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 ،2013 عام  دي�سمرب  الأول/  كانون  يف  اإندلعه  منذ 
يف  ال�سودان  جنوب  يف  الأهلي  ال�سراع  ت�سّبب 
على  يزيد  ما  وخلف  �سخ�ص  مليون  يقارب  ما  نزوح 
10،000 قتيل.1 وظل معظم القتال مركزا يف منطقة 
العوا�سم  حول  ذلك  يف  – مبا  الكربى  النيل  اأعايل 
ال�سرتاتيجية للوليات كبانتيو )ولية الوحدة( وبور 
)ولية جونقلي( وملكال )ولية اأعايل النيل(. وولية 
اأعايل النيل الكربى الغنية بالنفط تعد موطنًا للنوير 
لرئي�ص  ال�سابق  النائب  م�سار  لرياك  املنا�سرين 
يف  املعار�سة  يقود  الذي  ال�سودان  جنوب  جمهورية 

الوقت الراهن وينحدر من ولية الوحدة.
ودخول قوات غري ر�سمّية يف ال�سراع يبدو اأمرًا ل 
ي�ستهان به. اإذ اأن كال اجلانبني قد قاما بتجنيد �سّبان 
جونقلي  ففي  املقاتلة.2  قواتهم  لإ�ستكمال  م�سّلحني 
اإىل جانب  امل�سلحني  نوير  اللوا  �سباب  اآلف من  قام 
قوات متمّردة موالية لبيرت قديت بال�سيطرة على بور 
الأثناء  ويف  دي�سمرب.   / الأول  كانون  �سهر  اأواخر  يف 
�سمح الرئي�ص �سلفاكري بتجنيد وتدريب اآلف ال�سّبان 
جوبا،  مقّرها  قيادته  حتت  م�ساعدٍة  قّوٍة  لت�سكيل 
دين عديدين من مناطق يغلب عليها  حيث جَلب جمنَّ
اجلي�ص  �سرع  كما  الكربى.3  الغزال  بحر  يف  الدينكا 
ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف اإ�ستقطاب جمندين جدد 
من املنطقة ال�ستوائّية وغرب بحر الغزال للقتال يف 

اخلطوط الأمامّية يف وليَتْي الوحدة واأعايل النيل.4
ال�سراع  يف  امل�سلحني  لل�سّبان  ال�سريع  والتجنيد 
اإقرار  ويعترب  القتالّية  القدرة  اإىل  احلاجة  يك�سف 
ما  وغالبّا  املجتمع  يف  لالأمن  رين  كموفِّ باأدوارهم 
الولية.  يف  الر�سمّي  الأمن  يغيب  عندما  ذلك  يكون 
يف  الأمد  بعيدة  �سمًة  املحلية  الأمن  تدابري  وُتَعّد 
مناطق جنوب ال�سودان الريفية، ولها وجود وا�سح يف 
للفجوة  نظرًا  اأخ�ص  وجه  على  الكربى  النيل  اأعايل 
الأمنّية  القوات  قدرة  عدم   – الوا�سحة  الأمنّية 
الأمنّية  للحاجات  ال�ستجابة  على  للولية  الر�سمّية 

هجمات  يف  املحلي  الأمن  م�ساكل  وت�سمل  للمدنّيني. 
امليلي�سيا،  ون�ساط جمموعات  املتكررة  املا�سية  �سلب 
الأمد  طويل  الإنت�سار  تاأثريات  اإىل  بالإ�سافة 

والذخرية. لالأ�سلحة 
ويناق�ص هذا التقرير تنظيم تدابري الأمن املحلية 
ديناميكّيات  على  واأثرها  الكربى  النيل  اأعايل  يف 
الأمن املحلية يف املنطقة، وذلك بال�ستناد اإىل البحث 
ولية  يف  مايوم  مقاطعة  يف  اأُجِري  الذي  الأ�سلي 
ومقاطعة  جونقلي  ولية  يف  ورور  ومقاطعة  الوحدة 
ف�سودة يف ولية اأعايل النيل قبل اإندلع ال�سراع وا�سع 
النت�سار يف اأعايل النيل الكربى. وتقليد تدابري الأمن 
املحلية يف هذه املناطق كان عاماًل من العوامل التي 

اأدت اإىل التعبئة ال�سريعة لل�سّبان امل�سّلحني يف بداية 
الأزمة الأخرية.

الطرق  على  خا�ص  ب�سكٍل  التقرير  هذا  ويرّكز 
املحلية  الأمن  تدابري  تقوم  خاللها  من  التي  املعّقدة 
بتو�سيح ديناميكّيات الأمن املحلية والعادات الثقافّية 
املرتبطة بدور ال�سّبان يف توفري احلماية ملجتمعاتهم. 
كما ي�سف البيئات الأمنّية يف مناطق درا�سة احلالة 
وتاأثرياتها  ووظائفها  املحلية  الأمن  تدابري  وبنيات 
على م�ستويات الأمن. ويف منحاه هذا ينظر التقرير 
– مبا يف  للولية  الأمنّية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  يف 
يف  توؤّثر  التي   – املدنّيني  �سالح  نزع  حمالت  ذلك 
بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  املحلية،  الأمن  تدابري  ت�سكيل 
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امل�سكالت الأمنّية املرتبطة بتدابري الأمن املحلية.
وت�سمل ال�ستنتاجات الرئي�سّية مايلي:

يف حني قامت تدابري الأمن املحلية  يف اأعايل  �
اأنها  اإل  للمدنّيني،  احلماية  بتوفري  النيل 
من  والنتقام  العنف  دورات  اأي�سًا يف  �ساهمت 
خالل وقوع انتهاكات حقوق الإن�سان وهجمات 
وحالت  الأخرى  املجتمعات  على  م�سّلحة 
وذلك  القانون،  نطاق  تتم خارج  التي  الإعدام 
�سمن عملّية ال�ستجابة للتهديدات املحلية التي 

تواجه املجتمع.
التقليدّيون  � والقادة  املحلّية  احلكومة  م�سوؤولو 

الإ�سراف  يقدمون  ل  الكربى  النيل  اأعايل  يف 
وامل�سائلة الالزَمنْي لل�سماح بعمل تدابري الأمن 

املحلية بفعالّية و�سمن نطاق القانون.
يكون  � ل  قد  التقليدّية  ال�سلطات  اأن  حني  يف 

لها قيادة و�سيطرة مبا�سرة على تدابري الأمن 
يف  الزمن  مبرور  �سلطتها  اأخذت  وقد  املحلية، 
فاإنها  احلكومّيني،  امل�سوؤولني  مقابل  الرتاجع 
تخول  كبرية  حملّيًة  �سرعّيًة  متلك  تزال  ما 
وحل  الغرمية  املجتمعات  بني  التفاو�ص  لها 

النزاعات دون عنف.
يف ظل غياب القوات الأمنّية امل�ستقّرة والفعالة  �

الق�سري  ال�سالح  نزع  يفاقم  قد  الولية،  يف 
زيادة  خالل  من  وذلك  الأمن،  انعدام  من 
من  امل�سّلحة  الهجمات  اإزاء  املجتمعات  �سعف 
اإزاء  العدائية  وزيادة  الغرمية،  املجتمعات 

اجلي�ص.
�سيا�سّيًا،  � �سة  املهمَّ املجموعات  تعتمد  ما  عادًة 

كال�سلك واملوريل، يف توفري الأمن على تدابري 
للقوات  يكون  عندما  �سّيما  ل  املحلية،  الأمن 
القمعّية  الأفعال  من  �سجاّلً  الولية  يف  الأمنّية 

بحّقها.
�ساهم تقليد تدابري الأمن املحلية عرب منطقة  �

اأعايل النيل الكربى وانت�سار الأ�سلحة ال�سغرية 
يف التعبئة ال�سريعة لل�سّبان امل�سّلحني يف جانَبْي 

ال�سراع احلايل.

تدابري الأمن املحلية يف جنوب ال�سودان
املناطق  من  للعديد  �سمة  هي  املحلية  الأمن  تدابري 
اأو ل ت�ستطيع  املعر�سة لل�سراع حيث ل توّفر الولية 
توفري الأمن الكايف. وميكن لتدابري الأمن املحلية اأن 
ُيعرَتف  وبينما  الأمنّية".  "الفجوة  هذه  ل�سد  تت�سكل 
ببع�ص تدابري الأمن املحلية ر�سميًا، وحيث اأنها اأّيدت 
قوات املجتمع التي تن�ّسق بفعالّيٍة مع من يوّفر الأمن 

وتقع  ر�سمّيًة  اأقّل  اأخرى  تدابري  ثمة  فاإن  الولية،  يف 
اأنها  رغم  ذلك،  ومع  الولية.  �سيطرة  نطاق  خارج 
يف  املحلية  الأمن  تدابري  ُتبنيَّ  اأمنّية،  خدماٍت  توّفر 
اأرجاء العامل على اأنها تفاقم حالة انعدام الأمن من 
انتهاكات حقوق الإن�سان وهجمات  التورط يف  خالل 
الثاأر وحالت الإعدام التي تتم خارج نطاق القانون.5
اجلهة  هو  اجلي�ص  يبقى  ال�سودان،  جنوب  ويف 
انتقاله  اأّن  اإل  للولية،  الأمن  توّفر  التي  الرئي�سّية 
امل�ستوى  على  ممثٍل  اإىل  متمّردٍة  قوٍة  من  املنتظر 
ُتَعّد  املدنّيون  عليه  ي�سيطر  لالأمن  ٍر  وموفِّ القومي 
اجلي�ص  ي�ستمّر  وبينما  الكتمال.  عن  بعيدًة  خطوة 
اأ�سبحت  وال�سيطرة،  القيادة  بق�سايا  التم�ّسك  يف 
على  الأخالقّية  الأمور  ت�سرّيها  التي  الهجمات 
النيل  اأعايل  متكّررة احلدوث يف  املجتمعات ظاهرًة 
و�سلك.  ونوير  موريل  جمتمعات  توجد  حيث  الكربى 
الذي  ال�سودان،  جنوب  �سرطة  جهاز  لدى  ويبقى 
على  املحلي  لالأمن  املوّفرة  اجلهة  اأّنه  على  ر  ُي�سوَّ
املدى البعيد، تواجٌد �سعيٌف تنق�سه املوارد، ل �سّيما 
جنوب  �سرطة  جهاز  اأّن  كما  الريفّية.  املناطق  يف 
الأمنّية  للتهديدات  لال�ستجابة  ز  جمهَّ غري  ال�سودان 

وا�سعة النطاق كامليلي�سيات املتمّردة.
تعترب ظاهرًة جديدًة يف  املحلية ل  الأمن  تدابري 
جنوب ال�سودان، فمنذ فرتة ال�ستعمار، عادًة ما كان 
اجلماعات  وحكماء  الروؤ�ساء   – التقليدّيون  القادة 
يف  ي�ساركون   – ال�سّبان  والقادة  الروحّيون  والقادة 
توفري الأمن والعدل والإدارة املحلّية.6 وي�ستمّر هوؤلء 
بتوفري هذه اخلدمات اليوم، وذلك رغم اأّن �سلطتهم 
العرقّية  الهوية  اأُ�سِعَفت من خالل ع�سكرة  كانت قد 
احلكومة  م�سوؤويل  بوا�سطة  ال�سيا�سّي  وتهمي�سها 
لعام 2009  املحلّية  قانون احلكومة  وينّظم  املحلّية.7 
على  املحلّية  الإدارة  يف  التقليدّية  ال�سلطات  دور 
اأي�سًا  يحّدد  اأنه  اإل  وبوما،  وبايام  املقاطعة  م�ستوى 
خالل  من  ال�سيا�سّي  وتاأثريها  الذاتّي  ا�ستقاللها 
احلكومة  مل�سوؤويل  الإدارّية  ال�سيطرة  حتت  و�سعها 
املحلّية )GRSS, 2009(.8 وقد اأّثرت هذه الإحالة �سلبًا 
و�سط  �سّيما  ل  جمتمعاتها،  موؤازرة  على  قدرتها  يف 

