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جاري وعدوي
العنف القبلي في جونقلي
واجه جنوب ال�سودان العديد من التحديات الأمنية  ت�صاعد ال�صراع القبلي يف والية جونقلي وتزايدت
حدة العنف فيه منذ عام  .2009وت�ستند الهجمات
الداخلية منذ ح�صوله على اال�ستقالل يف يوليو/
�إلى خلفيات عرقية وال تهدف فقط �إلى نهب
متوز  ،2011غري �أن �أحد �أكرث التهديدات خطورة
املا�شية بل و�إلى قتل واختطاف الن�ساء والأطفال
وتعقيدا هو العنف القبلي امل�شتعل ب�شكل رئي�سي بني
وتدمري املنازل واملرافق املجتمعية.
قبائل لو نوير واملوريل والدينكا يف والية جونقلي.
 تعترب الهجمات التي �شنتها قبيلة لو نوير على
وت�صاعد ال�صراع بني القبائل املتجاورة يف عام
مقاطعة بيبور يف دي�سمرب /كانون الأول 2011
 2009وازدادت حدة العنف منذ ذلك الوقت.
ويناير /كانون الثاين  2012الأكرث فتكا منذ
وال يعترب العنف القبلي يف جونقلي ظاهرة جديدة،
هجومها يف عام  1991على بور عا�صمة الوالية.
غري �أن �سل�سلة من الهجمات والهجمات املعاك�سة
وتعترب القوة الهجومية لقبيلة لو نوير غري
يف عام  ،2009بني قبيلتي لو نوير واملوريل ب�شكل
م�سبوقة حيث و�صل تعدادها �إلى  8.000مقاتل.
رئي�سي ،قد جذبت اهتمام املجتمع الدويل .وت�شمل
 وفر ظهور امليلي�شيات املتمردة يف والية جونقلي
الأ�سباب الأ�سا�سية لهذا ال�صراع ا�ستمرار االفتقار
يف عام  ،2010وحتديدا اجلماعات التي يقودها
للخدمات والتناف�س حامي الوطي�س على املوارد
جورج اثور وديفيد ياو ياو ،م�صدرا م�ستمرا
الطبيعية وت�آكل هياكل القيادة التقليدية والقواعد
للأ�سلحة ال�صغرية والذخرية للجماعات القبلية.
غري املحكية لل�سطو على القطعان .وا�ستغل
وتعترب خمزونات القوات امل�سلحة ال�سودانية
ال�سيا�سيون على امل�ستوى املحلي والوطني ال�صراع
( )SAFم�صدرا رئي�سيا لعدد كبري من الأ�سلحة،
من اجل مكا�سب �شخ�صية و�سيا�سية ،يف حني وفرت
رغم �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
امليلي�شيات امل�ستقرة يف جونقلي الأ�سلحة ملقاتلي
( )SPLAقام ،ب�شكل منتظم وعلى �أ�سا�س فردي،
القبائل لتعزيز �أجنداتها .وتعترب جهود حكومة
بتزويد ال�سالح والذخرية للتجمعات ال�سكانية يف
جنوب ال�سودان ( )GoSSيف معاجلة هذه املجموعة
جونقلي.
من العوامل املعقدة اختبارا هاما لقدرتها على توفري
�أمن عام حقيقي لل�سكان خمتلفي الأعراق وال�سيطرة  زاد التهمي�ش االقت�صادي وال�سيا�سي لقبيلتي لو
نوير واملوريل وت�آكل القيادة التقليدية من احتدام
عليهم.
املناف�سة على الأر�ض واملوارد وفاقم اال�ستغالل
ويراجع هذا التقرير الأ�سباب اجلذرية للعنف
ال�سيا�سي من وط�أة التناف�س القبلي .وتعترب قبيلة
القبلي يف جونقلي بني قبيلتي لو نوير واملوريل منذ
املوريل على وجه اخل�صو�ص مهم�شة �سيا�سيا
عام  2009وت�أثرياته ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على
واجتماعيا.
الهجمات التي �شنتها قبيلة لو نوير على مقاطعة
بيبور يف دي�سمرب /كانون الأول  2011ويناير /كانون  يف �أواخر نوفمرب /ت�شرين الثاين و�أوائل
دي�سمرب /كانون الأول  ،2011تلقت حكومة
الثاين  .2012ويق ّيم التقرير �أي�ضا جهود �صانعي
جنوب ال�سودان ( )GoSSومهمة الأمم املتحدة
ال�سيا�سة والقادة الكن�سيني وغريهم ملعاجلة امل�شكلة.
يف جنوب ال�سودان ( )UNMISSانذارات مبكرة
وت�شمل النتائج الرئي�سية ما يلي:

عن هجوم و�شيك لقبيلة لو نوير غري �أنهم مل
يكونوا قادرين على اتخاذ �إجراءات وقائية
كافية.
 �ساعدت حملة نزع ال�سالح املدين التي يقودها
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( ،)SPLAوالتي
جمعت ما يزيد على  11.000قطعة �سالح ،يف
منع املزيد من الهجمات وا�سعة النطاق غري �أنها
مل تعالج جذور ال�صراع .وقد ارتكب اجلنود
القائمون على احلملة عمليات اغت�صاب وتعذيب
وقتل – غالبا �ضد التجمعات ال�سكانية للموريل-
مما عزز انعدام ثقة املوريل باجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان (.)SPLA
 ا�ستغل مترد ديفيد ياو ياو يف مقاطعة بيبور،
والذي عاد �إلى الظهور جمددا يف �أوا�سط عام
 ،2012ال�سخط ال�سائد بني التجمعات ال�سكانية
للموريل.

العنف القبلي يف جونقلي

اجتاهات العنف بني عامي  2009و2011
يف عام  ،2009مر جنوب ال�سودان ب�أ�سو�أ جتارب
العنف الداخلي منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل
( )CPAعام  ،2005مبقتل ما يقارب من 2.500
�شخ�ص ونزوح �أكرث من � 350.000شخ�ص ب�سبب
ال�صراع القبلي .وكان �أكرث من ن�صف من نزحوا �أو
ُقتلوا من والية جونقلي .1ووقعت �أ�شد ال�صراعات
عنفا بني قبيلتي لو نوير والدينكا وقبيلتي لو نوير
واملوريل و وقبيلتي لو نوير وجيكاين نوير .2وات�سمت
هذه الفرتة بتزايد �شدة ووترية الهجمات وتغري
�أ�ساليب الهجوم .ويف حني ركز املغريون فيما م�ضى
فقط على اال�ستيالء على املا�شية� ،أ�صبحت الهجمات
قائمة على �أ�سا�س عرقي �إ�ضافة �إلى نهب املا�شية،
www.smallarmssurveysudan.org
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وبد�أ املهاجمون با�ستهداف قرى ب�أكملها وبقتل
الن�ساء والأطفال وال�شيوخ ،ولي�س فقط الرجال ممن
هم يف �سن القتال� ،إ�ضافة �إلى تدمري منازلهم.
وبد�أ املهاجمون �أي�ضا با�ستهداف مرافق الدولة
واملنظمات غري احلكومية الدولية مثل املدار�س
والعيادات الطبية .ويعترب هجوم قبيلة لو نوير على
ليكونقلي ما بني  5و 8مار�س� /آذار  ،2009والذي
قتل فيه حوايل  450امر�أة وطفال ب�شكل رئي�سي،
بداية احلقبة احلالية من العنف .3ويف عام ،2010
هد�أت وترية العنف القبلي ،وعادت �إلى م�ستوياتها
املعتادة بالغزو على املا�شية ويعزى لك جزئيا �إلى
الإنتاج العايل ن�سبيا للغذاء .ولكن ،ويف الوقت نف�سه،
ف�إن ظهور احلركات املتمردة يف منطقة �أعايل
النيل الكربى �أدخلت كميات هائلة من ال�سالح �إلى
جونقلي ،وغالبا من ال�سودان .4وانطلقت دوامة
جديدة من العنف يف فرباير� /شباط  ،2011عندما
هاجمت قبيلة املوريل بلدة بايام تيام ، 5مما �أ�سفر
عن مقتل  3من زعماء لو نوير .وكرد انتقامي،
هاجمت قبيلة لو نوير القرى يف جميع �أنحاء مقاطعة
بيبور يف ابريل /ني�سان ثم جمددا يف يونيو/
حزيران ،مما �أ�سفر عن مقتل � 600شخ�ص .6ويف
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� 18أغ�سط�س� /آب ،هاجمت قبيلة املوريل بلدة بريي
يف مقاطعة �أرور ،مما �أ�سفر عن مقتل � 750شخ�صا
على الأقل وا�صابة � 1.000آخرين وخطف ع�شرات
الن�ساء والأطفال ،وح�سب �أقوال �شهود حمليني،
فقد مت نهب  38.000را�س ما�شية .7وح�شدت قبيلة
املوريل مئات من املقاتلني لهذا الهجوم ،8يف تغيري
عن �أ�سلوبهم املعتاد القائم على قوة م�ؤلفة من -25
� 30شخ�صا .وكان املقاتلون م�سلحني ببنادق هجومية
جديدة �شبيهة بالكال�شينكوف وقاذفات من نوع
 ،RPGوالتي ُيعتقد �أن العديد منها قد زودهم بها
ياو ياو (انظر الإطار .9)1
وردا على غارة �أغ�سط�س� /آب ،بد�أ جمل�س الكنائ�س
ال�سوداين ( ،)SCCبرعاية الرئي�س �سيلفا كري،
حمادثات لإنهاء ال�صراع والتفاو�ض على عودة
املختطفني واملا�شية من كالل الطرفني .ومل يلتزم
�أي من الطرفني ب�صدق بالعملية .وخالل الأ�شهر
الأخرية من عام  ،2011قام �شباب قبيلة لو نوير
بتجميع الأ�سلحة ال�صغرية والذخرية والتنظيم يف
خمتلف البايامات ا�ستعداد لهجوم وا�سع النطاق.
ويف نهاية املطاف ،مت ا�ستئناف القتال يف دي�سمرب/
كانون الأول .2011

ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

هجمات قبيلة لو نوير من دي�سمرب /كانون
الأول �إلى يناير /كانون الثاين 2012
من �أوائل دي�سمرب /كانون الأول ،مت ح�شد �أعداد
كبرية من �شباب قبيلة لو نوير يف جميع �أنحاء
�شمال جونقلي ،يف حني بد�أت الن�شرات ال�صحفية
ل�شريحة �صغرية من م�شتتي قبيلة لو نوير بالتدفق
على االنرتنت وبتهديد قبيلة املوريل .10وبد�أ ال�شباب
من مقاطعات �أكوبو ونريول و�أرور بالتجمع يف
بلبورا ،وهي قرية قريبة من بريي ،حيث قام داك
كويث ،وهو قائد روحي ذو نفوذ يف قبيلة لو نوير،
مبباركتهم .11وتفيد بع�ض التقارير �أن املقاتلني كانوا
جزء من "اجلي�ش الأبي�ض" 12املعاد ت�شكيله ،غري �أن
معظم املحليني يف قبيلة لو نوير ي�شريون �إلى املقاتلني
با�سم "بونام (ال�شبيبة بلغة لو نوير) .13وكان
ن�صف املقاتلني على الأقل م�سلحني ببنادق هجومية
�شبيةة بالكال�شينكوف يف حني حمل البقية ف�ؤو�سا
وع�صي .وحمل قلة من ال�شباب قاذفات من نوع
 RPGور�شا�شات من نوع  .PKMوقال املراقبون �أن
العديد من املهاجمني ارتدوا الزي الر�سمي للقوات
الع�سكرية والأمنية جلنوب ال�سودان.14
يف  23دي�سمرب /كانون الأول ،ر�صدت طائرات

اجلدول  :1اال�شتباكات الرئي�سية بني لو نوير واملوريل2012 -2009 ،

التاريخ

القبيلة املهاجمة

موقع الهجوم

يناير /كانون ثاين 2009
 8-5مار�س� /آذار 2009
 18ابريل /ني�سان 2009
 6فرباير� /شباط 2011
 24-18ابريل /ني�سان 2011
 24-15يونيو /حزيران 2011

موريل
لو نوير
موريل
موريل
لو نوير
لو نوير

مقاطعة �أكوبو
ليكونقلي ،مقاطعة بيبور
مقاطعة �أكوبو
مقاطعة �أرور
ليكونقلي ،مقاطعة بيبور
جمروك وليكونقلي ،مقاطعة
بيبور
بريي ،مقاطعة �أرور
ليكونقلي وبيبور ،مقاطعة بيبور

( 750لو نوير)
( 1.000موريل)

مقاطعات �أكوبو ونريول و�أرور

( 276لو نوير وبور دينكا)

مقاطعة نريول
اثيوبيا (بالقرب من بايام
21
واندينغ)

( 15لو نوير)
( 225لو نوير)

موريل
� 18أغ�سط�س� /آب 2011
 23دي�سمرب /كانون �أول  -2011لو نوير
 9يناير /كانون ثاين 2012
موريل
 27دي�سمرب /كانون �أول – 4
18
فرباير� /شباط 2012
موريل
 2مار�س� /آذار 2012
موريل
 11-9مار�س� /آذار 2012

15

الوفيات (تقريبا)
( 300لو نوير)
( 450موريل)
( 250لو نوير)
( 17 8لو نوير)
( 200موريل)
( 400موريل)

املا�شية امل�سروقة
16
(تقريبا)

