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م�سح أ
ال�سلحة ال�صغيرة

�إن م�سح أال�سلحة ال�صغرية عبارة عن م�رشوع بحثى م�ستقل داخل معهد الدرا�سات العليا للدرا�سات
الدولية فى جنيف – �سوي�رسا .ويعمل كم�صدر رئي�سى لال�ستعالمات العامة عن جميع �أوجه أال�سلحة
ال�صغرية وكمركز م�صدرى للحكومات و�صناع ال�سيا�سة والباحثني والن�شطاء.
ويتلقى امل�رشوع ،الذى ت أ��س�س فى عام  ،1999امل�ساندة من وزارة اخلارجية الفيدرالية ال�سوي�رسية
وامل�ساهمات امل�ستدمية �أو احلالية من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا و�أملانيا وهولندا والرنويج
وال�سويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة .كما ي�شعر امل�رشوع باالمتنان للدعم ال�سابق واحلاىل
املخ�ص�ص للم�رشوع الذى تلقاه من �أ�سرتاليا والدمنارك ونيوزيلندا .كما جاء متويل �آخر من برنامج
المنائى ومعهد أالمم املتحدة لبحوث نزع ال�سالح و�شبكة جنيف أالكادميية الدولية
أالمم املتحدة إ
ومركز جنيف الدوىل إلزالة أاللغام أ
الن�سانية .ويتعاون م�رشوع م�سح أال�سلحة ال�صغرية
للغرا�ض إ
مع معاهد لبحوث ومنظمات غري حكومية فى العديد من الدول منها الربازيل وكندا وجورجيا
و�أملانيا والهند و�إ�رسائيل أ
والردن وكينيا والرنويج ورو�سيا االحتادية وجنوب �أفريقيا و�رسيالنكا
وال�سودان وال�سويد وتايالند واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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ال�سا�سى أ
التقييم أ
للمن الب�شرى فى ال�سودان ()HSBA

التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى فى ال�سودان ( )HSBAعبارة عن م�رشوع بحثى ي�ستغرق عامني
(� )2008-2005أجراه م�رشوع م�سح أال�سلحة ال�صغرية ( .)Small Arms Surveyوقد تطور هذا
التقييم بالتعاون مع وزارة اخلارجية الكندية وبعثة أالمم املتحدة فى ال�سودان وبرنامج أالمم
المنائى وجمموعة كبرية من ال�رشكاء من املنظمات غري احلكومية الدولية وال�سودانية.
املتحدة إ
أ
النتاج والتوزيع الن�شط لبحث جتريبى جاء فى وقته يعمل م�رشوع التقييم ال�سا�سى
ومن خالل إ
أ
أ
للمن الب�رشى لدعم نزع ال�سالح والت�رسيح و�إعادة االندماج و�إ�صالح القطاع المنى وتدخالت
مراقبة أال�سلحة لتعزيز أالمن.
ويجرى هذا التقييم جمموعة متعددة التخ�ص�صات من متخ�ص�صني �إقليميني و�أمنيني و�أخ�صائى
ال�صحة العامة .وي�ستعر�ض التوزيع املكانى للعنف امل�سلح فى �أنحاء ال�سودان ويقدم الن�صح املتعلق
بال�سيا�سة ملعاجلة انعدام أالمن.
�إن �أوراق عمل التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى عبارة عن تقارير مو�ضوعية و�سهلة اال�ستخدام حول
الجنليزية والعربية .و�سرتكز �أوراق العمل فى امل�ستقبل على
�أن�شطة البحث احلالية وت�صدر باللغتني إ
ال�ضحايا واملالحظات أالمنية وجتارة أال�سلحة ال�صغرية ونقلها �إىل داخل ال�سودان وخارجه وكذا
ال�صدارات.
ترتيبات أالمن املحلى .كما ي�صدر �سل�سلة من ملخ�صات إ
وتلقى ملخ�صات �إ�صدارات التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى و�سل�سلة �أوراق العمل دعما من وزارة
اخلارجية والتجارة الدولية فى كندا ومنتدى منع ال�رصاعات فى العامل التابع حلكومة اململكة
املتحدة.
ملزيد من التفا�صيل:
كلري ماك �إيفوى
من�سق م�رشوع التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى ،م�رشوع Small Arms Survey
اللكرتونىmcevoy@hei.unige.ch :
الربيد إ

النرتنت( www.smallarmssurvery.org :ا�ضغط على رابط ال�سودان)
املوقع على �شبكة إ
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7  م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل

نبذة عن الم�ؤلف

جون يوجن �أكادميى كندى و�صل �إىل ال�سودان للمرة أالوىل فى عام  1986ليعمل ك�صحفى لدى
�صحيفة «�سودان تاميز» و�أقام هناك ملدة ثالث �سنوات .ثم عاد �إىل كندا و�أمت درا�سته للح�صول على
درجة الدكتوراة فى العلوم ال�سيا�سية من جامعة �ساميون فريزر ،حيث يعمل حاليا كم�ساعد باحث
لدى معهد درا�سات احلكم.
وقد ق�ضى يوجن معظم الت�سعينيات فى �إثيوبيا ك أ��ستاذ فى جامعة �أدي�س �أبابا وكان يجرى بحوثا
ميدانية فى جماالت الفيدرالية العرقية أ
الريرتية .ثم عمل
الثيوبية إ
والحزاب ال�سيا�سية واحلرب إ
مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية فى �أدي�س �أبابا كم�ست�شار حول عملية ال�سالم ال�سودانية .وقد
اليجاد
غادر �أدي�س �أبابا �إىل نريوبى وكلف بالعمل كم�ست�شار لل�سفري دانيال مبويا – مبعوث �أمانة إ
لل�سالم فى ال�سودان .وبعد �أن توىل من�صب رئي�س حتليل املعلومات لوكالة �أنباء أالمم املتحدة
(ايرين) فى نريوبى عمل كمراقب مع فريق مراقبة حماية املدنيني فى ال�سودان والذى �أن�شئ م�ؤخرا.
وتلى هذا عمله ملدة �سنتني مع جلنة وقف �إطالق النار التابعة لالحتاد أالفريقى.
ومنذ تركه فريق مراقبة حماية املدنيني فى ت�رشين أالول� /أكتوبر � ،2004أقام يوجن فى اخلرطوم
حيث يعمل كم�ست�شار م�ستقل ويجرى بحثا �أكادمييا فى جماالت ال�سالم أ
القليمية.
والمن والعالقات إ
وقد ن�رش يوجن كتابا واحدا – ثورة الفالحني فى �إثيوبيا (مطبوعات جامعة كامربيدج )1997 -
– ون�رش له الكثري من املجاالت أالكادميية .وتناولت معظم �إ�صداراته أالخرية قوات دفاع جنوب
ال�سودان وحتليل التفاق ال�سالم ال�شامل ونظرة على �إرث جون قرنق وا�ستعرا�ض لتداعيات ال�رصاع
القليمى.
فى �رشق ال�سودان على أالمن إ
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خال�صة

خالل االحتفاالت ب إ�حياء الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل �أو�ضح كل من رئي�س
جمهورية ال�سودان ونائب رئي�س اجلمهورية �سالفا كري �أن االتفاق يواجه �أزمة و�أن هناك خطرا
متزايدا للعودة �إىل احلرب .وقد �أنحى بالالئمة – ب�شكل خا�ص – على دعم اخلرطوم املتوا�صل
للجماعات امل�سلحة أالخرى .وفى �ضوء هذا التقييم ،ي�ستعر�ض هذا البحث التطورات أالخرية على
م�ستوى قطاع أالمن فى جنوب ال�سودان والتى تطرح �إمكانية عودة ال�رصاع بني ال�شمال واجلنوب،
ويتمثل املبحث أال�سا�سى فى �أنه مع حت�سن أالو�ضاع أالمنية وال�سيا�سية فى اجلنوب� ،سيوجه
االنتباه ب�صورة متزايدة �إىل التوترات بني ال�شمال واجلنوب ،خا�صة على طول احلد امل�شرتك بينهما.
�إن اتفاق ال�سالم ال�شامل يدعو �إىل تر�سيم احلدود و�إجراء تعداد وطنى كمقدمة إلجراء انتخابات
وا�ستفتاء على حتديد اجلنوبيني م�صريهم فى عام  ،2011وهى �أمور مت أ�خرة جدا عن مواعيدها
املحددة مما يعمق بالتاىل من أالزمة ويهدد بتقوي�ض اتفاق ال�سالم .وقد عقد من عملية تر�سيم
احلدود رف�ض حكومة ال�سودان قبول حكم املحكمة الدولية حول حدود منطقة « �آبيى» وحقيقة �أن
النفط الذى يدر معظم العائدات مل�صلحة كل من اخلرطوم وجوبا يوجد على طول احلدود املتنازع
عليها ،مبا فيها حدود «�آبيا» .كما تعقد نف�س املخاوف املتعلقة باحلدود والنفط �إجراء التعداد.
عالوة على هذا ،مل تعزز الثقة بني قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وحزب امل�ؤمتر الوطنى،
�سواء خالل املفاو�ضات التى �سبقت توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،أو الفرتة منذ ذاك الوقت ،ومع
غياب م�ؤ�س�سات قابلة للبقاء حلل ال�رصاعات القائمة ،ميثل خطر �أنه رمبا �أدى هذا �إىل العودة �إىل
ال�رصاع امل�سلح.
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مقدمة

عندما وقع اتفاق ال�سالم ال�شامل فى  9كانون الثانى /يناير  ،2005ر�أى املجتمع الدوىل الذى
�صاغ هذا االتفاق و�سانده فيه لي�س فقط و�سيلة ت�ؤذن ب إ�حالل ال�سالم بني �شمال ال�سودان وجنوبه،
و�إمنا �أي�ضا �إطارا التفاقيات ال�سالم فى دارفور و�رشق ال�سودان .بيد �أن اتفاق ال�سالم فى دارفور
املربم فى � 5آيار /مايو  2006قد انهار فى غ�ضون �أيام من توقيعه فى حني يعد اتفاق ال�سالم
فى �رشق ال�سودان املوقع فى  14ت�رشين أالول� /أكتوبر  2006وب�شكل �أو�سع اتفاقا بني حكومتى
ال�سودان و�إريرتيا ال يقدم الكثري ل�سكان املنطقة (.)Young, 2007b
وفى كلمته فى جوبا �إحياء للذكرى الثانية لتوقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،أو�ضح نائب رئي�س ال�سودان
ورئي�س حكومة جنوب ال�سودان ال�سيد �سالفا كري مايارديت �أنه يرى �أن عملية ال�سالم فى ال�سودان
الخفاقات فى
تواجه �أزمة (�سودان تريبيون 11 ،كانون الثانى /يناير  .)2007وقد حدد عددا من إ
تنفيذ االتفاق� ،إال �أنه �أعطى �أولوية مل�شكالت أالمن امل�ستمرة والتى عزاها �إىل رف�ض القوات امل�سلحة
ال�سودانية و�ضع حدا لدعمها ملجموعة من اجلماعات امل�سلحة أالخرى املناوئة للحركة /اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وبينما كان �سالفا يبدى هذه املالحظات ،كانت �سيا�سة القوات امل�سلحة
ال�سودانية فى طريقها �إىل االنتهاء� ،إال �أنها متكنت بالفعل من تعميق عدم الثقة الذى تخلل عملية
ال�سالم منذ بدايتها (.)Young, 2005b
�إن الرئي�س �سالفا لي�س وحده فى تقييمه املت�شائم .فقد بد�أت �أعداد متزايدة من املواطنني فى
ال�سودان وخارجه التفكر فيما مل يكن ليخطر على البال حتى اليوم� ،أال وهو �أن اتفاق ال�سالم ال�شامل
البقاء
قد ينهار .وتظل وجهة النظر الرا�سخة هى �أنه على الرغم مما يكتنفها من م�شكالت ،ميكن إ
على عملية ال�سالم فى م�سارها و�أنها �ستكلل ب إ�جراء ا�ستفتاء حول حتديد امل�صري فى اجلنوب فى
عام  2011عرب �ضغط يت�سم باحلكمة وتدخل من قبل املجتمع الدوىل .وفى حني تبقى أالمم املتحدة
وتلك الدول التى تولت رعاية اتفاق ال�سالم ال�شامل حتى توقيعه ر�سميا على هذا الو�ضع ،يعرب
الكثريون �رسا عن ت�شككهم فى هذا.
ويبقى اجلنوب تكتنفه التوترات والتناق�ضات الداخلية؛ بني م�ؤيدى الراحل الدكتور جون جاراجن
وم�ؤيدى خلفه �سالفا كري ،وبني قوات دفاع جنوب ال�سودان ال�سابقة ،حتت قيادة الفريق باولينو
ماتييب وعنا�رص اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان التى رف�ضت اندماج القوات وبني �سكان الوالية
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اال�ستوائية واجلي�ش/احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان التى يغلب عليها �أبناء واليات النيل و�أي�ضا
بني قدامى مقاتلى اجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان و�أولئك الذين مل ينخرطوا فى القتال
ب�شكل مبا�رش ،وكذا بني عامة �سكان جنوب ال�سودان أ
والفارقة فى ال�رشق ،والذين يتولون ب�رسعة
بال�ضافة �إىل التوترات العرقية أالقدم مثل تلك القائمة بني الدنكا
من�صبا قياديا فى االقت�صاد إ
الحباط من بطء عملية التنمية فيما بعد احلرب وما تتخذه من
والنوير .كما �أن هناك حالة من إ
�أ�شكال غري عادلة ،والغ�ضب من أالدلة املتزايدة على الف�ساد و�سوء احلكم وكذا الغ�ضب من ال�سلوك
العنيف الذى ينتهجه اجلنود �ضعيفو التدريب .وميكن لهذه العنا�رص جميعا الت�سبب فى العنف بل
وقد ت�ؤدى بع�ضها �إىل انق�سام �أكرب فى قيادة احلركة  /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،والذى قد
ُيحدث انهيارا فى �سلطة احلكومة.

وبدون التقليل من خماطر التوترات الداخلية ،يركز هذا البحث على التهديد اخلارجى الذى تفر�ضه
العودة �إىل احلرب بني اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية ويتمثل الت�صور
امل أ�خوذ بعني االعتبار كما يلى :مع و�ضع املخاوف أالمنية الداخلية الكربى – مثل اندماج قوات
دفاع جنوب ال�سودان ونزع �سالح املدنيني – حتت ال�سيطرة ،واحتواء انق�سامات القيادة داخل
احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �سيوجه تركيز كل من القيادتني الع�سكرية وال�سيا�سية
فى اجلنوب �إىل تر�سيم احلدود بني ال�شمال واجلنوب والتعداد الوطنى ،واالنتخابات الوطنية
واال�ستعدادات إلجراء اال�ستفتاء الذى ن�ص عليه اتفاق ال�سالم ال�شامل حول حتديد امل�صري فى اجلنوب
فى عام  .2011و�سيقود هذا �إىل �إحياء كبري للتوترات بني ال�شمال واجلنوب والتى قد ت�ؤدى -وهذا
ما يتوقعه البحث – �إىل العودة �إىل احلرب.
وي�ستمر التحليل با�ستعرا�ض اجلهود إلدماج مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�سودان فى اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان ،حيث يعتقد بقوة �أن هذا أالمر ميثل االهتمام الرئي�سى للجي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان بالن�سبة أ
للمن الداخلى ( .)Young, 2005ثم يتحول أالمر بعد ذلك �إىل نزع �سالح املدنيني
حيث �أظهرت احلمالت أالخرية �أن قيادة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ترى �أنه من ال�رضورى
احلد من م�ستويات العنف املدنى ،وكذا حتييد أالعداء الداخليني املحتملني .و�ستدر�س �رصاعات
القيادة املرتبطة بكل من العمليتني فى �ضوء مدى ت أ�ثريها – وت أ�ثرها بدورها – على ما متخ�ضت
عنه هاتان العمليتان .وعندما تتوحد قيادة حكومة جنوب ال�سودان ب�صورة كافية ،وال يكون
أالمن الداخلى تهديدا عندها فقط �سي�صبح مبقدور اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان مواجهة القوات
امل�سلحة ال�سودانية بثقة .وعليه ،يركز املكون أالخري من التحليل على ال�رصاع النا�شئ بني القوات
امل�سلحة ال�سودانية واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والذى ،يقال �إنه من املحتمل كثريا �أن يحدث
على احلدود على ال�سيطرة على املوارد االقت�صادية وعلى ر�أ�سها النفط.
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�إن تكوين الت�صورات لي�س علما .فهو ي�ستعر�ض التطورات املا�ضية واحلا�رضة ويحاول حتديد
عمليات لتوقع االجتاه الذى �ستنحو �إليه .واملرء لي�س بحاجة �إال �إىل مالحظة �أثر موت قائد احلركة/
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان جون جاراجن املفاجئ لتقدير كيف ميكن أ
للحداث الفعلية مباغتة
هذه املمار�سات ب�رسعة ،وفى الوقت ذاته ،لي�س لدينا �سوى املا�ضى واحلا�رض فقط كخطوط �إر�شادية
للم�ستقبل حتى مع جميع نقاط ال�ضعف فى التف�سري ما من �سبل بديلة للتنب ؤ� بالتطورات امل�ستقبلية
وردود أالفعال املنا�سبة عليها.
وال يقدم هذا التقرير حتليال عميقا ل�رصاعات قيادة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وال
نقدا �شامال لعملية ال�سالم .كما �أنه ال يدر�س التطورات الهامة أالخرى .مثل ال�رصاع فى دارفور �أو
التقارير عن الدعم املتزايد داخل حزب امل�ؤمتر الوطنى احلاكم ال�ستقالل اجلنوب �أو أالثر املحتمل
النتخابات قد ت أ�تى �إىل ال�سلطة ب أ�طراف ال ت�ساند اتفاق ال�سالم ال�شامل .وقد ي�ؤثر كل هذا بو�ضوح
على العالقات بني ال�شمال واجلنوب و�أي�ضا على توقعات العودة �إىل احلرب .وت�سعى هذه الدرا�سة
�إىل و�ضع م�شكالت اجلنوب أالمنية فى مو�ضعها وتو�ضح �أن الطريقة التى تتك�شف بها حاليا �سوف
ت�ؤدى �إىل توترات متزايدة بني احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحزب امل�ؤمتر .و�سرتكز
هذه التوترات على حدودهما امل�شرتكة وقد تقود �إىل ا�ستئناف ال�رصاع امل�سلح بني اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية ف�ضال عن انهيار اتفاق ال�سالم ال�شامل.
فيما يلى �أهم نتائج هذا البحث:
· على الرغم من املفاو�ضات على م�ستوى اتفاق ال�سالم ال�شامل ومت�ضمنة �إياه ،مل تنم احلركة /
اجلي�ش لتحرير ال�سودان وحزب امل�ؤمتر وحزب امل�ؤمتر الوطنى عالقة ثقة بينهما؛ ومن هنا يهدد
كل اختالف ب إ�خراج عملية ال�سالم عن م�سارها.
· باعتالئه ال�سلطة ،ر�أت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى القوات امل�سلحة ال�سودانية
تهديدا كبريا ألمنها ،بيد �أنها خل�صت �إىل �أنه قبل �أن تتمكن من مواجهة التهديد القادم من
ال�شمال ،هى بحاجة �إىل التغلب على امل�شكلة التى تفر�ضها قوات دفاع جنوب ال�سودان
واملواطنون املدججون بال�سالح.
· �إثارة وفاة جون جاراجن – القائد ال�سابق للحركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� -رصاعا
على القيادة بني املوالني جلاراجن و�أتباع �سالفا .وقد حد هذا من قدرة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان على مواجهة القوات امل�سلحة ال�سودانية.
· فى خالل أال�شهر االثنى ع�رش التى تلت توقيع �إعالن جوبا فى  8كانون الثانى /يناير 2006
ان�ضم �أغلب مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�سودان – بقيادة باولينو ماتييب� -إىل اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان.
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· فى غياب م�ؤ�س�سات فاعلة يعنى بطء عملية �إدماج مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�سودان ال�سابقني
فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،وتوا�صل التوترات فى القيادة �أن اال�ستقرار فى امل�ستقبل
يعتمد على حل باولينو و�سالفا هذه امل�شكالت القائمة .ومع هذا ،يجعل مر�ض باولينو أالخري
احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �ضعيفا للغاية.
· مع ان�سحاب القوات امل�سلحة ال�سودانية من معظم مناطق جنوب ال�سودان ،وانخفا�ض حدة
التوترات بني القيادات وحت�سن و�ضع أالمن الداخلى �سي�صبح الرتكيز أالمنى الرئي�سى حاليا
على تر�سيم احلدود بني ال�شمال واجلنوب.
· ح�سب اجلدول الزمنى التفاق ال�سالم ال�شامل ،ت�شمل املرحلة التالية من عملية ال�سالم �إجراء تعداد
كامل وتر�سيم للحدود بني ال�شمال واجلنوب و�إجراء انتخابات وطنية ت�ؤدى �إىل ا�ستفتاء حول
تقرير امل�صري فى عام  .2011ومن غري املحتمل �أن يجرى االلتزام بهذا اجلدول الزمنى.
· منذ ظهور النفط الذى تعتمد عليه كل من حكومة ال�سودان وحكومة جنوب ال�سودان للتمويل
واكت�شافه بكميات كبرية فى املناطق احلدودية ،يحتمل �أن تكون هناك �صعوبة فى الو�صول �إىل
اتفاق ب� أش�ن تر�سيم احلدود .ومع تدنى الثقة املتبادلة بني ال�رشكاء فى اتفاق ال�سالم ال�شامل،
ميكن لهذه ال�رصاعات ب�سهولة �أن ت�صبح عنيفة.
· تقدم ح�شود القوات امل�سلحة فى منطقة احلدود وع�سكرة حقول النفط دليال على �أن كال من اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية يعدون الرتفاع وترية املواجهة العنيفة.
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أ�وال :تعزيز عملية ال�سالم

