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�شلحة ال�شغيرة م�شح االأ

�صلحة ال�صغرية عبارة عن م�رشوع بحثى م�صتقل داخل معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات  اإن م�صح الأ

�صلحة  الدولية فى جنيف – �صوي�رشا. ويعمل كم�صدر رئي�صى لال�صتعالمات العامة عن جميع اأوجه الأ

ال�صغرية وكمركز م�صدرى للحكومات و�صناع ال�صيا�صة والباحثني والن�صطاء.

ويتلقى امل�رشوع، الذى تاأ�ص�س فى عام 1999، امل�صاندة من وزارة اخلارجية الفيدرالية ال�صوي�رشية 

وامل�صاهمات امل�صتدمية اأو احلالية من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا واأملانيا وهولندا والرنويج 

وال�صويد واململكة املتحدة والوليات املتحدة. كما ي�صعر امل�رشوع بالمتنان للدعم ال�صابق واحلاىل 

املخ�ص�س للم�رشوع الذى تلقاه من اأ�صرتاليا والدمنارك ونيوزيلندا. كما جاء متويل اآخر من برنامج 

كادميية الدولية  مم املتحدة لبحوث نزع ال�صالح و�صبكة جنيف الأ منائى ومعهد الأ مم املتحدة الإ الأ

�صلحة ال�صغرية  ن�صانية. ويتعاون م�رشوع م�صح الأ غرا�س الإ لغام لالأ زالة الأ ومركز جنيف الدوىل لإ

وجورجيا  وكندا  الربازيل  منها  الدول  من  العديد  فى  حكومية  غري  ومنظمات  لبحوث  معاهد  مع 

ردن وكينيا والرنويج ورو�صيا الحتادية وجنوب اأفريقيا و�رشيالنكا  واأملانيا والهند واإ�رشائيل والأ

وال�صودان وال�صويد وتايالند واململكة املتحدة والوليات املتحدة.
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(HSBA) من الب�شرى فى ال�شودان �شا�شى للأ التقييم االأ

من الب�رشى فى ال�صودان (HSBA) عبارة عن م�رشوع بحثى ي�صتغرق عامني  �صا�صى لالأ التقييم الأ

�صلحة ال�صغرية (Small Arms Survey). وقد تطور هذا  )�005-�008( اأجراه م�رشوع م�صح الأ

مم  الأ وبرنامج  ال�صودان  فى  املتحدة  مم  الأ وبعثة  الكندية  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  التقييم 

الدولية وال�صودانية.  ال�رشكاء من املنظمات غري احلكومية  منائى وجمموعة كبرية من  املتحدة الإ

�صا�صى  نتاج والتوزيع الن�صط لبحث جتريبى جاء فى وقته يعمل م�رشوع التقييم الأ ومن خالل الإ

وتدخالت  منى  الأ القطاع  واإ�صالح  الندماج  واإعادة  والت�رشيح  ال�صالح  نزع  لدعم  الب�رشى  من  لالأ

من. �صلحة لتعزيز الأ مراقبة الأ

واأخ�صائى  واأمنيني  اإقليميني  التخ�ص�صات من متخ�ص�صني  التقييم جمموعة متعددة  ويجرى هذا 

ال�صحة العامة. وي�صتعر�س التوزيع املكانى للعنف امل�صلح فى اأنحاء ال�صودان ويقدم الن�صح املتعلق 

من. بال�صيا�صة ملعاجلة انعدام الأ

من الب�رشى عبارة عن تقارير مو�صوعية و�صهلة ال�صتخدام حول  �صا�صى لالأ اإن اأوراق عمل التقييم الأ

جنليزية والعربية. و�صرتكز اأوراق العمل فى امل�صتقبل على  اأن�صطة البحث احلالية وت�صدر باللغتني الإ

�صلحة ال�صغرية ونقلها اإىل داخل ال�صودان وخارجه وكذا  منية وجتارة الأ ال�صحايا واملالحظات الأ

�صدارات. من املحلى. كما ي�صدر �صل�صلة من ملخ�صات الإ ترتيبات الأ

اأوراق العمل دعما من وزارة  من الب�رشى و�صل�صلة  �صا�صى لالأ التقييم الأ اإ�صدارات  وتلقى ملخ�صات 

اململكة  حلكومة  التابع  العامل  فى  ال�رشاعات  منع  ومنتدى  كندا  فى  الدولية  والتجارة  اخلارجية 

املتحدة.

ملزيد من التفا�صيل:

كلري ماك اإيفوى

Small Arms Survey من الب�رشى، م�رشوع �صا�صى لالأ من�صق م�رشوع التقييم الأ

   mcevoy@hei.unige.ch :لكرتونى الربيد الإ

نرتنت: www.smallarmssurvery.org  )ا�صغط على رابط ال�صودان( املوقع على �صبكة الإ
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نبذة عن الموؤلف

1986 ليعمل ك�صحفى لدى  وىل فى عام  ال�صودان للمرة الأ اإىل  اأكادميى كندى و�صل  جون يوجن   

�صحيفة »�صودان تاميز« واأقام هناك ملدة ثالث �صنوات. ثم عاد اإىل كندا واأمت درا�صته للح�صول على 

درجة الدكتوراة فى العلوم ال�صيا�صية من جامعة �صاميون فريزر، حيث يعمل حاليا كم�صاعد باحث 

لدى معهد درا�صات احلكم.

وقد ق�صى يوجن معظم الت�صعينيات فى اإثيوبيا كاأ�صتاذ فى جامعة اأدي�س اأبابا وكان يجرى بحوثا 

ريرتية. ثم عمل  الإ ثيوبية  الإ ال�صيا�صية واحلرب  حزاب  العرقية والأ الفيدرالية  ميدانية فى جمالت 

ال�صودانية. وقد  ال�صالم  اأبابا كم�صت�صار حول عملية  اأدي�س  الدولية فى  الكندية للتنمية  الوكالة  مع 

يجاد  غادر اأدي�س اأبابا اإىل نريوبى وكلف بالعمل كم�صت�صار لل�صفري دانيال مبويا – مبعوث اأمانة الإ

املتحدة  مم  الأ اأنباء  لوكالة  املعلومات  حتليل  رئي�س  من�صب  توىل  اأن  وبعد  ال�صودان.  فى  لل�صالم 

)ايرين( فى نريوبى عمل كمراقب مع فريق مراقبة حماية املدنيني فى ال�صودان والذى اأن�صئ موؤخرا. 