غري معروف
600
غري معروف
1.000
()138.000
()398.000
38.000
100.000
19

60.000
15.000
20.000

20

املراقبة اجلوية التابعة الأمم املتحدة  8طوابري

الأحداث .وبناء على التحقيقات املنف�صلة ،يفيد

ودمر املهاجمون قرى ب�أكملها ونهبوا وخربوا املرافق

م�ؤلفة من  8.000من قبيلة لو نوير ت�سري على طول

�أحد التقديرات املتحفظة �أن عدد الوفيات قد و�صل

فيها .يف ليكونقلي� ،أحرق لو نوير حوايل  90كوخا

نهر نانام ،حوايل  30كم �إلى ال�شمال من ليكونقويل

�إلى  1.000قتيل معظم من ن�ساء و�أطفال املوريل،27

ونهبوا و�أحرقوا �أحدى مباين البلدية ومدر�سة ومكتب

يف مقاطعة بيبور .22و�أر�سلت مهمة الأمم املتحدة

مما جعل هذه احلادثة �أكرث هجوم قبلي فتكا منذ

جلمعية الفالحني .وقل�صت قوات مهمة الأمم

يف جنوب ال�سودان ( )UNMISSتعزيزات يف �أواخر

هجوم لو نوير على بور عام  1991والذي �أ�سفر عن

املتحدة يف جنوب ال�سودان ( )UNMISSواجلي�ش

دي�سمرب /كانون الأول و�سافر نائب رئي�س جنوب

مقتل � 2.000شخ�ص .28وي�شري البحث الذي �أجري

ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAيف بيبور من حجم

ال�سودان ( )GoSSريك مات�شار �إلى بيبور وليكونقلي

لهذا التقرير �إلى �إ�صابة مئات الأ�شخا�ص يف بيبور

الدمار ليقت�صر على حدود البلدة من خالل التمركز

يف  28و 29دي�سمرب حلث ال�شباب امل�سلحني على

واختطاف ع�شرات الن�ساء والأطفال ونزوح �أكرث من

يف خنادق .غري �أن املهاجمني نهبوا كني�سة اجنيلية

العودة .لكنهم رف�ضوا وا�ستمروا يف التقدم عرب

� 100.000شخ�ص و�سرقة ما ي�صل �إلى 100.000

و�أحرقوا عيادة تابعة ملنظمة �أطباء بال حدود

مقاطعة بيبور ،وقاموا مبهاجمة �أكرث من  21من

ر�أ�س ما�شية.29

( ،)MSFوالتي كانت تقع على حدود البلدة.30

م�ستوطنات املوريل خالل الأ�سبوع الأول من يناير/
كانون الثاين .23بعد ذلك عادت �شباب لو نوير على
طول نهر نانام �إلى مقاطعة �أكوبو ،حيث مت توزيع
املا�شي امل�سروقة بني قادة املقاطعة .24ومبا�شرة بعد
مغادرة لو نوير للمنطقة� ،أعد مفو�ض مقاطعة بيبور،
جو�شوا كونيه ،قائمة ت�ضم  3.141قتيال .25وبعد �أن
ذكرت تقارير مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
(� )UNMISSأن عدد القتلى مل يتجاوز  100قتيل،
طلبت هيلدا جون�سون ،املمثل اخلا�ص للأمني العام
للأمم املتحدة ،اح�صاء م�ستقال .و�أح�صى مراقبو
الأمم املتحدة  623قتيال بهذه الطريقة 26غري �أنهم
مل يكونوا قادرين على الو�صول لكل املناطق املت�ضررة
وو�صلوا �إلى بع�ض املناطق بعد �أيام وا�سابيع من

مدر�سة تابعة للموريل خربها املهاجمون من لو نوير ،ليكونقلي ،مقاطعة بيبور ،دي�سمرب /كانون الأول  .2011جوديث ماكلوم ©
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الإطار  :1موارد الأ�سلحة ال�صغرية والذخرية
ما قبل عام 2010
خالل احلرب الأهلية الثانية ( ،)2005 -1983تدفقت الأ�سلحة بكميات كبرية �إلى امليلي�شيات يف
جونقلي والتي يدعهما ال�شمال -وحتديدا ميلي�شيات ا�سماعيل كونيه من املوريل يف بيبور -وعدة ف�صائل
من�شقة عن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) ،(SPLAمبا يف ذلك اجلي�ش الأبي�ض التابع للو نوير .ومع
حلول عام  ،2012انتقلت كميات كبرية من هذه الأ�سلحة �إلى خارج جونقلي �أو مت جمعها خالل برامج
نزع ال�سالح املدين .لكن وبعد حمالت نزع �سالح مدنية تفتقر �إلى التن�سيق واالكتمال يف عامي 2005
و ،2006كانت التجمعات ال�سكانية قادرة على �إعادة الت�سلح من خالل نهب خمزون الأ�سلحة التي مت
جمعها يف جونقلي �إ�ضافة �إلى م�ستودعات الأ�سلحة والية �أعايل النيل املجاورة التي �ضمت �أ�سلحة وحدة
التكامل امل�شرتك.31
امليلي�شيات املتمردة اجلنوبية
جلب ظهور امليلي�شيات يف جونقلي يف مايو� /أيار  2010دفعة جديدة من الأ�سلحة �إلى الوالية .و�شكل
اثور وياو ياو ،واللذان هزما يف انتخابات الوالية ،قوات مترد م�ستقلة ولكنها متعاونة يف مقاطعات �أيود
وفنجاك وبيجي (اثور) ومقاطعة بيبور (ياو ياو) .وبدعم من اخلرطوم ،ووفقا لبع�ض االقاويل ،من
ارترييا ،بنى اثور تر�سانة فاقت عدد الرجال املتوفر لديه  .32ومل يعمل فقط كممر لعمليات ت�سليم
الأ�سلحة �إلى ياو ياو ،بل و�أقنع �شباب لو نوير املحليني باالن�ضمام �إلى قواته مقابل ت�سليحهم .غري �أن هذه
اال�سرتاتيجية غالبا من انعك�ست �سلبا .يف مايو� /أيار  ،2011قام اثور بت�سليح �أكرث من � 1.000شاب
بحوايل  1.500بندقية هجومية �شبية بالكال�شينكوف ور�شا�شات من نوع  PKMوحوايل  90.000طلقة
من الذخرية .ويف نهاية املطاف ،مل يتبع ال�شباب �أوامر اثور ملهاجمة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAيف مقاطعاتهم الأ�صلية ولكنهم ا�ستخدموا �أ�سلحتهم اجلديدة يف مهاجمة املوريل يف يونيو/
جزيران ويوليو /متوز .33 2011
وا�ستمر اثور يف تزويد �شباب لو نوير بالأ�سلحة ولكنهم ا�ضطروا �إلى الدفع مقابلها باملا�شية املتوفرة.34
واظهرت �صور لو نوير بعد هجوم قبيلة املوريل على بريي يف �أغ�سط�س� /آب � 2011أن لديهم نف�س البنادق
الهجومية من نوع ( 1-56ن�سخة عن �سالح  )AK-47والر�شا�شات من نوع  PKMالتي الحظها م�شروع
م�سح الأ�سلحة ال�صغرية يف خمزون اثور يف ابريل /ني�سان  .2011و�أظهرت �صور �شباب لو نوير العائدين
من �أكوبو ،بعد هجومهم على مقاطعة بيبور يف دي�سمرب /كانون الأول ويناير /كانون الثاين ،نف�س
البنادق اجلديدة (انظر ال�صور) .وتطابق اخلتم املوجود على بع�ض �أنواع الذخرية التي ا�ستخدمها لو
نوير يف ليكونقلي مع اخلتم الذي مت حتديده �سابقا من قبل م�شروع الأ�سلحة ال�صغرية يف خمزون اثور.
ويعترب دور ياو ياو يف تزويد اجلماعات القبلية مفهوما ب�صورة اقل .فالبع�ض يدعي انه قام بت�سليح بع�ض
مقاتلي املوريل الذين هاجموا مقاطعة �أرور يف اغ�سط�س� /آب ،35غري �أن م�شروع الأ�سلحة ال�صغرية مل
يكن قادرا على التحقق من هذا الأمر ب�شكل م�ستقل .ومنذ وفاة اثور يف �أواخر دي�سمرب /كانون الأول
وان�شقاق ياو ياو �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف ابريل /ني�سان  ،36 2011ف�إنه من غري
الوا�ضح ما �إذا كان الأ�سلحة ال�صغرية الإ�ضافية والذخرية ت�أتي ومن �أين ت�أتي.
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قامت بت�سليم �أ�سلحة عن طريق اجلو �إلى قوات ياو ياو على الأر�ض .40ويف  22دي�سمرب /كانون الأول،
قالت مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان )� (UNMISSأنها ر�صدت طائرات ذات جناح ثابت غري
موثقة تلقي ب�سبع �إلى ثمان رزم على بعد ب�ضعة كيلومرتات من قاعدتها يف ليكونقلي .41ونظرا لتنقل
ياو ياو وقواته �إلى جونقلي على الأقدام خالل مو�سم املطر ،ف�إن خيارهم الوحيد لإعادة التزويد كان
عن طريق اجلو.
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAوحكومة جنوب ال�سودان )(GoSS
يعترب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAم�صدرا ثابتا ،ولكن اقل �أهمية ،لل�سالح والذخرية .ويف
عامي  2010و ،2011قام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAحتت امرة حاكم والية جونقلي ،كول
مانيانغ ،بتزويد ال�شباب املحليني بال�سالح والذخرية ،ب�شكل منتظم ولغايات حمددة حيث يدعم اجلنود
املختلفون �أفراد ع�شائرهم .ويف ذروة مترد ياو ياو� ،شكل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA
 مبباركة من احلكومة املحلية -قوة �شبه ع�سكرية �سميت "�شباب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان) ،"(SPLAتت�ألف من �شباب قبيلة املوريل غري املدربني ملواجهة ياو ياو .ويف الوقت نف�سه ،،كان
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAقادرا على الدفاع عن نف�سه بنجاح �ضد ميلي�شيا اثور بدعم
من �شباب نوير املحليني الذين يقوم بت�سليحهم.42

وهناك تقارير ،من مناطق لو نوير ،تفيد ب�أن جنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيبادلون
الذخرية بالطعام وامل�شروبات يف الأ�سواق .43وميكن ل�شباب لو نوير �شراء الذخرية ب�سهولة من �أ�صحاب
املحالت يف ال�سوق .وتطابق بع�ض �أنواع الذخرية التي ا�ستخدمها لو نوير يف الهجوم على املوريل يف
بيبور النوعية التي ي�ستخدمها غالبا اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) -(SPLAمما يوحي بوجود رابط
يف التوريد �أو م�صدر م�شرتك .44وتقول م�صادر �أن جنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA
املختلفني املتمركزين يف بوما يبيعون الذخرية �إلى مدنيي املوريل.45
التجار املحليون
تعتمد العديد من التجمعات ال�سكانية يف �أنحاء جونقلي على التجار املحليني من اجل احل�صول على
الأ�سلحة .ويقوم التجار بتهريب الأ�سلحة ال�صغرية والذخرية من الواليات الأخرى �ضمن جنوب ال�سودان
�إ�ضافة �إلى الدول املجاورة ،وخ�صو�صا �إثيوبيا ،عرب حدود جونقلي �إلى مراكز املدينة .وح�سب �أقوال
الزعماء املحليني يف بيبور ،يتم عادة الدفع نقدا مقابل هذه الأ�سلحة والذخرية.46
يف � 5سبتمرب� /أيلول  ،2012ا�شتبك �أفراد دائرة التحقيقات اجلنائية يف جنوب ال�سودان ،الذي كانوا
يعملون مع ال�شرطة ،مع مهربي الأ�سلحة على الطريق من جوبا �إلى بور .وا�ستولت ال�شرطة على عدة
بنادق هجومية ومئات طلقات الذخرية .وا�ستندت العملية �إلى معلومات ب�أن جتار الأ�سلحة ينقلون
الأ�سلحة والذخرية ب�شكل روتيني من جوبا �إلى جونقلي.47

وحمل ياو ياو ال�سالح جمددا �ضد حكومة جوبا يف ابريل /ني�سان  2012بعدد مقاتلني يقدر بحوايل
 3.000مقاتل .37وا�ستغل ياو ياو كراهية قبيلة املوريل لإجراءات نزع ال�سالح املدين الذي يتبع اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف مقاطعة بيبور (انظر �أدناه) .ومنذ � 22أغ�سط�س� /آب  ،2012قامت
قوات ياو ياو ب�ضرب من�ش�آت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAعدة مرات يف بايام ليكونقلي
وجمروك واملنطقة املحيطة ببيبور ،مما �أ�سفر عن مقتل  100جندي .38واجرب تهديد ياو ياو التجمعات
ال�سكانية على الهرب .وبعد حتذير ياو ياو يف �سبتمرب� /أيلول ب�أن الهجوم على بلدة بيبور غدا و�شيكا،
هرب املدنيون من البلدة و�أخلت جميع املنظمات غري احلكومية �أماكنها مبا يف ذلك منظمة �أطباء بال
حدود  .(MSF)39ويزعم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )� (SPLAأن اخلرطوم ،ويف �أكرث من منا�سبة،

�أ�سعار الأ�سلحة والذخرية
بغ�ض النظر عن املورد ،تعترب الأ�سلحة والذخرية رخي�صة ومن ال�سهل احل�صول عليها �أو مقاي�ضتها
يف جونقلي .ويف مناطق لو نويرـ يرتاوح ثمن بندقية قدمية �شبيهة بالكال�شينكوف من بقرتني �إلى
ثالث بقرات وي�صل ثمن البندقية اجلديدة من ثالث �إلى �أربع بقرات .ويك ّلف الر�شا�ش من نوع PKM
ع�شر بقرات .وتباع الذخرية عادة مببلغ يرتاوح ما بني ثالث �إلى خم�س جنيهات جنوب �سودانية لكل
خرطو�ش� ،أي ما يعادل � 0.75سنتا �إلى دوالر بالعملة الأمريكية .وميكن مبادلة بقرة بحوايل -200
 500طلقة ،ح�سب حجم البقرة .48وتعترب الأ�سعار يف مناطق املوريل م�شابهة حيث ي�صل يرتاوح
الكال�شينكوف ما بني  3.000 – 2.000جنيه جنوب �سوداين �أو ثالث �إلى �أربع بقرات وي�أتي بالعادة
مبخزن طلقات ممتلئ.49

مقاتلو قبيلة لو نوير يحملون بنادق هجومية �صينية ال�صنع من نوع  1-56يف بريي بعد هجوم قبيلة
املوريل يف �أغ�سط�س� /آب  .2011ومن املعتقد �أن جورج اثور هو من يوفر هذه البنادق.