الأقلّيات العرقّية كموريل وال�سلك.9
ومنذ انتهاء احلرب الأهلّية، اأّثر تركيز احلكومة 
ال�سيا�سة  اأنها  على  املدنيني  من  ال�سالح  نزع  على 
املتاأثرة  الريفّية  املناطق  يف  الرئي�سّية  الأمنية 
بالعنف يف اأعايل النيل الكربى التي كان لها تاأثريًا 
عميقًا يف �سياق ن�ساطات تدابري الأمن املحلية. وقد 
َم نزع ال�سالح من املدنيني ظاهرّيًا لتقليل عدد  مِّ �سُ
والتمّرد  املا�سية  �سلب  لهجمات  املتوّفرة  الأ�سلحة 

لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  اأّن  اإل  الثاأر،  وهجمات 
بطريقٍة  ال�سالح  نزع  عملّية  يجر  مل  ال�سودان 
نزع  بعد  احلماية  توفري  يف  ف�سل  اأّنه  كما  متوازنة، 
غري  املجتمعات  ترك  الأوقات  بع�ص  – يف  ال�سالح 
امل�سّلحة حتت رحمة غرمائها. ونزع ال�سالح يف حد 
اأن  كما  الأحيان،  وعنيفًا يف معظم  قمعّيًا  كان  ذاته 
وت�سجيلها  الأ�سلحة  جلمع  املالئمة  غري  الأنظمة 
الأ�سباب،  ولهذه  فعالّيته.  من  قللت  قد  وتخزينها 
احلكومة  م�سوؤويل  بع�ص  وحتى  الروؤ�ساء  اّدعى 
اأّن نزع ال�سالح من املدنيني يجب اأن ُيجرى  املحلّية 
على  قادرة  الأمنّية  القوات  تكون  حالة  يف  فقط 

اأ�سا�سي من احلماية ملجتمعاتهم.10 توفري م�ستوى 
العديد من املجتمعات  ا�ستمرت  ويف عام 2014، 
يف اأعايل النيل الكربى واملناطق الأخرى يف العتماد 
الوحيد  الأمني  كامل�سدر  املحلية  الأمن  تدابري  على 
الثاأر،  وهجمات  املا�سية  �سلب  هجمات  جتاه  لها 
امل�ساركة  نحو  تّتجه  اجلماعات  هذه  اأّن  رغم  وذلك 
ومن  الطويل.  املدى  على  ت�سعف  التي  الأن�سطة  يف 
املحتمل اأن تت�ساعد دورات العنف والثاأر هذه، وذلك 
اإطالق  لوقف  مايو   / اأيار  �سهر  اتفاقّية  وجود  رغم 
النار.11 ويف الواقع، �سوف ت�ستمر الرغبة القوية على 
اأعايل  يف  النوير  جمتمع  من  العديد  و�سط  النتقام 
النيل الكربى اإذا مل ُتبَذل جهوٌد جدّيٌة لتناول الإفالت 
من العقاب لعملّيات القتل التي حدثت يف �سهر كانون 
القتل  عملّيات  ذلك  2013، مبا يف  دي�سمرب   / الأول 
دينكا  ارتكبتها  التي  جوبا  يف  نوير  بحق  املنهجّي 

موالية لكري عند بداية ال�سراع.

ولية الوحدة
لها حدود م�سرتكة مع  بالنفط  الغنّية  الوحدة   ولية 
ال�سودان ومنطقة اأبيي املتنازع عليها. وت�ستمر الولية 
ال�سراعات  من  الالجئني  اآلف  ا�ست�سافتها  يف 
كما  الأزرق،  والنيل  كردفان  جنوب  يف  اجلارية 
يف  الق�سف  ب�سبب  نزحوا  اأ�سخا�سًا  ا�ستقبلت  اأّنها 
يف  ال�سودانّية  امل�سلحة  القوات  به  قامت  الذي  بانتيو 
اأخذوا  كثريون  اأن  غري  ني�سان2012،   / اأبريل  �سهر 
/ الأول  كانون  �سهر  يف  ال�سراع  بدء  منذ  يغادروها 

دي�سمرب 2013. وبحلول حزيران / يونيو 2014، كانت 
وكالة الالجئني التابعة لالأمم املتحدة ت�ست�سيف اأكرث 
األف لجٍئ يف مع�سكر ييدا لالجئني القريب  من 70 
من احلدود مع ال�سودان.12 وبالرغم من اأن التوّترات 
مع ال�سودان تبقى عالية، اإل اأن املجتمعات الرعوّية يف 
ولية الوحدة ظلت منذ عهد بعيد تنظر اإىل هجمات 
الأمن  انعدام  م�سادر  اأكرث  باإعتبارها  املا�سية  �سلب 
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العنف  دورات  يف  حمليون  �سبان  ي�سرتك  اإحلاحًا.13 
ال�سنوات  يف  تت�ساعد  اأخذت  التي  هذه  والنتقام 

الأخرية.14
املتناول  يف  واخلفيفة  ال�سغرية  الأ�سلحة  وتوافر 
يف  القبائل  بني  ما  ال�سراع  تفاقم  يف  اأ�سهم  قد 
احلرب  حقبة  من  الأ�سلحة  ومرياث  الوحدة.  ولية 
بتزويد  اجلي�َسنْي  كال  قام  اإبانها  التي  الأهلّية- 
قيد  يبقى  والذخرية-  بالأ�سلحة  املحلية  املجتمعات 
التداول. وهناك �سواهد ت�سري اإىل اأّن القوات الأمنّية 
اإ�سافّيٍة  اأ�سلحٍة  للمدنيني  اأتاحت  قد  اأي�سًا  اجلنوبّية 
اأحدث،  حقبة  يف  جرى  الذي  هجليج  ح�سار  اأثناء 
يف �سهَرْي اآذار / مار�ص - وني�سان / اأبريل من عام 
التدّفقات  اأّن  يعتقد  اإىل ذلك،  وبالإ�سافة   15  .2012
ت�ساهم يف  ال�سودان  امل�سروعة عرب احلدود من  غري 

تغذية املخزونات املدنّية يف ولية الوحدة.
ورغم اأن الّدعاءات الر�سمّية تاأتي على النقي�ص، 
اإل اأن طريقة تعاطي اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان 
مع الأ�سلحة التي ُجِمَعت اأثناء جهود نزع ال�سالح من 
الأنظمة  لغياب  ونتيجة  للجدل.  املدنيني ظلت مثريًة 
تكن  مل  واإتالفها،  وت�سجيلها  الأ�سلحة  جلمع  الفّعالة 
الإجمايل  بالعدد  الإملام  على  القدرة  الأمنّية  للقّوات 
لالأ�سلحة التي مت ت�سليمها اأو التاأكد من عدم ت�سربها 
املحلّيني  للقادة  ووفقًا  اأخرى.16  مرًة  املجتمعات  اإىل 
للجي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان، ُجِمَعت حوايل 11 
ال�سنوات  خالل  الوحدة  ولية  يف  �سالح  قطعة  األف 
ت�سليمها  مت  منها  اآلف   5 حوايل   ، الأخرية  اخلم�ص 
الن�سف  يف  اأخرى   500 ِبَط  �سُ كما   17  .2013 عام 
�سّباٌن  قتل  اأن  بعد  وذلك   ،2013 عام  من  الأول 
ي�ستجيبون  كانوا  �سرطة  �سّباط  ثمانية  م�سّلحون 
لهجمة �سلب ما�سية يف مقاطعة كوت�ص.18 ومن خالل 
اإعادة تقييم جرت موؤخرًا ل�سيا�سات واإجراءات اإدارة 
املخزون الفائ�ص للجي�ص تبني اأن هناك حت�سن كبري 

يف جمال الأداء.19
ومنذ حقبة طويلة �سابقة لإندلع ال�سراع الأخري، 
من  دينكا  و�سّبان  الوحدة  ولية  من  نوير  �سّبان  فاإن 
ولية واراب املجاورة ظلوا حبي�سني حللقٍة مميتٍة من 
ناحية  ومن  الثاأر.  وهجمات  املا�سية  �سلب  هجمات 
الذي جاء على نحو  املدنّيني  نزع �سالح  فاإن  اأخرى، 
وو�سع  املجتمعات  بني  العنف  فاقم  قد  متوازن  غري 
م�سوؤويل  مع  مت�سق  غري  موقٍف  يف  املجتمعات  قادة 
الأ�سلحة  لنزع  حملٍة  اآخر  وعلقت  املحلّية.  احلكومة 
ولية  يف  مايوم  مقاطعة  يف  املدنيني  من  الق�سرّي 
بعد  وذلك   ،2013 يونيو   / ني�سان  �سهر  يف  الوحدة 
من  دينكا  �سّبان  �سّنها  املجتمع  على  م�سّلحٍة  هجمٍة 

�سمال التوجن يف ولية واراب.20 ويف وقٍت �سابق، قام 
الدينكا  جمتمعات  من  جمتمع  مبهاجمة  نوير  �سّبان 
يف  ت�سّبب  مما  واراب،  ولية  �سرق  قوقريال  بلدة  يف 
وفاة 33 مديّن غري م�سّلح كان معظمهم من الن�ساء 
والنتقام  العنف  ودورات  ال�سن.21  وكبار  والأطفال 
 – – والغياب احلايل  من هذا القبيل تربز احلاجة 
لتن�سيق عايل امل�ستوى من اأجل و�سع وتطبيق �سيا�سٍة 

اأمنّيٍة على كاّفة امل�ستويات.
على  اأ�سا�سية  ب�سورة  امل�سوؤولًة  هي  وال�سرطة 
ما  عادًة  اأنها  اإّل  املا�سية،  �سلب  لهجمات  ال�ستجابة 
عملّي  نحٍو  وعلى  ذلك.  لفعل  التجهيز  �سعيفة  تكون 
اأخذ  نحو  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبّي  اجلي�ص  يّتجه 
اإل  الأمنّية،  للتهديدات  ال�ستجابة  يف  املبادرة  زمام 
الإن�سان  حقوق  يف  الكايف  التدريب  اإىل  يفتقر  اأنه 
�سرطة  جهاز  من  كلٌّ  ويعاين  القانونّية.  واملعايري 
ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  واجلي�ص  ال�سودان  جنوب 
والذخرية،  املركبات  على  اإمكانّية احل�سول  قّلة  من 
حمدودة  واإمكانّية  املرتبات،  يف  وتاأخري  اإنخفا�ص 
للح�سول على الطائرات ل�ستك�ساف م�ساحة الأر�ص 
ال�سا�سعة حيث حتدث هجمات �سلب املا�سية. ونتيجة 

لذلك، عادًة ما يكون جهاز ال�سرطة واجلي�ص ال�سعبي 
املجتمعات  لحتياجات  ال�ستجابة  على  قادَرْين  غري 
الأمنّية  القّوات  تكون  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  الأمنّية. 
يف بع�ص الأحيان اأكرث عددًا ويكون لديها اأ�سلحًة اأكرث 
واأف�سل. ونتيجة لذلك، قد ي�سم جهاز �سرطة جنوب 
قواتهم  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  واجلي�ص  ال�سودان 
اإىل قّوات �سّبان م�سّلحني من املجتمعات التي تعّر�ست 
للهجمات بغية اإ�ستعادة املا�سية امل�سروقة واإرجاعها.22 
بني  الفا�سلة  اخلطوط  متييع  اإىل  مييل  املنحى  وهذا 

اجلندي واملدين، وبني اجلي�ص وال�سرطة.