فريقى. وتلى هذا عمله ملدة �صنتني مع جلنة وقف اإطالق النار التابعة لالحتاد الأ

ول/ اأكتوبر �004، اأقام يوجن فى اخلرطوم  ومنذ تركه فريق مراقبة حماية املدنيني فى ت�رشين الأ

قليمية.  من والعالقات الإ حيث يعمل كم�صت�صار م�صتقل ويجرى بحثا اأكادمييا فى جمالت ال�صالم والأ

وقد ن�رش يوجن كتابا واحدا – ثورة الفالحني فى اإثيوبيا )مطبوعات جامعة كامربيدج - 1997( 

خرية قوات دفاع جنوب  كادميية. وتناولت معظم اإ�صداراته الأ – ون�رش له الكثري من املجالت الأ
ال�صودان وحتليل لتفاق ال�صالم ال�صامل ونظرة على اإرث جون قرنق وا�صتعرا�س لتداعيات ال�رشاع 

قليمى.  من الإ فى �رشق ال�صودان على الأ
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خل�شة 

رئي�س  من  كل  اأو�صح  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  لتوقيع  الثانية  الذكرى  باإحياء  الحتفالت  خالل 

خطرا  هناك  واأن  اأزمة  يواجه  التفاق  اأن  كري  �صالفا  اجلمهورية  رئي�س  ونائب  ال�صودان  جمهورية 

املتوا�صل  اخلرطوم  دعم  – على  خا�س  – ب�صكل  بالالئمة  اأنحى  وقد  احلرب.  اإىل  للعودة  متزايدا 

خرية على  خرى. وفى �صوء هذا التقييم، ي�صتعر�س هذا البحث التطورات الأ للجماعات امل�صلحة الأ

من فى جنوب ال�صودان والتى تطرح اإمكانية عودة ال�رشاع بني ال�صمال واجلنوب،  م�صتوى قطاع الأ

�صيوجه  اجلنوب،  فى  وال�صيا�صية  منية  الأ و�صاع  الأ حت�صن  مع  اأنه  فى  �صا�صى  الأ املبحث  ويتمثل 

النتباه ب�صورة متزايدة اإىل التوترات بني ال�صمال واجلنوب، خا�صة على طول احلد امل�صرتك بينهما. 

انتخابات  جراء  لإ كمقدمة  تعداد وطنى  واإجراء  احلدود  تر�صيم  اإىل  يدعو  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  اإن 

اأمور متاأخرة جدا عن مواعيدها  �011، وهى  وا�صتفتاء على حتديد اجلنوبيني م�صريهم فى عام 

تر�صيم  ال�صالم. وقد عقد من عملية  اتفاق  بتقوي�س  زمة ويهدد  الأ بالتاىل من  املحددة مما يعمق 

احلدود رف�س حكومة ال�صودان قبول حكم  املحكمة الدولية حول حدود منطقة » اآبيى« وحقيقة اأن 

النفط الذى يدر معظم العائدات مل�صلحة كل من اخلرطوم وجوبا يوجد على طول احلدود املتنازع 

التعداد.  اإجراء  والنفط  باحلدود  املتعلقة  املخاوف  نف�س  تعقد  كما  »اآبيا«.  حدود  فيها  مبا  عليها، 

عالوة على هذا، مل تعزز الثقة بني قيادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان وحزب املوؤمتر الوطنى، 

الوقت، ومع  الفرتة منذ ذاك  اأو  ال�صامل،  ال�صالم  اتفاق  �صبقت توقيع  التى  �صواء خالل املفاو�صات 

غياب موؤ�ص�صات قابلة للبقاء حلل ال�رشاعات القائمة، ميثل خطر اأنه رمبا اأدى هذا اإىل العودة اإىل 

ال�رشاع امل�صلح. 
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مقدمة 

الذى  الدوىل  راأى املجتمع   ،�005 يناير  الثانى/  9 كانون  ال�صامل فى  ال�صالم  اتفاق  عندما وقع 

�صاغ هذا التفاق و�صانده فيه لي�س فقط و�صيلة توؤذن باإحالل ال�صالم بني �صمال ال�صودان وجنوبه، 

ال�صالم فى دارفور  اتفاق  اأن  ال�صودان. بيد  ال�صالم فى دارفور و�رشق  اإطارا لتفاقيات  اأي�صا  واإمنا 

اأيام من توقيعه فى حني يعد اتفاق ال�صالم  �006 قد انهار فى غ�صون  اآيار/ مايو   5 املربم فى 

ول/ اأكتوبر �006 وب�صكل اأو�صع اتفاقا بني حكومتى  فى �رشق ال�صودان املوقع فى 14 ت�رشين الأ

 .)Young, 2007b( ال�صودان واإريرتيا ل يقدم الكثري ل�صكان املنطقة

وفى كلمته فى جوبا اإحياء للذكرى الثانية لتوقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل، اأو�صح نائب رئي�س ال�صودان 

ورئي�س حكومة جنوب ال�صودان ال�صيد �صالفا كري مايارديت اأنه يرى اأن عملية ال�صالم فى ال�صودان 

خفاقات فى  تواجه اأزمة )�صودان تريبيون، 11 كانون الثانى/ يناير �007(. وقد حدد عددا من الإ

من امل�صتمرة والتى عزاها اإىل رف�س القوات امل�صلحة  تنفيذ التفاق، اإل اأنه اأعطى اأولوية مل�صكالت الأ

خرى املناوئة للحركة/ اجلي�س  ال�صودانية و�صع حدا لدعمها ملجموعة من اجلماعات امل�صلحة الأ

ال�صعبى لتحرير ال�صودان. وبينما كان �صالفا يبدى هذه املالحظات، كانت �صيا�صة القوات امل�صلحة 

ال�صودانية فى طريقها اإىل النتهاء، اإل اأنها متكنت بالفعل من تعميق عدم الثقة الذى تخلل عملية 

 .)Young, 2005b( ال�صالم منذ بدايتها

فى  املواطنني  من  متزايدة  اأعداد  بداأت  فقد  املت�صائم.  تقييمه  فى  وحده  لي�س  �صالفا  الرئي�س  اإن 

ال�صودان وخارجه التفكر فيما مل يكن ليخطر على البال حتى اليوم، األ وهو اأن اتفاق ال�صالم ال�صامل 

بقاء  قد ينهار. وتظل وجهة النظر الرا�صخة هى اأنه على الرغم مما يكتنفها من م�صكالت، ميكن الإ

على عملية ال�صالم فى م�صارها واأنها �صتكلل باإجراء ا�صتفتاء حول حتديد امل�صري فى اجلنوب فى 

مم املتحدة  عام �011 عرب �صغط يت�صم باحلكمة وتدخل من قبل املجتمع الدوىل. وفى حني تبقى الأ

يعرب  الو�صع،  هذا  على  ر�صميا  توقيعه  حتى  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  رعاية  تولت  التى  الدول  وتلك 

الكثريون �رشا عن ت�صككهم فى هذا. 

