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منذ �إندالعه يف كانون الأول /دي�سمرب عام ،2013
ت�س ّبب ال�صراع الأهلي يف جنوب ال�سودان يف
نزوح ما يقارب مليون �شخ�ص وخلف ما يزيد على
 10,000قتيل 1.وظل معظم القتال مركزا يف منطقة
�أعايل النيل الكربى – مبا يف ذلك حول العوا�صم
اال�سرتاتيجية للواليات كبانتيو (والية الوحدة) وبور
(والية جونقلي) وملكال (والية �أعايل النيل) .ووالية
�أعايل النيل الكربى الغنية بالنفط تعد موطن ًا للنوير
املنا�صرين لرياك م�شار النائب ال�سابق لرئي�س
جمهورية جنوب ال�سودان الذي يقود املعار�ضة يف
الوقت الراهن وينحدر من والية الوحدة.
ودخول قوات غري ر�سم ّية يف ال�صراع يبدو �أمر ًا ال
ي�ستهان به� .إذ �أن كال اجلانبني قد قاما بتجنيد �ش ّبان
م�س ّلحني لإ�ستكمال قواتهم املقاتلة 2.ففي جونقلي
قام �آالف من �شباب اللوا نوير امل�سلحني �إىل جانب
قوات متم ّردة موالية لبيرت قديت بال�سيطرة على بور
يف �أواخر �شهر كانون الأول  /دي�سمرب .ويف الأثناء
�سمح الرئي�س �سلفاكري بتجنيد وتدريب �آالف ال�ش ّبان
لت�شكيل ق ّو ٍة م�ساعد ٍة حتت قيادته مق ّرها جوبا،
حيث ج َلب جم َّندين عديدين من مناطق يغلب عليها
الدينكا يف بحر الغزال الكربى 3.كما �شرع اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف �إ�ستقطاب جمندين جدد
من املنطقة اال�ستوائ ّية وغرب بحر الغزال للقتال يف
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اخلطوط الأمام ّية يف واليت َْي الوحدة و�أعايل النيل.
والتجنيد ال�سريع لل�ش ّبان امل�سلحني يف ال�صراع
يك�شف احلاجة �إىل القدرة القتال ّية ويعترب �إقرار
ب�أدوارهم كمو ِّفرين للأمن يف املجتمع وغالب ّا ما
الر�سمي يف الوالية.
يكون ذلك عندما يغيب الأمن
ّ
و ُت َع ّد تدابري الأمن املحلية �سم ًة بعيدة الأمد يف
مناطق جنوب ال�سودان الريفية ،ولها وجود وا�ضح يف
�أعايل النيل الكربى على وجه �أخ�ص نظر ًا للفجوة
الأمن ّية الوا�ضحة – عدم قدرة القوات الأمن ّية
الر�سم ّية للوالية على اال�ستجابة للحاجات الأمن ّية

للمدن ّيني .وت�شمل م�شاكل الأمن املحلي يف هجمات
�سلب املا�شية املتكررة ون�شاط جمموعات امليلي�شيا،
بالإ�ضافة �إىل ت�أثريات الإنت�شار طويل الأمد
للأ�سلحة والذخرية.
ويناق�ش هذا التقرير تنظيم تدابري الأمن املحلية
يف �أعايل النيل الكربى و�أثرها على ديناميك ّيات
الأمن املحلية يف املنطقة ،وذلك باال�ستناد �إىل البحث
جري يف مقاطعة مايوم يف والية
الأ�صلي الذي �أُ ِ
الوحدة ومقاطعة ورور يف والية جونقلي ومقاطعة
ف�شودة يف والية �أعايل النيل قبل �إندالع ال�صراع وا�سع
االنت�شار يف �أعايل النيل الكربى .وتقليد تدابري الأمن
املحلية يف هذه املناطق كان عام ًال من العوامل التي

�أدت �إىل التعبئة ال�سريعة لل�ش ّبان امل�س ّلحني يف بداية
الأزمة الأخرية.
ب�شكل خا�ص على الطرق
وير ّكز هذا التقرير
ٍ
املع ّقدة التي من خاللها تقوم تدابري الأمن املحلية
بتو�ضيح ديناميك ّيات الأمن املحلية والعادات الثقاف ّية
املرتبطة بدور ال�ش ّبان يف توفري احلماية ملجتمعاتهم.
كما ي�صف البيئات الأمن ّية يف مناطق درا�سة احلالة
وبنيات تدابري الأمن املحلية ووظائفها وت�أثرياتها
على م�ستويات الأمن .ويف منحاه هذا ينظر التقرير
يف ال�سيا�سات واملمار�سات الأمن ّية للوالية – مبا يف
ذلك حمالت نزع �سالح املدن ّيني – التي ت�ؤ ّثر يف
ت�شكيل تدابري الأمن املحلية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
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امل�شكالت الأمن ّية املرتبطة بتدابري الأمن املحلية.
وت�شمل اال�ستنتاجات الرئي�س ّية مايلي:
 يف حني قامت تدابري الأمن املحلية يف �أعايل
النيل بتوفري احلماية للمدن ّيني� ،إال �أنها
�ساهمت �أي�ض ًا يف دورات العنف واالنتقام من
خالل وقوع انتهاكات حقوق الإن�سان وهجمات
م�س ّلحة على املجتمعات الأخرى وحاالت
الإعدام التي تتم خارج نطاق القانون ،وذلك
�ضمن عمل ّية اال�ستجابة للتهديدات املحلية التي
تواجه املجتمع.
 م�س�ؤولو احلكومة املحل ّية والقادة التقليد ّيون
يف �أعايل النيل الكربى ال يقدمون الإ�شراف
الالزمينْ لل�سماح بعمل تدابري الأمن
وامل�سائلة
َ
املحلية بفعال ّية و�ضمن نطاق القانون.
 يف حني �أن ال�سلطات التقليد ّية قد ال يكون
لها قيادة و�سيطرة مبا�شرة على تدابري الأمن
املحلية ،وقد �أخذت �سلطتها مبرور الزمن يف
الرتاجع مقابل امل�س�ؤولني احلكوم ّيني ،ف�إنها
ما تزال متلك �شرع ّي ًة حمل ّي ًة كبرية تخول
لها التفاو�ض بني املجتمعات الغرمية وحل
النزاعات دون عنف.
 يف ظل غياب القوات الأمن ّية امل�ستق ّرة والفعالة
يف الوالية ،قد يفاقم نزع ال�سالح الق�سري
من انعدام الأمن ،وذلك من خالل زيادة
�ضعف املجتمعات �إزاء الهجمات امل�س ّلحة من
املجتمعات الغرمية ،وزيادة العدائية �إزاء
اجلي�ش.
 عاد ًة ما تعتمد املجموعات امله َّم�شة �سيا�س ّي ًا،
كال�شلك واملوريل ،يف توفري الأمن على تدابري
الأمن املحلية ،ال �س ّيما عندما يكون للقوات
الأمن ّية يف الوالية �سجلاّ ً من الأفعال القمع ّية
بح ّقها.
 �ساهم تقليد تدابري الأمن املحلية عرب منطقة
�أعايل النيل الكربى وانت�شار الأ�سلحة ال�صغرية
يف التعبئة ال�سريعة لل�ش ّبان امل�س ّلحني يف جان َب ْي
ال�صراع احلايل.

تدابري الأمن املحلية يف جنوب ال�سودان
تدابري الأمن املحلية هي �سمة للعديد من املناطق
املعر�ضة لل�صراع حيث ال تو ّفر الوالية �أو ال ت�ستطيع
توفري الأمن الكايف .وميكن لتدابري الأمن املحلية �أن
تت�شكل ل�سد هذه "الفجوة الأمن ّية" .وبينما ُيعرتَف
ببع�ض تدابري الأمن املحلية ر�سمي ًا ،وحيث �أنها �أ ّيدت
تن�سق بفعال ّي ٍة مع من يو ّفر الأمن
قوات املجتمع التي ّ
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يف الوالية ،ف�إن ثمة تدابري �أخرى �أق ّل ر�سم ّي ًة وتقع
خارج نطاق �سيطرة الوالية .ومع ذلك ،رغم �أنها
خدمات �أمن ّيةُ ،تبينَّ تدابري الأمن املحلية يف
تو ّفر
ٍ
�أرجاء العامل على �أنها تفاقم حالة انعدام الأمن من
خالل التورط يف انتهاكات حقوق الإن�سان وهجمات
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الث�أر وحاالت الإعدام التي تتم خارج نطاق القانون.
ويف جنوب ال�سودان ،يبقى اجلي�ش هو اجلهة
الرئي�س ّية التي تو ّفر الأمن للوالية� ،إال �أنّ انتقاله
ممثل على امل�ستوى
املنتظر من قو ٍة متم ّرد ٍة �إىل
ٍ
القومي ومو ِّف ٍر للأمن ي�سيطر عليه املدن ّيون ُت َع ّد
خطوة بعيد ًة عن االكتمال .وبينما ي�ستم ّر اجلي�ش
التم�سك بق�ضايا القيادة وال�سيطرة� ،أ�صبحت
يف
ّ
الهجمات التي ت�سيرّ ها الأمور الأخالق ّية على
املجتمعات ظاهر ًة متك ّررة احلدوث يف �أعايل النيل
الكربى حيث توجد جمتمعات موريل ونوير و�شلك.
ويبقى لدى جهاز �شرطة جنوب ال�سودان ،الذي
ُي�ص َّور على �أ ّنه اجلهة املو ّفرة للأمن املحلي على
ٌ
�ضعيف تنق�صه املوارد ،ال �س ّيما
املدى البعيد ،تواج ٌد
يف املناطق الريف ّية .كما �أنّ جهاز �شرطة جنوب
ال�سودان غري جم َّهز لال�ستجابة للتهديدات الأمن ّية
وا�سعة النطاق كامليلي�شيات املتم ّردة.
تدابري الأمن املحلية ال تعترب ظاهر ًة جديد ًة يف
جنوب ال�سودان ،فمنذ فرتة اال�ستعمار ،عاد ًة ما كان
القادة التقليد ّيون – الر�ؤ�ساء وحكماء اجلماعات
والقادة الروح ّيون والقادة ال�ش ّبان – ي�شاركون يف
توفري الأمن والعدل والإدارة املحل ّية 6.وي�ستم ّر ه�ؤالء
بتوفري هذه اخلدمات اليوم ،وذلك رغم �أنّ �سلطتهم
كانت قد �أُ�ض ِع َفت من خالل ع�سكرة الهوية العرق ّية
ال�سيا�سي بوا�سطة م�س�ؤويل احلكومة
وتهمي�شها
ّ
املحل ّيةّ 7.
وينظم قانون احلكومة املحل ّية لعام 2009
دور ال�سلطات التقليد ّية يف الإدارة املحل ّية على
م�ستوى املقاطعة وبايام وبوما� ،إال �أنه يحدّد �أي�ض ًا
ال�سيا�سي من خالل
الذاتي وت�أثريها
ا�ستقاللها
ّ
ّ
و�ضعها حتت ال�سيطرة الإدار ّية مل�س�ؤويل احلكومة
املحل ّية ( 8.)GRSS, 2009وقد �أ ّثرت هذه الإحالة �سلب ًا
يف قدرتها على م�ؤازرة جمتمعاتها ،ال �س ّيما و�سط
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الأقل ّيات العرق ّية كموريل وال�شلك.
ومنذ انتهاء احلرب الأهل ّية� ،أ ّثر تركيز احلكومة
على نزع ال�سالح من املدنيني على �أنها ال�سيا�سة
الأمنية الرئي�س ّية يف املناطق الريف ّية املت�أثرة
بالعنف يف �أعايل النيل الكربى التي كان لها ت�أثري ًا
عميق ًا يف �سياق ن�شاطات تدابري الأمن املحلية .وقد
ُ�ص ِّم َم نزع ال�سالح من املدنيني ظاهر ّي ًا لتقليل عدد
الأ�سلحة املتو ّفرة لهجمات �سلب املا�شية والتم ّرد