موت جاراجن
فى غياب الثقة احلقيقية ،دخلت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحكومة ال�سودان فى
اتفاق قانونى ترك حيزا حمدودا للمناورة �أو امل�ساومة وهو االتفاق الذى قيده جدول زمنى �ضيق
ورمبا غري واقعى ويتناق�ض الت أ�كيد على التقيد احلرفى بالقانون ب�شدة مع توجه �أكرب أ
للفارقة
العرب لعدم التدخل بوجه عام فى حل النزاع ،والذى غالبا ما يعرب عنه فى �شكل م�ساومة مطولة
وينتح عنها – عندما تكلل بالنجاح – اتفاقات تعززها الثقة – ومل تنب الثقة على مدار �أكرث من
عامني من املفاو�ضات بني احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحزب امل�ؤمتر الوطنى ،كما
�أنها مل جتد تربة خ�صبة فى العامني ون�صف العام منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل فى كانون
الثانى /يناير .2005
فى الواقع� ،أن الت أ�كيد على التقيد احلرفى بالقانون والقبول بحق احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان فى االحتفاظ بجي�ش عامل خالل الفرتة االنتقالية البالغة �ست �سنوات وامل�ؤدية �إىل �إجراء
ا�ستفتاء قد قبلت العتقاد الو�سطاء �أن م� أس�لة الثقة مل تكن جوهرية ل�ضمان االتفاق .وقد يبدو دعم
القوات امل�سلحة ال�سودانية امل�ستمر للجماعات امل�سلحة أالخرى – فى خرق للرتتيبات أالمنية
املن�صو�ص عليها فى اتفاق ال�سالم ال�شامل – مربرا النعدام ثقة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان ،وعلى العك�س قد يقال �إن اتفاق ال�سالم ال�شامل قد �أخفق فى اال�شتمال على �آليات ملنع مثل
هذه اخلروقات .وقد ر�أى مفاو�ضو حكومة ال�سودان فى تلك أالثناء �أن نظرائهم فى احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان كانوا ملتزمني بالوحدة على الرغم من �أنهم كانوا – بينما جترى حمادثات
1
ال�سالم -ي�ساندون �أي�ضا التمرد فى دارفور.
وقد متثلت نقطة �ضعف �أخرى فى عملية ال�سالم فى تقييد امل�شاركة فى املفاو�ضات .وقد �أبعد هذا
أالمر اتفاق ال�سالم ال�شامل عن التوجهات العرفية املعتادة حلل النزاعات فى �أفريقيا والتى ت�شجع
بطبيعتها �أكرب م�شاركة ممكنة .وقد ق�رص الو�سطاء بدعم من اللجنة الرباعية التى تتزعمها الواليات
املتحدة (وت�شمل �إيطاليا والرنويج واململكة املتحدة) امل�شاركة على حزب امل�ؤمتر القومى والذى
اعترب ممثال لل�شمال -وهو كيان �سيا�سى تتزايد �صعوبة حتديده فى �أعقاب احلروب فى �رشق البالد
وغربها  -و احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان الذى عد وحده ممثال مل�صالح اجلنوب .وقد
�ضمنت هاتان اجلماعتان لنف�سيهما  80باملائة من ال�سلطة فى املواقع املركزية التى ال ميكن
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مهاجمتها داخل املناطق اخلا�ضعة لهما (بروتوكول اقت�سام ال�سلطة) .وحيث ال يتوافر دليل على
�أن حزب امل�ؤمتر الوطنى وال احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان قد قادا م�ستويات عالية من
امل�ساندة ال�شعبية ،بل �أن القوة الع�سكرية هى وحدها ما تف�رس م�ستوى التمثيل الذى حظوا به .وحتى
هذا الفر�ض غري مقنع متاما بالنظر �إىل القدرة الوا�ضحة لكل من اجلماعات املتمردة امل�سلحة فى
دارفور وقوات دفاع جنوب ال�سودان على حتدى القوات امل�سلحة ال�سودانية و اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان كل فيما يخ�صه.
لقد جتاهل اتفاق ال�سالم ال�شامل بو�ضوح ذكر قوات دفاع جنوب ال�سودان على الرغم من �أن التهديد
أالكرب أ
للمن قبل توقيع اتفاق مل يكن ال�رصاع بني القوات امل�سلحة ال�سودانية واجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان بل كان ال�رصاع بني قوات دفاع جنوب ال�سودان واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
(� ،Young, 2006صفحة  .)9وفى مقابل اتفاق ال�سالم ال�شامل ،جاء �إعالن جوبا – الذى دمج قوات
دفاع جنوب ال�سودان فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ب أ�قل تدخل خارجى -ب�سيطا وموجزا
وخاليا من اللغة القانونية ف�ضال على �أنه يعطى انطباعا ب أ�نه ي�ستند �إىل ثقة حقيقية بني املوقعني
�سالفا كري وباولينو ماتييب .وقد حقق �إعالن جوبا ب�شكل قابل للجدل فى جمال حت�سني أالمن
الب�رشى فى جنوب ال�سودان �أكرث كثريا من اتفاق ال�سالم ال�شامل.
عالوة على هذا ،ف إ�ن تركيز ال�سلطة فى يد جاراجن – الذى منحه اتفاق ال�سالم ال�شامل من�صبى
نائب ري�س حكومة ال�سودان ورئي�س حكومة جنوب ال�سودان ،عالوة على كونه القائد أالعلى للجي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان ورئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – نادرا ما �أيد فرتة انتقالية
للحكم الدميقراطى فى اجلنوب .فعلى العك�س ،مهد هذا أالمر الطريق ملزيد من النزاع .وحتى بدون
مقتل جاراجن غري املتوقع فى حادث حتطم طائرة مروحية فى  30متوز /يوليو  ،2005كان من
املحتمل �أن يحدث �رصاع على ال�سلطة .جاء تاريخ احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى
�شكل حتديات م�ستمرة لقيادة جاراجن الديكتاتورية ،كان �آخرها االجتماع الذى ا�ستمر ملدة ثالثة
�أيام ع�شية توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل عندما تعر�ض لهجوم من �أن�صاره املقربني و�أطيح به تقريبا
(� ،Young, 2005صفحة  .)85وكان رده متمثال فى رف�ضه اقت�سام ال�سلطة ،بل وا�ستبعد من حتدوا
�سلطته �أو عزلهم ،ومنهم �سالفا كري الذى �أحاله �إىل التقاعد من اجلي�ش وعني بدال منه زوج ابنته
�أوياه دينج فى من�صب رئي�س أالركان.
وقد �صدق ب�رسعة على توىل �سالفا قيادة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى �أعقاب وفاة
الجماع الوا�ضح عك�س خماوف من �أن ترى حكومة ال�سودان فى �أى �شقاق فر�صة
جاراجن� ،إال �أن هذا إ
لتقوي�ض عملية ال�سالم (ومن املثري لالنتباه �أن هذا أالمر كان نف�س احلجة التى �ساقاها جاراجن
مرارا للحفاظ على توافق زمالئه) .ومع هذا ،مل ي�ستغرق أالمر طويال قبل �أن يبد�أ حلفاء جاراجن
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حتدى القائد اجلديد .وهذه املجموعة املعروفة با�سم « �أيتام جاراجن» لديها م�ؤيدون خارجيون
�أقوياء ف�ضال عن توافر م�صادر التمويل الكبرية ملوا�صلة ال�سعى لتحقيق �أهدافها.
لقد �أدركت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أن القوات امل�سلحة ال�سودانية تفر�ض التحدى
الرئي�سى طويل أالجل ال من جنوب ال�سودان� ،إال �أنه قبل �أن ميكنها مواجهة اجلي�ش الوطنى ينبغى
�أوال �أن تتغلب على عدد من التهديدات الداخلية .ويظهر هنا حتديان بوجه خا�ص �أولهما قوات دفاع
جنوب ال�سودان التى يجب حتييدها ،ودجمها فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والثانى هو ال�سكان
املدنيني املدججني بال�سالح والذين البد من نزع �سالحهم .وقد ا�ستعر�ضت هاتني العمليتني هنا
ألن الدوائر الع�سكرية ترى بوجوب ت أ�مني جنوب ال�سودان قبل �أن تتمكن احلركة /اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان من الرتكيز على �أية تهديدات من قبل القوات امل�سلحة ال�سودانية على حدوده
ال�شمايل 2.وفى حني يكون هذان التحديان عن�رصين ال ينف�صالن عن البيئة أالمنية املتطورة� ،شكال
�أي�ضا جمالني �أنهكت فيهما �رصاعات على ال�سلطة بني « اجلارجنيني» و�أتباع �سالفا.

من اتفاق اخلرطوم �إىل �إعالن جوبا

مع ان�شقاق غالبية مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�سودان عن القوات امل�سلحة ال�سودانية وان�ضمامهم
�إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بعد �إعالن جوبا ،يظهر آ
الن دليل على حجم اجلماعة احلقيقى
وقدراتها .ويجعل هذا أالمر �أكرث �إثارة للده�شة �أن اتفاق ال�سالم ال�شامل مل ي�رش �إىل املنظمة ،وبدال
من هذا ن�ص على حل اجلماعات امل�سلحة أالخرى بحلول  9كانون الثانى /يناير  .2006ومما ي�شري
ده�شة مماثلة – ومما ي�ؤكد �أكرث على �إخفاق من قاموا ب�صياغة اتفاق ال�سالم ال�شامل فى تقدير
احلقائق على أالر�ض – عني باولينو فيما بعد نائبا للقائد أالعلى للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
وتبع �سالفا تبعية مبا�رشة .ومن أالهمية مبكان فهم كيف حدث هذا أالمر ،وكيف يلقى ال�ضوء على
البيئة أالمنية آ
الخذة فى التك�شف.
تعود �أ�صول قوات دفاع جنوب بال�سودان �إىل مترد �أنيانيا الثانى – وهى جماعة م�سلحة تكونت فى
مناطق النوير فى �رشق �أعاىل النيل فى �أواخر ال�سبعينيات ملناه�ضة اتفاق حكومة ال�سودان و�أدي�س
�أبابا فى عام  1972الذى �أنهى احلرب أالهلية أالوىل فى ال�سودان ( � Young, 2003صفحة .)94
القرار بهذه املقاومة املبكرة للخرطوم حتى و�إن كان التاريخ التقليدى للتمرد فى اجلنوب
ويجب إ
بطبيعة احلال بتمرد جنود القوات امل�سلحة ال�سودانية اجلنوبيني فى عام  1983وتكوين احلركة/
بال�ضافة �إىل هذا،
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان حتت قيادة جاراجن (� ،Lesch, 1998صفحة  .)71إ
بينما ورث « �أنيانيا الثانى» «�أنيانيا أالول» – وهو احلزب الرائد امل�ساند لال�ستقالل فى احلرب
الثيوبى ونادت بـ «�سودان
املدنية أالوىل ،خ�ضعت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ل�سلطة إ
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جديد» موحد وهو ما مل يحظ بقبول ال�سودانيني اجلنوبيني (� ،Adwok, 2000صفحة .)48
لقد متكنت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان من هزمية « �أنيانيا الثانى» بف�ضل الدعم
الع�سكرى الذى تلقته من «ديرج» والذى تراجع بعدها باولينو ماتييب – الذى �أ�صبح بعدئذ نائبا
لقائد اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان – بقواته �إىل م�سقط ر�أ�سه فى غرب �أعاىل النيل .وال ميكن
�رسد ذاك التاريخ هنا (غالبا ب�سبب �أنه مل يوثق ب�شكل كامل حتى آ
الن) �إال �أنه من الوا�ضح �أن
باولينو قد تو�صل �إىل اتفاق مع حكومة جعفر منريى ووا�صل العمل فى غرب �أعاىل النيل .وبينما
ا�ستبعد العديد فى احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان باولينو كخائن للقومية اجلنوبية (وهو
االتهام الذى لقى قبوال كبريا من املجتمع الدوىل) كون منطقة نفوذه فى م�سقط ر�أ�سه و�شكل حركة
وحدة جنوب ال�سودان ودافع عن جماعته �ضد الهجمات التى �شنها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
و«بحارة مورهاليني» و�سخر بكل جهده امل�ساعدات التى قدمتها القوات امل�سلحة ال�سودانية لتعزيز
و�ضعه فى غرب �أعاىل النيل .ومن عام  1983حتى توقيع �إعالن جوبا ،كان باولينو �أحد �أكرث عمالء
القوات امل�سلحة ال�سودانية ت أ�ثريا فى احلرب �ضد اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان (،Young, 2006
�صفحة.)9

�إن اعتماد القوات امل�سلحة ال�سودانية على باولينو وقواته قد �سمح له بقدر من اال�ستقالل .وقد
حافظ بنجاح على �سلطته بعد ثورة د /ريك م�شار �ضد جاراجن فى عام  1991و�أدخل �أعدادا كبرية
من النوير وغريهم فى حتالف مع القوات امل�سلحة ال�سودانية و�أخذت هذه العالقة ال�صبغة الر�سمية
باتفاق اخلرطوم لل�سالم ،فى عام  1997بني ريك و�آخرين وحزب امل�ؤمتر الوطنى والذى متخ�ضت
عنه قوات دفاع جنوب ال�سودان .وقد ت�ضمن اتفاق اخلرطوم لل�سالم بنودا تف�صيلية عن الرتتيبات
أالمنية واقت�سام الرثوة وال�سلطة وتعهدا ب إ�جراء ا�ستفتاء حول تقرير م�صري جنوب ال�سودان (Ibid
الطار غري املعرتف به التفاق ال�سالم
�صفحة  .)17وفى الواقع كان اتفاق اخلرطوم لل�سالم هو إ
ال�شامل مع االختالف اجلوهرى الذى متثل فى قبول املجتمع الدوىل �إدعاء جاراجن �أن اتفاق اخلرطوم
لل�سالم مل يكن �رشعيا؛ و�إن منظمته وحدها هى من مثلت ال�سودانيني اجلنوبيني و�أن احلركة /اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان لن يلتزم بهذا االتفاق و�إمنا �سيوا�صل قتال احلكومة ال�سودانية .وبدون
م�ساندة و�ضغط دوليني� ،ضعف هذا االتفاق كثريا.
على الرغم من �أن باولينو قد قبل ا�سميا قيادة ريك لقوات دفاع جنوب ال�سودان ،فقد قاوم عندما
حاول أالخري تعيني م�ساعده تابان دينج فى من�صب حاكم والية الوحدة (التى ت�ضم غرب �أعاىل
النيل – م�سقط ر�أ�س باولينو) .ونتيجة لل�رصاع على والية الوحدة قتل عدد من الوزراء وفر تابان
ذليال �إىل اخلرطوم .وفى �أعقاب �إخفاق حزب امل�ؤمتر الوطنى فى تفعيل البنود أالمنية املن�صو�ص

عليها فى اتفاق اخلرطوم لل�سالم ورف�ضه �إجراء ت�صويت على تقرير امل�صري ،حلق ريك بنائبه فى
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نريوبى .ثم نظم جماعة معار�ضة م�سلحة �أخرى – وهى اجلبهة الدميقراطية ل�شعب ال�سودان – قبل
ان�ضمامه مرة �أخرى �إىل احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى عام Young, 2003( 2002
�صفحة .)96
�إن قوات ريك مل تتبعه مدعية ا�ستمرار والئها ل�رشوط اتفاق اخلرطوم لل�سالم فى حني �أن كراهية

جاراجن ومعار�ضته اللتزام وا�ضح ال�ستقالل اجلنوب منعهم من االجنراف �إىل مع�سكر اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وقد توىل باولينو قيادة �أتباع ريك ال�سابقني وذلك مب�ساعدة �صديقه
جاتالوك دينج -رئي�س جمل�س التن�سيق فى جنوب ال�سودان .وفى اجتماع هام عقد فى جوبا فى
ني�سان� /أبريل فى عام � ،2001أدمج باولينو جمموعة متباينة من امليلي�شيات القبلية من الوالية
اال�ستوائية فى قوات دفاع جنوب ال�سودان(�،Young, 2006صفحة  .)18وعلى الرغم من قيادتها
الظاهرية لقوات دفاع جنوب ال�سودان ،كانت القوات امل�سلحة ال�سودانية فى غاية احلذر من ال�سماح
لها بالتطور �إىل هيكل متما�سك ومركزى .ونتيجة لهذا ظلت قوات دفاع جنوب ال�سودان منق�سمة
ومعتمدة على القوات امل�سلحة ال�سودانية فى تلقى الدعم اللوجي�ستى.
على الرغم من اعتباره منبوذا من قبل احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� ،أ�صبح باولينو رمزا
قويا للنوير املتمردين واجلنوبيني آ
الخرين الذين رف�ضوا قيادة جاراجن .وبينما �أعلنت احلركة/اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أن قوات دفاع جنوب ال�سودان مل تكن �سوى قوة هام�شية -كانت احلقيقة
خمتلفة متاما .لقد �سيطرت قوات دفاع جنوب ال�سودان على مناطق �شا�سعة من و�سط �أعاىل النيل
و�رشقها وغربها و�أجزاء من �شمال بحر الغزال وغربها ف�ضال عن تواجدها القوى بني املورىل فى
جنوب �رشق �أعاىل النيل و�رشق الوالية اال�ستوائية .وهى توفر خط دفاع متقدم حلقول النفط وقامت
بحماية حاميات احلكومة و�أظهرت ا�ستعدادا لقتال احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان الذى
كان غائبا ب�شكل ملحوظ بني القوات امل�سلحة ال�سودانية .و�أكرث من هذا� ،أظهر النوير ذوو العقلية
الع�سكرية فى �صفوف قوات دفاع جنوب ال�سودان قدرتهم على مر أالجيال على هزمية الدنكا الذين
�سيطروا على ع�ضوية اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وقيادته(� ،Kelly, 1984صفحة .)26
جرت حماوالت عديدة للم�صاحلة بني قوات دفاع جنوب ال�سودان واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان،
�إال �أن جاراجن د�أب على االمتناع عن الدخول فى مفاو�ضات كاملة .وبدال من هذا� ،شجع القادة
أالفراد على االن�شقاق و�رسعان ما جرى تهمي�ش من ان�شق منهم(� ،Young, 2005صفحة .)88وقد
زادت هذه ال�سيا�سة من عداء قوات دفاع جنوب ال�سودان ووحدت عنا�رصها فى معار�ضة اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان كما عمقت حتالفها مع القوات امل�سلحة ال�سودانية .و�رسعان ما �أ�صبح من
الوا�ضح �أن غياب قوات دفاع جنوب ال�سودان عن مفاو�ضات ال�سالم قد فر�ض �أخطر تهديد لتنفيذ
اتفاق ال�سالم ال�شامل(� ،Young, 2006صفحة .)25
يوجن ،التوترات النا�شئة بني ال�شمال واجلنوب واالحتماالت امل�ستقبلية لن�شوب احلرب 17