مايوم" "اأبناء 
اأقل من 50 كم من احلدود  تقع بلدة ميوم على بعد 
ومنطقة  لل�سودان،  التابعة  كردفان  جنوب  ولية  مع 
لنعدام  تعّر�سها  جانب  واإىل  عليها.  املتنازع  اأبيي 
املجتمع  واجه  ال�سودان،  من  قربها  جراء  من  الأمن 
ورد  التي  ثاأر  وهجمات  ما�سية  �سلب  املحلّي هجمات 
بيانها فيما تقدم. واأثناء اأزمة هجليج يف �سهر ني�سان 
قنابل  �سّت  ال�سودانّية  امل�سّلحة  القّوات  األقت   ،2012
كيلومرتات  ب�سعة  بعد  الواقعة على  اأبيمنوم  بلدة  يف 
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ٍق لالأمن املحلي، م�ستخدمني يف ذلك الأ�سلحة  م�سدَّ
مت  التي  اأو  الأ�سلحة  نزع  حمالت  عن  اأخفوها  التي 
ي�سري  ما  وعادًة  الأمن.  قوات  بوا�سطة  بها  تزويدهم 
الروؤ�ساء املحلّيون اإىل ال�سّبان امل�سّلحني با�سم "اأبناء 
املجتمع  بحماية  يقومون  باأّنهم  ويقّرون  مايوم" 
نف�سه.  الآن  يف  املا�سية  �سلب  هجمات  يف  وي�ساركون 
وعادًة ما يت�سدى �سّبان مع�سكرات املا�سية- بقيادة 
التي  للهجمات  حمليني-  زعماء  ولي�ص  ال�سبان  قادة 
 25.)1 ال�سندوق  )انظر  الغرمية  املجتمعات  ت�سّنها 
حيث  من  ال�سالح  نزع  يوؤيدون  القادة  اأن  حني  ويف 
دون يف تطبيقه باإعتبار املخاوف  املبداأ، اإل اأنهم يرتدَّ
الأمنّية امل�ستمّرة ، وعدم قدرة القوات الأمنّية للولية 

على حماية املدنّيني ل �سيما هجمات �سلب املا�سية.

اإنح�سار ال�سلطة التقليدّية
التقليدّيني  القادة  فقدان  اإىل  العوامل  اأّدى عدٌد من 
املرتبطة  العنف  ديناميكّيات  على  ل�سيطرتهم 
هو  العوامل  هذه  واأحد  املا�سية.  �سلب  بهجمات 
تقوي�ص قوتهم و�سلطتهم بوا�سطة م�سوؤويل احلكومة 
املحلّية. وتبنيِّ املقابالت اأّن حكومة الولية قامت يف 
حمليًا  اإختيارهم  مت  زعماء  باإزاحة  الأحيان  بع�ص 
وايل  قبل  من  اإختيارهم  زعماء مت  مكانهم  وو�سعت 
بانتيو  يف  الولية  حكومة  م�سوؤولو  واّدعى  الولية. 
حملّيني  زعماء  باإزاحة  م�سى  فيما  قاموا  قد  اأّنهم 
القادة  اختيار  يف  يتدّخلون  ل  الآن  لكنهم  اأمّيني، 
التقليدّيني.26 وقانون احلكومة املحلّية، الذي مل يتم 
حّق  على  بو�سوح  ين�ص  كامل،  ب�سكل  تطبيقه  بعد 
يتوافق  التقليدّية مبا  �سلطاتها  اختيار  املجتمعات يف 
عون اأّن تعيني  مع العرف والتقليد.27 وقد اأدرك امل�سرِّ
الروؤ�ساء بوا�سطة احلكومة املحلّية من �ساأنه اأن يقّلل 
بني  بفاعلّية  التفاو�ص  على  وقدرتهم  م�سداقّيتهم 

املجتمعات املتناف�سة.28
القادة  اأ�سعفت  التي  العوامل  من  اآخر  وعامل 
التقليدّيني هو ع�سكرة ال�سّبان امل�سّلحني. ولقد �ساحب 
هذا التوّجه ت�ساعدًا يف م�ستويات العنف، حيث قامت 
القتل  الطريق جلرائم  بتمهيد  املا�سية  هجمات �سلب 
با�ستهداف  �سّبان  يقوم  اإبانها  والتي  النتقام  بداعي 
قرًى باأكملها بدًل من مع�سكرات ما�سية. ويف هذا املناخ 
العنيف، ما عاد الزعماء املحلّيني ي�سعرون باأن هناك 
يكون  اأن  ينبغي  اإذ  لوحدهم،  يتنّقلوا  لكي  كافيًا  اأمنًا 
جهاز  اأو  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  برفقتهم 

�سرطة جنوب ال�سودان.
هذه،  والنتقام  العنف  دورات  اإيقاف  اأجل  ومن   
فاإن اإلتزامًا م�سرتكًا بني الزعماء املحلّيني وامل�سوؤولني 
احلكومّيني وقّوات الأمن )الر�سمّية وغري الر�سمّية( 

الزعماء  اأن  كما  املفاو�سات.  �سروري يف  اأمر  يعترب 
التن�سيق  يف  ليلعبوه  خا�ص  ب�سكٍل  مهّمًا  دورًا  لديهم 
مع اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان اأثناء التح�سري 
يف  وكذلك  املدنّيني  اأ�سلحة  نزع  عملّية  حلمالت 
وميكن   ، العملّية  هذه  اإجراء  خالل  معه  التن�سيق 
مل�ساركتهم الفّعالة اأن ت�ساعد يف زيادة عدد الأ�سلحة 

التي يتم جمعها.29
وغريه  الإمنائّي  املتحدة  الأمم  برنامج  اأقر  وقد 
الدخول  باأهمّية  والإن�سانّية  الإمنائّية  الوكالت  من 
يف اإرتباط مع القادة التقليدّيني، اإل اأّن تعاون القادة 
– وتعاون ال�سّبان كذلك – يتوّقف على توفري الأمن 
الكايف واأن يتم نزع ال�سالح على قدم امل�ساواة بحيث 
تقدمي  اإىل  بالإ�سافة   ، الغرمية  املجتمعات  ي�سمل 
َتداولها  يجريُ  لن  املجموعة  الأ�سلحة  باأّن  �سمانات 
اأمٌر م�ستحيل من غري  الواقع  – وهو يف  اأخرى  مرًة 

وجود اأنظمة ت�سجيٍل وتخزيٍن مالئمة.

ولية جونقلي
املجتمعات  بني  عنف  اأ�سّد  جونقلي  ولية  �سهدت   
�سلب  هجمات  جراء  من  وذلك  �سنوات،  ع�سر  منذ 
قبل  الذي  ياوياو  ديفيد  يقوده  الذي  والتمّرد  املا�سية 
اتفاق �سالم مع حكومة جنوب ال�سودان يف �سهر اأّيار 
/ مايو  2014. 30 وبينما مل تكن تربطهما �سلة عند 
هذين  الأمن  اإنعدام  م�سدري  فاإن  ال�سراع،  بدء 
وكذا  معّقد.  نحو  على  ويت�سابكان  يتداخالن  اأخذا 
نزع   – العنف  معاجلة  ب�سيا�سات  يتعّلق  فيما  الأمر 
�سالح املدنّيني ومكافحة التمّرد. وخالل حمالت نزع 
لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  �سارك  الق�سرّية،  ال�سالح 
التعذيب  ذلك  يف  مبا   – اإنتهاكات  يف  ال�سودان 
العرقّية  املوريل  اأقلّية  اأفراد  �سد   – والغت�ساب 
التي تعي�ص على نحو يكاد يكون ح�سري يف مقاطعة 
مما  املدنّيني،  من  غريهم  اإىل  بالإ�سافة  البيبور، 
الذي  والعرقّي  ال�سيا�سّي  التهمي�ص  اأ�سهم يف م�ساعر 

كان ديفيد ياوياو قد اإ�ستغله ل�ساحله.31
ا�ستباكات  انتهت   ،2013 يوليوز  مّتوز/   15 ويف 
دارت يف البيبور بني موريل و�سّبان من اللوا نوير اإىل 
امل�ست�سفى يف  نوير يف  اللوا  اأكرث من 200 من  عالج 
ر عددهم  بور. بينما امل�سابني من املوريل، والذي ُيقدَّ
باملئات، فروا اإىل الأدغال.32 وقد كان هذا ال�ستباك 
اأحد اأكرث الهجمات املميتة بني هَذْين الطريَفنْي منذ 
اأفراد  التقطه  اأكرث من عاَمنْي. ويظهر مقطع فيديو 
املتحدة  الأمم  لبعثة  التابعة  ال�سالم  حفظ  قوة  من 
مقاطعة  مانيابول،  يف  ال�سودان  جنوب  جمهورّية  يف 
يفرت�ص  ال�سّبان  اآلف   ،2013 مّتوز  �سهر  يف  البيبور 
عام  ويف  البيبور.33  يف  القتال  من  عائدون  اأنهم 
2011، فقد ما ل يقّل عن 1000 �سخ�صٍ حياتهم يف 

ال�سندوق 1 مع�سكرات املا�سية وقادة اللوا نوير
املجتمع  حماية  م�سوؤولّية  تقع  نوير  اللوا  جمتمع  يف 
الأعلى قيمًة لدى  الرثوة اجلماعّية  – وهي  واملا�سية 
املجتمع – على عاتق ال�سّبان على نحٍو تقليدّي. ولكي 
واملجتمعات  نوير  اللوا  جمتمع  اّتبع  املا�سية،  تنجو 
ال�سّبان  بدوّي.  �سبه  حياٍة  اأ�سلوب  الأخرى  الرعوّية 
موؤّقتة  مع�سكرات  وين�سبون  وراءهم  القرية  يرتكون 
الأبقار  مع  هناك  وينامون  يرتاحون  حيث  للما�سية، 
التايل.  اليوم  يف  جديدٍة  مراٍع  اإىل  النطالق  قبل 
عمر  بني  املا�سية  مع�سكرات  اإىل  ال�سبيان  ويذهب 
الثانية ع�سر والرابعة ع�سر، وقد ميكثون هناك حتى 
ي�سبحوا م�ستعّدين للزواج. وحتى الرجال املتزّوجني 
يعودون اإىل مع�سكر املا�سية يف بع�ص الأحيان. وبينما 
يتمتع زعماء القرى ب�سلطات عاّمة، اإل اأنهم ب�سورة 
متتد  ول  القرى  يف  ق�سائّيًة  وظيفة  يوؤدون  رئي�سية 

�سلطتهم اإىل مع�سكرات املا�سية.

قادة  بوا�سطة  القرارات  ُتتََّخذ  املا�سية،  مع�سكر  ويف 
ال�سّبان الذين يتم اختيارهم ح�سب ال�سجاعة واملهارة 
القتالّية والقدرة على القيادة.24 وتقع على عاتق قادة 
ال�سّبان م�سوؤولية اّتخاذ القرارات فيما يتعّلق ب�سّحة 
�سلب  هجمات  قيادة  عن  ف�ساًل  املا�سية،  و�سالمة 
الغرمية.  اجلماعات  لهجمات  والت�سدي  املا�سية 
قادة  من  قائٌد  اإ�ستبدال  وقت  اأي  يف  يتم  اأن  وميكن 
ولكن  القرارات،  اإتخاذ  يف  �سعفه  ثبت  اإذا  ال�سبان 
قائدًا من قادة ال�سبان يحظى بالحرتام ولديه الكثري 
ل�سنواٍت  باملن�سب  يتم�ّسك  اأن  ميكنه  اخلربة  من 
�سنوات  حتى  فيه  بع�سهم  ي�ستمر  حيث  عديدة، 

عقدهم الرابع.

