
بيان   عن ق�سية ال�سودان

من الب�رشى فى ال�سودان تقييم رئي�سى للأ

�سلحة ال�سغرية - جنيف ا�ستق�ساء الأ

2 ت�رشين الثانى/ نوفمرب 
ول/اأكتوبر 2006 ت�رشين الأ

الجماعات الم�سلحة فى ال�سودان

قوات دفاع جنوب ال�سودان فى اأعقاب اإعلن جوبا

ال�شعبى  الذى دمج اجلي�ش   ر�شميا 
)1(

اإعالن جوبا  انق�شى عام تقريبا على 

)SSDF(، وهى  ال�شودان  )SPLA( وقوات دفاع جنوب  ال�شودان  لتحرير 

من  مظلة جلماعات م�شلحة موؤيدة للحكومة. وكجزء من التقييم الرئي�شى لالأ

 ،
)2(

الب�رشى )HSBA( اجلارى عن اجلماعات امل�شلحة العديدة فى ال�شودان

ي�شتق�شى هذا البيان الدور الذى قامت به قوات دفاع جنوب ال�شودان فى 

ال�رشاعات داخل جنوب ال�شودان، مربرا اأ�شولها وقيادتها ومناطق عملها 

الذى  منى  الأ اخلطر  حتييد  ملدى  درا�شة  وفى  ثروتها.  فى  خري  الأ والتغيري 

�شئلة الرئي�شية: ها، يطرح البيان عددا من الأ ي�شكله اأع�شاوؤ

• هل اندجمت قوات دفاع جنوب ال�سودان متاًما فى اجلي�ش ال�سعبى لتحرير 
ال�سودان؟ 

• ما هى العقبات التى حتول دون التو�سل اإىل م�ساحلة ذات هدف؟ 

• ملاذا ت�ستمر بع�ش ف�سائل قوات دفاع جنوب ال�سودان فى النحياز اإىل 
القوات امل�سلحة ال�سودانية )SAF(؟ 

فى  ال�سلم  على  امل�سلحة  اجلماعات  ت�سكلها  التى  التهديدات  هى  ما   •
اجلنوب؟

ين�ص اتفاق ال�سالم ال�سامل على عدم ال�سماح 

ى جماعات م�سلحة تتحالف مع  بالعمل لأ

الحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان اأو مع 

القوات الم�سلحة ال�سودانية. 

حداد جنود اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان خالل جنازة نائب الرئي�ش ال�شودانى ال�شابق والقائد الثورى له، 

© Morten Hvaal/WPN  2005 جون قرنق فى جوبا، اآب/ اأغ�شط�ش

ال�شامل  ال�شالم  اتفاق  عن  تقريبا  اأهميته  تقل  ل  جوبا  اإعالن  اأن  حني  فى 

جمموعة  هناك  تزال  ل  ال�شودان،  جنوب  اأمن  �شمان  حيث  )CPA()3(من 

متنوعة من العقبات الهيكلية واللوج�شتية تقف فى طريق تنفيذه. وقد جنح 

امل�شلحة  القوات  من  ال�شتفادة  على  اخلرطوم  قدرة  اإ�شعاف  فى  التفاق 

ال�شودان ع�شكريا، لكن  ال�شعبى لتحرير  البديلة للجنوبيني ملواجهة اجلي�ش 

مازال عدد قليل من قادة قوات دفاع جنوب ال�شودان الذين رف�شوا اإعالن 

اأعاىل  وليات  فى  ل�شيما  اجلنوب،  فى  من  الأ لنعدام  م�شدرا  ميثل  جوبا 

النيل الكربى.

اإن فهم ديناميات قوات دفاع جنوب ال�شودان وهياكلها وعالقتها باجلي�ش 

غاية  فى  اأمر  لهو  ال�شودانية  امل�شلحة  والقوات  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى 

 )DDR( دماج  الإ واإعادة  والت�رشيح  ال�شالح  نزع  لنجاح عمليات  همية  الأ

.
)4(

واحلد من العنف فى اجلنوب

ال�سياق 

ال�شودان على حمورين:  ال�رشاع فى جنوب  يحدث 

بني ال�شمال واجلنوب وبني اجلنوب بع�شه بع�شا. 

ر�شميا  واجلنوب  ال�شمال  بني  ال�رشاع  انتهى  وقد 

من   9 فى  ال�شامل  ال�شالم  اتفاق  على  بالتوقيع 

كانون الثانى/ يناير عام 2005. وقد وقع اتفاق 

الوطنى  املوؤمتر  حزب  من  كل  بني  ال�شامل  ال�شالم 

لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  واحلركة/   )NDP(
�شمنت  حيث  تاريخية  بت�شوية  اإيذانا   ،

)5(
ال�شودان

احلكومة فى اخلرطوم تطبيق ال�رشيعة فى ال�شمال 

بعد  امل�شري  تقرير  حق  على  اجلنوب  ح�شل  بينما 

فرتة انتقالية متتد حتى �شت �شنوات. ومع ما ن�شت 

عليه اأحكام اتفاق ال�شالم ال�شامل من وقف اإطالق 

نار دائم يخ�شع للمراقبة الدولية، وتقا�شم ال�شلطة 

واحل�شول على الرثوة النفطية، والف�شل بني الدين 



والدولة، واحلكم الذاتى وجي�ش م�شتقل، فقد تعامل التفاق مع املظامل 

الرئي�شية فى اجلنوب.

ومتثل  ت�شتفحل  اجلنوب  داخل  ال�رشاعات  مازالت  ذاته،  الوقت  وفى 

فاإن  بال�شمول،  و�شفه  ورغم  ال�شودان.  جلنوب  العام  من  لالأ تهديدا 

هى  الواقع  فى  ال�شفقة  فاإن  حقا.  �شامال  لي�ش  ال�شامل  ال�شالم  اتفاق 

اتفاق م�شاغ بعناية بني نخبتني ع�شكريتني مهيمنتني. فبينما ت�شيطر 

ال�شودان،  اأغلب جنوب  على  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  احلركة/ 

فقد مت ا�شتبعاد ميلي�شيات اأخرى عاملة فى اجلنوب من عملية التفاو�ش–

مما دعم قوة قرنق وحركته.