وهجمات الث�أر� ،إال �أنّ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان مل يجر عمل ّية نزع ال�سالح بطريق ٍة
متوازنة ،كما �أ ّنه ف�شل يف توفري احلماية بعد نزع
ال�سالح – يف بع�ض الأوقات ترك املجتمعات غري
امل�س ّلحة حتت رحمة غرمائها .ونزع ال�سالح يف حد
ذاته كان قمع ّي ًا وعنيف ًا يف معظم الأحيان ،كما �أن
الأنظمة غري املالئمة جلمع الأ�سلحة وت�سجيلها
وتخزينها قد قللت من فعال ّيته .ولهذه الأ�سباب،
ادّعى الر�ؤ�ساء وحتى بع�ض م�س�ؤويل احلكومة
املحل ّية �أنّ نزع ال�سالح من املدنيني يجب �أن ُيجرى
فقط يف حالة تكون القوات الأمن ّية قادرة على
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توفري م�ستوى �أ�سا�سي من احلماية ملجتمعاتهم.
ويف عام  ،2014ا�ستمرت العديد من املجتمعات
يف �أعايل النيل الكربى واملناطق الأخرى يف االعتماد
على تدابري الأمن املحلية كامل�صدر الأمني الوحيد
لها جتاه هجمات �سلب املا�شية وهجمات الث�أر،
وذلك رغم �أنّ هذه اجلماعات تتّجه نحو امل�شاركة
يف الأن�شطة التي ت�ضعف على املدى الطويل .ومن
املحتمل �أن تت�صاعد دورات العنف والث�أر هذه ،وذلك
رغم وجود اتفاق ّية �شهر �أيار  /مايو لوقف �إطالق
النار 11.ويف الواقع� ،سوف ت�ستمر الرغبة القوية على
االنتقام و�سط العديد من جمتمع النوير يف �أعايل
النيل الكربى �إذا مل ت َ
ُبذل جهو ٌد جد ّي ٌة لتناول الإفالت
من العقاب لعمل ّيات القتل التي حدثت يف �شهر كانون
الأول  /دي�سمرب  ،2013مبا يف ذلك عمل ّيات القتل
املنهجي بحق نوير يف جوبا التي ارتكبتها دينكا
ّ
موالية لكري عند بداية ال�صراع.

والية الوحدة

والية الوحدة الغن ّية بالنفط لها حدود م�شرتكة مع
ال�سودان ومنطقة �أبيي املتنازع عليها .وت�ستمر الوالية
يف ا�ست�ضافتها �آالف الالجئني من ال�صراعات
اجلارية يف جنوب كردفان والنيل الأزرق ،كما
�أ ّنها ا�ستقبلت �أ�شخا�ص ًا نزحوا ب�سبب الق�صف يف
بانتيو الذي قامت به القوات امل�سلحة ال�سودان ّية يف
�شهر �أبريل  /ني�سان ،2012غري �أن كثريون �أخذوا
يغادروها منذ بدء ال�صراع يف �شهر كانون الأول /
دي�سمرب  .2013وبحلول حزيران  /يونيو  ،2014كانت
وكالة الالجئني التابعة للأمم املتحدة ت�ست�ضيف �أكرث
الجئ يف مع�سكر ييدا لالجئني القريب
من � 70ألف ٍ
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من احلدود مع ال�سودان .وبالرغم من �أن التوتّرات
مع ال�سودان تبقى عالية� ،إال �أن املجتمعات الرعو ّية يف
والية الوحدة ظلت منذ عهد بعيد تنظر �إىل هجمات
�سلب املا�شية ب�إعتبارها �أكرث م�صادر انعدام الأمن

وقت �سابق ،قام
�شمال التوجن يف والية واراب 20.ويف ٍ
�ش ّبان نوير مبهاجمة جمتمع من جمتمعات الدينكا
يف بلدة قوقريال �شرق والية واراب ،مما ت�س ّبب يف
وفاة  33مد ّ
ين غري م�س ّلح كان معظمهم من الن�ساء
والأطفال وكبار ال�سن 21.ودورات العنف واالنتقام
من هذا القبيل تربز احلاجة – والغياب احلايل –
لتن�سيق عايل امل�ستوى من �أجل و�ضع وتطبيق �سيا�س ٍة
�أمن ّي ٍة على كا ّفة امل�ستويات.
وال�شرطة هي امل�س�ؤول ًة ب�صورة �أ�سا�سية على
اال�ستجابة لهجمات �سلب املا�شية � ،اّإل �أنها عاد ًة ما
عملي
تكون �ضعيفة التجهيز لفعل ذلك .وعلى نح ٍو ّ
ال�شعبي لتحرير ال�سودان نحو �أخذ
يتّجه اجلي�ش
ّ
زمام املبادرة يف اال�ستجابة للتهديدات الأمن ّية� ،إال
�أنه يفتقر �إىل التدريب الكايف يف حقوق الإن�سان
واملعايري القانون ّية .ويعاين ك ٌّل من جهاز �شرطة
جنوب ال�سودان واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
من ق ّلة �إمكان ّية احل�صول على املركبات والذخرية،
�إنخفا�ض وت�أخري يف املرتبات ،و�إمكان ّية حمدودة
للح�صول على الطائرات ال�ستك�شاف م�ساحة الأر�ض
ال�شا�سعة حيث حتدث هجمات �سلب املا�شية .ونتيجة

"�أبناء مايوم"

تقع بلدة ميوم على بعد �أقل من  50كم من احلدود
مع والية جنوب كردفان التابعة لل�سودان ،ومنطقة
�أبيي املتنازع عليها .و�إىل جانب تع ّر�ضها النعدام
الأمن من جراء قربها من ال�سودان ،واجه املجتمع
املحلي هجمات �سلب ما�شية وهجمات ث�أر التي ورد
ّ
بيانها فيما تقدم .و�أثناء �أزمة هجليج يف �شهر ني�سان
� ،2012ألقت الق ّوات امل�س ّلحة ال�سودان ّية �ستّ قنابل
يف بلدة �أبيمنوم الواقعة على بعد ب�ضعة كيلومرتات



                                   




















  
   











          











































�إحلاح ًا 13.ي�شرتك �شبان حمليون يف دورات العنف
واالنتقام هذه التي �أخذت تت�صاعد يف ال�سنوات
14
الأخرية.
وتوافر الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة يف املتناول
قد �أ�سهم يف تفاقم ال�صراع ما بني القبائل يف
والية الوحدة .ومرياث الأ�سلحة من حقبة احلرب
َ
اجلي�شينْ بتزويد
الأهل ّية -التي �إبانها قام كال
املجتمعات املحلية بالأ�سلحة والذخرية -يبقى قيد
التداول .وهناك �شواهد ت�شري �إىل �أنّ القوات الأمن ّية
اجلنوب ّية �أي�ض ًا قد �أتاحت للمدنيني �أ�سلح ٍة �إ�ضاف ّي ٍة
�أثناء ح�صار هجليج الذي جرى يف حقبة �أحدث،
يف �شه َر ْي �آذار  /مار�س  -وني�سان � /أبريل من عام
 15 .2012وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعتقد �أنّ التد ّفقات
غري امل�شروعة عرب احلدود من ال�سودان ت�ساهم يف
تغذية املخزونات املدن ّية يف والية الوحدة.
ورغم �أن االدّعاءات الر�سم ّية ت�أتي على النقي�ض،
�إال �أن طريقة تعاطي اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
مع الأ�سلحة التي ُجمِ َعت �أثناء جهود نزع ال�سالح من
املدنيني ظلت مثري ًة للجدل .ونتيجة لغياب الأنظمة
الف ّعالة جلمع الأ�سلحة وت�سجيلها و�إتالفها ،مل تكن
للق ّوات الأمن ّية القدرة على الإملام بالعدد الإجمايل
للأ�سلحة التي مت ت�سليمها �أو الت�أكد من عدم ت�سربها
�إىل املجتمعات مر ًة �أخرى 16.ووفق ًا للقادة املحل ّيني
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودانُ ،جمِ َعت حوايل 11
�ألف قطعة �سالح يف والية الوحدة خالل ال�سنوات
اخلم�س الأخرية  ،حوايل � 5آالف منها مت ت�سليمها
عام  17 .2013كما ُ�ض ِب َط � 500أخرى يف الن�صف
الأول من عام  ،2013وذلك بعد �أن قتل �ش ّبا ٌن
م�س ّلحون ثمانية �ض ّباط �شرطة كانوا ي�ستجيبون
لهجمة �سلب ما�شية يف مقاطعة كوت�ش 18.ومن خالل
�إعادة تقييم جرت م�ؤخر ًا ل�سيا�سات و�إجراءات �إدارة
املخزون الفائ�ض للجي�ش تبني �أن هناك حت�سن كبري
19
يف جمال الأداء.
ومنذ حقبة طويلة �سابقة لإندالع ال�صراع الأخري،
ف�إن �ش ّبان نوير من والية الوحدة و�ش ّبان دينكا من
والية واراب املجاورة ظلوا حبي�سني حللق ٍة مميت ٍة من
هجمات �سلب املا�شية وهجمات الث�أر .ومن ناحية
�أخرى ،ف�إن نزع �سالح املدن ّيني الذي جاء على نحو
غري متوازن قد فاقم العنف بني املجتمعات وو�ضع
موقف غري مت�سق مع م�س�ؤويل
قادة املجتمعات يف ٍ
احلكومة املحل ّية .وعلقت �آخر حمل ٍة لنزع الأ�سلحة
الق�سري من املدنيني يف مقاطعة مايوم يف والية
ّ
الوحدة يف �شهر ني�سان  /يونيو  ،2013وذلك بعد
هجم ٍة م�س ّلح ٍة على املجتمع �ش ّنها �ش ّبان دينكا من

لذلك ،عاد ًة ما يكون جهاز ال�شرطة واجلي�ش ال�شعبي
غري قاد َر ْين على اال�ستجابة الحتياجات املجتمعات
الأمن ّية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تكون الق ّوات الأمن ّية
يف بع�ض الأحيان �أكرث عدد ًا ويكون لديها �أ�سلح ًة �أكرث
و�أف�ضل .ونتيجة لذلك ،قد ي�ضم جهاز �شرطة جنوب
ال�سودان واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قواتهم
�إىل ق ّوات �ش ّبان م�س ّلحني من املجتمعات التي تع ّر�ضت
22
للهجمات بغية �إ�ستعادة املا�شية امل�سروقة و�إرجاعها.
وهذا املنحى مييل �إىل متييع اخلطوط الفا�صلة بني
اجلندي واملدين ،وبني اجلي�ش وال�شرطة.