 ويبقى اجلنوب تكتنفه التوترات والتناق�صات الداخلية؛ بني موؤيدى الراحل الدكتور جون جاراجن 

ال�صابقة، حتت قيادة الفريق باولينو  ال�صودان  وموؤيدى خلفه �صالفا كري، وبني قوات دفاع جنوب 

ماتييب وعنا�رش اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان التى رف�صت اندماج القوات وبني �صكان الولية 
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ال�صتوائية واجلي�س/احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان التى يغلب عليها اأبناء وليات النيل واأي�صا 

بني قدامى مقاتلى اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان واأولئك الذين مل ينخرطوا فى القتال 

فارقة فى ال�رشق، والذين يتولون ب�رشعة  ب�صكل مبا�رش، وكذا بني عامة �صكان جنوب ال�صودان والأ

الدنكا  القائمة بني  تلك  قدم مثل  الأ العرقية  التوترات  اإىل  �صافة  القت�صاد بالإ من�صبا قياديا فى 

حباط من بطء عملية التنمية فيما بعد احلرب وما تتخذه من  اأن هناك حالة من الإ والنوير. كما 

دلة املتزايدة على الف�صاد و�صوء احلكم وكذا الغ�صب من ال�صلوك  اأ�صكال غري عادلة، والغ�صب من الأ

العنيف الذى ينتهجه اجلنود �صعيفو التدريب. وميكن لهذه العنا�رش جميعا الت�صبب فى العنف بل 

وقد توؤدى بع�صها اإىل انق�صام اأكرب فى قيادة احلركة / اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، والذى قد 

ُيحدث انهيارا فى �صلطة احلكومة. 

وبدون التقليل من خماطر التوترات الداخلية، يركز هذا البحث على التهديد اخلارجى الذى تفر�صه 

العودة اإىل احلرب بني اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية ويتمثل الت�صور 

منية الداخلية الكربى – مثل اندماج قوات  املاأخوذ بعني العتبار كما يلى: مع و�صع املخاوف الأ

داخل  القيادة  انق�صامات  واحتواء  ال�صيطرة،  – حتت  املدنيني  �صالح  ونزع  ال�صودان   دفاع جنوب 

وال�صيا�صية  الع�صكرية  القيادتني  من  كل  تركيز  �صيوجه  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  احلركة/ 

الوطنية  والنتخابات  الوطنى،  والتعداد  واجلنوب  ال�صمال  بني  احلدود  تر�صيم  اإىل  اجلنوب  فى 

جراء ال�صتفتاء الذى ن�س عليه اتفاق ال�صالم ال�صامل حول حتديد امل�صري فى اجلنوب  وال�صتعدادات لإ

فى عام �011. و�صيقود هذا اإىل اإحياء كبري للتوترات بني ال�صمال واجلنوب والتى قد توؤدى- وهذا 

ما يتوقعه البحث – اإىل العودة اإىل احلرب. 

دماج مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�صودان فى اجلي�س ال�صعبى  وي�صتمر التحليل با�صتعرا�س اجلهود لإ

لتحرير  ال�صعبى  للجي�س  الرئي�صى  الهتمام  مر ميثل  الأ هذا  اأن  بقوة  يعتقد  ال�صودان، حيث  لتحرير 

مر بعد ذلك اإىل نزع �صالح املدنيني  من الداخلى )Young, 2005(. ثم يتحول الأ ال�صودان بالن�صبة لالأ

ال�رشورى  اأنه من  ال�صودان ترى  لتحرير  ال�صعبى  اأن قيادة اجلي�س  خرية  الأ اأظهرت احلمالت  حيث 

�رشاعات  و�صتدر�س  املحتملني.  الداخليني  عداء  الأ حتييد  وكذا  املدنى،  العنف  م�صتويات  من  احلد 

القيادة املرتبطة بكل من العمليتني فى �صوء مدى تاأثريها – وتاأثرها بدورها – على ما متخ�صت 

يكون  ول  كافية،  ب�صورة  ال�صودان  جنوب  حكومة  قيادة  تتوحد  وعندما  العمليتان.  هاتان  عنه 

من الداخلى تهديدا عندها فقط �صي�صبح مبقدور اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان مواجهة القوات  الأ

خري من التحليل على ال�رشاع النا�صئ بني القوات  امل�صلحة ال�صودانية بثقة. وعليه، يركز املكون الأ

امل�صلحة ال�صودانية واجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان والذى، يقال اإنه من املحتمل كثريا اأن يحدث 

على احلدود على ال�صيطرة على املوارد القت�صادية وعلى راأ�صها النفط. 
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حتديد  ويحاول  واحلا�رشة  املا�صية  التطورات  ي�صتعر�س  فهو  علما.  لي�س  الت�صورات  تكوين  اإن 

عمليات لتوقع الجتاه الذى �صتنحو اإليه. واملرء لي�س بحاجة اإل اإىل مالحظة اأثر موت قائد احلركة/ 

حداث الفعلية مباغتة  اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان جون جاراجن املفاجئ لتقدير كيف ميكن لالأ

هذه املمار�صات ب�رشعة، وفى الوقت ذاته، لي�س لدينا �صوى املا�صى واحلا�رش فقط كخطوط اإر�صادية 

للم�صتقبل حتى مع جميع نقاط ال�صعف فى التف�صري ما من �صبل بديلة للتنبوؤ بالتطورات امل�صتقبلية 

فعال املنا�صبة عليها.  وردود الأ

 ول يقدم هذا التقرير حتليال عميقا ل�رشاعات قيادة احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان ول 

خرى. مثل ال�رشاع فى دارفور اأو  نقدا �صامال لعملية ال�صالم. كما اأنه ل يدر�س التطورات الهامة الأ

ثر املحتمل  التقارير عن الدعم املتزايد داخل حزب املوؤمتر الوطنى احلاكم ل�صتقالل اجلنوب اأو الأ

لنتخابات قد تاأتى اإىل ال�صلطة باأطراف ل ت�صاند اتفاق ال�صالم ال�صامل. وقد يوؤثر كل هذا بو�صوح 

على العالقات بني ال�صمال واجلنوب واأي�صا على توقعات العودة اإىل احلرب. وت�صعى هذه الدرا�صة 

منية فى مو�صعها وتو�صح اأن الطريقة التى تتك�صف بها حاليا �صوف  اإىل و�صع م�صكالت اجلنوب الأ

اإىل توترات متزايدة بني احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وحزب املوؤمتر. و�صرتكز  توؤدى 

هذه التوترات على حدودهما امل�صرتكة وقد تقود اإىل ا�صتئناف ال�رشاع امل�صلح بني اجلي�س ال�صعبى 

لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية ف�صال عن انهيار اتفاق ال�صالم ال�صامل. 

فيما يلى اأهم نتائج هذا البحث: 

· على الرغم من املفاو�صات على م�صتوى اتفاق ال�صالم ال�صامل ومت�صمنة اإياه، مل تنم احلركة / 
اجلي�س لتحرير ال�صودان وحزب املوؤمتر وحزب املوؤمتر الوطنى عالقة ثقة بينهما؛ ومن هنا يهدد 

كل اختالف باإخراج عملية ال�صالم عن م�صارها. 

· باعتالئه ال�صلطة، راأت احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى القوات امل�صلحة ال�صودانية 
من  القادم  التهديد  مواجهة  من  تتمكن  اأن  قبل  اأنه  اإىل  خل�صت  اأنها  بيد  منها،  لأ كبريا  تهديدا 

ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  تفر�صها  التى  امل�صكلة  على  التغلب  اإىل  بحاجة  هى  ال�صمال، 

واملواطنون املدججون بال�صالح. 