دفاع جنوب  وقوات  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  العنف بني  تزايد  اإن 

ال�شودان اأثناء مفاو�شات ال�شالم كان موؤ�رشا على عدم الر�شا. وقد اأدى هذا 

ال�شماح  عدم  على  ين�ش  الذى  ال�شامل،  ال�شالم  اتفاق  اإىل  ق�شائى  الإ النهج 

ى جماعات م�شلحة تتحالف مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان  بالعمل لأ

.
)6(

اأو مع القوات امل�شلحة ال�شودانية

الجماعات الم�سلحة فى جنوب ال�سودان

مناطق العمليات الرئي�سية حتى اأيلول/ �سبتمبر 2006

�سفحة

�
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�شا�شية لالتفاقية، ان�شق  حكام الأ وردا على ف�شل احلكومة فى عدم مراعاة الأ

ريك م�شار. ثم ان�شم ب�شكل ر�شمى اإىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان فى 

كانون الثانى/ يناير من عام 2002، رغم اأن معظم قواته بقيت مع قوات 

2001، قام غاتالوك  اأبريل من عام  ال�شودان. وفى ني�شان/  دفاع جنوب 

فى  اجتماع  برتتيب  باخلرطوم،  اجلنوب  تن�شيق  جمل�ش  رئي�ش  دينغ، 

التحرير  ال�شتوائية وحركات  الولية  فى  املوجودة  امللي�شيات  جوبا جمع 

املتحالفة مع احلكومة لدعم قوات دفاع جنوب ال�شودان.

القيادة والتنظيم

ُعنينّ اجلرنال باولينو ماتيب، وهو من قبيلة النوير من ولية الوحدة، رئي�شا 

ركان قوات دفاع جنوب ال�شودان فى عام 2001 وا�شتمر فى هذا املن�شب  لأ

من�شب  اأن  اإل   .2006 عام  يناير  الثانى/  كانون  فى  جوبا  اإعالن  حتى 

باولينو ومنا�شب قيادته العليا عدت رمزية ب�شكل كبري.

وفى الواقع، كانت القوة احلقيقية فى يد املخابرات الع�شكرية التابعة للقوات 

امل�شلحة ال�شودانية، وقد مور�شت من خالل قيادات امل�شتوى املحلى لقوات 

دفاع جنوب ال�شودان. و�شمل هذا »بيرت دور« فى غرب اأعاىل النيل، وغوردون 

فى  مابوير  وتوما�ش  تانغيانغى  وغابرييل  النيل،  اأعاىل  �رشق  فى  كونغ 

فى  و�شايووت  دوليب،  تل  منطقة  فى  كوانى  وبين�شون  النيل،  اأعاىل  و�شط 

لونغو�شوك مع اإ�شماعيل كونى من املورىل، وكيليمينت وانى من املندارى، 

ومارتن كينيى فى �رشق ال�شتوائية، وعبد الباقى من الدنكا فى �شمال بحر 

الغزال، واأتوم النور، الذى قاد ميلي�شيا فرتيت.

ال�شودانية  امل�شلحة  والقوات  ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات  اأن  من  وبالرغم 

متحالفتان على معار�شة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان، فاإن العالقة مل 

تكن قوية. وقد مثلت القدرة الع�شكرية الكبرية لقوات دفاع جنوب ال�شودان، 

تهديدا  ال�شماليني،  لرعاتها  ال�شديدة  وكراهيتها  اجلنوب،  ا�شتقالل  ودعم 

الع�شكرية  املخابرات  اأبقت  فقد  خطار،  الأ هذه  ولتقليل  للحكومة.  م�شتمرا 

�شمان  على  وعملت  وال�شيطرة،  املجهر  حتت  ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات 

عدم ظهور قيادة قوية. وبعد التعمد فى ت�شجيع للطاحمني اأو للمن�شقني من 

�شائهم اأو تن�شيب عنا�رش منف�شلة،  القادة املحليني على القيام بتحدى روؤ

ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات  اإبقاء  فى  فعالة  الع�شكرية  املخابرات  كانت 

�شعيفة على امل�شتوى الراأ�شى. 

وا�شتمر التحالف بني اخلرطوم وقوات دفاع جنوب ال�شودان عن طريق توفري 

اخلرطوم  �شمنت  وقد  »الثنية«.  بالورقة  واللعب  لقادتها،  ومكانة  موارد 

لنف�شها ال�شيطرة من خالل منح كبار القادة منا�شب رفيعة ومبالغ مالية 

الثنية  الدنكا  قرنق وجماعة  نف�شه �شد جون  الوقت  فى  التحيز  اإثارة  مع 

 .
)11(

�شا�ش منظمة من قبائل النوير( )كانت قوات دفاع جنوب ال�شودان فى الأ

وبينما اأ�شبح قادة قوات دفاع جنوب ال�شودان اأغنياء ن�شبيا، تلقى اجلنود 

املدنيني  اإىل نهب  ذلك،  بدل من  العاديون مبالغ زهيدة وغالبا ما جلئوا، 

طعام اأنف�شهم. ونتيجة لذلك، زاد ال�شتياء املحلى من القوات ب�شدة. لإ

مناطق النفوذ والقدرة

ال�شودان كان  العنا�رش املختلفة فى قوات دفاع جنوب  اأن  الوا�شح   ومن 

 .)2 اإطار  )انظر  م�شكلة  قواتها  حجم  تقدير  كان  لو  حتى  كبرية،  قدرة  لها 

النيل واآدار.  اأعاىل  النفط فى غرب  من حلقول  الأ وب�شكل حا�شم، فقد وفرت 

هلية الثانية بتطويق مدن احلاميات  عالوة على ذلك، قامت خالل احلرب الأ

يقل  ول  وحمايتها.  اجلنوب  اأنحاء  فى  ال�شودانية  امل�شلحة  للقوات  التابعة 

قتال  فى  الدخول  ال�شماليني  معار�شة  تزايد  �شوء  وفى  اأهمية  ذلك  عن 

مبا�رش مع اأعدائهم اأن تلعب قوات دفاع جنوب ال�شودان دور »وكيل القوات 

ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  احلرب �شد  �شن  ال�شودانية« فى  امل�شلحة 

وترجع براعتهم فى القتال اإىل ا�شتفادتهم من تاأكيد النوير )وبدرجة اأقل من 

املورىل( على القيم الع�شكرية.

