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مشروع التقييـم
األساسي لألمـن البشـري
فـي الســودان وجنـوب الســودان

إصدار موجز
الصغيرة األسلحة  مسح  رقم 22      مـارس 2014مشروع 

يتأرجح البندول 
السودان جنوب  في  المتمردة  الميليشيات  وهبوط  صعود 

للجي�ش/احلركة  املعار�ضة  امل�ضلحة  اجلماعات  متثل 
ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان �ضمة من �ضمات امل�ضهد يف 
جنوب ال�ضودان منذ حقبة احلرب الأهلية التي كانت 
تتعر�ش فيها هيمنة اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان 
امل�ضلحة  اجلماعات  وناف�ضت  م�ضتمرة.  لتحديات 
لتحرير  ال�ضعبي  للجي�ش  الرئي�ضي  التيار  الأخرى 
و  روؤى  تبنت  و  الأرا�ضي   على  ال�ضيطرة  ال�ضودان يف 
للميلي�ضيات  اخلرطوم  دعم  وكان  معار�ضة.  اأهداف 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  للجي�ش  املعار�ضة 
ا�ضرتاتيجية حكومية رئي�ضية يف املراحل الالحقة من 

احلرب.

امليلي�ضيات  ن�ضاط  كان  احلرب،  بعد  ما  فرتة  يف 
م�ضح  قام  وعندما  ت�ضاءل.  و  تزايد  بني  اجلنوبية 
لهذه  العمق  من  درا�ضة  باآخر  ال�ضغرية  الأ�ضلحة 
كانت   ،2011 الثاين/نوفمرب  ت�ضرين  يف  امللي�ضيات، 
العديد من اجلماعات متر بفرتة من اإعادة التمو�ضع، 
اتفاقيات مع  اإما بتوقيع  الرئي�ضيون  القادة  حيث قام 
يفاو�ضون  وكانوا  ال�ضودان  جنوب  جمهورية  حكومة 
اأو و�ضعوا حتت  على �ضروط دمج قواتهم، واإما قتلوا 
و ظلت فقط ثالث جمموعات من  الإقامة اجلربية. 
بيرت  لدى  �ضابقني  قادة  يقودها  التي  – تلك  القوات 
اأكول  اوغوت  اأيوك  ال�ضلك  قادة  وكذلك  غاديت، 
اأتور  جورج  مترد  وكان  – فاعلة1.  اولوين  وجون�ضون 

�ضاكنا ولكن قواته ل تزال ت�ضكل تهديدا.

من  جمموعة  حدثت   ،2013 عام  منت�ضف  بحلول 
ياو،  ياو  ديفيد  ان�ضق  حيث  اجلديدة؛  التطورات 
 ،2011 حزيران/يونيو  يف  جوبا  مع  اتفاقا  وقع  الذي 
كبري  ب�ضكل  اجلديد  مترده  وو�ضع  التايل  العام  يف 
بينما  ا�ضتمر عدد قادة قوات غاديت يف القتال حتى 
يف  اأتور  وقتل   .2013 ني�ضان/ابريل  يف  العفو  قبلوا 
دي�ضمرب 2012، و�ضلمت معظم قواته نف�ضها من اأجل 

الندماج يف اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان. بينما 
انتقلت ميلي�ضيات اأخرى �ضمال و تورطت يف نزاعات 
جنوب كردفان والنيل الأزرق و عاد بع�ضهم من اأجل 
التابعة  ال�ضودان  جنوب  دفاع  قوات  بقيت  الندماج؛ 
املعار�ضة  يف  لها  التابعة  وامليلي�ضيات  كونغ  لغوردون 
مل  ولكنها  الأ�ضغر  الف�ضائل  فعلت  وكذلك  امل�ضلحة، 

ت�ضكل تهديدا كبريا.

التمرد  اأن�ضطة  املوجز  الإ�ضدار  هذا  ي�ضتعر�ش 
قوة  على  الرتكيز  مع   13  –  2012 يف  اجلنوبية 
العر�ش  بعد  اجلماعات  وموقف  واجنازات  واأهداف 
املتجدد بالعفو عن املتمردين من قبل �ضلفا كري رئي�ش 
 .2013 ني�ضان  يف  ال�ضودان  جنوب  جمهورية  حكومة 

ومن �ضمن النتائج:

انخف�ضت حركات التمرد اجلنوبية ب�ضكل كبري يف  �
2012-13. واعتبارا من بداية �ضهر ت�ضرين اأول/

اكتوبر 2013، اأ�ضبحت ميلي�ضيا ديفيد ياو ياو هي 
الوحيدة النا�ضطة. ولكن، يف حني قبل معظم القادة 
العفو العام من الرئي�ش �ضلفا كري، يتبقى اأن نراقب 
ودمج  الناجتة  التفاقيات  تنفيذ  �ضيتم  كان  اإذا 

القوات بالكامل.
تاأثر قرار ياو ياو بالرتداد يف عام 2012 بانتهاكات  �

اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان �ضد قبيلة املوريل 
خالل حملته لنزع �ضالح املدنيني يف مقاطعة بيبور 
حزمة  عن  ر�ضاه  وعدم   ،2012 عام  منت�ضف  يف 

العفو الأولية، والرعاية امل�ضتمرة من اخلرطوم.
وجاتلواك  � غاديت  بيرت  قوات  اندجمت  حني  يف 

جاي بالكامل يف اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان، 
ياو  لياو  �ضابقًا  التابعة  امل�ضت�ضلمة  القوات  توا�ضل 
واأتور وبابيني مونيتول انتظار الندماج، بع�ش منهم 
منذ بداية عام 2011. ويعترب الف�ضل طويل الأجل 
عامل خماطرة  ال�ضابقة  املتمردة  القوات  دمج  يف 

لتجدد التمرد.

انتقلت  � التي  اجلنوبية  املتمردة  اجلماعات  قبلت 
والنيل  كردفان  جنوب  يف  اخللفية  القواعد  اإىل 
الرئي�ش كري  العفو من  ال�ضودان عر�ش  الأزرق يف 
على  حاليا  وتفاو�ش  ال�ضودان  جنوب  اإىل  وعادت 
�ضروط اندماجها. ويبدو اأن تعهد اخلرطوم باإيقاف 
امل�ضاعدة لهم بعد التو�ضل اإىل اتفاق مع جوبا كان 

عامال يف ا�ضت�ضالمهم.
على  � اأثرت  التي  الأ�ضا�ضية  الظروف  توا�ضلت 

ذلك  يف  مبا  الكربى،  النيل  اأعايل  يف  املتمردين 
وانتهاكات  واملوريل،  لل�ضلك  ال�ضيا�ضي  التهمي�ش 
للمدنيني،  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش 

والق�ضايا املتعلقة بالأرا�ضي واملنطقة.
حكومة  � وا�ضلت   ،2013 اأغ�ضط�ش  يف  وموؤخرا 

وتزويدهم  ياو  ياو  ميلي�ضيا  م�ضاعدة  ال�ضودان 
بالأ�ضلحة على الرغم من النفي الر�ضمي.2

يزال  � ول  املوريل  �ضباب  ت�ضليح  ياو  ياو  ويوا�ضل 
م�ضدرا اأ�ضا�ضيًا لل�ضالح بالن�ضبة للمدنيني يف جنوب 
ال�ضودان. وت�ضمل امل�ضادر الأخرى الإمدادات من 
اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان من اأجل "ال�ضرطة 
املجتمعية" واإعادة تدوير الأ�ضلحة بعد عمليات نزع 
ني�ضان/ابريل 2012  واحتالل هجليج يف   iال�ضالح

الذي نهب خالله الكثري من املدنيني املخزون.4

امليلي�شيات املتمردة
الدميقراطي  ال�شودان  جنوب  جي�ش  حركة/ 

بقيادة جورج اأتور
ال�ضودان  جنوب  جي�ش  حركة/  اأتور  جورج  اأ�ض�ش 
على  احل�ضول  يف  حماولته  ف�ضل  بعد  الدميقراطي 
تر�ضيح احلركة ال�ضعبية ملن�ضب حاكم ولية جونقلي 
الدعم  على  ح�ضوله  خالل  ومن   5  .2010 عام  يف 
كان  كبري،  ب�ضكل  واإريرتيا  اخلرطوم  من  الع�ضكري 
قادرا على جذب قادة املعار�ضة الآخرين، مبا يف ذلك 
يف  ياو  ياو  وديفيد  الوحدة،  ولية  يف  جاي  جاتلواك 
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مالحظاتالو�ضعاملوقعا�ضم القوة/ النتماءالقائد
حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان ديفيد ياو ياو

الدميقراطي – كوبرا
كان قائدا ميدانيا لدى اأتور، وافق على العفو يف اأيلول/�ضبتمرب 2011، فاعلمقاطعة بيبور، جونقلي

ان�ضق مرة اأخرى يف ني�ضان/ابريل 2012 وذهب اإىل اخلرطوم. يرتدد 
اأنه عاد اىل مانيادنغ يف ت�ضرين اأول/اكتوبر 2013.

جيم�ش اأريزين كونغ 
كونغ

حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان 
الدميقراطي – كوبرا

الأول يف القيادة لدى ياو ياو، ع�ضو �ضابق يف قوات الدفاع ال�ضعبي وبعد فاعلمقاطعة بيبور، جونقلي
ذلك يف اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان. يرتدد اأنه موجود يف فريتيت 

منذ ت�ضرين اأول/اكتوبر 2013.
حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان اأدوك اأغول

الدميقراطي – كوبرا
الثاين يف القيادة لدى ياو ياو، ع�ضو �ضابق يف قوات الدفاع ال�ضعبي و فاعلمقاطعة بيبور، جونقلي

بعدها يف القوات امل�ضلحة ال�ضودانية، اأر�ضل من قبل القوات امل�ضلحة 
ال�ضودانية لالن�ضمام اإىل ياو ياو يف اآب/اغ�ضط�ش 2012، �ضارك اأحد 

نوابه، بيرت بوريتي، يف هجمات عنيفة يف منطقة غوموروك.
غايني نقاروبني 

توروكون
حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان 

الدميقراطي – كوبرا
ع�ضو �ضابق يف قوات الدفاع ال�ضعبي، اندمج يف القوات امل�ضلحة فاعلمقاطعة بيبور، جونقلي

ال�ضودانية، اأر�ضل من قبل القوات امل�ضلحة ال�ضودانية لالن�ضمام اإىل ياو 
ياو يف اآب/اغ�ضط�ش 2012.

حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان لونغابني وياه
الدميقراطي – كوبرا

ع�ضو �ضابق يف قوات الدفاع ال�ضعبي، اندمج يف القوات امل�ضلحة فاعلمقاطعة بيبور، جونقلي
ال�ضودانية، اأر�ضل من قبل القوات امل�ضلحة ال�ضودانية لالن�ضمام اإىل ياو 

ياو يف اآب 2012.
حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان جيم�ش لوبيا

الدميقراطي – كوبرا
لديه حوايل 250 جندي م�ضلح، ويف متوز/يوليو 2013 تردد اأنه حول فاعلمقاطعة بيبور، جونقلي

فريتيت.6
حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان جون�ضون اولوين

الدميقراطي – اأعايل النيل
يفاو�ش حول مقاطعة ف�ضودة، اأعايل النيل

الندماج
كان اأحد م�ضاعدي روبرت غوانغ، يلقى عليه اللوم ب�ضبب �ضل�ضلة من 

الهجمات على مدينة كاكا، يفاو�ش حول الندماج يف جوبا، ينتظر 
معظم رجاله البالغني 3000 يف مقاطعة ف�ضودة.

حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان اليواك اوغوت اأكول
الدميقراطي – اأعايل النيل

ينت�ضر حوايل 360 رجال يف 
اأعايل النيل وجنوب كردفان 
)كوك املقين�ش، رووات، اأم 
جالل، اأم راوات، احلمرة، 

اأبو جيبيه(

املفو�ش ال�ضابق ملقاطعة مانيو، �ضرف يف عام 2008 وان�ضق؛ يزعم باأنه قبل العفو
يرتبط باحلركة ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان – التغيري الدميقراطي. يف 
ت�ضرين اأول 2013، �ضلم 250 من رجاله اأنف�ضهم اإىل اجلي�ش ال�ضعبي 

لتحرير ال�ضودان يف مقاطعة مانيو، اأعايل النيل.7

تتواجد قواته يف بوات، قوات دفاع جنوب ال�ضودانغوردون كونغ
مقاطعة تدامون، النيل الأزرق

يرتدد باأنه قبل 
العفو ثم تراجع

قامت قواته بهجمات متكررة على اأعايل النيل، قد تكون قواته 
تقل�ضت، حيث التحق الكثريون بجون ديوت.

متواجد مع قوات غوردون تابع لقوات دفاع جنوب ال�ضودانمونتو موتال عبداهلل
كونغ يف بوات، النيل الأزرق

العرق الربوين، املفو�ش ال�ضابق ملابان، بداأ مترده بعد انتخابات 2010.فاعل

متواجد مع قوات غوردون تابع لقوات دفاع جنوب ال�ضودانحممد �ضول اأمري
كونغ ومونتو عبداهلل يف بوات، 

النيل الأزرق

فاعل لكن من 
املمكن اأنه يفكر 

بالندماج

من قبيلة الدينكا، مفو�ش �ضابق للرنك.

متواجد مع قوات غوردون تابع لقوات دفاع جنوب ال�ضودانكمال لوما8
كونغ يف بوات، النيل الأزرق

فاعل ويقوم 
بالتجنيد

العرق املاباين، مل تكن قيادة اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير مدركة لهذه 
اجلماعة.

فاعل ويقوم بوات، النيل الأزرقتابع لقوات دفاع جنوب ال�ضودانجيم�ش بوغو
بالتجنيد

عرق ال�ضلك، يعمل مع كمال لوما

الآن يف جوبا يتفاو�ش مع حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودانبابيني مونيتول
اجلي�ش/ احلركة ال�ضعبية 

لتحرير ال�ضودان

بول نوير من مايوم، توىل قيادة جي�ش حترير جنوب ال�ضودان يف اأيلول قبل العفو
2012. تنتظر قواته الندماج يف مايوم.

الآن يف اخلرطوم، يتواجد حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودانجيم�ش قاي يو�ش
حوايل 300 من رجاله يف 

املناطق احلدودية بني جنوب 
كردفان والوحدة.

اعتقل يف 
اخلرطوم يف 

اأيلول/�ضبتمرب 
2012 مع بع�ش 

من رجاله

من اجلاقي نوير، كان قائدا حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان 
بعد ا�ضت�ضالم غاديت للجي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان بوجود بابيني 
مونيتول كنائب له. كان نا�ضطا يف جنوب كردفان والوحدة وكان لديه 

قوات يف اأعايل النيل.