�شباب قبيلة لو نوير يحملون بندقية مماثلة يف �أكوبو بعد الهجمات على مقاطعة بيبور يف يناير/
كانون الثاين .2012

تقرير ال�سودان ¾ العدد � ¾ 21أكتوبر /ت�شرين الأول 2012

تعترب قوة لو نوير هي �أكرب قوة موثقة يف فرتة ما بعد

على املناطق والو�صول �إلى الأرا�ضي الرعوية من اجل

�آليات احلد من ال�صراعات والتي يديرها كبار التجمعات

اتفاق ال�سالم ال�شامل ( .)CPAو�أتاح الت�أخري الذي

املا�شية – وهي امل�صدر الرئي�سي للرثوة واملهر عند

ال�سكانية .كما يعترب تزايد الربح من بيع املا�شية و�سيا�سة

وقع ما بني هجوم املوريل على بريي يف �أغ�سط�س� /آب

الزواج بني املجتمعات الرعوية يف جنوب ال�سودان.

دفع الأمور �إلى حافة الهاوية من دوافع هذا ال�صراع.

واالنتقام يف دي�سمرب /كانون الأول للو نوير جتميع قادة

ويعود تاريخ الإغارة على املا�شية �إلى عقود خلت ،غري

ويراجع هذا الق�سم الأ�سباب الرئي�سية الأكرث �أهمية

اقوياء وجتنيد �آالف ال�شباب الذي عادوا �إلى منازلهم يف

�أن الغارات �أ�صبحت �أكرث وح�شية خالل العقود املا�ضية

ل�صراع قبيلتي املوريل ولو نوير.

عطلة عيد امليالد املجيد.50

فقط .وبالعادة ،كانت الغارات على املا�شية تهدف

وجتاوز م�ستوى العنف الأعراف املعتادة للقتال القبلي.

فقط الى �سرقتها لكنها اليوم �أ�صبحت ت�ضمن هجمات

مهور العرائ�س

و�أ�شار مراقبو الأمم املتحدة �إلى �أن بع�ض ال�ضحايا ممن

مبا�شرة على التجمعات ال�سكانية التي متلك املا�شية.

بعد احلرب الأهلية ،عاد الرجال وال�شباب �إلى ديارهم

مت �إطالق النار عليهم وقتلهم قد مت �أي�ضا ابراحهم

ويعترب دور الأ�سلحة املتزايد يف العنف احلا�صل م�ؤخرا

دون عمل .وبوجود �أ�سلحتهم معهم ،فقد حولوا انظارهم

�ضربا ويف بع�ض احلاالت اغت�صابهم .51ورغم �أن هذا

عامال هاما يف الت�صعيد �إ�ضافة �إلى �آليات عالقات

�إلى عداواتهم القائمة �أ�صال مع القبائل املجاورة .وخالل

امل�ستوى من الوح�شية ظهر فقط خالل احلرب الأهلية،

ال�سلطة القبلية .54فقد قو�ضت القوة وال�سلطة امل�صاحبة

احلرب� ،أفرز النجاح الع�سكري كربياء وو�ضعا اجتماعيا،

ف�إن الغارات على املا�شية بني القبائل كانت تركز على

المتالك وا�ستخدام ال�سالح نفوذ كبار ال�سن والزعماء

لكن ومع توقيع اتفاق ال�سالم يف  ،2005تطلع الرجال �إلى

�سرقة املا�شية وقتل الرعاة وخطف الن�ساء والأطفال.

على ال�شباب .ومع تال�شي القيادة التقليدية ،تراجعت

زيادة قطعانهم و�إلى الزواج .وبحلول عام � ،2008شكل

ومن غري الوا�ضح متاما ما هو ال�سبب وراء تزايد
الوح�شية .غري �أن الغ�ضب الكامن ب�سبب قتل ثالثة
زعماء من قبيلة لو نوير م�ضاف �إليه االحباط واحلرمان
بني التجمعات ال�سكانية واخلطابات املعادية للموريل من
طرف جمموعات ال�شتات وم�س�ؤويل احلكومة قد �أججت
�سعري الغ�ضب.
وقبل عودة مهاجمي قبيلة لو نوير �إلى ديارهم يف �أوا�سط
يناير /كانون الثاين ،بد�أ �شباب قبيلة املوريل من مناطق
نانام وليكونقلي ب�شن غارات انتقامية على التجمعات
ال�سكانية للو نوير وبور الدينكا يف الفرتة ما بني 27
دي�سمرب /كانون الأول و 4فرباير� /شباط .ووقعت 44
و�سرق  60.000ر�أ�س
حادثة ُقتل فيها � 276شخ�صا ُ
ما�شية على الأقل .52وبعد �شهرين من هجمات لو نوير،
�شن املوريل �أكرب هجماتهم يف الفرتة ما بني  9و11
مار�س� /آذار .وعرب املقاتلون �إلى �إثيوبيا ملهاجمة رعاة
املا�شية الذين هاجروا �إلى �شمال بايام واندينغ .وقتل
على الأقل � 225شخ�صا وا�صيب � 100آخرون .53وي�صف
الإطار  2الأ�ساليب املختلفة لقبيلتي املوريل ولو نوير يف
�شن الهجمات.

الأ�سباب الرئي�سية لل�صراع القبلي
يف والية جونقلي
تعترب جونقلي م�سرحا لل�صراعات القبلية منذ احلرب
الأهلية وما قبل ذلك .وتت�صارع القبائل على ال�سيطرة

الإطار  :2كيف تهاجم قبيلتا املوريل ولو نوير� :أ�ساليب خمتلفة ونتائج مت�شابهة
نظرا �إلى العوامل الثقافية واالجتماعية املتعددة ،ت�ستخدم قبيلتا لو نوير واملوريل �أ�ساليب خمتلفة جذريا للإغارة على القطعان .ويعترب
�شباب لو نوير �أكرث عددا و�أكرث قوة و�أح�سن تنظيما من املوريل ،غري �أن املوريل لديهم ا�سرتاتيجياتهم الفريدة وامل�ؤثرة بنف�س املقدار.
املوريل
ال يوجد يف قبيلة املوريل هيكل قيادة هرمي ر�سمي غري �أنها مق�سمة �إلى فئات عمرية تتوارثها الأجيال .وين�ضم الذكور �إلى الفئة العمرية
يف �أواخر فرتة املراهقة عندما يكونون غري متزوجني ويبقون يف تلك الفئة العمرية طوال حياتهم .وعندما يكونون عائلة ويجمعون قطعانا،
تتغري �أدوارهم يف الفئة العمرية .وت�شكل فئة عمرية جديدة مرة كل ع�شر �سنوات وتزداد �أهميتها �أو تقل بناء على قوتها وقدرتها على
الإغارة .وتتم الغارات على القطعان عادة من قبل فئة عمرية حمددة من بياما �أو قرية معينة .56وتقوم فئات عمريتان من منطقتي نانام
وليكونقلي حاليا ب�شن الغارات .والفئة العمرية امل�سيطرة هي بوتوتنيا ،والتي تت�ألف من رجال يف �أوج قوتهم (ترتاوح �أعمارهم ما بني 20
و 30عاما) ،وتت�ألف الفئة العمرية الثانية تيتي من الرجال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  30و 40عاما.57
و ُيعرف املوريل مبهاراتهم القتالية اال�ستثنائية ومرونتهم يف الظروف ال�صعبة وقدرتهم على نهب �أعداد كبرية من املا�شية بعدد قليل من
الرجال .ويتنقل املوريل ب�أعداد قليلة بالعادة مما يجعل تتعبهم �أمرا �صعبا .ويتيح تنظيم الفئة العمرية ،امل�ؤلفة من قادة يف عدة �أماكن،
الغارات �ضيقة النطاق .ومبجرد الو�صول �إلى هدفهم ،ف�إنهم ي�ضربون بقوة .ويهاجم �شباب املوريل يف وحدات �صغرية متنقلة وي�ستخدمون
بالعادة �أ�ساليب حرب الع�صابات والكر والفر .58وي�سيطر بالعادة الزعماء الروحيون الذين ي�ستطيعون التوا�صل مع الأرواح على الغارات
على املا�شية .وي�سعى �شباب املوريل اليوم للح�صول على بركات �أقرب زعيم روحي ،والذي ي�أخذ عادة ح�صة من املا�شية املنهوبة .و�إذا مل
يكن هناك زعيم روحي يف املنطقة ،ف�إن ال�شباب يتابعون غارتهم دون بركات.59
لو نوير
يرتكز الهيكل الهرمي التقليدي يف قبيلة لو نوير على الزعيم الروحي �أو الع ّراف .وكان نقوندينق بونق �أول عراف من لو نوير و�أكرثهم
نفوذا وت�أثريا ( .)1906-1845ويدعي جميع زعماء لو نوير الروحيون والع�سكريون املعا�صرون �أنهم مرتبطون ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر بنقوندينق� ،آملني باال�ستفادة من �شخ�صيته وح�ضوره وقوته الأ�سطورية .ومن املعتقد �أن �أحد الزعماء الروحيني املثريين للجدل
يف لو نوير ويدعي داك كويث 60هو من حر�ض لو نوير على مهاجمة بيبور يف دي�سمرب /كانون الأول  .61 2011لكن ومع احتمال ت�شجيع
داك كويث للو نوير ل�شن هجوم على املوريل ،ف�إنه لي�س قائدهم وتراجع نفوذه وت�أثريه منذ بد�أ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ()SPLA
مبالحقتهم .ويف الوقت احلا�ضر ،يوجد هيكل قيادة ال�شباب ب�شكل م�ستقل عن �أي قائد روحي .وي�ستند تنظيم القيادة يف لو نوير �أوال �إلى
زعماء املقاطعة ثم الزعماء من طرف الأب والزعماء الثانويني والر�ؤ�ساء على م�ستوى البايام.62
وعلى عك�س املوريل ،ف�إن الهيكل القيادي لدى لو نوير وا�ضح ويرت�أ�سه زعيم ونائب من املقاطعات الثالث – �أكوبو ونريول و�أرور -يختارهم
ال�سكان .ومن بني الأ�شخا�ص ال�ستة ،يتم اختيار زعيم بارز لزعامة املقاطعات الثالث .63مت انتخاب بور دوانغ ليه من مقاطعة �أرور كزعيم
يف �أغ�سط�س� /آب  2011وقد �أ�شرف على هجمات لو نوير يف دي�سمرب /كانون الأول  2011ويناير /كانون الثاين .2012
ونادرا ما تهاجم لو نوير جريانها ،غري �أنهم يهاجمون ب�أعداد كبرية وبطريقة منظمة جدا عندما يقررون االنتقام .وقبل هجمات
دي�سمرب /كانون الأول ،ح�شد القادة يف كل مقاطعة ال�شباب يف مناطقهم وجتمعوا يف بلبورا وجنوب �أكوبو قبل التوجه نحو بيبور .و�شاركت
القوة يف  8طوابري ،يف�صل كل واحد عن الأخرى م�سرية �ساعتني .64وا�شرتى املهاجمون  9هواتف عرب الأقمار ال�صناعية تابعة ل�شبكة
الرثيا .65وخالل الهجوم ،انق�سمت الطوابري �إلى مناطق خمتلفة لزيادة التغطية.
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الرجال �أكرث من ن�صف �سكان جونقلي .55يعترب تقليد
تعدد الزوجات ،والذي ي�سمح للرجال بالزواج من عدة
ن�ساء ،و�شح الن�ساء امل�ؤهالت للزواج �سببا يف رفع مهور
العرائ�س ،والذي يتم دفعه بر�ؤو�س املا�شية .ويف املا�ضي
كان الرجال يتزوجون يف عمر يرتاوح ما بني  20و30
ويكون لدى الرجل فيهم � 3أو  4زوجات .واليوم ،ومتا�شيا
مع املعدل املتزايد ل�سرقات املا�شية ،يتزوج الرجال وهم
ا�صغر �سنا ويتزوجون الكثري من الن�ساء.66