 –
Thiet

Kuajiena


   



   


Wau




www.smallarmssurveysudan.org

3

من بلدة ميوم ،حيث انفجرت �أربع قنابل �أدّت �إىل
23
مقتل �سبعة �أ�شخا�ص.
و ُت َع ّد هجمات �سلب املا�شية منت�شر ًة على نح ٍو
خا�ص يف املنطقة التي ت�ضم الثالث واليات؛
البحريات والوحدة وواراب .والبول نوير يف بلدة
مايوم يت�شاركون حدود والئية مع الدينكا يف
مقاطعات �شرق قوقريال ،وتويك ،وتود�ش �شماال
التابعة لوالية واراب .كما ت�أ ّثر بول نوير بالتوتّرات مع
امل�سريية الرحل من ال�سودان ،التي تعرب احلدود كل
بال�سلع
عام لرتعى ما�شيتها يف �أر�ض النوير وتتاجر ّ
التي جتلبها من ال�سودان.
ويف ظل غياب قوات الوالية الأمن ّية ،ف�إن ال�ش ّبان
امل�س َّلحون يف بلدة ميوم يعملون مبثابة تدب ٍري غري
ال�صندوق  1مع�سكرات املا�شية وقادة اللوا نوير
يف جمتمع اللوا نوير تقع م�س�ؤول ّية حماية املجتمع
واملا�شية – وهي الرثوة اجلماع ّية الأعلى قيم ًة لدى
تقليدي .ولكي
املجتمع – على عاتق ال�ش ّبان على نح ٍو
ّ
تنجو املا�شية ،اتّبع جمتمع اللوا نوير واملجتمعات
بدوي .ال�ش ّبان
الرعو ّية الأخرى �أ�سلوب حيا ٍة �شبه ّ
يرتكون القرية وراءهم وين�صبون مع�سكرات م�ؤ ّقتة
للما�شية ،حيث يرتاحون وينامون هناك مع الأبقار
مراع جديد ٍة يف اليوم التايل.
قبل االنطالق �إىل ٍ
ويذهب ال�صبيان �إىل مع�سكرات املا�شية بني عمر
الثانية ع�شر والرابعة ع�شر ،وقد ميكثون هناك حتى
ي�صبحوا م�ستعدّين للزواج .وحتى الرجال املتز ّوجني
يعودون �إىل مع�سكر املا�شية يف بع�ض الأحيان .وبينما
يتمتع زعماء القرى ب�سلطات عا ّمة� ،إال �أنهم ب�صورة
رئي�سية ي�ؤدون وظيفة ق�ضائ ّي ًة يف القرى وال متتد
�سلطتهم �إىل مع�سكرات املا�شية.
ويف مع�سكر املا�شيةُ ،تت ََّخذ القرارات بوا�سطة قادة
ال�ش ّبان الذين يتم اختيارهم ح�سب ال�شجاعة واملهارة
القتال ّية والقدرة على القيادة 24.وتقع على عاتق قادة
ب�صحة
ال�ش ّبان م�س�ؤولية اتّخاذ القرارات فيما يتع ّلق ّ
و�سالمة املا�شية ،ف�ض ًال عن قيادة هجمات �سلب
املا�شية والت�صدي لهجمات اجلماعات الغرمية.
وميكن �أن يتم يف �أي وقت �إ�ستبدال قائ ٌد من قادة
ال�شبان �إذا ثبت �ضعفه يف �إتخاذ القرارات ،ولكن
قائد ًا من قادة ال�شبان يحظى باالحرتام ولديه الكثري
ل�سنوات
يتم�سك باملن�صب
ٍ
من اخلربة ميكنه �أن ّ
عديدة ،حيث ي�ستمر بع�ضهم فيه حتى �سنوات
عقدهم الرابع.
القائد الروحي� ،أو «الر�سول»  ،هو �شخ�ص ّي ٌة م�ؤ ِّثر ٌة
�أخرى يف جمتمع اللوا نوير .وميكن �أن يكون هناك
ر�سول واحدٍ يف الوقت نف�سه ،وجميعهم
�أكرث من
ٍ
يدعون ال ّن�سب �إىل ر�سول القرن التا�سع ع�شر
نقندينق بوجن .ولقد لعب �أحد الر�سل احلال ّيني ،داك
كويث ،دور ًا بارز ًا يف جتنيد �ش ّبان من اللوا نوير �أثناء
الهجمات على بيبور عام  ،2011كما دعم الفرقة
الثامنة من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف بور
عند بدء �صراع �شهر كانون الأول /دي�سمرب .2013
ويف العادة يقوم الر�سول بقيادة ال�ش ّبان جنب ًا �إىل
جنب مع �أحد القادة ال�شبان.
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م�صدَّقٍ للأمن املحلي ،م�ستخدمني يف ذلك الأ�سلحة
التي �أخفوها عن حمالت نزع الأ�سلحة �أو التي مت
تزويدهم بها بوا�سطة قوات الأمن .وعاد ًة ما ي�شري
الر�ؤ�ساء املحل ّيون �إىل ال�ش ّبان امل�س ّلحني با�سم "�أبناء
مايوم" ويق ّرون ب�أ ّنهم يقومون بحماية املجتمع
وي�شاركون يف هجمات �سلب املا�شية يف الآن نف�سه.
وعاد ًة ما يت�صدى �ش ّبان مع�سكرات املا�شية -بقيادة
قادة ال�شبان ولي�س زعماء حمليني -للهجمات التي
25
ت�ش ّنها املجتمعات الغرمية (انظر ال�صندوق .)1
ويف حني �أن القادة ي�ؤيدون نزع ال�سالح من حيث
املبد�أ� ،إال �أنهم يرتدَّدون يف تطبيقه ب�إعتبار املخاوف
الأمن ّية امل�ستم ّرة  ،وعدم قدرة القوات الأمن ّية للوالية
على حماية املدن ّيني ال �سيما هجمات �سلب املا�شية.

�إنح�سار ال�سلطة التقليد ّية

�أدّى عد ٌد من العوامل �إىل فقدان القادة التقليد ّيني
ل�سيطرتهم على ديناميك ّيات العنف املرتبطة
بهجمات �سلب املا�شية .و�أحد هذه العوامل هو
تقوي�ض قوتهم و�سلطتهم بوا�سطة م�س�ؤويل احلكومة
املحل ّية .وتبينِّ املقابالت �أنّ حكومة الوالية قامت يف
بع�ض الأحيان ب�إزاحة زعماء مت �إختيارهم حملي ًا
وو�ضعت مكانهم زعماء مت �إختيارهم من قبل وايل
الوالية .وادّعى م�س�ؤولو حكومة الوالية يف بانتيو
�أ ّنهم قد قاموا فيما م�ضى ب�إزاحة زعماء حمل ّيني
�أم ّيني ،لكنهم الآن ال ّ
يتدخلون يف اختيار القادة
التقليد ّيني 26.وقانون احلكومة املحل ّية ،الذي مل يتم
بعد تطبيقه ب�شكل كامل ،ين�ص بو�ضوح على حقّ
املجتمعات يف اختيار �سلطاتها التقليد ّية مبا يتوافق
مع العرف والتقليد 27.وقد �أدرك امل�ش ِّرعون �أنّ تعيني
الر�ؤ�ساء بوا�سطة احلكومة املحل ّية من �ش�أنه �أن يق ّلل
م�صداق ّيتهم وقدرتهم على التفاو�ض بفاعل ّية بني
28
املجتمعات املتناف�سة.
وعامل �آخر من العوامل التي �أ�ضعفت القادة
التقليد ّيني هو ع�سكرة ال�ش ّبان امل�س ّلحني .ولقد �صاحب
التوجه ت�صاعد ًا يف م�ستويات العنف ،حيث قامت
هذا ّ
هجمات �سلب املا�شية بتمهيد الطريق جلرائم القتل
بداعي االنتقام والتي �إبانها يقوم �ش ّبان با�ستهداف
قرىً ب�أكملها بد ًال من مع�سكرات ما�شية .ويف هذا املناخ
العنيف ،ما عاد الزعماء املحل ّيني ي�شعرون ب�أن هناك
�أمن ًا كافي ًا لكي يتن ّقلوا لوحدهم� ،إذ ينبغي �أن يكون
برفقتهم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أو جهاز
�شرطة جنوب ال�سودان.
ومن �أجل �إيقاف دورات العنف واالنتقام هذه،
ف�إن �إلتزام ًا م�شرتك ًا بني الزعماء املحل ّيني وامل�س�ؤولني
احلكوم ّيني وق ّوات الأمن (الر�سم ّية وغري الر�سم ّية)

يعترب �أمر �ضروري يف املفاو�ضات .كما �أن الزعماء
ب�شكل خا�ص ليلعبوه يف التن�سيق
لديهم دور ًا مه ّم ًا ٍ
مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أثناء التح�ضري
حلمالت عمل ّية نزع �أ�سلحة املدن ّيني وكذلك يف
التن�سيق معه خالل �إجراء هذه العمل ّية  ،وميكن
مل�شاركتهم الف ّعالة �أن ت�ساعد يف زيادة عدد الأ�سلحة
29
التي يتم جمعها.
إمنائي وغريه
وقد �أقر برنامج الأمم املتحدة ال ّ
من الوكاالت الإمنائ ّية والإن�سان ّية ب�أهم ّية الدخول
يف �إرتباط مع القادة التقليد ّيني� ،إال �أنّ تعاون القادة
– وتعاون ال�ش ّبان كذلك – يتو ّقف على توفري الأمن
الكايف و�أن يتم نزع ال�سالح على قدم امل�ساواة بحيث
ي�شمل املجتمعات الغرمية  ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
�ضمانات ب�أنّ الأ�سلحة املجموعة لن يجري ُ تَداولها
مر ًة �أخرى – وهو يف الواقع �أم ٌر م�ستحيل من غري
وتخزين مالئمة.
ت�سجيل
وجود �أنظمة
ٍ
ٍ

