والمعادن، وإمكانيات توليد الطاقة الكهرمائية.
ومزدهرة ومثّقفة؛  متعلّمة  أمة  السودان  سيبني   ،2040  “بحلول 
 ومنتجة ومبتكرة؛ ومتعاطفة ومتسامحة؛ وحّرة وعادلة ومسالمة؛
وديموقراطية ومسؤولة؛ وآمنة وسالمة وسليمة؛ ومّتحدة وأبية”.

تهدف التي  الطريق  خريطة  هي  الوطنية  للتنمية  البالد   خطة 
الذي الثمانية ماليين،  الرؤية من أجل مواطنيها   إلى تحقيق هذه 
أّن عقوداً من النزاعات والتهميش أنشأت حواجز  يدركون تماماً 
السودان جنوب  أّن  تخّطيها. صحيح  يجب  ُتحصى  ال   وتحديات 
 الغني بحقول النفط والذي يوازي مساحة فرنسا تقريباً يملك أكثر
 من 80% من األراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية للري
 والطاقة الكهرمائية، ولكن الطرقات المعّبدة بالكاد تغّطي أكثر من

منه:  الحرب  حرمتنا  ما  ألوالدنا  نقّدم  أن  هو  “هدفنا 
والرعاية  الغذاء،  وسالمة  القانون،  وسيادة  السالم 
والمياه  الجارية،  والمياه  الجيد،  والتعليم  الصحية، 
إلى  السعي  وفرصة  الكهربائية،  والطاقة  النظيفة، 

السعادة والرخاء”.
سـَلفا كير َميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان

هذا القسم اإلعالني الخاص من إنتاج “وورد بروفايل غروب” World Profile Group لم يشمل أي تقرير صحافّي أو تحرير من ِقبل “نيوزويك”.

 جنوب السودان

 86 ميالً.  تطوير البنية التحتية هو الخطوة األولى إلعادة بناء هذه
 األمة وكانت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تشرف على العمل
على ونمولي  جوبا  العاصمة  بين  ميالً   119 طولها  طريق   على 
 الحدود مع أوغندا، من ضمنها ثمانية جسور بكلفة إجمالية قدرها

 220 مليون دوالر.

فهي نعمًة،  ذلك  يعتبر  ولكنه  الصفر،  من  السودان  جنوب   يبدأ 
التعلّم للبدء من جديد، مع عاصمة جديدة تماماً، وإمكانية   فرصة 
 من أخطاء اآلخرين. هل بإمكان جنوب السودان أن يحقق وعده،
والتطور الجيدة  للحوكمة  نموذجاً  يصبح  بأن  أفريقيا،   ووعد 
قدرة من  تماماً  واثق  َميارديت  كير  الرئيس  والمستدام؟   العادل 
 جنوب السودان على بلوغ هدفه، بالتعاون مع الشركاء اإلقليميين
في كبير  دور  بتأدية  ونبدأ  مؤسساتنا  نقّوي  أن  “يجب   والدوليين. 
إلى السودان  جنوب  انضّم  الدولي”.  المجتمع  ووسط   المنطقة 
التدابير إجراء  خضم  في  وهو  المتحدة  واألمم  األفريقي   االتحاد 
 ليصبح عضواً في مجموعة شرق أفريقيا. “نتعّهد رسمياً بااللتزام
 بالديموقراطية، والتعددية، وسيادة القانون، وحرية الفكر والعقيدة

والتعبير”.

استقّل التي  الخرطوم  في  الحكومة  مع  التوتر  تبديد  يجب   ولكن 
 عنها جنوب السودان في يوليو 2012. وقد قّرر وقف إنتاج النفط
النقل. ورسوم  التقسيم  حول  النزاعات  بسبب   2011 يناير   في 
مع العمل  على  تماماً  منفتحة  باليابسة  المحاطة  الدولة  هذه   ولكن 
 المستثمرين الدوليين. ويقول الرئيس كير َميارديت مؤّكداً: “نعتقد
هذا لمواجهة  مستعدين  هم  لَمن  جذابة  لدينا  االستثمار  حزمة   أّن 
إلى القادمين  المستثمرين  لجميع  كحكومة  ونؤّكد  معنا.   التحدي 
جنوب السودان أنهم سينالون مّنا أقصى درجة من التعاون والدعم.

 فهدفنا هو أن نقّدم ألوالدنا ما حرمتنا الحرب منه: السالم وسيادة
 القانون، وسالمة الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والمياه
 الجارية، والمياه النظيفة، والطاقة الكهربائية، وفرصة السعي إلى

السعادة والرخاء”.
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جنوب السودان - حالة االستقالل
السودان جنوب  جمهورية  نالت  األفريقي؛  واالتحاد  المتحدة  األمم  في  عضو  وأحدث  العالم  في  أمة  أصغر   إنها 
 استقاللها من السودان في 9 يوليو 2011. وسّجلت المناسبة التاريخية البهيجة نهاية ما كانت أطول حرب أهلية في
 أفريقيا حتى العام 2005. ويصّب التركيز اآلن على بناء المستقبل. البنية التحتية والمصارف والزراعة والغابات
 والصناعة والتعليم والطاقة والسياحة والتعدين والصحة، كلها قطاعات تتطلب اهتماماً فورياً. ومع رفع العقوبات
 األميركية، أصبح بإمكان الشركات المتعددة الجنسيات أن تستثمر في صناعة النفط اآليلة في االّتساع في جنوب

السودان؛ ولكن كيف ستجلب خطة رؤية 2040 لجنوب السودان التنوع االقتصادي وانحسار الفقر؟



 عندما احتفل جنوب السودان بيوم استقالله األول في 9 يوليو 2011،
 قال الرئيس األميركي باراك أوباما: “أمام قادة جنوب السودان وشعبه
 فرصة لتحويل لحظة الوعد هذه إلى تقّدم دائم” وأضاف أّن الواليات
يمكننا ومعاً،  السودانيين.  جميع  طموحات  دعم  “ستواصل   المتحدة 
 أن نحرص على أن يسّجل اليوم خطوة أخرى إلى األمام في مسيرة
الديموقراطية وتحقيق  الفرص،  من  االستفادة  نحو  الطويلة   أفريقيا 

والعدالة”.

السالم اتفاقية  صياغة  في  أساسياً  المتحدة  الواليات  دور   وكان 
،)USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  وإّن   .)CPA(  الشامل 
 والمجموعات الكنسية األميركية، والمنظمات غير الحكومية، تعمل
 منذ فترة طويلة على تلبية االحتياجات اإلنسانية أثناء الحرب األهلية
 الواسعة النطاق، من خالل عملية “شريان الحياة” في السودان، وأثناء
إلى األولى  المتحدة  الواليات  سفيرة  وتقول  عنها.  الناتجة   األزمات 
جنوب السودان، سوزان د. بايدج: “إّن هذا االلتزام مالي ومعنوي”.

 وإذ شاركت بنفسها في عملية مفاوضات اتفاقية السالم الشامل، فإنها
جديدة. دولة  والدة  رؤية  عند  الشخصي  الرضى  من  بنوع   تشعر 
“وتشجيع االستقرار،  المحافظة على  اآلن هو  الهدف  بأّن   وتضيف 
اإلنسان حقوق  واحترام  القانون،  وسيادة  والحوكمة،   الديموقراطية 
 وحريات الشعب األساسية”. تأمل الواليات المتحدة أن يعّزز جنوب
 السودان إنجازاته األخيرة لتهدئة التوتر الذي ما زال قائماً في المناطق

الحدودية بين البلدين.

 وتساعد السفارة األميركية جنوب السودان أيضاً على تنويع اقتصاده
 عبر التركيز “ال على النفط والغاز فحسب، بل أيضاً على اإلمكانيات
 الزراعية الهائلة الموجودة فيه، وتسّرني معرفة أّن الحكومة هنا تعتبر
 هذا األمر من أولوياتها أيضاً”. وقد أقيم عدد من المزارع التدريبية

تحّدي التطور أمام جيل بكامله 
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 نفخ االستقالل روح تفاؤل هائلة في شعب جنوب السودان. وأخيراً
النفط، صادرات  من  مباشرة  عائدات  هناك  وكانت  السالم   تحقق 
وخارجياً. داخلياً  الغذائي  األمن  تضمن  كبيرة  زراعية   وإمكانيات 
ولكن مجموعة من التحديات ما زالت تشّكل عائقاً وتتطلب المواجهة.

“الهدف إّن  كوال  ألور  دينق  الوزراء  مجلس  شؤون  وزير   يقول 
 االستراتيجي هو تحقيق السالم مع السودان. كنا بلداً واحداً منذ بضعة
 أشهر، شعباً واحداً، وكانت بيننا وبين جمهورية السودان قواسم مشتركة
 كثيرة. ال بد من الحفاظ على ذلك، ال بل تعزيزه أكثر لتصبح العالقة
برأيي”. اقتصادي مهم جداً  السالم هو عنصر  المستقبل.  متينة في 

اإلنسانية ورعايتها األحمر عملياتها  للصليب  الدولية  اللجنة   وتتابع 
 الصحية في البالد، وتقدم دعماً معيشياً للمجموعات النازحة ولجنوب
 السودانيين العائدين إلى الديار. لكن إيوان واتسون، مندوب االتصال
بعدم تتسّبب  زالت  ما  الحدود  ترسيم  مشاكل  إّن  يقول  اللجنة،   في 
 األمان. “ما زال الناس قابعين في مخيمات الالجئين مع اقتراب موسم
 المطر من دون وسائل لتأمين العيش وبمياه شحيحة. وتبقى اللجنة

الدولية للصليب األحمر قلقة جداً بشأن الوضع اإلنساني”.

)UNDP( اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يقّدم  ذلك،  إلى   باإلضافة 
 المساعدة لجنوب السودان في مجال بناء قدرته الحكومية. ولكن مدير

شروط االرتباط: العالقات بين الواليات المتحدة وجنوب السودان
اإلنمائي بـ”الوضع  ذلك  يصف  كونواي  جورج  البالد  في   البرنامج 
 المعّقد جداً. بل اعُتبر جنوب السودان في الواقع، ما لعله أكبر تحٍد لبناء
 دولة في جيلنا”. ولهذا السبب، يدعم البرنامج بناء القدرات، وقد جمعت
 مبادرة اإليغاد )الهيئة الحكوماتية للتنمية( لتعزيز القدرات إقليمياً حوالي
 350 موظفاً مدنياً ومتطّوعاً متخصصاً إقليمياً وقارياً لتدريب نظرائهم

جنوب السودانيين وإرشادهم.

 ويضيف كونواي: “إنها من أكبر وأسرع العمليات التي نشهدها إلنشاء
لمؤسسات تطوراً  شهد  الدولي  المجتمع  أّن  أظن  ال  دولة.   هيكليات 
 القطاع العام بالسرعة التي اختبرناها في جنوب السودان؛ إنه تحّول
النهوض إلى  الحكومية  بالهيئات  دفع  النهوض،  إلى  بالوزارات   دفع 

وفرض توزيع األدوار في ما بينها”.