كلن يف اخلرطوم والآن يف حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودانكارلو�ش كول
جوبا يتفاو�ش مع اجلي�ش/ 

احلركة ال�ضعبية لتحرير 
ال�ضودان

من البول نوير من مايوم، كان ال�ضخ�ش الثاين يف القيادة لدى غاديت، قبل العفو
بقي يف اخلرطوم عندما التحق غاديت باجلي�ش ال�ضعبي لتحرير 

ال�ضودان. قاد بوجلانغ قواته يف جنوب كردفان.

كان متمركزا يف الكيلو 23، حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودانماثيو بوجلانغ
والآن يف مايوم

بول نوير من مايوم، ينتظر الآن الندماجقبل العفو

كان متمركزا يف الكيلو 23، حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودانبايبني ما�ضار
والآن يف مايوم

بول نوير من مايوم، جاء اإىل مايوم مع 3000 رجل ينتظرون الندماجقبل العفو

اجلدول 1: قادة �مليلي�شيات يف جنوب �ل�شود�ن �عتبار� من ت�شرين �أول 2013
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مقاطعة بيبور يف ولية جونقلي وقادة ال�ضلك جون�ضون 
اولوين واليواك اوغوت يف ولية اأعايل النيل. وقد وقع 
اأول/يناير  كانون  يف  نار  اإطالق  وقف  اتفاقية  اأتور 
مرة  العنف  واندلع  انهارت  املحادثات  ولكن   2011
اأخرى بني حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان الدميقراطي 

واجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان يف ال�ضهر املوايل.

حزيران/ يف  منف�ضلة  اتفاقيات  وجاي  ياو  ياو  وقع 
يف  قتل  جاي  ولكن  التوايل  على  ومتوز/يوليو  يونيو 
بالرغم  النباء،  بح�ضب  نائبه  يد  على  لحق  وقت 
ال�ضعبي  اجلي�ش  مب�ضوؤولية  كبري  ب�ضكل  العتقاد  من 
انتظار  ياو يف  ياو  وكان  ال�ضودان عن مقتله.  لتحرير 
يف  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  يف  الندماج 
اخلرطوم  اإىل  اأخرى  مرة  وعاد  ان�ضق  اأن  اإىل  جوبا 
يف حزيران/يونيو 2012 وا�ضتاأنف التمرد يف جونقلي 

بعد �ضهر )انظر ف�ضيل الكوبرا، اأدناه(.9

اأول/دي�ضمرب 2011، كما ورد  اأتور يف 19 كانون  قتل 
واأ�ضبح  اأوغندا،  من  امل�ضودان  جنوب  دخوله  اأثناء 
جي�ش  حلركة/  اأعلى  قائدا  اأوان  �ضول  كول  بيرت 
�ضباط/فرباير  يف  الدميقراطية.10  ال�ضودان  جنوب 
اأن  ال�ضودان  جنوب  جمهورية  حكومة  اأعلنت   ،2012
وقعت  الدميقراطية  ال�ضودان  جنوب  جي�ش  حركة/ 
اتفاق �ضالم ويف 8 اآذار/مار�ش انتقل اأوان اإىل جوبا 

ولكن  ال�ضودان.  لتحرير  ال�ضعبي  للجي�ش  وا�ضت�ضلم 
اولوين اأنكر اأن اأوان ميثل جميع ف�ضائل حركة/ جي�ش 
من  جمموعته  وبقيت  الدميقراطية  ال�ضودان  جنوب 
حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان الدميقراطية املتواجدة 
يف اأعايل النيل فاعلة على طول احلدود بني ال�ضودان 
كردفان  – حيث عملت من جنوب  ال�ضودان  وجنوب 
الأول  والن�ضف   2012 عام  خالل  النيل  اأعايل  اإىل 
من عام 2013 )انظر ف�ضيل اأعايل النيل، اأدناه(.11 
بقايا  حول  تقارير  هنالك  كانت  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة 
تكون معادية يف مقاطعة  اأن  املحتمل  لأتور من  قوات 
بيقي، جونقلي، حتى نهاية اآب 2013، لكن ل يبدو اأنها 

ت�ضكل تهديدا كبريًا.

 1300 حوايل  هنالك  كان   ،2013 اأيلول  نهاية  يف 
اأوينيكيبول يف �ضرق  اأتور يف مركز تدريب  من رجال 
واأكملوا  ال�ضالح  من  جتريدهم  مت  وقد  ال�ضتوائية. 
الر�ضمي.12  الندماج  انتظار  يف  وكانوا  التدريب 
ال�ضودان  وتتم مناق�ضة ف�ضائل حركة/ جي�ش جنوب 

الدميقراطية الفاعلة املتبقية بتفا�ضيل اأكرب اأدناه.

 – حركة/ جي�ش جنوب �ل�شود�ن �لدميقر�طية 
ف�شيل �لكوبر�

"ف�ضيل الكوبرا" يف منت�ضف عام 2013  ظهر ا�ضم 
للتمييز بني مترد ياو ياو الثاين وحركة/ جي�ش جنوب 
الأو�ضع. ومترد  الإطار  ذات  الدميقراطية13  ال�ضودان 

ع�ضرية  من  املوريل  قبيلة  من  مدين  وهو  ياو،  ياو 
للمرة  العمرية،14  بوتونيا  نقاروتي وقائد يف جمموعة 
يف  ف�ضل  عندما   ،2010 عام  انتخابات  بعد  الأوىل 
للولية.15  الت�ضريعي  املجل�ش  احل�ضول على مقعد يف 
وادعى لحقا اأن دافعه الرئي�ضي للتمرد كان التخلف 
املحلية يف  امل�ضاركة  وعدم  بيبور،  ملقاطعة  والتهمي�ش 
كانت  الأول،  مترده  ويف  بور.16  حكومة  مع  ال�ضلطة 
قوات ياو ياو قليلة ن�ضبيا حيث كان قوامها حوايل 200 
ح�ضلوا على عفو رئا�ضي عندما ا�ضت�ضلم يف 2011. 17 
وبعد العفو، ح�ضل ياو ياو وقادته على اأماكن لالإقامة 
يف  اندماجهم  حزمة  ينتظرون  كانوا  حيث  جوبا  يف 
اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان، فيما مت نقل اجلزء 
الع�ضكرية يف  نغاكيغاك  كلية  اإىل  قواته  الرئي�ضي من 
بحر  غرب  يف  مابيل  اإىل  ولحقا  ال�ضتوائية،  �ضرق 

الغزال من اأجل التدريب.18

طبية  اإجازة  ياو  ياو  طلب   ،2012 ني�ضان/ابريل  يف 
اإىل  انتقل  هناك  ومن  للعالج.  نريوبي  اإىل  وذهب 
اخلرطوم حيث بقي حتى متوز/يوليو 2012. 19 ومن 
اىل  والهرب  الن�ضقاق  ينوي  كان  اإذا  الوا�ضح  غري 
ات�ضال  اأجرى  انه  اأم  جوبا  غادر  عندما  اخلرطوم 
جهات  بع�ش  وتدعم  فقط.  نريوبي  يف  اخلرطوم  مع 
ف�ضيل  حاليًا  اخلرطوم  يف  باأتور  اخلا�ضة  الت�ضال 
الكوبرا اخلا�ضة بياو ياو مما ي�ضري اإىل اإحتمال وجود 
املوريل،  جمتمع  من  الكثريون  وذكر  �ضابق.  ات�ضال 
مبا يف ذلك اأحد القادة ال�ضابقني لدى ياو ياو، جيم�ش 
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حني  علي  جميعا  فاجاأهم  ان�ضقاقه  اأن  كوبورين، 
غرة.20 وكان ال�ضخ�ش الوحيد الذي بدا اأنه على علم 
يف  الثاين  ال�ضخ�ش  الن�ضقاق  ينوي  كان  ياو  ياو  باأن 
اأثناء  ففي  كونغ.  كونغ  اأريزين  جيم�ش  لديه،  القيادة 
املركبات  كونغ  كونغ  باع  نريوبي،  يف  ياو  ياو  وجود 
لوفد  ال�ضودان  جنوب  جمهورية  حكومة  قدمتها  التي 
ياو ياو الذي ا�ضت�ضلم و�ضافر اإىل كمبال حيث اأجرى 
ات�ضالت مع ال�ضفارة ال�ضودانية ونقل اإىل اخلرطوم 
 ،2012 متوز/يوليو  ويف  ياو.21  ياو  اإىل  لالن�ضمام 
اآخرين، مبا  ياو وبرفقته حوايل 41 �ضخ�ضا  ياو  عاد 
امل�ضلحة  القوات  قادة  من  وعدد  كونغ  كونغ  ذلك  يف 
قوات  اإىل  ال�ضابق  يف  يتبعون  كانوا  الذين  ال�ضودانية 
دفاع بيبور )املوريل( حتت قيادة ال�ضلطان ا�ضماعيل 
بيبور  مقاطعة  اإىل  الأهلية،22  احلرب  خالل  كوين 
الأزرق.23  النيل  ولية  خالل  من  الأقدام  على  �ضريا 
للجماعة  الرئي�ضية  القاعدة  بيبور  مقاطعة  تزال  ول 

)انظر اخلريطة(.

�ضخ�ضية  الثاين  لن�ضقاقه  ياو  ياو  حمفزات  كانت 
ال�ضودان،  لتحرير  ال�ضعبي  للجي�ش  ووفقا  و�ضيا�ضية. 
فقد كان غري را�ش عن حزمة اندماجه، مبا يف ذلك 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش  وذكر  رتبته. 
اأنه، يف حني  اأول جيم�ش هوث ماي  الفريق  ال�ضودان 
اأنه  اإل  ان�ضقاقه،  وقت  رتبته يف  ق�ضية  ت�ضوية  تتم  مل 
كان هنالك موؤ�ضرات باأنه لن يعر�ش عليه رتبة لواء، 
ياو  ياو  واأن  اأرتور،  يحملها يف مترد  كان  التي  الرتبة 
الأ�ضباب  وت�ضمل  لرتبته".24  "تنزيال  ذلك  اعترب 
انتهاكات  الثاين  لإن�ضقاقه  املطروحة  ال�ضيا�ضية 
نزع  حملة  خالل  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش 
ال�ضالح يف الفرتة اآذار/مار�ش – ت�ضرين اأول/اكتوبر 
بيبور،25  مقاطعة  يف  وحتديدا  جونقلي،  يف   2012
م�ضتوى  على  املوريل  ملجتمع  ال�ضيا�ضي  والتهمي�ش 
يف  ال�ضعيف  واحلكم  امل�ضت�ضري  والف�ضاد  الولية، 
للح�ضول  يقاتل  باأنه  اأي�ضا  وادعى  اجلديدة.  الدولة 

على ولية منف�ضلة للموريل.26

با�ضم  جديد  ناطق  اأ�ضدر   ،2013 ني�ضان/ابريل  يف 
ين�ش  بيانا  كوبرين،27  كوين  بيرت  العقيد  اجلماعة، 
"اإن�ضاء نظام حكم حر  اأن هدفهم الرئي�ضي هو  على 
اجتماعي  و عقد  و لمركزي،  و دميوقراطي  عادل  و 
من  ال�ضعبية  وامل�ضاركة  احلرة  الإرادة  اإىل  ي�ضتند 
ي�ضمى  ما  واأوجز  ال�ضودان".28  جنوب  �ضعب  جميع 
التي  مظاملهم  البيان  اأعقب  الذي  بوما  جبل  اإعالن 

والف�ضاد  العرقية  امل�ضاواة  عدم  التمرد:  اإىل  اأدت 
واحل�ضانة �ضد العقوبات وعدم حتقيق العدالة. ودعا 
البيان اإىل حل احلكومة احلالية وت�ضكيل حكومة ثورية 
انتقالية تتوىل احلكم حتى النتخابات يف عام 2015، 
وتوحيد الأمة فيدراليا.29 وبعد اإعالن العفو الرئا�ضي 
يف وقت لحق من ال�ضهر نف�ضه، واتفاق ال�ضالم لحقا 
وحكومة  ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  حركة/  بني 
بالربيد  ر�ضالة  كوبرين  عمم  ال�ضودان،  جنوب  دولة 
ال�ضودان  جنوب  جي�ش  حركة/  اأن  تفيد  اللكرتوين 
واأنه  املفاو�ضات  ي�ضاركوا جميعا يف  الدميقراطية مل 
"ل يوجد هنالك �ضالم مع النظام يف جوبا ما مل يتم 
حله. واأن ال�ضالم الذي يعترب مقبول لنا هو الذي يتم 
بو�ضاطة الحتاد الأفريقي والأمم املتحدة و الوليات 

املتحدة الأمريكية".30

هيكل �لقيادة و�لأ�شول �لع�شكرية
كونغ،  كونغ  نائبه،  ياو  لياو  القيادي  الهيكل  ي�ضم 
بالإ�ضافة اإىل ثالثة قادة �ضابقني يف القوات امل�ضلحة 
توروكون  نقاروبني  وغايني  اأغول  – اأدوك  ال�ضودانية 
اخلرطوم  من  معه  قدموا  الذين   – وياه  ولونغابني 
)اأنظر اجلدول 1(. وا�ضت�ضلم جيم�ش كوبورين، الذي 
ال�ضعبي  للجي�ش  القيادي،  الهيكل  �ضمن  اأي�ضا  كان 
اأول/ كانون   4 يف  جندي   280 مع  ال�ضودان  لتحرير 
مع  ياو  ياو  ات�ضل  ويف اخلرطوم،   31  .2013 دي�ضمرب 
جهاز الأمن واملخابرات الوطني، الذي يعتقد انه كان 
ين�ضق عمليات اإنزال جوي لالأ�ضلحة لقوات الكوبرا يف 
وجود  عن  موؤكدة  غري  تقارير  اأي�ضا  وهناك  بيبور.32 
م�ضح  ولكن  الأ�ضلحة  اأجل  من  الإريرتيني  مع  ات�ضال 