ال�صودان- �رشاعا  ال�صعبى لتحرير  ال�صابق للحركة/ اجلي�س  – القائد  اإثارة وفاة جون جاراجن   ·
على القيادة بني املوالني جلاراجن واأتباع �صالفا. وقد حد هذا من قدرة اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان على مواجهة القوات امل�صلحة ال�صودانية. 

�صهر الثنى ع�رش التى تلت توقيع اإعالن جوبا فى 8 كانون الثانى/ يناير �006  · فى خالل الأ
ان�صم اأغلب مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�صودان – بقيادة باولينو ماتييب- اإىل اجلي�س ال�صعبى 

لتحرير ال�صودان. 
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· فى غياب موؤ�ص�صات فاعلة يعنى بطء عملية اإدماج مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�صودان ال�صابقني 
فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، وتوا�صل التوترات فى القيادة اأن ال�صتقرار فى امل�صتقبل 

خري  يعتمد على حل باولينو و�صالفا هذه امل�صكالت القائمة. ومع هذا، يجعل مر�س باولينو الأ

احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان �صعيفا للغاية. 

حدة  وانخفا�س  ال�صودان،  جنوب  مناطق  معظم  من  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  ان�صحاب  مع   ·
حاليا  الرئي�صى  منى  الأ الرتكيز  �صي�صبح  الداخلى  من  الأ و�صع  وحت�صن  القيادات  بني  التوترات 

على تر�صيم احلدود بني ال�صمال واجلنوب. 

· ح�صب اجلدول الزمنى لتفاق ال�صالم ال�صامل، ت�صمل املرحلة التالية من عملية ال�صالم اإجراء تعداد 
كامل وتر�صيم للحدود بني ال�صمال واجلنوب واإجراء انتخابات وطنية توؤدى اإىل ا�صتفتاء حول 

تقرير امل�صري فى عام �011. ومن غري املحتمل اأن يجرى اللتزام بهذا اجلدول الزمنى. 

للتمويل  ال�صودان  جنوب  وحكومة  ال�صودان  حكومة  من  كل  عليه  تعتمد  الذى  النفط  ظهور  منذ   ·
واكت�صافه بكميات كبرية فى املناطق احلدودية، يحتمل اأن تكون هناك �صعوبة فى الو�صول اإىل 

اتفاق ب�صاأن تر�صيم احلدود. ومع تدنى الثقة املتبادلة بني ال�رشكاء فى اتفاق ال�صالم ال�صامل، 

ميكن لهذه ال�رشاعات ب�صهولة اأن ت�صبح عنيفة. 

· تقدم ح�صود القوات امل�صلحة فى منطقة احلدود وع�صكرة حقول النفط دليال على اأن كال من اجلي�س 
ال�صعبى لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية يعدون لرتفاع  وترية املواجهة العنيفة. 
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اأوال: تعزيز عملية ال�شلم 

موت جاراجن 

ال�صودان فى  ال�صودان وحكومة  لتحرير  ال�صعبى  الثقة احلقيقية، دخلت احلركة/ اجلي�س  فى غياب 

اتفاق قانونى ترك حيزا حمدودا للمناورة اأو امل�صاومة وهو التفاق الذى قيده جدول زمنى �صيق 

فارقة  اأكرب لالأ التقيد احلرفى بالقانون ب�صدة مع توجه  التاأكيد على  ورمبا غري واقعى ويتناق�س 

العرب لعدم التدخل بوجه عام فى حل النزاع، والذى غالبا ما يعرب عنه فى �صكل م�صاومة مطولة 

وينتح عنها – عندما تكلل بالنجاح – اتفاقات تعززها الثقة – ومل تنب الثقة على مدار اأكرث من 

عامني من املفاو�صات بني احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وحزب املوؤمتر الوطنى، كما 

كانون  فى  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  توقيع  منذ  العام  ون�صف  العامني  فى  تربة خ�صبة  اأنها مل جتد 

الثانى/ يناير �005. 

فى الواقع، اأن التاأكيد على التقيد احلرفى بالقانون والقبول بحق احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان فى الحتفاظ بجي�س عامل خالل الفرتة النتقالية البالغة �صت �صنوات واملوؤدية اإىل اإجراء 

ا�صتفتاء قد قبلت لعتقاد الو�صطاء اأن م�صاألة الثقة مل تكن جوهرية ل�صمان التفاق. وقد يبدو دعم 

منية  الأ للرتتيبات  خرق  فى   – خرى  الأ امل�صلحة  للجماعات  امل�صتمر  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات 

املن�صو�س عليها فى اتفاق ال�صالم ال�صامل – مربرا لنعدام ثقة احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان، وعلى العك�س قد يقال اإن اتفاق ال�صالم ال�صامل قد اأخفق فى ال�صتمال على اآليات ملنع مثل 

ثناء اأن نظرائهم فى احلركة ال�صعبية  هذه اخلروقات. وقد راأى مفاو�صو حكومة ال�صودان فى تلك الأ

حمادثات  جترى  بينما   – كانوا  اأنهم  من  الرغم  على  بالوحدة  ملتزمني  كانوا  ال�صودان  لتحرير 

 
1
ال�صالم- ي�صاندون اأي�صا التمرد فى دارفور.

وقد متثلت نقطة �صعف اأخرى فى عملية ال�صالم فى تقييد امل�صاركة فى املفاو�صات. وقد اأبعد هذا 

مر اتفاق ال�صالم ال�صامل عن التوجهات العرفية املعتادة حلل النزاعات فى اأفريقيا والتى ت�صجع  الأ

بطبيعتها اأكرب م�صاركة ممكنة. وقد ق�رش الو�صطاء بدعم من اللجنة الرباعية التى تتزعمها الوليات 

اإيطاليا والرنويج واململكة املتحدة( امل�صاركة على حزب املوؤمتر القومى والذى  املتحدة )وت�صمل 

اعترب ممثال لل�صمال- وهو كيان �صيا�صى تتزايد �صعوبة حتديده فى اأعقاب احلروب فى �رشق البالد 

وغربها - و احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الذى عد وحده ممثال مل�صالح اجلنوب. وقد 

ميكن  ل  التى  املركزية  املواقع  فى  ال�صلطة  من  باملائة   80 لنف�صيهما  اجلماعتان  هاتان  �صمنت 
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ال�صلطة(. وحيث ل يتوافر دليل على  مهاجمتها داخل املناطق اخلا�صعة لهما )بروتوكول اقت�صام 

اأن حزب املوؤمتر الوطنى ول احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان قد قادا م�صتويات عالية من 

امل�صاندة ال�صعبية، بل اأن القوة الع�صكرية هى وحدها ما تف�رش م�صتوى التمثيل الذى حظوا به. وحتى 

هذا الفر�س غري مقنع متاما بالنظر اإىل القدرة الوا�صحة لكل من اجلماعات املتمردة امل�صلحة فى 

دارفور وقوات دفاع جنوب ال�صودان على حتدى القوات امل�صلحة ال�صودانية و اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان كل فيما يخ�صه. 