وهى  امل�شتبعدة،  امل�شلحة  الكيانات  اأول  ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات  متثل 

ن�ش  فى   )OAGs( اأخرى«  م�شلحة  »جماعات  اأنها  على  اإليها  ي�شار  التى 

اتفاق ال�شالم ال�شامل. وت�شم قوات دفاع جنوب ال�شودان–التى يقدر عددها 

)9( –اأكرث من 30 من امللي�شيات 
بني 10 اآلف و 30 األف مقاتل وقت التفاق

التى اأيدت احلكومة. اإن قوات دفاع جنوب ال�شودان مل تهدد بتقوي�ش �شلطة 

ال�شامل  ال�شالم  اتفاق  و�رشعية  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  احلركة/ 

من  كثرية  اأجزاء  فى  املدنيني  معي�شة  ب�شدة  عرقلت  اأي�شا  اإنها  بل  فح�شب، 

اجلنوب.

و�شاع تغريا جذريا فى اأوائل عام 2006. فبعد موت جون قرنق  وقد تغريت الأ

املفاجئ فى متوز/ يوليو عام 2005، قام خلفه »�شلفا كري« بالتفاو�ش فى 

دماج الفورى  اإعالن جوبا فى كانون الثانى/ يناير 2006 الذى دعا اإىل الإ

لقوات دفاع جنوب ال�شودان فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان. وقد ان�شم 

معظم، ولي�ش جميع اأع�شاء قوات دفاع جنوب ال�شودان اإىل اجلي�ش ال�شعبى 

ي�شمى  )ما  للخرطوم  موؤيدا  بقى  الذى  القليل  العدد  لكن  ال�شودان.  لتحرير 

بقوات الرديف( ميثل خطرا ماثال يهدد اجلهود الكبرية لنزع �شالح املقاتلني 

ال�شابقني وت�رشيحهم واإعادة اإدماجهم بل واأمن املدنيني ب�شكل عام.

اأ�سول قوات دفاع جنوب ال�سودان 

ت�شتمد قوات دفاع جنوب ال�شودان اأ�شولها من م�شدرين رئي�شيني: اأولهما، 

اجلي�ش  من  جمتمعاتها  حلماية  ن�شاأت  التى  القبلية  امل�شلحة  اجلماعات 

ال�شعبى لتحرير ال�شودان؛ وثانيهما، من القوات التى تبعت اثنني من كبار 

اأع�شاء اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان وهما ريك م�شار ولم اأكول عندما 

اجلماعة  وتاألفت   .1991 عام  فى  قرنق  جون  اجلي�ش  زعيم  على  ان�شقا 

و�شع  دون  من  ال�شتوائية  الولية  من  ميلي�شيات  من  معظمها  فى  وىل  الأ

برنامج �شيا�شى، بينما �شعت اجلماعة الثانية اإىل تقرير امل�شري فى اجلنوب 

التزام قرنق »ب�شودان جديد موحد«. وقد حظيت اجلماعتان بدعم من  �شد 

�شعاف الع�شيان  القوات امل�شلحة ال�شودانية، التى راأت فيهما اأدوات هامة لإ

من  الأ للحكومة   
)10(

م�شار ريك  مع  التحالف  اأتاح  وقد  اجلنوب.  فى  امل�شلح 

الالزم لتطوير �شناعة النفط فى موطن قبائل النوير فى غرب اأعاىل النيل، 

وهى قاعدة قوة ريك م�شار.

بني  الر�شمى  التحالف  لل�شالم  اخلرطوم  اتفاقية  اأر�شت   1997 عام  فى 

ن ف�شاعدا با�شم قوات دفاع  حكومة ال�شمال واجلماعات التى تعرف من الآ

جنوب ال�شودان. وا�شتملت التفاقية على التزام بت�شويت على تقرير امل�شري 

جراء الت�شويت. للجنوب، ولكنه ف�شل ف�شال ذريعا فى حتديد موعد لإ

اإطار 1: تعريف الجماعات الم�سلحة

مثريا  اأمرا  املنظمة  امل�شلحة  اجلماعات  خ�شائ�ش  تعريف  يعترب 

اأو  للحكومة  املوالية  القوات   ت�شتبعد  تعريفات  عدة  فهناك  للده�شة. 

امل�شلحة  للجماعة  التقليدى  التعريف  اأما  الع�شكرية.  �شبه  الكيانات 

اأهدافها  الفاعلة وهو »اجلماعة امل�شلحة التى ت�شتخدم القوة لتحقيق 

 »
)8(

« اأو هى بب�شاطة »الالعب غري احلكومى
)7(

ولتخ�شع ل�شيطرة الدولة

فاإنه لينطبق ب�شهولة على ال�شودان.

من الب�رشى فى ال�شودان التعريف  ويف�شل م�رشوع التقييم الرئي�شى لالأ

الذى طرحه بابلو بوليكزير )2005(، الذى ي�شم جماعات ذات �شالت 

اأنها  على  يعرفها  وهو  منها.  دعما  تتلقى  التى  اأو  بالدولة،  حمددة 

جماعات »تتحدى احتكار الدولة للقوة الق�رشية ال�رشعية«. وي�شهل هذا 

امل�شلحة  اجلماعات  بني  املتنوعة  العالقات  حتليل  و�شع  الأ التعريف 

والدولة، التى غالبا ماتكون غري ثابتة و�رشيعة التغري.  وينطبق هذا 

هلية ال�شودانية ) 56-1972، -1983 ب�شكل خا�ش على احلروب الأ

فراد واجلماعات ولئهم با�شتمرار. 2005(، والتى كان يغري فيها الأ
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اإطار2: تقدير اأعداد قوات دفاع جنوب ال�سودان

ت�شم قوات دفاع جنوب ال�شودان عددا كبريا من القوات املحاربة فى 

هلية  خرية من احلرب الأ ن�شطة التى نفذتها. وخالل املراحل الأ ذروة الأ

على  ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات  من  عدة  عنا�رش  �شيطرت  الثانية 

النيل،  اأعاىل  و�رشق  وو�شط  فى غرب  را�شى  الأ من  �شا�شعة  م�شاحات 

كانت  وقد  ال�رشقية؛  ال�شتوائية  والولية  الغزال،  بحر  وغرب  و�شمال 

لهم اأهمية كربى فى جعل تطوير وت�شغيل �شناعة النفط النا�شئة فى 

البالد ممكنة. وقد تطلب حتقيق هذه ال�شيطرة اأعدادا كبرية من الرجال 

العاملني فى مواقع خمتلفة فى وقت واحد. 