الأ�ضلحة ال�ضغرية مل يوؤكد الت�ضال.33

ياو  ياو  لقوات  احلالية  القوة  تقدير  ال�ضعب  ومن 
الذين  املوريل  �ضباب  من  تت�ضكل  منها  الكثري  لأن 
حمفزهم  لأن  ثابت  ب�ضكل  القوات  مع  ي�ضتمرون  ل 
الأ�ضا�ضي يتمثل يف الو�ضول اإىل الأ�ضلحة لحتياجاتهم 
اخلا�ضة. ويف حني اأن هنالك تقديرات باأنه ي�ضتطيع 
اأن يقود 3000 – 6000 من ال�ضباب واملتمردين34 اإل 
اأن املراقبون الذين كانوا يف خميمه قدروا ما جمموعه 
من  الأويل  الدعم  وت�ضاءل  رجل.35   1000  –  500
جمتمع املوريل يف نهاية عام 2012، حيث كان القادة 
اجلدد لدى ياو ياو اأكرث عنفا مع اأفراد املجتمع املحلي 
بال�ضكل  للمتمردين  داعمني  غري  وجدوهم  الذين 
باأن  تقارير  هنالك  كان  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  الكايف.36 
ان�ضحبوا  الالنغو37  العمرية  ال�ضريحة  من  كبري  عدد 

النزاع  ب�ضبب  اأيلول/�ضبتمرب   30 بتاريخ  التمرد  من 
ياو ع�ضوا  ياو  يعترب  التي  البوتونيا  العمرية  الفئة  مع 
حتديدا  اأغول  اأدوك  اأن  التقارير  ذكرت  وقد  فيها.38 
ب�ضبب  غوموروك  منطقة  على  عنيفة  هجمات  قاد 
ياو  ياو  الدعم من املجتمع. ومع ذلك، فقد وجه  قلة 
املدنيني من  ن�ضبيا عموما �ضد  ب�ضكل حمدود  العنف 
املوريل بخالف القتال بني الفئات العمرية ومن وقعوا 

يف مرمى النريان.39

رافق ياو ياو عدد قليل من قواته الأ�ضلية يف الن�ضقاق 
الثاين. وكان كونغ كونغ الوحيد من قادته الذي التحق 
به يف اخلرطوم. ومت اعتقال بقية الهيكل القيادي يف 
جوبا، مبا يف ذلك جيم�ش كوبورين، بعد وقت ق�ضري 
من ان�ضقاق ياو ياو الثاين وو�ضعوا يف ال�ضجن يف ياي 
يف حزيران/يونيو 2012. ويف 16 اآب/اغ�ضط�ش 2012، 
هرب اأربع ع�ضرة منهم و�ضافروا اإىل بيبور ولكن �ضبعة 
واأثناء  الطريق.  يف  اأحدهم  اأ�ضر  واأعيد  قتلوا  منهم 
وجوده يف اخلرطوم، التحق بياو ياو 41 جنديا �ضابقا 
يف اجلي�ش ال�ضوداين/ ميلي�ضيا ا�ضماعيل كوين الذين 
 2012 اآب/اغ�ضط�ش   – متوز/يوليو  يف  معه  �ضافروا 
عائدين اإىل بيبور. وقد قتل اأحدهم يف الطريق.40 وكان 
هنالك عدد من التقارير عن قتال التوبوزا والأنيواك 
بالرغم من  ياو  ياو  اإىل جانب قوات  والنوير  وال�ضلك 
عدم تاأكيد ذلك. ويف ت�ضرين اأول/اكتوبر 2012، األقي 
القب�ش على قائد يف اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان 
دوال،  غاتويت�ش  �ضيمون  اللواء  النوير،  لو  قبيلة  من 

ب�ضبب �ضالت مزعومة مع ياو ياو.41

مناطق �لعمليات: تقع مناطق عمليات ياو ياو ب�ضكل 
اأ�ضا�ضي يف مقاطعة بيبور بالرغم من انتقال جماعته 
اإىل مقاطعات اأخرى يف جونقلي، وعلى وجه التحديد 
حول  تقارير  هنالك  وكانت  لبيبور،  املجاورة  تلك 
اأن�ضطة عرب احلدود يف اثيوبيا.42 وتفيد اأغلب تقارير 
اأية  ب�ضكل فعلي على  ي�ضيطر  ياو ل  ياو  باأن  املخربين 
منطقة ولكنه يتنقل حول املواقع الرئي�ضية.43 وقد بداأ 
وانتقل  كارياك،  النانام حول  نهر  على  الثاين  مترده 
بعد ذلك مقابل ليكوانغول اإىل تيارا، يف ت�ضرين ثاين/

بكيلو.  املحيطة  املنطقة  اإىل  واأخريا   ،2012 نوفمرب 
وقد اأخرج لفرتة وجيزة من كيلو خالل هجوم اجلي�ش 
ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان يف اآذار/مار�ش – ني�ضان/
اأيار/مايو. ويف  ابريل 2013، ولكن عاد بعد ذلك يف 
املقاطعات  على  الهجمات  يف  كثريا  اللوم  يلقى  حني 
اثيوبيا  داخل  و  اأكوبو،  مقاطعة  وحتديدا  احلدودية، 
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على قوات ياو ياو اأو ال�ضباب الذين ي�ضطفون معها، 
اإل اأنها تبقى غري موؤكدة.

قيادات  حتت  البداية  يف  بيبور  تق�ضيم  مت  اأنه  واأفيد 
وياو  غوموروك  يف  اأغول  اأدوك  كان  حيث  خمتلفة 
ياو يف منطقة ليكوانغول وجيم�ش كونغ كونغ يف نانام 
الثاين/ بيبور وفريتيث.44 ويف كانون  وكوبورين حول 

كانت  الكوبرا  قوات  اأن  ذلك  مع  اأفيد   ،2013 يناير 
كانت  الهجرة  اأن  ويبدو  بوت�ضال.  يف  كيلو  يف  تتجمع 
من  بال�ضالح  دعم  على  احل�ضول  بتوقعات  مدفوعة 
اخلرطوم، وهذا ما زعم اأنه حدث يف 3 – 4 �ضباط/
فرباير،45 والهجرة ال�ضنوية اإىل هذه املنطقة للو�ضول 

اإىل الرعي حول جوم.

تن�ضق  ياو  ياو  قوات  كانت   ،2013 اآذار/مار�ش  يف 
اأ�ضغر وتتنقل يف مقاطعة  مرة اأخرى اإىل جمموعات 
جديد  هجوم  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  ذلك  ويعزى  بيبور. 
من قبل اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان بالرغم اأن 
ال�ضعبي  اجلي�ش  ل�ضتهداف  نتيجة  كان  القتال  اأغلب 
كانت  املوريل.46  قطعان  ملخيمات  ال�ضودان  لتحرير 
قوات ياو ياو ترتكز ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف اجلزء ال�ضرقي 
من املقاطعة – حول بلدة بوما وتالل مروى – وعلى 
حول  تقارير  وجود  من  بالرغم  بوت�ضال،  مع  احلدود 
ن�ضاط يف اأجزاء اأخرى من املقاطعة مبا يف ذلك حول 
كان  ني�ضان/ابريل،  ويف  وغوموروك.  بيبور  بلدتي 
غوموروك.  حول  وحتديدا  الن�ضاط  يف  تزايد  هنالك 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  بني  ال�ضتباكات  وازدادت 
ال�ضودان وقوات ياو ياو فجاأة يف جميع اأنحاء املقاطعة 
اإىل  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  تعر�ش  حيث 
ال�ضف.  جنود  بني  الن�ضباط  وانهار  كبرية  خ�ضائر 
ال�ضعبي  اجلي�ش  من  معروف  غري  عددا  اأن  وورد 
عدد  وارتفع  اخلدمة  من  فروا  ال�ضودان  لتحرير 
كان  وحدها،  كبويتا  ويف  املدنيني.47  �ضد  النتهاكات 
هنالك 700 - 800 فار من اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير 
من  اأخرى  فارة  وحدات  على  اللوم  واألقي  ال�ضودان 
النهب  عمليات  يف  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش 

العنيفة يف بور جنوب و�ضرق ال�ضتوائية.48

الزي  يرتدون  م�ضلحون  ن�ضب  ني�ضان/ابريل،   9 يف 
اإىل  متوجهة  املتحدة  لالمم  لقافلة  كمينًا  الر�ضمي 
اإىل  اأدى  مما  غوموروك   – بور  الطريق  على  بيبور 
معدات  ونهب  اآخرين   9 واإ�ضابة  �ضخ�ضا   12 مقتل 

املتحدة.49  لالمم  تابعة  ال�ضالم  حلفظ  ع�ضكرية 
على  باللوم  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  واألقى 
ميلي�ضيا ياو ياو، ولكن حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان 
الدميقراطية نفت يف بيان �ضحفي م�ضوؤوليتها ودعت 
واجلاري  �ضامل،50  حتقيق  اإجراء  اإىل  املتحدة  الأمم 

تنفيذه حاليا.
اأيار/مايو 2013، اأ�ضدر كوبرين بيانا �ضحفيا  يف 2 
واملدنيني  احلكومية  غري  املنظمات  فيه  يحث 
جي�ش  حركة/  لأن  وبيبور  كابويتا  مغادرة  على 
و�ضك  على  كانت  الدميقراطية  ال�ضودان  جنوب 
ني�ضان/ �ضهر  الأخرية من  الأيام  ويف  مهاجمتهم.51 
 6 ويف  مروى  تالل  ياو  ياو  قوات  احتلت  ابريل، 
الذي  الأمر  بوما  لبلدة  احتالله  اأعلن  اأيار/مايو 
البداية  يف  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  اأنكره 
�ضدر  اأيار/مايو   13 ويف  لحقا.52  به  اأقر  ولكنه 
على  كانت  امليلي�ضيات  باأن  يبني  ثاين  �ضحفي  بيان 
كتيبتان  واأن  واحتاللها  بيبور  مدينة  دخول  و�ضك 
عا�ضمة  بور،  مدينة  ملهاجمة  طريقهما  يف  كانتا 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  اإعالن  وبعد  الولية.53 
اأيار/  18 يف  بوما  ملدينة  احتالله  باإعادة  ال�ضودان 

باأنهم  الكرتوين  بريد  بتعميم  كوبرين  رد  مايو، 
بوما.  عن  كم   15 تبعد  التي  اإيتي  بلدة  فقط  احتلوا 
املتحدة  الأمم  وبعثة  حكومية  غري  منظمات  وقامت 
يف جنوب ال�ضودان بزيارة بوما حيث اأكدت اأنه اأعيد 
يف  الكوماندوز  قوات  من  كتيبتني  قبل  من  احتاللها 
هنالك  وكان  ال�ضودان.54  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش 
خارج  الإعدام  حالت  من  عدد  وجود  عن  تقارير 
ذلك  يف  مبا  بوما  مدينة  يف  للموريل  الق�ضاء  نطاق 
قتل العميد بينو يف اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان 
وهو من املوريل.55 ومنذ ذلك احلني مت التخل�ش من 
رفع اإدارة البايام يف بوما للتقارير اإىل مفو�ش بيبور 
اإىل  البايام  املدير من  ونائب  املدير  و منح من�ضبي 
لدى  �ضعورا  ولد  مما  لو  النوير  جمتمع  من  اأع�ضاء 

جمتمع املوريل باأنهم يطردون من بوما بايام.56

انق�ضام قوات  تقارير حول  يف حزيران/يونيو، وردت 
كيلو )جنوب غرب  اإىل  القوات  بع�ش  واجتاه  ياو  ياو 
بوت�ضال( والأخرى اإىل اوبوت )�ضمال غرب بوت�ضال(. 
اأن�ضاأ  ياو  ياو  اأن  اأي�ضا  بيبور  مقاطعة  مفو�ش  واأورد 
يف  بيبور  �ضرق  كم   50 بعد  على  جديد  قيادة  مركز 
ليليليم على طول نهر كونغ كونغ. لكن بنهاية ت�ضرين 
وحلقته  ياو  ياو  باأن  اعتقاد  �ضاد   ،2013 اأول/اكتوبر 

املقربة يتواجدون يف مانيادنغ التي تبعد حوايل ثالث 
ويراأ�ش  ليكوانغول.57  الأقدام عن  على  �ضريا  �ضاعات 
فريتيت.  يف  العمليات  اأزارين  كونغ  كونغ  جيم�ش 

وتتمركز القوات الأخرى يف لباراب.58

�لأ�شلحة و�لذخرية: توفر الدعم لتمرد ياو ياو الأول 
جورج  اإىل  ال�ضودان  من  املزودة  الأ�ضلحة  خالل  من 
اأتور، وهنالك اأدلة قوية على اأن مترده الثاين ا�ضتفاد 
ال�ضودان.  من  مبا�ضرة  املزود  الع�ضكري  العتاد  من 
لالأ�ضلحة  ال�ضغرية  الأ�ضلحة  م�ضح  حتليل  ووجد 
ال�ضودان  جنوب  حركة  جي�ش/  اأع�ضاء  لدى  املتوفرة 
الدميقراطية املن�ضقني وتلك التي مت ال�ضتيالء عليها 
من قبل اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان باأنها مطابقة 
لتلك املتوفرة يف خمزونات القوات امل�ضلحة ال�ضودانية 
ال�ضندوق 1(.  )انظر  الأخرى  وامليلي�ضيات اجلنوبية 
كما اأورد القادة املن�ضقني تفا�ضيل العديد من عمليات 
بيبور  مقاطعة  الع�ضكرية يف  للمعدات  الإنزال اجلوي 
بعد اآب 2012. 59 كما يبدو اأن اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير 
ل�ضالح  الأ�ضلحة  من  كبرية  كميات  خ�ضر  ال�ضودان 

قوات ياو ياو.