لقد جتاهل اتفاق ال�صالم ال�صامل بو�صوح ذكر قوات دفاع جنوب ال�صودان على الرغم من اأن التهديد 

ال�صعبى  واجلي�س  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  بني  ال�رشاع  يكن  مل  اتفاق  توقيع  قبل  من  لالأ كرب  الأ

لتحرير ال�صودان بل كان ال�رشاع بني قوات دفاع جنوب ال�صودان واجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 

)Young, 2006، �صفحة 9(. وفى مقابل اتفاق ال�صالم ال�صامل، جاء اإعالن جوبا – الذى دمج قوات 

ب�صيطا وموجزا  باأقل تدخل خارجى-  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  ال�صودان فى اجلي�س  دفاع جنوب 

وخاليا من اللغة القانونية ف�صال على اأنه يعطى انطباعا باأنه ي�صتند اإىل ثقة حقيقية بني املوقعني 

من  الأ حت�صني  جمال  فى  للجدل  قابل  ب�صكل  جوبا  اإعالن  حقق  وقد  ماتييب.  وباولينو  كري  �صالفا 

الب�رشى فى جنوب ال�صودان اأكرث كثريا من اتفاق ال�صالم ال�صامل. 

من�صبى  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  منحه  – الذى  جاراجن  يد  فى  ال�صلطة  تركيز  فاإن  هذا،  على  عالوة 

على للجي�س  نائب ري�س حكومة ال�صودان ورئي�س حكومة جنوب ال�صودان، عالوة على كونه القائد الأ

انتقالية  فرتة  اأيد  ما  نادرا   – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  ورئي�س  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى 

مر الطريق ملزيد من النزاع. وحتى بدون  للحكم الدميقراطى فى اجلنوب. فعلى العك�س، مهد هذا الأ

مقتل جاراجن غري املتوقع فى حادث حتطم طائرة مروحية فى �0 متوز/ يوليو �005، كان من 

ال�صودان فى  ال�صعبى لتحرير  ال�صلطة. جاء تاريخ احلركة/ اجلي�س  اأن يحدث �رشاع على  املحتمل 

�صكل حتديات م�صتمرة لقيادة جاراجن الديكتاتورية، كان اآخرها الجتماع الذى ا�صتمر ملدة ثالثة 

اأيام ع�صية توقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل عندما تعر�س لهجوم من اأن�صاره املقربني واأطيح به تقريبا 

)Young, 2005، �صفحة 85(. وكان رده متمثال فى رف�صه اقت�صام ال�صلطة، بل وا�صتبعد من حتدوا 

�صلطته اأو عزلهم، ومنهم �صالفا كري الذى اأحاله اإىل التقاعد من اجلي�س وعني بدل منه زوج ابنته 

ركان.  اأوياه دينج فى من�صب رئي�س الأ

 وقد �صدق ب�رشعة على توىل �صالفا قيادة احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى اأعقاب وفاة 

جماع الوا�صح عك�س خماوف من اأن ترى حكومة ال�صودان فى اأى �صقاق فر�صة  جاراجن، اإل اأن هذا الإ

مر كان نف�س احلجة التى �صاقاها جاراجن  لتقوي�س عملية ال�صالم )ومن املثري لالنتباه اأن هذا الأ

اأن يبداأ حلفاء جاراجن  مر طويال  قبل  مرارا للحفاظ على توافق زمالئه(. ومع هذا، مل ي�صتغرق الأ
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موؤيدون خارجيون  لديها  اأيتام جاراجن«   « با�صم  املعروفة  املجموعة  اجلديد. وهذه  القائد  حتدى 

اأقوياء ف�صال عن توافر م�صادر التمويل الكبرية ملوا�صلة ال�صعى لتحقيق اأهدافها. 

لقد اأدركت احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية تفر�س التحدى 

جل ل من جنوب ال�صودان، اإل اأنه قبل اأن ميكنها مواجهة اجلي�س الوطنى ينبغى  الرئي�صى طويل الأ

اأول اأن تتغلب على عدد من التهديدات الداخلية. ويظهر هنا حتديان بوجه خا�س اأولهما قوات دفاع 

جنوب ال�صودان التى يجب حتييدها، ودجمها فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان والثانى هو ال�صكان 

املدنيني املدججني بال�صالح والذين لبد من نزع �صالحهم. وقد ا�صتعر�صت هاتني العمليتني هنا 

ن الدوائر الع�صكرية ترى بوجوب تاأمني جنوب ال�صودان قبل اأن تتمكن احلركة/ اجلي�س ال�صعبى  لأ

حدوده  على  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  قبل  من  تهديدات  اأية  على  الرتكيز  من  ال�صودان  لتحرير 

منية املتطورة، �صكال  وفى حني يكون هذان التحديان عن�رشين ل ينف�صالن عن البيئة الأ
 �

ال�صمايل.

اأي�صا جمالني اأنهكت فيهما �رشاعات على ال�صلطة بني » اجلارجنيني« واأتباع  �صالفا. 

من اتفاق اخلرطوم اإىل اإعالن جوبا 

مع ان�صقاق غالبية مقاتلى قوات دفاع جنوب ال�صودان عن القوات امل�صلحة ال�صودانية وان�صمامهم 

ن دليل على حجم اجلماعة احلقيقى  اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان بعد اإعالن جوبا، يظهر الآ

مر اأكرث اإثارة للده�صة اأن اتفاق ال�صالم ال�صامل مل ي�رش اإىل املنظمة، وبدل  وقدراتها. ويجعل هذا الأ

خرى بحلول 9 كانون الثانى/ يناير �006. ومما ي�صري  من هذا ن�س على حل اجلماعات امل�صلحة الأ

ال�صامل فى تقدير  ال�صالم  اتفاق  اإخفاق من قاموا ب�صياغة  اأكرث على  – ومما يوؤكد  ده�صة مماثلة 

على للجي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان  ر�س – عني باولينو فيما بعد نائبا للقائد الأ احلقائق على الأ

مر، وكيف يلقى ال�صوء على  همية مبكان فهم كيف حدث هذا الأ وتبع �صالفا تبعية مبا�رشة. ومن الأ

خذة فى التك�صف.  منية الآ البيئة الأ

  تعود اأ�صول قوات دفاع جنوب بال�صودان اإىل مترد اأنيانيا الثانى – وهى جماعة م�صلحة تكونت فى 

مناطق النوير فى �رشق اأعاىل النيل فى اأواخر ال�صبعينيات ملناه�صة اتفاق حكومة ال�صودان واأدي�س 

 .)94 Young, 2003 �صفحة  وىل فى ال�صودان )  هلية الأ اأنهى احلرب الأ �197 الذى  اأبابا فى عام 

قرار بهذه املقاومة املبكرة للخرطوم حتى واإن كان التاريخ التقليدى للتمرد فى اجلنوب  ويجب الإ

بطبيعة احلال بتمرد جنود القوات امل�صلحة ال�صودانية اجلنوبيني فى عام �198 وتكوين احلركة/ 

�صافة اإىل هذا،  اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان حتت قيادة جاراجن )Lesch, 1998، �صفحة 71(. بالإ

الرائد امل�صاند لال�صتقالل فى احلرب  – وهو احلزب  ول«  الأ »اأنيانيا  الثانى«  اأنيانيا   « بينما ورث 

ثيوبى ونادت بـ »�صودان  وىل، خ�صعت احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان ل�صلطة الإ املدنية الأ
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جديد« موحد وهو ما مل يحظ بقبول ال�صودانيني اجلنوبيني )Adwok, 2000، �صفحة 48(. 