عداد قوات دفاع جنوب ال�شودان م�شكلة كبرية.  وميثل التحديد الدقيق لأ

األفـا. وكما هو   30 و  اآلف   10 التقديرات املقنعة بني  اأكرث  وترتاوح 

احلال مع اأغلب اجلماعات امل�شلحة فى اأفريقيا وغريها، فقد تذبذبت 

. وتتاألف اجلماعة فى 
)13(

قوات دفاع جنوب ال�شودان على نحو م�شتمر

معظمها من قوات غري نظامية، واخلط الفا�شل بني املدنيني واملقاتلني 

فراد اأنف�شهم على اأنهم  ف بع�ش الأ
نّ
غري وا�شح. اإ�شافة اإىل ذلك، قد ُيعر

تابعني فى حلظة ما، لكنهم يرف�شون هذه ال�شفة مبجرد حتقيق هدف 

معني اأو التخلى عنه. وبالتاىل يجب التعامل مع كل التقديرات بحذر.

ال�شودان جناحا كبريا فى تعبئة املجتمعات  اأثبتت قوات دفاع جنوب  لقد 

�شبيل  فعلى  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  من  تخ�شى  التى  املحلية 

بي�ش«، وهو  مد مع ما ي�شمى »اجلي�ش الأ املثال، اأقامت حتالفات ق�شرية الأ

عبارة عن املدنيني ال�شودانيني امل�شلحني الذين ن�شطوا ع�شكريا على اأ�ش�ش 

ا فى تدعيم قواتها  . وقد اأثبتت هذه التحالفات فعاليتها خ�شو�شً
)12(

خا�شة

فى و�شط و�رشق اأعاىل النيل.

جنوب  دفاع  قوات  فى  متاما  تثق  مل  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  ن  ولأ

اأو  امل�شتقل،  اللوج�شتى  الدعم  اأو  التدريب  يوما  توفر  مل  فاإنها  ال�شودان، 

املعدات الثقيلة اأو املدفعية. وفى احلقيقة، مل تكن الذخرية توفر اإل قبل كل 

ا�شتباك ع�شكرى مبا�رش. وبينما ن�ش اتفاق اخلرطوم لل�شالم على اأن جبهة 

ال�شيا�شى لقوات دفاع  نقاذ الدميقراطية املتحدة �شتكون مبثابة اجلناح  الإ

قوات  الكيانني. وظلت  ارتباط ع�شوى بني  يكن هناك  ال�شودان، مل  جنوب 

دفاع جنوب ال�شودان كيانا ع�شكريا ذا م�شاركات اأو روابط �شيا�شية قليلة.

الطريق اإلى اإعالن جوبا

مل ت�شعر قوات دفاع جنوب ال�شودان نف�شها اأبدا بالرتياح التام لعالقاتها 

اإ�رشاك اجلي�ش  اإىل  مع القوات امل�شلحة ال�شودانية. فقد �شعت قيادتها مرارا 

مر.  ال�شعبى لتحرير ال�شودان فى املفاو�شات اإل اأن جون قرنق رف�ش هذا الأ

ومن بني اأ�شباب اأخرى، فقد خ�شى اأن ُيهدد اإدماج هذا العدد الكبري من هذه 

من  وبدل  زعامته.  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  فى  )النوير(  اجلماعة 

ذلك، �شجع قرنق قادة قوات دفاع جنوب ال�شودان على الن�شقاق والن�شمام 

اأنف�شهم فى الغالب  اإليه. وبالفعل قام عدد من قادتها بذلك، لكنهم وجدوا 

اأنباء عن  ال�شودان. وعندما ت�رشبت  ال�شعبى لتحرير  مهم�شني داخل اجلي�ش 

تدنى مكانتهم، قلت اأعداد قادة قوات دفاع جنوب ال�شودان الذين اختاروا 

الن�شحاب من التحالف مع القوات امل�شلحة ال�شودانية. 

خ�سى جون قرنق من اأن 

اندماج قوات دفاع جنوب ال�سودان 

فى الجي�ص ال�سعبى �سوف يهدد زعامته

عالن على التكامل الر�شمى لقوات دفاع جنوب ال�شودان مع اجلي�ش  وقد ن�ش الإ

ب�شاأن  �شدار تو�شيات  وتاأ�شي�ش جلنة م�شرتكة لإ ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبى 

رتب �شباط قوات دفاع جنوب ال�شودان ووعدا بامل�شاواة فى املعاملة فى 

ركان  �شافة اإىل ذلك، عنينّ �شلفا كري رئي�ش الأ القوات املندجمة حديثا. وبالإ

له. وب�شكل غري  نائبا  ال�شودان باولينو ماتيب  لقوات دفاع جنوب  ال�شابق 

ر�شمي، كان باولينو قد منح نفوذا كبريا على قوات دفاع جنوب ال�شودان 

اأعاىل  للنزاع فى غرب  املناطق املثرية  املن�شمة حديثا وعلى ن�رشها فى 

النيل واأبيى و�شمال بحر الغزال.

اإىل  ال�شودان  الدفاع جنوب  قوات  اأع�شاء  ان�شمت غالبية  ذلك احلني  ومنذ 

ا�شتمر عدد كبري من  . عالوة على ذلك، 
)14(

ال�شودان ال�شعبى لتحرير  اجلي�ش 

القادة الذين مل يندجموا من البداية فى الن�شمام اإىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير 

بقوات  احتفظ  الذى  كونى،  اإ�شماعيل  اأعلن  املثال،  �شبيل  فعلى  ال�شودان. 

فى   300 و   200 بني  اأعدادها  تراوحت  بيبور  منطقة  فى  كبرية  م�شلحة 

ول/  وقت اإعالن جوبا، ولءه للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان فى ت�رشين الأ

جوبا،  عالن  لإ الفورية  ا�شتجابته  عدم  من  وبالرغم   .2006 عام  اأكتوبر 

الولية ال�شتوائية  ن من�شب حمافظ  الذى ي�شغل الآ ان�شم كيليمينت وانى، 

الو�شطى، ب�شكل ر�شمى اإىل احلركة/ اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان فى اآب/ 

اأغ�شط�ش عام 2006. ورغم ذلك، اختارت قلة من قادة قوات دفاع جنوب 

ال�شودان اأن تظل موؤيدة للقوات امل�شلحة ال�شودانية، مع اإقناع اأكرب عدد من 

قوات الرديف اخلا�شة بهم بالبقاء. 

