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Олег Афанасьєв
ЗНАЙОМТЕСЯ:
ПІВДЕННИЙ СУДАН –
нова країна на політичній карті світу
У країні нуерів на півдні Судану діти носять дивні
імена. Ю-Ен, що означає англійською ООН, Лайф –
«життя», Раї – «літак» на мові нуерів, але частіше усього
Хангр – «голод». Причина в тому, що на спустошеному
війною і голодом півдні Судану малюки, ледве народившись,
негайно потрапляють в залежність від долі. Одні
народжуються в щасливі дні, коли життя приходить сюди у
вигляді білого літака ООН з гуманітарною допомогою –
вантажем сорго. Інші – в день безнадійності, серед
нескінченних страждань, поневірянь і смерті. Ось і
виходить, що серед християн-нуерів імена, віками
успадковані від батьків-місіонерів, тепер поступаються
місцем іншим, що нагадують то про нещастя і голод, то, не
дивлячись ні на що, про надію… [4]

Новий 2011 рік означився черговим глобальним кількісним зрушенням на
політичній карті світу: в Африці внаслідок всенародного референдуму 9–15
січня в липні утвориться нова, 194-та суверенна держава із назвою ПІВДЕННИЙ
СУДАН (один з варіантів можливої назви країни – Нільська республіка).
Історія її народження тривала й, нажаль, кривава… Нова країна, як це
типово для Центральної Африки, є віддзеркаленням світових глобальних
проблем, що терзають регіон вже багато десятиліть. Війни за ресурси, етнічний
геноцид, голод, відсутність взагалі жодних соціальних стандартів життя,
безписемність, епідемії холери, лихоманки, СНІДу… Ось за таких обставин
населення нової країни з надією дивиться в майбутнє, пов’язує із набуттям
суверенітету вирішення хоча б частини цих проблем. Як станеться – покаже час,
а поки що спробуємо познайомитися із новим суб’єктом політичної карти.

Загальні характеристики держави
Південний Судан – багатонаціональна країна із республіканською формою
правління. Площа – 619 745 кв.км (в межах автономного регіону Республіки
Судан) – 25% від площі колишньої єдиної країни. Столиця – Джуба. Офіційні
мови – англійська, арабська. Чисельність населення – від 7,5 млн. (за оцінками
UNFPA), до 13 млн. осіб (за оцінками уряду Південного Судану). Країна межує
із Суданом на півночі, Ефіопією на сході, Центральноафриканською
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Республікою на заході, Д.Р. Конго, Угандою та Кенією на півдні. Південний
Судан політико-географічно може бути віднесений до регіону Центральної
Африки. У спадок від Судану лишилася невирішеною проблема лінії кордону в
т.зв. «Трикутнику Ілемі» – зоні сходження кордонів Південного Судану, Кенії та
Ефіопії, кожна з яких претендує на суверенітет над цією територією (рис. 1).
Імовірніше, в найближчій перспективі Південний Судан збереже федеративну
форму територіального устрою: країна поділяється на 10 штатів (вілаятів), які в
свою чергу діляться на 84 округи.

Рис. 1 – Адміністративно-територіальний устрій
і пограничні проблеми Південного Судану
Серед державних символів на сьогодні є затвердженим прапор, який
складається з трьох горизонтальних смуг чорного (символізує чорношкіре
населення країни), червоного («пролита за свободу кров») і зеленого (багатство
природи і ресурсів країни) кольорів, розділених між собою двома
горизонтальними смугами білого кольору (символ миру між народами країни). В
цьому поєднанні кольорів прапор схожий на прапор Кенії. Біля древка
розташований трикутник синього кольору (символізує р. Ніл – основне джерело
життя для населення країни), в центрі якого зображена золота зірка (символ
єдності регіонів Південного Судану). В цілому прапор символізує одну націю
чорношкірих африканців, об’єднаних боротьбою за вічний мир й процвітання
для усього народу Південного Судану (рис. 2).
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Рис. 2 – Прапор і проект Гербу Південного Судану
Офіційно Герб Південного Судану поки що не затверджений (в цій якості
використовують емблему Уряду Південного Судану, розроблену на основі гербу
Судану). А от емблеми кожного штату країни наочно відображують усе
різноманіття й багатство екзотичної природи, що наявне в цьому куточку світу
(рис. 3).