رٌة  موؤثِّ �سخ�سّيٌة  ، هو  »الر�سول«  اأو  الروحي،  القائد   
هناك  يكون  اأن  وميكن  نوير.  اللوا  جمتمع  يف  اأخرى 
وجميعهم  نف�سه،  الوقت  يف  واحٍد  ر�سوٍل  من  اأكرث 
ع�سر  التا�سع  القرن  ر�سول  اإىل  الّن�سب  يدعون 
نقندينق بوجن. ولقد لعب اأحد الر�سل احلالّيني، داك 
كويث، دورًا بارزًا يف جتنيد �سّبان من اللوا نوير اأثناء 
الفرقة  دعم  كما   ،2011 عام  بيبور  على  الهجمات 
الثامنة من اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف بور 
 .2013 دي�سمرب  الأول/  كانون  �سهر  �سراع  بدء  عند 
اإىل  جنبًا  ال�سّبان  بقيادة  الر�سول  يقوم  العادة  ويف 

جنب مع اأحد القادة ال�سبان.

اإىل  اأّدت  قنابل  اأربع  انفجرت  حيث  ميوم،  بلدة  من 
مقتل �سبعة اأ�سخا�ص.23

نحٍو  على  منت�سرًة  املا�سية  �سلب  هجمات  وُتَعّد 
وليات؛  الثالث  ت�سم  التي  املنطقة  يف  خا�ص 
بلدة  يف  نوير  والبول  وواراب.  والوحدة  البحريات 
يف  الدينكا  مع  ولئية  حدود  يت�ساركون  مايوم 
�سمال  وتود�ص  وتويك،  قوقريال،  �سرق  مقاطعات 
التابعة لولية واراب. كما تاأّثر بول نوير بالتوّترات مع 
امل�سريية الرحل من ال�سودان، التي تعرب احلدود كل 
اأر�ص النوير وتتاجر بال�ّسلع  عام لرتعى ما�سيتها يف 

التي جتلبها من ال�سودان.
ويف ظل غياب قوات الولية الأمنّية، فاإن ال�سّبان 
غري  تدبرٍي  مبثابة  يعملون  ميوم  بلدة  يف  امل�سلَّحون 
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�سغرية  وفرق  نوير  اللوا  من  �سّبان  بني  ال�ستباكات 
من مقاتلي املوريل الذين ا�ستخدموا تكتيكاٍت �سبيهة 
يفوقونهم  الذين  خ�سومهم  �سّد  الع�سابات  بحرب 

عددًا بن�سبٍة كبرية.34
نوير،  للوا  التابعة  املا�سية  مع�سكرات  و�سّبان   
"اجلي�ص  الأحيان  بع�ص  يف  عليهم  ُيطَلق  والذين 
األوية  من  العديد  ي�سكلون  مابور(،  الأبي�ص" )جي�ص 
�سّبان النوير )بونام( من كّل مقاطعة من مقاطعات 
ت�سمل  التي  الكربى،  اأكوبو  ملنطقة  املكونة  نوير  اللوا 
�سويًا  تتحد  "البونام"  وهذه  واأورور.  ونريول  اأكوبو 
النتقام  اأجل  من  وكذلك  املجتمع  حماية  اأجل  من 
من تهديدات مت�سورة تواجه املجتمع.35 وكافة اأفراد 
اللوا نوير تقريبًا- ممن اأُجرَيت معهم مقابالت اأثناء 
هذا البحث- رف�سوا ا�سم "اجلي�ص الأبي�ص" كاإ�سارٍة 
اأمره  اأول  اإىل التعبئة الأخرية ل�سّبان اللوا نوير. ويف 
كان امل�سطلح ي�سري اإىل تعبئة البونام خالل احلرب 
قرنق  جون  بني   1991 عام  انق�سام  عقب  الأهلّية 
ورياك م�سار. وقام جناح م�سار بتزويد ال�سّبان النوير 
ببنادق من طراز كال�سنكوف كقوٍة قتالّيٍة م�ساعدة. 
ويقال اأن قادته امليدانيني قد جمعوا الأ�سلحة مبجرد 

اأن توّقف القتال.36
عام  ال�سامل  ال�سالم  اّتفاقّية  توقيع  وبعد 
نوير  اللوا  �سّبان  من  ال�سالح  نزع  اأ�سبح   ،2005

ال�سودان.  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  اأولوّيات  اأحد 
�سمال  يف  �سالح  قطعة  اآلف   3 حوايل  ُجمَعت  وقد 
املحلّية  النوير  قبيلة  وراأت   .1996 عام  جونقلي 
عرقّي،  دافٌع  وراءها  كان  الأ�سلحة  نزع  عملّية  اأّن 
التيار  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  اأّن  حيث 
للنوير  ومعاديًا  الدينكا،  من  معظمه  كان  الرئي�سي 
منذ انق�سام عام 1991. وقد نتج عن املواجهات بني 
مقتل  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  واجلي�ص  نوير  اللوا 
ُقِتل حوايل �سخ�ص واحد مقابل  اإذ  1600 �سخ�ص، 

كّل قطعتي �سالَح مّت جمعهما.37
موجاٍت  خم�ص  تقدير  اأقل  على  هناك  كان  ولقد 
اأّن  اإّل  جونقلي،  يف  املدنّيني  اأ�سلحة  نزع  من  متتابعة 
عدم قدرة القوات الأمنّية للولية على ال�سيطرة على 
يقلل  ظل  والذخرية  لالأ�سلحة  امل�سروع  غري  التدّفق 
وذخرية  اأ�سلحة  وم�سادر  اجلهود.38  هذه  جناح  من 
والتّجار  ال�سودان  ت�سمل  امل�سروعة  غري  التدّفقات 
اجلي�ص  وجنود  اثيوبيا  مع  احلدود  عرب  املحلّيني 
الأ�سلحة  يقّدمون  الذين  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي 
يف  الكحولّية  وامل�سروبات  الطعام  مقابل  والذخرية 
الأ�سواق املحلّية.39 ويبقى الطلب املحلّي على الأ�سلحة 
غري  النزع  اإىل  جزئيٍّ  ب�سكٍل  ذلك  ويعود  مرتفعًا، 
املنتظم لالأ�سلحة من املجتمعات املتحاربة واإنتهاكات 

اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان.

ل�سّبان   2013 يوليوز   / مّتوز  �سهر  واإ�ستنفار 
لعدٍد  كا�ستجابٍة  جاء  جونقلي  مقاطعة  يف  نوير  اللوا 
مبا  املن�سرم،  العام  خالل  اخلطرية  الهجمات  من 
غرب  يف  وقعت  كبرية  ما�سية  �سلب  هجمة  ذلك  يف 
اأكوبو يف 8 �سباط / فرباير 2013 نتج عنها ما يزيد 
ُيتم  مل  وبينما  نوير.  اللوا  اأفراد  من  قتيل   100 على 
التاأكد ب�سكل م�ستقل املهاجمني، اأ�سر �سّبان من اللوا 
نوير اأُجِرَيت معهم مقابالٌت بغر�ص هذا التقرير اأن 
املهاجمني كانوا من املوريل، وهي جمموعٌة عادًة ما 
يناظرونها بقّوات ياو ياو. وهذه الهجمات جعلت اللوا 
نوير ي�سعرون باأّنهم عر�سٌة للهجوم واأّن قّوات الأمن 
اأحد  تعليق  وبح�سب  عنهم.40  تخّلت  قد  الولية  يف 
ال�سّبان فاإن "اللوا نوير ت�سبه �سعبًا م�سجونًا – ُنِزَعت 

مّنا الأ�سلحة وُتِركنا بال و�سيلة حلماية اأنف�سنا."41

وحدات ال�سرطة املجتمعّية
 ا�ستجابًة ملطالب اللوا نوير باملزيد من احلماية، وّقع 
مر�سومًا  جوك  مانياجن  كول  ال�سابق  الولية  حاكم 
يق�سي   2013 يناير   / الثاين  كانون  �سهر  يف  موؤّقتًا 
م�ستوى  على  جمتمعّية  �سرطة  وحدات  باإن�ساء 
وحدات  اأن  حني  ويف  الولية.  اأنحاء  يف  املحليات 
جديدًة  تعد  ل  النحو  هذا  على  املجتمعّية  ال�سرطة 
على جنوب ال�سودان اأو على جونقلي، فاإن هذا الأمر 
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يعترب خطوًة هامة يف اإجتاه اإ�سفاء ال�سبغة الر�سمية 
على تدبري من تدابري الأمن املحلية قد يكون لها ما 
يرتتب عليها م�ستقباًل فيما يتعلق بال�سالم والأمن يف 
ولية جونقلي. وتفوي�ص ال�سرطة املجتمعّية يتمثل يف 
خالل  من  ال�سودان  جنوب  �سرطة  جهاز  "م�ساعدة 
وممتلكاتهم  العزل  املدنّيني  لل�سكان  احلماية  توفري 
ال�سرطة  على  يتوّجب  بينما  والقرى،  املحليات  يف 
النظامية ال�ستمرار يف دعم هذه الوحدة من الناحية 
اللوج�ستّية والعملّياتية".42 وقد اأّدى ذلك بالفعل اإىل 
تاأ�سي�ص جزئي لوحدات ال�سرطة املجتمعّية يف اأرجاء 
بيبور،  مقاطعة  با�ستثناء  جونقلي  ولية  مقاطعات 
ياوياو  �سّد  التمّرد  حماربة  عملّيات  توّقفت  حيث 

نهاية عام 2013.
اأعمارهم  �ساّبًا ترتاوح  كّل وحدٍة من 40  وتتكّون 
الزعماء  بوا�سطة  اإختيارهم  يتم  �سنة   30-18 بني 
املجتمعات  وتكون  املحلية.  م�ستوى  على  املحلّيون 
املجتمعّية  ال�سرطة  وحدات  تزويد  عن  م�سوؤولًة 
ال�سرطة  مفّت�سي  كبري  يتوىّل  فيما  واملاآوي،  بالطعام 
يتوىّل  كما  والإ�سراف.  التدريب  توفري  املقاطعة  يف 
والرئي�ص  املحلية  م�ستوى  على  امل�سوؤول  ال�سابط 
م�سوؤولّياٍت  الفرعية  املحلية  م�ستوى  على  التنفيذي 

تتعّلق بالإ�سراف.
ويلقي املر�سوم املوؤّقت ال�سوء على ال�سروط التي 
على  املجتمعّية  ال�سرطة  وحدات  مبوجبها  حت�سل 
حملية  اإدارة  كل  على  "يتوّجب  والذخرية:  الأ�سلحة 
النارّية  الأ�سلحة  توفري  م�سوؤولًة عن  تكون  اأن  فرعية 
والزي الر�سمي والأحذية وراتب بحد اأدنى يبلغ 300 
جنيه جنوب �سوداين )ثالثمائة جنيه جنوب �سوداين 
اأفراد  من  فرد  لكل  اأمريكي[  دولر   53[ فقط( 

ال�سرطة املجتمعّية".43
ال�سودان  جنوب  �سرطة  جهاز  املر�سوم  ويويل 
م�سوؤولّية توفري الذخرية وت�سجيل الأ�سلحة، وهي ما 

مل يتم ت�سليم العديد منها.44

وحدات ال�سرطة املجتمعّية يف مقاطعة 
اأورور

 تقع مقاطعة اأورور يف قلب ولية جونقلي وهي مكان 
جتّمع اللوا نوير يف اأواخر مو�سم اجلفاف حني ت�سري 
املياه �سحيحة على نحٍو مطرد. وخالل املقابالت التي 
اأُجِرَيت بغر�ص هذه الدرا�سة، اأعرب ال�سّبان والن�ساء 
عن  اأورور  يف  املحلّية  احلكومة  وم�سوؤولو  والزعماء 
اأحد  وقال  الأمنّية.  الفجوة  اإزاء  الكبري  اإحباطهم 
مت�ساربة  ب�سغوطات  �سعر  اأّنه  امل�سوؤولني احلكومّيني 
الق�سري  النزع  تنفيذ  هناك  جهة  فمن  �سديدة، 