وحتت �ضغط من �أولئك الذين يخ�شون اندالع �رصاع �شامل فى اجلنوب ،التقت احلركة/اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان وقوات دفاع جنوب ال�سودان عدة مرات فى ال�شهور التى تلت توقيع اتفاق ال�سالم
ال�شامل� ،إال �أنه �رسعان ما انهارت املفاو�ضات ،بيد �أن جاراجن رمبا كان قد اعتمد على الواليات
املتحدة ورعاة اتفاق ال�سالم ال�شامل آ
الخرين لل�ضغط على القوات امل�سلحة ال�سودانية لتحييد قوات
دفاع جنوب ال�سودان ك إ�حدى اجلماعات امل�سلحة أالخرى التى حظرتها اتفاقية ال�سالم .و�إذا كان
هذا بالفعل منطقه فى التفكري ،فمن غري امل�ؤكد �أن يكون هذا أالمر فعاال .وفى تلك أالثناء ،يخ�شى
كثري من �أن ف�شل حمادثات احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وقوات دفاع جنوب ال�سودان
�سيعجل من �رصاع اجلنوب اجلنوب.
�إن مثل هذه احلرب مل تندلع� ،إال �أن هذا قد يعود �إىل وفاة جاراجن وخالفة �سالفا له .وطاملا كان
�سالفا منتقدا لتوجه جاراجن مع قوات دفاع جنوب ال�سودان(� ،Ibidصفحة  )27و�أكد با�ستمرار على
احلاجة للوحدة بني �أكرب قبيلتني من قبائل املنطقة .فعلى �سبيل املثال� ،ساند �سالفا اتفاق وانليت
فى �آذار/مار�س  2001الذى �سعى �إىل حتقيق امل�صاحلة بني الدنكا والنوير حتى و�إن عار�ضه
جاراجن(� ،Young, 2005صفحة  .)83وخالل �أيام من و�صوله �إىل اخلرطوم ألداء الق�سم كنائب �أول
لرئي�س حكومة ال�سودان ،دخل �سالفا فى مفاو�ضات مع باولينو والتى �رسعان ما �أنهت العداء بني
املنظمتني(�أو بني زعيميها على أالقل) و�أر�ست �أ�س�س اتفاق جوبا فى عام .2006

قوات دفاع جنوب ال�سودان تك�شف عن قوتها
جاء �إعالن جوبا-باملقارنة باتفاق ال�سالم ال�شامل الذى كان ثمرة �ضغط دوىل -ب�سبب �رشوط
ال�سودانيني اجلنوبيني .ولعل �أكرب االختالفات بني االتفاقني هو �أن �أطراف اتفاق ال�سالم ال�شامل مل
يثقوا �أبدا فى بع�ضهم البع�ض فى حني �أوجد �سالفا وباولينو عالقة دعم متبادل .وقد توجت هذه
العملية بان�ضمام باولينو �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان كنائب ل�سالفا ،وهو املن�صب الذى
جعل منه رئي�سا لـ «�أوياى دينج» زوج ابنة جاراجن ورئي�س �أركان الدفاع .و�أكدت هذه الرتقية على
الوزن الع�سكرى الذى يتمتع به باولينو وقوات دفاع جنوب ال�سودان.
�إن حجم قوات جنوب ال�سودان وقدرتها على تقوي�ض عملية ال�سالم وحتدى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان و�إحداث �أزمة �إن�سانية هى جميعا ما جعلت من �إعالن جوبا �رضورة ملحة .وقالت ربيكا
جاراجن� ،أرملة جاراجن ووزيرة النقل ال�سابقة فى حكومة جنوب ال�سودان «�إن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان هو ال�ضامن التفاق ال�سالم ال�شامل»� .3إال �أن زميلها جابريل ت�شان�سون وزير ال�شئون
4
الربملانية كان �أكرث دقة عندما رد قائال «�إن �إعالن جوبا ميثل ال�ضامن التفاق ال�سالم ال�شامل».
الجمالية التى
ووفقا لبع�ض تقديرات أالمم املتحدة ان�ضم ن�صف قوات دفاع جنوب ال�سودان إ
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ترتاوح مابني  60و � 80ألفا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بعد �إعالن جوبا .تاركني ما بني
5
 30و � 40ألف مقاتل مازالوا موالني للقوات امل�سلحة ال�سودانية.
وقال ت�شان�سون ،وهو ينتمى �إىل قوات دفاع جنوب ال�سودان وعني فى حكومة جنوب ال�سودان �إنه
مت حتديد هوية ما يقرب من � 45ألفا من �أفراد قوات دفاع جنوب ال�سودان خالل أال�شهر الثالثة التى
تلت �إعالن جوبا ،وهو الرقم الذى ر�أى �أنه ارتفع �إىل � 60ألفا بحلول �شباط /فرباير  ،6 2007وفى
تلك أالثناء ،ذكر �ضابط كبري فى مقر باولينو �أن العدد امل�ؤقت جلنود قوات دفاع جنوب ال�سودان
الذين ان�ضموا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بلغ � 47ألفا7.وفى الواقع� ،أعلن املتحدث الر�سمى
با�سم اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى  19حزيران/يونيو  2007االندماج الفورى لـ � 50ألفا
من جنود قوات دفاع جنوب ال�سودان فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان(19 ،Sudan Tribune
حزيران/يونيو  .)2007و�ستظهر أاليام مدى فاعلية هذا «االندماج».
�إنه ملن املعروف �أن �أعداد �أفراد اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان قد ارتفعت ب�شكل ملحوظ منذ توقيع
�إعالن جوبا .وعلى عك�س تقديرات أالمم املتحدة يقدر ت�شان�سون وغريه-مبن فيهم جون لوك ،الوزير
فى حكومة جنوب ال�سودان� 8-أق�صى عدد لقوات دفاع جنوب ال�سودان الذين ما زالوا على حتالفهم
مع القوات امل�سلحة ال�سودانية فى �شباط/فرباير  2007ب أ�قل من � 10آالف؛ وقد ذكر الرئي�س عمر
الب�شري نف�س الرقم فى كلمة �ألقاها فى جوبا فى الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل(Juba
 11 ،Postكانون الثانى/يناير  .)2007وفى حني قد ال يعرف العدد الدقيق ملقاتلى قوات دفاع
جنوب ال�سودان الذين ان�ضموا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،تو�ضح التقديرات ال�سابقة �أن
امليلي�شيات �أكرب بكثري مما ادعاه اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وكما هو مالحظ يتميز النوير-
وهو العن�رص الغالب على قوات دفاع جنوب ال�سودان بالتزام �أكرب من الدنكا -امل�سيطرون على
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان -بالقيم الع�سكرية.
كان إلعالن جوبا �أثر كبري على توازن القوى فى احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وعلى
الرغم من �أن ت أ�كيد �سالفا على الوحدة كان يعنى عدم حتييد �أى من خ�صومه متاما ،تقل�صت �سلطة
اجلارجنيني ب�شكل ملحوظ وظهرت قيادة جديدة تربط بني �سالفا وباولينو .ومن حيث العرقية
ت�ضمنت �إعادة التقومي هذه حتوال فى ال�سلطة من البوردنكا التى كان جاراجن ينتمى �إليها �إىل
حتالف الدنكا التى ينتمى �إليها �سالفا فى �شمال بحر الغزال والنوير التى ينتمى �إليها باولينو
فى غرب �أعاىل النيل .وقد �أ�ضاف تعيني د /ريك م�شار – وهو من نوير غرب �أعاىل النيل  -نائبا
لرئي�س حكومة جنوب ال�سودان وكبري امل�سئولني العملياتيني -وزنا �إىل هذا التحول .ومل ي�سعف
الفهم العديد فى احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان واملجتمع الدوىل �أن يدركوا هذا التحول
فى ال�سلطة� ،إال �أن هذه الدرا�سة �ستو�ضح �أن له تداعيات هائلة على كل من احلركة/اجلي�ش ال�شعبى
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لتحرير ال�سودان والنظام أالمنى فى اجلنوب.
فى حني تبعت غالبية قوات دفاع جنوب ال�سودان باولينو فى االن�ضمام �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان،ظلت كتلة كبرية خارج هذا التحالف .ومع وجود قواعد لها بني النوير فى و�سط �أعاىل النيل
وغربها(جابريل تاجن -جينيا وتوما�س مابوير) توا�صل املورىل (�إ�سماعيل كونى) والفرتيت من
غرب بحر الغزال(اتوم النور) -وهى قوات الرديف -تلقى الدعم من القوات امل�سلحة ال�سودانية فى
خرق التفاق ال�سالم ال�شامل .وقد اعرتف عبد الرحيم وزير دفاع حكومة الوحدة الوطنية -فعال بهذا
عندما �أعلن فى كانون أالول/دي�سمرب  -2006بعد حواىل � 11شهرا من املوعد الذى كان من املتفق
فيه على حل اجلماعات امل�سلحة أالخرى� -أنه كان ميكنهم االختيار بني االن�ضمام �إىل القوات
امل�سلحة ال�سودانية �أو االنتقال �إىل ال�شمال( ،Sudan Tribuneكانون أالول/دي�سمرب.) 2006
لقد �أجرب عبد الرحمن على �إلقاء بيانه بعد اندالع القتال فى ملكال فى ت�رشين الثانى/نوفمرب والذى
قتل فيه حواىل � 150شخ�صا .وكان للقتال ثالث تداعيات هامة� .أوال :متكن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان من هزمية امليلي�شيات و�أجلت القوات امل�سلحة ال�سودانية جابريل تاجن -جينيا وتوما�س
مابواير �إىل اخلرطوم .ثانيا :مل يتمكن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان من �سحق امليلي�شيات بقوة
بل �أي�ضا تغلب على حامية القوات امل�سلحة ال�سودانية فى دقائق معدودة حيث قتل عدد من كبار
ال�ضباط .ثالثا :كان «اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان» الذى �أثبت جناحه فى مالكال مكونا بالكامل
تقريبا من وحدات �سابقة فى قوات دفاع جنوب ال�سودان تدين بالوالء لـ«باولينو» وتقاتل حتت
قيادته وقد اقت�رص دور قوات اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان التقليدية على امل�ساندة .وقد ن�شط
باولينو لواء قوامه  750فردا من قوات العميد «يني دينج» املتنقلة فى منطقة «تل دوليب» لتنفيذ
الهجوم 9.ويذكر �أن هذا اللواء قد �شكله «بين�سون كوانى» وهو من قدامى املحاربني� ،إال �أنه ظل بال
قيادة طوال العام املا�ضى ب�سبب مر�ضه(� ،Young, 2006صفحة .)32
ذكر �سكان ملكال وم�سئول أالمم املتحدة �أن هناك �شكا ب�سيطا فى �أن وحدات قوات دفاع جنوب
ال�سودان قد قامت ب�سهولة بقتل جميع �أفراد القوات امل�سلحة ال�سودانية و�أفراد امليلي�شيات �أو
مطاردتها خارج املدينة ،بيد �أن باولينو ذكر �أن هذا مل يجر ل�ضمان ا�ستمرار التزام احلركة/اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان باتفاق ال�سالم ال�شامل 10.ومع هذا ذكر م�صدر رفيع امل�ستوى فى حكومة
جنوب ال�سودان �أن أالمم املتحدة قد متلكها الغ�ضب ملا اعتربته موقفا عدوانيا من قبل اجلي�ش
11
ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى ملكال وللتهديد الذى مثله على اتفاق ال�سالم ال�شامل.
وفى عر�ض قوى �آخر ،كانت وحدات قوات دفاع جنوب ال�سودان ال�سابقة هى من قمعت مظاهرة
عنيفة نظمها فى جوبا جنود الوحدة املتكاملة امل�شرتكة باجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان الذين
متلكهم الغ�ضب من الت أ�خر فى �رصف رواتبهم .وفى هذه احلالة ،عب أ� باولينو حواىل  2000من
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القوات املتمركزة بالقرب من مطار جوبا ف�ضال عن بع�ض من حر�سه اخلا�ص 12.وقد قو�ض دور
قوات دفاع جنوب ال�سودان فى ت�سوية احلادثني االتهامات ب أ�ن مقاتليها مل يتمتعوا بالوالء وال
احلرفية .كما �أظهر فعالية قيادة باولينو(وو�ضع عددا من م�ؤيدى جاراجن فى موقف مهني يعتمدون
فى أالمن فيه على جمموعة حطوا من قدرها ل�سنوات عديدة).
�إن تداعيات �إعالن جوبا مازالت ماثلة .فما زال هناك عدد من قادة قوات دفاع جنوب ال�سودان
وجنودها الرديف فى امليدان� ،إال �أن هناك �سببا لالعتقاد ب أ�ن �أداء قوات باولينو احلا�سم فى ملكال
وجوبا والدليل على �أن باولينو هو بالفعل القائد أالعلى للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �سوف
ت�شجع بع�ض املعار�ضني على االن�شقاق .وفى �أوائل كانون الثانى/يناير �أدمج �آخر فلول قوة الدفاع
اال�ستوائية بقيادة جون بيلجيم فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان 13.وذكرت أالمم املتحدة فى
نف�س ال�شهر �أن عددا غري حمدد من ميلي�شيا اتوم النور من «الفرتيت» قد ان�شقوا وان�ضموا �إىل اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى «واو»14.و�أفاد د/جيم�س تاديوى -من قوات دفاع جنوب ال�سودان
وعني فى حكومة غرب بحر الغزال والذى �شارك فى االنت�صار على قوات النور� -أن  1200فرد
ان�شقوا فى واو و � 2000آخرين فى راجا15.وقال د/جيم�س �إنه بعيدا عن  300من قوات النور فى
الوحدة املتكاملة امل�شرتكة لي�س له م�ؤيدين فى الواقع بقوا فى منطقة واو -وقد ت أ�كد هذا الحقا
خالل زيارة �إىل واو.
كما �أن عدد املقاتلني فى قوات دفاع جنوب ال�سودان املنحازة للقوات امل�سلحة ال�سودانية فى
انخفا�ض حاد .وترتاوح قوات الفاجناك التابعة جلابريل تاجن -جينيا بني  320ح�سب تقدير اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان 16و  300ح�سب تقدير امل�ست�شار أالمنى حلكومة والية �أعاىل النيل17و 150
ح�سب تقدير �أحد مراقبى أالمم املتحدة18.وقال العميد ماريال �أن  52فقط من مقاتلى املورل فى
قوات دفاع جنوب ال�سودان هم من بقوا بينما قتل آ
الخرون فى واال�ضطرابات التى �شهدتها ملكال.
وذكر �أي�ضا �أن قوة نا�رص التابعة جلوردون كوجن قد انخف�ضت فى �شباط  /فرباير �إىل  48معظمهم
من كبار ال�سن و�أن عددا من مقاتليه فى ادار قد ان�شقوا وان�ضموا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
فى جالهاك فى �شمال �أعاىل النيل .وفى �أوائل �آيار/مايو �شهد اللواء جاروث جاركوث -مفو�ض
ال�سوباط -احتفاال فى كيتبيك -م�سقط ر�أ�س جوردون والعا�صمة غري الر�سمية التى �شهدت ان�شقاق
بقية قوته وان�ضمامها �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان 19.كما تواترت أالنباء عن �أن �أقل من
 400من ميلي�شيات قوات دفاع جنوب ال�سودان ظلوا فى ملكال و�أنه �إذا �أوفى وزير الدفاع عبد
الرحيم بوعده ف�سيبعدوا جميعا 20.فى الوقت الذى ميكن �أن توجد فيه جمموعات �صغرية فى مواقع
�أخرى و�أن بع�ضهم قد اندمج متاما مع القوات امل�سلحة ال�سودانية ،مازال التقدير أالقل لعدد �أفراد
ميلي�شيا قوات دفاع جنوب ال�سودان البالغ � 10آالف فرد يبدو مرتفعا للغاية .و�أيا كان الو�ضع،
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�أزيحت قوات دفاع جنوب ال�سودان املنحازة للقوات امل�سلحة ال�سودانية كتهديد رئي�سى أ
للمن فى
اجلنوب.

دمج قوات دفاع جنوب ال�سودان وم� أس�لة اخلالفة

اليجابى فى قطاع أالمن فى اجلنوب يقو�ضه التباط ؤ� فى �إدماج قوات دفاع جنوب
�إن هذا التطور إ
ال�سودان فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وكان للف�شل -الذى من الوا�ضح �أنه مت التغلب عليه
الدراك
ب إ�عالن  19حزيران/يونيو -عدد من أال�سباب .ففى أاليام أالوىل بعد �إعالن جوبا ،قبل إ
الكامل لتداعيات حتول ال�سلطة -كانت هناك مقاومة مفتوحة لالندماج الكامل من قبل القيادة
العليا فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان التابعة جلاراجن وحلفائها ال�سيا�سيني بقيادة جمموعة
تلتف حول ربيكا جاراجن .وقد �ضعفت هذه املقاومة �إال �أنها مل يق�ض عليها.
يتمثل جمال �آخر من جماالت التوتر فى انعدام ثقة اجلاراجنيني فى ريك ما�شار الذى كانت �سلطته
حمدودة فى حياة جاراجن .ومت�شيا مع طريقته املختلفة فى القيادة� ،سمح �سالفا ألتباعه مب�ساحة
كبرية للمبادرة وهو ما اغتنمه ريك ألق�صى حد .وعلى الرغم من خماوف الدنكا من �سلطة النوير ال
يوجد دليل قوى على م�ؤامرة عرقية يحيكها ريك وباولينو للهيمنة على حكومة جنوب ال�سودان� ،أيا
كانت �شكوك بع�ض م�سئوىل أالمم املتحدة 21.قد يكون لريك طموحات فى �أن ي�صبح رئي�سا جلنوب
م�ستقل وتردد كثريا �أنه ا�ستغل و�ساطته بني حكومة �أوغندا وجي�ش الرب للمقاومة إلقامة منطقة
نفوذ له فى الوالية اال�ستوائية� .إال �أنه طاملا بقيت النزعة القبلية حية أ
فالمر لي�س «ميكانيكيا»
متاما ،ح�سبما ذكر �أحد وزراء حكومة جنوب ال�سودان 22.فعلى �سبيل املثال ،يعتقد �أن باولينو -وهو
من النوير -يدين بالوالء التام ل�سالفا -وهو من الدنكا .ومن جانبهم ف�شل اجلاراجنيون فى تقدمي
الرث الذى خلفه جاراجن
قائد جدير بالثقة فى حني ينظر �إىل ربيكا ببع�ض ال�شك .يتمثل جزء من إ
ال�صالح وقوات دفاع
فى جي�ش �شعبى لتحرير ال�سودان يفتقر �إىل النظام وهو فى حاجة ما�سة �إىل إ
جنوب ال�سودان كانت حتى وقت قريب امتدادا للقوات امل�سلحة ال�سودانية تربطهما عالقات والء
لباولينو .وفى احلقيقة ،يعد افتقارهما �إىل امل�ؤ�س�سية وهياكل القيادة وت�سل�سل القيادة املقبول
�إحدى ال�سمات املميزة لهاتني اجلماعتني امل�سلحتني .ففى حني اعرت�ض جاراجن على تكوين جي�ش
حمرتف ألن هذا كان من � أش�نه احلد من �سلطته .منع باولينو من بناء مثل هذا الكيان ألنه نظر
�إليه كتهديد للقوات امل�سلحة ال�سودانية .ونتيجة لهذا� ،سيعتمد االندماج الفعال لقوات دفاع جنوب
ال�سودان فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان على �إجراء �إ�صالحات كربى .لهذا ف إ�ن ما يعتقد �أنه
م�شكلة ع�سكرية ما هو �إال م�شكلة �سيا�سية ب�شكل �أكرب تتعلق بقيادة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان وتوجيهه.
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وفى �سياق مت�صل ،تطالب جمعية حكومة جنوب ال�سودان مبزيد من املحا�سبة فيما يتعلق
مبخ�ص�صات الدفاع التى ت�ستنفد �أكرث من ثلث �إجماىل ميزانية احلكومة البالغة  1.53مليار دوالر
�أمريكى (اجلمعية الت�رشيعية جلنوب ال�سودان )2007 ،وي�شكو كل من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان ونواب املعار�ضة فى الربملان من عجز اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان عن �إخبارهم بعدد
جنوده� ،إذ جتاوزنا عن تقدمي طلب موازنة ذات بنود وذلك الفتقاره �إىل التنظيم .23وجرى فى معظم
عام  2006قيد أالفراد املن�ضمني �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان عرب جنوب ال�سودان وكان
من املنتظر �إمتامه فى �أوائل عام  ،24 2007بيد �أن �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة املتعاملني مع هذا
الربنامج ذكر �أن النتائج جاءت ع�شوائية و�أنه من غري املنتظر اخلروج برقم دقيق.25
ومما له �أهمية �أي�ضا كانت م� أس�لة اندماج كبار قيادات قوات دفاع جنوب ال�سودان فى اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان .فهذا االندماج ميثل تهديدا لهيمنة اجلارجنيني ،كما �أنه �سيلقى مقاومة فى بع�ض
أالماكن ب�سبب العداء املت أ��صل للنوير وغريهم من أالعداء ال�سابقني .ويرجع ت أ�خر االندماج �إىل خف�ض