Рис. 3 – Герби штатів (вілаятів) Південного Судану [1]
Фізико-географічне положення
Південний Судан являє собою східну частину обширної фізикогеографічної країни Судан. Майже повністю територія нової держави лежить в
межах зони саван і рідколісь, на крайньому півдні природа набуває тропічних
ознак. За геоморфологічною структурою територія Південного Судану
відноситься до Низької Африки. В південному напрямі територія країни
підвищується, переходячи від заболоченої западини Білого Нилу у височини й
піднесення. Найвища точка країни – г. Кіньєті Іматонг (3187 м) неподалік від
кордону з Угандою. Країна повністю розташована в басейні р. Ніл, зокрема, її
територією протікає одна з двох основних приток цієї річки – р. Білий Ніл (Бахрель-Аб’яд). Південно-західний кордон країни проходить по Нілото-Конгскому
вододілу. Південний Судан розташований в субекваторіальній кліматичній зоні.
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Посушливий період триває усього 1 місяць на рік. Річна кількість опадів
коливається від 700 мм у північних районах до 1400 мм у південно-західних.
Ліси в країні двох видів – мусонні / тропічні й екваторіальні. Відміни природних
умов між Суданом й Південним Суданом наочно видні навіть із Космосу (рис.
4). Декілька поштових марок, випущених в Судані, також наочно ілюструють
відмінності природи між Північчю і Півднем (рис. 5).

Рис. 4 – Космічний знімок території Судану й Південного Судану [12]

Рис. 5 – Поштові марки, що ілюструють відмінність природи Північного і
Південного Судану [з колекції автора]
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Регіональні диспропорції соціально-економічного розвитку Судану:
глобальні проблеми в дії
Цікаво розібратися із причинами відокремлення Південного Судану від
Республіки Судан. Криються вони у суттєвих суспільно-географічних
диспропорціях розвитку півночі і півдня колись єдиної країни, які склалися
історично.
Республіка Судан була найбільшою державою Африки. Але в етнічному
плані не являла собою єдиного утворення: північна частина країни населялася
переважно арабами-мусульманами, тоді як на півдні проживало чорношкіре
багатонаціональне населення, що дотримується традиційних родоплемінних
вірувань (53%), а також належить до різних християнських конфесій (17%) та
ісламу (30%). Карта етнічного складу населення наочно відображує
поліетнічність Судану, який, за думкою деяких етнографів, являє собою свого
роду африканський мікрокосм (рис. 6). З понад 200 етнічних груп основну групу
населення складають представники нілотських народів, найчисельнішими серед
яких є дінка, нуер, занде, барі, шиллук. До речі, плем’я дінка – це найвищі люди
в світі: середній ріст – 2,1 м.

Рис. 6 – Етнічний склад населення Північного і Південного Судану [12]
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Переважна більшість населення є неписьменними, англійською (однією з
державних) не володіє, тому мовою міжнаціонального спілкування залишається
арабська. Більшість жителів Південного Судану розмовляють на чисельних
адамава-убангійських, нілотських, нубійських, центральносуданських та інших
мовах та наріччях, найбільшою з яких є мова дінка.

Рис. 7 – Серія карт, що ілюструють соціально-економічні відмінності в
розвитку північної та південної частин Республіки Судан [12]
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В плані людського та суспільного розвитку Південний Судан суттєво
відрізняється від Північного Судану. При цьому відмінність ця – не в кращу
сторону. Нова країна відноситься до найбідніших (т.зв. «країни четвертого
світу»). Достатньо поглянути на декілька карт (рис. 7), що відображають деякі
соціальні, демографічні характеристики, аби в цьому переконатися.
Нерівний доступ населення Півночі і Півдня до медичних послуг добре
видний за статистикою дитячої смертності. У Південному Судані до свого
першого дня народження не доживає кожне десяте немовля. В Північному
Судані в цілому цей показник вдвічі кращий. Згідно даних благодійної
організації «World Vision», діти в Південному Судані мають в три рази більше
шансів померти, чим діти на півночі, тоді як 90% населення живе на менш ніж 1
долар в день.
За оцінками, до 95% населення Південного Судану є неписьменними. В
найбіднішому Південному Судані початкову школу закінчують менше 1% дітей,
тоді як у Північному Судані цей показник є більшим за 50%. Доступ до
початкової освіти напряму пов'язаний із прибутками родини.
Постійні збройні конфлікти й сутички є головною причиною нестачі
продовольства в країні. Південний Судан продовжує напряму залежати від
постачання гуманітарної допомоги. Близько 35% родин Південного Судану
відносяться до категорії таких, що мають «поганий» раціон харчування, тобто,
країна потерпає від проблеми «прихованого» та явного голоду (рис. 8). Більш
урбанізовані райони Північного Судану в меншій ступені залежать від місцевого
виробництва сільськогосподарської продукції.