لالحتياجات  ال�ستجابة  الأخرى  ومن  لالأ�سلحة 
الأمنّية ملجتمعه، فيما كان على علم كامٍل مبحدودية 
وجهاز  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  تواجد 
من  جمموعٌة  وعرّبت  ال�سودان.45  جنوب  �سرطة 
�سّنها  التي  الهجمات  حيال  غ�سبها  عن  ال�سّبان 
املوريل خالل العام املن�سرم، م�سريًة اإىل اأّنها �سعرت 
التي  الولية  متزايد من حكومة  نحٍو  بالتهمي�ص على 
مناطق  يف  الأمن  لنعدام  �سيئة  ب�سورٍة  ا�ستجابت 
يف  ثقتهن  ي�سعن  باأّنهن  الن�ساء  وقالت  نوير.46  اللوا 
توفري  بخ�سو�ص  الأمن-  قّوات  منه  –اأكرث  اأبنائهن 

احلماية لهن.47
طول  على  امل�سّلحني  ال�سّبان  من  الكثري  وروؤية   
الطريق الرئي�سي يف مقاطعة اأورور لي�ص بالأمر غري 
يحمون  الذين  لل�سّبان  بالن�سبة  الواقع،  ويف  ماألوف. 
مع�سكر املا�سية، فاإن التنّقل دون اأ�سلحٍة يعترب خطرًا 
كبريًا عليهم. ومع ذلك، قادت حكومة الولية موجاٍت 
من نزع اأ�سلحة املدنّيني لتقليل العنف امل�سّلح املرتبط 
بهجمات �سلب املا�سية والقتل النتقامي. وبينما رمبا 
تعني على ال�سبان اأن يكونوا حذرين من حمل اأ�سلحتهم 
علنًا حتى تاريخ التوقيع على اأمر ال�سرطة املجتمعّية 
يف �سهر كانون الثاين / يناير 2013، فاإنهم منذ ذلك 
الوقت قد فهموا اأّنه ميكنهم حمل �سالٍح للدفاع عن 
اأثناء املقابالت التي  النف�ص. واأ�سار بع�ص ال�سّبان - 
اأجريت معهم - اإىل اأّنه �سمح لهم باإعادة الت�سّلح يف 
وقٍت ما من اأوائل �سهر �سباط/ فرباير غري اأنه من 
غري الوا�سح باأي طريقة من الطرق – اإن وجدت – 
املجتمعّية.48  ال�سرطة  بوحدات  الأذن  هذا  يرتبط 
يبيح  اأمٍر  اأّي  يتلقوا  مل  اأّنه  املحلّيون  امل�سوؤولون  وقال 
احلاجة  على  واأّكدوا  اأ�سلحة،  حمل  املحلّيني  لل�سّبان 
الدائم  احلّل  باإعتبارها  املدنّيني  اأ�سلحة  نزع  اإىل 
اأّن  اإىل  واأ�ساروا  املجتمعات.  بني  للعنف  الوحيد 
اإغالق  على  تعتاد  �سوف  املجتمعّية  ال�سرطة  وحدات 
الفجوة الأمنّية يف املدى القريب – و�سوًل لدعم نزع 

الأ�سلحة من املدنّيني.
ال�سرطة  لربنامج  الأخرى  املحتملة  الفوائد  ومن 
ال�سرطة  لأ�سلحة  ط  املخطَّ الت�سجيل  هو  املجتمعّية 
 – مع  التعاطي  يف  اأفرادها  واإنغما�ص  املجتمعّية 
اأو�سع  ب�سكل  املجتمع  ح�سول   – يف  التحّكم  ورمّبا 
ال�سفافّية  على  الكثري  �سيعتمد  الأ�سلحة.  على 
تن�سيق  خالل  من  تناولهما  ميكن  اللتني  واملحا�سبة 
وال�سرطة  وال�سّبان  املجتمع  قادة  بني  اأف�سل  وتعاون 
يكون  اأن  ميكن  والهدف  اخلارجّيني.  واملراقبني 
واإغالق  النار  لإطالق  عليه  متَّفٍق  وقٍف  اأّي  اإحرتام 
الفجوة الأمنّية كما ذكر اآنفًا، وذلك فيما يقوم جهاز 

توفري  بغية  مقدراته  ببناء  ال�سودان  جنوب  �سرطة 
كان   ،2013 اآذار  �سهر  وبحلول  للمدنّيني.  احلماية 
روؤ�ساء املحليات الفرعية قد اإختاروا وحدات ال�سرطة 
املجتمعّية، وذلك رغم اأّنها مل تتلّقى التدريب اأو الزي 
اأو لئحة قواعد ال�سلوك املبّينة يف املر�سوم  الر�سمّي 
يف  اأُجِرَيت  حالة  متابعة  ملقابالت  ووفقًا  املوؤّقت.49 
مت  قد  الربنامج  فاإن   ،2013 الثاين  ت�سرين  �سهر 
اأ�سافية  عملّيٍة  اأّي  ت�سبقه  مل  ذلك  اأن  غري  جتميده، 
مبقدور  ال�سيناريوهات  اأ�سواأ  ويف  الأ�سلحة.  لنزع 
ال�سّبان  ت�سليح  يعيد  اأن  املجتمعية  ال�سرطة  برنامج 
ومع  واملحا�سبة.50  والإ�سراف  التدريب  توفري  دون 
الولية  امل�ستوى  على  امل�سوؤولني  بع�ص  فاإن  ذلك، 
ال�سبل  اأكرث  باإعتباره  حافظوا على دعمهم للربنامج 
معايري  وتعريف  للمدنّيني  احلماية  توفري  يف  فّعالية 
ال�سّبان يف املناطق الريفّية والنائية مبعايري الت�سجيل 

والعملية.
ال�سرطة  وحدات  برنامج  يطرح   ، كل  وعلى 
تعتمد  اأن  ميكن  اأّوًل،  اأخرى.  خماطر  املجتمعّية 
 100 تبلغ  �سنوّيٍة  �سريبٍة  على  املجتمعّية  ال�سرطة 
جنيه جنوب �سوداين )18 دولر اأمريكي( يدفعها كّل 
�سخ�صٍ بالغ.51 وعانت اجلهود ال�سابقة لدعم الأمن 
واملحليات  املحليات  م�ستوى  على  اأكوبو  يف  املجتمعي 
للرواتب،  املتوّفرة  املوارد  كفاية  عدم  من  الفرعية 
والتدريب، والزي الر�سمي لتمييز ال�سرطة املجتمعّية 
عن �سواها من ال�سّبان امل�سّلحني يف املجتمع، وذلك ل 
يختلف عن املحاولت الأحدث لإ�سفاء �سبغة ر�سمية 
على ال�سرطة املجتمعّية.52 وبينما قال اأع�ساء املجتمع 
لدفع  م�ستعّدون  اأّنهم  اأُجِرَيت معهم مقابالت  الذين 
الأمن،  حت�سني  يعني  هذا  كان  اإن  �سغريٍة  �سريبٍة 
جنوب  جنيه   50 تبلغ  �سريبًة  اأّن  اقرتحوا  اأنهم  اإل 
�سوداين )9 دولر اأمريكي( �ستكون معقولًة اأكرث. ومن 
اأّن ال�سرطة �ستكون م�ستندة  اإيجابّيات هذا النموذج 
على جمتمعاتها، مّما يقّلل امل�سكالت اللوج�ستّية التي 

توؤّثر �سلبًا يف معدل ال�ستجابة.
غري  فمن  باملوازنة،  اأي�سًا  تتعلق  الثانية  والعقبة 
للتدريب،  املوارد  تاأتي  اأن  ميكن  اأين  من  الوا�سح 
وقٍت  يف  ال�سودان  جنوب  �سرطة  جهاز  اعتمد  حيث 
املّتحدة  الأمم  �سرطة  من  م  املقدَّ الدعم  على  �سابٍق 
اأن  ُي�ستبَعد  التي  الأخرى  املانحة  الدولّية  واجلهات 
تدعم وحدات ال�سرطة املجتمعّية. ولإجراء التدريب 
تكفي  موارد  اإىل  الولية  حكومة  �ستحتاج  الأويّل، 
الدورة  مّدة  والطعام  والإقامة  النقل  تكاليف  تغطية 
التدريبية على اأقّل تقدير. كما اأّن هناك حاجٌة لدعٍم 
ن�سٍخ  وتوفري  ال�سلوك  قواعد  لئحة  لإعداد  اإ�سايفٍّ 
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واملحلية  املقاطعة  م�ستوى  على  املحلّيني  للم�سوؤولني 
الفرعية – مبن يف ذلك الروؤ�ساء املحلّيني.53

واأخريًا، دون التن�سيق والتعاون املتني بني م�سوؤويل 
احلكومة املحلّية وال�سلطات التقليدّية والقادة ال�سّبان 
حيزا  هناك  اأّن  يبدو  املدين،  املجتمع  ومنّظمات 
ال�سرطة  قّوة  الفّعال على  الإ�سراف  لتطبيق  حمدودًا 
وا�سحة.  و�سيطرٍة  قيادٍة  دون  تعمل  التي  املجتمعّية 
لهذا  اإطار عمٍل  املحلّية  قانون احلكومة  يوّفر  وبينما 
النوع من ترتيب تقا�سم ال�سلطة، فانه مل يتم تنفيذه 
والقيادة  املحلي  الإ�سراف  ب�سورٍة كاملة. ويف غياب 
ال�سرطة  ملنع  طريقة  يوجد  ل  الفّعالَتنْي،  وال�سيطرة 

املجتمعّية من امل�ساركة يف دورات العنف والثاأر.
املجتمعّية  وال�سرطة  نوير  اللوا  �سّبان  ميّثل  وبينما 
ويعك�سان-  اإىل-  كالهما  ي�ستند   ، متميزة  تدابري 
يف  نوير  اللوا  ل�سّبان  والثقافّية  الجتماعّية  املعايري 
يف  الفو�سوّية  الأمنّية  البيئة  اإىل  بالإ�سافة  املجتمع، 
الوح�سّية  الأعمال  لتقارير  وا�ستجابًة  جونقلي.  ولية 
التي ارُتِكَبت بحّق مدنّيي نوير يف جوبا يف �سهر كانون 
كدعٍم  النوير  من  الآلف  تعبئة  متت   ،2013 الأول 
للجنود البالغ عددهم حوايل 9 اآلف جندّي والذين 
ان�سّقوا مع اللواء بيرت قديت من الفرقة الثامنة من 
اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان. وبينما عاد �سّبان 
اأنهم  اإل  مواطنهم،  اإىل  الوقت  ذلك  منذ  نوير  اللوا 

ولية  من  كبريٍة  اأجزاٍء  على  ال�سيطرة  يف  ا�ستمّروا 
للهجمات  ا�ستجابًة  للقتال  م�ستعّدين  وبقوا  جونقلي 

على املجتمع.54
يف  والع�سكرّية  ال�سيا�سّية  الأزمة  تاأخذ  وفيما 
�سالح  نزع  م�ساألة  تعود  اأن  الراجح  من  التك�سف، 
املدنّيني اإىل ال�سطح مّرًة اأخرى، ل �سّيما حني يتعلق 
الأمر مبيلي�سيات من النوير. ويف الأثناء، من امل�ستبعد 
اأن يتقّدم برنامج ال�سرطة املجتمعّية اإىل الأمام على 
اأي نحو ر�سمي، ولكن الفجوة الأمنّية تبقى موجودة. 
اأمنّيٍة  اإجراءاٍت  نحو  بعناية  النظر  يجب  وعليه، 
ال�سابقة  اإىل خربة احلمالت  ا�ستنادًا  ، وذلك  بديلٍة 
ت�سجيع وحدات  اأحد اخليارات  وُيَعّد  الأ�سلحة.  لنزع 
امل�ساعدة  الوحدات  اإبالغ  على  املجتمعّية  ال�سرطة 
حقوق  وانتهاكات  الأمنّية  احلوادث  عن  وال�سلطات 
الأقمار  تعمل عن طريق  التي  الهواتف  الإن�سان عرب 

ال�سناعّية.