 ولفهم سبب نشوب النزاعات، أجرت الحكومة مشاورات مع اآلالف
 من أفراد المجتمع والمجموعات النسائية والشباب والسلطات التقليدية.
 “ُتطبَّق إجراءات اآلن لمحاولة وضع برامج وآليات وقائية بهدف الحد
مواقع في  النظيفة  للمياه  مصادر  استحداث  عبر  العنف،  خطر   من 
 استراتيجية أو إقامة مراكز للشرطة مثالً. وقد رأينا وقع هذه المشاريع
 الملموس في تعزيز الشعور باألمن في عدد من المجتمعات المحلية”.
 ويحتاج جنوب السودان إلى هذه الثقة للنجاح، اآلن أكثر من أي وقت

مضى.

 النموذجية ووحدة دعم للمستثمرين األميركيين المهتمين. وتقول السفيرة
 بايدج: “بلغ إجمالي مساعداتنا لسنة 2011 المالية 565 مليون دوالر.
 فبنينا المدارس ودعمنا برنامج التعليم األساسي ولدينا صندوق للرعاية
 الصحية بقيمة 46 مليون دوالر وساعدنا في بناء المقر الرئيسي لمحمية
 بوما القومية”. وقّدمت الواليات المتحدة أيضاً مبلغاً قدره 270 مليون

دوالر لبرنامج إصالح القطاع األمني منذ العام 2006.

 وفي ديسمبر 2011، استضافت واشنطن مؤتمر التواصل الدولي حول
من واسع  نطاق  في  فعلياً  اهتماماً  البعض  “أظهر  السودان.   جنوب 
 المجاالت، مثل المصارف، والزراعة، والنفط والغاز، واالتصاالت،

 والبناء، والطاقة الشمسية”.

السودان جنوب  في  الدولي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير   وأقّر 
في المتحدة  الواليات  تلعبه  الذي  الرئيسي  بالدور  نهيال  دينغ   نهيال 
األميركية العقوبات  رفع  أّن  مضيفاً  اآلن،  حتى  السودان   جنوب 
الكبرى للشركات  وأخيراً  يسمح  النفطي  القطاع  على   المفروضة 
لم الماضي،  “في  الصناعي.  السودان  جنوب  قطاع  في   باالستثمار 
 يكن من الممكن االستثمار في القطاع النفطي هنا ألّن النفط الجنوبي
تحتية بنية  وأنشأتم  استثمرتم  إذا  اآلن،  أما  السودان.  عبر  يمّر   كان 
 تتجّنب السودان، كخط أنابيب يمتّد إلى ميناء المو في كينيا مثالً، فهذا

مسموح”.

 ويشّدد الوزير نهيال دنغ نهيال على أّن التعاون اإلقليمي يوازي الدعم
لتحقيق الموارد  “لدينا  بالده.  مستقبل  أجل ضمان  من  أهميًة   الدولي 
موارده استغالل  يريد  فمجتمعنا  واالجتماعية،  االقتصادية   العدالة 
 البشرية والمادية لتحقيق الرخاء للجميع، بغض النظر عن العرق أو
عن صورة مصغراً  مثاالً  تكون  أن  نريد صورتنا  الدين.  أو   اإلثنية 

أفريقيا الجديدة ككل”.
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 قصة جنوب السودان هي قصة الصبر والتحّمل. أظهر استفتاء
على أجمعوا  السودانيين  جنوب  أّن   2011 يناير  في   أجري 
اإلسالمية. الغالبية  ذي  الشمال  عن   )%98.5( االستقالل  اختيار 

 ولكن الطريق الى االستقالل لم يكن سهالً، كما يشرح وزير شؤون
 مجلس الوزراء دينق ألور كوال. “عانى جنوب السودان حرباً طويلة
 استمّرت نحو 50 عاماً. وأولوياتنا اآلن هي تأسيس البنية التحتية
 للبالد، عبر شّق طرقاتنا وبناء جسورنا، ووسائل نقلنا واتصاالتنا.
 وعلينا أيضاً إنتاج الطعام لشعبنا، وبالتالي تشّكل الزراعة أولوية
 كبرى. علينا توفير التعليم والرعاية الصحية. علينا إعادة تشكيل

يستهلّ االستفتاء حقبة من تقرير المصير والرؤية
مجتمعنا جذرياً معتمدين على رؤية 2040 لجعل هذا البلد أفضل”.

فعلى النفط،  من  تأتي  السودان  جنوب  عائدات  من   %97 أّن   وبما 
 الموارد أن تغّذي رؤية التطور االقتصادي واالجتماعي في البداية.
 ويقول وزير المال والتخطيط االقتصادي في جنوب السودان، كوستي
أنك يعني  االستقالل  مستقل.  بأنك  القول  يكفي  “ال  نجاي:   مانيبي 
 تتحّكم باحتياطك”. وإّن تدابير التقّشف التي فرضتها الحكومة على
 ذاتها قد تطلق التنويع االقتصادي الذي ورد في خطة البالد التنموية.
النفطية مساهمة فيها عائداتنا غير  نبلغ مرحلة  تصبح  أن   “يجب 
النفط ألغراض نتمّكن من تخصيص معظم عائدات  بحيث   بارزة 
 أخرى. لالستثمارات الطويلة
المستقبل، أجل  من   األمد 
الطاقة، محطات  أجل   من 
 والطاقة الكهرمائية، والسكك

الحديدية، والطرقات”.

 ويسلّط وزير اإلعالم الدكتور
 برنابا ماريال بنجامين الضوء
لبدء المتوفرة  الموارد   على 
هي “الزراعة  التحول.   هذا 
 ركيزة هذا البلد، ال سيما تربية
خصبة فاألرض   المواشي. 
بالسودان مقارنًة   وخضراء 

الجافة جداً.

 في جنوب السودان 11 مليون
الكثير لدينا  ماشية؛   رأس 
اشترينا وقد  الخراف   من 
ولدينا أخرى.  مليوناً   14 
السمك من  هائلة   موارد 
الحصول يمكن   الطازج؛ 
من طن  ألف   300  على 
 السمك الطازج كل سنة مثالً
 وهذه كمية مستدامة. وهناك
الذهب من  مثبت   احتياطي 
والماس والحديد   والنحاس 

واليورانيوم”.

وزير يتوقع  عليه،   وبناء 
الوزراء مجلس   شؤون 
مستقبالً كوال  ألور   دينق 
“نحن بلده.  لشباب   مشرقاً 
العالم شهد  محظوظون ألّن 
أن علينا  اآلن  كبيراً.   تقدماً 
الحالي الموقع  من   ننطلق 
من العالمية.   للتكنولوجيا 
كرجال نحن   مسؤوليتنا 
سين لهذه الدولة  ونساء مؤسِّ
 الجديدة أن نعّد الجيل الفتّي،
وحده بأّنه  مؤمنين   ألننا 
يمكنه السليم  الفتّي   الجيل 

أن يبني هذا المجتمع”.



بدأت إن  فما  السودان.  جنوب  في  ما  نوعاً  فريدة  حالة   تظهر 
مؤتمر خالل  األجانب  المستثمرين  أمام  أبوابها  تفتح   الحكومة 
ديسمبر في  واشنطن  األميركية  العاصمة  في  الدولي   التواصل 
السودان. ويشير وزير إلى  النفط  تدفق  أوقفت  2011، حتى   عام 
 التجارة والصناعة واالستثمار قرنق دينق أكونق إلى أّن “إجمالي
 الناتج المحلي في اقتصاد جنوب السودان يبلغ 12 مليار دوالر،
ولكننا األرجح.  على  المنطقة  في  األضخم  من  واحداً  يجعله   ما 
يعتمد أن  نريد  ال  ألننا  الوضع  هذا  عن  راضين  لسنا   كحكومة 
للنفط دولة مصّدرة  أكبر  نكون  قد   اقتصادنا على مصدر واحد. 
جنوب في  النفط  إنتاج  في  يساهم  منا  كم  ولكن  المنطقة   في 
الخاص القطاع  مع  العمل  في  االستراتيجية  تكمن   السودان؟” 
 والمنظمات غير الحكومية في الخروج من االعتماد على النفط.

للحكومة أوالً  تسمح  أمرين:  تسّهل  النفط  تدفق  فترة وقف   ولكن 
 بمراجعة أولوياتها وإمكانياتها بما يخدم خطتها التنموية. وتسمح
ال أفضل،  وعقود  شروط  على  التفاوض  بإعادة  ثانياً   لها 
االستراتيجيين الشركاء  مع  أيضاً  بل  فحسب  الخرطوم   مع 
العتماد فرصة  إنها  الحاليين.  النفطية  االمتيازات   وأصحاب 
واالعتبارات الشفافية،  على  ترّكز  األعمال  في  جيدة   ممارسات 
النوعي. والتسليم  المحلية،  العمالة  وأهداف  والبيئية،   االجتماعية 

“يحافظ قائالً:  االستقرار  بعدم  التقارير  أكونق  دينق   وينفي 
الحّر، وقد شّجع اقتصادنا  الديموقراطي على   االستقرار والنظام 
السودان. جنوب  إلى  المجيء  على  بالفعل  المستثمرين   ذلك 
 الصورة الصحيحة هي أّن جنوب السودان آمن، والمناطق آمنة،
المتعّددة للشركات  ويمكن  تام،  بأمان  هم  الجدد   والمستثمرين 
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الجنسيات الموجودة هنا أن تشهد على ذلك”.

التحتية البنية  هي  لالستثمارات  مستقِطبة  تعتَبر  التي   القطاعات 
والصناعة والسياحة  والمصارف  والتعدين  والطاقة   والزراعة 
في كبيراً  إسهاماً  يسهم  أن  منها  كل  وبإمكان  والتعليم،   والصحة 
 العمالة ورفاه المواطنين. وأعلن وزير المال والتخطيط االقتصادي
 كوستي مانيبي نجاي بأسلوب مرح: “نعتقد أّن الفرص هائلة هنا،
د كميتها وترَسم تفاصيلها تماماً”. ويضيف أّن  وإن لم تستَغّل وتحدَّ
أو االتصاالت  تأتي من ضرائب  النفطية  المباشرة غير   العائدات 
يتمتعون سيظلون  الجدد  المستثمرين  أّن  علماً  التعدين،   امتيازات 
نكون أن  “ينبغي  وقال:  معينة.  حاالت  في  ضريبية   بإعفاءات 
لتسيير شؤون يكفي  الضرائب  كبير من  إنتاج دخل   قادرين على 
المطلوبة”. األساسية  الخدمات  ولتأمين  الئقة  بصورة  الحكم 

 بإمكان جنوب السودان اآلن أن يختار بعناية المستثمرين الراغبين
جنوب هيئة  على  المهمة  هذه  وتتوقف  تقّدمه.  في  المساهمة   في 
لهم. الشامل  المركز  قريباً  ستصبح  التي  االستثمارية   السودان 
 ويشرح مدير خدمات المستثمرين أوكال كاوانغ جولو األمر قائالً:
 “نبحث عن أشخاص سينقلون المعرفة، في البناء والزراعة مثالً.
في البلد  لهذا  الكثير  النروج  قّدم  وقد  االهتمام  إسرائيل   أظهرت 
 مجال التنمية والمساعدة واألمن، وحتى في مجال التعليم. وتؤّدي
 الواليات المتحدة دوراً رئيسياً هنا أيضاً ويكّن لها الناس احتراماً

 كبيراً”.