Рис. 8 – Світлини, що відображають дійсний соціально-економічний стан
населення Південного Судану [2, 3]
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За показником доступу населення до очищеної води й забезпечення
санітарно-гігієнічними умовами між Північним і Південним Суданом
прокладене «провалля»: у північних штатах Ніл, Гезіра, Хартум 2/3 жителів
мають доступ до водопровідної питної води, тоді як на півдні використовуються
примітивні свердловини й колодязі. У понад 80% населення Південного Судану
відсутні будь-які облаштовані туалети. У країні із значною періодичністю
вибухають епідемії малярії та холери. Нестача, а часто й повна відсутність
медичної допомоги населенню стали однією з причин того, що в 2010 р.
спалахнула епідемія чорної лихоманки (або «кала-азара»), від якої постраждали
понад 15 тис. осіб.
16 років громадянської війни між північчю й півднем залишили майже
півтора мільйони убитими, п'ять мільйонів біженців і перенесли Південний
Судан в новий кам'яний вік. За підрахунками ООН, зараз в Південному Судані
майже 5 млн. осіб потребують допомоги. Тож ця країна є яскравим прикладом
того, що усілякі розмови про «глобальний інформаційний простір», про
«всесвітню технологічну революцію» є, м’яко кажучи, перебільшеними: для 85%
населення Південного Судану те ж звичайне електричне освітлення, або газова
плита, не говорячи вже про телефон, телеграф та Інтернет, лишаються
недосяжною мрією й ознакою багатства.
Втім, межа між поняттями «багатої Півночі» й «бідного Півдня» в єдиному
Судані були достатньо умовними. Республіка Судан відносилася до переліку
найбідніших країн світу, де один з найнижчих показників індексу розвитку
людського потенціалу (за даними 2010 р. ІРЛП для Судану склав 0,379 – 154-е
місце з-посеред 169 оцінюваних країн світу). Також в 2010 р. Судан посів третє
місце в світі за рейтингом недієздатності держав (попереду тільки Сомалі і Чад),
який враховує ураженість керівних органів корупцією, криміналізацію держави,
ефективність державного керівництва, рівень економічної нерівності тощо.
Ще один показник – ВВП на душу населення – в Судані також один із
найнижчих. За оцінками МВФ, він становить 2,335 $ США на душу населення –
134-е місце в світі.
Таким чином, на загальному фоні одних із найнижчих показників
суспільно-географічного розвитку, притаманних в цілому для Республіки Судан,
для неї ще також були характерні й суттєві соціально-економічні регіональні
диспропорції. До того ж, центральний уряд в Хартумі майже нічого не робив
задля того, аби згладити ці диспропорції, покращити життя населення
Південного Судану. Південний Судан поступово перетворився в «полігон
вирування глобальних проблем», один із найменш розвинутих куточків світу.
При цьому перспективи економічного відродження Судану експерти завжди
оцінювали як дуже хороші. Надра багаті нафтою і золотом, є і родюча земля.
Проте громадянська війна, що почалася з 1956 року – з найпершого року
проголошення незалежності, зводила усі ці надії нанівець.
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Втім відзначимо одну цікаву характеристику, притаманну Південному
Судану як і абсолютній більшості країн Африки: ця бідніша країна є однією із
найбагатших на континенті. І це твердження не є абсурдним. Як і більшість країн
Африки, Південний Судан є багатим на природні ресурси. Саме із ними нова
країна пов’язує своє майбутнє. Втім, на цьому шляху головне для нової держави
буде не повторити тієї помилки, якої припустилися інші країни континенту, що
передали право повного контролю за своєю сировинно-ресурсною базою
іноземним транснаціональним корпораціям, і сьогодні не отримують майже
нічого від розташованих на їхній території природних багатств.
Країна дивних міст майбутнього
Нещодавно уряд Південного Судану оприлюднив низку амбітних проектів
із перепланування та реконструкції 10 міст – столиць вілаятів країни: містам
нададуть обриси тварин й тропічних фруктів (в абсолютній більшості тих, що
зображені на гербах відповідних штатів). Так, заплановано, що столиця країни й
штату Центральна Екваторія – м. Джуба – набуде обрисів носорогу, столиця
штату Західний Бахр-ель-Газаль – м. Вау – обрисів жирафу, а столиця штату
Західна Екваторія – м. Ямбіо – стане схожим на ананас. Передбачається, що усі
міста будуть невеликими за площею, але компактними й зручними для
проживання. Проектування нових міст вже завершено. Орієнтовна вартість цих
проектів оцінюється в 10 мільярдів доларів США (при тому, що увесь бюджет
Південного Судану на 2010 р. склав, за оцінками, близько 1,9 млрд.дол.).