يف  ال�ضغرية  الأ�ضلحة  مل�ضح  املتابعة  تقارير  و�ضفت 
ني�ضان ومتوز 2013 الأ�ضلحة من ميلي�ضيات ياو ياو.60 
مع   1-56 ونوع   56 نوع  ال�ضينية  الهجومية  البنادق 
كيو  �ضي  ال�ضينية  الهجومية  والبنادق  الذخرية، 
)طراز اإم16( مع ذخرية �ضينية عيار 5.56 × 45 
 7  - بي جي  اآر  ال�ضودانية  ال�ضواريخ  وقاذفات  ملم، 
يف   30 اأيه  ال�ضناعي  الريموك  جممع  يف  امل�ضنعة 
الأغرا�ش  عامة  ال�ضينية  الآلية  والبنادق  اخلرطوم، 
الذخرية، مبا  اآر مع   54 × نوع 80 ملم عيار 7.62 
يف ذلك ال�ضودانية عيار 7.62 × 54 اآر مع الذخرية. 
اأ�ضلحة  اإ�ضقاط  مت  باأنه  تفيد  تقارير  هنالك  وكانت 

اإ�ضافية موؤخرا يف 8 اآب 2013. 61

 – جي�ش/ حركة جنوب �ل�شود�ن �لدميقر�طية 
جماعة �أعايل �لنيل

كان جون�ضون اولوين، مواطن من ال�ضلك من مقاطعة 
بانياكانغ يف اأعايل النيل، اأحد نواب روبرت غوانغ حتى 
اندماج غوانغ يف اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان يف 
نهاية 2010. 64 وكانت حركات مترد ال�ضلك ن�ضاأت يف 
البداية كنتيجة للخالفات بني جمتمع ال�ضلك وحكومة 
لحقًا  تفاقمت  و  والإقليم  الأرا�ضي  على  النيل  اأعايل 
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امليدانية  الزيارات  من  العديد  باإجراء  اخلفيفة  الأ�ضلحة  م�ضح  قام   ،2013  –  2011 الفرتة  خالل 
للتفتي�ش عن الأ�ضلحة املتوفرة لدى جماعات امليلي�ضيات ال�ضودانية اجلنوبية �ضواء التي ان�ضقت اأو قبلت 
العفو وملعاينة املعدات التي ا�ضتوىل عليها اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان من املتمردين خالل املعركة. 
بالرغم من تنوع ت�ضنيف الأ�ضلحة �ضمن خمزون كل جماعة اإىل حد ما، اإل اأن املقارنة بني اجلماعات 
تظهر اأن ما متتلكه من اأ�ضلحة يت�ضابه اإىل حد مذهل. واإ�ضافة اإىل ذلك، تتطابق الأ�ضلحة والذخرية 
املتوفرة لدى املتمردين اجلنوبيني مع الأ�ضلحة التي ا�ضتولت عليها قوات املتمردين من القوات امل�ضلحة 
مع  واملقابالت  الدقيقة  التفتي�ش  عمليات  تبني  الأزرق.  والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور  يف  ال�ضودانية 
اأنه  ال�ضودان  وجنوب  ال�ضودان  بني  ال�ضراع  مناطق  العينات يف خمتلف  من  الآلف  ومقارنة  املن�ضقني 
مت اإمداد اجلماعات املتمردة اجلنوبية بكميات كبرية من الأ�ضلحة ال�ضينية والإيرانية وال�ضودانية من 
املتمردة يف  املنت�ضرة بني اجلماعات  الأ�ضلحة  يلي جمموعة منتقاة من  وفيما  ال�ضودانية.  الأمن  قوات 

جنوب ال�ضودان.

املتمردين. ويف  �ضيوعا بني  الأكرث  ال�ضالح  الهجومية  البندقية  تعترب  �ل�شينية.  �لهجومية  �لبنادق 
عامي 2011 و2012، قام م�ضح الأ�ضلحة ال�ضغرية بتوثيق املئات من البنادق الهجومية �ضينية ال�ضنع 
ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  حركة/  مع   1-56 نوع  من  اجلديدة  التجارية  العالمات  ذات  اجلديدة 
التي  لو  النوير  ميلي�ضيات  مع  وكذلك  )اأتور(  الدميقراطية  ال�ضودان  وحركة/ جي�ش جنوب  )غاديت( 
عام  وطوال   2012 عام  نهاية  يف  ال�ضودان.62  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  �ضد  قتاله  لإ�ضناد  اأتور  وفرها 
2013، ظهرت قوات ياو ياو وكذلك اأع�ضاء حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان )بابيني( وميلي�ضيات 
جون�ضون اولوين التي قبلت العفو يف ني�ضان وحزيران 2013، على التوايل، وقد ت�ضلحت حديثا ببنادق 
�ضي كيو �ضينية ال�ضنع )ن�ضخة من طراز اإم16(. ويف جميع احلالت، متت اإزالة عالمات م�ضنع �ضي 
كيو والأرقام املت�ضل�ضلة ب�ضكل ممنهج من خالل ال�ضك لإخفاء م�ضدرها عن ق�ضد. وعالوة على ذلك، 
اأنتجها  التي  ال�ضنع  �ضينية  ملم   45 ×  5.56 عيار  الذخرية  من  واحدة  مبجموعة  البنادق  تعبئة  مت 
امل�ضنع 71 عام 2008. وكانت هذه املرة الأوىل التي تتم فيها مالجظة هذا النوع من البنادق والذخرية 
يف ال�ضودان وجنوب ال�ضودان. ولأن عيار هذه البندقية والذخرية نادر للغاية يف جنوب ال�ضودان، فقد 

تكون اخلرطوم قد وفرت بنادق �ضي كيو كو�ضيلة لل�ضيطرة على امدادات الذخرية اإىل م�ضتخدميها.

�لذخرية �ل�شود�نية و�ل�شينية. هنالك الع�ضرات من اأنواع الذخائر عيار 7.62 × 39 ملم )للبنادق 
الهجومية من نوع اأيه كي( املنت�ضرة يف ال�ضودان وجنوب ال�ضودان. ومع ذلك، فقد حدد م�ضح الأ�ضلحة 
ال�ضغرية القليل من الأنواع املوجودة بكثافة خ�ضو�ضا لدى املتمردين اجلنوبيني. ويتمثل املنتجان الأكرث 
�ضيوعا لذخائر 7.62 × 39 ملم التي مت ر�ضدها مع امليلي�ضيات يف جنوب ال�ضودان يف ال�ضودان وال�ضني. 
ور�ضد امل�ضح على وجه التحديد اآلفا من الطلقات من عيار 7.62 × 39 ملم امل�ضنعة يف ال�ضودان التي 
"1" على رقم املجموعة  اأن يدل  "1_39_10" )انظر ال�ضورة(، حيث من املرجح  حتمل اخلتم 
واأن ميثل "39" خرطو�ش الطلقة و"10" �ضنة الإنتاج. وكانت هذه املجموعة من الذخرية موجودة ب�ضكل 
موحد يف اأكرث من 150 بندقية هجومية من نوع 56-1 ا�ضتوىل عليها اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان 
من حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان )غاديت( يف ني�ضان 2011، وكانت موجودة بني املعدات التي 
ويف  ال�ضنة.  نف�ش  من  �ضابق  وقت  يف  اأتور  جورج  من  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  عليها  ا�ضتوىل 
ال�ضنة املوالية، �ضلمت قوات دفاع جنوب ال�ضودان بقيادة جون دوت طلقات مماثلة بعد العبور اإىل جنوب 

ال�ضودان من النيل الأزرق. وقد لحظ م�ضح الأ�ضلحة ال�ضغرية اأ�ضنافا مماثلة من الذخرية عيار 7.62 
× 39 ملم باأرقام جمموعات و�ضنوات اإنتاج خمتلفة مع امللي�ضيات اجلنوبية الأخرى وكذلك بني الأ�ضلحة 
التي ا�ضتولت عليها احلركة ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان – �ضمال من القوات امل�ضلحة ال�ضودانية يف جنوب 

كردفان والنيل الأزرق.

تتمثل جمموعة ثانية من الذخرية املنت�ضرة بني املتمردين اجلنوبيني يف الذخائر عيار 7.62 × 54 اآر 
ملم امل�ضنعة يف امل�ضنع ال�ضيني 945 )للمدفع الر�ضا�ش بي كي اإم(، والتي مت ت�ضنيعها من 2009 اإىل 
2011 )انظر ال�ضورة(. وقد وظفت اأي�ضا القوات امل�ضلحة ال�ضودانية كميات كبرية من هذا النوع من 
الذخرية يف دارفور،63 وا�ضتولت احلركة ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان - �ضمال على كميات كبرية منها من 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  الأزرق. ومييل اجلي�ش  والنيل  ال�ضودانية يف جنوب كردفان  امل�ضلحة  القوات 
اإىل ا�ضتخدام اأنواع اأقدم من الذخرية عيار 7.62 × 54 اآر ملم من دول حلف وار�ضو ال�ضابق ف�ضال 
عن بع�ش الأنواع ال�ضينية القدمية. وقد ر�ضد م�ضح الأ�ضلحة ال�ضغرية يف البداية ذخرية من امل�ضنع 
اأتور يف بداية 2011.  945 مع املعدات التي ا�ضتوىل عليها اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان من قوات 
وكانت الذخرية موجودة يف العبوات ال�ضودانية مما ي�ضري اإىل اأن ال�ضودان قد تكون ا�ضتوردتها واأعادت 
تعبئتها. وبعد قبول حركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان الدميقراطية العفو حتت قيادة بيرت كول �ضول اأوان، 
قامت بت�ضليم كميات كبرية من الذخائر املوردة ح�ضب زعمهم من قبل اخلرطوم، مبا يف ذلك الذخائر 
عيار 7.62 × 54 اآر ملم من امل�ضنع 945 مع العالمات على ال�ضندوق والتي ت�ضري اإىل اأن ال�ضني باعت 
ذخائر اإىل ال�ضودان يف عام 2010. وكانت نف�ش املجموعة من الذخرية موجودة مع حركة/ جي�ش حترير 
جنوب ال�ضودان بعد قبولها العفو ومع الأ�ضلحة التي جمعها اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان وا�ضتوىل 

عليها من قوات ياو ياو يف 2013.

قاذفات �ل�شو�ريخ �آر بي جي – 7 �لإير�نية و�ل�شود�نية. يتم ت�ضنيع اأغلب قاذفات ال�ضواريخ اآر 
بي جي – 7 امل�ضتخدمة من قبل املتمردين اجلنوبيني يف اإيران وال�ضودان. وقام م�ضح الأ�ضلحة ال�ضغرية 
اإىل حد  التي ت�ضبه  القاذفات �ضودانية ال�ضنع  اأنواع رئي�ضية من قاذفات ال�ضواريخ: 1(  بتوثيق ثالثة 
اإيرانية   7 – اآر بي جي  ال�ضواريخ  ال�ضوفياتية؛ 2( قاذفات   7 – اآر بي جي  ال�ضواريخ  كبري قاذفات 
ال�ضنع ذات املقاب�ش املميزة؛ 3( القاذفات الهجينة، التي على الأغلب يتم تركيبها يف اخلرطوم، والتي 
جت�ضد كال اخل�ضائ�ش الإيرانية وال�ضودانية. كما قام م�ضح الأ�ضلحة ال�ضغرية بتوثيق هذه القاذفات 
ال�ضودان  ال�ضودان )غاديت( يف 2011 و2013 وحركة/ جي�ش جنوب  مع حركة/ جي�ش حترير جنوب 
الدميقراطية )اأتور( يف 2011 و2012 والوحدة املتكاملة امل�ضرتكة للقوات امل�ضلحة ال�ضودانية يف 2011 

وحركة/ جي�ش جنوب ال�ضودان الدميقراطية )ياو ياو( يف 2013 ومع قوات جون�ضون اونويل يف 2013.
متثل البنادق الهجومية وذخائر الأ�ضلحة ال�ضغرية وقاذفات ال�ضواريخ اآر بي جي – 7 املو�ضوفة هنا 
اإىل حتليل  وا�ضتنادا  املتمردة اجلنوبية.  لدى اجلماعات  ال�ضتعمال  �ضائعة  الأ�ضلحة  عينة �ضغرية من 
دقيق لهذه املقتنيات مقارنة مع خمزونات القوات امل�ضلحة ال�ضودانية والعديد من ال�ضهادات من اأع�ضاء 
�ضابقني يف امليلي�ضيات، يت�ضح اأن دولة ال�ضودان قد لعبت دورا رئي�ضيا يف اإمداد قادة التمرد اجلنوبيني.

امل�ضدر: ليف وليربون، ي�ضدر قريبا

ال�ضندوق 1: الأ�ضلحة املنت�ضرة بني املتمردين اجلنوبيني

عينة من الذخرية ال�ضودانية عيار 7.62 × 39 ملم التي وجدت معباأة يف البنادق الهجومية من نوع 56-1 التي 
مت ال�ضتيالء عليها من قوات بيرت غاديت يف ني�ضان 2011 يف ولية الوحدة )جونا ليف(

عينة من الذخرية ال�ضودانية عيار 7.62 × 54 اآر التي مت ال�ضتيالء عليها من قوات جورج اأتور يف بداية 2011 
يف ولية جونقلي. )جونا ليف(
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بحملة نزع ال�ضالح يف عام 2010 و التي ارتكبت خاللها 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  ال�ضابعة يف اجلي�ش  الكتيبة 
اولوين  اأم�ضى  البداية،  النطاق. ويف  وا�ضعة  انتهاكات 
احلركة  يف  الندماج  انتظار  يف  �ضهور  عدة  ورجاله 
ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان يف اوات�ضي بالقرب من مقر 
الكتيبة ال�ضابعة، ولكن العملية انهارت يف اآذار/مار�ش 
2011 بعد اتهام اأحد رجال اولوين جلندي من اجلي�ش 
وطالب  زوجته  باغت�ضاب  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي 
رجال اولوين بتحقيق العدالة.65 ويف املعركة التي تلت 
ذلك، قتل 14 �ضخ�ضا. وقاد اولوين رجاله عرب احلدود 
اإىل حركة/ جي�ش جنوب  وان�ضم  اإىل جنوب كردفان 
وفاة  وبعد  اأتور.66  قيادة  حتت  الدميقراطية  ال�ضودان 
اأوان يف بداية  اأول 2011 واتفاق �ضالم  اأتور يف كانون 
جي�ش  للحركة/  العامة  القيادة  اولوين  ادعى   ،2012
جنوب ال�ضودان الدميقراطية.67 وتزعم احلكومة على 
نحو متكرر اأن ميلي�ضيات ال�ضلك متحالفة وتتلقى الدعم 
من احلزب ال�ضيا�ضي للحركة ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان 
– التغيري الدميقراطي، وهو الأمر الذي ينكره زعيم 

التنظيم لم اأكول.68

قوات  �ضنت  عام 2013،  وبداية  عام 2012  نهاية  يف 
ال�ضودان  اولوين عدد قليل من الهجمات على جنوب 
وقد اأفيد من قبل عدد من امل�ضادر اأنها كانت ت�ضتخدم 
لتحرير  ال�ضعبية  احلركة  ملحاربة  ال�ضودان  قبل  من 
بالرغم من  – �ضمال يف جنوب كردفان.69  ال�ضودان 
يف  البداية  يف  الرئا�ضي  للعفو  علنيا  اولوين  رف�ش 
ي�ضت�ضلم  اأنه لن  بيانا يو�ضح  واإ�ضداره  ني�ضان 2013، 
ال�ضودان"،  لتحرير  ال�ضعبية  احلركة  "نظام  لـ  اأبدا 
اإل اأنه يف اأيار 2013 اأ�ضدر ملك ال�ضلك انذارا اأخريا 
لولوين لقبول العفو. وبعد ذلك طلب اولوين العفو من 
امللك عن قتل قائد ال�ضلك يف عام 2010 وقد ح�ضل 
ر�ضميا  اولوين  قبل   ،2013 حزيران  بداية  ويف  عليه. 
العفو الرئا�ضي وانتقل 3000 جندي اإىل اأعايل النيل. 
ول تزال غالبية قواته يف كودوك يف مقاطعة ف�ضودة 
يف  الندماج   2013 اأول  ت�ضرين  منذ  ينتظرون  حيث 
اولوين  ويتواجد  ال�ضودان.  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش 
الندماج  �ضروط  حول  يتفاو�ش  حيث  جوبا  يف  حاليا 
ولكن املداولت تتحرك ببطء �ضديد. ويف بيان يف 6 
اأنه تلقى الدعم من اخلرطوم  حزيران، ذكر اولوين 
مل�ضح  تفتي�ش  واأكد  بالتمرد70  اخلا�ضة  اأن�ضطته  يف 
�ضهر  يف  كودوك  يف  اأ�ضلحته  على  ال�ضغرية  الأ�ضلحة 