اأعايل النيل
ُتَعّد  اأّنها  مع  النوير،  عليها  يغلب  النيل  اأعايل  ولية   
مقاطعات  ت�سمل  التي  ال�سلك  مملكة  موطن  اأي�سًا 
�سهدت  ولقد  وبانيكاجن.  ومانيو  وملكال  ف�سودة 
للتمرد  متقّطعًا  ن�ساطًا  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
احلرب  واأثناء  ال�سودان.  مع  احلدود  مبحاذاة 
الأهلّية، اإنق�سم جمتمع ال�سلك بني ال�سودان وجنوب 
ال�سودان، مع وجود العديد من قادة ال�سلك البارزين 
مبن  ال�سودان،  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  جانب  يف 
فيهم باقان اأمون وبيرت اأدوك نيابا. كما اأن لم اأكول 
لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  يف  قائدًا  ع�سوًا  كان  اأي�سًا 
اأثناء  م�سار  رياك  اإىل  ان�سّم  اأّنه  اإل  ال�سودان، 
انق�سام عام 1991. 55 ودمج لم اأكول مرة اأخرى يف 
ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  ال�سعبّية/اجلي�ص  احلركة 
وزيرًا  وعمل   2003 اأكتوبر   / الأّول  ت�سرين  �سهر  يف 
الفرتة  اإبان   2007  -2005 عامي  بني  ما  للخارجّية 
قام   ،2009 يونيو   / حزيران  �سهر  ويف  الإنتقالية. 
احلركة  به،  اخلا�ص  املعار�سة  حزب  بتاأ�سي�ص 
الدميقراطي،  ال�سودان-التغيري  لتحرير  ال�سعبّية 
وخا�ص النتخابات العاّمة كمر�سح �سد كري يف �سهر 
بالًء  اأكول  لم  حزب  واأبلى  اأبريل2010.   / ني�سان 
اأّنه حاز فقط على 7  ح�سنًا يف مناطق ال�سلك، غري 

باملائة من جملة الأ�سوات يف جنوب ال�سودان.56
وجناح احلركة ال�سعبّية لتحرير ال�سودان-التغيري 
اأعقبته حملٌة عنيفٌة  ال�سلك  الدميقراطي يف مناطق 
النت�سار  وا�سعة  واّدعاءاٌت  املدنّيني،  �سالح  لنزع 
ال�سعبي  اجلي�ص  ارتكبها  الإن�سان  حلقوق  بانتهاكات 

النوير  من  معظمه  يتكّون  الذي  ال�سودان  لتحرير 
اإ�ستهداف  جرى  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  والدينكا، 
وما ظل   .)HRW, 2011( الرجال  من  ال�سلك  ل�سّبان 
ال�سعبّية لتحرير  يقف من وراء دعم ال�سلك للحركة 
م�ستمّرًا  نزاعًا  هو  الدميقراطي  ال�سودان-التغيري 
عليها  يطلق  التي  الأر�ص  حول  والدينكا  ال�سلك  بني 
على  تقع  واحدة  الثالثة،  املحتّلة"  "املناطق  ال�سلك 
ال�سّفة ال�سرقية للنيل على اجلانب الآخر من كدوك 
الأخريتان  املنطقتان  وتقع  ف�سودة،  مقاطعة  عا�سمة 

جنوب ملكال.57
الرئي�ص  اأبريل 2013، عر�ص  ويف �سهر ني�سان / 
اأحد  اأولوين، وهو  اّتفاق عفٍو على جون�سون  �سلفاكري 
ال�سودان  الرئي�سيني يف حركة /جي�ص جنوب  القادة 
اإىل  البارزة،  ال�سلك  �سخ�سيات  ومن  الدميقراطي 
بغية  املتمردين،  القادة  من  اآخرين  خم�سة  جانب 
اإنهاء التمّرد القائم يف جنوب ال�سودان. وبعد رف�سه 
لالّتفاق يف البداية، وافق اأولوين عليه يف �سهر اأيلول/ 
�ستنرب بعد اأن عفى عنه ملك ال�سلك بخ�سو�ص قتل 
يف  ورجاله  اأولوين  ومكث  ال�سلك.  زعماء  من  زعيم 
القتال  اإندلع  وبعد   ، قتالية  غري  اأو�ساع  يف  فا�سودة 
قّدموا   2013 الأول  كانون  �سهر  يف  الوحدة  ولية  يف 
امل�ساعدة للجي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف تاأمني 
الذين  اجلنود  نف�ص  م�ستخدمني  ف�سودة،  مقاطعة 
الغربّية  ال�سّفة  طول  على  ال�سلك  جمتمعات  روعوا 

للّنيل بعد انتخابات عام 2010. 58
�سهر  لعفو  اأولوين  لقبول  ميكن  كان  حني  ويف 
بني  اأف�سل  لعالقات  اأ�سا�سًا  يوفر  اأن  اأبريل  ني�سان/ 
اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان وجمتمع ال�سلك، اإل 
اأن التوّترات اأخذت تت�ساعد مّرًة اأخرى خالل الأزمة 
امل�ستمّرة، وهذه املّرة بني النوير وال�سلك. ويف 24 كانون 
الأّول / دي�سمرب 2013، �سيطرت القّوات املوالية مل�سار 
يناير،   / الثاين  كانون   20 ويف  ملكال.  منطقة  على 
عا�سمة  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  ا�ستعاد 
ومنذ  اأولوين.  قّوات  من  بدعٍم  ال�سرتاتيجّية  الولية 
باأّن  النت�سار  وا�سعة  اّدعاءاٌت  ظهرت  الوقت،  ذلك 
ترتكب جرائم بحّق مدنّيني  للحكومة  املوالية  القّوات 
نوير  هناك  واأّن  الإنتقام  بدافع  ملكال  يف  النوير  من 
للقّوات  اأولوين  دعم  من  انتقامًا  ال�سلك  ي�ستهدفون 
الوجود  اأ�ساف  وقد  املحيطة.  املناطق  يف  احلكومّية 
د لقّوات الدفاع ال�سعبّية الأوغندّية يف ولية اأعايل  املوؤكَّ
الكامل  التنفيذ  ب�ساأن  التعقيد  اأخرى من  النيل طبقًة 

لّتفاقّية وقف اإطالق الّنار.
يتّم  حتى  التوّترات  ّل  حُتَ اأن  امل�ستبعد  ومن 
الأر�ص  على  الأ�سا�سي  النزاع  على  بنجاح  التفاو�ص  �ساب م�سلح من اللوا نوير، ولية جونقلي. مار�ص 2013.

Justine Fleischner ©
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وُت�سّوى النزاعات بني املجتمعات على جانَبْي الّنيل – 
دينكا ونوير وال�سلك.

)الرث(.  امللك  بوا�سطة  تدار  ال�سلك  مملكة 
ر�سمّية  �سلطة  امللك  املحلّية  احلكومة  قانون  ومينح 
للقانون  وفقًا  املدنّية  والنزاعات  املحلّية  الإدارة  على 
ال�سوؤون  عن  رئي�سي  ب�سكٍل  م�سوؤول  وهو  العريف. 
الداخلّية للمملكة، غري اأّن الإدارة املحلّية على م�ستوى 
لالإدارة  م�سابهٌة  الفرعية  واملحلية  واملحلية  املقاطعة 
املحلّية ال�سائدة يف بقية اأرجاء جنوب ال�سودان. وله 
اأف�سل مدافٍع عن  اأن ي�سبح  ما ميكنه م�ستقباًل من 
فاإن  يكون حمايدًا  اأن  منه  ُينَتَظر  لأّنه  لكن  املجتمع، 
الأطراف  مع  قدمًا  ال�سلك  ق�سّية  دفع  على  قدرته 
تاأدية  من  يتمكن  ولكي  حمدودة.59  تعترب  الأخرى 
واجباته الإدارّية، يحتفظ امللك بقّوة �سرطة �سخ�سّية 
اأمن  تدبري  مبثابة  – تعمل  امللك  – �سرطة  تخ�سه 

حملي غري ر�سمي مبوجب قانون احلكومة املحلّية.
 يقع مقر مملكة ال�سلك يف مقاطعة فا�سودة على 

ال�سّفة الغربّية للنيل الأبي�ص. وم�سادر انعدام الأمن 
ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  مع  توّتراٍت  ت�سمل 
احليوانّية  الرثوة  ل�سلب  للحدود  عابرة  وهجمات 
حمليًا.60  امل�سنوعة  الكحولّية  وامل�سروبات  والطعام 
ال�سلك  ملجتمع  رئي�سّيًة  م�ساألًة  الغذائي  الأمن  وُيَعّد 
املعروف بخربته يف الزراعة. وُتَعّد حما�سيل ال�سلك 
كبرية  اأ�سراب  ذلك  يف  مبا  املحلّية،  لالآفات  عر�سًة 
من الطيور ال�سغرية التي ُتتلف املحا�سيل. ولقد ظل 
قادة املجتمع  يطالبون بدعم الولية حتى يت�سنى لهم 
ا�ستجابٍة من  اأّنه مل يكن هناك  اإل  امل�سكلة،  معاجلة 

حكومة الولية.61
مركزّيًة  �سخ�سّيًة  امللك  يبقى  لل�سلك،  وبالن�سبة 
ال�سّبان  معظم  واأ�سار  للمجتمع.  اليومّية  احلياة  يف 
والن�ساء وامل�سوؤولون احلكومّيون الذين اأُجِرَيت معهم 
كثريًا.62  تتغرّي  مل  املحلّية  التقاليد  اأّن  اإىل  مقابالت 
الوظيفة  فاإن  املحلّية،  احلكومة  قانون  ومبوجب 
وفقًا  املدنّية  النزاعات  ف�سل  هي  للملك  الرئي�سّية 

من  ال�سرائب  بجمع  يقوم  وهو  العريف.  للقانون 
على  ما�سيتها  ترعى  التي  ال�سودانّية  الرحل  قبائل 
اأر�ص ال�سلك. وتقوم �سرطة امللك، على غرار �سرطة 
امللك  بحماية  ال�ستعمارّية،  الإدارة  حتت  الزعيم 
وت�ساعد يف تطبيق قراراته الق�سائّية. وت�سري مرونة 
وال�ستقرار  النظام  جانب  اإىل  التقليدي،  النظام 
التقليدّية  وال�سلطات  امللك  اأّن  اإىل  يوّفرهما،  الَذْين 
اإي�سال  يف  هامًا  دورًا  لعب  يوا�سالن  قد  الأخرى 

اخلدمات والإدارة املحلّية.
وهناك حوايل 30 فردًا من �سرطة امللك ي�سكنون 
اإ�سافّية  ملك  �سرطة  هناك  اأن  كما  ف�سودة.  قرية 
امللك قدرًا  التي يق�سي فيها  القرى  يف كّل قريٍة من 
كبريًا من الوقت. واأثناء املقابالت، اّدعى اأفراد من 
�سرطة امللك اأّن كل منهم قد منح من قبل احلكومة 
لأداء  ذخرية  خمازن  ثالثة  اإىل  بالإ�سافة  بندقية 
واجباتهم الر�سمّية.63 ورغم اأنهم ل ميلكون تفوي�ص 
اأّنهم  اإىل  اأ�ساروا  فقد  الأمنّية،  للحوادث  لال�ستجابة 
يف  الأمن  قّوات  جنب  اإىل  جنبًا  ي�ستجيبوا  اأن  ميكن 
حالت وقوع هجمات على املجتمع، ل �سّيما الهجمات 
التي تهّدد حياة امللك.64 وعلى النقي�ص من ذلك، اأّكد 
قادة اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان اأّنه لي�ص هناك 
اأّي تعاوٍن بني �سرطة امللك وقّوات الأمن. ويف الواقع، 
يف  الأمن  لنعدام  الرئي�سّية  امل�سادر  اأحد  يتعّلق 
مملكة ال�سلك بالتوّترات بني املجتمع املحّلي واجلي�ص 