التناف�س على املوارد وامل�صالح االقت�صادية
�شكل التناف�س على الأرا�ضي الرعوية جزء من العالقات
القبلية لعقود .وب�شكل تقليدي ،عرفت القبائل متى
و�أين تواجه القبائل املجاورة عند هجرتها مع قطعانها،
وطوروا �آليات لتخفيف ال�صراع على املوارد امل�شرتكة
مثل املاء واالرا�ضي الرعوية .لكن ومع مرور الوقت ،قلل
تغري املناخ من عدد نقاط املياه واملوارد احليوية الأخرى
التي ميكن الو�صول �إليها ،مما �أجرب املجتمعات الرعوية
�إلى االنتقال �إلى مناطق القبائل املجاورة من �أجل القوت
واملعي�شة .67وال تعترب والية جونقلي ا�ستثناء من هذه
الظاهرة .وتفيد التقارير عن عدم امل�ساواة يف ممتلكات
القطعان بني القبائل مما �أدى �إلى املزيد من التدهور يف
االرا�ضي الرعوية نتيجة الرعي اجلائر .68وميكن �أن تلعب
جلنة الأرا�ضي يف حكومة جنوب ال�سودان ) (GoSSدورا
يف معاجلة ال�صراع على الأرا�ضي واملوارد �إال �أنها ال تزال
حتى الآن تفتقر �إلى التمويل واملوظفني الالزمني.
يعتمد االقت�صاد الرعوي والزراعي يف جنوب ال�سودان
على املا�شية ب�شكل رئي�سي .ويف عام  ،2009قدرت جمعية
الغذاء والزراعة �أن جنوب ال�سودان ميلك  11.7مليون
ر�أ�س ما�شية تقدر قيمتها بحوايل  2.4مليار دوالر.69
ورغم �أن هذه العدد مل ت�صنفه الوالية ،يقدر اخلرباء
�أن جونقلي ت�ضم  1.5مليون را�س ما�شية .70ومنذ نهاية
احلرب الأهلية ،ا�ستفاد رجال الأعمال وال�سيا�سيون
ب�شكل متزايد من بيع و�سرقة املا�شية ،واحيانا من
التحري�ض على �شن الغارات على القطعان بني التجمعات
ال�سكانية .وال يقوم ال�شباب فقط برعاية قطيع العائلة
ولكن �أي�ضا برعاية ما�شية النخبة الرثية املوجودة
يف البلدات الكبرية �أو خارج املقاطعة .يف حني تهتم
العائالت بزيادة حجم القطيع لتغطية مهور العرائ�س
لتزويج ال�شباب ،ي�ستخدم رجال الأعمال قطعانهم
للتجارة .وبعد هجوم لو نوير على بيبور ،مثال ،مت توزيع
�آالف املا�شية امل�سروقة على العائالت يف املقاطعات
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الثالث ،غري �أن عددا كبريا �أي�ضا مت بيعه �إلى التجار
يف �إثيوبيا� ،أو يف بع�ض احلاالت مت مبادلتها بالأ�سلحة
والذخرية.71

التهمي�ش
تعترب البنية التحتية يف جونقلي مرتدية حتى بالن�سبة
ملعايري جنوب ال�سودان .واالفتقار �إلى الطرقات يجعل
التجارة والتنقل �أمرا �صعبا ومكلفا ،ويعني �أن اخلدمات
�سيئة يف معظم املناطق املعزولة .72وخارج مدينة بور
عا�صمة الوالية التي يهيمن عليها الدينكا ،هناك بع�ض
املدار�س وجميعها ال تتجاوز املرحلة الأ�سا�سية .وتندر
اخلدمات ال�صحية �أي�ضا ويف العديد من احلاالت تكون
مقت�صرة على العيادات التي تديرها املنظمات غري
احلكومية مثل منظمة �أطباء بال حدود ) (MSFوالهيئة
الطبية الدولية.
وال ت�شارك قبيلتا لو نوير واملوريل بتاتا يف �ش�ؤون الوالية
الر�سمية واملحلية مبا يتجاوز املدراء واملفو�ضني على
م�ستوى البايام .وهم ال يتفاعلون مع �أع�ضاء الربملان
الذين ميثلون مناطقهم .ونادرا مع يتفاعل �أع�ضاء
الربملان ،الذين ي�ستطيعون الو�صول �إلى �صناديق تطوير
الدوائر االنتخابية ،مع املجتمعني .وبالرغم من التمثيل
عايل امل�ستوى يف احلكومة املحلية ،عبرّ �شباب لو نوير
عن نف�س االحباط الذي ا�صاب نظرائهم من املوريل
والناجم عن عدم القدرة على التوا�صل مع احلكومة
وعدم معاجلتها الحتياجاتهم الأ�سا�سية .73عالوة على
ذلك ،هناك افتقار للأمن يف جميع �أنحاء الوالية .وال
متلك قوات ال�شرطة يف جنوب ال�سودان ) (SSPSما يكفي
من املوظفني للحماية من امل�سلحني ال�شباب .ولي�س لها
�أي �صفة لتطبيق حكم القانون وال ت�ستطيع -ونوعا ما لن
تقوم -باعتقال املعتدين .ونتيجة لذلك ،ي�ستطيع ال�شباب
الت�سلح و�شن الهجمات دون ح�ساب �أو عقاب.
ومن بني القبائل الثالث املهيمنة يف والية جونقلي ،تعترب
قبيلة املوريل �أكرث القبائل املهم�شة من الناحية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية .ويف حني ي�سكن مقاطعتي بور
جنوب (التي يهيمن فيها الدينكا) و�أرور (التي يهيمن
فيها لو نوير)  221.106ن�سمة و 178.519ن�سمة على
التوايل وفقا لإح�صاء عام  ،2008يبلغ �إجمايل �سكان
بيبور (التي يهيمن عليها املوريل)  148.475ن�سمة.74
غري �أن اخلرباء الدوليني وم�س�ؤويل املوريل يقولون �أن
عددا من املناطق �ضمن والية بيبور قد مت جتاهلها خالل
اح�صاء ال�سكان.75
لكن بكل الأحوال ،ميثل املوريل جزءا كبريا من �سكان
الوالية .وعلى عك�س الدينكا ولو نوير ،الذين لهم متثيل

جيد يف احلكومة الوطنية وحكومة الوالية ،ف�إن مقاعد
املوريل قليلة جدا .وا�سماعيل كونيه هو الوحيد من قبيلة
املوريل الذي ي�شغل من�صبا حكوميا رفيع امل�ستوى.
وتنظر معظم التجمعات ال�سكانية يف جونقلي �إلى نف�سها
باعتبارهم �ضحايا ،ويذكرون العديد من التهديدات من
القبائل املجاورة .ولكن مع و�صولهم �إلى �شبكات التوا�صل
واملنا�صب ال�سيا�سية والتعليم ،يتمتع الدينكا ولو نوير
بقدرة على التعبري عن وجهة نظرهم يف هذا الو�ضع
�أف�ضل مما يتمتع به املوريل الذي يتمتعون بقدرة ب�سيطة
على الو�صول �إلى التكنولوجيا وال�شبكات االجتماعية.
ومن ال�شائع �سماع مواطن من جنوب ال�سودان من غري
املوريل يتحدث ب�صورة �سلبية عن املوريل .فعلى �سبيل
املثال ،قال بع�ض امل�س�ؤولون رفيعي امل�ستوى يف اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف بيبور �أن املوريل
وحدهم هم امل�س�ؤولون عن ال�صراع وو�صفوهم ب�أنهم
"متخلفون و�سارقو ما�شية" ال يرغبون بالعمل.76
ونادرا ما ترى املوريل يف مدينة بور عا�صمة والية
جونقلي ب�سبب اخلوف من التعر�ض لل�ضرب �أو القتل.
ويف عام  ،2007مت قتل �أربعة �أ�شخا�ص من املوريل يف
م�ست�شفى تابع ملنظمة �أطباء بال حدود )� (MSFأثناء
انتظارهم للعالج .ويف نف�س اليوم ،مت قتل ثالثة �أ�شخا�ص
�آخرين من املوريل يف بور .77ومل يتم التحقيق يف �أي من
احلادثتني .ويف مايو� /أيار  ،2007مت قتل ثالثة �أ�شخا�ص
من املوريل يف �ضواحي بور �أثناء تنقلهم مع وفد حل�ضور
م�ؤمتر ال�سالم الذي يعقده الرئي�س .ويقول الدينكار بور،
الذي ي�شكلون غالبية �سكان البلدة� ،أن �أعمال املوريل
هي من جعلتهم غري مرحب بهم .وال تزال التجمعات
ال�سكانية للدينكا ولو نوير حتتقر املوريل لأن جمتمع
املوريل قد ق�سم دعمه خالل احلرب الأهلية بني اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAواخلرطوم.78
ورغم �أن العنف القبلي الأخري يف جونقلي تدور رحاه
ب�شكل رئي�سي بني التجمعات ال�سكانية للموريل ولو نوير،
ف�إن العديد يعتقدون �أن الدينكا بور قد لعبوا دورا غري
مبا�شر.79
واملوريل ،حتديدا ،يعتقدون �أن جمتمع الدينكا بور الذي
يهيمن على حكومة جونقلي قد �شجع العنف بني لو نوير
واملوريل ملكا�سبه اجلغرافية وال�سيا�سية .80ومن ال�صعب
التحقق من هذه املزاعم غري �أن املفهوم يعترب عن�صرا
مهما يف عالقات املوريل – لو نوير -الدينكا.

اختطاف الن�ساء والأطفال
ينت�شر اختطاف الأطفال يف مناطق جنوب ال�سودان ،غري
�أن معظم �سكان جنوب ال�سودان من غري املوريل ي�صفون

الق�ضية ب�أنها "م�شكلة لدى املوريل" .81لكن ال يوجد

ويتم ا�ستخدام ال�شباب امل�شاركني يف الغارات من قبل

دليل على �أن االختطاف منت�شر بني املوريل �أكرث من

ال�سيا�سيني لرعاية وتو�سيع قطعانهم .ومن غري امل�ؤكد

غريهم .ويف الواقع ،تعود جذور اختطاف الأطفال �إلى

مقدار حتري�ض ال�سيا�سيني على الغارات من اجل زيادة

قرون ما�ضية عندما كان الدينكا يبيعون الأطفال الذين

قطعانهم لكن من املعروف �أنهم يدعمون الغارات

يولدون خارج �إطار الزوجية �إلى املوريل .وا�ستمر املوريل

االنتقامية يف حال �سرقة القبائل املناف�سة ملا�شيتهم.87

طواعية يف تربية الأطفال اال�ضافيني ب�سبب عددهم
القليل ن�سبيا ومعدالت اخل�صوبة املتدنية ن�سبيا الناجمة
عن انت�شار وباء الزهري يف فرتة اخلم�سينات وال�ستينات
من القرن املا�ضي .و�ساعدت منظمة ال�صحة العاملية
يف نهاية املطاف يف احلد من انت�شار الزهري .82وقال
خرباء ال�صحة �أن معدالت اخل�صوبة بني ن�ساء املوريل
طبيعية .83غري �أن العديد من ال�سودانيني اجلنوبيني
ال يزالون يعتقدون �أن املوريل عقيمون وهم املعتدون
الرئي�سيون يف عمليات اخلطف.
ومن طرفهم ،يقول املوريل �أن الدينكا يبيعون بالعادة
�أطفالهم �إلى املوريل مقابل املا�شية ثم يطالبون ب�إرجاع
�أطفالهم مدعني �أنه قد مت خطفهم .84ومع تزايد العنف،
تو�سع اخلطف لي�شمل الن�ساء .و�أ�صبح اختطاف الأطفال
والن�ساء بني املوريل ولو نوير �شائعا لدرجة ال ميكن معها
ف�صل قبيلة معتدية بحد عينها .وهو مو�ضوع عاطفي
للغاية بالن�سبة لكال القبيلتني ويعترب عادة عامال حمفزا
للغارات االنتقامية.

ت�سيي�س ال�صراع
مع تزايد حدة ال�صراع بعد عام  ،2009وظلت الظروف
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية �سيئة وتزايدت
املطالب بالتغيري ال�سيا�سي .وقبل انتخابات عام ،2010
ا�ستغل ال�سيا�سيون -على م�ستوى الوالية والدولة-
امل�شاكل القبلية من خالل ا�ستغالل ال�صراعات القبلية
للح�صول على الأ�صوات .ويف بع�ض احلاالت� ،شارك
امل�س�ؤولون احلكوميون املحليون �أو غ�ضوا النظر عن
الهجمات القبلية .85وخالل هجوم لو نوير على املوريل يف
دي�سمرب /كانون الأول  ،2011مثال ،مت تتبع �أحد هواتف
الرثيا التي تعمل عن طريق الأقمار ال�صناعية والذي
ا�ستخدمه لو نوير وظهر �أنه يعود �إلى امل�س�ؤول الإداري
ملقاطعة �أرور.86
من الوا�ضح �أن ال�سيا�سيني املحليني والوطنيني لهم
م�صالح يف املا�شية التي تغنمها قبيلة من �أخرى .ويحافظ
ال�سيا�سيون على جزء كبري من ثروتهم يف املا�شية.