الرتب الذى نتج عن �سيا�سة القوات امل�سلحة ال�سودانية املتمثلة فى �رسعة الرتقيات ل�رشاء والء قادة
قوات دفاع جنوب ال�سودان واال�ستياء الذى �سيثريه دجمهم بني مقاتلى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان �أ�صحاب الوالء احلقيقى ذوى اخلربة املماثلة� ،إن مل تكن أالكرب 26 .وعلى جانب قوات دفاع
جنوب ال�سودان جاءت النظرة �إىل امل�شكلة من منظور معاك�س� :إذ كيف ميكن دمج �ضباط – بع�ضهم
من أالميني و�أقل خربة من نظرائهم فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان؟ وقد اعرتى باولينو القلق
من �أن برنامج االندماج قد يثري اال�ستياء �إذ مل يتم التعامل معه بحذر  .27وي�ستعد �ضباط قوات دفاع
جنوب ال�سودان ال�سابقون – والذين ومل يح�صل بع�ضهم على رواتبهم بعد – مقتنعني �أنهم �سيتولون
منا�صب عليا عندما تنفذ عملية االندماج بفاعلية� :إال �أن �آخرين �أقل يقينا منهم.28
كما �أ�صبح عدم �إقدام �سالفا على تعيني وزير للدفاع ق�ضية فى �إطار ال�رصاع أالو�سع على ال�سلطة.
وي�شغل �سالفا حاليا من�صب وزير الدفاع فعليا ومع عدم وجود وزارة للدفاع حتول أالموال عرب
�إدارة ال�شئون الداخلية باجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .ومن � أش�ن تعيني وزير دفاع دائم تي�سري
الدارة وتقدمي م�سئول حكومى منا�سب للح�ضور �أمام اجلمعية والرد على اال�ستجوابات املتعلقة
إ
أ
أ
باملوازنة� .إال �ن مثل هذا التعيني قد يجعل التوترات امل�ستعرة بني اجلارجنيني و�ن�صار �سالفا تطفو

على ال�سطح حيث �سيكون من ال�صعب �إيجاد �شخ�ص مل مييل �إىل �إحدى اجلماعتني والذى مازال ميكنه
االعتماد على اجلي�ش .ويعود جزء من �سبب درجة اال�ستقرار احلالية �إىل حقيقة �أن باولينو يتعامل
مبا�رشة ودون و�سيط مع �سالفا .وقد يعقد تعيني وزر للدفاع – حتى و�إن كان متعاطفا مع حمور
باولينو – �سالفا – هذه العالقة احل�سا�سة .ولهذا ال�سبب حث ع�ضو واحد على أالقل فى الربملان
ومقرب من باولينو �سالفا على ترك املن�صب �شاغرا وموا�صلة التعامل مع اجلمعية بنف�سه.29
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متثل حقيقة �أن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وقوات دفاع جنوب ال�سودان يح�صالن على الطعام
من م�صادر خمتلفة نقطة �أخرى للنزاع ،كما تت�ضح فى امل�شادة الكالمية فى منت�صف ني�سان/
المدادات الغذائية .وفى تلك احلادثة ،ا�ستوىل
�أبريل فى ميناء جوبا حول حمولة مركب ب�ضائع من إ
المدادات الغذائية أالمر الذى �ألقى
العقيد جون مالوك من قوات دفاع جنوب ال�سودان بالقوة على إ
�أوياى دينج القب�ض عليه بعده .ومل يفرج عنه �إال بعد تدخل �سالفا املبا�رش ،الذى �أمر بتوزيع املواد
الغذائية على قوات دفاع جنوب ال�سودان .30وقع هذا احلادث ،فى وقت �سافر فيه بولينو �إىل جنوب
�أفريقيا أل�سباب �صحية .و�أدى �ضعف حالته ال�صحية �إىل خماوف ب� أش�ن ه�شا�شة عالقة قوات دفاع
جنوب ال�سودان واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،مع أالخذ فى االعتبار بطء برنامج االندماج ،وفى
الواقع ،من غري الوا�ضح من املناق�شات مع كبار �ضباط قوات دفاع جنوب ال�سودان الذين قد يخلفوا
باولينو فى حال وفاته� 31 .أما نائبه �سلطان عبد الباقى فهو فى �أواخر الثمانينيات من العمر ومن
غري املحتمل تر�شيحه خلالفته .وقد لعب �سيمون جاد ويت�ش وبيرت جيديت دورا كبريا فى الق�ضاء
على النزاع على توزيع الطعام فى جوبا بيد �أنه ال يعتقد �أن �أى منهما قادر على توىل القيادة .وهذا
ما يعطى الفر�صة لـ « طيب جالوك» كمر�شح �أول �إال �أنه من غري أالكيد �أن يح�صل على دعم القاعدة
أالو�سع من �ضباط ال�صف واجلنود فى قوات دفاع جنوب ال�سودان� ،أو ما �إذا كان ميكنه بناء عالقة

مع �سالفا من نوعية تلك العالقة التى حققها باولينو .وكما هو احلال مع اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان ،يدمي افتقار قوات دفاع جنوب ال�سودان �إىل م�ؤ�س�سات قوية االعتماد على �أفراد �أقوياء
للبقاء على متا�سكها.
إ
أ
وعلى الرغم من �ن آ
العالن جناحا كبريا فى نزع
الثار الكاملة إلعالن جوبا مل ت�ست�شعر بعد ،حقق إ
فتيل تهديد داخلى كبري لعملية ال�سالم .كما دجمت �أدوار �سالفا وباولينو فى عهد ما بعد جاراجن
وعززت قيادة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان و�أفراده ما يفرت�ض �أنها مواجهة و�شيكة مع القوات
امل�سلحة ال�سودانية على احلدود بني ال�شمال واجلنوب.

نزع �سالح الـ «لو نوير»

بينما حد �إعالن جوبا من التهديد الذى مثلته اجلماعات امل�سلحة أالخرى توجد م�شكالت �أمنية
�أخرى فى جنوب ال�سودان .لقد روع جي�ش الرب للمقاومة الوالية اال�ستوائية ل�سنوات عديدة وحاولت
حكومة جنوب ال�سودان مواجهة هذا أالمر برعاية و�ساطة �سالم بني حكومة �أوغندا وقيادة جي�ش
الرب للمقاومة فى جوبا 32 .ومل ت�سفر الو�ساطة عن الكثري حتى آ
الن� ،إال �أنها حظيت مبزيد من الدعم
الدوىل فى ني�سان� /أبريل  .2007كما �أن عدد املدنيني الذين يحملون ال�سالح ونزعتهم لتوجيهه
�إىل بع�ضهم البع�ض �أو �أن متثل تهديدا لل�سلطة املعنية يعد م�شكلة �أمنية كربى �أخرى تواجه اجلي�ش
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ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،وهى م�شكلة �أدت �إىل الربنامج املعقد لنزع ال�سالح فى عام .2006
لقد جت�سد عدد من العنا�رص فى القرار .فقد �أكد خطاب اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان « �إن �أهلنا
يقتل بع�ضهم بع�ضا» لتربير نزع ال�سالح .وي�شري هذا بقوة �إىل ال�رصاع بني الـ «لو نوير» وجريانهم
خالل هجرتهم ال�سنوية فى مو�سم اجلفاف كما �شمل �أي�ضا القتال الع�شائرى بني الدنكا فى منطقة
البحريات ومناطق رعى املا�شية التابعة للـ» مورىل» وغريها من ال�رصاعات املحلية.
ثانيا ،أ
ولن احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان مل حتقق ن�رصا ع�سكريا على �أعدائها و�إمنا
�أمنت اتفاق �سالم �صاغه املجتمع الدوىل فقد كانت بحاجة �إىل الت أ�كيد على هيمنتها على اجلنوب.
وقد حتقق هذا ب إ�جبار احللفاء أ
والعداء على قبول �أن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان له وحده احلق
فى حمل ال�سالح.

ثالثا ،كانت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان قلقة ب� أش�ن العالقة بني القوات امل�سلحة
ال�سودانية وعدد من اجلماعات امل�سلحة فى اجلنوب .وفى هذا ال�سياق ،ر�أى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان فى هذه اجلماعات تهديدا يجب الق�ضاء عليه ،وكقوة ذات �سيادة ف إ�ن له �سلطة مواجهة
�أى جماعة حتمل ال�سالح� .إن نزع �سالح ال�سكان املدنيني الكامل فى منطقة �شا�سعة مثل جنوب
ال�سودان يعد هدفا على املدى الطويل جدا فى �أح�سن أالحوال� .أما على املدى الق�صري ،كان مو�ضع
القلق الرئي�سى فى الق�ضاء على اجلماعات امل�سلحة أالخرى التى كانت �سببا فى �أن �إعالن جوبا ُعد
�إجراء �رضوريا مبكرا.
ومن املحتمل �أن ترى عنا�رص فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى نزع �سالح املدنيني و�سيلة
لتقوي�ض قوات دفاع جنوب ال�سودان وحلفائها املدنيني �أو «ل�رضب النوير وقوات دفاع جنوب
ال�سودان» 33كما قال �أحد �أع�ضاء الربملان .كما �أن تلك املجموعة فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
والتى ترغب فى ا�ستغالل نزع ال�سالح لتقوي�ض قوات دفاع جنوب ال�سودان املن�ضمة �إىل اجلي�ش
ال�شعبى تعار�ض �إعالن جوبا ( ألن من � أش�نه �إحداث حتول غري مرغوب فيه فى ال�سلطة) وترغب فى
�رضب النوير الذين يحملونهم م�سئولية مذبحة للدنكا وقعت فى منطقة « بو» فى عام .1991
لقد ركز اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان جهوده على الـ «لو نوير» وجماعات �أخرى فى و�سط �أعاىل
النيل ب�سبب العنف الذى يرتبط تقليديا بهجرة املا�شية فى مو�سم اجلفاف .وقد نفذت عملية نزع
�سالح اجلي�ش الوطنى لتحرير ال�سودان بوا�سطة قوة خمتلطة قوامها  3000جندى حتت قيادة بيرت
بول كوجن -وهو من النوير -والتى و�صلت �إىل والية جوجنلى فى كانون أالول /دي�سمرب 2005
لبدء تلك العملية .وذكر �أحد كبار �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أنه على الرغم من �أن
جورج �أثور كان �ضابطا كبريا فى �أعاىل النيل ،فقد �أق�صاه بول كوجن الذى كان على ات�صال مبا�رش
بالقيادة فى جوبا .34
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فى البداية ،وجد اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان نف�سه يواجه « جي�شا �أبي�ض» من �شباب الـ» لو»
املدججني بال�سالح جاءوا من مناطق رعى املا�شية والذين تلقوا ت�سليحهم فى أال�صل من داريك
مات�شار بعد ان�شقاقه عن احلركة  /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى �أوائل الت�سعينيات 35 .واعرت�ض
مربو املا�شية من الـ «لو» على ت�سليم �أ�سلحتهم متذرعني ب أ�نهم بحاجة �إليها حلماية قطعانهم من
املورىل و�أنه ينبغى على اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان نزع �سالح املورىل �أوال �أو بالتزامن .ورف�ض
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان هذا مما �أعد امل�رسح للهجمات التى �شنها اجلي�ش أالبي�ض فى كانون
الثانى /يناير على اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والتى قتل فيها مئات من مقاتلى اجلي�ش.36
�أدت تلك الكارثة �إىل �أن �أ�صبحت قيادة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى جوبا مت�صلة
ات�صاال وثيقا بامل� أس�لة ،على الرغم من �أن اللجنة أالمنية التابعة حلكومة جنوب ال�سودان �سارعت
بالف�صل بني من طالبوا برد عنيف ومن طالبوا ب�ضبط النف�س .37وقد ف�ضل �سالفا �ضبط النف�س� ،إال
�أنه مل يعار�ض املت�شددين من اجلي�ش الذين كانت لهم الغلبة .38ويبدو �أن قيادة جوبا مل ت�سيطر
متاما على عملية �رسعان ما خرجت عن نطاق ال�سيطرة و�أنها �أخذت بقيادة م�سلحة وحفنة من
القادة يتزعمهم بول كوجن.
�شملت املعارك التى بد�أت فى �أواخر كانون الثانى /يناير  2006عنا�رص من اجلي�ش أالبي�ض
وقوات توما�س مابواير قائد قوات دفاع جنوب ال�سودان (على الرغم من �أن مابواير مل ينزل �إىل
�ساحة القتال) وجزء من قوات دفاع جنوب ال�سودان املوالية لـ«�سيمون جاتويت�ش» حتت قيادة
نائبه �سيمون ويجاجن – الذى ان�ضم م�ؤخرا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان -والذين قاتلوا
جميعا قوات بول كوجن .39ووقعت املعارك أالوىل عقب توقيع �إعالن جوبا مبا�رشة ونتيجة لهذا
�أ�صبح و�ضع �سيمون جاتويت�ش و�سيمون ويجاجن وغريهما م� أس�لة تخمني .و�أظهر القتال �أن الوالءات
العرقية كانت �أقوى من االرتباطات باجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان حيث حاربت وحدات اجلي�ش
بع�ضها البع�ض فى فو�ضى وا�ضطراب .وقد نفى جاتويت�ش �أن تكون قواته حاربت اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان قائال « :حيث �إنهم اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان كيف لهم �أن يقاتلوا اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان» 40 .على الرغم من هذا ،فقد قاتل نائبه اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
– حتى و�إن حارب بينما كان يرفع علم اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان.41
كانت امل�ساندة من املخابرات الع�سكرية التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية للجي�ش أالبي�ض وا�ضحة
فى ني�سان� /أبريل – �آيار /مايو  2006عندما �شوهدت طائرة مروحية بي�ضاء ت�صل مرارا �إىل

مع�سكر �سيمون ويجاجن بالقرب من يواى .وب�سبب لونها ،افرت�ض مراقبو اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان �أنها طائرة تابعة أ
للمم املتحدة� ،إال �أنه ا�ستنتج الحقا �أن تلك املروحية رمبا كانت تنقل
�إمدادات ع�سكرية من القوات امل�سلحة ال�سودانية �إىل قوات ويجاجن ،التى كانت ت�ساند اجلي�ش أالبي�ض
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�آنذاك 42.وبينما مل تخطط املخابرات الع�سكرية ال�رصاع ،ورمبا حاولت انتهاز املوقف الذى كان
يتك�شف لدعم �أولئك املعار�ضني للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان.
وفقا ملا ذكره م�سئولو احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان فى «موتوت» – وهى مركز القتال بني
اجلي�ش أالبي�ض واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان – و�صل بول كوجن �إىل املنطقة فى � 16آيار  /مايو
لتنفيذ نزع ال�سالح� ،إال �أن اجلي�ش أالبي�ض �أوقفه مدعوما بقوات قادها �سيمون ويجاجن 43 .وبعد عدة
مناو�شات ب�سيطة وقعت مواجهة �شاملة فى � 18آيار /مايو فى منطقة تويك (وهى منطقة رعى)
خارج موتوت وكارام ويواى والتى قتل فيها  113من مقاتلى اجلي�ش أالبي�ض فى حني مل يقتل من
�إال جندى واحد من اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان 44 .وقد �أنهت هذه املواجهة ال�رصاع� .إال �أنه �أثناء
ان�سحابه حمل اجلي�ش أالبي�ض معه بع�ضا من �أ�سو�أ ما نهبوه من املا�شية وممتلكات املدنيني .وعند
مطاردتهم للقوات املن�سحبة ،نهب اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان من قاموا بالنهب واحتفظ بكثري
من املمتلكات امل�رسوقة بالفعل.45
على الرغم من �أن عنا�رص قوات جاتويت�ش مل تقاتل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ادعى �أنه �أ�صدر
�إليهم أالوامر للتحرك �إىل ال�شمال �إىل «تل دوليب» على �صفوف نهر ال�سوباط فى منطقة �شيلوك
على وجه الدقة لتجنب ال�صدام مع اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .ويبدو �أن قوات دفاع جنوب
ال�سودان التابعة لـ«جاتويت�ش» وا�صلت ادعاءها الوالء للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بيد �أنها
تركت امليدان ألن بول كوجن مل يقبلها .وعلى �أية حال ،مل ين�ضم �أفراد من قوته واجلي�ش أالبي�ض
املتفكك �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وبدال من مطاردة هذه القوات ،عقد بول كوجن اجتماعا
لل�سلطات املحلية فى � 20آيار /مايو ليبد�أ تنظيم عملية نزع ال�سالح 46.وقد عب أ� القادة املواطنني
و�أعطيت أال�سلحة امل�سلمة من خاللهم �إىل ال�سلطات املحلية ومن ثم �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان .وا�ستمرت هذه العملية ملدة �شهرين �أعلن بعدها �أن عملية نزع ال�سالح كانت فعالة بن�سبة
 99باملائة ،على الرغم من �أن ذلك يبدو م�شكوكا فيه.
ووفقا لتقارير أالمم املتحدة وم�صادر �أخرى ،ف إ�ن التقديرات تتباين� ،إال �أن  400جندى من اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحواىل  1200من مقاتلى اجلي�ش أالبي�ض قد قتلوا فى �أثناء حملة جوجنلى
لنزع ال�سالح� .إال �أن م�سئولني فى مقاطعة نايرول (التى ت�ضم بع�ض القرى التى �شهدت معظم القتال
العنيف) قدروا �إجماىل عدد القتلى بـ  .214وهناك ت�ضارب بني م�صادر أالمم املتحدة حول عدد
القتلى املدنيني بني الـ « لو نوير» وذكر �أحد امل�سئولني الذى تايع ال�رصاع عن كثب �أن جمموعة
قليلة فقط من املدنيني قد لقوا م�رصعهم .47وعلى الرغم من نهب اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
واجلي�ش أالبي�ض �أعدادا كبرية من املا�شية وحرقوا العديد من املزارع وكانت قرية كاارم قد دمرت
بالكامل ألنها كانت تعد مركزا للمقاومة .48
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ور�أى بول كوجن وقيادة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أن مربى املا�شية امل�سلحني ميثلون تهديدا
للنظام املدنى و�أن اللجوء �إىل عمل ع�سكرى هو وحده ما �سيحل امل�شكلة� .إال �أن �آخرين ر�أوا �أن الـ
«لو نوير» لديهم �شكاوى حقيقية مثل احلاجة �إىل أالمن و�أرا�ضى الرعى وحمطات الرى و�أنه كان
من الواجب التعامل مع هذه املخاوف قبل ال�رشوع فى مثل تلك احلملة الوح�شية .كما اعتقدوا
والبقاء على احلوار مع ال�شباب الذين
�أن ال�سلطات املحلية كان يجب عليها امل�شاركة ب�شكل �أكرب إ
يحملون ال�سالح .ومما له داللة �أن ا�شرتاك جميع كبار م�سئوىل قوات دفاع جنوب ال�سودان – الذين
ان�ضموا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان نتيجة إلعالن جوبا -فى هذا املوقف أالخري 49.كما
ذكروا �أنه مع �أخذ معرفتهم باملنطقة فى االعتبار ،كان من الواجب الت�شاور معهم.
كما اتفق باولينو مع هذا التقييم و�أكد �أنه مل ينخرط ال فى تخطيط حملة نزع ال�سالح وال تنفيذها.
وفى الواقع كان باولينو فى ني�سان� /أبريل من�شغال للغاية بحملة نزع ال�سالح فى لو حتى �أنه ذكر
لـ « �أوياى دينج» �أنه يريد �أن يعود بول كوجن �إىل جوبا لتو�ضيح ما قام به من �أعمال 50 .وقد نقل
هذا أالمر �إىل جورج �أثور – قائد فرقة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ألعاىل النيل -الذى حوله
مبا�رشة �إىل �سالفا بدال من متريره �إىل بول كوجن .و�أو�صى �أثور بال�سماح لـ«بول» بالبقاء فى امليدان
إلمتام مهمته وقد وافق �سالفا على ن�صيحته 51 .وقد �أو�ضح هذا معار�ضة بولينو للطريقة التى نفذت

بها عملية نزع ال�سالح واملقاومة امل�ستمرة ل�سلطته.