والية جونقلي

�شهدت والية جونقلي �أ�ش ّد عنف بني املجتمعات
منذ ع�شر �سنوات ،وذلك من جراء هجمات �سلب
املا�شية والتم ّرد الذي يقوده ديفيد ياوياو الذي قبل
اتفاق �سالم مع حكومة جنوب ال�سودان يف �شهر �أ ّيار
 /مايو  30 .2014وبينما مل تكن تربطهما �صلة عند
بدء ال�صراع ،ف�إن م�صدري �إنعدام الأمن هذين
�أخذا يتداخالن ويت�شابكان على نحو مع ّقد .وكذا
الأمر فيما يتع ّلق ب�سيا�سات معاجلة العنف – نزع
�سالح املدن ّيني ومكافحة التم ّرد .وخالل حمالت نزع
ال�سالح الق�سر ّية� ،شارك اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان يف �إنتهاكات – مبا يف ذلك التعذيب
واالغت�صاب – �ضد �أفراد �أقل ّية املوريل العرق ّية
التي تعي�ش على نحو يكاد يكون ح�صري يف مقاطعة
البيبور ،بالإ�ضافة �إىل غريهم من املدن ّيني ،مما
والعرقي الذي
ال�سيا�سي
�أ�سهم يف م�شاعر التهمي�ش
ّ
ّ
31
كان ديفيد ياوياو قد �إ�ستغله ل�صاحله.
ويف ّ 15متوز /يوليوز  ،2013انتهت ا�شتباكات
دارت يف البيبور بني موريل و�ش ّبان من اللوا نوير �إىل
عالج �أكرث من  ٢٠٠من اللوا نوير يف امل�ست�شفى يف
بور .بينما امل�صابني من املوريل ،والذي ُيقدَّر عددهم
باملئات ،فروا �إىل الأدغال 32.وقد كان هذا اال�شتباك
�أحد �أكرث الهجمات املميتة بني َ
هذ ْين الطري َفينْ منذ
عامينْ  .ويظهر مقطع فيديو التقطه �أفراد
�أكرث من َ
من قوة حفظ ال�سالم التابعة لبعثة الأمم املتحدة
يف جمهور ّية جنوب ال�سودان يف مانيابول ،مقاطعة
البيبور يف �شهر ّمتوز � ،2013آالف ال�ش ّبان يفرت�ض
�أنهم عائدون من القتال يف البيبور 33.ويف عام
�شخ�ص حياتهم يف
 ،2011فقد ما ال يق ّل عن 1000
ٍ























 














اال�شتباكات بني �ش ّبان من اللوا نوير وفرق �صغرية
تكتيكات �شبيهة
من مقاتلي املوريل الذين ا�ستخدموا
ٍ
بحرب الع�صابات �ض ّد خ�صومهم الذين يفوقونهم
34
عدد ًا بن�سب ٍة كبرية.
و�ش ّبان مع�سكرات املا�شية التابعة للوا نوير،
والذين ُيط َلق عليهم يف بع�ض الأحيان "اجلي�ش
الأبي�ض" (جي�ش مابور) ،ي�شكلون العديد من �ألوية
�ش ّبان النوير (بونام) من ك ّل مقاطعة من مقاطعات
اللوا نوير املكونة ملنطقة �أكوبو الكربى ،التي ت�شمل
�أكوبو ونريول و�أورور .وهذه "البونام" تتحد �سوي ًا
من �أجل حماية املجتمع وكذلك من �أجل االنتقام
من تهديدات مت�صورة تواجه املجتمع 35.وكافة �أفراد
اللوا نوير تقريب ًا -ممن �أُجر َيت معهم مقابالت �أثناء
هذا البحث -رف�ضوا ا�سم "اجلي�ش الأبي�ض" ك�إ�شار ٍة
�إىل التعبئة الأخرية ل�ش ّبان اللوا نوير .ويف �أول �أمره
كان امل�صطلح ي�شري �إىل تعبئة البونام خالل احلرب
الأهل ّية عقب انق�سام عام  1991بني جون قرنق
ورياك م�شار .وقام جناح م�شار بتزويد ال�ش ّبان النوير
ببنادق من طراز كال�شنكوف كقو ٍة قتال ّي ٍة م�ساعدة.
ويقال �أن قادته امليدانيني قد جمعوا الأ�سلحة مبجرد
36
�أن تو ّقف القتال.
وبعد توقيع اتّفاق ّية ال�سالم ال�شامل عام
� ،2005أ�صبح نزع ال�سالح من �ش ّبان اللوا نوير





































              
























  

















 
 
 











          


�أحد �أولو ّيات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وقد ُجم َعت حوايل � 3آالف قطعة �سالح يف �شمال
جونقلي عام  .1996ور�أت قبيلة النوير املحل ّية
عرقي،
�أنّ عمل ّية نزع الأ�سلحة كان وراءها داف ٌع
ّ
حيث �أنّ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان التيار
الرئي�سي كان معظمه من الدينكا ،ومعادي ًا للنوير
منذ انق�سام عام  .1991وقد نتج عن املواجهات بني
اللوا نوير واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مقتل
� 1600شخ�ص� ،إذ ُق ِتل حوايل �شخ�ص واحد مقابل
37
�سالح ّمت جمعهما.
ك ّل قطعتي َ
موجات
ولقد كان هناك على �أقل تقدير خم�س
ٍ
اّ
متتابعة من نزع �أ�سلحة املدن ّيني يف جونقلي� ،إل �أنّ
عدم قدرة القوات الأمن ّية للوالية على ال�سيطرة على
التد ّفق غري امل�شروع للأ�سلحة والذخرية ظل يقلل
من جناح هذه اجلهود 38.وم�صادر �أ�سلحة وذخرية
والتجار
التد ّفقات غري امل�شروعة ت�شمل ال�سودان
ّ
املحل ّيني عرب احلدود مع اثيوبيا وجنود اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان الذين يقدّمون الأ�سلحة
والذخرية مقابل الطعام وامل�شروبات الكحول ّية يف
املحلي على الأ�سلحة
الأ�سواق املحل ّية 39.ويبقى الطلب
ّ
جزئي �إىل النزع غري
ب�شكل
مرتفع ًا ،ويعود ذلك
ٍ
ٍّ
املنتظم للأ�سلحة من املجتمعات املتحاربة و�إنتهاكات
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.



و�إ�ستنفار �شهر ّمتوز  /يوليوز  2013ل�ش ّبان
لعدد
اللوا نوير يف مقاطعة جونقلي جاء كا�ستجاب ٍة ٍ
من الهجمات اخلطرية خالل العام املن�صرم ،مبا
يف ذلك هجمة �سلب ما�شية كبرية وقعت يف غرب
�أكوبو يف � 8شباط  /فرباير  2013نتج عنها ما يزيد
على  100قتيل من �أفراد اللوا نوير .وبينما مل ُيتم
الت�أكد ب�شكل م�ستقل املهاجمني� ،أ�صر �ش ّبان من اللوا
جر َيت معهم مقابالتٌ بغر�ض هذا التقرير �أن
نوير �أُ ِ
املهاجمني كانوا من املوريل ،وهي جمموع ٌة عاد ًة ما
يناظرونها بق ّوات ياو ياو .وهذه الهجمات جعلت اللوا
نوير ي�شعرون ب�أ ّنهم عر�ض ٌة للهجوم و�أنّ ق ّوات الأمن
يف الوالية قد تخ ّلت عنهم 40.وبح�سب تعليق �أحد
ال�ش ّبان ف�إن "اللوا نوير ت�شبه �شعب ًا م�سجون ًا – ُن ِز َعت
41
م ّنا الأ�سلحة وت ُِركنا بال و�سيلة حلماية �أنف�سنا".

وحدات ال�شرطة املجتمع ّية

ا�ستجاب ًة ملطالب اللوا نوير باملزيد من احلماية ،و ّقع
حاكم الوالية ال�سابق كول مانياجن جوك مر�سوم ًا
م�ؤ ّقت ًا يف �شهر كانون الثاين  /يناير  2013يق�ضي
ب�إن�شاء وحدات �شرطة جمتمع ّية على م�ستوى
املحليات يف �أنحاء الوالية .ويف حني �أن وحدات
ال�شرطة املجتمع ّية على هذا النحو ال تعد جديد ًة
على جنوب ال�سودان �أو على جونقلي ،ف�إن هذا الأمر
www.smallarmssurveysudan.org
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يعترب خطو ًة هامة يف �إجتاه �إ�ضفاء ال�صبغة الر�سمية
على تدبري من تدابري الأمن املحلية قد يكون لها ما
يرتتب عليها م�ستقب ًال فيما يتعلق بال�سالم والأمن يف
والية جونقلي .وتفوي�ض ال�شرطة املجتمع ّية يتمثل يف
"م�ساعدة جهاز �شرطة جنوب ال�سودان من خالل
توفري احلماية لل�سكان املدن ّيني العزل وممتلكاتهم
يتوجب على ال�شرطة
يف املحليات والقرى ،بينما ّ
النظامية اال�ستمرار يف دعم هذه الوحدة من الناحية
اللوج�ست ّية والعمل ّياتية" 42.وقد �أدّى ذلك بالفعل �إىل
ت�أ�سي�س جزئي لوحدات ال�شرطة املجتمع ّية يف �أرجاء
مقاطعات والية جونقلي با�ستثناء مقاطعة بيبور،
حيث تو ّقفت عمل ّيات حماربة التم ّرد �ض ّد ياوياو
نهاية عام .2013
وتتك ّون ك ّل وحد ٍة من � 40شا ّب ًا ترتاوح �أعمارهم
بني � 30-18سنة يتم �إختيارهم بوا�سطة الزعماء
املحل ّيون على م�ستوى املحلية .وتكون املجتمعات
م�س�ؤول ًة عن تزويد وحدات ال�شرطة املجتمع ّية
بالطعام وامل�آوي ،فيما يتولىّ كبري مفتّ�شي ال�شرطة
يف املقاطعة توفري التدريب والإ�شراف .كما يتولىّ
ال�ضابط امل�س�ؤول على م�ستوى املحلية والرئي�س
التنفيذي على م�ستوى املحلية الفرعية م�س�ؤول ّي ٍات
تتع ّلق بالإ�شراف.
ويلقي املر�سوم امل�ؤ ّقت ال�ضوء على ال�شروط التي
حت�صل مبوجبها وحدات ال�شرطة املجتمع ّية على
"يتوجب على كل �إدارة حملية
الأ�سلحة والذخرية:
ّ
فرعية �أن تكون م�س�ؤول ًة عن توفري الأ�سلحة النار ّية
والزي الر�سمي والأحذية وراتب بحد �أدنى يبلغ 300
جنيه جنوب �سوداين (ثالثمائة جنيه جنوب �سوداين
فقط) [ 53دوالر �أمريكي] لكل فرد من �أفراد
43
ال�شرطة املجتمع ّية".
ويويل املر�سوم جهاز �شرطة جنوب ال�سودان
م�س�ؤول ّية توفري الذخرية وت�سجيل الأ�سلحة ،وهي ما
44
مل يتم ت�سليم العديد منها.