Столицю країни – Джубу – визнано малопридатною для виконання
столичних функцій, до того ж, повністю зруйновану війною інфраструктуру
майже неможливо відновити – необхідно будувати нову (рис. 9). Тому вирішено
за краще побудувати нову столицю на новому місці – її планується перемістити
на 15 км південніше від сучасного місцеположення, надати їй конфігурацію
дворогого носорогу, й, можливо, перейменувати у «Ріно-сіті» («Rhino City» –
буквально «Місто-носоріг»). На спині носорогу розташують промислову зону, на
чотирьох ногах – житлові квартали, резиденцію Президента країни розмістять в
оці, парк розваг та атракціонів – у вухах, центральне управління поліції – у роті
«тварини» (рис. 10).
Такі великі плани викликали здивування у багатьох експертів, які
сумніваються в тому, що влада зуміє забезпечити необхідне фінансування
проектів, адже Південний Судан є однією з найбідніших країн світу. Тим не
менш, заступник міністра житлового будівництва й територіального розвитку
Деніел Вані, який 18 серпня 2010 р. презентував плани перебудов міст, вважає,
що такі проекти сприятимуть припливу іноземних інвестицій до країни, та
стануть вагомим привабливим чинником для розвитку туризму. Переговори про
будівництво таких міст проводилися з канадською компанією UAS Canada, але
остаточно питання залишається невирішеним. Влада визнає, що реалізація
проекту може зайняти десятиліття або взагалі не вийти із стадії планування.
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Рис. 9 – Сучасний вигляд центру столиці країни – м. Джуби [9]
А
Джуба
В

«Ріно-Сіті»

Б

Рис. 10 – Плани перебудови міст Південного Судану [7]: А – розташування
«Міста-носорогу» відносно існуючого міста Джуба; Б – карта генерального
плану майбутнього «Міста-носорогу»; В – карта генерального плану міста Вау
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Якщо міста у формі тварин все-таки з'являться, вони приєднаються до
інших знаменитих міст, приміром, до дубайських пальм або аргентинського
Сьюдад-Евіта, який хочуть реконструювати, надавши йому форми Евіти (Еви
Перон) – актриси і дружини колишнього президента Хуана Перона. Але швидше
за все, Південний Судан поповнить перелік країн «третього» світу, що
започаткували низку сюрреальних будівельних проектів, які стали тільки
бездонною прірвою для перекачування бюджетних коштів й розвитку
корупційних схем (як-от, найбільший в світі католицький храм в столиці Котд’Івуару м. Ямусукро, «місто-птах» Бразиліа, віддалені й важкодоступні «оазиси
серед злиденності» – Абуджа, Нейп’їдо, Додома тощо).
Нафта: підґрунтя суверенітету і сподівань нової держави
Не є секретом для фахівців-географів, що війни за природні ресурси вже
давно стали реальністю світової геополітики.
Головним природним ресурсом, із яким Південний Судан пов’язує своє
майбутнє, є нафта. Південний Судан відноситься до регіонів, що мають багаті
перспективні для розробки поклади нафти, що можуть бути порівнянні із
резервами Саудівської Аравії. До того ж, супутні величезні запаси природного
газу (обсягом до 85 млрд.м3), урану, міді. На доходи від нафти в 2010 р.
доводилася половина прибутків Північного Судану, і 98% Південного Судану.
Під червоним піщаним ґрунтом, там, де північна пустеля змінюється
південними субтропіками, прихований як чималий потенціал для розвитку цієї
убогої країни, так і головна причина громадянських війн, що знекровлювали
регіон багатьох років. Сталеві відблиски, які іноді виникають на поверхні
віддалених південних боліт, як би підказують місце, яке може забезпечити
процвітання Південного Судану: канадська компанія Talisman Еnergy та
нафтовидобувні компанії Китаю й Малайзії відкрили значні – обсягом до 6 млрд.
барелів – поклади нафти. Великі нафтоносні ділянки загальною площею 120 тис.
км2 навколо міста Бор надані для розробки канадській, китайській, малайзійській
компаніям, а також катарській Gulf petroleum і французькій Total. За оцінками
західних експертів район навколо Бору за усіма ознаками представляє собою
«золоте дно». Видобуток сирої нафти може найближчим часом досягти 450 тис.
барелів на добу.
За оцінками фахівців, суданська нафта має високу якість в тому сенсі, що не
треба багато часу для процесу її переробки. Вона вважається набагато кращою за
нафту Перської затоки, Близького Сходу і Каспійського моря.