ال�سعبي لتحرير ال�سودان.
واأّكد قادة فرقة اجلي�ص ال�سعبي لتحرير ال�سودان 
يلحقه  اأذى  اأّي  مع  يت�ساهلوا  لن  اأّنهم  ف�سودة  يف 
الفوري  الإبالغ  واأّنه يجب  املدنّيني  بال�سّكان  جنودهم 
عن اأّي اإنتهاكات يتم اإرتكابها. كما اأ�ساروا اإىل اأّنه يف 
�سياق مكافحة التمّرد كان ا�ستجواب �سّبان من ال�سلك 
عن  اجلي�ص  قادة  واأعرب  رًا.  مربَّ اأمرًا  واعتقالهم 
قلقهم اإزاء دعم ال�سلك حلركة/جي�ص جنوب ال�سودان 
ال�سعبّية  احلركة  تاأييد  اإىل  بالإ�سافة  الدميقراطي 
املزعوم  الدميقراطي  ال�سودان-التغيري  لتحرير 
ال�سعبّية  احلركة  قائد  اأكول  لم  اأّن  غري  لأولوين، 
لتحرير ال�سودان-التغيري الدميقراطي قد نفى ذلك. 
وهذه العوامل قد اأثرت �سلبًا على التعاون بني اجلي�ص 

ال�سعبي لتحرير ال�سودان وال�سلك يف ف�سودة.
ومنّظمة  الدولّية  العفو  منّظمة  وّثقت  وبينما 
اإل  الإن�سان،  حلقوق  انتهاكات  ووت�ص  رايت�ص  هيومن 
اأن التواجد الدويّل يف املنطقة ظل حمدودًا منذ بداية 
ال�سعبي  للجي�ص  الأمنّية  القيود  ب�سبب   2012 عام 
لتحرير ال�سودان. ويف �سهر اآذار 2013، حّقق اأفراد 
حفظ ال�سالم التابعني لالأمم املتحدة تقّدمًا يف اإجتاه 
التجهيز لتواجٍد يف ف�سودة، ولكن مع الأزمة الأخرية 
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ة باجلنود وال�سرطة وم�سوؤويل احلكومة  كذلك اخلا�سّ
ا�ستعدادًا  اأقّل  كذلك  احلكومة  تكون  وقد  املحلّية. 
لتوفري الأمن الر�سمي للمناطق التي تقع حتت حماية 

تدابري الأمن املحلية.
على  يركزون  الذين  الدولّيني  للفاعلني  بالن�سبة   
فاإن  ال�سودان،  جنوب  يف  الأمني  القطاع  اإ�سالح 
من  فريدًة  جمموعًة  تقدم  املحلية  الأمن  تدابري 
املفاجئ  والتغرّي  العنف  اأن  اإذ  والفر�ص.  التحّديات 
النجاح  ك�سف  قد  ال�سودان  جنوب  يف  الأحداث  يف 
بناء  يف  املانحة  واجلهات  احلكومة  مل�ساعي  املحدود 
اإ�سالح  اأجل  من  وفاعلة  م�ستقّرة  دولة  موؤ�ّس�سات 
الأداء احلكومي والقطاع الأمني. ويجب اأن ُينَظر اإىل 
تدريجّيٍة  كعملّيٍة  والدميقراطّية  احلداثة  نحو  ال�سري 
للقّوة  الهجينة  الأ�سكال  من  ت�ستفيد  اأن  ميكن 
وال�سلطة. ويواجه جنوب ال�سودان يف الوقت احلايل 
حزمة من التحّديات املعّقدة فيما يتعّلق بكيفّية اإدارة 
الالمركزّية جنبًا اإىل جنب مع الأ�سكال املحلّية للقّوة 
انتهاكات  عقاب  من  الإفالت  وق�سايا  وال�سلطة. 
لالأقلّيات  ال�سيا�سي  والتهمي�ص  الإن�سان،  حقوق 
ل  لالأ�سلحة،  امل�سروعة  غري  والتدّفقات  العرقّية، 
ال�سودان  جنوب  على  ويجب  جديدة.  ق�سايا  تعترب 
اأن ي�ستعر�ص ب�سكل دقيق التجارب ال�سابقة والو�سع 
ملجابهة  �سعيه  اأثناء  يف   ، الأمني  جلهازه  احلايل 

التحّديات القائمة.

ال�ستنتاجات
وا�سعني يف الإعتبار خلفّية احلرب الأهلّية، بالإ�سافة 
املجتمعي،  الأمن  لتوفري  حمليًا  املبذولة  للم�ساعي 
ال�سودان  املحلية يف جنوب  الأمن  تدابري  انت�سار  فاإن 
الإثنية  الهويات  ع�سكرة  اأن  اإذ  مفاجئًا.  اأمرًا  يعد  ل 
ال�سّبان امل�سّلحني كقّواٍت مقاتلٍة م�ساعدة  وا�ستخدام 
الأمن  تدابري  تطبع طريقة عمل  اأ�سا�سية  �سمة  ظلت 
املحلية يف جنوب ال�سودان. وقد وجد القادة التقليدّيون 
والع�سكرّيون اأّن ال�سيطرة على هوؤلء ال�سّبان امل�سّلحني 
املرتبط  والعنف  الوقت.69  مبرور  �سعوبًة  تزداد 
بقدر  التزايد  اأخذ يف  بالذات  املا�سية  �سلب  بهجمات 
اأخذت  احلالت،  بع�ص  ويف  ال�ستقالل.70  منذ  كبري 
اخل�سماء  عن  بالوكالة  تعمل  املا�سية  مع�سكرات 
على  الإ�ستحواذ  خالل  من   – جوبا  يف  ال�سيا�سّيني 

الأر�ص واملا�سية واملمتلكات بالقّوة.
اإىل تدابري الأمن املحلية يف جنوب  ُينَظر  اأن  وميكن 
الأمنّية  للفجوة  حملّيٌة  ا�ستجابٌة  اأّنها  على  ال�سودان 
التي تهّدد ال�سالم وال�ستقرار اللذان �سعى ال�ستقالل 
قدرة  اأدّق  ب�سورٍة  اأو  الأمن،  فانعدام  لتحقيقهما. 
للمدنّيني،  احلماية  توفري  على  الولية  اأمن  قّوات 
ال�سعبي  اجلي�ص  واإمكانات  وموارد  تدريب  فاقت  قد 
ال�سودان.  جنوب  �سرطة  وجهاز  ال�سودان  لتحرير 

مما اأدى بدوره، من بني عوامل اأخرى، اإىل اإ�سعاف 
وهذه  ال�سودان.  جنوب  يف  التقليدّية  ال�سلطات  دور 
تدّفقاٍت غري  والذخرية من  الأ�سلحة  تتلقى  الهويات 
الولية  ومن  الأفريقي،  القرن  اأرجاء  يف  م�سروعة 
ال�سعبي  اجلي�ص  ومن  املحلّية،  احلكومة  وم�سوؤويل 
املبذولة  اجلهود  ورغم  وال�سرطة.  ال�سودان  لتحرير 
غري  عدد  فاإن  املحلّيني،  ال�سّكان  من  الأ�سلحة  لنزع 
�سبق  التي  املجتمعات  اإىل  اأعيد  الأ�سلحة  من  معلوم 

واأن جمعت منها.66
اأو  ر�سمّيًة  تكون  اأن  ميكن  املحلية  الأمن  تدابري 
غري ر�سمّية، بحيث تعك�ص نوع الدعم الذي تتلّقاه من 
بع�ص  ويف  الأمن.  وقّوات  املحلّية  احلكومة  م�سوؤويل 
احلالت، كما هو احلال يف ولية الوحدة، ميكنها اأن 
اإىل جنب مع ال�سرطة  ت�ستجيب لنعدام الأمن جنبًا 
العنف  وقبل  ال�سودان.  لتحرير  ال�سعبي  واجلي�ص 
قيد  النت�سار  وا�سعة  اّدعاءاٌت  هناك  كان  الأخري، 
التداول ملّدة �سهور ت�سري اإىل اأّن جنود اجلي�ص ال�سعبي 
لتحرير ال�سودان يزّودون �سّبان من النوير واملوريل يف 
التعاون  بالأ�سلحة والذخرية.67 ويعترب  ولية جونقلي 
اأمن  وتدابري  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ص  بني 
احلدوث  وارد  اأمرًا  ال�سلك  ملك  �سرطة  مثل  حملية 

ب�سورة اأقل اأو غري معرتف به ر�سميًا.
واملجتمعات  الولية  اأمن  قّوات  بني  والتوّترات 
التي يهدفون اإىل حمايتها تطرح حتّديًا رئي�سّيًا اأمام 
القطاع  واإ�سالح  املدنّيني  من  الأ�سلحة  نزع  جهود 
البحث  اإىل  وا�ستنادًا  ال�سودان.  جنوب  يف  الأمني 
تدابري  فاإن  التقرير،  هذا  لأغرا�ص  اأُجِري  الذي 
جمتمعاتها  ِقَبل  من  تعرف  ما  غالبًا  املحلية  الأمن 
اأ�سار  وقد  واحلماية.  لالأمن  م�سدرًا  باإعتبارها 
املجموعات  هذه  لأّن  "نظرًا  اأّنه  اإىل  املحلِّلون 
مدفوعة برغبة حماية عائالتها وجمتمعاتها، فاإنها 
اأعلى  معنوّيٌة  روٌح  ولديها  عنفًا  اأقّل  لكونها  متيل 

بالقيا�ص اإىل قّوات اأمن الولية".68
املحلية  الأمن  تدابري  تاأثري  فاإن  عام،  وب�سكل 
ي�سارك  ففي حني  تاأثريًا خمتلطًا.  يعترب  الأمن  على 
وجرائم  املا�سية  �سلب  امل�سّلحون يف هجمات  ال�سّبان 
يوّفرون  كذلك  فاإنهم  النتقام،  بداعي  القتل 
لنزع  الرامية  وامل�ساعي  ملجتمعاتهم.  احلماية 
ت�سوية  الوقت  ذات  ويف  املتنازعة  املجتمعات  �سالح 
والتعاون  التن�سيق  وجود  عدم  خالل  من  اخلالفات 
التقليدّية،  وال�سلطات  املحلّية  م�سوؤويل احلكومة  بني 
امل�ستوى  ال�سيا�سّية على  الإرادة  اإىل نق�ص  بالإ�سافة 
القومي لتطبيق قانون احلكومة املحلّية ب�سكٍل كامٍل. 
وبروز تدابري الأمن املحلية يف جنوب ال�سودان ي�سري 
اإىل نق�ص الو�سوح بني املمار�سة و ال�سيا�سة الأمنّية، 
وامل�سوؤولّيات  والأدوار  والإمكانّيات،  والحتياجات 
ة بال�سباب، بل  الر�سمّية والعرفّية، لي�ص فقط اخلا�سّ

اأخرى.  مرًة  معزولة  لت�سبح  املناطق  هذه  عادت 
والنوير  الدينكا  بني  املت�ساعدة  للتوّترات  ونتيجة 
لتحّقٍق  ملّحٌة  النيل، هناك حاجٌة  اأعايل  وال�سلك يف 
العتقال  �سيا�سات  اأّن  كما  الإن�سان.  حقوق  ور�سد 
وتدريب  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  باجلي�ص  اخلا�سة 
مراجعة.  اإىل  بحاجة  للجنود  املوجه  الإن�سان  حقوق 
دد،  وميكن اأن يكون الّدعم الدويّل فّعاًل يف هذا ال�سّ
ل �سّيما من خالل تواجد اأفراد حفظ ال�سالم التابعة 