وينحى البع�ض بالالئمة على اجلاراجنني – الذين مازلوا ي�سيطرون كثريا على اجلي�ش عن طريق
�أوياى دينح وبيور �أجاجن ( نائب رئي�س أالركان للعمليات) واللواء جيم�س جاروث ماى (نائب
رئي�س ال�شئون اللوجي�ستية) واللواء جاروث �سالفا �سافا ماثوك – ال�ستغاللهم احلملة �ضد « اللو»
والبقاء على و�ضعهم املميز فى اجلي�ش� .إال �أنه ال يوجد دليل
إل�ضعاف قوات دفاع جنوب ال�سودان إ
قوى على �أن احلملة كانت خمططة كعملية انتقام للمذبحة التى ارتكبها النوير فى عام 1991
�ضد «البوردنكا» .وعلى الرغم من هذا ،خل�ص تقرير موجز لبعثة أالمم املتحدة فى ال�سودان �إىل �أن
التوجه احلاىل يهدد �إعالن جوبا» .و�أ�ضاف �أنه �أعطى «للمف�سدين» الفر�صة إل�شعال ال�رصاع بني
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وال�سكان املحليني (التقرير املوجز لبعثة أالمم املتحدة ،ال�سودان،
� 22آيار /مايو  .)2006كما �أفاد بوجود ات�صاالت بني عنا�رص مل تت أ�ثر بهذا أالمر فى هذا املجتمع
وقائدى قوات دفاع جنوب ال�سودان جابريل تاجن -جينيا وجودرون كوجن .ومع هذا �إذا كان الهدف
من املعاملة الوح�شية لـ «لو نوير» هو تثبيط جنود قوات دفاع جنوب ال�سودان عن االن�ضمام �إىل
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أو ت�شجيعهم على االن�شقاق ،ف إ�ن هذا مل يفلح ألن بولينو مل ين�سحب
من اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان على الرغم من عدم موافقته على عملية نزع ال�سالح.
�إن عملية نزع ال�سالح أ
«الهد�أ» التى نفذت فيما بعد فى �أكوبو – والتى �أكدت على احلوار وبذلت
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جهودا �أكرب إل�رشاك ال�شيوخ والقيادات ال�شابة – رمبا كانت نتيجة إلدراك �أن حملة لو نوير كانت
عنيفة بدون داع وعزلت ال�سكان املحليني .كما �أنه كان من املمكن �أن بولينو كان ميار�س �سلطة
�أكرب على ال�شئون الع�سكرية فى منت�صف عام  2006و�أنه كان فى و�ضع ميكنه من منع تكرار كارثة
جوجنلى .وعلى �أية حال ،مل يكن من عملية نزع ال�سالح فى جوجنلى �إال �أنها �ألقت بظاللها على
قيادة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وكل من ارتبط بالعملية.
ومن غري املتوقع �أن تنتهى حملة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان لنزع �سالح املدنيني قريبا .وتنفذ
عمليات جديدة بني املورىل والبوردنكا والدنكا فى والية البحريات ،و�إن اتبعت فيها توجهات �أقل
قمعية .حتى �أن هناك حديثا عن مزيد من احلمالت بني « اللو» فى و�سط �أعاىل النيل واكوبو .وجترى
خطط على قدم و�ساق �أي�ضا لنزع �سالح الـ «توبوزا» وهناك حاجة �إىل االتفاق مع حكومة كينيا لنزع
الطار الزمنى على الرغم من �أن �شيئا مل ينجز حتى كتابة
�سالح الـ «توركانا» املجاورة خالل نف�س إ
التقرير 52.ومن �شبه امل�ؤكد �أن نزع �سالح هذه القبائل �سيتطلب نزع �سالح قبيلة «كاراماجوجن»
أالوغندية ،الذين يتقاتلون معهم با�ستمرار على املا�شية والع�شب .وقد حاول الربيطانيون نزع هذه
القبائل نف�سها منذ قرن م�ضى وبذلت حماوالت عديدة منذ ذلك احلني ،لهذا ال ميكن املبالغة فى
�صعوبة املهمة .وبينما خططت هذه احلمالت ظاهريا لتقوية اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ملنع
القوات ال�سودانية من خلق ق�ضية عامة لدى من ي�شعرون باال�ستياء ،قد تزيد من العداء املحلى �إذا
مل تنفذ ب أ��سلوب �أكرث تقيدا و�إن�سانية .ومن الوا�ضح �أن نزع ال�سالح مازال حتت التنفيذ ومن غري
املنتظر �أن ينتهى قريبا.
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ثانيا :احتماالت العودة �إلى ال�صراع الم�سلح

يوجه االنتباه -مع قدر من اال�ستقرار الداخلى – �إىل احتمال ا�ستئناف ال�رصاع امل�سلح بني اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية ،على الرغم من عدم وجود �إجماع على هذا .وقد
اعترب معظم وزراء حكومة جنوب ال�سودان وم�سئوليها و�ضباط اجلي�ش والذين �أجرت معهم إلعداد
هذا التقرير – مثل هذا ال�رصاع ممكنا ور�أى العديد �أنه ال ميكن جتنبه .ويظهر أالع�ضاء ال�سابقون
فى قوات دفاع جنوب ال�سودان – ذوو االرتباطات الوثيقة بالقوات امل�سلحة ال�سودانية وحزب
امل�ؤمتر الوطنى – �أكرث ميال لتوقع مثل هذا ال�رصاع ،ومنهم قائدهم باولينو . 53وكلما اقرتب طرف
من احلدود بني ال�شمال واجلنوب ترددت هذه التوقعات .وذكر �أحد كبار قادة الوحدة املتكاملة
امل�شرتكة التابعني للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى «ربكونا» – الواقعة على حدود ال�شمال
– �أنه يخ�شى اندالع احلرب فى �أى وقت 54 .وحتدث حاكم والية الوحدة عن «خطر حمتمل على
احلدود (ال�شمالية اجلنوبية) ب�سبب وجود املوارد» 55فى حني �أفاد مفو�ض «ربكونا» بو�ضوح �أنه
«ميكن �أن ي�صبح هناك الكثري من العنف حول تر�سيم احلدود»  56وحتدث �أحد كبار م�سئوىل القيادة
العليا للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان عن االحتمال القوى باندالع «حرب اقت�صادية» ت�ؤدى �إىل
عنف على طول احلدود وتوقع �أن ال�سبب الوحيد لعدم حدوث هذا أالمر حتى آ
الن يرجع �إىل تدهور
و�ضع حكومة ال�سودان فى دارفور.57
ي�ؤكد جميع م�سئوىل حكومة جنوب ال�سودان فعليا �أن أالمن فى اجلنوب – خا�صة فى �أعاىل النيل
الكربى – قد حت�سن فى �أواخر  2006بف�ضل �إعالن جوبا �إال �أن البع�ض يرى �أن القوات امل�سلحة

ال�سودانية مل تتوقف عما تبذله من جهود إلثارة عدم اال�ستقرار .وقد لفت اللواء جيم�س هوث االنتباه
�إىل اخلطر الذى يفر�ضه تواجد  5000جندى جنوبى ودارفورى تابعني للقوات امل�سلحة ال�سودانية
المكانية الدائمة �أن توجد املخابرات احلربية التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية
فى جوبا و�إىل إ
58
ق�ضية م�شرتكة مع بع�ض املدنيني امل�سلحني الكثريين الذين مل ينزع �سالحهم بعد .وفى الوالية
اال�ستوائية ال�رشقية ترددت �أنباء عن �أن �إحدى ميلي�شيات بويا حت�صل على �إمدادت عرب الوحدة
املتكاملة امل�شرتكة التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية وتتلقى توجيهات من موريني كاوندا ،وزير
الرفاهة االجتماعية – من حزب امل�ؤمتر – فى حكومة الوالية� 59.أما اجلماعات امل�سلحة أالخرى
التى مل تن�ضم ال �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وال �إىل القوات ال�سودانية �أو مل تنزع �سالحها
مبوجب بنود اتفاق ال�سالم ال�شامل ت�ضم وحدات من قوات الفرتيت التابعة لـ «�أتوم النور» فى منطقة
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راجا و�أفرادا من جماعات يدعمها توما�س مابواير وجابريل تاجن -جينيا وجوردون كوجن .وعلى
الرغم من هذا ،ال يخالف وجود هذه اجلماعات امل�ستمر اال�ستنتاج أالو�سع �أن أالمن قد حت�سن و�أن
قدرة القوات امل�سلحة على زيادة عدم أالمن قد تقل�صت ب�شكل ملحوظ فى �أواخر عام .2006

تر�سيم احلدود و « م� أس�لة �آبيى»
�إن ف�شل عملية ال�سالم فى بناء الثقة بني احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحزب امل�ؤمتر
الوطنى هو ال�سبب الرئي�سى للمخاوف من �إمكانية اندالع احلرب على طول احلدود بني ال�شمال
واجلنوب .وقد منا انعدام الثقة االعتقاد ال�سائد �أن احلكومة ال�سودانية غري ملتزمة باتفاق ال�سالم
ال�شامل ،خا�صة �إذا �أدى اال�ستفتاء على تقرير امل�صري �إىل �أن تختار الغالبية العظمى اال�ستقالل.
وقد ت أ�كد هذا املوقف بقوة على ل�سان عدة �أع�ضاء من فريق احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان الذى
تفاو�ض حول اتفاق ال�سالم ال�شامل.60
كما ي�سود االعتقاد فى اجلنوب �أن موقف حزب امل�ؤمتر الوطنى جتاه ا�ستقالل اجلنوب ال ي�ستند
�إىل النزعة الوطنية �أو املخاوف ب� أش�ن �سالمة أالرا�ضى ال�سودانية و�إمنا �إىل خماوف من عدم قدرة
حكومة ال�سودان على الو�صول �إىل حقول النفط فى املنقطة .والذى يقع �أهمها على احلدود بني

ال�شمال واجلنوب .وفى والية الوحدة الغنية بالنفط ،يتحدث امل�سئولون دوما عن احتمال تفجر
«�رصاعات على �أ�سا�س املوارد» على طول احلدود.
وهناك �سبب �آخر للتنب ؤ� ب�رصاع حدودى و�شيك وهو رف�ض حزب امل�ؤمتر الوطنى قبول ر�سم «جلنة
حدود �آبيى» احلد بني جنوب كردوفان وبحر الغزال 61 .ويذكر �أن حكومات ال�شمال طاملا حتالفات
مع « عرب امل�سريية» فى هذه املنطقة والذين �ستقع بع�ض �أرا�ضيهم فى اجلنوب حتت حكم « جلنة
�آبيى» .ومع هذا ،فمما له �أهمية كربى �أن « �آبيى» تتحول ب�رسعة �إىل مركز رئي�سى إلنتاج البرتول.
وبينما ق�صد بحكم « جلنة حدود �آبيى» �إقامة احلدود العرقية لـ «جنوك دينكا» وامل�سريية متثلت
�إحدى التعقيدات الرئي�سية فى هذا أالمر فى حقول نفط «هيجليج» التى يدعى الكثريون �أنها تقع
داخل والية الوحدة قد حدد موقعها فعليا فى �آبيى.62
وقد �أ�شار الربوفي�رس دوجال�س جون�سون – رئي�س « جلنة حدود �آبيى» �إىل نف�س النقطة قائال�« :إذا
كانت الق�ضية هى فقط حماية حق امل�سريية فى الو�صول �إىل املاء واملرعى فلن يوجد ما يعوق
تنفيذ (جلنة حدود �آبيى )� .إن حقوقهم م�صانة .فالق�ضية احلقوقية هى «النفط» (جرتوجن نيوز14 ،
�شباط /فرباير  .)2007ومبوجب بنود اتفاق ال�سالم ال�شامل ،وتزامنا مع �إجراء اال�ستفتاء على تقرير
امل�صري ،يجب �أن ي�صوت �سكان �آبيى على ما �إذا كانوا يرغبون فى االن�ضمام �إىل الكيانات ال�سودانية
ال�شمالية �أو اجلنوبية و�سيعتمد هذا الت�صويت على جناح عملية تر�سيم احلدود .وقد �أ�صبحت « ق�ضية
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�آبيى» ق�ضية مركزية للغاية مل�صري اتفاق ال�سالم ال�شامل حتى �أن روجر ونرتز -وهو م�سئول
حكومى �أمريكى �سابق له خربة ل�سنوات عديدة فى ال�سودان – قال �إن ا�ستئناف احلرب بني اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية �سيكون على هذه الق�ضية (وينرتز.)2007 ،
�إن التوترات احلدودية لي�ست متوقعة فى �آبيى وحدها .فمن املتوقع �أن ي�صبح جميع احلد الفا�صل

بني ال�شمال واجلنوب لب اخلالف بني حكومة جنوب ال�سودان وحكومة ال�سودان 63 .وي�ؤكد م�سئولو
« جلنة �أرا�ضى اجلنوب»  -امل�سئولة عن تر�سيم احلدود – �أنه «�أينما وجدت أال�صول االقت�صادية
ميكن �أن تظهر امل�شكالت ( فى تر�سيم احلدود)»64.ويتوقع ه�ؤالء امل�سئولون م�شكالت فى املناطق
املنتجة للنفط فى والية اجلنوب فى كل من هيجليج وكار�سانا وكالبيك؛ وفى حفرة بالقرب من
راجا فى غرب بحر الغزال حيث تواترت أالنباء حول وجود خمزونات من النحا�س واليورانيوم وفى
ووداكونا �شماىل رينك وبالقرب من حقول نفط �آدار؛ وفى كاكا �شمال ميلوت وهى مركز إلنتاج
ال�صمغ العربى ومناطق �إنتاج الذرة فى جنوب النيل أالزرق.
وعلى الرغم من هذه التنب�ؤات املنذرة بكارثة فى هذه املناطق ،جند التمركز الع�سكرى خمتلطا
فالقوات امل�سلحة ال�سودانية تتواجد وحدها فى هيجليج وكالبيك  ،بينما تتواجد القوات امل�سلحة
65
ال�سودانية واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان (معظم وحدات باولينو ماتييب) فى منطقة كار�سانا.
وذكر �أحد لواءات اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أنه «�سيكون هناك قتال فى كار�سانا» ألنه مع
ان�ضمام قوات باولينو للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ت�ؤكد القوات امل�سلحة ال�سودانية على وجوب
عودة املنطقة �إليها 66 .ويعرتف م�سئولو اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان مبوقفهم ال�ضعيف بوجه
عام فيما يتعلق بحقول النفط �إال �أنهم ي�ؤكدون �أن قواتهم على مقربة مبا يكفى لت أ�مني هذه احلقول
فى حالة تفجر ال�رصاع.67
لقد لفت �سالفا االنتباه فى كلمته فى ذكرى توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل �إىل حقول النفط غرب
�أعاىل النيل و�رشقه والتى قال �إنها ت�صبح تربة خ�صبة للمواجهة بني القوات امل�سلحة ال�سودانية
وميلي�شياتها التى حتارب بالوكالة وقوات اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان (�سودان تريبيون 10
كانون الثانى /يناير  .)2007وقد �أطلق �أحد م�سئوىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى ملكال
ادعاء مماثال ب� أش�ن �إحالل ال�رشطة اخلا�صة حمل حاميات القوات امل�سلحة ال�سودانية فى منطقتى
بالويت�ش و�آدار إلنتاج البرتول 68.وهناك تقارير مماثلة من �آبيى وبنيتيو .وقد تواترت أالنباء عن
69
تواجد هذه الوحدات من �رشطة النفط � -أو من البرتول -فى ديفرا وحقول النفط أالخرى فى �آبيى.
ويزعم م�سئولو اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى بينتيو �أن �رشطة البرتول جندوا من بني «قوات
املخابرات» و قد تلقوا تدريبا راقيا و�سلحوا ب أ��سلحة ثقيلة 70.ومن ثم ميثل تواجدهم م�ؤ�رشا �آخر
على التوترات املحتملة.
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التطورات الع�سكرية على احلدود بني ال�شمال واجلنوب

مما يثري مزيدا من القلق �أن كال من اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية
يعززون مواقعهم فى املناطق احلدودية ،على الرغم من �أن ال�صورة لي�ست وا�ضحة متاما .وقد �أفاد
م�سئولو أالمم املتحدة فى �آبيى بوجود زيادة غري حمددة فى �أعداد اللواء � ،31إال �أن القوات امل�سلحة
ال�سودانية ردت بالقول �إن هذه الزيادة جاءت ألغرا�ض « التحقق و�إعادة التنظيم» ألن �أجزاء من
اللواء قيل �أنها تعود �إىل �آبيى بعد اخلدمة فى دارفور.71
لقد ظهرت منطقة رينك فى �شماىل �أعاىل النيل �أي�ضا كمنطقة �رصاع حمتمل مع تعزيز اجلانبني
مواقعهما فى العام املا�ضى .ورينك قريبة من احلدود بني ال�شمال واجلنوب وحتتل موقعا
ا�سرتاتيجيا بالن�سبة حلقول نفط ميلوت و�آدار وهى نقطة انطالق ل�سد الرو�صري�ص على النيل أالزرق.
وقد عرب م�ست�شار �أمن �أعاىل النيل عن قلقله من �أن منطقة رينك ذات �أهمية فى حتديد احلدود بني
واليته والنيل أالزرق.72
وبينما كانت حامية القوات امل�سلحة ال�سودانية فى رينك فى طريقها لالن�سحاب ،ذكر العميد ماريال
من الوحدة املتكاملة امل�شرتكة باجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أن هذا أالمر قد �أعلن عنه مرارا
طوال العام املا�ضى دون �أى بادرة حترك 73 .فعلى العك�س� ،أكد �أن �أعداد القوات قد ازدادت و�أن هناك
دبابات حتركت م�ؤخرا �إىل املنطقة .وفى غ�ضون ذلك� ،أفاد قائد قوات الدفاع ال�شعبى فى رينك �أنه
يجرى نزع �سالح مقاتليه 74 .و�أعرب م�سئولو احلكومية املحلية عن �شكوكهم فى أالمر على الرغم من
هذا وارتابو فى زعمه �أن لقوات الدفاع ال�شعبى  2000مقاتل فقط من املنطقة 75 .وفى تلك أالثناء،
اعرتفت القوات امل�سلحة ال�سودانية ب أ�نها �سلحت �أعدادا كبرية من البدو و�أن نزع �سالحهم �سيكون
فى غاية ال�صعوبة.76
وفى �أواخر عام � ،2006أن� أش�ت القوات امل�سلحة ال�سودانية حامية جديدة فى واداكونا -على بعد عدة
كيلومرتات �إىل ال�شمال من رينك على ال�ضفة الغربية من النيل و�أي�ضا – وفقا ملا ذكرته احلركة/

اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان -فى جنوب احلدود بني ال�شمال واجلنوب 77.وح�سب م�صادر القوات
امل�سلحة ال�سودانية ،كان ال�سبب وراء هذه احلامية اجلديدة هو احلاجة �إىل تنظيم حركة �أفراد
قبيلة امل�سريية الذين يعربون املنطقة فى �أثناء مو�سم اجلفاف .ومن ثم يفرت�ض �إغالق احلامية
بحلول ف�صل ال�شتاء عندما يعود البدو �إىل �أرا�ضيهم ،فى اجلنوب .ومع هذا ،مما ال يخفى �أن القوات
امل�سلحة ال�سودانية د�أبت لعقود على ت�سليح قبيلة امل�سريية لقتال اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان.
ومن جانبه ،حرك اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فرقة مدرعة ثقيلة من هامي�شكوريب فى �رشق
ال�سودان �إىل جيلهاك على بعد  20كيلومرتا �إىل جنوب رينك وذلك فى ني�سان� /أبريل .2006
وبعيدا فى اجلنوب فى �أعاىل النيل وعلى حدود كردوفان اجلنوبية تقع جزيرة كاكا الغنية باملوارد
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على بعد  20كيلومرتا جنوب ميلوت .طاملا كانت هذه اجلزيرة فى نزاعات حيث تناف�ست جماعات
خمتلفة على ال�سيطرة على جتارة ال�صمغ العربى والفحم النباتى املربحة 78.كما ا�ستخدمت كميناء
لكردوفان �إبان احلقبة اال�ستعمارية .ويعترب معظم املراقبني احلد بني جنوب كردوفان و�أعاىل
النيل جزءا ال ينف�صل عن النزاع احلدودى على تر�سيم احلدود بني ال�شمال واجلنوب .ونتيجة لهذا
�ست�ؤثر ال�سيطرة على جزيرة كاكا خط احلد امل�ستقبلى فى املنطقة .وقد احتلت جمموعة من جنوب
كردوفان – م�ؤلفة من البقارة مدعومة من القوات امل�سلحة ال�سودانية -منذ وقت م�ضى .وتواترت
أالنباء م�ؤخرا �أن اثنني من ال�شيلوك من �أتباع ح�سن الرتابى� -أحدهما أالمري مو�سى -وقعا اتفاقا
فى �أوائل الت�سعينيات تنازال فيه عن املنطقة جلنوب كردوفان 79.وعلى الرغم من �أنه لي�س لهم
�سلطة لعمل هذا التنازل ،ميكن �أن يوفر هذا « االتفاق» �أ�سا�سا للمطالبات على احلدود .وفى جميع
أالحوال ،حت�سن أالمن فى املنطقة بن�رش فرقة تابعة للجي�ش ال�شعبى فى منت�صف عام .80 2006
وقال باولينو �إن القوات امل�سلحة ال�سودانية حركت دبابات �إىل بينتيو  81وهو ما �أكده م�سئولو
الوالية وقوات اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان املحلية .ووفقا ملا ذكرته هذه امل�صادر ،زادت
القوات امل�سلحة احلكومية عدد الدبابات خالل العام املا�ضى حتت �ستار ا�ستبدال الدبابات القدمية
�أو املعطلة .82وذكر امل�سئولون �أي�ضا �أن لديهم �أدلة على �أن القوات امل�سلحة ال�سودانية كانت حت�رض
جنودا ب�شكل غري قانونى �إىل والية الوحدة – �أحيانا متخفني كمدنيني -و�أنهم زودوا ب أ��سلحة
نقلت فى �شاحنات ب�ضائع من ال�شمال .وعلى خالف القوات التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية
أالخرى فى اجلنوب -مثل تلك التى هزمها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى ملكال فى ت�رشين
الثانى /نوفمرب – جرى جتنيد الوحدات فى بنتيتور من بني احلر�س اجلمهورى ويتميزون بالتدريب
والتجهيز اجليد ف�ضال عن التنوع العرقى ورمبا كانت لديهم الرغبة فى القتال.83
�أعرب باولينو عن قلق خا�ص من وجود القوات امل�سلحة ال�سودانية فى املراكز ال�سكانية فى مايوم
ومانكني ومريمريا حيث قد يقع املدنيون و�سط تبادل �إطالق النار �إذا ما انفجر ال�رصاع .84وقال
�إنه �سي�ضغط على القوات امل�سلحة ال�سودانية لالن�سحاب من املناطق املدنية وق�رص تواجدها على
الوحدات املتكاملة امل�شرتكة فى روبكونا .85وحتى فى مقاطعة ابييمنهوم فى غرب �أعاىل النيل
– التى لي�س فيها �إنتاج للنفط حتى آ
الن �إال �أنها متاخمة حلدود ال�سودان -حتتفظ القوات امل�سلحة
ال�سودانية بفرقة ت�ضم  17جنديا .وذكر املفو�ض �أن أالعداد تزداد �أحيانا �ضعفني �أو ثالثة �أ�ضعاف
حتت �ستار نقل القوات.86
بال�ضافة �إىل هذا يوجد موقف معقد على حدود دارفور – غرب بحر الغزال حيث كان لـ «�أتوم
إ

النور» قائد قوات دفاع جنوب ال�سودان عالقات مع قبيلة امل�سريية وقام بتن�سيق جماعات البقارة
امل�سلحة عرب الفر�سان – وهى جماعة م�سلحة موالية للقوات امل�سلحة ال�سودانية ولها عالقات بـ
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«نياال» فى دارفور .87وتوجد مزاعم غري م�ؤكدة �أن الفر�سان قد اختطفوا امر�أة وطفلها من قبائل
الفرتيت املحلية و�أخذوهما �إىل �شمال دارفور .88وبينما ان�ضمت غالبية مقاتلى قوات دفاع جنوب
ال�سودان �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بقى بع�ضهم فى راجا وقدموا الدعم للجنجويد .89وفى
كانون أالول /دي�سمرب  ،2006دخلت جمموعة من النازحني من جنوبى دارفور راجا وتعر�ضوا بعد
ذلك لهجومني من اجلنجويد الذين تركوهم فى «و�ضع م أ��ساوى».90
ووفقا ملا ذكره �أحد حمللى أالمم املتحدة� ،أفاد قادة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أن قوات
اجلنجويد ن�صحوا بالهجرة من دارفور �إىل غرب بحر الغزال ب�سبب ال�ضغط الدوىل على حكومة
ال�سودان لكبح جماحها ،على الرغم من احتمال �أن ي�ؤدى هذا أالمر �إىل �رصاع مع �سلطات حكومة
جنوب ال�سودان هناك.91
ومت�شيا مع وجهة النظر القائلة ب أ�ن ال�رصاعات على تر�سيم احلدود من املحتمل �أن تن� أش� حيث
امل�صالح االقت�صادية هى أالقوى ،ف إ�نه ي�سود االعتقاد �أن منطقتى كافجني وحفرة فى راجا حتتوى

على خمزونات عر�ضة للخطر من النحا�س واليورانيوم .92وقد اكت�شفت خمزونات النحا�س على يد
جيولوجى �إيطاىل فى اخلم�سينيات ،بيد �أنها مل ت�ستغل قط.
واكت�شف عمال مناجم من جمهورية �أفريقيا الو�سطى �آثار يورانيوم فى عام  1953تدل على
خمزونات �أكرب فى املنطقة.93
الدارة املحلية معقدة باحلقيقة
تعد هذه املنطقة موطنا لكل من القبائل اجلنوبية وال�شمالية� ،إال �أن إ
التى مفادها �أن بع�ضا من تنظيم أالمور (خا�صة فى حفرة) موجه من دارفور .94وتواترت أالنباء
�أن �أتوم النور ي�ساند تعزيز العالقات بني غرب بحر الغزال ودارفور � .95أما تامني – وهو وزير
حزب امل�ؤمتر الوطنى فى حكومة الوحدة الوطنية وزعيم امل�ساليت في�سعى بجد لتوحيد املنطقة مع
دارفور  .95وفى حماولة لتعزيز مزاعمها ب� أش�ن احلدود ،ذكر ممثل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
فى واو �أن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �سوف ير�سل فرقة �إىل املنطقة.97
لقد ظهر تعقيد �آخر فى منطقة �شمال غرب بحر الغزال املجاورة بانهيار قوة ال�سلطان عبد الباقى
(يوجن � 2006-صفحة  .)37-36وقد لعب هذا االنق�سام فى بادئ أالمر داخل �أ�رسة ال�سلطان نف�سه
بان�ضمام بع�ض �أقاربه �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وبقاء �آخرين مع القوات امل�سلحة
ال�سودانية مما �أدى �إىل موجة عنف فى منطقة نفوذ ال�سلطان فى ماريام .وي�شغل عبد الباقى
ر�سميا من�صب نائب باولينو� ،إال �أنه كبري فى ال�سن ومعتل ال�صحة وعادة ما يقيم فى جوبا ،وفى

منت�صف عام  ،2006هزمت القوات امل�سلحة ال�سودانية قوات ال�سلطان بقيادة جنله اللواء عبد
الهادى ويعرتى القلق آ
الن املتربعني ال�سابقني من �أنهم قد ينزع �سالحهم .98وت أ�تى خماوف القوات
امل�سلحة ال�سودانية من قرب قوات ال�سلطان من حقول النفط فى �آبيى وغرب �أعاىل النيل.
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هناك اتفاق على عدم �إثارة ق�ضايا تر�سيم حدود ال�سودان اجلنوبية املمتدة مع �إثيوبيا فى الوقت
الراهن� ،إال �أن �أع�ضاء جلنة أالر�ض يتوقعون �أن ال�صعوبات �سرتكز حتما على مناطق ذات �أهمية
اقت�صادية هناك �أي�ضا  .99وقد ف�صلت جامبيال – مبا فيها من توقعات بظهور النفط -ألن املنطقة
ب أ�كملها كانت جزءا من ال�سودان وباعها الربيطانيون مقابل «ك�سال» .كما يوجد احلد غري املحدد
بني جنوب ال�سودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية �أفريقيا الو�سطى ،بيد �أن امل�سئولني
فى جوبا ينحون هذه الق�ضايا جانبا فى الوقت الراهن.

تر�سيم احلدود

يعد الت أ�خري الطويل فى ت�شكيل جلنة تر�سيم احلدود التى ن�ص عليها اتفاق ال�سالم ال�شامل هو ما
�أ�شعل مزيدا من ال�شكوك فى اجلنوب .وقد �شكى قادة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان مرارا
من الت أ�خري و�أ�شار �سالفا �إىل هذا أالمر فى كلمته فى جوبا فى  9كانون الثانى /يناير  .2007وفى
�شباط /فرباير � ،2007أعلنت حكومة ال�سودان فى النهاية �أن اللجنة قد بد�أت العمل ( أاليام7 ،
�شباط /فرباير .)2007ومع هذا ،ي�شعر البع�ض فى حكومة جنوب ال�سودان بالقلق من �أن احلكومة
ال تتحرك بال�رسعة الكافية لتعيني فريق متخ�ص�ص للجنة تر�سيم احلدود �أو ل�ضمان كفاية متويلها
إلجراء التحقيقات الالزمة ملواجهة حكومة ال�سودان.100
لقد عينت حكومتا واليتى �أعاىل النيل والوحدة جلانا حتى آ
الن � ،101إال �أن �أن�شطتها قد اقت�رصت
على « جمع البيانات»� .إال �أنه فى غرب بحر الغزال مل تعني �أية جلنة على الرغم من توقع امل�سئولني

املحليني حدوث نزاعات حادة فى تر�سيم احلدود بني راجا ودارفور 102 .وا�ستعانت حكومة جنوب
ال�سودان بالربوف�سري جون�سون من جلنة حدود �آبيى للم�ساعدة فى تر�سيم احلدود وفى �أواخر �شباط/
فرباير � 2007أجرى حتريات فى جنوب ال�سودان.103
على الرغم من تقدير القادة اجلنوبيني املتزايد للم�شكلة ،و�صفها �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة املقرب
العداد .104كما �أنها تبدو ك�ضحية للجدول الزمنى
من جلنة أالر�ض ب أ�نها �ضعيفة للتمويل و�سيئة إ
غري الواقعى الذى و�ضعه اتفاق ال�سالم ال�شامل �أو -كما ي�ؤكد بع�ض أالع�ضاء اجلنوبيني – �أن
الت أ�خري قد فر�ضته حكومة الوحدة الوطنية التى يغلب عليها حزب امل�ؤمتر الوطنى .و�أفاد امل�سئولون
�أن عملهم -الذى مل يبد�أ �إال فى �أواخر  -2006من املنتظر �أن يتم بنهاية عام 2007على الرغم
من �أنهم اعرتفوا �أن هذا املوعد النهائى يبدو غري واقعى ب�شكل متزايد( .105وباملقارنة ،يتوقع �أن
الثيوبية �سبع �سنوات إلمتام عملها.)106
ت�ستغرق جلنة احلدود ال�سودانية إ
ات�ضحت الطبيعة ال�سيا�سية للعملية باحلقيقة التى مفادها �أن امل�سئولني اجلنوبيني فى جلنة أالر�ض
ي�ؤكدون �أن �أولويتهم لي�ست الرت�سيم الفورى للحدود و�إمنا عودة أال�شخا�ص النازحني داخليا و�إعادة
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توطينهم فى الواليات احلدودية .وعلى الرغم من اجلداول الزمنية املحددة مبوجب اتفاق ال�سالم
ال�شامل ،يبدو �أن هناك اتفاق عام داخل حكومة جنوب ال�سودان على احلاجة �إىل عودة أال�شخا�ص
النازحني داخليا �إىل مناطق ديارهم .107ويزعم العديد من ه�ؤالء امل�سئولني �أن حزب امل�ؤمتر الوطنى
قد منعوا فعليا النازحني داخليا من العودة �إىل اجلنوب من �أجل الت أ�ثري على نتيجة ا�ستفتاء عام

 2011عن طريق احت�ساب اجلنوبيني كمقيمني فى ال�شمال .وهذا �سيزيد كثريا من ن�صيب اجلنوبيني
فى موارد اجلنوب .وقال �أحد م�سئوىل حكومة جنوب ال�سودان �إن حكومة ال�سودان تدفع رواتب لعدد
� 30ألف زعيم جنوبى وهو ما �سينتهى �إذا ما غادروا ال�شمال� ،إال �أن هذا أالمر غري م�ؤكد 108كما
�أو�ضح �أن أالرا�ضى كانت توزع فى ال�شمال لت�شجيع اجلنوبيني على البقاء.
�أما الوجه آ
الخر من العملة فهو �أنه فى �أثناء التنقل فى اجلنوب ي�سمع املرء دوما �أخبارا عن فر�ض

اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �رضائب غري قانونية على النازحني داخليا والتجار ،وحتى حاكم
والية الوحدة تابان دينج �شكى فى اجتماع عام فى بينتيو من هذه املمار�سات 109واتهم كليمنت
وانى -حاكم الوالية اال�ستوائية الو�سطى – جنود اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان الذين مل يح�صلوا
على رواتبهم بامل�سئولية عن الكمائن على الطرق والقتل فى �أنحاء الوالية (جوبا بو�ست� 9-2 ،آذار
 /مار�س  .)2007وترف�ض احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان كالهما هذه االدعاءات � 110أو
ت�ؤكد �أن امل�سلحني كانوا فقط يرتدون زى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان.111
على �أية حال ،يعرتى الواليات قلق بالغ لبطء العودة �إىل اجلنوب لدرجة �أنهم يتولون م�سئولية نقل
النازحني داخليا .وزعم م�سئولو والية الوحدة �أنه فى العام املنتهى فى �شباط /فرباير  2007غطت
الوالية تكلفة نقل � 50ألف �شخ�ص .112كما �أنهم قلقون من �أن غري اجلنوبيني لن يكونوا فى و�ضع
ميكنهم من الت أ�ثري على نتيجة اال�ستفتاء .ومما ي�ستدعى قلقا كبريا وجود قبيلة امل�سريية التى تعرب
بانتظام احلدود بني كردوفان ووالية الوحدة بحثا عن املراعى واملاء ويقال �إنهم يكنون م�شاعر
م�ؤيدة للوحدة .والعديد من �أفراد هذه القبيلة لهم �آباء خمتلطني من ال�شمال واجلنوب �إال �أنه ب�سبب
كونهم بدوا ال يعدون م�ؤهلني للت�صويت.113

العرب امل�سريية ين�ضمون �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان

�إن امل�سريية – الذين طاملا ا�ستعانت بهم احلكومات املتعاقبة ملهاجمة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان – فى �رصاع دائم مع قبائل الدنكا فى �شمال بحر الغزال ،وجنوك دنكا فى �آبيى وليك
نوير فى والية الوحدة �أثناء هجرتهم من كانون الثانى /يناير �إىل �آيار /مايو .وفى عام 2006
�أ�صبح والئهم �إىل اخلرطوم �أقل و�ضوحا ،مع ان�ضمام بع�ض اجلماعات �إىل جبهة اخلال�ص الوطنية
املتمردة التى تتخذ من دارفور مركزا لها 114وحتالف جماعات �أخرى مع اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
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ال�سودان  .115وميكن �أن يكون لهذا التطورات �أهمية كبرية وقد ت�ؤثر على خريطة ال�شمال -اجلنوب
و�أي�ضا توازن القوى فى دارفور.
متثلت نقطة البداية فى التطورات فى عملية ال�سالم فى نيفا�شا والتى �أدركت قبيلة امل�سريية �أنها
قد ت�ضع عقبات كبرية �أمام و�صولها �إىل املوارد الطبيعية فى اجلنوب .ويظهر حترك بع�ض �أفراد
امل�سريية فى فلك اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان للوهلة أالوىل على �أنه وثيقة ت أ�مني .ففى �آبيى،
عجلت قوة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان املتنامية وت�ضا�ؤل �سلطة حكومة ال�سودان بهذا أالمر،
�أما فى غرب �أعاىل النيل ،حفزت امل�صاحلة بني احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وباولينو
– وهو �أحد �ألد �أعدائهم – حدوث تغيري فى �سيا�سة امل�سريية .و�أفاد م�سئولو أالمم املتحدة فى �آبيى
�أنه جرى عقد ثالثة اجتماعات لت�شجيع امل�سريية على االن�ضمام �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
فى �أواخر عام  2006و�أوائل عام 116 2007و�أن هناك عمليات مماثلة تتقدم فى والية الوحدة.
وبينما يرحبون بتغري توجه امل�سريية ،ال يزال بع�ض م�سئوىل احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان وغريهم فى غرب �أعاىل النيل مت�شككني .وكما ذكرنا �سالفا ،هناك خماوف من �أن هذا
التحول قد يكون جزءا من حماولة �أو�سع للت أ�ثري على نتيجة ا�ستفتاء عام  .2011ويرى �آخرون
فى هذا التحول انتهازية مطلقة و�أ�شاروا �إىل �أن بع�ض �أفراد امل�سريية الذين ان�ضموا للحركة/
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان عادوا بعدها �إىل القوات امل�سلحة ال�سودانية بعدما تردد عن تلقيهم
�إغراءات .117ومازال البع�ض يرى �أن امل�سريية تغازل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان من �أجل زيادة
قدرتها على م�ساومة اخلرطوم .118وكانت امل�سريية غا�ضبة ب�شدة من قرار اخلرطوم ب إ�لغاء والية
غرب كردوفان ،على الرغم من �أن الرئي�س الب�شري قد غري القرار م�ؤخرا .ويفرت�ض �أي�ضا �أنه ب�سبب
�إعاقة اتفاق ال�سالم ال�شامل وجود �أية جماعات م�سلحة �أخرى بعيدا عن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية� ،شجع هذا أالمر بع�ض امل�سريية على االن�ضمام للجي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان.
وعلى �أية حال يبقى امل�شهد خمتلطا فعلى �سبيل املثال ،ذكر مفو�ض مقاطعة بييمنهوم (والية
الوحدة) �أنه اكت�شف �أن القوات امل�سلحة ال�سودانية كانت م�ؤخرا ت�سلح جمموعات من امل�سريية فى
منطقته املتاخمة لل�شمال .119وقال هذا املفو�ض �إن امل�سريية قررت �أن ي�صبح اجلنوب م�ستقال.
«لحداث التوازن فى م�صاحلهم»  .عالوة على هذا ،ومما يزيد
فى نهاية أالمر و�أنهم كانوا ين�شقون إ
ال�سخرية فى غرب �أعاىل النيل �أن ليك نوير -الذين �أبعدتهم امل�سريية من مناطق حقول النفط –
مينعون من العودة �إىل ديارهم ،غالبا من قبل جماعات امل�سريية.120
على �أية حال ،يجبب مالحظة �أنه ال احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وال حزب امل�ؤمتر الوطنى
طرحا خططا قابلة للتحقيق لعودة أال�شخا�ص النازحني من مناطق حقول النفط.121
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وحتى ال�ساخرون يعرتفون �أن هناك وعيا �سيا�سيا متناميا بني �أفراد امل�سريية و�أن حتقيق اجلنوبيني
احلقوق ال�سيا�سية رمبا �أثار هذا الوعى .122وقد �أظهر هجوم امل�سريية على حامية القوات امل�سلحة
ال�سودانية فى �أبو جابنا فى كانون أالول /دي�سمرب � 2006أن هذا أالمر هو �أكرث من جمرد موقف.123
ويقدر عد الذين ان�ضموا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان حتى آ
الن بحواىل ربع عدد امل�سريية
�شغل بع�ضهم منا�صب ك�ضباط كبار فى حني ان�ضم عدد غري معلوم �إىل جبهة اخلال�ص الوطنية.
وال يتوافر �إال النذر الي�سري من املعلومات عن ان�ضمام امل�سريية �إىل جبهة اخلال�ص الوطنية �إال �أن
م�سئوىل أالمم املتحدة يرجحون �أن هذه اخلطوة قد تو�ضح �سبب �إر�سال القوات ال�سودانية تعزيزات
من العبيد �إىل بابانو�سا فى ال�شمال الغربى فى �شباط /فرباير .124 2007
ويتمثل �سبب �آخر للقلق داخل الدوائر أالمنية فى الت أ�خر الطويل فى �إدماج الوحدات املتكاملة
امل�شرتكة .وتعمل هذه الوحدات فى جوجريال وواو وملكال� ، 125إال �أنها تعمل ب�شكل م�ستقل فى
مناطق �آبيى و�شمال �أعاىل النيل ووالية الوحدة .ومن الالفت للنظر� ،أنه بينما عار�ضت احلركة/
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان – بدعم من أالمم املتحدة – �أى دور للميلي�شيات ال�سابقة فى
الوحدات املتكاملة امل�شرتكة فى �أعاىل النيل �شكل مقاتلو قوات دفاع جنوب ال�سودان التابعون
التوم النور جزءا من الوحدة املتكاملة امل�شرتكة فى واو مبباركة من حاكم غرب بحر الغزال.126
�إن ال�رضبة التى نفذتها وحدات من الوحدة املتكاملة امل�شرتكة التابعة للجي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان فى جوبا فى كانون أالول /دي�سمرب ومزاعم اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أن �أع�ضاء
الوحدة املتكاملة امل�شرتكة التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية فى الواليات اال�ستوائية كانوا ميدون
اجلماعات التى تنفذ �أعمال القتل فى الوالية اال�ستوائية ويوجهونها (الذين �ألقى القب�ض عليهم
بعدها) قد �ساعدت �أكرث على تقوي�ض مكانة هذه القوة.