أنه يعلم  وهو  الساحقة،  بغالبيته  السالم  السودان  جنوب   اختار 
سيستفيد أكثر بكثير إذا حافظ عليه.



 بعد نيل استقاللها، سيطر جنوب السودان على 75 في المئة من
 حقول النفط في السودان. حتى شهر يناير من العام 2012، كان
يومياً، الخام  النفط  من  برميل   350000 السودان  جنوب   يصّدر 
الستة األشهر  في  دوالر  مليار   3.5 السودان  جنوب  أكسب   ما 
بشأن قرار  بانتظار  الحين  ذاك  منذ  اإلنتاج  توّقف  لكن   السابقة. 
السودانية الحكومة  مع  النقل  العائدات ورسوم  مشاركة   اتفاقيات 
 في الخرطوم. بعد االنفصال، طالبت السودان بـ36 دوالراً كرسم
 عبور على كّل برميل من نفط جنوب السودان يمّر عبر األنابيب
أكثر أراضيها،  على  التصدير  وموانئ  المصافي  إلى  الموجودة 

 بعشر مرات من الرسوم المعتمدة قياسياً.
أشار ما  وفق  لظرفنا”  مشابهاً  ظرفاً  تواجه  أخرى  بلدان   “ثمة 
 الدكتور برنابا ماريال بنجامين، وزير اإلعالم في جنوب السودان.
 “تدفع أذربيجان 15 سنتاً لكّل برميل نفط يمّر عبر جورجيا، و25
الكاميرون 40 سنتاً لكّل برميل يمّر عبر تركيا. وتتقاضى   سنتاً 
 على كّل برميل من التشاد. لَم يجدر بجنوب السودان أن تدفع 36
دوالراً للبرميل لنقل النفط في خط أنابيب دفعنا تكاليفه بأنفسنا؟”
ديو ستيفن  والتعدين  النفط  وزير  يقول  الراهن،  الوقت  في   لكن 
األعمال “ستستمّر  العادة.  جرت  كما  ستستمّر  األعمال  إّن   داو 
ما المصافي”.  وإنشاء  األنابيب  ومّد  والتنقيب  كالحفر   األخرى 
 زالت المساعي تتوالى إليجاد بدائل لتصدير نفط جنوب السودان
مذكرة اآلن  وّقعنا  “لقد  دار.  ومزيج  النيل  مزيج  بنوعين،   الخام 
 تفاهم مع الحكومة الكينية لمّد خط أنابيب من والية الوحدة إلى
 ميناء المو لنقل مزيج النيل” وفق ما أشار الوزير ديو داو. وّقعت
 وزارته اتفاقية مبدئية مع شركة أميركية إلنشاء مصفاة تكرير في
 والية الوحدة، تصبح جاهزة للعمل خالل 6 أشهر ويبلغ إنتاجها
 األولي 5000 برميل في اليوم. “نحن أيضاً في مرحلة المفاوضات
 مع إثيوبيا لمّد خط أنابيب ثاٍن إلى ميناء جيبوتي من أجل النفط
 الخام من مزيج دار”. يفيد الوزير بأنه عبر استخدام التكنولوجيا
األميركية، يمكن االنتهاء من مّد خط األنابيب في أقّل من 10 أشهر.
أخرى موارد  على  الخصبة  السودان  جنوب  تربة  تحتوي   كما 
والحديد، والنحاس،  الذهب،  باألخّص  االستخراج،   تستحّق 
من لالستفادة  المستثمرين  بدعوة  أولويتنا  “ستقضي   والماس. 
ستيفن قاله  ما  وفق  واستكشافها”  ومعاينتها  لدينا  التعدين   موارد 
كلفة ذات  استخراج  تقنيات  على  الحصول  أجل  من  داو.   ديو 
 معقولة، تقضي سياسة جنوب السودان باستقطاب مستثمرين من
قطاع في  الشركات  امتيازات  تعديل  إلى  باإلضافة  بلدان،   عدة 
 النفط. كما يشير الوزير ديو داو إلى أّن “الشفافية هي األساس.
للتعاون بهم  الموثوق  والمستثمرين  الموثوقة  الشركات   نستهدف 
كير سـَلفا  للرئيس  سبق  قد  وكان  السودان”.  جنوب  حكومة   مع 
 َميارديت أن تعّهد في ديسمبر 2011 بتطبيق معايير مبادرة الشفافية
 في الصناعات االستخراجية EITI، مؤكداً أّن جميع عائدات النفط
المأل في السودان سيتّم اإلعالن عنها على   والتعدين في جنوب 
.EITI تقرير سنوي لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 
 لكن ما مدى فعالية جنوب السودان الممكنة في توزيع عائدات النفط
 لتطوير قطاعات أخرى وتحسين حياة المواطنين؟ تكمن الخطوة
 األولى في إنشاء صندوق أجيال المستقبل الذي يهدف إلى إنعاش
 العديد من القطاعات االقتصادية. يعتبر وزير النفط والتعدين أنه
ستساعدنا ما  “سرعان  أعوام.   3 غضون  في  هذا  إنجاز   يمكن 
 عائدات النفط على بناء المدارس والمنشآت والخدمات، باإلضافة
 إلى االستثمار في الزراعة، والماشية، والسياحة، والبنى التحتية،
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 والطاقة. حتى بدون النفط يمكننا أن نكون من أغنى البلدان، إذ إّن
 40 في المئة من أرضنا قابلة للرّي، ويمكننا زراعة ما نشاء. تشّكل
 موارد المياه حوالى 23 في المئة من أراضينا”. هذه نعمة بالنسبة
 للزراعة، لكن 45 في المئة من السكان بالكاد يحصلون على مياه الشفة.
 أُنشئت شركة النيل للبترول Nilepet الوطنية في جنوب السودان في
 العام 2004 لتطوير موارد النفط والغاز الوطنية. وهي على تعاون
 وثيق مع ثالثة اتحادات شركات لديها امتيازات في قطاع النفط في
،GNPOC جنوب السودان: شركة النيل الكبرى لعمليات البترول 
وبترودار.  ،WNPOC البترول  لعمليات  األبيض  النيل   شركة 
الوطنية الشركة  هي  حالياً  العاملة  األساسية  األجنبية   الشركات 
فيديش وشركة  الماليزية،  وبتروناس   ،CNPC للبترول  الصينية 

.ONGC-Videsh الهندية للنفط والغاز الطبيعي 

“ستساعدنا عائدات النفط على االستثمار في الزراعة، 
حتى  والطاقة.  التحتية،  والبنى  والسياحة،  والماشية، 
إّن  إذ  البلدان،  أغنى  من  نكون  أن  يمكننا  النفط  بدون 
40 في المئة من أرضنا قابلة للرّي، ويمكننا زراعة ما 

نشاء”.
ستيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين 

 ويعتقد المدير ستيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين العام لشركة
أشرف الذي  دينق،  بيث  أدونق  بول   ،Nilepet للبترول   النيل 
فرصة يمنحهم  األمر  هذا  أّن  النفط،  إنتاج  وقف  على   شخصياً 
خطوة بالرجوع  لنا  يسمح  “هذا  للقطاع.  الحالي  الوضع   لتقييم 
 إلى الوراء للنظر بإمعان في كيفية إعادة تنظيم الصناعة، ولست
 أتحدث عن األشخاص فحسب بل أيضاً عن المنشآت بحّد ذاتها”.
القصوى االستخراج  تقنيات  بتطبيق  دينق  بيث  أدونق   يأمل 
 بمساعدة شركات ومستثمرين جدد. “نريد إعادة بدء اإلنتاج على
يمكننا بحيث  التوّقف.  قبل  صادراتنا  مستوى  من  أعلى   مستوى 
الطاقة إدارة معلومات   تعويض خسائرنا على األقّل”. وفق أرقام 
مليارات  4 يبلغ  نفط  احتياطي  السودان  جنوب  لدى   األمريكية، 
إدارة في  الخبيرة  المختّصة  الشركات  نستقطب  “دعونا   برميل. 
االحتياطيات هذه  قيمة  زيادة  من  نتمّكن  لكي  النفط،   احتياطيات 
 لتبلغ حّدها األقصى. أياّ كانت القيمة التي نحصل عليها من قطاع

الطاقة فهي ستؤول لشعب جنوب السودان”.
 من جهتها، تفرض الحكومة انضباطاً ضريبياً صارماً للحّد من فترة
 التقّشف الحالية، كما يشرح وزير المال والتخطيط االقتصادي كوستي
 مانيبي نجاي. “تغّيرت أولوياتنا حين تّم تخفيض اإلنفاق العام بنسبة
 26-30 في المئة. توّصلنا إلى االستنتاج بأّن احتياجات البنى التحتية
 لدينا كبيرة جداً بحيث ال يمكن تطويرها باالعتماد على مواردنا فقط.
وحدها القروض قادرة على تمويل مشاريع البنى التحتية، وبدونها حتى

 تركيزنا على الزراعة لن يؤدي إلى نتيجة”.

إعادة النظر في مصادر الطاقة: التركيز 
على الطاقة الكهرمائية

  بشكل عام، جنوب السودان هو بمثابة مشروع ضخم، لكّن الحكومة
 تسير به بخطى صغيرة، باألخّص حين يتعلّق األمر بتأمين الطاقة.
 “نحتاج إلى 200 ميغاواط لريف جنوب السودان كبداية” وفق ما
 أفاد وزير الكهرباء والسدود ديفيد دينق أثوربي. “لدينا 6 ميغاواط



 فقط لمدينة جوبا بأكملها”. كانت العاصمة تحظى بـ17 ميغاواط في
االستهالك بسبب  فقط  مولدات شغالة  أربعة  بقيت  لكن   األساس، 
الفّنيين الغيار، والنقص في  توّفر قطع   والبلى، والحرارة، وعدم 
 المختصين. سبع فقط من عواصم واليات جنوب السودان العشر

 لديها مولّدات.
مولّداتها تزويد  حتى  البالد  تستطيع  ال  تكرير،  مصفاة   بدون 
على باالعتماد  جديدة  لبداية  تخّطط  فهي  السبب  ولهذا   بالوقود، 
للطاقة مصنع صغير  بإنشاء  اآلن  نقوم  “نحن  المتجّددة.   الطاقة 
الحكومة وافقت  نمولي.  قرب  ميغاواط   40 بقوة   الكهرمائية 
العام القطاعين  بين  شراكة  بموجب  إنشائه  على   النروجية 
على الحصول  يمكننا  دوالر.  مليون   120 تبلغ  بكلفة   والخاص 
قاله ما  حسب   ،”2015 العام  بحلول  جوبا  في  مستدامة   كهرباء 
لشرق الطاقة  مجمع  برعاية  ثاٍن  مشروع  ثمة  أثوربي.   دينق 
الكهرباء من سد ميغاواط من  50 و100  بين  ما   إفريقيا سيؤّمن 
،2015 العام  في  إنهاؤه  المفترض  من  الكبير،  األثيوبي   النهضة 
الكهربائية. الشبكة  بناء  الصينيون  المستثمرون  سيتولّى   حيث 
 “نحن نحاول على المدى الطويل إنشاء سّد كبير على طول النيل
أي 400 و540 ميغاواط،  بين  ما  تأمين  يمكنه  بدن.  في   األبيض 
طاقة تكفي البالد بأسرها مقابل كلفة تقّدر بـ1.4 مليار دوالر. إن