وحدات ال�شرطة املجتمع ّية يف مقاطعة
�أورور

تقع مقاطعة �أورور يف قلب والية جونقلي وهي مكان
جت ّمع اللوا نوير يف �أواخر مو�سم اجلفاف حني ت�صري
املياه �شحيحة على نح ٍو مطرد .وخالل املقابالت التي
جر َيت بغر�ض هذه الدرا�سة� ،أعرب ال�ش ّبان والن�ساء
�أُ ِ
والزعماء وم�س�ؤولو احلكومة املحل ّية يف �أورور عن
�إحباطهم الكبري �إزاء الفجوة الأمن ّية .وقال �أحد
امل�س�ؤولني احلكوم ّيني �أ ّنه �شعر ب�ضغوطات مت�ضاربة
�شديدة ،فمن جهة هناك تنفيذ النزع الق�سري
6
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للأ�سلحة ومن الأخرى اال�ستجابة لالحتياجات
كامل مبحدودية
الأمن ّية ملجتمعه ،فيما كان على علم ٍ
تواجد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وجهاز
�شرطة جنوب ال�سودان 45.وعبرّ ت جمموع ٌة من
ال�ش ّبان عن غ�ضبها حيال الهجمات التي �ش ّنها
املوريل خالل العام املن�صرم ،م�شري ًة �إىل �أ ّنها �شعرت
بالتهمي�ش على نح ٍو متزايد من حكومة الوالية التي
ا�ستجابت ب�صور ٍة �سيئة النعدام الأمن يف مناطق
اللوا نوير 46.وقالت الن�ساء ب�أ ّنهن ي�ضعن ثقتهن يف
�أبنائهن –�أكرث منه ق ّوات الأمن -بخ�صو�ص توفري
47
احلماية لهن.
ور�ؤية الكثري من ال�ش ّبان امل�س ّلحني على طول
الطريق الرئي�سي يف مقاطعة �أورور لي�س بالأمر غري
م�ألوف .ويف الواقع ،بالن�سبة لل�ش ّبان الذين يحمون
مع�سكر املا�شية ،ف�إن التن ّقل دون �أ�سلح ٍة يعترب خطر ًا
موجات
كبري ًا عليهم .ومع ذلك ،قادت حكومة الوالية
ٍ
من نزع �أ�سلحة املدن ّيني لتقليل العنف امل�س ّلح املرتبط
بهجمات �سلب املا�شية والقتل االنتقامي .وبينما رمبا
تعني على ال�شبان �أن يكونوا حذرين من حمل �أ�سلحتهم
علن ًا حتى تاريخ التوقيع على �أمر ال�شرطة املجتمع ّية
يف �شهر كانون الثاين  /يناير  ،2013ف�إنهم منذ ذلك
�سالح للدفاع عن
الوقت قد فهموا �أ ّنه ميكنهم حمل ٍ
النف�س .و�أ�شار بع�ض ال�ش ّبان � -أثناء املقابالت التي
�أجريت معهم � -إىل �أ ّنه �سمح لهم ب�إعادة الت�س ّلح يف
وقت ما من �أوائل �شهر �شباط /فرباير غري �أنه من
ٍ
غري الوا�ضح ب�أي طريقة من الطرق – �إن وجدت –
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يرتبط هذا الأذن بوحدات ال�شرطة املجتمع ّية.
أمر يبيح
وقال امل�س�ؤولون املحل ّيون �أ ّنه مل يتلقوا � ّأي � ٍ
لل�ش ّبان املحل ّيني حمل �أ�سلحة ،و�أ ّكدوا على احلاجة
�إىل نزع �أ�سلحة املدن ّيني ب�إعتبارها احل ّل الدائم
الوحيد للعنف بني املجتمعات .و�أ�شاروا �إىل �أنّ
وحدات ال�شرطة املجتمع ّية �سوف تعتاد على �إغالق
الفجوة الأمن ّية يف املدى القريب – و�صو ًال لدعم نزع
الأ�سلحة من املدن ّيني.
ومن الفوائد املحتملة الأخرى لربنامج ال�شرطة
َّ
املخطط لأ�سلحة ال�شرطة
املجتمع ّية هو الت�سجيل
املجتمع ّية و�إنغما�س �أفرادها يف التعاطي مع –
وربمّ ا التح ّكم يف – ح�صول املجتمع ب�شكل �أو�سع
على الأ�سلحة� .سيعتمد الكثري على ال�شفاف ّية
واملحا�سبة اللتني ميكن تناولهما من خالل تن�سيق
وتعاون �أف�ضل بني قادة املجتمع وال�ش ّبان وال�شرطة
واملراقبني اخلارج ّيني .والهدف ميكن �أن يكون
َّفق عليه لإطالق النار و�إغالق
�إحرتام � ّأي ٍ
وقف مت ٍ
الفجوة الأمن ّية كما ذكر �آنف ًا ،وذلك فيما يقوم جهاز

�شرطة جنوب ال�سودان ببناء مقدراته بغية توفري
احلماية للمدن ّيني .وبحلول �شهر �آذار  ،2013كان
ر�ؤ�ساء املحليات الفرعية قد �إختاروا وحدات ال�شرطة
املجتمع ّية ،وذلك رغم �أ ّنها مل تتل ّقى التدريب �أو الزي
الر�سمي �أو الئحة قواعد ال�سلوك املب ّينة يف املر�سوم
ّ
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ُ
جر َيت يف
امل�ؤ ّقت .ووفق ًا ملقابالت متابعة حالة �أ ِ
�شهر ت�شرين الثاين  ،2013ف�إن الربنامج قد مت
جتميده ،غري �أن ذلك مل ت�سبقه � ّأي عمل ّي ٍة �أ�ضافية
لنزع الأ�سلحة .ويف �أ�سو�أ ال�سيناريوهات مبقدور
برنامج ال�شرطة املجتمعية �أن يعيد ت�سليح ال�ش ّبان
دون توفري التدريب والإ�شراف واملحا�سبة 50.ومع
ذلك ،ف�إن بع�ض امل�س�ؤولني على امل�ستوى الوالية
حافظوا على دعمهم للربنامج ب�إعتباره �أكرث ال�سبل
ف ّعالية يف توفري احلماية للمدن ّيني وتعريف معايري
ال�ش ّبان يف املناطق الريف ّية والنائية مبعايري الت�سجيل
والعملية.
وعلى كل  ،يطرح برنامج وحدات ال�شرطة
املجتمع ّية خماطر �أخرى� .أ ّو ًال ،ميكن �أن تعتمد
ال�شرطة املجتمع ّية على �ضريب ٍة �سنو ّي ٍة تبلغ 100
جنيه جنوب �سوداين ( 18دوالر �أمريكي) يدفعها ك ّل
�شخ�ص بالغ 51.وعانت اجلهود ال�سابقة لدعم الأمن
ٍ
املجتمعي يف �أكوبو على م�ستوى املحليات واملحليات
الفرعية من عدم كفاية املوارد املتو ّفرة للرواتب،
والتدريب ،والزي الر�سمي لتمييز ال�شرطة املجتمع ّية
عن �سواها من ال�ش ّبان امل�س ّلحني يف املجتمع ،وذلك ال
يختلف عن املحاوالت الأحدث لإ�ضفاء �صبغة ر�سمية
على ال�شرطة املجتمع ّية 52.وبينما قال �أع�ضاء املجتمع
جر َيت معهم مقابالت �أ ّنهم م�ستعدّون لدفع
الذين �أُ ِ
�ضريب ٍة �صغري ٍة �إن كان هذا يعني حت�سني الأمن،
�إال �أنهم اقرتحوا �أنّ �ضريب ًة تبلغ  50جنيه جنوب
�سوداين ( 9دوالر �أمريكي) �ستكون معقول ًة �أكرث .ومن
�إيجاب ّيات هذا النموذج �أنّ ال�شرطة �ستكون م�ستندة
مما يق ّلل امل�شكالت اللوج�ست ّية التي
على جمتمعاتهاّ ،
ت�ؤ ّثر �سلب ًا يف معدل اال�ستجابة.
والعقبة الثانية تتعلق �أي�ض ًا باملوازنة ،فمن غري
الوا�ضح من �أين ميكن �أن ت�أتي املوارد للتدريب،
وقت
حيث اعتمد جهاز �شرطة جنوب ال�سودان يف ٍ
�سابق على الدعم املقدَّم من �شرطة الأمم املتّحدة
ٍ
واجلهات الدول ّية املانحة الأخرى التي ُي�ستب َعد �أن
تدعم وحدات ال�شرطة املجتمع ّية .ولإجراء التدريب
الأو ّ
يل� ،ستحتاج حكومة الوالية �إىل موارد تكفي
تغطية تكاليف النقل والإقامة والطعام مدّة الدورة
لدعم
التدريبية على �أق ّل تقدير .كما �أنّ هناك حاج ٌة ٍ
ن�سخ
�إ�ضا ٍّيف لإعداد الئحة قواعد ال�سلوك وتوفري ٍ

للم�س�ؤولني املحل ّيني على م�ستوى املقاطعة واملحلية
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الفرعية – مبن يف ذلك الر�ؤ�ساء املحل ّيني.
و�أخري ًا ،دون التن�سيق والتعاون املتني بني م�س�ؤويل
احلكومة املحل ّية وال�سلطات التقليد ّية والقادة ال�ش ّبان
ّ
ومنظمات املجتمع املدين ،يبدو �أنّ هناك حيزا
حمدود ًا لتطبيق الإ�شراف الف ّعال على ق ّوة ال�شرطة
املجتمع ّية التي تعمل دون قياد ٍة و�سيطر ٍة وا�ضحة.
عمل لهذا
وبينما يو ّفر قانون احلكومة املحل ّية �إطار ٍ
النوع من ترتيب تقا�سم ال�سلطة ،فانه مل يتم تنفيذه
ب�صور ٍة كاملة .ويف غياب الإ�شراف املحلي والقيادة
وال�سيطرة الف ّعال َتينْ  ،ال يوجد طريقة ملنع ال�شرطة
املجتمع ّية من امل�شاركة يف دورات العنف والث�أر.
وبينما مي ّثل �ش ّبان اللوا نوير وال�شرطة املجتمع ّية
تدابري متميزة  ،ي�ستند كالهما �إىل -ويعك�سان-
املعايري االجتماع ّية والثقاف ّية ل�ش ّبان اللوا نوير يف
املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل البيئة الأمن ّية الفو�ضو ّية يف
والية جونقلي .وا�ستجاب ًة لتقارير الأعمال الوح�ش ّية
التي ارت ُِك َبت بحقّ مدن ّيي نوير يف جوبا يف �شهر كانون
كدعم
الأول  ،2013متت تعبئة الآالف من النوير
ٍ
جندي والذين
للجنود البالغ عددهم حوايل � 9آالف
ّ
ان�ش ّقوا مع اللواء بيرت قديت من الفرقة الثامنة من
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وبينما عاد �ش ّبان
اللوا نوير منذ ذلك الوقت �إىل مواطنهم� ،إال �أنهم

�شاب م�سلح من اللوا نوير ،والية جونقلي .مار�س .2013
© Justine Fleischner

ا�ستم ّروا يف ال�سيطرة على �أجزاءٍ كبري ٍة من والية
جونقلي وبقوا م�ستعدّين للقتال ا�ستجاب ًة للهجمات
54
على املجتمع.
وفيما ت�أخذ الأزمة ال�سيا�س ّية والع�سكر ّية يف
التك�شف ،من الراجح �أن تعود م�س�ألة نزع �سالح
املدن ّيني �إىل ال�سطح م ّر ًة �أخرى ،ال �س ّيما حني يتعلق
الأمر مبيلي�شيات من النوير .ويف الأثناء ،من امل�ستبعد
�أن يتقدّم برنامج ال�شرطة املجتمع ّية �إىل الأمام على
�أي نحو ر�سمي ،ولكن الفجوة الأمن ّية تبقى موجودة.
إجراءات �أمن ّي ٍة
وعليه ،يجب النظر بعناية نحو �
ٍ
بديل ٍة  ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل خربة احلمالت ال�سابقة
لنزع الأ�سلحة .و ُي َع ّد �أحد اخليارات ت�شجيع وحدات
ال�شرطة املجتمع ّية على �إبالغ الوحدات امل�ساعدة
وال�سلطات عن احلوادث الأمن ّية وانتهاكات حقوق
الإن�سان عرب الهواتف التي تعمل عن طريق الأقمار
ال�صناع ّية.