الردود
جمل�س الكنائ�س ال�سوداين )(SCC

لعب جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCدورا هاما يف
حل ال�صراع يف جنوب ال�سودان منذ ت�أ�سي�س ائتالف
الطوائف امل�سيحية يف عام  .1965ويف �أعقاب هجمات
عام  ،2011التي ت�صاعدت مع هجوم املوريل على بريي
يف �أغ�سط�س� /آب ،دعا القادة املحليون والوطنيون
احلكومة لإطالق عملية �سالم .غري �أن كال املجتمعني
رف�ضا املفاو�ضات التي تقودها احلكومة وقالوا �أنهم
�سيقبلون فقط مبجل�س الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCالذي
يعتربونه و�سيطا حمايدا.88
و�شكل جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCجلنة و�ساطة
حتت قيادة اال�سقف االجنليي دانيال دينق بلياك،
من الدينكا تويك .89و�شعر كال املجتمعني ،وخ�صو�صا
املوريل� ،أن تعيني اال�سقف كان �سيا�سيا وانه كان متحيزا
ل�صالح الدينكا .وما بني �أغ�سط�س� /آب ودي�سمرب /كانون
الأول ،عقد جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCم�شاورات
مع كافة التجمعات ال�سكانية ل�سماع م�شاكلهم وو�ضع �إطار
عمل لل�سالم .وحدد جمتمع لو نوير املوعد النهائي يف
 1دي�سمرب /كانون الأول للعمل من اجل وقف املزيد من
الغارات ولإرجاع ما�شيتهم امل�سروقة والن�ساء والأطفال.
و�أو�ضحوا انه �إذا مل يتم حل اخلالفات حتى ذلك الوقت،
ف�إنهم �سريدون بعنف.90
ومت �إيقاف العملية من البداية لأن املوريل ولو نوير مل
يلتزما متاما ومل ي�ستطيعا االتفاق على مكان انعقاد
م�ؤمتر ال�سالم .واقرتح جمل�س الكنائ�س ال�سوداين
) (SCCمنطقة حمايدة مثل جوبا �أو رومبيك غري �أن لو
نوير ا�صروا على عقد امل�ؤمتر يف وات التي تقع يف مناطق
لو نوير.91
ونظرا لعدم التو�صل �إلى اتفاق ومرور املوعد النهائي
الذي حدده لو نوير يف دي�سمرب /كانون الأول بد�أ �شباب
لو نوير بالتجمع .و�ألغى جمل�س الكنائ�س م�ؤمتر ال�سالم
املحدد يف  12دي�سمرب /كانون الأول عند تلقيه تقارير
تفيد بهجوم و�شيك للو نوير .ويف هذه املرحلة ،توا�صل
جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCومهمة الأمم املتحدة

يف جنوب ال�سودان ) (UNMISSوحكومة جنوب ال�سودان
) (GoSSمع بع�ضهم البع�ض لكنهم افتقروا لآلية للرد
املنظم .وقال بع�ض املراقبون �أن جمل�س الكنائ�س
ال�سوداين ) (SCCف�شل يف حني قال �آخرون �أن لو نوير قد
عقد العزم من البداية على االنتقام يف حال عدم حتقيق
مطالبهم.92
و�أدى رد احلكومة على هجمات دي�سمرب /كانون الأول
 2011على مقاطعة بيبور �إلى �سلب القيادة من جمل�س
الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCمما حدا به �إلى التنحي
جانبا .ويف يناير /كانون الثاين  ،2012ك�شف جمل�س
الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCعن حملة "ال�سالم من
اجلذور" التي تنفذها خدمات الإغاثة الكاثوليكية
) (CRSيف �أنحاء جونقلي .والهدف منها ح�شد التجمعات
ال�سكانية على م�ستوى القرى لإيجاد �آلية �إنذار وو�ساطة
مبكرة ملنع ال�صراع .ويف �سبتمرب� /أيلول ،فقد جمل�س
الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCالكثري من الدعم ،ولكن �إذا
تعزز هذا الدعم من خالل �شراكات كالتي �أقامها مع
خدمات الإغاثة الكاثوليكية ) ،(CRSفمن املمكن �أن
ي�صبح و�سيطا هاما لل�سالم مرة �أخرى.
رد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ()SPLA

الأويل
رغم معرفة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA

وحكومة جنوب ال�سودان ) (GoSSم�سبقا بالهجوم
الو�شيك للو نوير يف دي�سمرب /كانون الأول ،وح�صولهم
على حتذيرات متعددة من مهمة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان ) ،(UNMISSف�إن احلكومة مل تقم �سوى بالقليل
حلماية التجمعات ال�سكانية يف مقاطعة بيبور .وظل جنود
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAاملتواجدون يف
ليكونقلي وبيبور ،والذين ي�صل عددهم من حوايل 400
�إلى  550جندي ،على التوايل ،يف ثكناتهم ،بال حول وال
قوة �أمام ميلي�شيات لو نوير هائلة العدد .وقدمت قوة
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف بيبور ملج�أ
لبع�ض املدنيني غري �أن �صور الفيديو التي مت التقاطها
يف يوم الهجوم تظهر اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAوهو يقف متفرجا يف حني يقوم لو نوير بحرق
ونهب املنازل التي ال تبعد كثريا عن حميط ثكناته.93
عالوة على ذلك ،وثق اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAان�شقاق  11جنديا من لو نوير والذين قاتلوا
لدعم اقربائهم .94وعلى نحو مماثل ،رف�ض اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAالتدخل خالل هجوم
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لو نوير على مقاطعة بيبور يف يونيو /حزيران 2011
حتى عندما كان لو نوير على بعد ب�ضعة كيلو مرتات من
ثكنات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) .(SPLAونتيجة
لذلك ،بد�أ التوتر وعدم الثقة بالتزايد بني جمتمع املوريل
املحلي واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف
بيبور ،والذي يقول مفو�ض بيبور �أن ثالثة �أرباعه مكونة
من الدينكا ولو نوير.95
ومع تقدم �شباب لو نوير نحو بيبور ،قام حاكم جونقلي
كول مانيانغ ب�إعادة توزيع مفو�ضي املقاطعة وا�ستبدلهم
جميعا با�ستثناء اثنني منهم .ومت �إعفاء قائد اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف بيبور ،جو�شوا
كونيه (من املوريل) وتعيينه مفو�ضا .ومت جتلب العقيد
بيرت روي (من جيكاين نوير) ليحل حمله كقائد يف
 25دي�سمرب /كانون الأول .ويعتقد بع�ض املوريل انه
قد مت ا�ستبدال كونيه خوفا من �أن يوجه جنوده لطرد
املهاجمني .لكن ب�صفته مفو�ضا ف�إن ال ي�ستطيع �أن ميلي
�أوامره على اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ).(SPLA
وكان ال بد من اخالئه قبل و�صول لو نوير �إلى بلدة بيبور.
وانتظر الأمر حتى  31دي�سمرب /كانون الأول ،بعد عودة
الرئي�س �إلى جوبا من العطلة ،لري�سل الرئي�س �سيلفا كري
 3.400فردا من م�شاة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAو 800من �أفراد قوات ال�شرطة يف جنوب
ال�سودان ) (SSPAمن بور �إلى بيبور وجمروك .96وجاء
الرد مت�أخرا جدا و�صرح الرئي�س للجي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ) (SPLAب�إطالق النار دفاعا عن النف�س فقط.
وقام �أفراد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA
ومهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان )(UNMISS
ب�إطالق النار ب�شكل خفيف على املهاجمني من لو نوير
عند مهاجمتهم لثكنات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAيف بيبور ،التي التج�أ �إليها حوايل  100من
املوريل .ويف مار�س� /آذار ،وقع �سيلفا كري قرارا رئا�سيا
ب�إن�شاء جلنة حتقيقات للتحقيق يف �أزمة والية جونقلي،
ولكن منذ �سبتمرب� /أيلول مل يتم تعيني �أي �أع�ضاء يف
اللجنة.97

نزع ال�سالح املدين

ر�سميا� ،أعطت حكومة جنوب ال�سودان ) (GoSSالأولوية
للتعامل مع الغارات على املا�شية وال�صراعات القبلية منذ
توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل ) ،(CPAلكنها مل حتقق �أي
جناح يذكر يف التعامل مع الق�ضية .ويف الواقع  ،ف�إن رد
احلكومة الفعلي كان �شبيها مبا حدث عام  2006عند
اندالع العنف حيث مت �إر�سال اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ) (SPLAلإجراء حمالت تهدف �إلى نزع ال�سالح
املدين .ويف �أح�سن احلاالت ،ت�ؤدي هذه الإجراءات
�إلى �إقامة فوا�صل زمنية بني مراحل ال�صراع .ويف
�أ�سوء احلاالت ،تزيد من حدة العنف بني القبائل وبني
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAوالتجمعات
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ال�سكانية .98ومنذ عام  ،2005كان هناك على الأقل
خم�سة برامج خمتلفة لنزع ال�سالح املدين يف جونقلي
لكن �أي منها مل تُظهر �أي اثر دائم.99
بعد هجوم لو نوير على مقاطعة بيبور يف دي�سمرب/
كانون الأول  2011ويناير /كانون الثاين  ،2012هددت
احلكومة بجولة جديدة من نزع ال�سالح .ويف  12مار�س/
�آذار ،بد�أ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )،(SPLA
بدعم ب�سيط من قوات ال�شرطة يف جنوب ال�سودان
) ،(SSPSحملة لنزع ال�سالح املدين �أُطلق عليها ا�سم
"عملية ا�سرتداد ال�سالم" .واعلن اجلي�ش �أن العملية
�ستكون طوعية حتى  30ابريل /ني�سان ،وبعد ذلك
�ست�صبح ق�سرية (اجبارية) .ولكن ووفقا للمقابالت مع
امل�س�ؤولني يف جونقلي و�أحد قادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ) ،(SPLAكانت احلملة ق�سرية من البداية.100
ح�شد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAعددا
كبريا من اجلنود و�أفراد قوات ال�شرطة يف جنوب
ال�سودان ) (SSPSمن داخل وخارج جونقلي لإجراء حملة
بحث و�ضبط لل�سالح .ويف �أعقاب اندالع ال�صراع يف
جونقلي ،قام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA
بن�شر �أكرث من  12.000جندي هناك من ال�شعبتني
الثانية والثامنة ومن املقر الرئي�سي يف جوبا وتوفري 169
مركبة .101وكان هذا احل�شد الهائل غري م�سبوق و�سمح
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAب�إجراء نزع
ال�سالح بطريقة �أكرث تن�سيقا .وعلى عك�س الإجراءات
ال�سابقة ،التي كانت عادة تنزع ال�سالح من منطقة
واحدة يف كل مرة ،بد�أ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAبنزع ال�سالح ب�شكل متزامن يف كافة التجمعات
ال�سكانية يف والية جونقلي .ويف �سبتمرب� /أيلول ،2012
جمع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )� (SPLAأكرث من
 11.000قطع �سالح من �أنحاء جونقلي ،وهو جزء �صغري
من كمية الأ�سلحة املتداولة يف الوالية.102
ومن بني ما تعداده  11.000قطعة �سالح مت �ضبطها،
ف�إن حوايل  4.000قطعة منها مت �ضبطها من
م�ستودعات قوات الأمن يف الوالية يف بور ب�سبب ال�شكوك
يف �أن قوات ال�شرطة يف جنوب ال�سودان ) (SSPSكانت
حتتفظ ب�أ�سلحة مملوكة ملدنيني يف م�ستودعاتها .وتفيد
التقارير �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA
�أعاد جميع الأ�سلحة التي �أ�صدرتها الدولة لقوات الأمن،
لكن عمليات ال�ضبط كان م�صدر �إحراج لقوات ال�شرطة
التي ال حتظى بالثقة وامل�صداقية �أ�صال.103
ومعظم الأ�سلحة املتبقية التي مت جمعها مل يتم �ضبطها
من املهاجمني املحتملني ،الذين هربوا ب�أ�سلحتهم ،بل
من الأ�سلحة املوجودة يف البيوت والتي ت�ستخدم للدفاع
عن النف�س .عالوة على ذلك ،ف�إن الأ�سلحة التي ت�ستمر
يف التدفق �إلى قوات ياو ياو يف جونقلي قد دفعت �شباب
لو نوير �إلى البدء يف الت�سلح حلماية �أنف�سهم من املوريل
املت�سلحني حديثا .104وكما يف ال�سنوات املا�ضية ،ت�ستمر

دوامة نزع ال�سالح و�إعادة الت�سلح .ويف العديد من
ال�سنوات ،وخ�صو�صا يف مناطق لو نوير ،فقد مت �إجراء
احلملة بهدوء ،نظرا ال�ستخدام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ) (SPLAللزعماء املحليني وقادة ال�شباب جلميع
الأ�سلحة ،غري �أن هناك العديد من التقارير التي تفيد
بوقوع حاالت من العنف والتجاوزات وال�سرقة من قبل
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف التجمعات
ال�سكانية للموريل (انظر الإطار .)3

اللجنة الرئا�سية

بعد �أحداث العنف يف بيبور ،ان�ش�أ الرئي�س كري هيئة
�سالم عالية امل�ستوى مكونة من  23ع�ضوا لإكمال برنامج
نزع ال�سالح املدين ولال�ستمرار يف الأعمال اال�ست�شارية
التي بد�أها جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) .(SCCوزودت
احلكومة اللجنة – التي تعرف باللجنة الرئا�سية لل�سالم
وامل�صاحلة والت�سامح يف جونقلي –بثمان مركبات
للو�صول �إلى كافة التجمعات ال�سكانية املت�ضررة ومرة
�أخرى مت تعيني اال�سقف دينق لقيادة هذه العملية .و�أطلق
نائب الرئي�س ريك مات�شار �أعمال اللجنة باجتماع ملدة
ثالثة �أيام يف  2ابريل /ني�سان بعد جولة ملدة �أ�سبوعني
105
يف جونقلي ،حيث التقى بقادة املجتمع يف  11مقاطعة .
ويف  25ابريل /ني�سان ،بد�أت اللجنة بعقد م�ؤمترات
�سالم م�صغرة متزامنة ملدة �أربعة �أيام يف بور و�أيود
وبيبور ووات .106ويف الفرتة ما بني  1و 5مايو� /أيار،
اجتمع ممثلون من جميع املقاطعات يف بور من اجل
"م�ؤمتر ال�سالم يف جميع �أنحاء جونقلي" لالتفاق على
حل وتبني التو�صيات .وابتداء مبقاطعة بيبور يف 11
مايو� /أيار ،مت تكليف جمموعة مكونة من �ستة زعماء –
واحد من كل قبيلة يف جونقلي -بزيارة املقاطعات الأحد
ع�شر ون�شر القرار فيها.
ويحدد القرار ا�سرتاتيجيات وا�سعة لتقليل العنف
املجتمعي واالختطاف و�سرقة املا�شية والنزاعات على
املناطق الرعوية ،لكنه ال يذكر بالتف�صيل كيف ميكن
تطبيق هذه الإجراءات .ويت�ضمن القرار برنامج نزع
ال�سالح املدين "ويثمن الدور االيجابي للجي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) (SPLAلزيادة الأمن واحلماية
وم�س�ؤوليته عن �إجراء حملة نزع ال�سالح" .107ويقول
النقاد �أن هذا الدعم �سيدفع املوريل �إلى عدم دعم
القرار ويف النهاية �إلى عدم تطبيقه.108
ورمبا �ساعدت قدرة اللجنة على �إ�شراك ال�سيا�سيني
والقادة املحليني والتجمعات ال�سكانية يف جونقلي على
جتنب املزيد من الهجمات ،لكن وعلى نحو �شبيه لعملية
جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) ،(SCCفقد ا�شركت اللجنة
فقط كبار ال�سن وقادة التجمعات ال�سكانية بينما �أهملت
وجتاهلت ال�شباب امل�س�ؤولني ،يف معظم احلاالت ،عن
الهجمات التي تقع .و�أبعد دعم اللجنة ال�شامل لنزع
ال�سالح املدين العديد من �أفراد املجتمع الذي هربوا
من �أ�ساليب احلملة العنيفة والق�سرية .وال يزال من