 استطعنا تأمين التمويل، فسيستغرق بناء السد 7 سنوات”.
السيد السودان،  جنوب  كهرباء  لشركة  العام  المدير  يعتبر   كما 
هو المتجددة  الطاقة  في  األجنبي  االستثمار  أّن  دينق،  أوان   بيك 
كبيرة إمكانيات  “لدينا  السودان.  جنوب  في  الطاقة  ألزمة   الحل 
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 الستخدام الطاقة الشمسية، إذ نتنّعم بأشعة الشمس لـ12 ساعة على
بقوة كهرضوئية  ألواح  مجموعة  تكفي  الواقع،  في  يومياً”.   األقل 
سبيل على  لجوبا؛  الحالية  الطاقة  احتياجات  لتأمين  ميغاواط   40 
التي الكهرضوئية  األلواح  فقط ضعف طاقة  يشّكل  هذا   المقارنة، 
 تقوم شركة آبل بتركيبها لتأمين الطاقة لمركز بياناتها iCloud في
 كارولينا الشمالية. “إن استطعنا استخدام الطاقة الشمسية والحرارية
 والكهرمائية، فسنتمّكن من إنماء جنوب السودان على كافة األصعدة”

وفق ما قاله أوان دينق.
شركة أجل  من  بالمهارة  يتمّتع  طاقم  تدريب  إلى   باإلضافة 
أيضاً الضروري  من  أنه  إلى  دينق  أوان  بيك  يشير   الكهرباء، 
بشأن المستثمرين  مع  نتفاوض  “نحن  الكهرباء.  شبكة   تطوير 
 بناء شبكات كهرباء لنقل الطاقة من إثيوبيا إلى جنوب السودان.
أساسيان: أمران  ثمة  صينية.  شركات  المستثمرين  معظم   وإّن 
مصارفهم، من  قروض  على  للحصول  مستعدون   المستثمرون 
 ولديهم شركات جاهزة للبدء بإنشاء الشبكات. لم ننِه المفاوضات
 مع الصين بعد، لكننا وّقعنا مذكرات تفاهم مع بعض الشركات.
تفاهم إلنشاء مذكرات  وّقعت  التي  نفسها  الصينية  الشركات   هي 

 مشروع سد بدن للطاقة الكهرمائية”.
 ال يمكن لجنوب السودان أن يحظى بالطاقة إالّ عبر التعاون الدولي.
بنجامين، “نحتاج الدكتور برنابا ماريال  أفاد وزير اإلعالم   وكما 
 إلى األصدقاء، وحين يأتي األصدقاء للبناء، أؤّكد أنه يمكن لجنوب
السودان أن تكون أمة يافعة مسؤولة وموثوق بها في القارة وفي

 المنطقة على حّد سواء”.



 معظم الدول الخارجة من حرٍب تواجه تحديات هائلة إلعادة اإلعمار.
 لحسن حظ جنوب السودان أنه لم تلحق ببناها التحتية أي أضرار
 وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم تكن هناك طرقات أو جسور الستهدافها
 أصالً. فالبلد اآلن في موقع يسمح له بتطوير شبكة فعلية للربط بين
 والياته العشر عبر رصف الطرقات الترابية الحمراء الغبارية وإقامة
 الجسور فوق األنهار التي تفصل المجتمعات الريفية. تدرس وزارة
 الطرق والجسور إمكانية مّد بين 4500 و5000 ميل من الطرقات
5 بين  تتراوح  فترة  السودان وتمويلها خالل  أنحاء جنوب   في كل 

و10 سنوات.

جئنا “عندما  الوانق:  شوانق  قيير  والجسور  الطرق  وزير   ويقول 
أولوية في  لتوقيع اتفاقية السالم عام 2005، كان كل شيء تقريباً 
 جنوب السودان. ولكن ثمة مقولة مفادها أنك ’إذا أردت أن تصبح
مجال في  الخدمات  تأمين  من  وألتمّكن  الطرقات‘.  فابِن   ثرياً 
الخدمات ولتأمين  الوصول.  سهولة  من  بّد  ال  وغيرها،   السالمة 
كل في  متقدماً  لتكون  الطرقات  إلى  تحتاج  والتعليمية،   الصحية 

الباقي الحقاً”. شيء؛ وسيأتي 

 وبدالً من ربط الخطوط على خريطة، يجوب الوزير البالد لتقييم
 االحتياجات األكثر إلحاحاً. “ستكون في وضع أفضل التخاذ قرار
 مدروس مبني على التقييم الشخصي من خالل التحدث إلى المستفيدين
 أنفسهم، أي األشخاص المتأثرين بذلك القرار”. أظهرت المحادثات
تماماً معزولة  الريفية  المناطق  بعض  أّن  كيف  القبائل  زعماء   مع 
 بسبب األمطار السنوية التي قد تستمّر حتى ثالثة أشهر. وأوضح
 الوزير شوانق الوانق ذلك قائالً: “اذا قدت السيارة من جوبا إلى بور،
 لمسافة 120 ميالً، فستستغرق الرحلة 4 ساعات؛ ولكن خالل موسم
الطريق. على  ليلة  تقضي  أو  ساعة،   15 تستغرق  فإنها  األمطار، 
الواليات تصبح  كي  األولوية  إنشاؤها  يحتّل  التي  الطرق   حّددنا 

 في سبتمبر2011، أعلن مجلس وزراء جنوب السودان برئاسة سـَلفا
 كير َميارديت رسمياً قرار نقل عاصمة البالد من جوبا إلى رامشيل
 التي تتمّيز بموقع مركزي أكثر من جوبا. تضاعف عدد سكان جوبا
 ثالث مرات في السنوات السبع الماضية، من حوالي 160000 عام
 2005 إلى 500000 اليوم. ويعود السبب إلى التمّدن السريع للعائدين،
 وهم إما من النازحين داخلياً أو من الذين كانوا في المنفى والشتات
 سابقاً، ويعيشون في مستوطنات غير نظامية بغالبيتها وفي منازل
 وحتى أكواخ التوكول التقليدية، ما وضع ضغطاً كبيراً على اإلسكان

والتنمية.

 تقول وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني جيما نونو كومبا: “ثمة
 نقص حاد في المكاتب والمنازل، ونبحث بالتالي في كيفية المشاركة
 مع القطاع الخاص لبناء المزيد من المساحات المخّصصة للمكاتب
الموظفين المنازل من أجل  لتأمين  بالتجزئة وطبعاً  البيع   ومراكز 
لبناء تنموية  لدينا خطة  بتكلفة معقولة.  الشعب   الحكوميين وعامة 
 حوالي 6500 منزل في جميع أنحاء الواليات العشر خالل األعوام
الدكتور الراحل  السودان  لدى زعيم جنوب  وكانت  المقبلة”.   5-3 
 جون قرنق ديمابيور رؤية بـ”نقل المدينة إلى القرى”، بمعنى تأمين
 كل الخدمات المتوفرة في المدن للناس في بلداتهم كي يطّوروا قراهم.
 وتقول نونو كومبا مؤّكدًة: “ما زالت سياستنا تقضي بالحؤول دون

هجرة األرياف هذه”.

على درب التعافي
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والياتية وطرق  دولية  ولقد صّنفناها ضمن طرق  مترابطة   العشر 
وطرق فدرالية”.

اللذين يضمنان  N2و N1 باإلضافة إلى أهمية الطريقين الوطنيين  
 االتصال مع الدول المجاورة أوغندا وكينيا والحقاً أثيوبيا، سيحتّل إنشاء
 الطرق التي يسّميها الوزير “طرقاً أمنية وزراعية” األولوية أيضاً.
 “وهي أساسية لالقتصاد وتضمن استقراره. كما يجب وصل المناطق
الزراعية كي تجد منتوجات المزارعين المحليين طريقها إلى السوق”.

 ولكن عملية تمويل هذه المشاريع مكلفة وتستغرق وقتاً طويالً، ولكانت
 مستحيلة من دون مؤسسات مثل البنك الدولي أو بنك التنمية األفريقي
 أو برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو الشراكات بين القطاعين العام
بشكل خاص الدولية  للتنمية  األميركية  الوكالة  تستحدث   والخاص. 
 الطرَق بفعالية، ال سيما الطريق الذي يربط بين نيمولي وجوبا للطرق
 بكلفة قدرها 220 مليون دوالر، فيما تعمل على تصليح الجسر الوحيد
 الذي يربط الشرق بالغرب فوق نهر النيل في جوبا. وتبّرعت الحكومة
 اليابانية اآلن بجسر ثاٍن فوق نهر النيل وتجري التشاورات بشأن جسر

في رامشيل، الموقع المقترح لعاصمة جنوب السودان الجديدة.

 وأخيراً يحرز مشروع  ممر النقل لميناء المو والجنوب السوداني وأثيوبيا
LAPSSET تقّدماً كبيراً في ربط ميناء المو في كينيا بجوبا عبر طريق

 وسكة حديدية وخط أنابيب.

 إنما ليس من الواضح متى أو كيف ستنتهي هذه الشبكة الشرق أفريقية
ر كلفتها اإلجمالية بـ22 مليار دوالر. ويقول الوزير شوانق  التي تقدَّ
 الوانق “اذا أصبحنا متصلين بكينيا عبر ميناء المو وجيبوتي عبر أثيوبيا،
فهذا يحّل عدداً من المشاكل المتعلقة بالنقل. سيكون وضعاً مربحاً لجميع

 األطراف وسنستفيد جميعاً منه”.

 ولكن بوسع الحكومة الفدرالية أن تبدأ من جديد مع رامشيل، فتنحت
 وجه طموحات جنوب السودان. بدأت المرحلة األولى التي تنطوي على
 إجراء مسح للمنطقة ووضع خريطة لها، تليها خطة رئيسية وتصميم
 هندسي مفّصل، وقد فازت بالعقد المؤسسة الكورية لألراضي واإلسكان
 Corporation Housing and Land LH South Korea’s. وتتابع الوزيرة
 نونو كومبا بالقول: “سنصّمم المدينة من أجل استيعاب عدد السكان
 الذين سينتقلون إليها في مرحلة أولى، بدءاً من األولويات الضرورية
القطاع سيمّول  ثم  بعد.  يحّدد  لم  األشخاص  عدد  ولكن   للحكومة، 
الخاص ذاته عندما ندعو المستثمرين ونقّدم لهم األراضي للبناء عليها”.

 تشّكل العاصمة الجديدة فرصة ممتازة لالستثمار في البناء والتنمية
 العمرانية، وذلك بتكلفة تقريبية قدرها حوالي 10 مليارات دوالر.
 ستشيَّد رامشيل بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وفق
وماليزيا. الجنوبية  وكوريا  نيجيريا  في  الجديدة  المدن  عن   نماذج 
 وتقول وزيرة اإلسكان أنها تتوقع “أن يستغرق بناء المدينة كاملًة
أّن الحكومة تستطيع  بين 8 ,10 سنوات، وربما حتى 15 سنة، إالّ 
 االنتقال فعلياً إلى هناك خالل مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات. نعتّز
 دائماً بأننا جنوب سودانيين ونفتخر بما حققناه حتى اآلن، نظراً إلى
 تاريخنا. فقد تمّكنا بالفعل من تحسين وجه جوبا. وتتمثل رؤيتي اآلن
في الحصول على مدينة عصرية كعاصمة، فتسّهل تطّور هذه البالد

 سياسياً واقتصادياً وثقافياً”.