ومن بني اجلماعات امل�شلحة واجلماعات املنف�شلة والف�شائل من بني قوات 

جي�ش دفاع جنوب ال�شودان التى بقيت على انحيازها للخرطوم منذ اإعالن 

جوبا هى:

جوردون كوجن الذى يتوىل حاليا قيادة قوات الرديف الرئي�شية   ·
فى جي�ش دفاع جنوب ال�شودان التى يرتاوح عددها بني 300 اإىل 

طار 3(؛ 400 فى مدينة النا�رش واآدار و مدينة ملكال.)انظر الإ
·  جابريل تاجنياجنى الذى يحتفظ بقوات تقارب 400 مقاتل فى 

منطقة فاجناك اجلديدة؛

توما�ش مابور الذى لديه قوة �شغرية ل تتجاوز 100 مقاتل فى   ·
تل دوليب عندما كان فى اخلرطوم؛ 

 300 اإىل   200 بني  يرتاوح  قوامها  قوة  قاد  والذى  النور  اأتوم   ·
مقاتل فى منطقة واو.

مت   2005 عام  يناير  الثانى/  كانون  فى  ال�شامل  ال�شالم  اتفاق  وبتوقيع 

قوات  ذلك  فى  مبا  قانونا،  وحظرها  خرى  الأ امل�شلحة  اجلماعات  ا�شتبعاد 

والع�شكرية  ال�شيا�شية  للردود  خياراتها  كانت  التى  ال�شودان،  جنوب  دفاع 

ال�شامل  ال�شالم  ال�رشيحة لتفاق  الواقع، مل تكن املعار�شة  حمدودة. وفى 

جمدية نظرا ل�شعبيته الكبرية فى منطقة اجلنوب، مبا فيها جمتمعات قوات 

تراجع  للم�شاحلة،  اأخرى  حماولت  متت  وبينما  ال�شودان.  جنوب  دفاع 

 ،2005 عام  يوليو  متوز/  وفى  موقفه.  بقوة  ل�شعوره  وذلك  قليال،  قرنق 

انتهت مفاو�شات بني اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان وقوات دفاع جنوب 

ال�شودان اإىل جفوة وبدا جتدد ال�رشاع بينهما و�شيكا. 

وبعد وفاة قرنق فى حادث حتطم طائرة هليكوبرت فى 30 من متوز/ يوليو 

عام 2005، تغري الو�شع كثريا. و�شعى خلفه اجلرنال »�شلفا كري«، اإح�شا�شا 

وخالل  �شلمى.  حل  اإىل  اجلنوب،  لوحدة  اجلنوبى  العام  الراأى  بدعم  منه 

وىل اإىل اخلرطوم بو�شفه نائبا لرئي�ش ال�شودان فى اآب/ اأغ�شط�ش  زيارته الأ

قيادة  الر�شمية مع  الجتماعات غري  �شلفا كري عددا من  2005، عقد  عام 

قوات دفاع جنوب ال�شودان. وهناك وعد قادة القوات مبنا�شب فى احلكومة 

واقرتح  ال�شامل  ال�شالم  اتفاق  اأن�شاأها  التى  ال�شودان  جنوب  فى  اجلديدة 

اندماجا كامال بني املع�شكرين املتعاديني، وقد ا�شتجابت قيادة قوات دفاع 

جنوب ال�شودان على نحو اإيجابى.

ولقد اتخذ الندماج �شكل اإعالن جوبا فى كانون الثانى/ يناير عام 2006. 



   
   

w
w

w.
sm

al
la

rm
ss

ur
ve

y.o
rg

 »
 s

ud
an

�سفحة

�

اأن اخلرطوم تدعم ب�شدة بع�شا من قوات الرديف بقوات جي�ش  وفيما يبدو 

دفاع جنوب ال�شودان SSDF منذ توقيع اإعالن جوبا. و�شندها فى هذا اأنهم 

قد يعرقلون عملية ال�شالم فى امل�شتقبل ويوجدون حالة من عدم ال�شتقرار 

عليه  املن�شو�ش  اجلنوب  ا�شتقالل  على  ال�شتفتاء  ب�شدة  تقو�ش  اأن  ميكن 

التى  ال�شرتاتيجية �شبيهة بال�شرتاتيجية  ال�شامل. وهذه  ال�شالم  اتفاق  فى 

طبقها ال�شمال لتاأجيل ا�شتفتاء �شابق اأقرته اتفاقية �شالم اخلرطوم.

لقد اأدى اإعالن جوبا كذلك اإىل بع�ش النق�شامات التامة بني جماعات معينة 

فى قوات جي�ش دفاع جنوب ال�شودان SSDF. وفى بع�ش احلالت، ظهرت 

من  ح�شني  واأد  الكالكلة  ذلك  فى  مبا  العنيف،  بالقتتال  الن�شقاقات  هذه 

ول/ اأكتوبر 2006، �شملت اجلماعات  �شواحى اخلرطوم. وحتى ت�رشين الأ

اأوتو املن�شقة وبي�شون كوانى، وكالهما كان فى تل  املن�شقة قوات جيم�ش 

دوليب. وكان قرابة 100 مقاتل من قوات جيم�ش اأوتو، والتى كانت فيما 

�شبق �شمن قوات لم اكول، بقوا فى املوؤخرة بعدما انحاز اإىل اجلي�ش ال�شعبى 

بي�شون كوانى  ان�شمت معظم قوات  بينما   .)SPLA( 
)15(

ال�شودان  لتحرير 

املتحركة املوجودة اأي�شا فى تل دوليب اإىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان 

)SPLA(، كما بقى بع�شها اأي�شا فى مع�شكر القوات امل�شلحه ال�شودانية. 

غلبية  منذ اإعالن جوبا، ان�سمت الأ

من اأفراد قوات جي�ص دفاع جنوب 

ال�سودان SSDF للجي�ص ال�سعبى 

)SPLA( لتحرير ال�سودان

اإن و�شع كونى نف�شه غري وا�شح. عالوة على ذلك منذ رحيل القوات امل�شلحة 

ال�شودانية )SAF( عن مدينة توريت، بقيت جمموعة يقدر قوامها  بحواىل 

400 فرد �شابق من قوة دفاع الولية ال�شتوائية الذين ان�شموا اإىل قوات جي�ش 
من.  الأ اإنعدام  فى  ي�شاهم  مما  املوؤخرة  فى   SSDF ال�شودان  جنوب  دفاع 

اأو املوجودة  املكونة حديثا  العنا�رش  اندجمت فى  قد  اأخرى  وهناك قوات 

فعليا �شمن عنا�رش قوات الدفاع ال�شعبى )PDF( وهى جمموعة حكومية 

�شبه ع�شكرية. ويهدد هذا التفتت ولية اأعاىل النيل على وجه اخل�شو�ش. 