�أعايل النيل

والية �أعايل النيل يغلب عليها النوير ،مع �أ ّنها ُت َع ّد
�أي�ض ًا موطن مملكة ال�شلك التي ت�شمل مقاطعات
ف�شودة وملكال ومانيو وبانيكاجن .ولقد �شهدت
ّ
متقطع ًا للتمرد
ال�سنوات القليلة املا�ضية ن�شاط ًا
مبحاذاة احلدود مع ال�سودان .و�أثناء احلرب
الأهل ّية� ،إنق�سم جمتمع ال�شلك بني ال�سودان وجنوب
ال�سودان ،مع وجود العديد من قادة ال�شلك البارزين
يف جانب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،مبن
فيهم باقان �أمون وبيرت �أدوك نيابا .كما �أن الم �أكول
�أي�ض ًا كان ع�ضو ًا قائد ًا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ان�ضم �إىل رياك م�شار �أثناء
ال�سودان� ،إال �أ ّنه
ّ
55
انق�سام عام  .1991ودمج الم �أكول مرة �أخرى يف
احلركة ال�شعب ّية/اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف �شهر ت�شرين الأ ّول � /أكتوبر  2003وعمل وزير ًا
للخارج ّية ما بني عامي � 2007 -2005إبان الفرتة
الإنتقالية .ويف �شهر حزيران  /يونيو  ،2009قام
بت�أ�سي�س حزب املعار�ضة اخلا�ص به ،احلركة
ال�شعب ّية لتحرير ال�سودان-التغيري الدميقراطي،
وخا�ض االنتخابات العا ّمة كمر�شح �ضد كري يف �شهر
ني�سان � /أبريل .2010و�أبلى حزب الم �أكول بال ًء
ح�سن ًا يف مناطق ال�شلك ،غري �أ ّنه حاز فقط على 7
56
باملائة من جملة الأ�صوات يف جنوب ال�سودان.
وجناح احلركة ال�شعب ّية لتحرير ال�سودان-التغيري
الدميقراطي يف مناطق ال�شلك �أعقبته حمل ٌة عنيف ٌة
لنزع �سالح املدن ّيني ،وادّعاءاتٌ وا�سعة االنت�شار
بانتهاكات حلقوق الإن�سان ارتكبها اجلي�ش ال�شعبي

لتحرير ال�سودان الذي يتك ّون معظمه من النوير
والدينكا ،وعلى وجه اخل�صو�ص جرى �إ�ستهداف
ل�ش ّبان ال�شلك من الرجال ( .)HRW, 2011وما ظل
يقف من وراء دعم ال�شلك للحركة ال�شعب ّية لتحرير
ال�سودان-التغيري الدميقراطي هو نزاع ًا م�ستم ّر ًا
بني ال�شلك والدينكا حول الأر�ض التي يطلق عليها
ال�شلك "املناطق املحت ّلة" الثالثة ،واحدة تقع على
ال�ض ّفة ال�شرقية للنيل على اجلانب الآخر من كدوك
عا�صمة مقاطعة ف�شودة ،وتقع املنطقتان الأخريتان
57
جنوب ملكال.
ويف �شهر ني�سان � /أبريل  ،2013عر�ض الرئي�س
�سلفاكري اتّفاق عف ٍو على جون�سون �أولوين ،وهو �أحد
القادة الرئي�سيني يف حركة /جي�ش جنوب ال�سودان
الدميقراطي ومن �شخ�صيات ال�شلك البارزة� ،إىل
جانب خم�سة �آخرين من القادة املتمردين ،بغية
�إنهاء التم ّرد القائم يف جنوب ال�سودان .وبعد رف�ضه
لالتّفاق يف البداية ،وافق �أولوين عليه يف �شهر �أيلول/
�شتنرب بعد �أن عفى عنه ملك ال�شلك بخ�صو�ص قتل
زعيم من زعماء ال�شلك .ومكث �أولوين ورجاله يف
فا�شودة يف �أو�ضاع غري قتالية  ،وبعد �إندالع القتال
يف والية الوحدة يف �شهر كانون الأول  2013قدّموا
امل�ساعدة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ت�أمني
مقاطعة ف�شودة ،م�ستخدمني نف�س اجلنود الذين
روعوا جمتمعات ال�شلك على طول ال�ض ّفة الغرب ّية
58
لل ّنيل بعد انتخابات عام .2010
ويف حني كان ميكن لقبول �أولوين لعفو �شهر
ني�سان� /أبريل �أن يوفر �أ�سا�س ًا لعالقات �أف�ضل بني
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وجمتمع ال�شلك� ،إال
�أن التوتّرات �أخذت تت�صاعد م ّر ًة �أخرى خالل الأزمة
امل�ستم ّرة ،وهذه امل ّرة بني النوير وال�شلك .ويف  24كانون
الأ ّول  /دي�سمرب � ،2013سيطرت الق ّوات املوالية مل�شار
على منطقة ملكال .ويف  20كانون الثاين  /يناير،
ا�ستعاد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان عا�صمة
بدعم من ق ّوات �أولوين .ومنذ
الوالية اال�سرتاتيج ّية ٍ
ذلك الوقت ،ظهرت ادّعاءاتٌ وا�سعة االنت�شار ب�أنّ
الق ّوات املوالية للحكومة ترتكب جرائم بحقّ مدن ّيني
من النوير يف ملكال بدافع الإنتقام و�أنّ هناك نوير
ي�ستهدفون ال�شلك انتقام ًا من دعم �أولوين للق ّوات
احلكوم ّية يف املناطق املحيطة .وقد �أ�ضاف الوجود
امل ؤ� َّكد لق ّوات الدفاع ال�شعب ّية الأوغند ّية يف والية �أعايل
النيل طبق ًة �أخرى من التعقيد ب�ش�أن التنفيذ الكامل
التّفاق ّية وقف �إطالق ال ّنار.
يتم
ومن امل�ستبعد �أن تحُ َ ّل التوتّرات حتى ّ
التفاو�ض بنجاح على النزاع الأ�سا�سي على الأر�ض
www.smallarmssurveysudan.org
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وتُ�س ّوى النزاعات بني املجتمعات على جان َب ْي ال ّنيل –
دينكا ونوير وال�شلك.
مملكة ال�شلك تدار بوا�سطة امللك (الرث).
ومينح قانون احلكومة املحل ّية امللك �سلطة ر�سم ّية
على الإدارة املحل ّية والنزاعات املدن ّية وفق ًا للقانون
ب�شكل رئي�سي عن ال�ش�ؤون
العريف .وهو م�س�ؤول
ٍ
الداخل ّية للمملكة ،غري �أنّ الإدارة املحل ّية على م�ستوى
املقاطعة واملحلية واملحلية الفرعية م�شابه ٌة للإدارة
املحل ّية ال�سائدة يف بقية �أرجاء جنوب ال�سودان .وله
مدافع عن
ما ميكنه م�ستقب ًال من �أن ي�صبح �أف�ضل
ٍ
املجتمع ،لكن لأ ّنه ُينت ََظر منه �أن يكون حمايد ًا ف�إن
قدرته على دفع ق�ض ّية ال�شلك قدم ًا مع الأطراف
الأخرى تعترب حمدودة 59.ولكي يتمكن من ت�أدية
واجباته الإدار ّية ،يحتفظ امللك بق ّوة �شرطة �شخ�ص ّية
تخ�صه – �شرطة امللك – تعمل مبثابة تدبري �أمن
حملي غري ر�سمي مبوجب قانون احلكومة املحل ّية.
يقع مقر مملكة ال�شلك يف مقاطعة فا�شودة على
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ال�ض ّفة الغرب ّية للنيل الأبي�ض .وم�صادر انعدام الأمن
ّرات مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
ت�شمل توت ٍ
وهجمات عابرة للحدود ل�سلب الرثوة احليوان ّية
ً 60
والطعام وامل�شروبات الكحول ّية امل�صنوعة حمليا.
و ُي َع ّد الأمن الغذائي م�س�أل ًة رئي�س ّي ًة ملجتمع ال�شلك
املعروف بخربته يف الزراعة .و ُت َع ّد حما�صيل ال�شلك
عر�ض ًة للآفات املحل ّية ،مبا يف ذلك �أ�سراب كبرية
من الطيور ال�صغرية التي تُتلف املحا�صيل .ولقد ظل
قادة املجتمع يطالبون بدعم الوالية حتى يت�سنى لهم
معاجلة امل�شكلة� ،إال �أ ّنه مل يكن هناك ا�ستجاب ٍة من
61
حكومة الوالية.
وبالن�سبة لل�شلك ،يبقى امللك �شخ�ص ّي ًة مركز ّي ًة
يف احلياة اليوم ّية للمجتمع .و�أ�شار معظم ال�ش ّبان
جر َيت معهم
والن�ساء وامل�س�ؤولون احلكوم ّيون الذين �أُ ِ
ً 62
مقابالت �إىل �أنّ التقاليد املحل ّية مل تتغيرّ كثريا.
ومبوجب قانون احلكومة املحل ّية ،ف�إن الوظيفة
الرئي�س ّية للملك هي ف�صل النزاعات املدن ّية وفق ًا