أن أّوالً  هدفان،  هنا  لدينا  أفريقيا.  لشعب  واالقتصادي   االجتماعي 
 نساعد شعب جنوب السودان الشقيق ونتضامن معه، وثانياً أن نحّقق
 حلمنا بجعل مصرف إيكويتي مصرفاً أفريقياً. وقد وضعت الحكومة

إحدى أفضل سياسات االستثمار التي يمكن تصّورها”.

عبر السودان  جنوب  في  عميل  ألف   65 اآلن  للمصرف   أصبح 
المعلوماتية تقنيات  خدمات  رقعة  بتوسيع  يقوم  وهو  فروع   6 
كينيا، في  نشاطاته  إيكويتي  مصرف  وّسع  ولقد   واالتصاالت، 
تعّزز شاملة  مالية  خدمات  تأمين  عبر  ورواندا  تنزانيا،   أوغندا، 
االقتصاد قطاَعي  في  باألخّص  حّد،  أقصى  إلى  والنمو   الفرص 
 الجزئي والزراعة. يشير السيد غيتاهي إلى أّن “مصرف إيكويتي
من المئة  في   95 لدى  المالية  األّمية  محو  حول  توعية  بحملة   بدأ 
إلى الوصول  باستطاعتهم  يكن  لم  الذين  السودان  جنوب   سكان 
الثراء”. تحقيق  في سبيل  االّدخار  ثقافة  لتعزيز  خدمات مصرفية، 

“يسّرنا أننا تمكّنا من إحداث تأثير إيجابي على نمو 
هذه البالد. يجب أن ينضّم إلينا الكثيرون لمساعدة 

سكان جنوب السودان على تحقيق حلمهم”.
بول غيتاهي، المدير التنفيذي لمصرف إيكويتي في 

جنوب السودان

قطاعات لجميع  أيضاً  القروض  يمنح  المصرف  أّن  أضاف   كما 
الموارد تنمية  على  القدرة  الناس  منح  من  نتمّكن  “لكي   االقتصاد، 
 الهائلة الكامنة في هذه البالد واالستفادة منها. يسّرنا أننا تمكّنا من
 إحداث تأثير إيجابي على نمو هذه البالد، وأعتقد أنه يجب أن ينضّم
 إلينا الكثيرون لمساعدة سكان جنوب السودان على تحقيق حلمهم”.

االهتمام الكيني
ً  كان بنك كينيا التجاري، أحد أكبر المصارف في المنطقة، شريكا
تعزيز “استطعنا  السودان.  لجنوب  المستمّر  النمو  في   أساسياً 
من المئة  في   80 ثمة  الراهن،  الوقت  في  المصرفية.   المهارات 
وفق األجانب”،  الموظفين  من  المئة  في  و20  المحليين   الموظفين 
السودان جنوب  في  التجاري  كينيا  لبنك  العام  المدير  به  أدلى   ما 
التي المتزايدة  األعداد  ذات  المؤسسات  أصبحت  كيمانثي.   جون 
 تدخل القطاع المصرفي في جنوب السودان تستقطب موظفيها من
 المصارف الموجودة. “قد يكون ثمة تحديات، لكّن التحّدي هو أيضاً
 فرصة كبيرة للمستثمرين؛ ففي الوقت الحاضر يعمل جميع فروعنا
 الـ 19 على المولّدات. مّما يعني أّن البالد بحاجة إلى الكهرباء. كما
عن نتحّدث  نحن  لذا  للرّي،  قابلة  األراضي  من  المئة  في   90  أّن 

مصدر غذاء ممكن للقارة األفريقية برّمتها”.

 كان بنك كينيا التجاري في جنوب السودان سّباقاً في تمويل المشاريع
واإلسكان، الفنادق  قطاعي  مثل  البالد،  في  االقتصاد  تنّشط   التي 
“لقد والمستثمرين.  الجنوب سودانية  الجالية   الضروريان الستقبال 
لقد والصناعة.  الزراعة،  التحتية،  البنى  أولوياتها؛  البالد   حّددت 
 أولينا االهتمام لجميع القطاعات، عبر دعم الشركات البالغة الصغر،
المصرفية الخدمات  إلى  والمتوسطة وصوالً  الصغيرة   والشركات 

للشركات”.

كجنوب جديد  بلد  ليحظى  والقوانين  المالية  الهيكليات  تطبيق   إّن 
 السودان باألهلية المصرفية والمالية التامة، قد يشّكل تحّدياً، باألخص
 إذا تّم ذلك بحسب المعايير الدولية في حال كان يطمح لتوسيع نشاطاته

عالمياً.

المال والتخطيط االقتصادي كوستي  في هذا الصدد، يقول وزير 
 مانيبي نجاي إّن القطاع المصرفي النامي في جنوب السودان أمامه
 مستقبل واعد. “نحتاج إلى العديد من الخدمات المالية في المرحلة
 التي نصبو إليها”. أّما في ما يتعلّق بالسنة المالية المقبلة، تخطط
 الحكومة في جوبا إلى تخصيص مبالغ ضخمة إلنشاء المؤسسات
 المالية الضرورية. وتابع وزير المال والتخطيط االقتصادي مانيبي
 نجاي “نريد إنشاء مصرف تنمية، ومصرفاً زراعياً، بتمويل ودعم
 مّنا”. “سنستقطب رؤوس األموال إلى مصرف التنمية بشكل خاص.
 ندرك إّن القطاع المالي بحاجة إلى التنمية عبر ضّخ رؤوس األموال
فيه، وعبر تحسين األنظمة واإلشراف من قبل البنك المركزي”.

 تأسس بنك جنوب السودان في 14 يوليو 2011، قبل أربعة أيام على
 إطالق أحدث عملة في العالم، جنيه جنوب السودان. وأشار محافظ
“المجتمع أّن  إلى  ماييك  كوريوم  كورنيليو  السودان  جنوب   بنك 
والدة بانتظار  التوليد  قسم  في  كالممرضات  منشغالً  كان   الدولي 
للتنمية األميركية  الوكالة  قامت  لالستقالل،  استعداداً   أّمة جديدة”. 
 الدولية بمساعدة جنوب السودان على تقوية المؤسسات الحكومية،
جنوب لبنك  التقنية  المساعدة  لتقديم  ديلويت  شركة  استخدام   عبر 
الدولي والبنك النقد  إلى ذلك، أرسل صندوق   السودان. باإلضافة 
جمع على  المركزي  البنك  موظفي  لتدريب  مستشارين   الدولي 
 إحصائيات القطاع المصرفي وتصنيفها، وفرزها، ونشرها. “هذه
 البيانات ستعّبد الطريق أمام سياستنا المالية”، وفق ما أشار إليه السيد
 كوريوم ماييك. “حقل االختصاص الثاني لصندوق النقد الدولي هو
 إحصائيات القطاع الخارجي، لتطوير نظام شفاف يظهر ألصحاب

القرار السياسي حجم التبادل التجاري بيننا وبين بقية العالم”.

 تتمحور أولويات الحكومة إلنشاء الدولة حول تمويل الحفاظ على
األهداف مؤشرات  لتحسين  مهّم  عامل  وهذا  والنظام،   القانون 
 اإلنمائية لأللفية. “ال دور مباشر للبنك المركزي في توفير فرص
يمكنه “لكن  ماييك،  كوريوم  المحافظ  إليه  أشار  ما  وفق   العمل”، 
 المساهمة بذلك عبر اعتماد سياسة من شأنها تشجيع القطاع الخاص
 بصفته محّركاً للنمو والتنمية”. مع التخفيضات الضريبية وتوزيع
نجاي مانيبي  كوستي  المال  وزير  يشّدد  المضمون،  المال   رأس 
 على أّن جنوب السودان يشّكل بيئة رائدة للمستثمرين وتشجعهم.
“ال أعرف بلداناً أخرى عذراء بقدر جنوب السودان، في ما يتعلّق

 باالستثمارات، في جميع القطاعات”.

تشجيع االستثمارات
البلدان يتشاطر  إذ  السودان،  جنوب  في  الكينية  المصارف   تبرز 
 العديد من المصالح المشتركة. قام مصرف إيكويتي الكيني بتلبية
 نداء الحكومة للمساعدة على تنمية االقتصاد والبنى التحتية، وأّسس
إيكويتي لمصرف  التنفيذي  المدير  يفيد   .2009 العام  في  له   فرعاً 
 بول غيتاهي بأّن المصرف اغتنم الفرصة. “كان من المنطقي أن
يملكون كانوا  فقط  مواطن   5000 أّن  بما  الخطوة  تلك  على   نقدم 
 حساباً مصرفياً. تقضي رؤيتنا كمؤسسة بأن نساعد على االزدهار

الوضع المصرفي الجاري في جنوب السودان
10 - جنوب السودان  |  قسم إعالني خاص



 فيما يستعّد جنوب السودان لالحتفال بعيد مولده األول كدولة
البالد. تقّدم  تقييم  إلى  2012، سيعمد شعبه  يوليو  في   مستقلة 
 كيف توّزع الحكومة مكاسب الحرية وتفي بوعد التنمية وتؤّمن

االتصال ببقية العالم؟

ولكن للعمران،  القصوى  األولوية  التحتية  البنية  تكون   قد 
فباإلضافة جداً.  بسيط  بفارق  الثاني  المركز  في  يحّل   النقل 
أساليب ثالث  هناك  حالياً،  وُتمّد  ترَصف  التي  الطرق   إلى 
وخارجها: البالد  داخل  إلى  والناس  البضائع  لنقل   رئيسية 
فعاليًة األكثر  هو  والطيران  ونهراً.  الحديدية  وبالسكة   جواً، 
كلفًة األكثر  ولكنه  باليابسة،  محاطة  البالد  ألّن  الثالثة   بين 
 أيضاً. وتشرح وزيرة النقل أغنس بوني لوكودو األمر قائلًة:
 “مهما حاولنا أن نعمل على الطرقات، فهناك حدود لما يمكنها
 تحقيقه، إالّ ما يمّر منها عبر أوغندا وكينيا. فمعظم بضائعنا
الطيران. بواسطة  المجاورة  الدول  من  أوغندا  عبر   تأتي 
ورغم أّن النهر والسكة الحديدية أقل كلفًة، هما األهم ألنهما

فقد وجدنا أّن السكة الحديدية لم توَل أي عناية ُتذَكر”.

 كان كالهما يعتمد جداً على السودان إذ يمتّد خط السكة الحديدية
 من الخرطوم وينتهي في واو، على بعد أكثر من 300 ميل
 عن جوبا. كذلك المراكب النهرية التي تربط جوبا بكوستي في
 السودان، مكان نشأتها، قليلة ومتباعدة، وكانت مثقلة بحوالي
 30000 جنوب سوداني أرادوا العودة الى الوطن قبل الموعد
عملية تتولى  النقل  وزارة  وكانت   .2012 أبريل  في   المحدد 
“بدأنا لوكودو:  بوني  الوزيرة  وتقول  الخاصة.  سفنها   شراء 
 بتدريب األشخاص على قيادة قواربنا النهرية البخارية، ولدينا
 معدات معّبأة وجاهزة في هولندا، ولكننا ببساطة ال نستطيع

تحّمل كلفتها حالياً”.