متوز ذلك.71

هيكل �لقيادة و�لأ�شول �لع�شكرية
وثيق،  ب�ضكل  اأكول  اوغوت  اليواك  مع  اولوين  ارتبط 
القوات  تواجدت  حيث  مانيو  لإقليم  ال�ضابق  املفو�ش 
لوقت طويل يف مواقع م�ضرتكة.72 ويف حزيران 2013، 
قبل ثالثة �ضهور من قبول اوغوت للعفو، هاجم رجاله 

واداكونا يف �ضمال اأعايل النيل )راجع اجلدول 2(.
عام  وحتى   2012 عام  طوال  �ل�شيطرة.  مناطق 
اإقليمي  رئي�ضي يف  ب�ضكل  اولوين  قوات  2013، عملت 
ف�ضودة ومانيو يف اأعايل النيل ولكن مع وجود تقارير 
ويف  اأي�ضا.73  كردفان  جنوب  يف  بحرية  حتركها  على 
ماثيو  قوات  مع  املوقع  يت�ضاركون  كانوا   ،2012 بداية 
ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  وحركة/  بوجلانغ 
بني   23 الكيلو  يف  اأدناه(  )انظر  لبابيني  التابعة 
هجليج وخر�ضانة حيث اأفادت التقارير بتلقي قواتهم 
بالإمدادات من قبل اخلرطوم.74  للتدريب وتزويدها 
ميلي�ضيا  م�ضاركة  امل�ضادر  من  العديد  واأوردت 
حدود  طول  على  احلدود  عرب  مناو�ضات  يف  اولوين 
جنوب كردفان واأنها احتلت جاو مع القوات امل�ضلحة 
اآب/ وبحلول  75 مع ذلك  بداية 2012.  ال�ضودانية يف 
اغ�ضط�ش 2012، كان هنالك انق�ضامات داخل حركة/ 
حدود  اإىل  وانتقلوا  ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش 

اأعايل النيل حيث مكثوا حتى قبول العفو.76

قو�ت دفاع جنوب �ل�شود�ن و�أتباعها
ظهر غوردون كونغ، قائد قوات دفاع جنوب ال�ضودان 
يف �ضرق اأعايل النيل، مرة اأخرى يف عام 2011 بعد 
قادته  من  اثنان  وان�ضق  ال�ضكون.77  من  �ضنوات  عدة 
دوت  جيم�ش  والعميد  ييت�ش  دوت  جون  اللواء  وهما 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  اإىل  لين�ضما  لم 
يف اأيار / مايو 2012 مع 250 �ضخ�ش من قوات كونغ 
يف  ال�ضودان  جنوب  دفاع  قوات  ت�ضكيك  من  بالرغم 
ويف  ال�ضن  يف  املتقدم  كونغ،  وا�ضتقر  الرقم.78  هذا 
ت�ضرتك  بينما  الآن، يف اخلرطوم  �ضيئة  �ضحية  حالة 
قواته يف املواقع وتن�ضق مع عدد من القادة الآخرين 
الأزرق.  والنيل  النيل  اأعايل  بني  احلدود  طول  على 
ومن غري الوا�ضح مدى التاأثري الذي ل يزال يحتفظ 

به على ميلي�ضياته ال�ضابقة.

يف ني�ضان/ابريل 2013، كان كونغ اأحد قادة امليلي�ضيا 
ال�ضتة الذين عر�ش عليهم العفو الرئا�ضي. ومت اإدراج 
التي  املجموعات  �ضمن  ال�ضودان  جنوب  دفاع  قوات 
ال�ضحفي  البيان  يف  الرئا�ضي  العفو  على  ح�ضلت 
موافقة  ن�ضر  ومت  ني�ضان/ابريل،79   26 يف  امل�ضرتك 
مل�ضدر  وفقا  ولكن  اأيلول/دي�ضمرب،80  نهاية  يف  كونغ 
لالأمن الوطني يف جنوب ال�ضودان، فقد تراجع كونغ 
باأن جهاز  اأيار/مايو 2013، ورد  عن موافقته.81 ويف 

اخلرطوم  يف  كونغ  اعتقل  الوطني  واملخابرات  الأمن 
امل�ضاركة  بحجة  اجلربية  الإقامة  حتت  حمتجز  واأنه 
يف حمادثات ال�ضالم مع جنوب ال�ضودان.iv ول يزال 

و�ضع قواته غري وا�ضح.

هيكل �لقيادة و�لأ�شول �لع�شكرية
ت�ضرتك قوات كونغ يف املوقع مع عدد من القادة على 
طول احلدود ال�ضرقية لأعايل النيل يف النيل الأزرق، 
مبا يف ذلك مونتو موتال عبد اهلل وحممد كول اأمري 
وكمال لوما وجيم�ش بوغو.83 ومن غري الوا�ضح كيف 
يندرجون يف هيكل قيادة قوات دفاع جنوب ال�ضودان 
لتحرير  ال�ضعبية  احلركة  من  كل  م�ضوؤويل  ولكن 
ال�ضودان – �ضمال واجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان 
يفيدون باأنهم جميعا ين�ضقون ب�ضكل وثيق مع القوات 
احلركة  �ضد  الأزرق  النيل  يف  ال�ضودانية  امل�ضلحة 
ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان – �ضمال وعلى طول حدود 

اأعايل النيل.

كان مونتو عبداهلل، الذي ينحدر من جمموعة الربون 
العرقية يف مقاطعة مابان، املفو�ش هناك حتى 2010 
عندما بداأ متردا بعد النتخابات.84 وبداأ ايفو مونتو، 
من  اأي�ضا  ينحدر  والذي  النيل  اأعايل  حاكم  نائب 
مابان، حمادثات ال�ضالم مع مونتو عبداهلل يف اأيار/ 
مايو 2012. 85 بالرغم من انطالق املحادثات ب�ضكل 
جيد وانعقاد الجتماعات بت�ضهيالت من مهمة الأمم 
املتحدة يف جنوب ال�ضودان ومتركز امليلي�ضيا بالقرب 
من اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان اإل اأن املحادثات 
النيل  اإىل  عائدة  امليلي�ضيا  جماعة  واختفت  توقفت 

الأزرق دون اإبداء الأ�ضباب.

مع  كان  عندما  عبداهلل  مونتو  نائب  لوما  كمال  كان 
يحتفظ  يزال  ول  مابان  يف  الوطني  املوؤمتر  حزب 
بروابط قوية مع ميل�ضياته.86 وت�ضرتك قواته يف املوقع 
مع قوات جيم�ش بوغو يف النيل الأزرق.87 ووفقا للحركة 
ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان – �ضمال، فقد مت تعيينهم 
من قبل القوات امل�ضلحة ال�ضودانية للقتال مع "ال�ضود 
باخلدمات  تزويدهم  ويتم  الأزرق"  النيل  ولية  يف 

اللوج�ضتية والدعم من اخلرطوم و الدمازين.88

كان حممد كول اأمري، الذي ي�ضمى اأي�ضا "اأبيالنق"، 
مفو�ش مقاطعة الرنك ولكن مت ا�ضتبداله بدينغ اأكواي 
كاك يف اأيار/مايو 2007 عندما اأعاد الرئي�ش ت�ضكيل 
منحازًا  ميلي�ضيا  ع�ضو  وكان  النيل.  اأعايل  حكومة 
الأهلية  احلرب  خالل  ال�ضودانية  امل�ضلحة  للقوات 
وبعد ا�ضتبداله عاد اإىل اأن�ضطة امليلي�ضيا.89 ومت اإلقاء 
اللوم يف حادثني منف�ضلني يف اآب/اغ�ضط�ش واأيلول/
�ضبتمرب 2012 يف مقاطعة الرنك على قواته.90 واأفيد 
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الربامج  يف  الإذاعة  مدير  من�ضب  �ضغل  اأنه  اأي�ضا 
يف  ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  حلركة/  الإذاعية 

اخلرطوم.

يف بداية عام  2013، كان هنالك العديد من التقارير 
بالتجنيد الإجباري ملواطني جنوب ال�ضودان الذين ل 
يزالون يعي�ضون يف اأجزاء خمتلفة من ال�ضودان )النيل 
اأقل،  وبدرجة  والق�ضارف،  وكردفان  و�ضنار  الأبي�ش 
اخلرطوم( يف اجلماعات املوالية لقوات دفاع جنوب 
من  املوافقة  على  ح�ضلت  امليلي�ضيات  واأن  ال�ضودان 
ال�ضودان  جنوب  طالب  بتجنيد  ال�ضودانية  احلكومة 
حتديدا.91 واإ�ضافة اإىل ذلك، اأفادت احلركة ال�ضعبية 
لتحرير ال�ضودان – �ضمال اأن امليلي�ضيات كانت تقوم 
من  م�ضبقًا  ت�ضريحهم  مت  الذين  اجلنوبيني  بتجنيد 

القوات الر�ضمية يف النيل الأزرق.92

دفاع  قوات  ميلي�ضيات  ت�ضاركت  �ل�شيطرة.  مناطق 
الت�ضامن،  مقاطعة  بوات،  يف  املوقع  ال�ضودان  جنوب 

الهجمات  عن  اإليها  اللوم  توجيه  ومت  الأزرق.  النيل 
بلدتي  بني   2013 �ضباط/فرباير  يف  وقعت  التي 
الأزرق.93  النيل  يف  نوارة  واأبو  القويل،  باباني�ش، 
النيل  اأولو يف  امليلي�ضيات ن�ضطة يف  ومن بوات، كانت 
الأزرق، و�ضعت للح�ضول على طرق يف مقاطعة مابان 
يف اأعايل النيل – بالقرب من خميم دورو لالجئني. 
تتحرك  كانت  باأنها  اأفيد   ،2013 �ضباط/فرباير  ويف 
اأعايل  النفط يف  اإىل مناطق  الغربي  باجتاه اجلنوب 
النيل. ويف نف�ش الوقت تقريبا، كانت تنتقل اإىل ولية 
يزالون  ل  الذين  اجلنوبيني  لتجنيد  الأبي�ش  النيل 

هناك بالقوة.94

حركة/ جي�ش حترير جنوب �ل�شود�ن
بول من مقاطعة  النوير  وهو من  بيرت غاديت،  ان�ضق 
مايوم يف ولية الوحدة، عن اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير 
مايوم  اإعالن  واأطلق  اآذار/مار�ش 2011  ال�ضودان يف 
يف 11 ني�ضان/ابريل 2011 الذي انتقد قيادة احلركة 
ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان واأعلن ت�ضكيل حركة/ جي�ش 
احلكومة  ا�ضقاط  بهدف  ال�ضودان  جنوب  حترير 

واأو�ضع.95  دميقراطية  اأكرث  بتحالف  وا�ضتبدالها 
ا�ضتقطاب عدد من جماعات  على  اأي�ضا  قادرا  وكان 
امليلي�ضيات الأخرى من النوير اإىل �ضفه مبا يف ذلك 
يوك  قاي  وجيم�ش  نيانغ  لكوكارا  التابعني  اأولئك 
الوحدة،  يف  يقاتلون  كانوا  الذين  بوجلانغ  وماثيو 
وكذلك بابيني مونيتول وكارلو�ش كول اللذان كانا يف 

اخلرطوم.

من منت�ضف ني�ضان/ابريل حتى اآب/اغ�ضط�ش 2011، 
ا�ضرتكت قوات حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان 
هجمات  يف  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  واجلي�ش 
النريان  مرمى  يف  املحلية  املجتمعات  و�ضعت  عنيفة 
الوحدة  يف  ومايوم  اأبيمنوم  مقاطعتي  يف  وخ�ضو�ضا 
و  البحريات  وليتي  اإىل  العنف  انتقال  من  بالرغم 
واراب.96 وخالل القتال، مت تلغيم عدد من الطرق يف 
األقي اللوم على كل من حركة/ جي�ش  الوحدة، حيث 
لتحرير  ال�ضعبي  واجلي�ش  ال�ضودان  جنوب  حترير 
عن  ف�ضال  اإ�ضابات  يف  ذلك  ت�ضبب  حيث  ال�ضودان، 
ويف  الولية.  اأجزاء  بع�ش  اإىل  املوؤدية  الطرق  اإغالق 

اجلرنال يف حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان ماثيو بوجلانغ )وقوفا، اخلام�ش من اليمني، بالقبعة عري�ضة احلافة والنظارات ال�ضم�ضية( و�ضباطه، مدينة مايوم، جونقلي، 9 اأيار 2013. )جونا ليف(
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�ضالم  اتفاقية  غاديت  وقع   ،2011 اآب/اغ�ضط�ش 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  يف  واندمج  احلكومة  مع 
نائب  اأ�ضبح   ،2012 اآذار/مار�ش  ويف  ال�ضودان.97 
عملية  اجلي�ش،  يف  ال�ضالم  ا�ضتعادة  عمليات  رئي�ش 
اجلي�ش  ارتكب خاللها  التي  ال�ضالح يف جونقلي  نزع 
�ضد  النتهاكات  من  عددا  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي 
املدنيني يف مقاطعة بيبور.98 ويف اآذار/مار�ش 2013، 
ال�ضودان جنود غاديت  لتحرير  ال�ضعبي  ن�ضر اجلي�ش 
جي�ش  حلركة/  الع�ضكرية  ال�ضتجابة  على  لال�ضراف 
ف�ضيل   – الدميقراطية  ال�ضودان  جنوب  حترير 
الكوبرا يف جونقلي، ولكنه بقي �ضخ�ضية متقلبة. بعد 
من  نا�ضط  عدد  هنالك  بقي  غاديت،  اندماج  اإعادة 
الذين  ال�ضودان  مقاتلي حركة/ جي�ش حترير جنوب 
بني  احلدود  طول  على  عملوا  حيث  عنه  انف�ضلوا 
وليتي جنوب كردفان والوحدة حتت قيادة قاي يوك.