لالأمم املتحدة يف مملكة ال�سلك. 
 وُيَعّد الإفالت من عقاب انتهاكات حقوق الإن�سان 
والو�سول املحدود للمعلومات املتعّلقة بالو�سع الأمني 
م�سائل يجب اأخذها بعني العتبار، ل �سّيما يف �سوء 
ال�سلك،  من  الأ�سلحة  ُنِزَعت  وقد  الأخرية.  الأزمة 
ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  للجي�ص  الكبري  والتواجد 
 . الأمنية اخلا�سة  ف�سودة قد جلب معه حتدياته  يف 
وُيَعّد مناخ التخويف ال�سيا�سي ملحوظًا. وقد اأُجِرَيت 
منازل  يف  م�سائية  فرتات  يف  ال�سّبان  مع  املقابالت 
علنًا.  ال�سيا�سة  مناق�سة  من  اخلوف  ب�سبب  ة  خا�سّ
دين ب�ساأن اللقاء، حّتى بوجود  وكان قادة الفرقة مرتدِّ
للجي�ص  الرئي�سي  املقّر  من  �سادرة  تعريفية  ر�سالة 

ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا.
ال�سيا�سة  اإىل  الأخرية  الفرتة  يف  اأكول  لم  عاد   
ال�سودان- لتحرير  ال�سعبّية  احلركة  وتبقى  جوبا  يف 
اإّل  فاعاًل.  �سيا�سّيًا  حزبًا  الدميقراطي  التغيري 
هناك  كانت  املا�سية  الأربعة  ال�سنوات  طوال  اأنه 
روايات عديدٌة عن التخويف والتحر�ص بحّق اأع�ساء 
ال�سودان-التغيري  لتحرير  ال�سعبّية  احلركة  حزب 
نظاٍم  مل�ستقبل  باخلري  يب�ّسر  ل  وهذا  الدميقراطي، 
تعددية حزبية يف جنوب ال�سودان.65 ويف ف�سودة ي�سعر 
ما  وغالبًا  كبري  ب�سكٍل  ال�سيا�سي  بالتهمي�ص  ال�سّبان 
يكون امللك بال �سلطٍة مقارنًة بامل�سوؤولني احلكومّيني. 
وعلى وجه التحديد، ت�سوية النزاعات على الأرا�سي 
والو�سول اإىل �سناديق التنمية ودعم الزراعة املحلّية 
تقع  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  بخ�سو�ص  واملحا�سبة 
تتطّلب  اإذ  للملك،  التقليدّية  ال�سلطة  نطاق  خارج 
تدّخاًل حكومّيًا ومتثياًل �سيا�سيًا رفيعًا على امل�ستويني 

الولئي والقومي.

مناق�سة
ال�ستجابات  من  واحدة  املحلية  الأمن  تدابري  ُتَعّد 
الأمن  قّوات  قدرة  عدم   – الأمنّية  للفجوة  املحلّيًة 
الر�سمّية للدولة على ال�ستجابة لالحتياجات الأمنّية 
يوجد  ل  الكربى،  النيل  اأعايل  اأرجاء  ويف  للمدنّيني. 
طاقة  اأو  كافية  موارد  الر�سمّية  الأمن  قّوات  لدى 
الأمنّية.  الحتياجات  لكامل  لال�ستجابة  ب�سرّية 
ديناميكيات  لعك�ص  املحلية  الأمن  تدابري  وتنحى 
ال�سلطة املحلّية، مبا يف ذلك ع�سكرة الهويات الإثنية، 
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اأمنّيٍة  تدابري  ذلك  عن  جنم  احلالت،  بع�ص  ويف 
املحلّية  احلكومة  م�سوؤويل  بني  ر�سمّية  وغري  ر�سمّيٍة 
وال�سلطات التقليدّية، بينما يف حالٍت اأخرى جتلت يف 
اإعادة ظهور جمموعاٍت من ال�سّبان امل�سّلحني ل ت�سعى 
للم�ساركة يف  اأي�سًا  بل  فح�سب،  حلماية جمتمعاتهم 
تاأجج  التي  الثاأرّية  والهجمات  املا�سية  �سلب  هجمات 

حلقات العنف املتكررة.
من  كبري  قدر  املحلية  الأمن  تدابري  متتلك  وقد 
اأي�سًا  ميكن  اأّنها  اإل  املحلي،  امل�ستوى  على  ال�سرعّية 
حيث  القّوة،  ل�ستخدام  الدولة  احتكار  ت�سعف  اأن 
مائعًا،  واملديّن  اجلندّي  بني  الفا�سل  اخلط  جتعل 
فاقمت  وقد  والعنف.  احلماية  بني  اخلط  وكذا 
الأمن  انعدام  من  لالأ�سلحة  الق�سري  النزع  عملّية 
وم�سوؤويل  التقليدّية  ال�سلطات  عاتق  على  واألقت 
جهة  فمن  مت�ساربة،  �سغوطات  املحلّية  احلكومة 
بنزع  القا�سية  الدولة  بتوجيهات  التقّيد  هناك 
الأ�سلحة من جمتمعاتهم، ومن اجلهة الأخرى هناك 
الثقة  نق�ص  وُيَعّد  الأمنّية.  لحتياجاتهم  ال�ستجابة 
ويجب  جوهرّيًا  اأمرًا  الأمن  وقّوات  املجتمعات  بني 
املدنّيني  اأ�سلحة  نزع  عملّيات  تتم  لكي  معه  التعاطي 

على نحو ذو مغزى.
الأمن  تدابري  بتكوين  املتعّلق  ال�ستك�ساف  هذا 
على  ال�سوء  يلقي  ل  واأن�سطتها  وت�سليحها  املحلية 
الديناميكّيات الأمنّية احلالّية فح�سب، بل اأي�سًا على 
ونزع  املدنّيني  حماية  مثل  ال�سلة،  ذات  التحدّيات 
انتهاكات  والإفالت من عقاب  املدنّيني  الأ�سلحة من 
حقوق الإن�سان ومعايري اإدارة املخزونات الحتياطّية 
فاإن  ال�سيا�سّية،  اجلبهة  وعلى  والذخرية.  لالأ�سلحة 
احلكومة  قانون  تطبيق  ت�سمل  الرئي�سية  املو�سوعات 
ال�سيا�سّية  العملّية  وتو�سيع  كاملة  ب�سورة  املحلّية 
والن�ساء  ال�سّبان  والقادة  التقليدّية  ال�سلطات  لت�سمل 
ومنّظمات املجتمع الّدويل، ل �سّيما يف احلوار املبا�سر 
واملفاو�سات بني املجتمعات املتنازعة. وجمابهة هذه 
الإرادًة  من  عالية  درجة  تتطلب  �سوف  التحّديات 
على  قوّيًة  وقيادًة  ا�سرتاتيجّيًا  وتخطيطًا  ال�سيا�سّيًة 
امل�ستوى القومي. وهذه اجلهود لي�ص من �ساأنها فقط 
�سوطًا  �ستقطع  كذلك  بل  املحّلي،  احلكم  حت�سني 
لأعمال  اجلذرّية  امل�سّببات  مع  التعاطي  يف  طوياًل 

العنف الأخرية.
يف  الولية  ملوؤ�س�سات  املحدود  للوجود  ون�سبة 
املناطق الريفّية والنائية، فاإن احلكومة لديها حجج 
التقليدّية  ال�سلطات  مع  �سراكة  يف  للدخول  جيدة 
ومنّظمات  الن�ساء  وجمموعات  ال�سّبان  والقادة 
اخلدمات  اإي�سال  حت�سني  اأجل  من  املدين  املجتمع 
احلكومة  قانون  ويوّفر  القانون.  و�سيادة  والأمن 
اأ�سا�ٍص  اإىل  بالإ�سافة  للتعاون،  عمٍل  اإطار  املحلّية 
املدنّية.  النزاعات  ت�سوية  يف  العريف  للقانون  قانوينٍّ 
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املتعلِّمة  النخبة  اأع�ساء  اأو�ساط  �سّيما يف  ل  القومي، 
رة  يف جوبا، الذين يت�سّورون دولة دميقراطيًة متح�سّ
للما�سي.  املنتمية  التقليدّية  الطرق  عن  منف�سلة 
فاإن  التقرير،  هذا  يف  املبّينة  التحّديات  جانب  واإىل 
ال�سالم  املحلية على  الأمن  لتدابري  املدى  بعيد  الأثر 
كبري  بقدر  يعتمد  �سوف  ال�سودان  جنوب  يف  والأمن 
على العملّية ال�سيا�سّية التي تتك�سف يف اأعقاب الأزمة 

احلالّية.
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ملّخ�ٌص حول م�سروع التقييم الأ�سا�سي لالأمن الب�سري يف 
ال�سودان وجنوب ال�سودان

ال�سودان وجنوب  )HSBA( يف  الب�سري  لالأمن  الأ�سا�سي  التقييم  م�سروع 
ال�سودان هو م�سروع بحثي ممتد ل�سنوات يديره م�سح الأ�سلحة ال�سغرية. 
َر هذا امل�سروع بالتعاون مع احلكومة الكندية وبعثة الأمم املتحدة  وقد ُطوِّ
يف ال�سودان )UNMIS( وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( بالإ�سافة اإىل العديد 
من ال�سركاء الدولّيني وال�سودانّيني. ويقوم هذا امل�سروع من خالل اإ�سدار وتوزيع اأبحاث 
مو�سوعية بدعم مبادرات احلد من العنف، وي�سمل برامج نزع ال�سالح والت�سريح واإعادة 
الإدماج واخلطط التحفيزية جلمع الأ�سلحة املدنية واإ�سالح القطاع الأمني والتدخالت 
املوجهة لل�سيطرة على الت�سلح يف اأنحاء ال�سودان وجنوب ال�سودان. ويقدم م�سروع التقييم 
الأ�سا�سي لالأمن الب�سري )HSBA( اأي�سًا اإر�سادات بخ�سو�ص ال�سيا�سات املتَّبعة ملواجهة 

حالة انعدام الأمن.

َمت التقارير املخت�سرة لتوفري لقطاٍت دورّيٍة للمعلومات الأ�سا�سّية ب�سيغٍة �سهلٍة  مِّ وقد �سُ
بالن�سبة للقارئ. كما ُيِعّد امل�سروع �سل�سلًة من اأوراق العمل تكون اأطول واأكرث تف�سياًل من 
املوقع  على  والعربّية  الإجنليزّية  بالّلغَتنْي  الإ�سدارات  كاّفة  وتتوّفر  املخت�سرة.  التقارير 
"احلقائق  تقارير  ن�سدر  كما   .www.smallarmssurveysudan.org الإلكرتوين 

والأرقام" على نحٍو �سهريٍّ حول الق�سايا الأمنّية الرئي�سّية على املوقع الإلكرتوين
www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php

ويتلّقى م�سروع التقييم الأ�سا�سي لالأمن الب�سري )HSBA( الدعم املايل املبا�سر من وزارة 
الدمناركّية ووزارة اخلارجّية الرنويجية  ال�سوؤون اخلارجّية  الأمريكّية ووزارة  اخلارجّية 
ومعهد الوليات املتحدة لل�ّسالم. كما تلّقى الدعم يف ال�سابق من �سندوق ال�سالم والأمن 
اخلارجية  ووزارة  كندا  يف  الدولية  والتجارة  اخلارجية  ال�سوؤون  لإدارة  التابع  العاملي 
الهولندية والتجمع املعني مبنع ن�سوب ال�سراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة. 

واملعهد  الألغام  لإزالة  الدمناركية  املجموعة  من  الدعم  امل�سروع  تلّقى  اأن  و�سبق  كما 
الدميقراطي الوطني. ويتلقى م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية دعمًا اإ�سافّيًا من �سوي�سرا 

مل يكن من املمكن بدونه اأن ُيطبَّق م�سروع التقييم الأ�سا�سي لالأمن الب�سري بفعالّية.
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