باتجاه أيضاً،  جديدة  حديدية  سكك  األعمال  جدول   وعلى 
 جنوبي شرقي، اثنتان من كينيا -إلى منطقة النفط في جونقلي
نمولي. في  البالد  تدخل  أوغندا  من  وواحدة  جوبا-   وإلى 
 “التزمت كينيا بإنهاء الجزء الخاص بها من خط ممر النقل
 LAPPSET من المو إلى الحدود. ثم سنبني الجزء الخاص بنا
 بدءاً من لوكيشوغيو”. لكن التركيز الرئيسي يصّب في تطوير
 المطارات، ويخضع مطار جوبا إلى عملية توسيع تبلغ كلفتها
 78 مليون دوالر، الستيعاب عدد المسافرين المتنامي بسرعة،
 من 500 في الشهر إلى 2000 في الشهر حالياً. ومن المتوقع
مطار أما   .2012 مايو  فى  جديد  دولي  مطار  إنشاء   إنهاء 
 ملكال فسيكتسب الصفة الدولية تالياً، ومن المتوقع أن يخضع
 مطار واو إلى الترميم الحقاً. وأخيراً، ُيخصَّص مطار تالي
 الدولي الجديد ليكون مركز النشاط عندما تنتقل العاصمة إلى

رامشيل.

 هل ستتمّكن الحكومة من نقل منافع الحرية إلى المدن والقرى
التطورات أبسط  أّن  النقل  وزيرة  تعتقد  البالد؟  أرجاء   في 
 ستكون بديهية مع الوقت وبفضل االستثمارات األجنبية. “إذا
كان وإذا  إليه سهل،  والطريق  السوق  في  وافراً  الغذاء   كان 
إلى السبيل  الحكومة  هذه  فستكتشف  جيداً  مجهزاً   المستشفى 

قلوب المواطنين”.

النقل في المحور
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 تقول وزيرة الزراعة والغابات الدكتورة بيتي أشان أوجوارو: “جنوب
واقعية. أسس  على  هذا  تفاؤلها  ويرتكز  مباركة”.  دولة   السودان 
بمعظمها و%50 منها زراعي ممتاز  فأراضي البالد خصبة جداً 
 يمكنه أن ينتج حتى ثالثة محاصيل في السنة. “لدينا الحزام األخضر
 الذي يغطي معظم المنطقة االستوائية الكبرى ويمتّد إلى جزء من
 والية غرب بحر الغزال مع هطول 2000 ملم من األمطار سنوياً.
 ثم هناك السهول الشرقية والغربية والمنطقة المحيطة ببحيرة نو مع
ْنط، التي تنتج الصمغ  معدل إنتاج مرتفع جداً. وتغّطي أشجار السَّ
 العربي القّيم، سبعاً من أصل عشر واليات، وتحتوي خمس واليات
.”Lulu على أشجار الكريتة التي ُتصَنع منها زبدة الشيا ماركة لولو

منذ األساسي  السودانيين  الزراعة هي مصدر عيش جنوب   إّن 
غذاءها لتنتج  ال  جذورها،  إلى  اآلن  البالد  وتعود  بعيد،   زمن 
 الخاص فحسب بل لتصبح أيضاً مصّدرة صافية، وهذا أهّم بعد.
وإقرارها سياسات  صياغة  إلى  كبير  بنشاط  الوزارة   وتسعى 
 وتطبيقها لتنظيم كل شيء، من إنتاجية الحبوب وتنّوع المحاصيل
خالل من  األصغر  والتمويل  المزارعين  تدريب  برامج   إلى 
 التمويل األميركي. أما االتحاد األوروبي فيمّول الطرق الفدرالية
األرّز إنتاج  تنشيط  عن  األسواق، فضالً  إلى  الوصول   لتحسين 
 على مساحة 5000 أكر في أويل، وهو مخطط أطلِق قبل خمس
 سنوات يتولى فيه الفاّلحون المحليون الزراعة. وكذلك يتّم تنشيط
 مخطط قمح الرنك القاسي في والية أعالي النيل، وتقّدم الحكومة
الزراعي البنك  ويوّفر  للمزارعين  األراضي  من  قطعاً   بموجبه 

الجرارات الزراعية المؤّجرة والبذور والقروض للعمالة.

العودة إلى األساسيات من أجل الثورة الخضراء
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السودان: جنوب  في  رئيسي  غذاء  هي  محاصيل  ثالثة   “لدينا 
 السرغوم الذي يؤَكل في الواليات العشر كلها؛ والذرة الشعبية جداً
احتياجات تلبية  وبعد  واألرّز”.  الكبرى؛  االستوائية  المنطقة   في 
 االستهالك المحلية، تقول الوزيرة أنه يمكن تصدير هذه المحاصيل
شرق في  جداً  شعبي  ‘’المنيهوت  المجاورة.  الدول  إلى   بسهولة 
 أفريقيا. وتكمن قيمته اإلضافية في اكتشاف شركات البيرة بأنه من
 الممكن صنع بيرة عالية الجودة منه. وقد بدأت تعمل معنا شركة
 مشروبات جنوب السودان المحدودة على ذلك. لدينا أفضل أرض
 لزراعة قصب السكر وقد بدأنا تنفيذ مخطط في منقال مع مجموعة

مادفاني غروب Group Madhvani األوغندية”.

على األولى  الدرجة  في  مواجهته  وتقع  التالي  التحدي  هو   الري 
 عاتق وزير الموارد المائية والري، بول مايوم أكيس. وهو يشرح
 األمر قائالً: “تعّد وزارة الزراعة األرض وتختار نوع المحصول،
 ثم تطلب منا توفير كميات من المياه تسمح بإنجاح ذاك المحصول.
إلى نحتاج  إذ  الالزمة.  والمياه  التقنيات  لتوفير  مستعدون   “نحن 
ومع الغذائي”.  العجز  من  نخرج  كي  الثغرات  يسّد  إضافي   ري 
خصوصاً هائلة،  مهمة  يبقى  الخضراء  الثورة  تمويل  فإّن   ذلك 
 أمام الرغبة في تفعيل الزراعة على نطاق واسع. سيسمح انضمام
المساعدات المزيد من  اتفاقية كوتونو بحشد  إلى  السودان   جنوب 
 للتنمية الزراعية للفترة الممتدة من 2014 إلى 2020. وقد أرسلت
الدولي والصندوق   FAO والزراعة األغذية  منظمة  إلى   الطلبات 
شيئاً تسّخر  البالد  بدأت  بسيطة،  بخطى   .IFAD الزراعية  للتنمية 

فشيئاً إمكانية أن تصبح مصدر أفريقيا الغذائي التالية.
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 أعطى السالم في جنوب السودان بالفعل شحنة كبيرة من الدعم
 للتجارة اإلقليمية. فقد تضاعفت صادرات كينيا الى جنوب السودان
 منذ 2005 لتبلغ 157,7 مليون دوالر، وأوردت أوغندا المجاورة
قرنق واالستثمار  والصناعة  التجارة  وزير  لكّن  مماثلة.  أرقاماً 
 دينق أكونق يريد أن يعكس نزعة االستيراد عبر إنعاش القطاع
 الصناعي كي ينتج ما يلبي االحتياجات المحلية واإلقليمية. “إننا
كبيرة إمكانيات  لديه  السودان  جنوب  ولكن  الذرة  دقيق   نستورد 
نزرع أن  ويمكننا  والمياه  األراضي  لدينا  الذرة.  حبوب   لزراعة 
نملك كنا  السودان.  جنوب  في  أنواعها  على  والفواكه   الخضار 
 مزارع البن والشاي والقطن. وتلك هي الصناعات الزراعية التي

علينا أن نعيد إنعاشها”.

العدل وزارة  مع  تنظيمي  إطار  إعداد  يتّم  أّنه  الوزير   ويكشف 
قد األجنبية  الصناعات  ولكن  للبالد.  قانون صناعي  أول   لوضع 
مصنعين ذلك  في  بما  السودان،  جنوب  إمكانيات  في   استثمرت 
شركات و3  المياه،  لتعبئة  شركات   10 من  وأكثر   للجعة، 
حيث السودان  جنوب  في  مزدهر  قطاع  وهذا   لالتصاالت، 
واإلنترنت. االتصاالت  خدمات  إلى  الناس  من  المزيد   يحتاج 
لفترة معينة الصناعات معفية  أكونق: “ستكون هذه  دينق  ويقول 
 من ضرائب كثيرة كان يجب أن تتراكم، وذلك كي نعطيها مجاالً
عائدات أّن  ويضيف  الضرائب”،  بجباية  نبدأ  أن  قبل   لإلنتاج 
 الضرائب غير النفطية األخرى تصل إلى 25 مليون دوالر تقريباً

في الوقت الحاضر.

في كبيرة  إمكانيات  “للتصنيع  قائالً:  أكونق  دينق  الوزير   ويتابع 
المالبس وصناعة  السكر،  معامل  سيما  ال  السودان،   جنوب 
 واإلسمنت. يجب إعادة بناء هذه الصناعات وندعو المستثمرين من
 خالل إما االستثمار األجنبي المباشر أو الشراكات بين القطاعين
 العام والخاص، التي تشّجعها حكومتنا كثيراً. علينا أن نبني مصنع
وبمعدل جيد، ويؤّدي السودان يتطور سريعاً   إسمنت ألّن جنوب 
والجسور والمنازل  الطرق  بناء  في  هائالً  دوراً  بالتالي   اإلسمنت 
دوالراً،  50 بـ  المستورد  اإلسمنت  كيس  حالياً  ُيباع   وكل شيء”. 
 وهذا باهظ جداً مواطني جنوب  بالنسبة إلى السودان ذوي الدخل
 المحدود. وقد أظهرت شركات منتجة أثيوبية مثل ناشونال سيمنت
 شير كومباني Company Share Cement National وديربا ميدروك
السودان. جنوب  في  وحدة  إنشاء  في  االهتمام   Midroc  Derba
 ويقّر الوزير قائالً: “الطاقة هي مشكلتنا الكبرى. في غياب الطاقة
 الرخيصة المستدامة، من الصعب تشجيع الصناعات الكبرى على
 البدء بالنمو في جنوب السودان. ولكن إذا بنينا محطة أو سّد واحد
 إلنتاج الطاقة الكهرمائية فسيدفعنا ذلك قُدماً في مجال توليد الطاقة

ويشّجع بالتالي االستثمار في جنوب السودان”.