В деяких окремих місцевостях штату Західний Верхній Ніл, куди прийшли
іноземні нафтовидобувні компанії, багато що змінилося, життя деяких місцевих
жителів покращало. Місцеві наймані робітники отримують по три долари в день,
що є значним заробітком в регіоні. Відкрилася нова школа, столи і стільці для
якої надали нафтові фірми, а жителі готові пройти близько 100 км, щоб дістатися
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до невеликої лікарні, яка надає безкоштовну медичну допомогу. Але більшість
громадян штату так само, як і раніше, продовжують страждати від страхітливої
убогості. Нафта лише гарантувала перетворення цього району на «гарячу точку»
громадянської війни, яка ускладнюється наявністю численних фракцій, що
перебувають у непримиренній політичній (а часто й озброєній) боротьбі.
Усе вказує на те, що вихід із складу Судану зовсім не принесе мир і
процвітання країні, яка знаходиться на п'ятнадцятому місці з кінця в списку
ООН найбідніших країн світу, але тільки загострить політичну напруженість і
розбрати, зробить її полем битви «світових гравців» за природні ресурси, і країна
стане черговою бездонною прірвою для гуманітарної допомоги з усього світу.
Історичний шлях до незалежності
Арабська культура прийшла в Африку в VII ст., під її вплив потрапили і
північні території сучасного Судану. Негроїдні племена, що проживали там,
поступово арабізувалися. Проте південні райони залишалися в стороні від цих
процесів: межа арабського світу співпадала з фізико-географічним бар'єром, що
розділяє пустелю і тропічні ліси. У XVI ст. на уламках християнського
монофізитського Нубійського царства виникли Сенарський і Дарфурський
султанати, утворені темношкірими мусульманськими племенами. У 20-і роки
XIX ст. ці землі були завойовані Єгиптом, що знаходився під Османським
управлінням.
Тривалий час взаємодія між Північним і Південним Суданом обмежувалася
работоргівлею, причому мешканці півночі виступали в ролі торговців, а
темношкірі мешканці півдня – в ролі рабів. Південні землі довгий час
знаходилися поза сферами впливу великих держав, тільки в середині XIX ст.
сюди почали проникати британці. Зближенню регіонів сприяло повстання
махдистів в Єгипетському Судані в 1881–1899 рр., пригнічене об'єднаними
силами Єгипту і Великої Британії, і встановлення режиму спільного англоєгипетського управління (т.зв. кондомініум), що послідувало за ним, над
територією усього Судану. Фактично ж Судан став британською колонією.
Хоча новий Англо-Єгипетський Судан і включав території обох субрегіонів,
це об'єднання було багато в чому формальним. Британська влада управляла
трьома південними провінціями (Екваторія, Бахр-ель-Газаль і Верхній Ніл) як
самостійною колонією, прагнучи мінімізувати будь-які контакти між північчю і
півднем, обмежити переміщення через кордон, захистити мешканців півдня від
впливу ісламу і арабської культури. Вони штучно підтримували ізоляцію
Південного Судану, плануючи в майбутньому приєднати його до Британської
Східної Африки (сучасна Кенія). Таким чином, колоніальні часи не лише не
усунули існуючий цивілізаційний розлом, а тільки посилили його.
До середини XX ст. Судан був штучним утворенням з двох практично
автономних регіонів – відносно розвинена мусульманська арабська північ і
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християнсько-анімістський «чорний» південь, що сильно відставав від півночі за
рівнем економічного розвитку. Проголошення незалежності так сильно
поляризованої держави (британські проекти по приєднанню Південного Судану
до Східної Африки провалилися) не могло не спровокувати серйозний
внутрішній конфлікт. Після відходу британців в 1956 р. владу в Судані отримали
мешканці півночі, і мешканці півдня негайно розв'язали громадянську війну.
Інтереси християн в ній виражала військово-політична організація «Народновизвольна армія Судану» (Sudan People's Liberation Army – SPLA), що виступала
за єдиний демократичний і секуляризований Судан та автономію південних
провінцій. Єдиної сили повстанці не представляли, і численні міжплемінні
конфлікти утрудняли ведення загальної боротьби. Найтриваліша в Африці
громадянська війна між двома частинами однієї країни, що тривала тут більше
півстоліття, від часу набуття незалежності, мала катастрофічні економічні і
демографічні наслідки і супроводжувалася актами геноциду.
Серед повстанців півдня існували ряд радикальних угрупувань, що
вимагали визнання повної незалежності Південного Судану під ім'ям
«Республіка Азанія». Азанія – старогрецька назва східного узбережжя Африки
від півострова Сомалі до Занзібару. Цікаво, що багато мешканців ПівденноАфриканської Республіки вважають нинішню назву цієї країни колоніальною, і
теж проголошують за необхідне іменувати її «Азанією».