الدعم  بف�صل  الثانى«  اأنيانيا   « هزمية  من  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  احلركة/  متكنت  لقد 

الع�صكرى الذى تلقته من »ديرج« والذى تراجع بعدها باولينو ماتييب – الذى اأ�صبح بعدئذ نائبا 

النيل. ول ميكن  اأعاىل  راأ�صه فى غرب  اإىل م�صقط  – بقواته  ال�صودان  ال�صعبى لتحرير  لقائد اجلي�س 

اأن  الوا�صح  من  اأنه  اإل  ن(  الآ حتى  كامل  ب�صكل  يوثق  مل  اأنه  ب�صبب  )غالبا  هنا  التاريخ  ذاك  �رشد 

باولينو قد تو�صل اإىل اتفاق مع حكومة جعفر منريى ووا�صل العمل فى غرب اأعاىل النيل. وبينما 

ا�صتبعد العديد فى احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان باولينو كخائن للقومية اجلنوبية )وهو 

التهام الذى لقى قبول كبريا من املجتمع الدوىل( كون منطقة نفوذه فى م�صقط راأ�صه و�صكل حركة 

وحدة جنوب ال�صودان ودافع عن جماعته �صد الهجمات التى �صنها اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 

و»بحارة مورهاليني« و�صخر بكل جهده امل�صاعدات التى قدمتها القوات امل�صلحة ال�صودانية لتعزيز 

و�صعه فى غرب اأعاىل النيل. ومن عام �198 حتى توقيع اإعالن جوبا، كان باولينو اأحد اأكرث عمالء 

 ،Young, 2006( القوات امل�صلحة ال�صودانية تاأثريا فى احلرب �صد اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان

�صفحة9(. 

وقد  ال�صتقالل.  من  بقدر  له  �صمح  قد  وقواته  باولينو  على  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اعتماد  اإن 

حافظ بنجاح على �صلطته بعد ثورة د/ ريك م�صار �صد جاراجن فى عام 1991 واأدخل اأعدادا كبرية 

من النوير وغريهم فى حتالف مع القوات امل�صلحة ال�صودانية واأخذت هذه العالقة ال�صبغة الر�صمية 

باتفاق اخلرطوم لل�صالم، فى عام 1997 بني ريك واآخرين وحزب املوؤمتر الوطنى والذى متخ�صت 

عنه قوات دفاع جنوب ال�صودان. وقد ت�صمن اتفاق اخلرطوم لل�صالم بنودا تف�صيلية عن الرتتيبات 

Ibid( منية واقت�صام الرثوة وال�صلطة وتعهدا باإجراء ا�صتفتاء حول تقرير م�صري جنوب ال�صودان الأ

ال�صالم  به لتفاق  طار غري املعرتف  الإ لل�صالم هو  اتفاق اخلرطوم  الواقع كان  17(. وفى  �صفحة 

ال�صامل مع الختالف اجلوهرى الذى متثل فى قبول املجتمع الدوىل اإدعاء جاراجن اأن اتفاق اخلرطوم 

لل�صالم مل يكن �رشعيا؛ واإن منظمته وحدها هى من مثلت ال�صودانيني اجلنوبيني واأن احلركة/ اجلي�س 

وبدون  ال�صودانية.  احلكومة  قتال  �صيوا�صل  واإمنا  التفاق  بهذا  يلتزم  لن  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى 

م�صاندة و�صغط دوليني، �صعف هذا التفاق كثريا. 

على الرغم من اأن باولينو قد قبل ا�صميا  قيادة ريك لقوات دفاع جنوب ال�صودان، فقد قاوم عندما 

خري تعيني م�صاعده تابان دينج فى من�صب حاكم ولية الوحدة )التى ت�صم غرب اأعاىل  حاول الأ

النيل – م�صقط راأ�س باولينو(. ونتيجة لل�رشاع على ولية الوحدة قتل عدد من الوزراء وفر تابان 

منية املن�صو�س  ذليال اإىل اخلرطوم. وفى اأعقاب اإخفاق حزب املوؤمتر الوطنى فى تفعيل البنود الأ

عليها فى اتفاق اخلرطوم لل�صالم ورف�صه اإجراء ت�صويت على تقرير امل�صري،  حلق ريك بنائبه فى 
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نريوبى. ثم نظم جماعة معار�صة م�صلحة اأخرى – وهى اجلبهة الدميقراطية ل�صعب ال�صودان – قبل 

 Young, 2003( �00� ان�صمامه مرة اأخرى اإىل احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى عام

�صفحة 96(. 

اإن قوات ريك مل تتبعه مدعية ا�صتمرار ولئها ل�رشوط اتفاق اخلرطوم لل�صالم فى حني اأن كراهية 

اجلي�س  مع�صكر  اإىل  الجنراف  من  منعهم  اجلنوب  ل�صتقالل  وا�صح  للتزام  ومعار�صته  جاراجن 

�صديقه  مب�صاعدة  وذلك  ال�صابقني  ريك  اأتباع  قيادة  باولينو  توىل  وقد  ال�صودان.  لتحرير  ال�صعبى 

جاتالوك دينج- رئي�س جمل�س التن�صيق فى جنوب ال�صودان. وفى اجتماع هام عقد فى جوبا فى 

ني�صان/ اأبريل فى عام �001، اأدمج باولينو جمموعة متباينة من امليلي�صيات القبلية من الولية 

قيادتها  الرغم من  وعلى   .)18 ال�صودان)Young, 2006،�صفحة  دفاع جنوب  قوات  فى  ال�صتوائية 

الظاهرية لقوات دفاع جنوب ال�صودان، كانت القوات امل�صلحة ال�صودانية فى غاية احلذر من ال�صماح 

ال�صودان منق�صمة  اإىل هيكل متما�صك ومركزى. ونتيجة لهذا ظلت قوات دفاع جنوب  لها بالتطور 

ومعتمدة على القوات امل�صلحة ال�صودانية فى تلقى الدعم اللوجي�صتى.