للقانون العريف .وهو يقوم بجمع ال�ضرائب من
قبائل الرحل ال�سودان ّية التي ترعى ما�شيتها على
�أر�ض ال�شلك .وتقوم �شرطة امللك ،على غرار �شرطة
الزعيم حتت الإدارة اال�ستعمار ّية ،بحماية امللك
وت�ساعد يف تطبيق قراراته الق�ضائ ّية .وت�شري مرونة
النظام التقليدي� ،إىل جانب النظام واال�ستقرار
َ
الذ ْين يو ّفرهما� ،إىل �أنّ امللك وال�سلطات التقليد ّية
الأخرى قد يوا�صالن لعب دور ًا هام ًا يف �إي�صال
اخلدمات والإدارة املحل ّية.
وهناك حوايل  30فرد ًا من �شرطة امللك ي�سكنون
قرية ف�شودة .كما �أن هناك �شرطة ملك �إ�ضاف ّية
يف ك ّل قري ٍة من القرى التي يق�ضي فيها امللك قدر ًا
كبري ًا من الوقت .و�أثناء املقابالت ،ادّعى �أفراد من
�شرطة امللك �أنّ كل منهم قد منح من قبل احلكومة
بندقية بالإ�ضافة �إىل ثالثة خمازن ذخرية لأداء
واجباتهم الر�سم ّية 63.ورغم �أنهم ال ميلكون تفوي�ض
لال�ستجابة للحوادث الأمن ّية ،فقد �أ�شاروا �إىل �أ ّنهم
ميكن �أن ي�ستجيبوا جنب ًا �إىل جنب ق ّوات الأمن يف
حاالت وقوع هجمات على املجتمع ،ال �س ّيما الهجمات
التي تهدّد حياة امللك 64.وعلى النقي�ض من ذلك� ،أ ّكد
قادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أ ّنه لي�س هناك
� ّأي تعاونٍ بني �شرطة امللك وق ّوات الأمن .ويف الواقع،
يتع ّلق �أحد امل�صادر الرئي�س ّية النعدام الأمن يف
مملكة ال�شلك بالتوتّرات بني املجتمع املح ّلي واجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
و�أ ّكد قادة فرقة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف ف�شودة �أ ّنهم لن يت�ساهلوا مع � ّأي �أذى يلحقه
جنودهم بال�س ّكان املدن ّيني و�أ ّنه يجب الإبالغ الفوري
عن � ّأي �إنتهاكات يتم �إرتكابها .كما �أ�شاروا �إىل �أ ّنه يف
�سياق مكافحة التم ّرد كان ا�ستجواب �ش ّبان من ال�شلك
واعتقالهم �أمر ًا م َّربر ًا .و�أعرب قادة اجلي�ش عن
قلقهم �إزاء دعم ال�شلك حلركة/جي�ش جنوب ال�سودان
الدميقراطي بالإ�ضافة �إىل ت�أييد احلركة ال�شعب ّية
لتحرير ال�سودان-التغيري الدميقراطي املزعوم
لأولوين ،غري �أنّ الم �أكول قائد احلركة ال�شعب ّية
لتحرير ال�سودان-التغيري الدميقراطي قد نفى ذلك.
وهذه العوامل قد �أثرت �سلب ًا على التعاون بني اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان وال�شلك يف ف�شودة.
ّ
وبينما و ّثقت ّ
منظمة العفو الدول ّية ومنظمة
هيومن رايت�س ووت�ش انتهاكات حلقوق الإن�سان� ،إال
�أن التواجد الدو ّ
يل يف املنطقة ظل حمدود ًا منذ بداية
عام  2012ب�سبب القيود الأمن ّية للجي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان .ويف �شهر �آذار  ،2013ح ّقق �أفراد
حفظ ال�سالم التابعني للأمم املتحدة تقدّم ًا يف �إجتاه
التجهيز لتواجدٍ يف ف�شودة ،ولكن مع الأزمة الأخرية

عادت هذه املناطق لت�صبح معزولة مر ًة �أخرى.
ونتيجة للتوتّرات املت�صاعدة بني الدينكا والنوير
ملح ٌة لتح ّق ٍق
وال�شلك يف �أعايل النيل ،هناك حاج ٌة ّ
ور�صد حقوق الإن�سان .كما �أنّ �سيا�سات االعتقال
اخلا�صة باجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وتدريب
حقوق الإن�سان املوجه للجنود بحاجة �إىل مراجعة.
وميكن �أن يكون الدّعم الدو ّ
ال�صدد،
يل ف ّعا ًال يف هذا ّ
ال �س ّيما من خالل تواجد �أفراد حفظ ال�سالم التابعة
للأمم املتحدة يف مملكة ال�شلك.
و ُي َع ّد الإفالت من عقاب انتهاكات حقوق الإن�سان
والو�صول املحدود للمعلومات املتع ّلقة بالو�ضع الأمني
م�سائل يجب �أخذها بعني االعتبار ،ال �س ّيما يف �ضوء
الأزمة الأخرية .وقد ُن ِز َعت الأ�سلحة من ال�شلك،
والتواجد الكبري للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف ف�شودة قد جلب معه حتدياته الأمنية اخلا�صة .
جر َيت
و ُي َع ّد مناخ التخويف ال�سيا�سي ملحوظ ًا .وقد �أُ ِ
املقابالت مع ال�ش ّبان يف فرتات م�سائية يف منازل
خا�صة ب�سبب اخلوف من مناق�شة ال�سيا�سة علن ًا.
ّ
وكان قادة الفرقة مرتدِّدين ب�ش�أن اللقاء ،حتّى بوجود
ر�سالة تعريفية �صادرة من املق ّر الرئي�سي للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا.
عاد الم �أكول يف الفرتة الأخرية �إىل ال�سيا�سة
يف جوبا وتبقى احلركة ال�شعب ّية لتحرير ال�سودان-
التغيري الدميقراطي حزب ًا �سيا�س ّي ًا فاع ًال � .اّإل
�أنه طوال ال�سنوات الأربعة املا�ضية كانت هناك
روايات عديد ٌة عن التخويف والتحر�ش بحقّ �أع�ضاء
حزب احلركة ال�شعب ّية لتحرير ال�سودان-التغيري
الدميقراطي ،وهذا ال ّ
نظام
يب�شر باخلري مل�ستقبل ٍ
65
تعددية حزبية يف جنوب ال�سودان .ويف ف�شودة ي�شعر
ب�شكل كبري وغالب ًا ما
ال�ش ّبان بالتهمي�ش ال�سيا�سي ٍ
يكون امللك بال �سلط ٍة مقارن ًة بامل�س�ؤولني احلكوم ّيني.
وعلى وجه التحديد ،ت�سوية النزاعات على الأرا�ضي
والو�صول �إىل �صناديق التنمية ودعم الزراعة املحل ّية
واملحا�سبة بخ�صو�ص انتهاكات حقوق الإن�سان تقع
خارج نطاق ال�سلطة التقليد ّية للملك� ،إذ تتط ّلب
ّ
تدخ ًال حكوم ّي ًا ومتثي ًال �سيا�سي ًا رفيع ًا على امل�ستويني
الوالئي والقومي.

مناق�شة

ُت َع ّد تدابري الأمن املحلية واحدة من اال�ستجابات
املحل ّي ًة للفجوة الأمن ّية – عدم قدرة ق ّوات الأمن
الر�سم ّية للدولة على اال�ستجابة لالحتياجات الأمن ّية
للمدن ّيني .ويف �أرجاء �أعايل النيل الكربى ،ال يوجد
لدى ق ّوات الأمن الر�سم ّية موارد كافية �أو طاقة
ب�شر ّية لال�ستجابة لكامل االحتياجات الأمن ّية.
وتنحى تدابري الأمن املحلية لعك�س ديناميكيات
ال�سلطة املحل ّية ،مبا يف ذلك ع�سكرة الهويات الإثنية،

مما �أدى بدوره ،من بني عوامل �أخرى� ،إىل �إ�ضعاف
دور ال�سلطات التقليد ّية يف جنوب ال�سودان .وهذه
قات غري
الهويات تتلقى الأ�سلحة والذخرية من تد ّف ٍ
م�شروعة يف �أرجاء القرن الأفريقي ،ومن الوالية
وم�س�ؤويل احلكومة املحل ّية ،ومن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان وال�شرطة .ورغم اجلهود املبذولة
لنزع الأ�سلحة من ال�س ّكان املحل ّيني ،ف�إن عدد غري
معلوم من الأ�سلحة �أعيد �إىل املجتمعات التي �سبق
66
و�أن جمعت منها.
ً
تدابري الأمن املحلية ميكن �أن تكون ر�سم ّية �أو
غري ر�سم ّية ،بحيث تعك�س نوع الدعم الذي تتل ّقاه من
م�س�ؤويل احلكومة املحل ّية وق ّوات الأمن .ويف بع�ض
احلاالت ،كما هو احلال يف والية الوحدة ،ميكنها �أن
ت�ستجيب النعدام الأمن جنب ًا �إىل جنب مع ال�شرطة
واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وقبل العنف
الأخري ،كان هناك ادّعاءاتٌ وا�سعة االنت�شار قيد
التداول ملدّة �شهور ت�شري �إىل �أنّ جنود اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان يز ّودون �ش ّبان من النوير واملوريل يف
والية جونقلي بالأ�سلحة والذخرية 67.ويعترب التعاون
بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وتدابري �أمن
حملية مثل �شرطة ملك ال�شلك �أمر ًا وارد احلدوث
ب�صورة �أقل �أو غري معرتف به ر�سمي ًا.
والتوتّرات بني ق ّوات �أمن الوالية واملجتمعات
التي يهدفون �إىل حمايتها تطرح حت ّدي ًا رئي�س ّي ًا �أمام
جهود نزع الأ�سلحة من املدن ّيني و�إ�صالح القطاع
الأمني يف جنوب ال�سودان .وا�ستناد ًا �إىل البحث
جري لأغرا�ض هذا التقرير ،ف�إن تدابري
الذي �أُ ِ
الأمن املحلية غالب ًا ما تعرف من ِق َبل جمتمعاتها
ب�إعتبارها م�صدر ًا للأمن واحلماية .وقد �أ�شار
املح ِّللون �إىل أ� ّنه "نظر ًا لأنّ هذه املجموعات
مدفوعة برغبة حماية عائالتها وجمتمعاتها ،ف�إنها
متيل لكونها �أق ّل عنف ًا ولديها رو ٌح معنو ّي ٌة �أعلى
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بالقيا�س �إىل ق ّوات �أمن الوالية".
وب�شكل عام ،ف�إن ت�أثري تدابري الأمن املحلية
على الأمن يعترب ت�أثري ًا خمتلط ًا .ففي حني ي�شارك
ال�ش ّبان امل�س ّلحون يف هجمات �سلب املا�شية وجرائم
القتل بداعي االنتقام ،ف�إنهم كذلك يو ّفرون
احلماية ملجتمعاتهم .وامل�ساعي الرامية لنزع
�سالح املجتمعات املتنازعة ويف ذات الوقت ت�سوية
اخلالفات من خالل عدم وجود التن�سيق والتعاون
بني م�س�ؤويل احلكومة املحل ّية وال�سلطات التقليد ّية،
بالإ�ضافة �إىل نق�ص الإرادة ال�سيا�س ّية على امل�ستوى
كامل.
ب�شكل ٍ
القومي لتطبيق قانون احلكومة املحل ّية ٍ
وبروز تدابري الأمن املحلية يف جنوب ال�سودان ي�شري
�إىل نق�ص الو�ضوح بني املمار�سة و ال�سيا�سة الأمن ّية،
واالحتياجات والإمكان ّيات ،والأدوار وامل�س�ؤول ّيات
اخلا�صة بال�شباب ،بل
الر�سم ّية والعرف ّية ،لي�س فقط
ّ