У протистоянні Півночі і Півдня прийнято виділяти два етапи – Першу і
Другу суданські війни (1956–1972 і 1983–2005 рр.), розділені відносним
затишшям. Обидва рази протистояння завершувалося перемогою повстанців і
наданням південним провінціям ширшої автономії. За Найвашською угодою
2005 р. впродовж 6 років президент Південного Судану одночасно є першим з
двох віце-президентів коаліційного уряду Республіки Судан, прибутки від
видобутку нафти розподіляються порівну між Північчю і Півднем, а після
закінчення цього терміну (в 2011 р.) на Півдні проводиться референдум з
питання набуття незалежності.
22 грудня 2009 р. парламент Судану прийняв закон, що встановлював
правила проведення референдуму 2011 року. У підготовці до референдуму взяли
активну участь співробітники різних міжнародних організацій, а також уряд
США. Референдум відбувся протягом тижня – з 9 по 15 січня 2011 р. Офіційні
результати референдуму були оголошені 7 лютого, згідно з ними, за відділення
Південного Судану подано 98,83% від загального числа визнаних дійсними
бюлетенів. Офіційне проголошення нової держави намічене на 9 липня 2011
року, до цієї дати Судан продовжить існувати як єдина держава.
Окрім референдуму в Південному Судані має бути також визначений статус
провінцій Південний Кордофан (Нубійські Гори) і Блакитний Ніл за підсумками
т.зв. «всенародного опитування» влітку 2011 р. Ще одним спірним регіоном є
округа Абіей – один з найбагатших на нафту районів (тут видобувають за
різними оцінками від 30 до 50% усієї суданської нафти), де референдум не був
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проведений через «організаційні труднощі», і остаточне вирішення питання про
входження до Південного Судану відкладене на невизначений строк.
Оскільки 85% дорослого населення Південного Судану не вміють читати та
писати, у бюлетенях для голосування з питання незалежності країни містилися
малюнки: дві долоні означали голос за єдність країни, а одна – за незалежність
Південного Судану (рис. 11).

Рис. 11 – Інформаційний плакат, що роз’яснює правила використання бюлетеню
на референдумі про незалежність Південного Судану [11]
Президент Судану Омар аль-Башир вважає, що «У півдня немає ресурсів,
щоб створити стабільну державу і виконувати зобов'язання перед громадянами»,
і попереджає, що це може привести до ескалації конфліктів між самими
південними штатами. На думку аналітиків, через суперечки за розподіл
нафтових доходів досить ймовірна громадянська війна між різними племенами. І
взагалі, достатньо велика вірогідність того, що підсумком референдуму стане
просто утворення ще однієї недієздатної держави, на зразок сусіднього Сомалі,
звідки різко зросте потік біженців. Поява в Африці нової держави викликає
швидше тривогу, ніж радість.
Африка на порозі балканізації?
В політичній географії існує термін «балканізація», під яким прийнято
розуміти феномен неперервного дроблення колись єдиної області (регіону,
країни) внаслідок поглиблення протиріч, мовних, етнічних, релігійних,
географічних та економічних відмінностей між її частинами. Розрізняють два
типи балканізації – географічно-етнічну та расово-соціальну (назва походить від
Балканського півострова, де такому болісному та вкрай негативному процесу
піддалась в кінці ХХ ст. колишня Югославія, а ще раніше – Австро-Угорщина).
Балканізація є однією із форм прояву сепаратизму.
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На думку багатьох аналітиків, проголошення незалежності Південного
Судану відкриє «ящик Пандори», з якого вийде назовні хвиля сепаратистського
руху по усій Африці і приведе її до балканізації. Сама по собі Африка більше,
ніж будь-який інший континент, хвора на сепаратизм. Бунтівників об'єднує одна
загальна риса: вони воюють із слабкими державами, які намагаються утримати
своє населення в межах, прокреслених в XIX столітті. Європейські колонізатори
проводили кордони, не зважаючи на етнічну і релігійну спільність територій, так
що в одній колонії могли опинитися два народи, що ворогують один з одним, а
один народ, навпаки, міг виявитися розділений колоніальним кордоном.
Африканські межі були закріплені на Берлінському конгресі 1884–1885
років. У 1963 р. в Аддис-Абебі Організація Африканської Єдності (ОАЄ,
сучасний Африканський Союз) визнала існуючі державні кордони на континенті
непорушними, адже спроба оспорити їх привела б до кровопролитної війни по
усьому континенту. Але тепер ця непорушність зникла: набуття суверенітету
Південним Суданом показує, що кордони, проведені колоніальними
картографами, більше не є непорушними.