هيكل �لقيادة و�لأ�شول �لع�شكرية
حركة/  من  تبقى  ما  قيادة  يوك  قاي  جيم�ش  توىل 
جي�ش حترير جنوب ال�ضودان بعد اأن عاد بيرت غاديت 
ال�ضودان.99  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  اإىل  لالن�ضمام 
بعد  �ضهور  لعدة  موحدة  امليلي�ضيا  بقيت  حني  ويف 
معركة هجليج  بعد  بالنق�ضام  بداأوا  غاديت،  مغادرة 
القوات  قامت  عندما   ،)2012 )ني�ضان/ابريل 
حترير  جي�ش  حركة/  بت�ضليح  ال�ضودانية  امل�ضلحة 
جنوب ال�ضودان بكثافة. كانت ال�ضيطرة على ال�ضالح 
هنالك  كان  وقد  لالنق�ضام.100  الظاهري  ال�ضبب 
اآب/اغ�ضط�ش 2012،  تعديل قيادي مزعوم يف بداية 
وماثيو  نيانغ  كوكارا  بني  اقتتال  هنالك  كان  حيث 
كولكارا.101  مقتل  عن  اأ�ضفر  مما  نياما  يف  بوجلانغ 
قاي  اعتقال  مت   ،2012 اأيلول/�ضبتمرب  نهاية  ويف 
يوك يف اخلرطوم وتوىل بابيني مونيتيول القيادة.102 
تكون  اأن  املمكن  من  ولكن  اعتقاله  �ضبب  يعرف  ومل 
اخلرطوم قد قامت بذلك حتى تثبت جلوبا باأنها تقوم 
اتفاقية  بعد  اجلنوبيني  للمتمردين  دعمها  بتقلي�ش 
بابيني  يكون  اأن  املمكن  ومن   .2012 اآب/اغ�ضط�ش 
اأن قاي يوك كان على و�ضك  اأ�ضاروا اإىل  واآخرون قد 
الن�ضقاق. واأخريا، من املمكن اأن يكون قد �ضارك يف 
ثاين/نوفمرب 2012 يف  ت�ضرين  النقالب يف  حماولة 

اخلرطوم.103

قوات  ال�ضغرية  الأ�ضلحة  م�ضح  زار   ،2013 اأيار  ويف 
قبلت  التي  ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  حركة/ 
العفو يف نهاية ني�ضان/ ابريل. ويف ذلك الوقت، كان 
بابيني وكارلو كوال، قائدي احلركة، يف جوبا يطلقون 
املحلية حتت  القوات  وكانت  املفاو�ضات مع احلكومة 
مت  التي  الأ�ضلحة  وت�ضمنت  بوجلانغ.  ماثيو  قيادة 
ر�ضدها البنادق الهجومية ال�ضينية من نوع 56 ونوع 

56-1 مع الذخرية والبنادق الهجومية ال�ضينية �ضي 
ال�ضواريخ  الذخرية وقاذفات  اإم16( مع  كيو )طراز 
طراز اآر بي جي – 7 الإيرانية وال�ضودانية والذخرية 
املرافقة لها والبنادق الآلية من طراز بي كي اإم وطراز 
الهاون  ومدافع  لها  املرافقة  الذخرية  مع  الدو�ضكا 
عيار 60 ملم و82 ملم و120 ملم مع القذائف املرافقة 
 120 وال�ضينية  ملم  و82  ملم   60 )ال�ضودانية  لها 
ملم(، والأ�ضلحة التقليدية الأكرب مثل املدافع امل�ضادة 
ال�ضواريخ  وقاذفات  الرتداد،  وعدمية  للطائرات 
ملم،   107 عيار   12 – اإم  بي  طراز  من  وال�ضواريخ 
وال�ضواريخ  املا�ضورة عيار 23 ملم  واملدافع مزدوجة 
عيار 122 ملم.104 وقد �ضكلت هذه الرت�ضانة املخزون 
يف  ر�ضده  مت  الذي  م�ضى  وقت  اأي  من  اأهمية  الأكرث 
الأ�ضلحة  م�ضح  قبل  من  اجلنوبيني  املتمردين  حوزة 

ال�ضغرية.

مناطق �ل�شيطرة. تلقى الالئمة على حركة/ جي�ش 
يف  العتداءات  من  عدد  عن  ال�ضودان  جنوب  حترير 
مقاطعة مايوم يف ت�ضرين ثاين/نوفمرب 2011 وني�ضان/
ابريل 2012، 105بالرغم من وجود العديد من التقارير 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  انتهاكات  حول 
ت�ضاركت  اأي�ضا.106  مايوم  يف  املدنيني  قتل  وحوادث 
حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان يف املوقع وعملت 
ال�ضودان  جنوب  دفاع  قوات  ميلي�ضيات  مع  كثب  عن 
الدميقراطية  ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  وحركة/ 
 .2012 بداية  يف  هجليج  عن  الدفاع  يف  وا�ضرتكت 
جي�ش  حركة/  لدى  �ضجينا  كان  عيان  ل�ضاهد  ووفقا 
ب�ضكل  تقوم  اخلرطوم  كانت  ال�ضودان،  جنوب  حترير 
واملركبات  والأ�ضلحة  الغذائية  الإمدادات  بتوفري  فعال 
واملالب�ش الع�ضكرية واخليام للميلي�ضيات التي تقاتل اإىل 
جانب القوات امل�ضلحة ال�ضودانية.107 وبعد توقيع اتفاقية 
ال�ضودان،  وجنوب  ال�ضودان  بني  اأيلول/�ضبتمرب 2012 
ا�ضتخدمت قوات حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان 
ال�ضودانية يف  امل�ضلحة  القوات  اأ�ضا�ضي من قبل  ب�ضكل 
حربها مع احلركة ال�ضعبية لتحرير ال�ضودان – �ضمال 
الدعم  قاعدة  عن  اأبعدهم  مما  كردفان  جنوب  يف 

اخلا�ضة بهم يف الوحدة.108

قوات  بداأت   ،2013 ني�ضان/ابريل  منت�ضف  يف 
نحو  التحرك  ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  حركة/ 
مقاطعة مايوم بينما دخل قادتها حمادثات �ضالم مع 
العفو  اإعالن  ومع  ال�ضودان.  جنوب  جمهورية  حكومة 
م�ضرتك  قال حتالف  ني�ضان/ابريل،   24 الرئا�ضي يف 
جي�ش  حركة/  قوات  من  مقاتل   1200 من  اأكرث  باأن 
لالندماج  مايوم  اإىل  انتقلت  ال�ضودان  جنوب  حترير 
م�ضح  ولكن  ال�ضودان،109  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  يف 
العدد  هذا  من  اأقل  عددا  ر�ضد  ال�ضغرية  الأ�ضلحة 

بابيني،  �ضقيق  تعيني  ومت  اأيار.  يف  زيارته  خالل 
كجزء  الوحدة  لولية  حاكما  مونتيول،  نقون  جوزيف 

من �ضفقة الندماج.

ردود الفعل الر�شمية
حكومة جمهورية جنوب �ل�شود�ن

ا�ضتعملت حكومة جمهورية جنوب ال�ضودان عددا من 
وكذلك  اأرا�ضيها  على  املتمردين  ملخاطبة  الأ�ضاليب 
عرب احلدود يف ال�ضودان مبا يف ذلك: العمل الع�ضكري 
باأنها  تعتقد  التي  املجتمعات  �ضالح  نزع  ذلك  يف  مبا 
ال�ضودان  حكومة  مع  والتفاو�ش  للمتمردين  داعمة 
حول الأمن عرب احلدود والعفو غري امل�ضروط عن قادة 
ال�ضالم  امليلي�ضيات ورجالهم واملفاو�ضات وحمادثات 
مع قادة املتمردين من خالل قادة املجتمعات واأطراف 
ثالثة اأخرى وعملية م�ضاحلة وطنية ملعاجلة الق�ضايا 
املتمردين.  اأن�ضطة  بع�ش  حترك  التي  الأ�ضا�ضية 
مع  حتديدا  النجاح،  بع�ش  الأن�ضطة  هذه  لقت  وقد 
احلدودية،  املناطق  طول  على  النا�ضطة  امليلي�ضيات 
كما يالحظ مع اتفاقيات ال�ضالم احلالية املوقعة مع 
حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان وحركة/ جي�ش 
النيل.  اأعايل  الدميقراطية-  ال�ضودان  حترير جنوب 
هزت اإعادة ترتيب جمل�ش الوزراء حلكومة جمهورية 
جنوب ال�ضودان يف متوز/يوليو 2013، وحتديدا تعيني 
من�ضب  يف  مانيانغ،  كول  جلونقلي،  ال�ضابق  احلاكم 
وزير الدفاع العديد من املبادرات اجلارية، ول تزال 
يتم  ومل  الآن.  حتى  معروفة  غري  التغريات  هذه  اآثار 
حتى الآن تعيني حاكم موؤقت جلونقلي، و�ضيكون لهذا 
الولية.  الديناميات داخل  تاأثريا عميقا على  التعيني 
الولية  وا�ضحة يف  قيادة  وجود  فاإن عدم  ذلك،  ومع 
اإىل  ذلك  يتدفق  و  بور  مدينة  التوتر يف  اأي�ضا  ي�ضبب 

بقية جونقلي.110

ال�ضعبي  اجلي�ش  ن�ضاط  حقق  �لع�شكري.  �لفعل  رد 
جونقلي،  يف  التمرد  مكافحة  يف  ال�ضودان  لتحرير 
من  القليل   ،2013 اآذار/مار�ش  يف  ر�ضميا  بداأ  الذي 
جنوب  حترير  جي�ش  حركة/  اأن�ضطة  كبح  يف  النجاح 
اإىل  واأدى  الكوبرا  ف�ضيل   – الدميقراطية  ال�ضودان 
انتهاكات بحقهم و ادى اىل  تهجري املدنيني وحدوث 
وقوع �ضكان املوريل بني فكي اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير 
ت�ضبب  املتحدة،  لالأمم  ووفقا  واملتمردين.  ال�ضودان 
 23000 من  اأكرث  تهجري  يف  اجلماعتني  بني  العنف 
بينما  جوبا  اإىل  بع�ضهم  بيبور،  مقاطعة  من  مدين 
واوغندا  اثيوبيا  اإىل  احلدود  عرب  الآخرون  انتقل 
اأكرث  اأو   100000 من  اأكرث  اإىل  بالإ�ضافة  وكينيا، 
اإىل ذلك،  واإ�ضافة  بيبور.111  الغابات يف  يختبئون يف 
تكبد اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان خ�ضائر كبرية 
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مبا يف ذلك احتالل مدينة بوما يف اأيار/مايو – مما 
اأدى اإىل فرار اأكرث من 1000 جندي ب�ضبب عدم توفر 
من  املنحدرين  اجلنود  وان�ضقاق   – واملال  الغذاء 
املوريل، الذين عانوا من العنف على اأيدي زمالئهم، 
مكافحته  من  وكجزء  ياو.  ياو  قوات  اإىل  لين�ضموا 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  زود  للتمرد، 
واأثناء  قبل  والذخرية  بال�ضالح  لو  النوير  ملي�ضيات 
يف  بيبور  مقاطعة  يف  املوريل  جمتمعات  على  هجومه 
اإنزال  متوز/يوليو 2013. وت�ضمن ذلك عدة عمليات 

جوي للذخرية بالهليكوبرت اإىل ميلي�ضيات لو نوير .112

منذ ال�ضتقالل، قام اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان 
بعدد من عمليات نزع ال�ضالح التي �ضعت اإىل تخفي�ش 
التي  تلك  وحتديدا  املجتمعات،  لدى  املتوفر  ال�ضالح 
النيل  اأعايل  يف  واأحدثها  التمرد،  بحركات  ترتبط 
يف  جونقلي  يف  ال�ضالم  ا�ضتعادة  وعملية   2011 يف 
لنزع  العمليات  هذه  متيزت  فقد  ذلك،  ومع   .2012
قبل  من  الإن�ضان  حقوق  وانتهاكات  بالعنف  ال�ضالح 
الذين  وال�ضرطة  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش 
يعتربونها  التي  املجتمعات  من  غالبا  ينتقمون  كانوا 
حلركات  داعمة  اأو  العرقية  ملجموعاتهم  معادية  اإما 
املجتمعات  دعم  تخفي�ش  من  وبدل  التمرد.113 
للمتمردين، غذت هذه العمليات العنيفة لنزع ال�ضالح 
الدعم للمتمردين ب�ضكل اأكرب وف�ضلت يف جمع اأعداد 

كبرية من الأ�ضلحة.

جمهورية  حكومة  توا�ضل  و�لندماج.   �لعفو 
التي  للقوات  ومنحه  العفو  عر�ش  ال�ضودان  جنوب 
اجلمهوري  الأمر  عر�ش  �ضدها.  ال�ضالح  حملت 
ني�ضان/  25 بتاريخ  ال�ضادر   ،2013-06 رقم 

الرئي�ضيني  القادة  من  �ضتة  على  العفو   ،2013 ابريل 
حققت  حني  ويف  واأتباعهم.  و�ضباطهم  للميلي�ضيات 
ال�ضهور الأخرية  النجاح يف  هذه ال�ضرتاتيجية بع�ش 
اأخطر اجلماعات  اأن  اإل  املتبقية،  الف�ضائل  يف جلب 
ال�ضودان  جنوب  حترير  جي�ش  حركة/  املتمردة، 
ل  العر�ش.  رف�ش  توا�ضل  الكوبرا،   – الدميقراطية 
يحظى العفو بقبول �ضعبي لدى قيادة وجنود اجلي�ش 
ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان،114 حيث يعر�ش غالبا على 
ال�ضباط املندجمني رتبة اأعلى من ال�ضباط الآخرين 
البع�ش  اإليه  ينظر  كما  يقاتلونهم.  كانوا  الذين 
باعتباره مكافاأة على التمرد، مع املخاوف من اإمكانية 
اأن يرفع �ضابط من اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان 
ال�ضالح  احلالية  رتبته  عن  بالر�ضا  ي�ضعر  ل  الذي 
على  توجب  واإذا  الرتقية.  على  للح�ضول  كطريق 
لالتفاق  و�ضهور  لأ�ضابيع  النتظار  امليلي�ضيات  اأع�ضاء 
بالن�ضقاق  خماطرة  فهنالك  الندماج،  عملية  على 
ني�ضان/ابريل  يف  ياو  ياو  مع  ح�ضل  كما  اأخرى  مرة 
امل�ضاركة  امليلي�ضيات   2 اجلدول  ويلخ�ش   2012.115

حاليا يف عملية الندماج.