ت أ�خر التعداد واالنتخابات

�إن التعداد الوطنى املنتظر ي�ضيف املزيد من التعقيد على م� أس�لة احلدود بني ال�شمال واجلنوب.
وتو�صى أالمم املتحدة بوجوب �إجراء التعداد كل ع�رش �سنوات� ،إال �أنه ب�سبب احلرب �أجرى التعداد فى
�أعوام  1956و 1973و 1983و .1993وقدر �أحدث تعداد عدد �سكان اجلنوب بـ ،127 4000000
�إال �أن هذا �سبب غ�ضبا �آنذاك حيث مل ي�شمل التعداد �إال املواطنني الذين يعي�شون فى مناطق خا�ضعة
ل�سيطرة احلكومة ال�سودانية .كما �شكل �سكان اجلنوب م� أس�لة خالفية خالل حمادثات �سالم نيفا�شا
حيث �إنه فى غياب بيانات واقعية اتفقت املفاو�ضات على عبارة « التمثيل العادل».
وبعيدا عن امل�شكالت التى فر�ضها �ضعف االت�صاالت والنقل وتنوع ال�سكان العرقى واللغوى
الكبري عانى اجلنوب من عمليات تهجري وهجرة �ضخمة ف�ضال عن غياب أالمن امل�ستمر .128واتهم
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والح�صاء – حزب امل�ؤمتر الوطنى مبنع
عي�سى ت�شول ارواى -رئي�س جلنة جنوب ال�سودان للتعداد إ
أال�شخا�ص النازحني داخليا من العودة للجنوب كو�سيلة إلف�ساد تق�سيم موارد احلكومة الوطنية
الذى يعتمد على حجم ال�سكان .وفى �أثناء مفاو�ضات ال�سالم افرت�ض �أن تر�سيم احلدود �سيكتمل
الطار الزمنى يبدو آ
الن غري واقعى متاما .ومرة �أخرى ،حتتل م� أس�لة
قبل �إجراء التعداد� ،إال �أن ذلك إ
�آبيى قلب امل�شكلة حيث يعنى رف�ض حزب امل�ؤمتر الوطنى نتائج جلنة حدود �آبيى �أنه لن يكون من
الوا�ضح ،ما �إذا كان �سكان �آبيى يعي�شون فى ال�شمال �أم فى اجلنوب – ومثل م�سئوىل جلنة أالر�ض،
يتوقع عي�سى حدوث م�شكالت على طول احلدود �إال �أنه يعتقد �أنها �ستكون حادة ب�شكل خا�ص فى
املناطق الغنية بالنفط وفى راجا.
ومع هذا ،يعتقد عي�سى – على عك�س جلنة أالر�ض� -أنه قد يحدث �صدام عندما يعار�ض النظراء
ال�شماليون عمل م�سئوليه فى ر�سم اخلرائط .وكان عي�سى فظا بالقدر نف�سه ب� أش�ن االنتخابات التى
ن�ص عليها اتفاق ال�سالم ال�شامل حيث قال« :ال ميكنك التحدث عن انتخابات دون تعداد» .وكانت
هذه التحديات مثبطة للهمة مبا يكفى حتى �أنه �أخرب حكومة جنوب ال�سودان والواليات اجلنوبية �أن
التعداد الوطنى قد يكون ممكنا ب�شكله احلاىل و�أن ينظروا فى متويل �أنف�سهم .ومن وجهة نظر عي�سى،
يواجه اتفاق ال�سالم ال�شامل �أزمة و�أن التعداد ميثل نقطة دخولها .ف إ�ذا مل يتحقق تر�سيم احلدود
والتعداد ب�شكل مر�ض ،فقد يجب ت أ�جيل االنتخابات.

التطورات االقت�صادية

مت�شيا مع الفكرة التى مفادها �أن وقف �إطالق النار دل على نهاية ال�رصاع امل�سلح وبداية الرفاهة
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،يتحول االنتباه �إىل التجارة .ولطاملا كان معروفا �أن املخابرات الع�سكرية
وعمالئها اخرتقوا الن�شاط التجارى فى اجلنوب و�أن التجار اجلنوبيني (اجليالبا) عملوا كعيون
للجي�ش و�آذان له .وقد حقق ه�ؤالء التجار مكانتهم التجارية املتميزة عرب حرية ا�ستخدام مراكب
نقل الب�ضائع التابعة للحكومة ال�سودانية و�شاحناتها وطائراتها لنقل الب�ضائع من ال�شمال �إىل
اجلنوب دون تكلفة وبهذا ت�ضعف املناف�سة املحلية .129وقد قو�ضت هذه الهيمنة منذ ذلك احلني فى
الوالية اال�ستوائية ب�سبب تزايد �أعداد التجار من كينيا و�أوغندا منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل .وقد
غادر العديد من ه�ؤالء اجليالبا جوبا بعد �أعمال ال�شغب التى �أعقبت م�رصع جاراجن،ويعمل �أولئك
العائدون آ
الن فى جتارة اجلملة ب�صفة �أ�سا�سية .ويظهر منوذج م�شابه فى منطقة بينتيو -روبكونا
130
حيث معظم التجار دارفوريني والذين ال يثريون نف�س العداء ،مثل اجليالبا  -وذلك ب�رصف النظر
عن �سوق واحد فى روبكونا ت�سيطر عليه املخابرات الع�سكرية التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية.
تدرك حكومة جنوب ال�سودان وهيئاتها اعتماد اقت�صاد اجلنوب على ال�شمال ويردون على هذا
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على ثالثة حماور :أالول زيادة قدرة التجار من ال�سكان أال�صليني والثانى ببناء خطوط ربط للنقل
ملناف�سة طرق ال�شمال -اجلنوب وثالثا :بتقدمي القرو�ض مل�ساعدة اجلنوبيني على �إن�شاء أالعمال.
وفى جميع الواليات وبخا�صة تلك املتاخمة ل�شمال ال�سودان – �أطلقت احلكومات املحلية برامج
مل�ساعدة �أ�صحاب امل�رشوعات املحليني .ففى والية الوحدة منح  55تاجرا حمليا قرو�ضا من مكتب
احلاكم لتعزيز �أعمالهم .131وي�شمل هذا الربنامج �أي�ضا قيام حكومة الوالية ب�رشاء كميات �ضخمة
من ال�سلع اال�ستهالكية من ال�شمال وبيعها ب أ��سعار اجلملة للتجار من �سكان اجلنوب أال�صليني.132
وملزيد من تي�رس �أن�شطة أالعمال املحلية ،تبنى حكومة الوحدة من� آش�ت فى امليناء فى ادوك لربط
الوالية بجوبا ،بينما توجد خطط فى �أعاىل النيل إلن�شاء طريق ينا�سب جميع أالجواء ميتد �إىل
الثيوبية حيث �أقيم م�ؤخرا ج�رس على نهر بارو (ال�سوباط)  .133وفى �آذار  /مار�س
جيكو على احلدود إ

 .2007طلب �سالفا من رئي�س �إيران الذى كان فى زيارة للبالد تقدمي امل�ساعدة فى بناء طريق
ي�صلح جلميع أالجواء فى ملكال �إىل جوبا .134ويذكر �أن طريق كينيا – نيموىل -جوبا مفتوح آ
الن
و�أن امل�سافات قد اخت�رصت كثريا ،بيد �أن اجل�سور حمددة الطاقة وال ميكنها حتمل أالحمال الثقيلة.
وباملثل ،جند �أن �إحدى حارتى ج�رس جوبا على النيل غري �صاحلة لال�ستعمال بينما الثانية فى حالة
�سيئة للغاية لدرجة �أن ال�شاحنات الكبرية ت�ضطر �إىل �إفراغ حمولتها فى �شاحنات �أ�صغر مما يرفع
كثريا من �سعر الب�ضائع .وي�شهد غرب بحر الغزال و�شمال بحر الغزال �أعمال طرق م�ستمرة للربط بني
�آبيى وواو ومن املخطط �إن�شاء ج�رس فى �أوائل عام  2007فى وونروك .وتفتتح و�صلة للطريق بني
واو وطمبورة ويامبيو وبع�ض النقاط �رشق �أوغندا .وبحلول �أواخر عام  ،2006كان دور اجليالبا
فى �سوق غرب بحر الغزال يتقل�ص فى مواجهة املناف�سة ال�رش�سة من أالفارقة من ال�رشق الذين
ينتقلون من جوبا �إىل رومبيك وواو .وتفهم احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بو�ضوح ال�صلة
بني االقت�صاد والقوة ال�سيا�سية ومن الوا�ضح �أن لربنامج �إن�شاء الطرق �أ�س�س �سيا�سية قوية.135
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كانت �سيا�سة القوات امل�سلحة ال�سودانية – وبخا�صة �سيا�سة جناحها اال�ستخباراتى ت�شجيع ال�رصاع
عن طريق دعم جمموعة من اجلماعات امل�سلحة أالخرى فى اجلنوب .وقد �أثبتت هذه ال�سيا�سة �أنها
م�سببة للتمزق ب�شدة� ،إال �أنها تخفق كما �أو�ضح هذا التحليل .ف إ�ذا بد�أ �إعالن جوبا عملية �إنهاء
العالقة بني قوات دفاع جنوب ال�سودان و اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،فقد قطع القتال فى
ملكال فى ت�رشين الثانى /نوفمرب  2006هذا االرتباط ب�صورة �أكرب .وقد تعر�ضت حامية القوات
امل�سلحة ال�سودانية لالجتياح من قبل رفقائهم ال�سابقني من قوات دفاع جنوب ال�سودان وجاءت
تلك العملية حتت قيادة باولينو ماتييب� ،أعلى حلفائها رتبة فى اجلنوب حتى عدة �أ�شهر قليلة
م�ضت .ومل يقف أالمر عند ما تعر�ضت له القوات امل�سلحة ال�سودانية من �إذالل ،و�إمنا �ساعدت عملية
ملكال على تقنني �سلطة باولينو فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان و�أعطت مزيدا من القوة ملحور
�سالفا -باولينو� .إال �أن �سيا�سة املخابرات الع�سكرية فى ت�شجيع عدم اال�ستقرار فى اجلنوب �أعطت
�أي�ضا الفر�صة للحركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان لتحويل االنتباه عن عجزها فى جماىل
احلكم والتنمية �إىل املخاوف املتعلقة أ
بالمن ،وهو املجال الذى ميكنها فيه دوما �أن تنال الدعم.
�إن اندماج قوات دفاع جنوب ال�سودان فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان مازال بعيدا عن االكتمال،
و�أما نزع �سالح املدنيني فقد بد�أ بالكاد ف�ضال عن م�سائل القيادة التى مل حتل .بيد �أن التحليل
يو�ضح �أن هناك �أ�سبابا تدعو �إىل أالمل فى �أن أال�سا�س قد �أر�سى لتح�سن فى الو�ضع أالمنى و�إنهاء
ال�رصاعات على القيادة فى احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فيما بعد جاراجن .وللحد الذى
يكون فيه هذا التقييم دقيقا� ،سيتزايد تركيز االنتباه على احلدود بني ال�شمال واجلنوب وحقول
النفط .وقد جعلت املخاوف امل�ستمرة ب� أش�ن غياب �شفافية عائدات النفط والتعداد واالنتخابات
ف�ضال عن ا�ستفتاء عام  2011من تر�سيم احلدود و�أمن احلدود ق�ضايا حمورية فى املرحلة التالية
من عملية ال�سالم .وهذا ما كان مفهوما بو�ضوح لل�سيد �أندرو نات�سيو�س -املبعوث اخلا�ص للرئي�س
أالمريكى لل�سودان – الذى �رصح فى �آذار /مار�س « :يبقى هناك خطر كبري �أن االنتخابات لن جترى
فى موعدها املحدد .ويبدو كل من حزب امل�ؤمتر الوطنى واحلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
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راغبني بقوة فى تدعيم مواطن قوتهما �أكرث من رغبتهما فى �إجراء االنتخابات (جوبا بو�ست 16-9
�آذار /مار�س  ،)2007ورمبا �ساعد تدخل الواليات املتحدة على التغلب على هذه امل�شكلة ،بيد �أنه
توجد �صعوبات �شائكة �أكرث �أكرث تلوح فى أالفق .وما مل تظهر �أطراف اتفاق ال�سالم ال�شامل قدرة
على العمل معا ببع�ض الثقة -مع عدم وجود �سبب قوى للتفا�ؤل ف إ�ن ال�رصاعات املتوقعة على
احلدود واملوارد الوطنية والتعداد قد تتخذ �أ�شكاال عنيفة ممهدة ال�ساحة لالنزالق �إىل احلرب.
�إن تعليق �سالفا كري -رئي�س حكومة جنوب ال�سودان -فى كلمته فى الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل ب أ�ن عملية ال�سالم ال�شامل تواجه �أزمة جاء مبثابة اعرتاف على م�ض�ض مبا كان
زمال�ؤه ي�ضغطون عليه ل�شهور لقوله -ورمبا ق�صد به �أن يكون دعوة لال�ستيقاظ موجهة �إىل جمتمع
دوىل جتاهل كثريا أالزمة املت�صاعدة فى ال�سودان بينما وجه انتباهه �إىل دارفور .وقد �أنحى خطاب
�سالفا وما تبعه من بيانات من م�سئوىل احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بالالئمة مبا�رشة
على حزب امل�ؤمتر الوطنى .ومن ثم ،بينما �أكد م�سئولو احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
بثبات دعمهم التفاق ال�سالم ال�شامل وعملية ال�سالم كانوا ميهدون الطريق النهياره ب إ�لقاء اللوم فى
ف�شله على حزب امل�ؤمتر الوطنى .ووفقا لهذا البحث ،ي�ستعد اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان للعودة
�إىل ال�رصاع امل�سلح على طول احلدود بني ال�شمال واجلنوب .ومبوا�صلة دعمها للجماعات امل�سلحة
أالخرى وتعزيز قواتها فى نف�س املنطقة ،تعطى القوات امل�سلحة ال�سودانية جميع امل�ؤ�رشات �أنها
�أي�ضا ت�ستعد ملواجهة هذا االحتمال.
ومع انعدام الثقة وحتت الت أ�ثري القوى للواليات املتحدة وحلفائها �أثمرت عملية ال�سالم فى نيفا�شا
عن اتفاق ال�سالم ال�شامل ذى ال�صيغة القانونية القوية .ومل تكن هذه الطريقة حلل ال�رصاعات
خمتلفة -عن االجتاهات التقليدية حلل ال�رصاعات فى املنطقة فح�سب و�إمنا يبدو �أنه ما من طريقة

عملية ميكن بها وقف خروقات اتفاق ال�سالم ال�شامل -التى �أبرزها موا�صلة دعم املخابرات احلربية
للجماعات امل�سلحة أالخرى بعد عام من املوعد الذى كان يجب فيه توقفه -ناهيك عن املعاقبة
عليها.
من املعروف �أن الرتويكا املكونة من الواليات املتحدة واململكة املتحدة والرنويج -وهم امل�ؤيدون
الرئي�سيون لعملية ال�سالم -قد تو�سطوا �أحيانا �إال �أن جهود �أع�ضائها مل تكن متوا�صلة وال م�ؤثرة.