ظل جوردون كونج اأحد اأ�شد الراف�شين للدمج بين الجي�ش ال�شعبى لتحرير 

ال�شودان وجي�ش دفاع جنوب ال�شودان SSDF وم�شيطرا على مناطق ذات 

اأهمية لل�شالم ال�شامل فى جنوب ال�شودان. وتتمركز قواته فى ولية اأعالى 

النيل، وتحديدا فى ملكال واآدار و�شمال مدينة النا�شر. واعتبارا من اآب/ 

قوات  من  ن�شطا  مقاتال   75-85 قرابة  بوجود  زعم   ،2006 اأغ�شط�ش 

الرديف، لكنه اأح�شى اأي�شا قوات احتياطية اإ�شافية ُتقدر بحوالى بـ300 

ت�شتخدمها  التى  �شلحة  الأ معظم  وت�شمل  المحيطة.  المنطقة  فى  مقاتل 

�شلحة ال�شغيرة على الرغم من اأنه يبدو اأن هناك بنادق  الميلي�شيات، الأ

 .
)16(

الميلي�شيات اأنحاء مع�شكرات  اآلية خفيفة ومدافع هاون منت�شرة فى 

ويتمركز ف�شيل كونج الرئي�شى –قوة النا�شر لل�شالم- فى قرية كيتبيك، 

على بعد ب�شعة كيلومترات اإلى ال�شمال من مدينة النا�شر.

ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  اإىل  الن�شمام  علنا  كوجن  رف�ش  لقد 

و�شجب اإعالن جوبا بالرغم من اأن له دوافع ي�شعب الوقوف عليها. ويبدو 

ا�شتفتاء  بقاء على قاعدة قواته حتى  الإ الرئي�شى هو  ال�شيا�شى  اأن هدفه 

خرى  عام 2011 ب�شاأن انف�شال اجلنوب، وهو نف�ش و�شع امليلي�شيات الأ

التى مل تتحالف مع اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان. فبالبعد عن اجلي�ش 

ال�شعبى لتحرير ال�شودان، ميكن لكوجن توقع احل�شول على مزيد من النفوذ 

�شباب وغريها، فمن املرجح اأن قوات كوجن �شتقاوم كل  وال�شلطة. فلهذه الأ

القوات  ال�شودان وم�شاعى برنامج ت�رشيح  ال�شعبى لتحرير  جهود اجلي�ش 

 .
)17(

ال�شتفتاء قبل  املتحدة  مم  الأ بقيادة  دماج  الإ واإعادة  ال�شالح  ونزع 

ن اأنه توقف حتى ت�شبح ال�شاحة ال�شيا�شية فى جنوب ال�شودان  ويبدو الآ

اأكرث ا�شتقرارا. اإل اأن مفو�ش منطقة ال�شوباط فى ولية اأعاىل النيل ويدعى 

مهلة  اأمامه  اأن  موؤخرا  اأُبِلغ  قد  جوردون  اأن  ذكر  قد   ، جاركوث  جاروث 

ول/ دي�شمرب 2006 ليعلن ان�شمامه للجي�ش ال�شعبى  حتى �شهر كانون الأ

 .
)18(

لتحرير ال�شودان، ميكن بعدها اإبعاد جنوده بالقوة من مدينة النا�رش

وتتمركز فرقة كبرية من قوات كوجن بالقرب من اآدار فى ال�شمال من ولية 

اأعاىل النيل وكذلك فى املدن ال�شغرية املجاورة. وت�شم هذه القوات ما 

اآدار  فى  القوات  واأبقت  مقاتل.   200 حواىل  من  جمموعتني  عن  يقل  ل 

ر�ش قرب  2006. وُيَعنّ اآدار( حتى  اأي�شا على قاعدة فى جوجلوك )غرب 

هذه القوى املختلفة من بع�شها البع�ش وقربها من حقول النفط املحلية، 

املواجهة.  خلطر  بقوة  املنطقة  ال�شودان،  �شمال  مع  حدودها  عن  ف�شال 

. وذكرت عنا�رش 
)19(

وحلقل النفط فى اآدار الذى يعمل حاليا اأهمية  خا�شة

احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان اأن اآدار تعترب موقعا ا�شرتاتيجيا 

رئي�شيا للخرطوم اإذا ما ا�شتعل يوما القتال بني القوات امل�شلحة ال�شودانية 

.
)20(

واحلركة / اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان

اإن الدعم اللوج�شتى للقوات امل�شلحة ال�شودانية وقيادة هذه القوات تاأتى 

من قواعدها فى كو�شتى واآدار )التى تعد نقطة جتمع القوات ال�شودانية فى 

. وعلى الرغم من اختالف 
)21(

اجلنوب( وذلك وفقا لتفاق ال�شالم ال�شامل

التقديرات فاإنه يوجد ما بني 300 اىل 400 من املقاتلني العاملني فى 

 .
)22(

وحولها املحيطة  املنطقة  داخل  ال�شودان  جنوب  دفاع  جي�ش  قوات 

جي�ش  فى  اجلدد  باملجندين  مكد�شة  حافالت  اأربع  و�شول  هذه  وت�شمل 

متمركزين  كانوا  ممن   2006 متوز/يوليو  فى  ال�شودان  جنوب  دفاع 

 .
)23(

�شابقا فى اخلرطوم

وفى هذا ال�شياق، تظل م�شاألة عائدات النفط م�شاألة مثرية للخالف. ويتهم 

مفو�ش مقاطعة لوجنو�شوك �رشكة النفط املقيمة، بيرتودار، باأنها تتلقى 

جنوب  دفاع  جي�ش  فى  الرديف  قوات  ميلي�شيا  من  مبا�رش  غري  دعما 

جي�ش  اأن  املحلية  ال�شودان  جنوب  �شلطات  اأكدت  .وقد 
)24(

باآدار ال�شودان 

عالوة  املنطقة.  فى  تواجدهم  تو�شيع  من  منعهم  ال�شودان  جنوب  دفاع 

مع  مبا�رشة  وتعمل  تتجاهلهم  بيرتودار  اأن  ال�شلطات  تزعم  هذا،  على 

حزب املوؤمتر الوطني)NCP(. وهذا يتناق�ش ب�شكل مبا�رش مع روح ون�ش 

اتفاق ال�شالم ال�شامل الذى ين�ش على اأن عائدات النفط ينبغى تقا�شمها 

بني اخلرطوم وجنوب ال�شودان، واإىل حد اأقل، بني حكومات الوليات التى 

يتم التنقيب فيها عن النفط.