اأطلقت حكومة جمهورية جنوب  حمادثات �ل�شالم. 
قادة  مثل  اأخرى  اأطراف  مع  بال�ضرتاك  ال�ضودان 
غري  واملنظمات  الكن�ضية  واملنظمات  املجتمعات 
احلكومية حمادثات ال�ضالم بني اجلماعات املتمردة 
وافقت   ،2012 ثاين/يناير  كانون  ويف  الرئي�ضية. 
والثقافيني  ال�ضيا�ضيني  للقادة  ال�ضماح  على  احلكومة 
ديفيد  مع  ال�ضالم  حمادثات  بافتتاح  املوريل  ملجتمع 
وافق  كوين،  ا�ضماعيل  �ضلطان  خالل  ومن  ياو.  ياو 
ياو ياو يف البداية على حمادثات ال�ضالم يف �ضباط/
املتحدة  الأمم  مراقبة  ا�ضرتاط  مع   ،2013 فرباير 

جنوب  جمهورية  حكومة  عينت  كما  العملية.  على 
ال�ضودان جيم�ش اإيلري، وهو �ضابط �ضابق يف اجلي�ش 
احلماية  درع  خلدمات  مديرا  كان  حيث  الربيطاين 
ياو.116  ياو  ديفيد  مع  للتفاو�ش  املتحدة(،  )اململكة 
بقبول  لإقناعه  منا�ضبتني  يف  ياو  بياو  اإيلري  والتقى 
ياو  ياو  لدى  القادة  راأى  ذلك،  ومع  الرئا�ضي.  العفو 
للمرونة. وبعد فرتة وجيزة  بان طريقته كانت تفتقر 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  هاجم  مع�ضكره،  زيارة  من 

ال�ضودان املخيم وانهارت املفاو�ضات.117

العمليات  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  بداأ  بعد 
الع�ضكرية �ضد حركة / جي�ش حترير جنوب ال�ضودان 
و  اآذار/مار�ش،  يف  الكوبرا  ف�ضيل   – الدميقراطية 
فعلي.  ب�ضكل  ال�ضلمية  املفو�ضات  نافذة  اأغلقت  بذلك 
ويف 14 اأيار/مايو 2013، ويف مقابلة مع �ضوت اأمريكا 
حمادثات  ياو  ياو  نبذ   ،)Voice of America(

"نكتة".118القوة الع�ضكرية حلركة  ال�ضالم باعتبارها 
وجتعل  ال�ضالم  ملحادثات  تقبال  اأقل  جتعلها  الكوبرا 
يف  مبا  تظلماتها،  ملعاجلة  احلكومة  بنوايا  اعتقادها 
متدنيا.119  للموريل،  منف�ضلة  بولية  مطالبتها  ذلك 
جمهورية  حكومة  رئي�ش  مكتب  يزال  ل  ذلك،  ومع 
خالل  من  ياو  ياو  مع  ات�ضال  على  ال�ضودان  جنوب 
اأدناه(، ويعمل عدد من  تابان )انظر  باريد  الأ�ضقف 

زمالء ياو ياو ال�ضابقني على اإقناعه بقبول العفو.

عملية �مل�شاحلة �لوطنية.  اأثرت املظامل التاريخية 
وال�ضراعات بني املجموعات الثنية ب�ضكل كبري على 
ال�ضلك  �ضراعات  ذلك  وي�ضمل  امليلي�ضيات.  مترد 
وتهمي�ش  النيل  اأعايل  يف  الأرا�ضي  على  الدنكا   –
النوير بول يف مقاطعة تنتج كميات كبرية من النفط 

تاريخ بدء القائداجلماعة
املفاو�ضات

و�ضع الندماجعدد القوات

يف مايوم يف انتظار الندماج.261200 ني�ضان 2013بابيني مونتيولحركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان
جون دوت، النائب قوات دفاع جنوب ال�ضودان

ال�ضابق لغوردون 
كونغ

يتواجد دوت يف فندق يف جوبا وجنوده يف مابل.215اأيار 2012
غري مندمج بالكامل بعد.

حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان 
الدميقراطية

اأنهت التدريب. يف اأوينيكيبول، ولية �ضرق ال�ضتوائية، يف انتظار الندماج 1300�ضباط 2012بيرت كول �ضول اأوان
الر�ضمي.

حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان 
الدميقراطية

ديفيد ياو ياو 
)الن�ضقاق الأول(

اجلنود يخ�ضعون للتدريب يف اأوينيكيبول، غري مندجمة بالكامل بعد.200اأيلول 2010
مت اعتقال نواب ياو ياو الذين تخلفوا عنه بعد اإن�ضقاقه مرة اأخرى، بع�ضهم هرب 

وان�ضموا اإليه مرة اأخرى.
حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان 

الدميقراطية – ف�ضيل الكوبرا
كان يف خميم منف�ضل يف مدينة بيبور حتى 3 �ضباط 4280.2013 كانون اأول 2012جيم�ش كوبورين

هاجمه جندي يف اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان يف �ضوق بيبور، هرب اإىل 
الغابات ولكنه عاد؛ يقيم الآن يف جممع مفو�ش املقاطعة يف انتظار الندماج.

اجلدول 2: و�شع �ندماج �مليلي�شيات �عتبار� من ت�شرين �أول 2013
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يف  لو  – النوير  والبور  – الدنكا  املوريل  و�ضراعات 
جونقلي. وكانت عملية امل�ضاحلة الوطنية، التي يطلق 
التي  الوطنية"،  وامل�ضاحلة  املعاجلة  "رحلة  عليها 
جمهورية  حكومة  يف  الأ�ضبق  الرئي�ش  نائب  اأطلقها 
املمكنة  ال�ضبل  اإحدى  م�ضار،  رياك  ال�ضودان  جنوب 
يرى  بينما  ولكن  القائمة.  املخاوف  هذه  ملعاجلة 
البع�ش العملية باعتبارها حتركا اإيجابيا نحو املعاجلة 
م�ضار  قيادة  كانت  لآخرين  بالن�ضبة  اأنه  اإل  الوطنية 
مليلي�ضيا  قائدا  باعتباره  العنيف  تاريخه  ب�ضبب  عائقا 
وطموحاته  الثانية  الأهلية  احلرب  يف  انف�ضالية 
الرئا�ضية يف انتخابات 2015. يف بداية ني�ضان/ابريل 
�ضالحيات  يحدد  مر�ضوما  كري  �ضيلفا  اأ�ضدر   ،2013
نائب الرئي�ش حيث اأبعده عن قيادة عملية امل�ضاحلة 
وعلقها، ويف 23 متوز/يوليو اأعفى الرئي�ش كري م�ضار 
اأعاد   ،2013 ني�ضان/ابريل   24 ويف  من�ضبه.120  من 
الرئي�ش اإطالق عملية امل�ضاحلة ولكن هذه املرة حتت 
اأ�ضاقفة  رئي�ش  قيادة  وحتت  الدينيني  القادة  رعاية 
بول. ومع  دانيال دينغ  ال�ضودانية،  الأ�ضقفية  الكني�ضة 
ذلك، كان رئي�ش الأ�ضاقفة اأي�ضا رئي�ش عملية ال�ضالم 

املوريل  جمتمع  اجتذاب  يف  ف�ضلت  التي  جونقلي  يف 
ومتمردي ياو ياو اإىل الطاولة. وي�ضكك بع�ش املوريل 
يدعو  الذي  الأخري  بيانه  باأن  من  وي�ضكون  حياده  يف 
بانتهاكات  يعرتف  ل  العفو  لقبول  ياو  ياو  ديفيد  فيه 
جانب  من  ال�ضالح  بنزع  املرتبطة  الإن�ضان  حقوق 

اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان.121

ويف الآونة الأخرية، اأطلق الأ�ضقف باريد تابان الذي 
يحظى باحرتام وا�ضع املحادثات مع ديفيد ياو ياو ويف 
من  بدعم  خميمه  زار   2013 اأيلول/�ضبتمرب  بداية 
ال�ضودان. ومتثل هدفه  بعثة الأمم املتحدة يف جنوب 
نهاية  قبل  النار  لإطالق  وقف  حتقيق  يف  الرئي�ضي 
مو�ضم  خالل  القتال  ا�ضتئناف  ملنع  الأمطار  مو�ضم 
اأول/اكتوبر،  ت�ضرين  بداية  ومع  القادم.122  اجلفاف 
للقاء  با�ضتعداده  ياو  ياو  اإ�ضارة  اإىل  تابان  تدخل  قاد 
ذلك  يعد  حيث  ال�ضودان،  لتحرير  ال�ضعبية  احلركة 
اللقاء  �ضروط  تبقى  ولكن  حمتمال،  اإيجابيا  تطورا 
ولية  حاكم  تبنى  وباملثل،  معلقة.  انعقاده  ومكان 
ال�ضتوائية الو�ضطى مبادرة للتفاو�ش مع ياو ياو والتي 

جمتمعات  بني  موؤخرا  عقد  اجتماع  يف  اإقرارها  مت 
النوير لو واملوريل.123

احلدود  ظلت  �ل�شود�ن.  حكومة  مع  �ملفاو�شات 
بني  للخالفات  مثرية  ال�ضودان  وجنوب  ال�ضودان  بني 
واأدى  ال�ضامل.  ال�ضالم  اتفاقية  توقيع  منذ  البلدين 
اإىل  والتو�ضل  الدولية  احلدود  تر�ضيم  يف  الخفاق 
اتفاق ب�ضاأن اأبيي ون�ضاط التمرد على جانبي احلدود، 
و التي يلقي كل بلد باللوم فيها على البلد الآخر، اإىل 
وجود جيوب كبرية لنعدام الأمن. ومنذ ال�ضتقالل، 
من  جانب  كل  على  الهجمات  من  عدد  هنالك  كان 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  احتالل  مع   - احلدود 
 ،2012 ني�ضان/ابريل  يف  موؤقتا  لهجليج  ال�ضودان 
امليلي�ضيات  ال�ضودانية/  امل�ضلحة  القوات  وهجمات 
اأرا�ضي جنوب  الهليكوبرت لق�ضف  اإىل جانب طلعات 

ال�ضودان موؤخرا يف متوز/يوليو 2013.

ردا على ذلك، وطوال عام 2012، عزز اجلي�ش ال�ضعبي 
حدوده  طول  على  الع�ضكري  وجوده  ال�ضودان  لتحرير 
املتمردين  هجمات  على  رده  وتزايد  ال�ضودان.  مع 

مقاتلو حركة/ جي�ش حترير جنوب ال�ضودان يف انتظار الندماج يف مايوم، الوحدة، 9 اأيار 2013. )جونا ليف(
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قرية يواي، مقاطعة اورور، جونقلي، �ضباب النوير لو عائدين بعد القتال �ضد ميلي�ضيا ديفيد ياو ياو، 23 متوز 2013. )كميل لباج(

اجلنوبيني يف ال�ضودان، ووفقا لقادة اجلي�ش ال�ضعبي 
لتحرير ال�ضودان يف اأعايل النيل والوحدة، فقد كانوا 
ب�ضكل كبري  امليلي�ضيات  تقلي�ش عمليات  قادرين على 
يعني  كما  ال�ضودان.  جنوب  يف  احلدودية  املناطق  يف 
اإىل  و�ضولهم  عدم  املتمردين  اأمام  احلدود  اإغالق 
واأنها  ال�ضودان،  جنوب  داخل  لهم  الداعمة  القواعد 
يف  ال�ضودان  حكومة  قبل  من  اأ�ضا�ضا  ا�ضتخدمت 
 - ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبية  احلركة  �ضد  عملياتها 
�ضمال، الأمر الذي اأبعدها عن اأجنداتها ال�ضيا�ضية يف 
اجلنوب. كما �ضاهم اتفاق ال�ضودان وجنوب ال�ضودان 
املتعرث وال�ضعوبات القت�ضادية الناجمة عن الإغالق 
للدخول  ال�ضودان  ا�ضتعداد  النفط يف  لنابيب  املوؤقت 
جنوب  جمهورية  حكومة  مع  �ضالم  مفاو�ضات  يف 

ال�ضودان.

ال�ضودانية  احلكومة  وقعت  طويلة،  مفا�ضات  وبعد 
اتفاقية  على  ال�ضودان  جنوب  جمهورية  وحكومة 
اأعادت  حيث   ،2012 اأيلول/�ضبتمرب   27 يف  تعاون 
مبا  ال�ضابقة  التفاقيات  بتنفيذ  الطرفني  كال  اإلزام 
اأول/دي�ضمرب  )كانون  الأمنية  التفاقيات  ذلك  يف 
واأمن احلدود )اأيار/ واأيلول/�ضبتمرب 2012(   2010

مايو 2011، حزيران/يونيو 2011( ومذكرة التفاهم 
ب�ضاأن عدم العتداء والتعاون )�ضباط/فرباير 2012( 
ف�ضال عن عدد من الق�ضايا القائمة الأخرى.124 ويف 
اآذار/مار�ش 2012، اتفق الطرفان على خطة وجدول 
لالتفاقيات  الكامل  التنفيذ  اأجل  من  تف�ضيليني 
الأمنية. وبالرغم من هذه التفاقيات واللتزامات اإل 
اأن كال اجلانبني يوا�ضالن توجيه التهامات لبع�ضهما 
وتتوا�ضل  الفاعلة  التمرد  جهات  بدعم  البع�ش 
متوز/ ويف  احلدودية.  املنطقة  طول  على  املناو�ضات 
حتقيق  جلنة  الإفريقي  الحتاد  اأر�ضل   ،2013 يوليو 
تزال  ول  املزاعم  هذه  من  للتحقق  امل�ضتوى  رفيعة 

النتائج معلقة حتى تاريخ ن�ضر هذا التقرير.

ردود �لفعل �لدولية
عن  ف�ضال  بامليلي�ضيات  املرتبط  الأمن  انعدام  اأثر 
للتمرد  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  مكافحة 
غري  واملنظمات  املتحدة  الأمم  من  كل  عمليات  على 
احلكومية يف جنوب ال�ضودان حيث �ضعى كال الطرفني 
للتدخل. وقد وفروا امل�ضاعدات الإن�ضانية للمجتمعات 
بر�ضد  قاموا  الو�ضول،  من  متكنوا  واأينما  املت�ضررة. 
للمدنيني.  احلماية  ووفروا  الأر�ش  على  الو�ضع 

ال�ضالم  بناء  فاعل  ب�ضكل  الدويل  املجتمع  دعم  كما 
البدو  امليلي�ضيات ومع جماعات  واملفاو�ضات مع قادة 
احلدود  تعرب  التي  والرزيقات  امل�ضريية  مثل  الرحل 
مو�ضميا. ودخلت الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي 
جمهورية  حكومة  مع  امل�ضتوى  رفيعة  مناق�ضات  يف 
وو�ضول  املجتمعي  الأمن  حول  ال�ضودان  جنوب 
كما  جونقلي.  يف  وخ�ضو�ضا  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
حول  املحادثات  ت�ضهيل  على  الإفريقي  الحتاد  عمل 
للحدود  مراقبة  قوة  وت�ضكيل  احلدودية  الق�ضايا 

امل�ضرتكة التي تواجه حتديات يف تنفيذ تفوي�ضها.