وكان جمل�س الدفاع امل�شرتك يهدف �إىل العمل ك آ�لية ميكن من خاللها �إبراز هذه الق�ضايا� ،إال �أنه مل
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يحالفه النجاح فى مقاومة املفا�سد فى املمار�سة الفعلية .136كما ن�ص اتفاق ال�سالم ال�شامل على
�إن�شاء جلنة التقييم والتقدير� ،إال �أنها مل ترق �إىل م�ستوى التوقعات .137وقال �أحد وزراء حكومة جنوب

ال�سودان �أن �أكرب �إخفاقني فى اتفاق ال�سالم ال�شامل هما �أنه مل يحدد �إجراءات عقابية عند اكت�شاف
اليجاد فى مراقبة التنفيذ.138
خرق �أحد أالطراف لالتفاق و�أنه مل ين�ص على دور ر�سمى لدول إ
وباملثل جند �أن اتفاق ال�سالم ال�شامل منف�صل عن الواقع ال�سودانى عندما يتعلق أالمر باجلداول
الزمنية .ومل حتقق عمليات نزع ال�سالح وت�رسيح القوات و�إعادة االندماج تقدما ملمو�سا لل�سبب
الوا�ضح �أن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان يتوقع مزيدا من ال�رصاع و�أنه بالتاىل لي�س م�ستعدا
للم�شاركة فى جهود باجلملة لنزع �سالح جنوده وت�رسيحهم .ومن املحتمل �أن تنحل �ألغاز �سل�سلة
من العمليات املجدولة فى اتفاق ال�سالم ال�شامل فى ال�سنوات القادمة .ومن غري املنتظر �أال يكتمل
تر�سيم احلدود بحلول نهاية عام  ،2007كما هو خمطط .كما �أنه من غري املحتمل �أن يجرى تعداد
فى �أوائل عام  2008دومنا تر�سيم حلدود ثابتة �أو الو�صول �إىل اتفاق ب� أش�ن م� أس�لة �آبيى -كما
يعرتف امل�سئولون بهذا عن طيب خاطر .وبدون تعداد كامل ،قد ال يكون هناك توزيع عادل للموارد
الوطنية �أو انتخابات.
هناك البع�ض داخل احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحزب امل�ؤمتر الوطنى ال يريدون �إجراء
االنتخابات و�آخرون قد يرحبون با�ستمرار الرتكيز على أالمن كو�سيلة لتكميم الغ�ضب املت�صاعد فى
اجلنوب ب�سبب االفتقار �إىل التنمية و�سوء احلكم والف�ساد .وفى النهاية رمبا يظهر نوع ما من �إدارة
أالزمات يتمخ�ض عن اتفاق بني احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحزب امل�ؤمتر الوطنى
�سواء لت أ�جيل االنتخابات �أو ت�شكيل حتالف انتخابى ،وهو أالمر الذى تف�ضله قيادة حزب امل�ؤمتر
الوطنى ب�شدة ألنه من � أش�نه �ضمان بقاء الطرفني حتى ا�ستفتاء عام � .2011إال �أنه يجب �أال يخفى

هذا أالمر حقيقة �أن اتفاق ال�سالم ال�شامل والعملية التى رعاها تواجه �أزمة و�أنه – �إذا ما تفجر
ال�رصاع ف إ�ن الت�صور أالقرب �سيكون تفجره على احلدود بني ال�شمال واجلنوب.
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 )1مقابالت امل�ؤلف مع �أع�ضاء فريق التفاو�ض التابع حلكومة ال�سودان ،اخلرطوم  15-1ني�سان � /أبريل 2007
 )2مقابلة امل�ؤلف مع اللواء جيم�س هوث من القيادة العليا فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،جوبا� 1 ،آذار /مار�س
2007
 )3م�سرية احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،جوبا 27 -كانون الثانى /يناير 2007
 )4مقابلة امل�ؤلف مع جابريل ت�شان�سون -وزير ال�شئون الربملانية فى حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا  26كانون
الثانى /يناير 2007
 )5مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،جوبا 24 ،كانون الثانى /يناير 2007
 )6مقابلة امل�ؤلف مع جابريل ت�شان�سون ،جوبا� 2 ،شباط /فرباير 2007
 )7مقابلة امل�ؤلف مع العقيد جيم�س لونيموندينج ،مدير مكتب باولينو ماتييب ،جوبا 30 ،كانون الثانى /يناير
2007
 )8مقابلة امل�ؤلف مع جون لوك -وزير الريا�ضة والثقافة فى حكومة جنوب ال�سودان – جوبا 26 ،كانون الثانى/
يناير 2007
 )9مقابلة امل�ؤلف مع العقيد جيم�س لونيموندينج ،جوبا � 4شباط /فرباير 2007
 )10مقابلة امل�ؤلف مع رئي�س �أركان اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان – اللواء باولينو ماتييب ،جوبا  27كانون
الثانى /يناير 2007
 )11مقابلة امل�ؤلف مع �أحد وزراء حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا � 5آذار /مار�س 2007
 )12مقابلة امل�ؤلف مع العقيد جيم�س لونيموندينج 30 ،كانون الثانى /يناير 2007
 )13مقابلة امل�ؤلف مع العميد مارتن كينيى ،جوبا 25 ،كانون الثانى /يناير 2007
 )14مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة جوبا  22كانون الثانى /يناير 2007
 )15مقابلة امل�ؤلف مع د /جيم�س تاديوى  ،وزير البنية التحتية فى بحر الغزال ،جوبا � 5شباط /فرباير 2007
 )16مقابلة امل�ؤلف مع العميد ماريال – قائد الوحدة املتكاملة امل�شرتكة ،ملكال� 7 ،شباط /فرباير 2007
 )17مقابلة امل�ؤلف مع �أنطونى ادورارد ،امل�ست�شار أالمنى حلكومة �أعاىل النيل ،ملكال� 7 ،شباط  /فرباير 2007
 )18مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،ملكال� 7 ،شباط /فرباير 2007
 )19ات�صال هاتفى من العقيد بول جاتكوث ،ع�ضو الربملان من حكومة جنوب ال�سودان عن منطقة نا�رص ،ملكال 13
�آيار /مايو 2007
 )20مقابلة امل�ؤلف مع العميد ماريال� 7 ،شباط /فرباير 2007
 )21مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،جوبا 26 ،يناير 2007
 )22مقابلة امل�ؤلف مع جون لوك ،وزير الريا�ضة والثقافة فى حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا 25 ،كانون الثانى/
يناير 2007
 )23مقابلة امل�ؤلف مع ع�ضوى الربملان ديفيد كوك ود /مايكل والد يواى من حكومة جنوب ال�سودان  ،جوبا  30كانون
الثانى /يناير 2007
 )24مقابلة امل�ؤلف مع العميد �ستيفن جوجن ماميدو ،ع�ضو فريق ت�سجيل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� 6 ،شباط/
فرباير 2007
 )25مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،ملكال� 7 ،شباط /فرباير 2007
 )26مقابلة امل�ؤلف مع �أحد كبار �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� 2 ،شباط /فرباير 2007
 )27مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل قوات دفاع جنوب ال�سودان ال�سابقني ،جوبا� 1 ،شباط /فرباير2007
 )28ر�سالة بريد �إلكرتونى مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،جوبا � 7 ،آيار /مايو 2007
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 )29مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �أع�ضاء الربملان من حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا 30- 7 ،كانون الثانى /يناير 2007
 )30مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �ضباط قوات دفاع جنوب ال�سودان ال�سابقني ،العقيد جون مالوك ،جوبا 22 ،ني�سان� /أبريل
2007
 )31مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �ضباط قوات دفاع جنوب ال�سودان ال�سابقني ،جوبا 25-20 ،ني�سان� /أبريل 2007
� )32سوف نتناول ورقة عمل قادمة من  HSBAحول جي�ش الرب للمقاومة.
 )33مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �أع�ضاء الربملان فى حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا� 2 ،شباط/فرباير .2007
 )34مقابلة امل�ؤلف مع �أحد كبار �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان 30 ،كانون الثانى/يناير .2007
 )35للمزيد عن اجلي�ش أ
البي�ض انظر (.)Young, 2006c
 )36ملناق�شة مو�سعة حول حملة جوجنلى لنزع ال�سالح ،انظر (.)Young, 2007a
 )37مقابلة امل�ؤلف مع �أحد كبار �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� 3 ،شباط/فرباير .2007
 )38مقابلة امل�ؤلف مع �أحد كبار �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� 3 ،شباط/فرباير .2007
 )39مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،جوبا� 15 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )40مقابلة امل�ؤلف مع اللواء �سيمون جاتوي�ش ،جوبا� 12 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )41مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،مالكال� 21 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )42مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،مالكال� 23 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )43مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،موتوت� 25 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )44مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،موتوت� 25 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )45مقابلة امل�ؤلف مع �أحد املواطنني ،موتوت� 25 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )46مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،موتوت� 25 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )47مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،مالكال� 23 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )48مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،مالكال� 23 ،آب�/أغ�سط�س .2006
 )49مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل قوات دفاع جنوب ال�سودان ،جوبا� ،أب�/أغ�سط�س .2006
 )50مقابلة امل�ؤلف مع باولينو ماتييب ،جوبا 27 ،كانون الثانى/يناير .2007
 )51مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �أع�ضاء الربملان املقربني من باولينو ،جوبا� 2 ،شباط/فرباير .2007
 )52مقابلة امل�ؤلف مع بول �أوديوجن ،وزير املالية أال�سبق ،الوالية اال�ستوائية ال�رشقية ،جوبا� 2 ،آذار/مار�س .2007
 )53مقابلة امل�ؤلف مع باولينو ماتييب ،جوبا 27 ،كانون الثانى/يناير .2007
 )54مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والوحدة املتكاملة امل�شرتكة ،روبكونا� 21 ،شباط/
فرباير .2007
 )55مقابلة امل�ؤلف مع تابان دينج ،حاكم والية الوحدة ،بينتيو� 21 ،شباط/فرباير .2007
 )56مقابلة امل�ؤلف مع روبرت رويكول ،مفو�ض روبكونا� 22 ،شباط/فرباير .2007
 )57مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �ضباط القيادة العليا للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،جوبا� 1 ،آذار/مار�س .2007
 )58مقابلة امل�ؤلف مع اللواء جيم�س هوث ،جوبا� 1 ،آذار/مار�س .2007
 )59مقابلة امل�ؤلف مع �أحد الوزراء ال�سابقني فى حكومة الوالية ال�رشقية اال�ستوائية ،جوبا� 2 ،آذار/مار�س .2007
اليجاد ،جوبا،
 )60مقابالت امل�ؤلف مع أالع�ضاء ال�سابقني فى فريق التفاو�ض للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ودول إ
.2007 25-14
 )61انظر تقرير تر�سيم حدود �آبيى
 )62املرجع ذاته
 )63مقابلة امل�ؤلف مع جون لوك ،وزير الريا�ضة والثقافة فى حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا 26 ،كانون الثانى/يناير
 ،2007ومع بيرت بال ،وزير حكومة �أعاىل النيل أ
للعمال املدنية ،مالكال� 5 ،شباط/فرباير .2007
 )64مقابلة امل�ؤلف مع كول دينج ،رئي�س جلنة أالر�ض ،بينيتو� 22 ،شباط/فرباير .2007
 )65املرجع ذاته
 )66مقابلة امل�ؤلف مع �أحد كبار �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� 1 ،آذار/مار�س .2007
 )67مقابلة امل�ؤلف مع اللواء جيم�س هوث ،جوبا� 1 ،آذار/مار�س .2007
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 )68مقابلة امل�ؤلف مع العميد �ستيفن جوجن ماميدو ،مالكال� 6 ،شباط/فرباير .2007
 )69مقابالت امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة� ،آبيى� 20 ،شباط/فرباير .2007
 )70مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،بينتيو� 21 ،شباط/فرباير .2007
 )71مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل أالمم املتحدة� ،آبيى� 20 ،شباط/فرباير .2007
 )72مقابلة امل�ؤلف �أنطونى �إدوارد ،مالكال� 7 ،شباط/فرباير .2007
 )73مقابلة امل�ؤلف مع العميد ماريال ،مالكال� 7 ،شباط/فرباير .2007
 )74مقابلة امل�ؤلف مع �سعيد مهدى� ،ضابط بالقوات امل�سلحة ال�سودانية ،رنك� 6 ،أيلول�/سبتمرب .2007
 )75مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل احلكومة املحلية ،رينك� 6 ،أيلول�/سبتمرب .2007
 )76مقابلة امل�ؤلف مع �سعيد مهدى� ،ضابط بالقوات امل�سلحة ال�سودانية ،رنك� 6 ،أيلول�/سبتمرب .2007
 )77مقابالت امل�ؤلف مع العميد ماريال ،مالكال� 7 ،شباط/فرباير ،2007و �أنطونى �إدوارد ،مالكال� 7 ،شباط/فرباير
.2007
 )78انظر http://cpmtsudan.org
 )79مقابلة امل�ؤلف مع دافيد كوك ع�ضو الربملان فى حكومة جنوب ال�سودان ،نا�رص� 24 ،شباط/فرباير .2006
 )80مقابلة امل�ؤلف مع �أنطونى �إدوارد ،امل�ست�شار أالمنى حلكومة �أعاىل النيل ،مالكال� 7 ،شباط/فرباير .2007
 )81مقابلة امل�ؤلف مع باولينو ماتييب 27 ،كانون الثانى/يناير .2007
 )82مقابلة امل�ؤلف مع العميد ماجيوك جاى ماجوك ،وزير احلكومة املحلية أ
للمن ،بينتيو� 27 ،شباط/فرباير .2007
 )83مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �ضباط اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والوحدة املتكاملة امل�شرتكة ،روبكونا� 21 ،شباط/
فرباير .2007
 )84مقابلة امل�ؤلف مع باولينو ماتييب 27 ،كانون الثانى/يناير .2007
 )85املرجع ذاته
 )86مقابلة امل�ؤلف مع العقيد كول دينج ،مفو�ض مقاطعة �أبيمنهوم� ،أبيمنهوم� 24 ،شباط/فرباير .2007
 )87مقابالت امل�ؤلف مع جوليا رافائيل ،امل�ست�شار ال�سيا�سى حلكومة غرب بحر الغزال ،واو� 25 ،شباط/فرباير ،2007
و ديكون ريكاردو ،ممثل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،واو� 25 ،شباط/فرباير .2007
 )88مقابلة امل�ؤلف مع �أحد �سكان املنطقة و�أحد موظفى وكالة دولية ت�سعى لال�شرتاك فى املجهودات التى تهدف �إىل
حترير ه�ؤالء «العبيد» وت�ستخدم �أحد املنظمات غري احلكومية الدولية ،واو� 25 ،شباط/فرباير .2007
 )89املرجع ذاته ،و مقابلة مع �أحد ال�رشطيني امل�سئولني عن أالمن ،واو� 25 ،شباط/فرباير .2007
 )90مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،واو� 25 ،شباط/فرباير .2007
 )91مرا�سالت بريدية مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،اخلرطوم� 7 ،آيار/مايو . 2007
 )92مقابالت امل�ؤلف مع كل من جوليا رافائيل و �إرن�ست ماكوى ،م�ست�شارا أالمن فى حكومة غرب بحر الغزال ،واو،
� 25شباط/فرباير .2007
 )93مقابلة امل�ؤلف مع د/ثيوبولو�س �أوت�شاجن ،وزير ال�صحة فى حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا� 5 ،آذار/مار�س .2007
 )94مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمن فى �رشطة واو ،واو� 25 ،شباط/فرباير.2007
 )95املرجع ذاته  .ودياكون ريكاردو ،واو� 25 ،شباط/فرباير .2007
 )96مقابلة امل�ؤلف مع د/ثيوبولو�س �أوت�شاجن ،وزير ال�صحة فى حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا� 5 ،آذار/مار�س .2007
 )97مقابلة امل�ؤلف مع دياكون ريكاردو ،واو� 25 ،شباط/فرباير .2007
 )98مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة� ،آبيى� 20 ،شباط/فرباير .2007
 )99مقابلة امل�ؤلف مع م�سئوىل جلنة أالر�ض ،بينتيو� 22 ،شباط/فرباير .2007
 )100مقابلة امل�ؤلف مع جون لوك ،جوبا 26 ،كانون الثانى/يناير .2007
 )101مقابالت امل�ؤلف مع كل من بيرت بال ،مالكال� 5 ،شباط/فرباير  ،2007و تابان دينج جاى ،حاكم والية الوحدة،
بينتيو� 21 ،شباط/فرباير .2007
 )102مقابالت امل�ؤلف مع جوليا رافائيل و�إرن�ست ماكوى ،واو� 25 ،شباط/فرباير .2007
 )103مقابلة امل�ؤلف مع دوجال�س جون�سون ،مراقب حكومة جنوب ال�سودان لرت�سيم أالر�ض ،روبكونا� 22 ،شباط/
فرباير .2007
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 )104مقابلة امل�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،مالكال� 7 ،شباط/فرباير .2007
 )105مقابالت امل�ؤلف مع كول دينج و �أجنلو تايجر ،جلنة أالر�ض ،روبكونا� ،شباط/فرباير .2007
الثيوبية� ،أدي�س �أبابا� 16 ،آذار/مار�س .2007
 )106مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل احلكومة إ
 )107مقابلة امل�ؤلف مع د/ثيوبولو�س �أوت�شاجن ،وزير ال�صحة فى حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا� 2 ،آذار/مار�س
.2007
 )108مقابلة امل�ؤلف مع م�سئوىل حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا� 5 ،آذار/مار�س .2007
 )109مقابلة امل�ؤلف مع تابان دينج جاى ،بينتيو� 22 ،شباط/فرباير .2007
 )110مقابلة امل�ؤلف مع ديكون ريكاردو ،واو� 25 ،شباط /فرباير 2007
 )111مقابلة امل�ؤلف مع اللواء جيم�س هوث ،جوبا� 1 ،آذار /مار�س 2007
 )112مقابلة امل�ؤلف مع كول دينج و �أجنلو تيجر ،روبكونا� 22 ،شباط /فرباير 2007
 )113مقابلة امل�ؤلف مع روبرت رويكول ،حاكم روبكونا ،روبكونا� 22 ،شباط /فرباير2007
 )114مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل أالمم املتحدة � ،آيبى� 20 ،شباط2007 /
 )115مقابالت امل�ؤلف مع م�سئولني متعددين فى حكومة والية الوحدة ،بينتيو -روبكونا� 23-21 ،شباط  /فرباير
2007
 )116مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل أالمم املتحدة � ،آيبى� 20 ،شباط2007 /
 )117مقابلة امل�ؤلف مع روبرت رويكول ،حاكم روبكونا ،روبكونا� 22 ،شباط /فرباير2007
 )118مقابلة امل�ؤلف مع العميد ،ماجويك جاى ماجوك ،بينتيو� 22 ،شباط /فرباير 2007
 )119مقابلة امل�ؤلف مع العقيد كول دجن� ،أبيمنهيوم� 24 ،شباط /فرباير 2007
 )120مقابلة امل�ؤلف مع روبرت رويكول ،حاكم روبكونا ،روبكونا� 22 ،شباط /فرباير2007
 )121املرا�سالت الربيدية من �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،اخلرطوم� 7 ،آيار/مايو . 2007
 )122مقابلة امل�ؤلف مع روبرت رويكول ،حاكم روبكونا ،روبكونا� 22 ،شباط /فرباير2007
 )123مقابلة امل�ؤلف مع روبرت رويكول ،حاكم روبكونا ،روبكونا� 22 ،شباط /فرباير2007
 )124مقابالت امل�ؤلف مع م�سئوىل أالمم املتحدة � ،آيبى� 20 ،شباط2007 /
 )125املرجع ذاته
 )126املرجع ذاته
والح�صاء� 5 ،آذار /مار�س
 )127مقابلة امل�ؤلف مع يولي�س �سيبيت ،املدير بالوكالة ،للجنة جنوب ال�سودان للتعبئة إ
2007
والح�صاء ،جوبا� 5 ،آذار/
 )128الن�ص يعتمد على املقابلة مع عي�سى �شول �آروى ،رئي�س جلنة جنوب ال�سودان للتعبئة إ
مار�س .2007
 )129مقابلة امل�ؤلف مع بيرت بال ،ملكال� 6 ،شباط /فرباير 2007
 )130مرا�سالت الربيدية مع م�سئوىل أالمم املتحدة ،جوبا� 7 ،آيار /مايو 2007
 )131بح�ضور امل�ؤلف ،بينتيو� 22 ،شباط /فرباير 2007
 )132مقابلة امل�ؤلف مع بيرت ماليث ،م�ست�شار حكومة والية الوحدة ،بينتيو� 22 ،شباط /فرباير 2007
 )133مقابلة امل�ؤلف مع بيرت بال ،ملكال� 4 ،شباط /فرباير 2007
 )134تقرير تليفزيون جنوب ال�سودان ،جوبا� 2 ،آذار /مار�س 2007
 )135مقابلة امل�ؤلف مع بيرت ماليث ،م�ست�شار حكومة والية الوحدة ،بينتيو� 22 ،شباط /فرباير 2007
 )136مقابلة امل�ؤلف مع اللواء جيم�س هوث ،جوبا� 1 ،آذار /مار�س2007
 )137مقابلة امل�ؤلف مع �أحد وزراء حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا� 5 ،آذار /مار�س 2007
 )138مقابلة امل�ؤلف مع �أحد وزراء حكومة جنوب ال�سودان ،جوبا� 5 ،آذار /مار�س 2007
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الدنى أ
مطبوعات م�شروع «تقييم الحد أ
للمن الب�شرى»

 .1تهديدات م�ستمرة� :شيوع حالة من انعدام الأ من الإ ن�سانى فى والية البحيرات ،جنوب
ال�سودان ،منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،سبتمبر .2006
 .2الجماعات الم�سلحة فى ال�سودان :قوات دفاع جنوب ال�سودان فى اعقاب اعالن جوبا ،ت�شرين
الأ ول� /أكتوبر .2006
 .3درا�سة تحليلية لنزع �سالح المدنيين بوالية جونجلى :التجارب والتداعيات الأ خيرة رقم 3
(ط )2ت�شرين الثانى /نوفمبر � - 2006شباط /فبراير .2007
 .4الجوار وال تعهدات� :أخطار الآ مال الأ خيرة الممنوحة للدبلوما�سيين بالن�سبة �إلى دارفور،
كانون الأ ول /دي�سمبر .2006
 .5ات�ساع دائرة الحرب حول ال�سودان :انت�شار الجماعات الم�سلحة فى جمهورية �أفريقيا الو�سطى،
يناير .2007
.6

�أوراق عمل ال�سودان
 .1قوات دفاع جنوب ال�سودان ع�شية �إعالن جوبا .بقلم جون يونج.
 .2العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان :والية البحيرات فى فترة مابعد اتفاق ال�سالم
ال�شامل .بقلم ريت�شارد جارفيلد.
 .3جبهة ال�شرق والكفاح �ضد التهمي�ش .بقلم جون يونج.
 .4حدود �صورية فقط :تجارة الأ �سلحة والمجموعات الم�سلحة على حدود جمهورية الكونغو
الديمقراطية وال�سودان .بقلم جو�شوا مارك�س.
 .5الجي�ش الأ بي�ض :مقدمة وا�ستعرا�ض .بقلم جون يونج.
.6
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