“تخمير” االستثمارات

 الوجود األجنبي األبرز في جنوب السودان هو ذلك الخاص بمصانع
 البيرة الجنوب أفريقية SABMiller، ثاني أكبر شركة تصنيع مشروبات
بقيمة 73 مليون دوالر. بعد العالم، وقد بنت منشأة في جوبا   في 
 عقدين من حظر المشروبات الكحولية بموجب قانون الشريعة الذي
فرضته الخرطوم، أدخلت شركة مشروبات جنوب السودان المحدودة
  SSBL، وهي تابعة لـ SABMiller، أول بيرة مصنوعة محلياً في

تصنيع أرباح السالم
 1 مايو 2009 تحت اسم Lager Bull White أي بيرة الثور األبيض
االستثمار إّن   SSBL مدير  ألزوورث-ألفي  إيان  ويقول   الفّوارة. 
 كان “يستحق المخاطرة”، بعدما قارن إمكانيات السوق مع حالة
 البالد قبل االستقالل. “كان تخطيط السيناريوهات الذي وضعناه
مدروساً جداً لدرجة أنه مهما جرى، لكان بإمكاننا مواصلة العمل”.
 وبحلول أكتوبر 2009، طرحت شركة SSBL أيضاً المشروبات
مليون  18  ،2011 أبريل  في  وأنفقت،  الكحولية،  غير   الفّوارة 
بذلك فبلغ  البيرة،  إنتاج  على  القدرة  لمضاعفة  إضافية   دوالر 
إجمالي استثمارها حتى اآلن 71 مليون دوالر. ويقول ألزوورث-
أفريكا فارم  الحكومية  غير  المنظمة  مع  برنامجاً  “أطلقنا   ألفي: 
 Africa-FARM ذات القاعدة الشعبية والتي تعنى بالزراعة، وهي
 تساعدنا على إنشاء 500 مزرعة لصغار الِمالّك من أجل زراعة
من كٍل  مقابل  أنه  أضاف  ثم  الشفافة”.  البيرة  إلنتاج   المنيهوت 
 موظفي SSBL البالغ عددهم 457 موظفاً، هناك “45 شخصاً بالغاً

 يعملون في قطاعي توزيع منتوجاتنا وبيعها بالتجزئة”.

إذ للطرق  التحتية  البنية  هو   SSBL شركة  تواجهه  تحٍد   أكبر 
منذ كبيراً  المدير رأى تحّسناً  أّن   تعرقل توزيع منتوجاتها، رغم 
 وصوله عام 2006. ويقول ألزوورث ألفي: “اإليجابيات هي النظام
 الضريبي المفيد، وفترة التأسيس القصيرة -حيث يمكن فتح شركة
 أعمال خالل 15 يوماً- واألهم من ذلك كله، الشعب. فأكثر ما أثار
التي أّن الطريقة  التغيير، إذ  تأقلم الشعب مع وتيرة   إعجابي هو 
 يدعم بها األمور التي يعتقد أنها ستؤّمن له حياة أفضل في نهاية

المطاف هي مدهشة تماماً”.
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  جوهر النمو االجتماعي واالقتصادي في أي دولة هو الشعب المتعلّم
اليوم السودان  جنوب  يحظى  التعطيل،  من  سنوات  وبعد   المعافى. 
 بفرصة إلعادة بناء هذين القطاعين األساسيين. ويبدي وزير الصحة
 الدكتور مايكل ميلي حسين مالحظة صائبة بقوله: “يمكن تحقيق إشراق
 السالم بسهولة من خالل تقديم الخدمات. هذا هو المجال الذي يتوقع فيه
 الناس التغييرات في حياتهم. هم يريدون الخدمات الصحية والتعليمية

العالية الجودة، وكال األمرين يشكالن تحدياً ال يستهان به”.

إمكانية زيادة  إلى  جهة  من  تهدف  الصحي  القطاع  تطوير   فخطة 
 الوصول من خالل الرعاية الصحية األولية التي يقول ميلي حسين
 إنها “ُتعّد عالمياً الوسيلة األكثر فعاليًة لتقديم الرعاية الصحية، ال سيما
 في حالتنا حيث %75 من السكان هم ريفيون”. وتعطى األولوية لزيادة
 التلقيح والرعاية الصحية لألمهات المحّسنة جداً. منذ العام 2005 حتى
الصحية للرعاية  منشأة   1076 السودان  جنوب  أقام  فحسب،   اليوم 

 األولية في كل أرجاء البالد، وهذا إنجاز بارز.

 وأّدى االستقرار أيضاً إلى تحّسن كبير في لقاحات األطفال ضد الشلل
 والخناق والحصبة، بحيث لم تسّجل أي حالة شلل أطفال في األشهر
 الـ 32 المتتالية الماضية. ولكن سوء التغذية والمالريا والسل تبقى
 مصادر قلق كبير، وكذلك عدم توّفر الطاقم الطبي المتمّرس. “يجري
 استقدام 120 طبيباً حالياً بينما يتابع 44 طبيباً الدراسات العليا. ونأمل أن
 نحصل كل عام أو عامين على 5 أو 6 اختصاصات منجَزة على األقل”.
 ويشرح وزير الصحة قائالً: “علينا في األعوام الثالثة المقبلة أن ندّرب

سد ثغرة التعليم والصحة
أكبر عدد ممكن من األشخاص الذين يمكنهم إدارة المنشآت الطبية”.

النظام زال  ما  إذ  شاملة،  تأهيل  إعادة  أيضاً  التعليم  قطاع   ويشهد 
1990 عام  الخرطوم  طّبقتها  التي  العالي”  التعليم  “ثورة  على   قائماً 
الواليات من  والية  كل  في  الجامعات  بموجبها  أقيمت   والتي 
السودانية. ويقول وزير التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا
حيث النوعية،  حساب  “على  كان  ذلك  إّن  نيابا  أدوك  بيتر   الدكتور 
 شهدت البالد تراجعاً كبيراً في المعايير األكاديمية”. وبعد االستقالل،
 اعُتمدت سياسات جديدة تهدف إلى “تحويل االهتمام من الكمية إلى
 النوعية في التعليم العالي من أجل تحقيق التمّيز والمالءمة االجتماعية

لمتطلبات نمونا”.

 وعليه، أقّر هذا العام قانون التعليم العالي الذي مّهد الدرب أمام مباٍن
 جامعية جديدة حيث كان يتم في السابق إنشاء الجامعات في المدارس
 الثانوية من دون مختبرات أو قاعات محاضرات أو مكتبات. “كان
ذلك تغيير  بالتوجه اإلسالمي؛ ونحن اآلن في صدد   التعليم مرتبطاً 
 كلياً. فمجتمعنا متعدد األعراق واألديان، ونريد أن نجعل التعليم العالي
الجامعية في جامعات المنشآت  بناء  للجميع”. يتطلّب  ومتاحاً   شامالً 
 جنوب السودان الخمسة، التي تضم 12000 طالب، 2.5 مليار دوالر.
الكتب لنشر  الضوئية  األلياف  من  بشبكة  متصلين  سيكونون   وهم 
 الرقمية بالتعاون مع اليونسكو. “نوّد أن يساهم التعليم العالي في تحقيق
 االستقرار، وأن ينّور شعبنا ويخلق المزيد من الوعي االجتماعي بهدف

بناء السالم”.



فرض ضريبة على  الحكومة  سياستنا  عبر  “نحّث  شانق:   شانقسون 
 قدرها %2 على مبيعات الفنادق والمطاعم. وسيساهم ذلك في تشجيع
 السياحة وتطوير قطاع الضيافة. علينا تدريب موظفي الضيافة وتقديم

الطعام على خدمة السياح وفقاً للمعايير الدولية”.

 ويكشف السيد شانقسون شانق أّن بعض الشركات السياحية استفسرت
 عن طلبات السافاري المتخصصة. ويؤّكد وزير السياحة والحياة البرية
وآمل السودان.  بالصيد في جنوب  السماح  “سيعتمد سياسة عدم   أنه 
يثني هذا األمر الناس عن المجيء إلى جنوب السودان إذ هناك  أالّ 
 أمور رائعة لفعلها غير قتل الحياة البرية”. وهو يبعث بالرسالة عينها
 إلى شعبه. “أرجو أن تكونوا لطفاء تجاه الحياة البرية لدينا إذ بفضلها
 ستحصلون على فرص تنموية ووظائف وخدمات، وهي ستتوفر لكم
 على طبق من ذهب”. يقول الوزير “أّن الحياة البرية هي ترف، إنها
 من الموجودات التي إذا أُحسنت إدارتها ستكون مصدراً ضخماً من
 مصادر عائدات جنوب السودان المستدامة. دعونا ال نعبث بها، بل

دعونا نحافظ عليها”.

 عام 2007، أظهر مسح جوي أجرته الجمعية األميركية للحفاظ على
 الحياة البرية WCS هجرة هائلة لقطعان مزدهرة وسط طبيعة بوما في
 والية جونقلي، أضخم نظام بيئي من السافانا التي لم تمّسها يد اإلنسان
 في شرق أفريقيا. أكثر من 1.3 مليون ظبي أبيض األذنين، وظبي
 أفريقي، وغزال مونغال، باإلضافة إلى حوالي 8000 فيل تعبر سنوياً
 أراضي بحر الجبل الرطبة ذات المياه العذبة ومحمية بوما القومية.

 ويؤّكد الدكتور بول ألكان مدير برنامج جمعية الحفاظ على الحياة
 البرية WCS في جنوب السودان بأّن “جنوب السودان لديه ثاني أكبر
 هجرة للثدييات البرية في العالم. وهذا أفضل جاذب للسياحة البيئية،
 إضافة إلى غابة جبال أماتونج، وهي مرتع هائل للتنوع الحيوي ومن
 آخر المناطق البكر في العالم”. ويقول الدكتور ألكان أّن أمام البالد
لحماية األخضر  النمو  بشأن  استراتيجية  لتبّني  سنوات  بضع   اآلن 
 الحياة البرية والموائل. إّن جمعية الحفاظ على الحياة البرية تتعاون
مع حكومة جنوب السودان لحماية احتياطي البالد الغني ومتنزهاتها

 وأراضيها البرية.

 ويقول وزير السياحة والحياة البرية قبريال شانقسون شانق: “السياحة
 والحياة البرية هما وجهان لعملة واحدة إذ يكّمل كّل منهما اآلخر. وقد
 افتتحنا في شهر مارس مقر الجوالة Rangers الرئيسي في بوما. نريد
 أن ننشر تلك المراكز في أرجاء البالد إلى جانب المحميات الوطنية
 لتحقيق هدفين: األول هو حماية الحياة البرية والموائل لدينا، والثاني

هو تعزيز جهد الحكومة للحفاظ على األمن البشري”.

 وفي العام 2009، استلمت شركة العين الوطنية للحياة البرية، التي
بوما محمية  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  حيوانات  حديقة   تدير 
فندقاً أنشأوا  “لقد  الوزير:  ويقول  امتياز.  ترخيص  بموجب   القومية 
 جميالً جداً يحتوي على أكثر من 50 غرفة. كلما استثمرت الشركات
 في قطاع السياحة، أوصينا بعدد من المّيزات التي تفيد المجتمعات
االبتدائي والتعليم  للشرب  الصالحة  النظيفة  المياه  كتأمين   المحلية، 
 والرعاية الصحية. تقضي سياستنا بجمع السكان المحليين المقيمين
م فيها هذه الخدمات”.  في تلك المناطق ضمن قرية واحدة حديثة تقدَّ
 ستبدأ شركة العين ببناء مدرسة ومركز طبي وحفر آبار للمياه. أما
 في الفندق فقد ُرسم تصميم حوض سباحة وقاعة اجتماعات ضخمة
شانق: شانقسون  ويضيف  فخمة.  سافاري  مخيمات  إلى   باإلضافة 

“ستكون بوما نقطة انطالقنا لعرض مفاتن جنوب السودان”.