اخلا�صة باجلنود وال�شرطة وم�س�ؤويل احلكومة
كذلك
ّ
املحل ّية .وقد تكون احلكومة كذلك �أق ّل ا�ستعداداً
لتوفري الأمن الر�سمي للمناطق التي تقع حتت حماية
تدابري الأمن املحلية.
بالن�سبة للفاعلني الدول ّيني الذين يركزون على
�إ�صالح القطاع الأمني يف جنوب ال�سودان ،ف�إن
تدابري الأمن املحلية تقدم جمموع ًة فريد ًة من
التحدّيات والفر�ص� .إذ �أن العنف والتغيرّ املفاجئ
يف الأحداث يف جنوب ال�سودان قد ك�شف النجاح
املحدود مل�ساعي احلكومة واجلهات املانحة يف بناء
م� ّؤ�س�سات دولة م�ستق ّرة وفاعلة من �أجل �إ�صالح
الأداء احلكومي والقطاع الأمني .ويجب �أن ُي َ
نظر �إىل
ال�سري نحو احلداثة والدميقراط ّية كعمل ّي ٍة تدريج ّي ٍة
ميكن �أن ت�ستفيد من الأ�شكال الهجينة للق ّوة
وال�سلطة .ويواجه جنوب ال�سودان يف الوقت احلايل
حزمة من التحدّيات املع ّقدة فيما يتع ّلق بكيف ّية �إدارة
الالمركز ّية جنب ًا �إىل جنب مع الأ�شكال املحل ّية للق ّوة
وال�سلطة .وق�ضايا الإفالت من عقاب انتهاكات
حقوق الإن�سان ،والتهمي�ش ال�سيا�سي للأقل ّيات
العرق ّية ،والتد ّفقات غري امل�شروعة للأ�سلحة ،ال
تعترب ق�ضايا جديدة .ويجب على جنوب ال�سودان
�أن ي�ستعر�ض ب�شكل دقيق التجارب ال�سابقة والو�ضع
احلايل جلهازه الأمني  ،يف �أثناء �سعيه ملجابهة
التحدّيات القائمة.

اال�ستنتاجات

وا�ضعني يف الإعتبار خلف ّية احلرب الأهل ّية ،بالإ�ضافة
للم�ساعي املبذولة حملي ًا لتوفري الأمن املجتمعي،
ف�إن انت�شار تدابري الأمن املحلية يف جنوب ال�سودان
ال يعد �أمر ًا مفاجئ ًا� .إذ �أن ع�سكرة الهويات الإثنية
وا�ستخدام ال�ش ّبان امل�س ّلحني كق ّو ٍات مقاتل ٍة م�ساعدة
ظلت �سمة �أ�سا�سية تطبع طريقة عمل تدابري الأمن
املحلية يف جنوب ال�سودان .وقد وجد القادة التقليد ّيون
والع�سكر ّيون �أنّ ال�سيطرة على ه�ؤالء ال�ش ّبان امل�س ّلحني
تزداد �صعوب ًة مبرور الوقت 69.والعنف املرتبط
بهجمات �سلب املا�شية بالذات �أخذ يف التزايد بقدر
كبري منذ اال�ستقالل 70.ويف بع�ض احلاالت� ،أخذت
مع�سكرات املا�شية تعمل بالوكالة عن اخل�صماء
ال�سيا�س ّيني يف جوبا – من خالل الإ�ستحواذ على
الأر�ض واملا�شية واملمتلكات بالق ّوة.
وميكن �أن ُي َ
نظر �إىل تدابري الأمن املحلية يف جنوب
ال�سودان على �أ ّنها ا�ستجاب ٌة حمل ّي ٌة للفجوة الأمن ّية
التي تهدّد ال�سالم واال�ستقرار اللذان �سعى اال�ستقالل
لتحقيقهما .فانعدام الأمن� ،أو ب�صور ٍة � ّ
أدق قدرة
ق ّوات �أمن الوالية على توفري احلماية للمدن ّيني،
قد فاقت تدريب وموارد و�إمكانات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان وجهاز �شرطة جنوب ال�سودان.
www.smallarmssurveysudan.org
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ويف بع�ض احلاالت ،جنم عن ذلك تدابري �أمن ّي ٍة
ر�سم ّي ٍة وغري ر�سم ّية بني م�س�ؤويل احلكومة املحل ّية
حاالت �أخرى جتلت يف
وال�سلطات التقليد ّية ،بينما يف ٍ
جمموعات من ال�ش ّبان امل�س ّلحني ال ت�سعى
�إعادة ظهور
ٍ
حلماية جمتمعاتهم فح�سب ،بل �أي�ض ًا للم�شاركة يف
هجمات �سلب املا�شية والهجمات الث�أر ّية التي ت�أجج
حلقات العنف املتكررة.
وقد متتلك تدابري الأمن املحلية قدر كبري من
ال�شرع ّية على امل�ستوى املحلي� ،إال �أ ّنها ميكن �أي�ض ًا
�أن ت�ضعف احتكار الدولة ال�ستخدام الق ّوة ،حيث
اجلندي واملد ّ
ين مائع ًا،
جتعل اخلط الفا�صل بني
ّ
وكذا اخلط بني احلماية والعنف .وقد فاقمت
عمل ّية النزع الق�سري للأ�سلحة من انعدام الأمن
و�ألقت على عاتق ال�سلطات التقليد ّية وم�س�ؤويل
احلكومة املحل ّية �ضغوطات مت�ضاربة ،فمن جهة
هناك التق ّيد بتوجيهات الدولة القا�ضية بنزع
الأ�سلحة من جمتمعاتهم ،ومن اجلهة الأخرى هناك
اال�ستجابة الحتياجاتهم الأمن ّية .و ُي َع ّد نق�ص الثقة
بني املجتمعات وق ّوات الأمن �أمر ًا جوهر ّي ًا ويجب
التعاطي معه لكي تتم عمل ّيات نزع �أ�سلحة املدن ّيني
على نحو ذو مغزى.
هذا اال�ستك�شاف املتع ّلق بتكوين تدابري الأمن
املحلية وت�سليحها و�أن�شطتها ال يلقي ال�ضوء على
الديناميك ّيات الأمن ّية احلال ّية فح�سب ،بل �أي�ض ًا على
التحد ّيات ذات ال�صلة ،مثل حماية املدن ّيني ونزع
الأ�سلحة من املدن ّيني والإفالت من عقاب انتهاكات
حقوق الإن�سان ومعايري �إدارة املخزونات االحتياط ّية
للأ�سلحة والذخرية .وعلى اجلبهة ال�سيا�س ّية ،ف�إن
املو�ضوعات الرئي�سية ت�شمل تطبيق قانون احلكومة
املحل ّية ب�صورة كاملة وتو�سيع العمل ّية ال�سيا�س ّية
لت�شمل ال�سلطات التقليد ّية والقادة ال�ش ّبان والن�ساء
ّ
ومنظمات املجتمع الدّويل ،ال �س ّيما يف احلوار املبا�شر
واملفاو�ضات بني املجتمعات املتنازعة .وجمابهة هذه
التحدّيات �سوف تتطلب درجة عالية من الإراد ًة
ال�سيا�س ّي ًة وتخطيط ًا ا�سرتاتيج ّي ًا وقياد ًة قو ّي ًة على
امل�ستوى القومي .وهذه اجلهود لي�س من �ش�أنها فقط
حت�سني احلكم املح ّلي ،بل كذلك �ستقطع �شوط ًا
طوي ًال يف التعاطي مع امل�س ّببات اجلذر ّية لأعمال
العنف الأخرية.
ون�سبة للوجود املحدود مل�ؤ�س�سات الوالية يف
املناطق الريف ّية والنائية ،ف�إن احلكومة لديها حجج
جيدة للدخول يف �شراكة مع ال�سلطات التقليد ّية
ّ
ومنظمات
والقادة ال�ش ّبان وجمموعات الن�ساء
املجتمع املدين من �أجل حت�سني �إي�صال اخلدمات
والأمن و�سيادة القانون .ويو ّفر قانون احلكومة
أ�سا�س
املحل ّية �إطار ٍ
عمل للتعاون ،بالإ�ضافة �إىل � ٍ
قانو ٍّ
ين للقانون العريف يف ت�سوية النزاعات املدن ّية.
ً
ً
ومع ذلك ،مل يتل ّقى القانون دعما كافيا على امل�ستوى
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القومي ،ال �س ّيما يف �أو�ساط �أع�ضاء النخبة املتع ِّلمة
ّ
متح�ضرة
يف جوبا ،الذين يت�ص ّورون دولة دميقراطي ًة
منف�صلة عن الطرق التقليد ّية املنتمية للما�ضي.
و�إىل جانب التحدّيات املب ّينة يف هذا التقرير ،ف�إن
الأثر بعيد املدى لتدابري الأمن املحلية على ال�سالم
والأمن يف جنوب ال�سودان �سوف يعتمد بقدر كبري
على العمل ّية ال�سيا�س ّية التي تتك�شف يف �أعقاب الأزمة
احلال ّية.
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 ويقدم م�شروع التقييم.املوجهة لل�سيطرة على الت�سلح يف �أنحاء ال�سودان وجنوب ال�سودان
) �أي�ض ًا �إر�شادات بخ�صو�ص ال�سيا�سات املتَّبعة ملواجهةHSBA( الأ�سا�سي للأمن الب�شري
.حالة انعدام الأمن

من�سق
ِّ ، ُيرجى التوا�صل مع يوديت ليما،للمزيد من املعلومات �أو �إعطاء التغذية الراجعة
 عرب،)HSBA( م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
yodit.lemma@smallarmssurvey.org لقطات دور ّي ٍة للمعلومات الأ�سا�س ّية ب�صيغ ٍة �سهل ٍة الربيد الإلكرتوين
وقد ُ�ص ِّم َمت التقارير املخت�صرة لتوفري
ٍ
 كما ُي ِع ّد امل�شروع �سل�سل ًة من �أوراق العمل تكون �أطول و�أكرث تف�صي ًال من.بالن�سبة للقارئ
 وتتو ّفر كا ّفة الإ�صدارات بال ّلغ َتينْ الإجنليز ّية والعرب ّية على املوقع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان.التقارير املخت�صرة
 كما ن�صدر تقارير "احلقائق م�سح الأ�سلحة ال�صغرية.www.smallarmssurveysudan.org الإلكرتوين
والأرقام" على نح ٍو �شهريٍّ حول الق�ضايا الأمن ّية الرئي�س ّية على املوقع الإلكرتوين
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E

www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php

1202 Geneva, Switzerland

+41 22 732 2738 فاك�س

+41 22 908 5777 ) الدعم املايل املبا�شر من وزارة هاتفHSBA( ويتلقّى م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري
اخلارج ّية الأمريك ّية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارج ّية الدمنارك ّية ووزارة اخلارج ّية الرنويجية
 كما تلقّى الدعم يف ال�سابق من �صندوق ال�سالم والأمن.لل�سالم
ّ ومعهد الواليات املتحدة
العاملي التابع لإدارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة الدولية يف كندا ووزارة اخلارجية
.الهولندية والتجمع املعني مبنع ن�شوب ال�صراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة
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