الإطار  :3نزع ال�سالح املدين :م�صدر جديد لل�صراع؟
بالرغم من التح�سن مقارنة مع حمالت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAواالنخفا�ض الكبري يف الغارات والهجمات بني القبائل
خالل العملية ،فقد �أف�سدت م�شاكل م�شابهة عملية نزع ال�سالح الأخرية .ومبجرد �إعالن احلكومة عن نيتها نزع �سالح التجمعات ال�سكانية
يف جونقلي ،هرب �شباب لو نوير واملوريل �إلى الغابات والى �إثيوبيا لإخفاء �أ�سلحتهم .ويف  26مار�س� /آذار� ،سافر وزير الدفاع الفريق
نيال دينق نيال ورئي�س �أركان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAالرائد جيم�س هوث ماي �إلى �أدي�س �أبابا لطلب امل�ساعدة يف
ت�أمني احلدود يف وجه املزيد من عمليات الهروب .109ويف �سبتمرب� /أيلول� ،أجرت القوات الأثيوبية عمليات �صغرية النطاق لدفع ال�شباب
امل�سلحني للعودة ،لكن �شيئا مل يح�صل لإرجاع ال�شباب �إلى جونقلي .وكان من املتوقع �أن يبد�ؤوا بالعودة عند بدء هطول املطر ،ولكن ومع
بدء املو�سم املطري يف جونقلي يف �سبتمرب� /أيلول -ف�إن �شباب املوريل ا�ستمروا يف الهرب �إلى الغابات.110
111
وانت�شرت تقارير كثرية عن �إ�ساءة و�سرقة وحتر�ش وترهيب وقتل وتعذيب واغت�صاب من قبل اجلنود وال�ضباط للموريل  .ووقع �أول
حادث نتج عنه نداء �صارخ هز �أركان جمتمع املوريل يف �أواخر مار�س� /آذار يف تالل مروة بني بيبور وبوما عند قتل اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان زعيما بارزا يف املوريل .وتفيد التقارير بوقوع العديد من احلوادث حول خميم نقانتورو�ش يف بيبور ،حيث تتمركز قوات
نزع ال�سالح .112ويف يونيو /حزيران ،مت ا�ستدعاء حوايل  500فرد من قوات ال�شرطة يف جنوب ال�سودان ( )SSPSاالحتياطية املتمركزين
يف خارج بيبور �إلى بور للمزيد من التدريب .وقام �أفراد هذه املجموعة بعمليات اغت�صاب واعتداءات ج�سدية ونهب خالل متركزهم
بالقرب بيبور ويف ليكونقلي �أثناء عودتهم �إلى بور .ويف �أعقاب هذه التقارير� ،سحبت احلكومة جميع �ضباط ال�شرطة االحتياطية من
برنامج نزع ال�سالح املدين.113
ومت اتهام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAبتجاوزات يف �أنحاء �أخرى من مقاطعة بيبور ،داخل وخارج البلدات الرئي�سية.
واتهم تقرير منظمة مراقبة حقوق الإن�سان ( )HRWل�شهر �أغ�سط�س� /آب ،بناء على بحث مت �إجرا�ؤه يف يوليو /متوز ،اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ( )SPLAبقتل و�ضرب واغت�صاب وتعذيب املدنيني .114ووثقت منظمة العفو الدولية �سوء �سلوك م�شابه من قبل اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAيف تقرير لها يف ال�شهر التايل .115وتت�ألف غالبية القوات املعنية بتنفيذ نزع ال�سالح من الدينكا ولو نوير
و�سئل بع�ض املوريل ،عند ت�سليم
وهناك العديد من التقارير التي تفيد بقيام اجلنود باالنتقام من املدنيني املوريل ب�سبب هجمات برييُ .
�سالحهم ،عما �إذا كانوا قد �شاركوا يف هجمات بريي .وقام جنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAب�ضرب وتعذيب الأطفال
بانتظام للعثور على مواقع الأ�سلحة .ويف بع�ض احلاالت ،كانوا يقومون بتغطي�س ر�ؤو�سهم يف املاء وخنقهم وحرقهم بال�شمع .وهناك العديد
من التقارير عن اغت�صاب فتيات بعمر الثالثة ع�شر ون�ساء بعمر ال�ستني عاما .ويف ليكونقلي حتديدا ،مت �إح�ضار الن�ساء �إلى ثكنات اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAب�شكل منتظم حيث مت �ضربهم واغت�صابهم .116ويف �أغ�سط�س� /آب ،قتل مواطن يف ليكونقلي �ضابط
يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( ،)SPLAمما �أ�شعل فتيل هجمة انتقامية راح �ضحيتها �ستة مدنيني .وربطت ال�سلطات يف جونقلي
الهجوم بتمرد ياو ياو و�شنت �إجراءات ملكافحة التمرد �ضد املتعاطفني مع ياو ياو يف ليكونقلي .117واعطت الهجمات الأخرى املزعومة
لياو ياو يف �أغ�سط�س� /آب و�سبتمرب� /أيلول مربرا للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAللمزيد من �أ�ساليب اال�ستجواب العنيفة عند
التعامل مع من ي�شتبه بتعاطفهم مع ياو ياو.
ومن منت�صف مار�س� /آذار وحتى � 31أغ�سط�س� /آب  ،2012تبني البيانات املوحدة ملنظمة �أطباء بال حدود ( )MSFالواردة من عياداتها
يف بيبور وليكونقلي وجمروك �أن منظمة �أطباء بال حدود ( )MSFعاجلت  96م�صابا ب�إ�صابات عنيفة �أو �أ�ضرار ناجتة عن عنف جن�سي،
وجميعهم ن�سبوا هذه اال�صابات �إلى حملة نزع ال�سالح .ووقع �أكرث من ن�صف هذه احلاالت يف �شهر �أغ�سط�س� /آب وحده .وتويف ثالثة
م�صابني نتيجة لإ�صاباتهم .ومن بني ه�ؤالء امل�صابني ،كان هناك  17ناجيا من االغت�صاب وثمان �ضحايا ملحاوالت اغت�صاب .وتعك�س هذه
الأرقام فقط امل�صابني الذين جل�أوا �إلى منظمة �أطباء بال حدود ( )MSFمن اجل العالج .118وتقول مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
( )UNMISSيف � 24أغ�سط�س� /آب �أـنه يف الفرتة ما بني  15و� 20أغ�سط�س� /آب فقد وقعت حالة قتل واحدة و 27حالة تعذيب مزعومة و12
حالة اغت�صاب و 8حاالت اختطاف.119
وملفاقمة الو�ضع الإن�ساين امل�ؤمل �أ�سا�سا ،تفيد التقارير ب�أن �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAقاموا ب�سرقة املا�شية
وامل�ساعدات الغذائية التي مت تقدميها �إلى التجمعات ال�سكانية بعد هجمات دي�سمرب /كانون الأول ويناير /كانون الثاين.120
ويف بداية حملة نزع ال�سالح ،اقام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAخم�س حماكم ع�سكرية – واحدة يف كل من قطاعاته
اخلم�سة -121ل�سماع حاالت �سوء �سلوك اجلنود ،غري �أن حاالت معينة فقط مت طرحها لدى املحكمة ،وهي حاالت االغت�صاب ب�شكل
�أ�سا�سي ،ومت التعامل معها من باب الف�ضول .122وبالرغم من �إ�صدار اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAلأحكام بحق  30جنديا يف
الفرتة ما بني مار�س� /آذار واغ�سط�س� /آب بتهمة الإخفاق يف االلتزام بالقواعد الع�سكرية ،وفقا لقائد حملة نزع ال�سالح ،الفريق كول
دمي كول ،123ف�إن �سوء ال�سلوك ازداد �سوءا .ويف بع�ض احلاالت ،قام جنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAب�ضرب واحتجاز
املدنيني الذين يحاولون لفت انتباههم �إلى هذه التجاوزات .ونتيجة لذلك ،توقف العديد من املوريل عن الإبالغ عن جتاوزات اجلنود.124
ويف مناطق لو نوير ،كانت املواقف جتاه حملة نزع ال�سالح �أكرث ايجابية .ويعود الف�ضل للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAيف �إعادة
الكثري من املا�شية وقاموا مبرافقة املزارعني اخلائفني من مغادرة قراهم لزراعة املحا�صيل .ومن ناحية �أخرى ،يقول املوريل �أن اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAقدم حماية تكاد ال تذكر ويف بع�ض املناطق قاموا ب�سرقة �أدوات الزراعة .وبالن�سبة للعديد من املوريل،
مل يعد العدو الرئي�سي هو لو نوير بل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .(SPLA)125

املنتظر ر�ؤية ما �إذا مت �إي�صال جهود وقرارات العملية �إلى مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان

ال�شباب وقادتهم.

()UNMISS

ومنذ يونيو /حزيران ،قامت اللجنة بعدة زيارات �إلى
جونقلي فقط ولغايات حمددة .ويف الوقت احلايل،
�أوكلت احلكومة جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) (SCCمبهمة
�إ�شراك جمموعات الكنائ�س املحلية ملراقبة التجمعات
ال�سكانية وت�شكيل �شراكات مع املجتمع املدين واملانحني
126
لتقدمي اخلدمات وامل�ساعدة على تطوير والية جونقلي .

يف �أوائل دي�سمرب /كانون الأول  ،2011ح�صلت مهمة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ) (UNMISSعلى
معلومات ب�أن لو نوير يحت�شدون ملا يبدو هجوما وا�سع
النطاق .وقامت مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) (UNMISSبن�شر مروحية واحدة وطائرة واحدة ذات
جناح ثابت لإجراء طلعات ا�ستطالعية على املنطقة
ومتابعة حتركات ال�شباب .وقامت �أي�ضا بن�شر مفارز

�إ�ضافية يف البلدات يف مقاطعة بيبور 127ولكن ب�سبب
العدد املحدود من املروحيات ،فلم تتمكن مهمة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان )� (UNMISSسوى من ن�شر
حوايل  %50من قواتها .وح�شدت مهمة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان )� (UNMISSأربع مفارز 128يف
ليكونقلي و�أربع يف بور واثنتني يف جمروك وثالث مفارز
وثالث ناقالت جنود مدرعة يف بيبور ومفرزة واحدة
يف �شمال والقاك بعدد جنود �إجمايل ي�صل �إلى 500
جندي .129ولكن ويف الوقت الذي و�صلوا فيه �إلى بيبور،
ف�إن معظم ال�سكان كانوا قد هربوا من ليكونقلي وبيبور
لأن مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان )(UNMISS
�أخربتهم انه وحتى بوجودها ف�إنها لن تكون قادرة على
حمايتهم .وبعد القتال ،قامت مهمة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان ) (UNMISSبنقل حوايل  300مدين جوا
معظمهم من بلدة بيبور.130
ومنذ �آخر موجة من العنف ،دعمت مهمة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان ) (UNMISSحملة نزع ال�سالح املدين
مثال من خالل نقل امل�س�ؤولني احلكوميني عرب جونقلي.
وو�ضعت �أي�ضا فرق مراقبة متكاملة – تت�ألف من ممثلني
من خمتلف دوائر الأمم املتحدة -للتنقل بني مناطق
لو نوير واملوريل وم�ساعدة احلكومة يف النقل .غري �أن
املقيمني يف جونقلي يقولون �أن الفرق و�صلت فقط �إلى
املناطق التي ت�ستطيع املروحيات الو�صول �إليها وال يبقون
على الأر�ض �أكرث من �ساعتني .131ويف الفرتة ما بني
مار�س� /آذار و�سبتمرب� /أيلول ،علقت مهمة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان ) (UNMISSعلنا على �أ�ساليب
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAمرة واحدة
فقط ،بالرغم من التجاوزات الوا�ضحة املتعلقة بحقوق
الإن�سان .وقد تراجعت مهمة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان )(UNMISSعن ك�شف تقرير مراقبتها حلقوق
الإن�سان على العلن .وعلى نحو مماثل ،ف�شلت مهمة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ) (UNMISSيف تنفيذ مهمتها
بحماية املدنيني يف مواجهة املد الوا�سع لتجاوزات اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) ،(SPLAومل تطرح الق�ضية
ب�شكل جدي مع قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
)� (SPLMأو اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA
يف جوبا.
وتقوم مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان )(UNMISS
بتطوير �آلية �إنذار مبكر ،بالت�شارك مع خدمات الإغاثة
الكاثوليكية ) ،(CRSلال�ستجابة ب�شكل �أكرث فاعلية
للإ�شارات املبكرة لل�صراع ،غري انه مل يتم عمل الإجراءات
الر�سمية �ضمن املهمة 132منذ �سبتمرب� /أيلول.