І рухи за самовизначення здатні привести до розколу не лише Судану, але й
Ефіопії, Уганди, Д.Р.Конго, Нігерії та багатьох інших держав. Якщо можна
відокремитися Південному Судану, то чому не можна відокремитися південній
Нігерії або північному Кот-д'Івуару, а також розколотися на безліч держав обом
різноплемінним Конго? Чи, наприклад, самопроголошена північна частина
Сомалі – Сомаліленд – також жадає визнання своєї незалежності. Повстанці
нафтоносного анклаву Кабінда прагнуть відокремитися від Анголи. А Марокко
попри численні рішення ООН, відкидає пропозиції про референдум за
самовизначенням в Західній Сахарі, що має найбільше у світі родовище
фосфоритів. Багато країн Африки, як і Судан, мають в своїй територіальній
структурі поліетнічну й водночас полісакральну основу, що до того ж,
підкріплюється вагомими покладами вуглеводневої сировини (Алжир, Нігерія,
Конго, Ангола та ін.). У 1993 р. Еритрея відокремилася від Ефіопії після 30 років
громадянської війни. Але в колоніальні часи вона була окремою колонією, тому
розчленування Судану, найбільшої в Африці країни, буде все ж
безпрецедентною для континенту подією з непередбачуваними сьогодні
наслідками. Все ж дуже хотілося б, аби прогнозна карта українських вчених
П. Жука, Н. Мазура, Р. Соломонюка та Р. Турчака [8] (рис. 12) не стала
реальністю, адже тоді про будь-яку соціально-економічну, політичну
стабільність цього багатостраждального регіону годі й мовити.
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Рис. 12 – Прогнозна етнополітична карта Африки [8]
Геополітичний підтекст незалежності Південного Судану
Особлива наука – геополітика – опікується тим, що шукає у подіях, що
відбувається, причинно-наслідкові зв’язки із зовнішньополітичними напрямами
діяльності «великих» держав, намагається відповісти на питання щодо того,
кому з гравців на міжнародній арені може бути вигідне те, що відбувається,
спрогнозувати розвиток подій, виходячи з національних інтересів окремих країн.
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Щодо подій із відокремленням Південного Судану геополітичних висновків
чимало. Так, аналіз змісту політичних коментарів й аналітичних публікацій
показує, що довкола Африки в цілому, й Судану зокрема, розгорнулася
нежартівлива політична гра декількох «великих» країн на випередження щодо
отримання контролю за природними ресурсами. Є низка найважливіших причин,
з яких Африка має стратегічне значення для світової економіки, у тому числі для
геополітичних інтересів США і Китаю як видатних гравців світового ринку.
Головний чинник – це нафта, що вже стала причиною початку «холодної війни»
за «чорне золото» між цими державами.
Є важлива книга історика і американського журналіста Джона Джазвініана
«Колоніальна боротьба за африканську нафту». У ній він говорить про новий вид
боротьби не у формі американської або європейської армії, а у формі укладення
нафтових контрактів і інвестицій в африканських країнах. На долю Західної
Африки вже зараз доводиться 15% нафти, що імпортується до США, і цей
показник за усіма прогнозами впродовж найближчих 25 років досягне 25%.
Нафтові родовища знайдені по узбережжях Анголи, Сан-Томе і Принсіпі, Габону
і Нігерії. США намагаються зменшити енергетичну залежність від Близького
Сходу, тому Африка останніми роками стала особливим об'єктом
американського політичного інтересу.
Китай нині імпортує 30% неочищеної нафти з Африки. Це пояснює підйом
зовнішньополітичних ініціатив: Китай надає африканським країнам, у тому числі
Судану, безвідсоткові кредити, попутно на власні кошти будує дороги, школи і
лікарні, а США в цей час намагаються контролювати африканську економіку за
допомогою Всесвітнього банку і МВФ, виставляючи тяжкі економічні і
політичні умови. Недивно, що африканці віддають перевагу співпраці з Китаєм.
Економіка Китаю зростає надзвичайними темпами, випереджаючими всі
інші країни світу. Відповідно постійно зростає і її потреба в нафті (близько 30%
в рік): Китай вже випередив Японію і став другим у світі імпортером нафти після
США. Відкриття в судано-чадському регіоні величезних покладів нафти зробила
його пріоритетним об’єктом китайської «доларової» дипломатії. Впродовж
декількох останніх років Китай виступив з серією ініціатив, спрямованих на
оволодіння й збереження під його контролем нафтових родовищ, навіть тих, які
розроблятимуться лише у віддаленій перспективі, у т.ч. й в Судані.