فوزير الشباب.  نمّو  في  تساهم  أن  التحتية  السياحة  بنية   وبإمكان 
اقترح أوفوهو  إيتينج  سيرينو  الدكتور  والرياضة  والشباب   الثقافة 
العشر الواليات  في  الرياضية  المدن  “لبناء  طموحة  خطة   أيضاً 
وهي دوالر  مليار   1.5 اإلجمالية  المجّمعات  قيمة  ستبلغ   كلها”. 
 ستضّم مدرجاً وقاعة رياضية وحوض سباحة وملعب تنس وفندقاً
أوفوهو: إيتينج  الوزير  ويقول  غرفة.   200-150 على   يحتوي 
 “جنوب السودان هو مجتمع متنوع جداً بلغات وتقاليد ثقافية مختلفة
 ونحن هنا لبناء هوية وطنية. بإمكان الرياضة والمسرح والموسيقى
التوافق تحقيق  في  رئيسياً  دوراً  تؤّدي  أن  الثقافية   واألنشطة 
 والتناغم. وآمل أن يتمّكن جنوب السودان وكينيا وأوغندا وأثيوبيا
2018 مثالً”. العام  التالية، في   من استضافة كأس األمم األفريقية 

 رياضات المغامرة والسياحة الثقافية هما إمكانيتان إضافيتان، حيث
وتصبح الرماث.  لركوب  ممتازة  منحدرات  نمولي  بعد  النيل   يقّدم 
 جوبا في غضون ذلك مقصداً نابضاً بالحياة للشركات المستثمرة في
 مستقبل جنوب السودان، نظراً إلى أنها ما زالت سوقاً بكراً من أجل
 فنادق األعمال بـ 5 نجوم ومنشآت المؤتمرات بمعايير دولية. ويقول
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“هدفنا هو أن نقّدم ألوالدنا ما حرمتنا الحرب منه: السالم وسيادة القانون، وسالمة الغذاء، والرعاية الصحية، 
والتعليم الجيد، والمياه الجارية، والمياه النظيفة، والطاقة الكهربائية، وفرصة السعي إلى السعادة والرخاء”.

سـَلفا كير َميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان

“الهدف االستراتيجي هو تحقيق السالم مع السودان. ال بد من الحفاظ على ذلك، ال بل تعزيزه أكثر لتصبح العالقة 
متينة في المستقبل. السالم هو عنصر اقتصادي مهم جداً برأيي”.

دينق ألور كوال، وزير شؤون مجلس الوزراء

القانون، واحترام حقوق  الديموقراطية والحوكمة، وسيادة  المحافظة على االستقرار، وتشجيع  “الهدف اآلن هو 
اإلنسان وحريات الشعب األساسية”.

سوزان د. بايدج، سفيرة الواليات المتحدة إلى جنوب السودان

“يحافظ االستقرار والنظام الديموقراطي على اقتصادنا الحّر، وقد شّجع ذلك المستثمرين بالفعل على المجيء إلى 
جنوب السودان. المستثمرون الجدد هم بأمان تام، ويمكن للشركات المتعّددة الجنسيات الموجودة هنا بالفعل أن 

تشهد على ذلك”.
قرنق دينق أكونق، وزير التجارة والصناعة واالستثمار

“لدينا الموارد لتحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية، فمجتمعنا يريد استغالل موارده البشرية والمادية لتحقيق 
الرخاء للجميع، بغض النظر عن العرق أو اإلثنية أو الدين.

نريد صورتنا أن تكون مثاالً مصغراً عن صورة أفريقيا الجديدة ككل”.
نهيال دينغ نهيال، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

“ال يكفي القول بأنك مستقل. االستقالل يعني أنك تتحّكم باحتياطك”.
كوستي مانيبي نجاي، وزير المال والتخطيط االقتصادي

“سرعان ما ستساعدنا عائدات النفط على بناء المدارس والمنشآت والخدمات، باإلضافة إلى االستثمار في الزراعة، 
والماشية، والسياحة، والبنى التحتية، والطاقة”.

ستيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين

“نحتاج إلى األصدقاء، وحين يأتي األصدقاء للبناء، أؤّكد أنه يمكن لجنوب السودان أن تكون أمة يافعة مسؤولة 
وموثوق بها في القارة وفي المنطقة على حّد سواء”.

الدكتور برنابا مالاير بنجامين، وزير اإلعالم

“وألتمّكن من تأمين الخدمات في مجال السالمة وغيرها، ال بّد من سهولة الوصول. ولتأمين الخدمات الصحية 
والتعليمية، تحتاج إلى الطرقات لتكون متقدماً في كل شيء؛ وسيأتي الباقي الحقاً”.

قيير شوانق الوانق، وزير الطرق والجسور



“نعتّز دائماً بأننا جنوب سودانيين ونفتخر بما حققناه حتى اآلن، نظراً إلى تاريخنا. وتتمثل رؤيتي اآلن في الحصول 
على مدينة عصرية كعاصمة، فتسّهل تطّور هذه البالد سياسياً واقتصادياً وثقافياً”.

جيما نونو كومبا، وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني

“إذا كان الغذاء وافراً في السوق والطريق إليه سهل، وإذا كان المستشفى مجهزاً جيداً فستكتشف هذه الحكومة السبيل 
إلى قلوب المواطنين”.

أغنس بوني لوكودو، وزيرة النقل

“جنوب السودان دولة مباركة. لدينا الحزام األخضر مع هطول 2000 ملم من األمطار سنوياً.
ثم هناك السهول الشرقية والغربية والمنطقة المحيطة ببحيرة نو مع معدل إنتاج مرتفع جداً”.

الدكتورة بيتي أشان أوجوارو، وزيرة الزراعة والغابات

“نحن مستعدون لتوفير التقنيات والمياه الالزمة. نحتاج إلى ري إضافي يسّد الثغرات كي نخرج من العجز الغذائي”.
بول مايوم أكيس، وزير الموارد المائية والري

“يمكن تحقيق إشراق السالم بسهولة من خالل تقديم الخدمات. هذا هو المجال الذي يتوقع فيه الناس التغييرات في 
حياتهم. هم يريدون الخدمات الصحية والتعليمية العالية الجودة”.

الدكتور مايكل ميلي حسين، وزير الصحة
“مجتمعنا متعدد األعراق واألديان، ونريد أن نجعل التعليم العالي شامالً ومتاحاً للجميع”.

الدكتور بيتر أدوك نيابا، وزير التربية والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا
“نحن نحاول على المدى الطويل إنشاء سّد كبير على طول النيل األبيض في بدن. يمكنه تأمين ما بين 400 و540 

ميغاواط، أي طاقة تكفي البالد بأسرها مقابل كلفة تقّدر بـ4.1 مليار دوالر”.
ديفيد دينق أثوربي، وزير الكهرباء والسدود.

“كلما استثمرت الشركات في قطاع السياحة، أوصينا بعدد من المّيزات التي تفيد المجتمعات المحلية، كتأمين المياه 
النظيفة الصالحة للشرب والتعليم االبتدائي والرعاية الصحية”.

قبلاير شانقسون شانق، وزير السياحة والحياة البرية

“بإمكان الرياضة والمسرح والموسيقى واألنشطة الثقافية أن تؤّدي دوراً رئيسياً في تحقيق التوافق والتناغم. وآمل 
أن يتمّكن جنوب السودان وكينيا وأوغندا وأثيوبيا من استضافة كأس األمم األفريقية التالية، في العام 2018 مثالً”.

الدكتور سيرينو إيتينج أوفوهو، وزير الثقافة والشباب والرياضة

“ال دور مباشر للبنك المركزي في توفير فرص العمل، لكن يمكنه المساهمة بذلك عبر اعتماد سياسة من شأنها تشجيع 
القطاع الخاص بصفته محّركاً للنمو والتنمية”.

كورنيليو كوريوم ماييك، محافظ بنك جنوب السودان



كافة  على  السودان  جنوب  إنماء  من  فسنتمّكن  والكهرمائية،  والحرارية  الشمسية  الطاقة  استخدام  استطعنا  “إن 
األصعدة”.

بيك أوان دينق، المدير العام لشركة كهرباء جنوب السودان.

“دعونا نستقطب الشركات المختّصة الخبيرة في إدارة احتياطيات النفط، لكي نتمّكن من زيادة قيمة هذه االحتياطيات 
لتبلغ حّدها األقصى. أياّ كانت القيمة التي نحصل عليها من قطاع الطاقة فهي ستؤول لشعب جنوب السودان”.

Nilepet بول أدونق بيث دينق، المدير العام لشركة النيل للبترول

“يسّرنا أننا تمكّنا من إحداث تأثير إيجابي على نمو هذه البالد. يجب أن ينضّم إلينا الكثيرون لمساعدة سكان جنوب 
السودان على تحقيق حلمهم”.

بول غيتاهي، المدير التنفيذي لمصرف إيكويتي في جنوب السودان

“لقد حّددت البالد أولوياتها؛ البنى التحتية، الزراعة، والصناعة. لقد أولينا االهتمام لجميع القطاعات، عبر دعم 
الشركات البالغة الصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة وصوالً إلى الخدمات المصرفية للشركات”.

جون كيمانثي، المدير العام لبنك كينيا التجاري في جنوب السودان

“ما أثار إعجابي األكثر هو تأقلم الشعب مع وتيرة التغيير. إذ أّن الطريقة التي يدعم بها األمور التي يعتقد أنها 
ستؤّمن له حياة أفضل في نهاية المطاف هي مدهشة تماماً”.

إيان ألزوورث-ألفي، مدير شركة مشروبات جنوب السودان المحدودة

“نبحث عن أشخاص سينقلون المعرفة، في البناء والزراعة مثالً. أظهرت إسرائيل االهتمام وقد قّدم النروج الكثير 
لهذا البلد في مجال التنمية والمساعدة واألمن، وحتى في مجال التعليم. وتؤّدي الواليات المتحدة دوراً رئيسياً هنا 

أيضاً ويكّن لها الناس احتراماً كبيراَ”.
أوكال كاوانغ جولو، مدير خدمات المستثمرين، هيئة جنوب السودان االستثمارية

“إنها من أكبر وأسرع العمليات التي نشهدها إلنشاء هيكليات دولة. ]...[ إّنه تحّول دفع بالوزارات إلى النهوض، 
دفع بالهيئات الحكومية إلى النهوض وفرض توزيع األدوار في ما بينها”.

جورج كونواي، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( في جنوب السودان

“ما زال الناس قابعين في مخيمات الالجئين مع اقتراب موسم المطر من دون وسائل لتأمين العيش وبمياه شحيحة. 
وتبقى اللجنة الدولية للصليب األحمر قلقة جداً بشأن الوضع اإلنساني”.

إيوان واتسون، مندوب االتصال في اللجنة الدولية للصليب االحمر

“جنوب السودان لديه ثاني أكبر هجرة للثدييات البرية في العالم. وهذا أفضل جاذب
للسياحة البيئية”.

الدكتور بول ألكان مدير برنامج جمعية الحفاظ على الحياة البرية في جنوب السودان

 جنوب السودان
حالة االستقالل
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