اخلال�صة

يعترب العنف القبلي ،وحتديدا بني لو نوير واملوريل يف
جونقلي� ،أحد �أكرث حتديات الأمن الداخلي واحلوكمة
�إحلاحا يف جنوب ال�سودان .وخالل ال�سنوات الثالث
www.smallarmssurveysudan.org
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املا�ضية ،ت�صاعد العنف ومل تقلل التدخالت حتى هذا
التاريخ من العداء املتبادل .ورمبا �أدى رد اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) (SPLAالأويل على املوجة الأكرب من
عنف لو نوير يف �أواخر عام  2011ومطلع عام � 2012إلى
منع املزيد من العنف ،غري �أن القبائل ظلت ت�ضمر يف
�صدروها عداوة مريرة ،وتزايد ا�ستياء املوريل ،حتديدا،
من اجلي�ش واحلكومة .ومنذ �أواخر �سبتمرب� /أيلول
 ،2012مت ب�شكل كبري مماطلة مبادرات حل ال�صراع.
وت�ستمر ا�سرتاتيجية اجلي�ش طويلة الأمد يف الرتكيز على
نزع ال�سالح املدين الق�سري ،والذي �شكل العمود الفقري
لرد اجلي�ش على العنف القبلي يف جونقلي وغريها من
الأماكن منذ عام  .2006وعند و�ضع الأ�ساليب املتطرفة
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAجانبا ،ف�إن
التجارب ال�سابقة تظهر تردد التجمعات ال�سكانية يف
ت�سليم �أ�سلحتها يف غياب الأحكام الأمنية الفاعلة.
وبكل الأحوال ،ف�إن الأ�سلحة التي مت جمعها هي �أ�سلحة
لال�ستخدام ال�شخ�صي يف املنازل ولي�ست الأ�سلحة التي
ي�ستخدمها ال�شباب الذين ي�شنون الهجمات.
و�سي�ستمر بركان العنف يف الثوران �إلى �أن يتم معاجلة
الظروف التي �أدت �إلى اندالعه بكل �شفافية .غري �أن
هذه العوامل متتاز بالتعقيد ال�شديد ومل تبدي حكومة
جنوب ال�سودان ) (GoSSالقدرة� ،أو االرادة ال�سيا�سية،
ملعاجلة هذه الق�ضايا علنا وبطريقة م�ؤثرة .وتعترب
م�سائل التهمي�ش واال�ضطهاد للتجمعات القبلية املوجودة
يف جونقلي يف الأ�سا�س م�شكلة حوكمة ال ميكن لأحد غري
حكومة جنوب ال�سودان ) (GoSSحلها .غري �أن القيام
بذلك يعني ال حمالة اثارة حفيظة امل�صالح القائمة
وموازين القوى يف بور وجوبا.
وميكن �أن يكون تعزيز الإدارة الر�سمية يف جونقلي
خطوة مهمة �أولى نحو �إظهار الرغبة يف تلبية مطالب
التجمعات القبلية ،وال�شباب ،الذين يكونون هم املعتدين
بالعادة .وخارج بور ،ف�إن امل�س�ؤولني ال يتواجدون �إال يف
مكاتب مفو�ضي املقاطعات ب�سيطة الإمكانيات .و�سيعمل
متكني هذه امل�ؤ�س�سات على متكني املدراء املحليني من
املبادرة بالتطوير على م�ستوى املقاطعة وفتح جمال
للحوار وال�شراكة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�سلطات
التقليدية .ومن الناحية املثالية ،ويف غياب قوات ال�شرطة
يف جنوب ال�سودان ) ،(SSPSف�إن اخلاليا الأمنية
للمجتمع املحلي ميكن �أن تكمل يف نهاية املطاف هذه
املهام – ورمبا يتم تكليفها بامل�شاركة يف نزع ال�سالح
املدين �أو تويل م�س�ؤوليته يف حال �سمحت الظروف
الأمنية بذلك.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن امل�ساعدة الدولية ميكن �أن تعالج
بع�ض الظروف االقت�صادية الأ�سا�سية .وتعترب برامج
توفري فر�ص العمل مهمة جدا لتوفري �سبل حياة بديلة
لل�شباب الأقل حظا وتعترب مبادرات �إن�شاء الطرقات
مطلوبة ب�شكل ملح لفتح طرق يف املناطق النائية �أمام
10
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التجار واخلدمات واجلهات الأمنية .وتعترب جلنة
الأرا�ضي التابعة للحكومة �إحدى املبادرات الواعدة لكنها
حتتاج �إلى الدعم يف ت�صميم ا�سرتاتيجيات مبتكرة
لإدارة املناطق املجتمعية وزيادة �إمكانية الو�صول �إلى املاء
من خالل نظام امل�صايد املائية وامل�شاريع الأخرى .وال
ي�ستطيع املجتمع الدويل حتقيق هذا �إال من خالل فهم
اقت�صاد املا�شية و�سما�سرة ال�سلطة يف جوبا وبور واخلبايا
ال�سيا�سية املحيطة بتوزيع وبيع الأرا�ضي ب�صورة �أف�ضل.
�إن التحفيز على ال�سالم م�شروع طويل الأمد ويحتاج
�إلى العديد من العنا�صر –واملوارد االقت�صادية واالرادة
ال�سيا�سية واخلربات والإبداع وال�شفافية -وجمموعة
كبرية من امل�شاركني العاملني من اجل �أهداف
م�شرتكة .ول�سوء احلظ ،ف�إن اجلهود التدريجية احلالية
واملخ�ص�صة لغايات معينة لن ت�شفي اجلراح �أو تخلق
الظروف التي جتعل من ال�صراع حدثا من املا�ضي يف
ذاكرة جونقلي.

املالحظات

قام بكتابة هذا التقرير من�سق م�شروع التقييم الأ�سا�سي
للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان )،(HSBA
جونا ليف ،بناء على العمل امليداين الذي مت �إجرا�ؤه
يف جنوب ال�سودان يف الفرتة ما بني فرباير� /شباط
واكتوبر /ت�شرين الأول .2012
UNOCHA (2009a); ICG (2009, p. 1) 1-1

�2-2أنظر ICG (2009) and Mc Evoy and LeBrun,
)(2010, pp. 22-27

MSF (2009, p. 15)3-3

Small Arms Survey (2011, pp. 4–8)4-4

5-5البايام هو وحدة �إدارية اقل من املقاطعة
6-6املقابالت مع مدراء البايام يف مقاطعة بيبور وموظفي مهمة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ) ،(UNMISSبيبور وجوبا،
فرباير� /شباط 2012
7-7املقابالت مع موظفي مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا ،فرباير� /شباط 2012
8-8بالنظر �إلى �أن هجوم املوريل كان هجوما انتقاميا ،فقد
ح�شدوا مقاتلني من كافة الأعمار ولي�س فقط من ال�شباب
كما جرت العادة
9-9املقابالت مع اخلرباء الدوليني وامل�س�ؤولني يف جونقلي ،جوبا
وبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
1010يف �أوائل عام  ،2012اقتب�ست و�سائل الإعالم الدولية
�سل�سلة من الن�شرات ال�صحفية من جمموعات تدعي �أنها
متثل جمموعات �شتات لو نوير يف ا�سرتاليا وكندا والواليات
املتحدة وتدعي وجود روابط لها مع اجلي�ش الأبي�ض يف
جونقلي .وقال �شباب وقادة لو نوير يف جونقلي �أنهم ال
يعلمون ب�أي ن�شاطات �أو دعم لل�شتات .ون�أى جمتمع لو نوير،
وهي منظمة ذات قاعدة �شعبية مقرها يف الواليات املتحدة،
بنف�سه على الن�شرات ال�صحفية مدعيا �أنها من عمل
جمموعة من الأفراد ال�ساعني �إلى ا�ستغالل ال�صراع لتقوي�ض
حكومة �سيلفا كري
1111مقابلة مع خبري من جونقلي له �صالت وثيقة مع لو نوير
واملوريل ،نريوبي 7 ،ابريل /ني�سان 2012
1212ت�أ�س�س اجلي�ش الأبي�ض يف �أوائل ت�سعينات القرن املا�ضي
عندما قام ف�صيل من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAومقره يف نا�صر بقيادة ريك مات�شار باالنف�صال
عن التيار العام للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA

امل�ستقر يف توريت ،بقيادة جون قرنق .وعمل كقوة حملية
حلماية التجمعات ال�سكانية وقطعانها غري انه غالبا ما كان
يهاجم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAالتابع
جلون قرنق .وكان يح�صل على ال�سالح يف �أوقات خمتلفة من
القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFواجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ) .(SPLAراجع يونغ ()2007
1313مقابلة مع خبري من جونقلي له �صالت وثيقة مع لو نوير
واملوريل ،نريوبي 7 ،ابريل /ني�سان 2012
1414مقابلة مع ممثلي الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
واملدنيني ،جوبا وبور وبيبور ،فرباير� /شباط – مار�س/
�آذار 2012
1515املواقع تقريبية .ويف جميع الأحوال ،كان املهاجمون يدخلون
�إلى البلدات وينتقلون عرب ال�ضواحي.
1616مت احل�صول على الأرقام الواردة بني �أقوا�س من م�صدر
واحد وتعك�س جميع الأرقام الأخرى معلومات من م�صدرين-
�إن مل يكن ثالثة م�صادر -على الأقل
1717كان هناك ثالثة زعماء من بني الأ�شخا�ص الثمانية الذين
قتلوا.
�1818سجلت الأمم املتحدة �أربعة و�أربعني هجوما �شنه املوريل
خالل هذه الفرتة )(UNMISS, 2012b
1919كانت الغالبية العظمى ممن قتلوا من لو نوير.
2020وفرت احلكومة املحلية مركبات للو نوير الذين ا�سرتجعوا
املا�شية خالل �أيام قليلة.
2121وقع الهجوم يف رومريي� ،إثيوبيا عرب النهر من بايام واندينغ،
جونقلي
2222مقابلة مع ممثلي مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا 7 ،فرباير� /شباط 2012
UNMISS (2012a, p.12)2323
2424مقابلة مع خبري من جونقلي له �صالت وثيقة مع لو نوير
واملوريل ،نريوبي 7 ،ابريل /ني�سان 2012
2525من هذا الإجمايل ،تفيد التقارير �أن  2.182كانوا من
الن�ساء والأطفال .مقابلة مع كونيه ،مفو�ض مقاطعة بيبور،
بيبور 8 ،فرباير� /شباط 2012
2626ي�ستند هذا الرقم �إلى �شهادات مبا�شرة من موظفي مهمة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ) (UNMISSالذين �شاهدوا
اجلثث والقبور وعلى مقابالت مع عائالت ال�ضحايا .و�سجلت
مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان )294 (UNMISS
حالة وفاة غري عائلية خالل املقابالت غري �أنها مل تكن قادرة
على �إلغاء احتمال التكرار وكان �أكرث من � 370شخ�صا يف
عداد املفقودينUNMISS (2012a, p. 12) .
2727يعترب هذا التقدير متحفظا بناء على متو�سط �أفادت به مهمة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ) (UNMISSوكونيه ،مفو�ض
مقاطعة بيبور
ICG (2009, p. 3)2828
2929مقابالت مع امل�س�ؤولني احلكوميني وممثلني للمنظمات
غري احلكومية ومهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا وبيبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار
2012
UNMISS (2012a, pp. 15–18)3030
3131مقابالت مع م�س�ؤويل مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) (UNMISSوحكومة جنوب ال�سودان ) ،(GoSSجوبا،
فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
Small Arms Survey (2011, pp. 5–7)3232
Small Arms Survey (2011, p. 9)3333
3434تقا�ضى اثور بقرتني �أو ثالثة مقابل كل بندقية �شبيهة
بالكال�شنكوف .مقابلة مع خبري من جونقلي له �صالت وثيقة
مع لو نوير واملوريل ،نريوبي 7 ،ابريل /ني�سان 2012
3535مقابالت مع خرباء �أمن دوليني ،جوبا وبور ،فرباير� /شباط
ـ مار�س� /آذار 2012
3636يف �سبتمرب� /أيلول  ،2012كان هناك على الأقل 1.500
مقاتل تابعني لأثور بانتظار اندماجهم يف نقطة جتمع خارج
بور .ويف ابريل /ني�سان ،ان�شق ياو ياو �إلى اخلرطوم ومت
تعيينه قائدا جلونقلي من قبل جي�ش حترير جنوب ال�سودان
واجلي�ش الدميقراطي جلنوب ال�سودان
3737مقابلة هاتفية مع م�س�ؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان )� 28 ،(UNMISSأغ�سط�س� /آب 2012