يف  املتحدة  الأمم  مهمة  لدى  يتوفر  جونقلي،  ويف 
واأكوبو  بيبور  ال�ضودان قواعد ت�ضغيل موؤقتة يف  جنوب 
بالإ�ضافة اإىل تواجد دوري يف يواي. وكانوا قادرين من 
العنا�ضر  خالل قدراتهم اجلوية على ر�ضد حتركات 
امل�ضلحة يف الولية ونقل موظفيها اإىل املواقع الأ�ضا�ضية 
ملقابلة امل�ضوؤولني الر�ضميني املحليني واملجتمع املدين. 
ومع ذلك، تقل�ش الو�ضول اجلوي ملهمة الأمم املتحدة 
يف جنوب ال�ضودان من خالل قيود ال�ضالمة اجلديدة 
اخلا�ضة  الهليكوبرت  طائرات  اإحدى  لإ�ضقاط  نتيجة 
يف  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  قبل  من  بها 
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القيام  حاليا  وي�ضتطيعون   2012 اأول/دي�ضمرب  كانون 
ثاين/ كانون  ويف  اأ�ضبوعيا.125  فقط  واحدة  مبهمة 

يناير  2013، وفر عدد من املنظمات الدولية الدعم 
اللوجي�ضتي لوفد من قادة املوريل لل�ضفر اإىل بيبور يف 
حماولة لالجتماع مع ياو ياو. واإ�ضافة اإىل ذلك، قدمت 
جمموعة من املنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية 
بالتعاون مع الكنائ�ش و بعثة الأمم املتحدة يف جنوب 
ت�ضتهدف  التي  ال�ضالم  بناء  لأن�ضطة  الدعم  ال�ضودان 
من  الأكرب  اجلزء  متثل  التي  و  جونقلي،  يف  ال�ضباب 

قوات ياو ياو.

وحتديدا  الدولية  املنظمات  عمل  عوامل  عدة  وتعيق 
اأجزاء  من  الكثري  اإىل  الو�ضول  على  القدرة  عدم 
لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  قيود  ب�ضبب  بيبور  مقاطعة 
عملية  كانت  لذلك  ونتيجة  الأمن.  وانعدام  ال�ضودان 
املتعلقة بحماية  الرئي�ضي  وبال�ضكل  بيبور،  الر�ضد يف 
ومن  كافية.  غري  الإن�ضان  حقوق  وانتهاكات  املدنيني 
الأغلبية  تقطن  املوريل،  من  مدين   140000 حوايل 
يف املناطق النائية من املقاطعة ومن املمكن الو�ضول 
اإىل حوايل 4000 �ضخ�ش من قبل الوكالت الدولية، 
اخلا�ضعة  املناطق  و  املدن  من  املوريل  لهرب  نتيجة 
ل�ضيطرة اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان. ويف كانون 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  قام  ثاين/يناير 
جممعات  ونهب  بيبور  مدينة  من  اأجزاء  باإحراق 
املنظمات غري احلكومية يف املدينة يف ني�ضان/ابريل، 
وكان هنالك املزيد من اأعمال التدمري يف اأيار/مايو 
و متوز/يوليو.126 وردا على ذلك، قام اجلي�ش ال�ضعبي 
لتحرير ال�ضودان بت�ضريح العميد جيم�ش اوتونغ رياك، 
اأول/ ت�ضرين  نهاية  ويف  بيبور،  يف  امل�ضوؤول  القائد 

اكتوبر اأعلن اجلي�ش اإدانة خم�ضة جنود بالقتل واثنني 
بالغت�ضاب و24 اآخرين بال�ضلوك غري املهني. وت�ضل 
عقوبة الإدانات الأقل اإىل ال�ضجن من �ضنة اإىل خم�ش 
عقوبة  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  خطورة  والأكرث  �ضنوات، 

الإعدام.127

وبعد هذه الأحداث، كان هنالك تقارير حول عمليات 
قتل وتعذيب واعتقال ع�ضوائي للمدنيني املوريل خارج 
ل�ضيطرة  اخلا�ضعة  املناطق  جميع  يف  القانون  اإطار 
منت�ضف  ويف  ال�ضودان.128  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش 
متوز/يوليو، ح�ضد �ضباب النوير لو مرة اأخرى لهجوم 
املتحدة  الأمم  وذكرت  املوريل،  جمتمع  على  وا�ضع 
غري  كانوا  اأنهم  ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  واجلي�ش 
قادرين على توفري احلماية للمدنيني الذين مل يكونوا 

املنظمات  من  قليل  عدد  �ضوى  يوجد  ول  املدن.  يف 
اأثناء  اإجالوؤهم  يتم  ما  وغالبا  الأر�ش،  على  الدولية 
التابعة  ال�ضالم  حفظ  قوات  عدد  ويعترب  الأزمات. 
الو�ضول  ي�ضتطيعون  ل  و  جدا  قليل  املتحدة  لالمم 
ال�ضعبي  اجلي�ش  لن  ن�ضبة  املت�ضررة  املجتمعات  اىل 
الأمنية  القيود  عن  ف�ضال  مينعهم  ال�ضودان  لتحرير 

الداخلية.

خامتة
النخفا�ش  يف  �ضاهمت  العوامل  من  العديد  اأن  يبدو 
عام  يف  ال�ضودان  جنوب  يف  التمرد  ن�ضاط  يف  الكبري 
2013. وبالعودة اإىل اإعالن جوبا يف 2006، فقد بذل 
رئي�ش حكومة جمهورية جنوب ال�ضودان جهودا كبرية 
القادة املتمردين ورجالهم. ويف الفرتة  يف ا�ضرت�ضاء 
الأخرية، اأثبت العفو غري امل�ضروط الذي اأ�ضدره على 
القل قدرته على اجتذاب القادة املتمردين اإىل طاولة 
اتفاقيات.  على  حاليا  اأغلبهم  وقع  وقد  املفاو�ضات 
ولكن منهج العفو ينطوي على توازن دقيق، حيث ي�ضعى 
القادة اجلدد عادة لنيل رتبة ع�ضكرية اأعلى من التي 
ميكن اأن تكون مريحة لقيادة اجلي�ش ال�ضعبي لتحرير 
ال�ضعب على اجلنود قبول  ال�ضودان، وكان دائما من 
ميلي�ضيات العدو يف �ضفوفهم. وقد اأدت هذه العوامل 
تاأخر  وبالتايل  طويلة  مفاو�ضات  اإىل  اأي�ضا  وغريها 
وخا�ضة  القادة،  بع�ش  اأ�ضبح  املا�ضي،  ويف  الندماج. 
عن  املطاف  نهاية  يف  را�ضني  غري  ياو،  ياو  ديفيد 
حني  ويف  التمرد.  اإىل  العودة  اختارا  حيث  �ضفقاتهم 
تعترب ال�ضورة يف ت�ضرين اأول/اكتوبر 2013 اإيجابية، 
�ضيناريو  يقوم  باأن  قائمة  تبقى  الحتمالت  اأن كل  اإل 

مماثل من جديد.

املتمردين  دعم  اخلرطوم  اختيار  م�ضاألة  وتبقى 
وا�ضتمرت  ت�ضاوؤل.  مو�ضع  الن�ضقاق  عاودوا  الذين 
الوقت  حتى  ياو  ياو  لديفيد  الع�ضكرية  امل�ضاعدات 
مع  ال�ضودانية  احلكومة  اتفاقيات  ولكن  احلا�ضر، 
املنطقة  حول  ال�ضودان  جنوب  جمهورية  حكومة 
دعمها  باإنهاء  ال�ضودان  حكومة  وتعهد  احلدودية 
ال�ضعبي  اجلي�ش  وجود  وزيادة  اجلنوبيني  للمتمردين 
العمل  جعل  احلدودية  املناطق  يف  ال�ضودان  لتحرير 
انطالقا من الأرا�ضي ال�ضودانية اأكرث �ضعوبة بالن�ضبة 
الإنزال اجلوي داخل  املتمردة  مما جعل  للجماعات 
املتمردين  لتزويد  الوحيدة  الو�ضيلة  ال�ضودان  جنوب 
اجلنوبيني بالأ�ضلحة والذخرية. وهذا التكتيك املوثق 
املراقبني  قبل  من  ومب�ضداقية  علني  ب�ضكل  حاليا 

من  اإ�ضكالية  ذو  املطاف  نهاية  يف  ي�ضبح  اأن  ميكن 
الناحية ال�ضيا�ضية بالن�ضبة للخرطوم.

ويف ذات الوقت، جعل مترد ياو ياو واإجراءات اجلي�ش 
ال�ضعبي لتحرير ال�ضودان القمعية �ضد املدنيني املوريل 
من مقاطعة بيبور يف جونقلي بوؤرة حتديات احلكم و 
الأمن التي تواجه �ضلفا كري وحكومة جمهورية جنوب 
ال�ضودان  لتحرير  ال�ضعبي  اجلي�ش  واتخذ  ال�ضودان. 
حقوق  بانتهاكات  يتعلق  فيما  امل�ضاءلة  نحو  خطوات 
الإن�ضان التي ارتكبت هناك، ولكن يبقى اأن نرى اإذا 
البعيد  املدى  على  والقدرة  الإرادة  اجلي�ش  لدى  كان 
للف�ضل يف جرائمه اخلا�ضة. ويوؤدي اجلو احلايل من 
العقاب  �ضد  واحل�ضانة  والعنف  العرقية  املح�ضوبية 
اإىل تعاطف املزيد من املدنيني مع مترد ياو ياو وحتى 

دعمه – مما يعزز موقفه اإذا جاء للمفاو�ضات.

ميثل عجز احلكومة املتوا�ضل يف توفري الأمن والعدالة 
املن�ضفة يف اأماكن مثل ولية جونقلي عامال اأ�ضا�ضيا يف 
عمليات التمرد؛ وطاملا ا�ضتمرت، �ضيكون قادة التمرد 
الع�ضكرية  م�ضاريعهم  تربير  على  قادرين  اجلدد 
فقط  تهدف  كانت  لو  حتى  املحلية  للمجتمعات 
للح�ضول على منا�ضب اأف�ضل لأنف�ضهم ولرجالهم يف 
التمرد على  نهاية املطاف. وللحد من خطر عمليات 
جزءا  والندماج  العفو  يكون  اأن  ميكن  البعيد،  املدى 
�ضد  فاعلية  الأكرث  احلماية  وتتمثل  احلل.  من  فقط 
الولية  لبناء  واملتوا�ضل  ال�ضعب  العمل  يف  التمرد 
من  عاما   25 ظل  يف  تعي�ش  تزال  ل  التي  املناطق  يف 

احلرب وتداعياتها.

مالحظات
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.2013
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م�شروع التقييم الأ�شا�شي لالأمن الب�شري يف ال�شودان 
وجنوب ال�شودان

يعترب م�ضروع التقييم الأ�ضا�ضي لالأمن الب�ضري يف ال�ضودان وجنوب 
ال�ضودان م�ضروعا ميتد ل�ضنوات ويقوم باإدارته م�ضروع م�ضح الأ�ضلحة 

ال�ضغرية. وقد مت تطوير هذا امل�ضروع بالتعاون مع احلكومة الكندية و 
 )UNDP( وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNMIS( بعثة الأمم املتحدة يف ال�ضودان
بالإ�ضافة اإىل جمموعة وا�ضعة من ال�ضركاء من املنظمات غري احلكومية. ومن خالل 

اإعداد ون�ضر الأبحاث التجريبية املنتظمة، يقوم هذا امل�ضروع بدعم مبادرات احلد من 
العنف، مبا يف ذلك برامج نزع ال�ضالح والت�ضريح واإعادة الإندماج و اخلطط املحفزة 

جلمع الأ�ضلحة من املدنيني ف�ضال عن اإ�ضالح قطاع الأمن والتدخالت املتعلقة مبراقبة 
الأ�ضلحة يف ال�ضودان وجنوب ال�ضودان. كما يقدم التقييم الأ�ضا�ضي لالأمن الب�ضري 

توجيهات متعلقة بال�ضيا�ضات حول الت�ضدي لنعدام الأمن.
يتم ت�ضميم هذا الإ�ضدار املوجز لتقدمي �ضورة دورية منا�ضبة من املعلومات الأ�ضا�ضية 

يف قالب �ضهل للقارئ. كما ي�ضع التقييم الأ�ضا�ضي لالأمن الب�ضري �ضل�ضلة من اأوراق 
العمل الأطول والأكرث تف�ضيال. وتتوفر جميع الإ�ضدارات باللغتني العربية والإجنليزية 

على املوقع www.smallarmssurveysudan.org. ونقوم اأي�ضا باإ�ضدار تقارير 
املوقع على  الرئي�ضية  الأمنية  الق�ضايا  حول  واأرقام" �ضهرية  "حقائق 

.www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php 

يتلقى م�ضروع التقييم الأ�ضا�ضي لالأمن الب�ضري يف ال�ضودان وجنوب ال�ضودان دعما 
ماليا مبا�ضرا من وزارة اخلارجية الأمريكية ووزارة ال�ضوؤون اخلارجية الدمناركية 

ووزارة ال�ضوؤون اخلارجية الرنويجية اإىل جانب املعهد الأمريكي لل�ضالم. وقد ح�ضل 
امل�ضروع على الدعم يف ال�ضابق من �ضندوق ال�ضالم والأمن العاملي التابع لإدارة ال�ضوؤون 

اخلارجية والتجارة الدولية بكندا ووزارة اخلارجية الهولندية والتجمع املعني مبنع 

ن�ضوب ال�ضراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة. كما و�ضبق اأن تلقى امل�ضروع 
الدعم من املجموعة الدمناركية لإزالة الألغام واملعهد الدميقراطي الوطني. ويتلقى 

م�ضروع م�ضح الأ�ضلحة ال�ضغرية دعما اإ�ضافيا من �ضوي�ضرا والذي بدونه ل ميكن 
ال�ضطالع مب�ضروع التقييم الأ�ضا�ضي لالأمن الب�ضري يف ال�ضودان وجنوب ال�ضودان على 

نحو فعال.
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