وفى الوقت نف�شه، ا�شتكى امل�شئولون فى احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير 

�رشكات  ن  لأ املنتج  النفط  حجم  هو  ما  فعال  يعرفون  ل  اأنهم  ال�شودان 

عن  ناهيك  الوطنى،  املوؤمتر  حزب  م�شئوىل  مع  مبا�رشة  تتعامل  النفط 

جنوب  حكومة  ح�شلت  حني  وفى  علنا.  متاحة  لي�شت  احل�شابات  اأن 

ال�شودان على بع�ش عائدات النفط، فمنذ اآب/ اأغ�شط�ش 2006 مل حت�شل 

ولية اأعاىل النيل )التى كان من املقرر اأن حت�شل على 2 فى املائة من 

ن. اإجماىل عائدات النفط( على اأى �شىء - حتى الآ

LeRiche and Arnold )�006(:امل�شدر 

طار 3( اأحد قادة جي�ص دفاع جنوب ال�سودان SSDF يرف�ص التفاهم: جوردون كونج )الإ
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الق�سايا الملحة

عداء  لقد اأثار اإعالن جوبا توقعات عن اإمكانية امل�شاحلة النهائية بني الأ

اجلي�ش  داخل  فى  ال�شودان  دفاع جنوب  ال�شابقني من خالل دمج جي�ش 

همية مبكان  ن وقد حدد هذا الهدف، فمن الأ ال�شعبى لتحرير ال�شودان. والآ

دارة اجلي�ش ال�شعبى  دماج ب�شكل مر�ش. وهل ميكن ل�شلفا كري ولإ اأن يتم الإ

عداء  الأ من  اآلف  لدمج  الرئي�شى  التحدى  مع  التعامل  ال�شودان  لتحرير 

فى  املتمثلة  اخلارجية  ال�شغوط  اإىل  �شافة  فبالإ �شفوفه؟  فى  ال�شابقني 

فى  الرديف  لقوات  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  قبل  من  املتوا�شل  الدعم 

دماج عددا من العقبات  جي�ش دفاع جنوب ال�شودان، واجهت عمليات الإ

املحتملة:

ال�سودان  لتحرير  ال�سعبى  /اجلي�ش  احلركة  داخل  ال�سلطة  على  �رشاع   

لزالت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان تعانى من انق�شام داخلى 

بني موؤيدى »�شلفا كري«ومن يوؤيدون الراحل جون قرنق. اإن موقف »�شلفا 

كري« املوؤيد للم�شاحلة جتاه جي�ش دفاع جنوب ال�شودان قد زاد من قاعدة 

على  كانوا  ما  وكثريا  اجلديد،  لزعيمهم  موالني  اجلدد  اجلنود  ن  لأ دعمه 

دماج.  خالف مع من كانوا مقربني من قرنق الذى كان مناه�شا لعملية الإ

معلن،  هو  ملا  املخالفة  القبلية  الجتاهات  ا�شتمرت  ال�شياق  هذا  وفى 

اأبوابه  غلبية من الدنكا  حيث فتح اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان ذو الأ

غلبية من النوير. وتهدد هذه التوترت  لقوات دفاع جنوب ال�شودان ذات الأ

القيادية والقبلية اندماج قوات دفاع جنوب ال�شودان فى اجلي�ش ال�شعبى 

وكذا تطوير جي�ش قوى للجنوب. 

مازال دمج قوات جي�ش دفاع جنوب ال�سودان فى انتظار الرتب. اإن حتديد 

الرتب املنا�شبة لل�شباط املن�شمني من جي�ش دفاع جنوب ال�شودان تعد من 

مهم�شني وغري مندجمني.  يبقون  بدونها  والذين  للغاية،  ال�شعبة  امل�شاكل 

فالت�شكيل احلاىل لقيادة اجلي�ش ال�شعبى العليا يبقى اليوم كما كان عليه 

همية للقوات اجلديدة : فكلما  قبل توقيع اإعالن جوبا. وهذه الق�شية بالغة الأ

تاأخر حلها �شيزيد تهمي�ش قوات جي�ش دفاع جنوب ال�شودان، مما يعمل على 

. فالدرو�ش امل�شتفادة من عمليات الت�رشيح 
25

زيادة احتمال ال�شخط والعنف

دماج بني  دماج ال�شابقة فى اإفريقيا توحى باأن الإ ونزع ال�شالح واإعادة الإ

عداء ال�شابقني فى هيكل قيادى قائم �شيكون اأمرا ي�شعب على كثري من  الأ

اأع�شاء اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان قبوله.

اإن  حاكمة.  هيئة  اإىل  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبى  /اجلي�ش  احلركة  حتويل 

اإىل  ال�شعبى من حركة مترد ذات �شبغة ع�شكرية  حتويل احلركة / اجلي�ش 

جي�ش م�شتقل �شيا�شيا وحزب دميقراطى يتطلب اإ�شالحات حقيقية وطويلة 

مد. اإن التحديات التى تواجه احلركة / اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان  الأ

البنية  العامل وانعدام  الب�رشية فى  التنمية  اأدنى موؤ�رشات  مبا فيها حتويل 

دارات  كفاأ الإ التحتية العامة اإىل العك�ش- �شتكون �شخمة حتى بالن�شبة لأ

واأف�شلها متويال.

© Morten Hvaal/WPN  .2005 الرئي�ش ال�شودانى عمر الب�شري )اإىل اليمني( يرفع يديه مع »�شلفا كري«، خليفة جون قرنق، فى اآب/اأغ�شط�ش

يتطلب تحول جي�ص دفاع جنوب ال�سودان من 

مجموعة حرب ع�سابات اإلى جي�ص م�ستقل 

�سيا�سيا وحزب حاكم اإ�سالحات كبيرة. 
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لتحرير  ال�شعبى  /اجلي�ش  احلركة  فاإن  النجاح  هذا  لها  يتحقق  ولكى 

احلكم  وجتنب  وال�شفافية  امل�شئولية  ثقافة  تطوير  اإىل  حتتاج  ال�شودان 

بوا�شطة القوة الع�شكرية املفرطة. رغم اأن »�شلفا كري« واأن�شاره يجعلون 

من اإك�شاب اجلي�ش �شفة احلرفية اأولوية رئي�شية، اإل اأن هناك اآخرين فى 

اأحيانا  ي�شاركونه  ل  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  احلركة/  قيادة 

وجهات نظره. 

الخاتمة

ال�شودان ي�شكل خطرا رئي�شيا  اإعالن جوبا، كان جي�ش دفاع جنوب  قبل 

ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبى  /اجلي�ش  واحلركة  ال�شالم  عملية  من  كل  على 

مع  ال�شودان  جنوب  دفاع  جي�ش  عنا�رش  ملعظم  خري  الأ التحالف  ويعد 

اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان تطورا م�شجعا.