3838مل يت�أكد الرقم الفعلي لعدد القتلى .مقابلة مع م�س�ؤول يف
مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ) ،(UNMISSجوبا،
� 28سبتمرب� /أيلول 2012
Bloomberg (2012)3939
4040مقابالت مع م�س�ؤويل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) ،(SPLAجوبا وبور� ،سبتمرب �أيلول 2012
4141مقابلة مع م�س�ؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا� 28 ،سبتمرب� /أيلول 2012
4242مقابالت مع خرباء دوليني وم�س�ؤولني يف جونقلي ،جوبا وبور،
فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
4343مقابلة مع خبري من جونقلي له �صالت وثيقة مع لو نوير
واملوريل ،نريوبي 7 ،ابريل /ني�سان 2012
Small Arms Survey (2012)4444
4545مقابالت مع خرباء دوليني وم�س�ؤولني يف جونقلي ،جوبا وبور،
فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
4646مقابالت مع حمليني يف بيبور وخرباء من  ،جونقلي جوبا
وبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
Citizen (2012)4747
4848مقابلة مع خبري من جونقلي له �صالت وثيقة مع لو نوير
واملوريل ،نريوبي 7 ،ابريل /ني�سان 2012
4949مقابالت مع الزعماء الروحيني للموريل (زعماء الع�شرية)،
بيبور 9 ،فرباير� /شباط 2012
5050مقابلة مع ممثلي الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
واملدنيني ،جوبا وبور وبيبور ،فرباير� /شباط – مار�س/
�آذار 2012
5151مقابالت مع م�س�ؤويل مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
UNMISS (2012a, p. 20)5252
5353مقابالت مع م�س�ؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان ) ،(UNMISSجوبا 27 ،مار�س� /آذار  ،2012بزني�س
ويك ()2012
Hutchinson and Jok (2002, p. 98)5454
5555مركز جنوب ال�سودان للتعداد ال�سكاين والإح�صاء والتقييم
) ،2009( (SSCCEال�صفحة  .)7وفقا للتعداد ال�سكاين لعام
� ،2008ضمت والية جونقلي  734.327ذكرا و 624.275اثنى.
Arensen (2012)5656
5757مقابلة مع خبري من املوريل يف جونقلي ،نريوبي 7 ،ابريل/
ني�سان  .2012هناك على الأقل  10فئات عمرية �أكرب �سنا ال
ت�شارك يف ن�شاطات الفئة العمرية
5858مقابلة مع خبري دويل من املوريل وم�س�ؤولني من جونقلي،
جوبا وبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
5959مقابالت مع قادة املوريل ،بيبور ،فرباير� /شباط 2012
6060يف �سبتمرب� /أيلول  ،2012كان هناك اعتقاد ب�أن داك كويث
يتنقل ما بني �إثيوبيا ووالية اعايل النيل �ضمن جمموعة
�صغرية من التابعني.
6161برز جنم داك كيث قبل ب�ضع �سنوات و�أ�صبح على �صلة بن�سب
نقوندينق عندما تزوج �إحدى حفيدو من �ساللة العراف
ال�سابق
6262مقابالت مع خرباء من لو نوير ،جوبا ونريوبي ،فرباير/
�شباط – ابريل /ني�سان 2012
6363قائد مقاطعة �أرور هو بور دوانق ونائبه هو قاتلوي ت�شول؛
وقائد مقاطعة نريول هو وي بول ونائبه هو دينق وينقلوت،
وقائد مقاطعة �أكوبو هو بول ت�شول ونائبه هو قوك ناكوك
UNMISS (2012a, p. 15)6464
6565مقابالت مع خبري من لو نوير ،جوبا ونريوبي ،نريوبي7 ،
ابريل /ني�سان .2012
6666مقابالت مع �سودانيني جنوبيني وخرباء رعويني ،جوبا،
فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
Small Arms Survey (2007, p. 2); UNOCHA (2009b, p. 1)6767
6868مقابلة هاتفية مع خبري من جونقلي 6 ،يوليو 2012
6969وثيقة داخلية للأمم املتحدة
Rands and LeRiche (2012, p. 6)7070
7171مقابالت مع اخلرباء الدوليني وثيقي ال�صلة بلو نوير ،بور
وجوبا وبيبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
7272تعترب تكلفة بناء الطرقات يف جونقلي باهظة جدا نظرا
لطبيعة الرتبة يف معظم مناطقها

7373مقابالت مع زعماء املوريل ولو نوير وخرباء دوليني ،جوبا
وبيبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
7474مركز جنوب ال�سودان للتعداد ال�سكاين والإح�صاء والتقييم
) ،2009( (SSCCEال�صفحة  .)3يقدر عدد ال�سكان املوريل
يف بيبور من حوايل  120.000 100.000ن�سمة.
7575مقابالت مع خرباء دوليني وم�س�ؤولني يف املوريل ،بيبور
وجوبا ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
7676مقابلة مع كبار م�س�ؤويل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) ،(SPLAبيبور 14 ،فرباير� /شباط 2012
MSF (2007); UNOCHA (2007)7777
7878مقابالت مع خرباء من جنوب ال�سودان وخرباء دوليني حول
جنوقلي وبور وجوبا وبيبور ونريوبي ،فرباير� /شباط –
�سبتمرب� /أيلول 2012
7979مقابالت مع مواطنني حمليني ،مقاطعة بيبور ،فرباير/
�شباط 2012
8080مقابالت مع خرباء من جونقلي و�أفراد املجتمع املحلي ،بور
وجوبا وبيبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
8181مقابالت مع خرباء من جنوب ال�سودان وخرباء دوليني ،جوبا
وبور ،فرباير� /شباط – �سبتمرب� /أيلول 2012
8282مقابلة مع خبري من جونقلي ،نريوبي 3 ،فرباير� /شباط
2012
8383مقابلة مع خرباء �صحة ،بيبور 9 ،فرباير� /شباط 2012؛
Rolandsen and Breidlid

 )2012(8484مقابالت مع زعماء املوريل واخلرباء الدوليني،
جوبا وبيبور ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
8585مقابالت مع خرباء دوليني وم�س�ؤول�سني حكوميني من جنوب
ال�سودان حول جنوقلي وبور وجوبا وبيبور ونريوبي ،فرباير/
�شباط – �سبتمرب� /أيلول 2012
8686مقابلة مع خبري دويل له �صالت وثيقة مع لو نوير ،نريوبي7 ،
ابريل /ني�سان 2012
8787مقابالت مع م�س�ؤولني حكوميني وخرباء رعويني دوليني،
جوبا ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
8888مقابلة مع م�س�ؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا 27 ،مار�س� /آذار ،2012
8989ب�سبب انتماء دينق لقبيلة الدينكا ،فقد �شعر العديد ب�أنه مل
يكن حياديا
9090مقابلة مع املحرتم مارك اكيك �سني ،الأمني العام بالوكالة،
جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) ،(SCCجوبا 3 ،ابريل /ني�سان
2012
9191مقابلة مع املحرتم مارك اكيك �سني ،الأمني العام بالوكالة،
جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) ،(SCCجوبا 3 ،ابريل /ني�سان
2012
9292مقابالت مع خرباء دوليني ،جوبا وبور ،فرباير� /شباط –
مار�س� /آذار 2012
9393مقطع فيديو خا�ص �شاهده امل�ؤلف يف  7فرباير� /شباط 2012
9494مقابلة مع املتحدث با�سم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAالعقيد فيليب �أقوير ،جوبا 26 ،مار�س� /آذار 2012
9595مقابلة مع مفو�ض مقاطعة بيبور جو�شوا كونيه ،بيبور8 ،
فرباير� /شباط 2012
UNMISS (2012a, p. 27)9696
UNMISS (2012a, p. iiii)9797
9898راجع اوبراين ((2006) Small Arms Survey ،)2009
9999م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ( ،2006ال�صفحة )4؛ �أدت
حملة نزع ال�سالح املدين يف عام  2006يف والية جونقلي �إلى
وفيات مقدارها  1.200فردا من اجلي�ش الأبي�ض و400
من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) .(SPLAوقالت الأمم
املتحدة �أن  3.300قطعة �سالح مت جمعها مبعدل قطعتي
�سالح من كل �شخ�ص.
10100مقابالت مع م�س�ؤويل جونقلي وقائد من اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) ،(SPLAبور 30 ،مار�س� /آذار 2012
10101مقابلة مع الفريق كول دمي كول ،قائد حملة نزع ال�سالح ،بور،
 29مار�س� /آذار 2012
10102مقابلة مع حاكم والية جونقلي ،كول مانيانغ ،بور26 ،
�سبتمرب� /أيلول 2012
10103مبا �أن قوات الأمن يف وزارة الداخلية ال متلك نظام ت�سجيل
ملخزونها بعد ،فمن غري الوا�ضح كيف كان اجلي�ش ال�شعبي

لتحرير ال�سودان ) (SPLAقادرا على الف�صل بني الأ�سلحة
التي تعود للمدنيني واململوكة للدولة .مقابالت مع م�س�ؤويل
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) ،(SPLAبور ،مار�س/
�آذار 2012
10104مقابالت مع خرباء دوليني و�سكان جونقلي ،جوبا وبور،
�سبتمرب� /أيلول 2012
Sudan Tribune (2012a)10105
Sudan Tribune (2012b)10106
10107جمهورية جنوب ال�سودان ()2012
10108مقابالت هاتفية مع خرباء من املوريل وخرباء دوليني،
�سبتمرب� /أيلول 2012
10109مقابلة مع الفريق كول دمي كول ،قائد حملة نزع ال�سالح ،بور،
 29مار�س� /آذار 2012
-10911110مقابالت مع خرباء من جونقلي ،بور وجوبا وبيبور،
يونيو /حزيران 2012
11111مقابالت مع خرباء دوليني ،جوبا 13 ،يونيو /حزيران
 ،2012ويف يونيو /حزيران ،قام املراقبون الدوليون مبقابلة
جمموعة مكونة من  50قروي قالوا �أن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) (SPLAقام ب�ضرب حوايل  100رجل
بالع�صي للح�صول على معلومات حول الأ�سلحة .ومت �إح�ضار
الرجال الحقا �إلى قاعد قريبة للجي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ) (SPLAحيث مت احتجازهم ملدة ت�صل �إلى � 3أيام.
ومت تعري�ض  8منهم �إلى التغريق يف املاء .و�أفاد القرويون
�أي�ضا �أن حوايل  20طفال قد مت �إ�ساءة معاملتهم من قبل
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) .(SPLAويف مار�س/
�آذار ،اغت�صب جنديان من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAامر�أتني يف مقاطعة بور .ومت �إلقاء القب�ض على
اجلنديني و�إر�سالها �إلى املحاكمة الع�سكرية.
11112مقابالت مع املنظمات غري احلكومية الدولية وم�س�ؤويل
الأمم املتحدة واملدنيني يف جونقلي ،مار�س� /آذار – يونيو/
حزيران 2012
11113مقابلة مع خرباء دوليني ،جوبا ،يونيو /حزيران 2012
HRW (2012)11114
AI (2012)11115
11116مقابالت هاتفية مع اخلرباء الدوليني وزعماء املوريل
املحليني ،يونيو /حزيران – يوليو /متوز 2012
11117مقابلة هاتفية مع م�س�ؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان )� 3 ،(UNMISSسبتمرب� /أيلول 2012
MSF data reporting sheet, 5 September 201211118
UNMISS (2012b)11119
12120مقابالت هاتفية مع اخلرباء الدوليني وزعماء املوريل
املحليني ،يونيو /حزيران – يوليو /متوز 2012
12121لغايات نزع ال�سالح ،ق�سم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAجونقلي �إلى خم�س قطاعات وهي بوما وبيبور ووات
وبور و�أيود
12122مقابلة مع الفريق كول دمي كول ،قائد حملة نزع ال�سالح ،بور،
 29مار�س� /آذار 2012
12123مقابلة هاتفية مع م�س�ؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان )� 9 ،(UNMISSسبتمرب� /أيلول 2012
12124مقابلة هاتفية مع خرباء من جونقلي ،يوليو /متوز 2012
12125مقابالت هاتفية مع اخلرباء الدوليني وزعماء املوريل
املحليني ،يونيو /حزيران – يوليو /متوز 2012
12126مقابلة مع املحرتم مارك اكيك �سني ،الأمني العام بالوكالة،
جمل�س الكنائ�س ال�سوداين ) ،(SCCجوبا 14 ،يونيو /حزيران
2012
UNMISS (2012a, p. 14)12127
12128مفرزة مكونة من  32جنديا
UNMISS (2012a, p. 14)12129
13130مقابالت مع م�س�ؤويل مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا ،فرباير� /شباط – مار�س� /آذار 2012
13131مقابالت هاتفية مع خرباء دوليني لهم �صالت وثيقة مع لو
نوير واملوريل ،يونيو /حزيران 2012
13132مقابلة مع م�س�ؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
) ،(UNMISSجوبا 11 ،يونيو /حزيران 2012
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)HSBA( ملخ�ص م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري

ُيعد م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب
ال�سودان م�شروع ًا ميتد على عدة �سنوات يديره م�شروع م�سح الأ�سلحة
HSBA
 مت تطوير هذا امل�شروع بالتعاون مع احلكومة الكندية وبعثة.ال�صغرية
)UNDP( ) وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائيUNMIS( الأمم املتحدة يف ال�سودان
 ومن خالل �إعداد ون�شر البحوث.وجمموعة كبرية من ال�شركاء الدوليني وال�سودانيني
 مبا يف، يدعم هذا امل�شروع املبادرات الرامية �إلى احلد من العنف،التجريبية املنتظمة
 واخلطط املحفزة جلمع الأ�سلحة،ذلك برامج نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج
 كما. و�إ�صالح القطاع الأمني و�ضبط الأ�سلحة يف ال�سودان وجنوب ال�سودان،املدنية
.يُقدِّ م امل�شروع توجيهات ذات �صلة بال�سيا�سات املتعلقة مبعاجلة م�س�ألة انعدام الأمن
و�صممت تقارير ال�سودان لتوفر ملحات دورية عن املعلومات الأ�سا�سية ب�صيغة �سهلة
ُ
. كما ُي�صدر هذا امل�شروع �سل�سلة من �أوراق العمل الأطول والأكرث تف�صيال.على القارئ
وتتوفر كال ال�سل�سلتان باللغتني الإجنليزية والعربية على املوقع الإلكرتوين
 ين�شر امل�شروع تقارير، ا�ضافة الى ذلكwww.smallarmssurveysudan.org
«حقائق و�أرقام» �شهرية حول ق�ضايا الأمن الرئي�سية على املوقع
www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php
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)HSBA( يتلقى م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان

دعم ًا مالي ًا مبا�شر ًا من وزارة اخلارجية الأمريكية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الدامناركية
وزارة اخلارجية الهولندية ووزارة اخلارجية الرنويجية �إلى جانب املعهد الأمريكي
 وقد ح�صل امل�شروع �أي�ض ًا على الدعم يف ال�سابق من �صندوق ال�سالم والأمن.لل�سالم
2012  ت�شرين الأول/ ¾ �أكتوبر21 تقرير ال�سودان ¾ العدد
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