Китайська національна нафтогазова корпорація (КННК), будучи
найвагомішим іноземним інвестором в Судані, входить до складу 3-х з 4-х
консорціумів, що видобувають нафту в Судані – консорціум СNРС
(використовує головне суданське родовище Mugland, доля Китаю 40%),
консорціум Petroenergy (родовища в Дарфурі, доля Китаю 95%), консорціум
Petrodar (родовище Melut, доля Китаю 47%). Ці три консорціуми добувають 98%
суданської нафти, з них 43% – Китай, 30% – Малайзія, 25% – Індія. Крім того,
Китай володіє 50% акцій Хартумського НПЗ. КННК побудувала нафтопровід від
своїх концесій в Південному Судані до терміналу в Порт-Судані на Червоному
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морі, де нафта відвантажується на танкери і поставляється в Китай в об'ємі від 65
до 80% добового видобутку (рис. 13). Таким чином Судан став четвертим за
величиною іноземним нафтовим джерелом Китаю. Китай усіляко прагне
консолідувати свої позиції в Судані для того, аби на їх основі створити загальну
базу для торгівлі і транспортування нафти між Центральною Африкою,
Близьким Сходом і безпосередньо Китаєм.

Рис. 13 – «Нафтова географія» Судану
Роль й активність Китаю в питанні оволодіння одним з найперспективніших
в світі нафтовим басейном Вашингтоном вбачається неприпустимою. І єдиним
виходом для США із ситуації, що склалася, може бути тільки докладання
усіляких зусиль до зриву багаторічних контрактів, укладених між Хартумом і
Пекіном. В тих політичних умовах, що склалися, це можливо тільки із втратою
урядом Судану суверенітету над нафтоносними територіями, тобто, над
Південним Суданом, адже із набуттям суверенітету нова країна отримує право
укласти нові контракти із новими концесіонерами. Корпорації якої країни
отримають від уряду Південного Судану контракти на видобуток нафти –
здогадатися не важко, достатньо тільки поглянути, прапор якої держави
розміщений поряд із прапором нової країни на офіційному сайті її уряду.
Можна сказати, що впродовж двох десятиліть США так чи інакше, таємно і
явно підтримували сепаратистський рух на півдні Судану, де були виявлені
великі запаси нафти. Серед різних угрупувань, залучених до повстанського руху
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на півдні, американська адміністрація підтримала ті, які наполягали на
відокремленні від Судану, а безліч особливо реакційних «християнських місій»,
що фінансуються із США, багато років цілеспрямовано розпалювали в регіоні
расову й релігійну ворожнечу. Тривала громадянська війна виснажила ресурси
центрального уряду, і мирна угода, укладена під головуванням США на вигідних
для них в геополітичному відношенні умовах, була прийнята. Не зменшуючи
значення гуманітарної допомоги, що уряд США надає Південному Судану (і
Дарфуру), слід все-таки визнати, що саме нафта, її підтверджені і можливі
запаси, – предмет особливої турботи американців в цьому багатостраждальному
регіоні.
У світлі подій, що відбулися в Судані цього року, можна констатувати, що
поділ Судану на північну і південну частину відбувся внаслідок «холодної»
війни одна з одною двох «великих» держав: мабуть Південний Судан стане
зоною інтересів нафтових компаній США і країн Заходу, тоді як Північний
Судан залишиться під контролем Китаю, Індії і Малайзії.
Усе це наводить на думку: війни в Африці палахкотять тому, що це
відповідає інтересам принаймні декількох видатних гравців світової політики,
що ведуть сьогодні непримиренну боротьбу за політичну владу над світом і за
контроль над світовими запасами енергоресурсів. Ось чому конфлікти в Африці,
в т.ч. й в Судані, необхідно розглядати не у вузькому сенсі, як рядові внутрішні
міжетнічні сутички, а в системі координат глобальної політики, як точку, в якій
сьогодні сходяться інтереси найбільших світових політичних сил, що зробили
континент своєрідним полігоном і плацдармом для боротьби за новий
територіальний і енергетичний перерозподіл світу.
Висновки
Лишається сподіватися на те, що нова держава – Південний Судан – не
стане суверенною тільки формально. Втім, все ж, в світлі геополітичної боротьби
«світових» держав за Африку, що активно триває, Судан, як здається, ще очікує
чимало неприємностей, пов’язаних в тому числі й з територіальними втратами
(проблема Дарфуру, східних регіонів тощо). Причина тому – природні багатства
– «щастя й нещастя усіх африканських країн»…
«Сутичка за Африку» між великими державами триває, а розплачується за
неї простий народ ціною голоду, хвороб і смерті. І доки люди не зрозуміють
цього, складно сподіватися, що ситуація хоч якось зміниться, оскільки очевидно,
що отримавши контроль над такими жаданими природними ресурсами, великі
держави просто забудуть про усі біди і прикрощі, права і свободи, демократичні
цінності й суверенність того самого населення, інтереси якого вони нібито
відстоювали…
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