على الرغم من اعتباره منبوذا من قبل احلركة/اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، اأ�صبح باولينو رمزا 

خرين الذين رف�صوا قيادة جاراجن. وبينما اأعلنت احلركة/اجلي�س  قويا للنوير املتمردين واجلنوبيني الآ

ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأن قوات دفاع جنوب ال�صودان مل تكن �صوى قوة هام�صية- كانت احلقيقة 

خمتلفة متاما. لقد �صيطرت قوات دفاع جنوب ال�صودان على مناطق �صا�صعة من و�صط اأعاىل النيل 

و�رشقها وغربها واأجزاء من �صمال بحر الغزال وغربها ف�صال عن تواجدها القوى بني املورىل فى 

جنوب �رشق اأعاىل النيل و�رشق الولية ال�صتوائية. وهى توفر خط دفاع متقدم حلقول النفط وقامت 

بحماية حاميات احلكومة واأظهرت ا�صتعدادا لقتال احلركة/اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الذى 

كان غائبا ب�صكل ملحوظ بني القوات امل�صلحة ال�صودانية. واأكرث من هذا، اأظهر النوير ذوو العقلية 

جيال على هزمية الدنكا الذين  الع�صكرية فى �صفوف قوات دفاع جنوب ال�صودان قدرتهم على مر الأ

�صيطروا على ع�صوية اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وقيادته)Kelly, 1984، �صفحة �6(.

جرت حماولت عديدة للم�صاحلة بني قوات دفاع جنوب ال�صودان واجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، 

القادة  �صجع  وبدل من هذا،  كاملة.  الدخول فى مفاو�صات  المتناع عن  داأب على  اأن جاراجن  اإل 

88(.وقد  فراد على الن�صقاق و�رشعان ما جرى تهمي�س من ان�صق منهم)Young, 2005، �صفحة  الأ

زادت هذه ال�صيا�صة من عداء قوات دفاع جنوب ال�صودان ووحدت عنا�رشها فى معار�صة اجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان كما عمقت حتالفها مع القوات امل�صلحة ال�صودانية. و�رشعان ما اأ�صبح من 

الوا�صح اأن غياب قوات دفاع جنوب ال�صودان عن مفاو�صات ال�صالم قد فر�س اأخطر تهديد لتنفيذ 

اتفاق ال�صالم ال�صامل)Young, 2006، �صفحة �5(.
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وحتت �صغط من اأولئك الذين يخ�صون اندلع �رشاع �صامل فى اجلنوب، التقت احلركة/اجلي�س ال�صعبى 

لتحرير ال�صودان وقوات دفاع جنوب ال�صودان عدة مرات فى ال�صهور التى تلت توقيع اتفاق ال�صالم 

ال�صامل، اإل اأنه �رشعان ما انهارت املفاو�صات، بيد اأن جاراجن رمبا كان قد اعتمد على الوليات 

خرين لل�صغط على القوات امل�صلحة ال�صودانية لتحييد قوات  املتحدة ورعاة اتفاق ال�صالم ال�صامل الآ

خرى التى حظرتها اتفاقية ال�صالم. واإذا كان  دفاع جنوب ال�صودان كاإحدى اجلماعات امل�صلحة الأ

ثناء، يخ�صى  مر فعال. وفى تلك الأ هذا بالفعل منطقه فى التفكري، فمن غري املوؤكد اأن يكون هذا الأ

كثري من اأن ف�صل حمادثات احلركة/اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وقوات دفاع جنوب ال�صودان 

�صيعجل من �رشاع اجلنوب اجلنوب. 

اإن مثل هذه احلرب مل تندلع، اإل اأن هذا قد يعود اإىل وفاة جاراجن وخالفة �صالفا له. وطاملا كان 

�صالفا منتقدا لتوجه جاراجن مع قوات دفاع جنوب ال�صودان)Ibid، �صفحة �7( واأكد با�صتمرار على 

احلاجة للوحدة بني اأكرب قبيلتني من قبائل املنطقة. فعلى �صبيل املثال، �صاند �صالفا اتفاق وانليت 

عار�صه  واإن  حتى  والنوير  الدنكا  بني  امل�صاحلة  حتقيق  اإىل  �صعى  الذى   �001 اآذار/مار�س  فى 

داء الق�صم كنائب اأول  جاراجن)Young, 2005، �صفحة �8(. وخالل اأيام من و�صوله اإىل اخلرطوم لأ

لرئي�س حكومة ال�صودان، دخل �صالفا فى مفاو�صات مع باولينو والتى �رشعان ما اأنهت العداء بني 

قل( واأر�صت اأ�ص�س اتفاق جوبا فى عام �006. املنظمتني)اأو بني زعيميها على الأ

قوات دفاع جنوب ال�شودان تك�شف عن قوتها

ب�صبب �رشوط  ثمرة �صغط دوىل-  الذى كان  ال�صامل  ال�صالم  باتفاق  اإعالن جوبا-باملقارنة  جاء 

ال�صودانيني اجلنوبيني. ولعل اأكرب الختالفات بني التفاقني هو اأن اأطراف اتفاق ال�صالم ال�صامل مل 

يثقوا اأبدا فى بع�صهم البع�س فى حني اأوجد �صالفا وباولينو عالقة دعم متبادل. وقد توجت هذه 

اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان كنائب ل�صالفا، وهو املن�صب الذى  العملية بان�صمام باولينو 

جعل منه رئي�صا لـ »اأوياى دينج« زوج ابنة جاراجن ورئي�س اأركان الدفاع. واأكدت هذه الرتقية على 

الوزن الع�صكرى الذى يتمتع به باولينو وقوات دفاع جنوب ال�صودان.

اإن حجم قوات جنوب ال�صودان وقدرتها على تقوي�س عملية ال�صالم وحتدى اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان واإحداث اأزمة اإن�صانية هى جميعا ما جعلت من اإعالن جوبا �رشورة ملحة. وقالت ربيكا 

جاراجن، اأرملة جاراجن ووزيرة النقل ال�صابقة فى حكومة جنوب ال�صودان »اإن اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صئون  وزير  ت�صان�صون  جابريل  زميلها  اأن  اإل   .
�
ال�صامل« ال�صالم  لتفاق  ال�صامن  هو  ال�صودان 

 
4
الربملانية كان اأكرث دقة عندما رد قائال »اإن اإعالن جوبا ميثل ال�صامن لتفاق ال�صالم ال�صامل«.

التى  جمالية  الإ ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  ن�صف  ان�صم  املتحدة  مم  الأ تقديرات  لبع�س  ووفقا 
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ترتاوح مابني 60 و 80 األفا اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان بعد اإعالن جوبا. تاركني ما بني 

5
�0 و 40 األف مقاتل مازالوا موالني للقوات امل�صلحة ال�صودانية.

وقال ت�صان�صون، وهو ينتمى اإىل قوات دفاع جنوب ال�صودان وعني فى حكومة جنوب ال�صودان اإنه 

�صهر الثالثة التى  مت حتديد هوية ما يقرب من 45 األفا من اأفراد قوات دفاع جنوب ال�صودان خالل الأ

، وفى 
6
تلت اإعالن جوبا، وهو الرقم الذى راأى اأنه ارتفع اإىل 60 األفا بحلول �صباط/ فرباير �007 

ثناء، ذكر �صابط كبري فى مقر باولينو اأن العدد املوؤقت جلنود قوات دفاع جنوب ال�صودان  تلك الأ

وفى الواقع، اأعلن املتحدث الر�صمى 
7
الذين ان�صموا اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان بلغ 47 األفا.