ومع ذلك فاإن بع�ش قادة جي�ش دفاع جنوب ال�شودان الرديف واأتباعهم، 

عدم  اإحداث  على  بالقدرة  يحتفظون  قد  اخلرطوم،  من  حمتمل  وبدعم 

ا�شتقرار فى مناطق منتقاة فى اجلنوب. فخالل الفرتة التى اأعقبت اتفاق 

�شالم اخلرطوم ، يبدو اأن احلكومة الوطنية تبقى على خياراتها مفتوحة 

لتخاذ اإجراءات فى امل�شتقبل بهدف زعزعة عملية ال�شالم. 

لتحرير  ال�شعبى  واجلي�ش  ال�شودان  جنوب  دفاع  جي�ش  بني  دماج  الإ اإن 

الكثري  هناك  ولكن  كبرية،  م�شكلة  يزال  ل  واحدة  وحدة  فى  ال�شودان 

اأى   ،2006 �شبتمرب  اأيلول/  منت�شف  ومنذ  جناحها.  على  يتوقف  الذى 

ل�شعبى  اجلي�ش  فى  تاما  اندماجا  تندمج  مل  التفاق،  من  اأ�شهر  ت�شعة  بعد 

لتحرير ال�شودان �شوى عنا�رش جي�ش دفاع جنوب ال�شودان التابعة لباولينو 

املال  يجد  اأن  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  على  ويجب   .
)26(

ماتيب

عداء ال�شابقني الذين ين�شمون حاليا اإىل �شفوفه  واملكان والت�شامح مع الأ

تزامنا مع الت�شدى لن�شقاق داخلى بني موؤيدى »�شلفا كري« واأتباع جون 

كرث من ذلك اأنه يواجه حتديا كبريا للتحول من قوة متمردة اإىل  قرنق. والأ

مفتوحا  ل  الت�شاوؤ ويظل  بال�شفافية.  ويتمتع  م�شئول  وجي�ش  حاكمة  هيئة 

عما اإذا كان اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان �شيتمكن من اإجناز مهمة نزع 

ندماج حمليا.  ال�شالح وت�رشيح القوات واإعادة الإ

ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  /اجلي�ش  احلركة  تتلقى  اأن  مبكان  همية  الأ ومن 

واإمنا  فح�شب  دماج،  الإ واإعادة  والت�رشيح،  ال�شالح  نزع  لتنفيذ  امل�شاندة 

لتحرير  ال�شعبى  /اجلي�ش  احلركة  تتمكن  مل  وما  اأي�شا.  الداخلى  �شالح  لالإ

على  �رشاف  والإ دارة  لالإ فعالة  نظم  قامة  لإ ب�رشعة  التحرك  من  ال�شودان 

اأن  حقيقى  خطر  هناك  ف�شيكون  املظامل،  تف�شى  ومواجهة  التنمية  برامج 

منى حتت وطاأة املعار�شة  جنازات التى حتققت فى املجال الأ تتال�شى الإ

ملواجهة  ال�شابقة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبى  اجلي�ش  لنزعة  ونظرا  الداخلية. 

خرين بعنف، فاإن مثل هذا الت�شور ميكن اأن يوؤدى  املعار�شة بالقوة ورد الآ

اإىل كارثة حمققة فى جنوب ال�شودان. 
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 HSBA  من الب�سرى فى ال�سودان م�سروع التقييم الرئي�سى لالأ

موجز الم�سروع 

من الب�رشى بال�شودان هو عبارة عن برنامج بحثى  �شا�شى لالأ التقييم الأ

�شلحة  الأ م�شح  برنامج  بوا�شطة  اإدارته  �شنتني)2005-2007( مت  مدته 

الدولية  الدرا�شات  ملعهد  تابع  م�شتقل  بحثى  م�رشوع  وهو  ال�شغرية، 

العليا.

مم  الأ بعثة  و   ، الكندية  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  تطويره  مت  وقد 

منائى، وجمموعة كبرية من  مم املتحدة الإ املتحدة فى ال�شودان وبرنامج الأ

نتاج والن�رش  املنظمات غري احلكومية الدولية وال�شودانية. ومن خالل الإ

  HSBA م�رشوع  يعمل  املنا�شب،  الوقت  فى  التجريبية  للبحوث  الن�شط 

دماج واإ�شالح قطاع  على دعم برنامج نزع ال�شالح والت�رشيح واإعادة الإ

من. وينفذ التقييم من قبل فريق  من وتدخالت احلد من الت�شلح لتعزيز الأ الأ

متعدد التخ�ش�شات من متخ�ش�شني اإقليميني واأمنيني واأخ�شائى ال�شحة 

اأنحاء  جميع  فى  امل�شلح  للعنف  املكانى  التوزيع  و�شي�شتعر�ش  العامة. 

من. ال�شودان وتوفري امل�شورة املالئمة لل�شيا�شات ملعاجلة انعدام الأ

البيانات  عن  دورية  ملحات  تقدمي  اإىل  ال�شودان  ق�شية  عن  بيان  يهدف 

امل�شلحة  اجلماعات  على  امل�شتقبلية  �شدارات  الإ و�شرتكز  �شا�شية.  الأ

�شلحة ال�شغرية ونقلها اإىل داخل وخارج ال�شودان،  جتار فى الأ خرى، والإ الأ

منية املحلية، ومعدلت اجلرمية. و�شيخرج عن امل�رشوع اأي�شا  والرتتيبات الأ

�شل�شلة من »اأوراق العمل« التى ت�شدر فى الوقت املنا�شب وتكون �شهلة على 

جنليزية، والتى �شتظهر على موقع امل�شتخدم باللغتني العربية والإ

www.smallarmssurvey.org 

اإن م�رشوع HSBA مدعوم من وزارة ال�شئون اخلارجية الكندية.

تفا�سيل الت�سال

 للح�شول على مزيد من املعلومات ، يرجى مرا�شلة »كلري مك اإفوى« من�شق 

لكرتونى التاىل م�رشوعHSBA، على الربيد الإ

mcevoy@hei.unige.ch 

Sudan Human Security
 Baseline Assessment
Small Arms Survey
47 Avenue Blanc
1202 Geneva، Switzerland

نرتنت )انقر على ال�شودان( www.smallarmssurvey.org زوروا موقعنا على �شبكة الإ