األفا  با�صم اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى 19 حزيران/يونيو �007 الندماج الفورى لـ 50 

 19 ،Sudan Tribune(ال�صودان لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  ال�صودان فى  دفاع جنوب  قوات  من جنود 

يام مدى فاعلية هذا »الندماج«. حزيران/يونيو �007(. و�صتظهر الأ

اإنه ملن املعروف اأن اأعداد اأفراد اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان قد ارتفعت ب�صكل ملحوظ منذ توقيع 

مم املتحدة يقدر ت�صان�صون وغريه-مبن فيهم جون لوك، الوزير  اإعالن جوبا. وعلى عك�س تقديرات الأ

 اأق�صى عدد لقوات دفاع جنوب ال�صودان الذين ما زالوا على حتالفهم 
8
فى حكومة جنوب ال�صودان-

مع القوات امل�صلحة ال�صودانية فى �صباط/فرباير �007 باأقل من 10 اآلف؛ وقد ذكر الرئي�س عمر 

 Juba(الب�صري نف�س الرقم فى كلمة األقاها فى جوبا فى الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل

�007(. وفى حني قد ل يعرف العدد الدقيق ملقاتلى قوات دفاع  Post، 11 كانون الثانى/يناير 

اأن  ال�صابقة  التقديرات  ال�صودان، تو�صح  ال�صعبى لتحرير  اإىل اجلي�س  ان�صموا  الذين  ال�صودان  جنوب 

امليلي�صيات اأكرب بكثري مما ادعاه اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. وكما هو مالحظ يتميز النوير- 

امل�صيطرون على  الدنكا-  اأكرب من  بالتزام  ال�صودان  دفاع جنوب  قوات  الغالب على  العن�رش  وهو 

اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان- بالقيم الع�صكرية.

ال�صودان وعلى  ال�صعبى لتحرير  اأثر كبري على توازن القوى فى احلركة/اجلي�س  عالن جوبا  كان لإ

الرغم من اأن تاأكيد �صالفا على الوحدة كان يعنى عدم حتييد اأى من خ�صومه متاما، تقل�صت �صلطة 

العرقية  حيث  ومن  وباولينو.  �صالفا  بني  تربط  جديدة  قيادة  وظهرت  ملحوظ  ب�صكل  اجلارجنيني 

اإىل  اإليها  ينتمى  جاراجن  كان  التى  البوردنكا  من  ال�صلطة  فى  حتول  هذه  التقومي  اإعادة  ت�صمنت 

باولينو  اإليها  ينتمى  التى  والنوير  الغزال  بحر  �صمال  فى  �صالفا  اإليها  ينتمى  التى  الدنكا  حتالف 

فى غرب اأعاىل النيل. وقد اأ�صاف تعيني د/ ريك م�صار – وهو من نوير غرب اأعاىل النيل - نائبا 

ي�صعف  التحول. ومل  اإىل هذا  العملياتيني- وزنا  امل�صئولني  ال�صودان وكبري  لرئي�س حكومة جنوب 

الفهم العديد فى احلركة/اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان واملجتمع الدوىل اأن يدركوا هذا التحول 

فى ال�صلطة، اإل اأن هذه الدرا�صة �صتو�صح اأن له تداعيات هائلة على كل من احلركة/اجلي�س ال�صعبى 
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منى فى اجلنوب. لتحرير ال�صودان والنظام الأ

فى حني تبعت غالبية قوات دفاع جنوب ال�صودان باولينو فى الن�صمام اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان،ظلت كتلة كبرية خارج هذا التحالف. ومع وجود قواعد لها بني النوير فى و�صط اأعاىل النيل 

والفرتيت من  )اإ�صماعيل كونى(  املورىل  توا�صل  مابوير(  وتوما�س  وغربها)جابريل تاجن- جينيا 

غرب بحر الغزال)اتوم النور(- وهى قوات الرديف- تلقى الدعم من القوات امل�صلحة ال�صودانية فى 

خرق لتفاق ال�صالم ال�صامل. وقد اعرتف عبد الرحيم وزير دفاع حكومة الوحدة الوطنية- فعال بهذا 

ول/دي�صمرب �006- بعد حواىل 11 �صهرا من املوعد الذى كان من املتفق  عندما اأعلن فى كانون الأ

القوات  اإىل  الن�صمام  بني  الختيار  ميكنهم  كان  اأنه  خرى-  الأ امل�صلحة  اجلماعات  حل  على  فيه 

ول/دي�صمرب�006 (. امل�صلحة ال�صودانية اأو النتقال اإىل ال�صمال)Sudan Tribune،  كانون الأ

لقد اأجرب عبد الرحمن على اإلقاء بيانه بعد اندلع القتال فى ملكال فى ت�رشين الثانى/نوفمرب والذى 

قتل فيه حواىل 150 �صخ�صا. وكان للقتال ثالث تداعيات هامة. اأول: متكن اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان من هزمية امليلي�صيات واأجلت القوات امل�صلحة ال�صودانية جابريل تاجن- جينيا وتوما�س 

مابواير اإىل اخلرطوم. ثانيا: مل يتمكن اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان من �صحق امليلي�صيات بقوة 

بل اأي�صا تغلب على حامية القوات امل�صلحة ال�صودانية فى دقائق معدودة حيث قتل عدد من كبار 

ال�صباط. ثالثا: كان »اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان« الذى اأثبت جناحه فى مالكال مكونا بالكامل 

لـ»باولينو« وتقاتل حتت  ال�صودان تدين بالولء  تقريبا من وحدات �صابقة فى قوات دفاع جنوب 

التقليدية على امل�صاندة. وقد ن�صط  ال�صودان  ال�صعبى لتحرير  قيادته وقد اقت�رش دور قوات اجلي�س 

باولينو لواء قوامه 750 فردا من قوات العميد »يني دينج« املتنقلة فى منطقة »تل دوليب« لتنفيذ 

 ويذكر اأن هذا اللواء قد �صكله »بين�صون كوانى« وهو من قدامى املحاربني، اإل اأنه ظل بال 
9
الهجوم.

قيادة طوال العام املا�صى ب�صبب مر�صه)Young, 2006، �صفحة ��(.

اأن وحدات قوات دفاع جنوب  اأن هناك �صكا ب�صيطا فى  مم املتحدة  ذكر �صكان ملكال وم�صئول الأ

اأو  امليلي�صيات  واأفراد  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اأفراد  جميع  بقتل  ب�صهولة  قامت  قد  ال�صودان 

مطاردتها خارج املدينة، بيد اأن باولينو ذكر اأن هذا مل يجر ل�صمان ا�صتمرار التزام احلركة/اجلي�س 

 ومع هذا ذكر م�صدر رفيع امل�صتوى فى حكومة 
10

ال�صعبى لتحرير ال�صودان باتفاق ال�صالم ال�صامل.

اجلي�س  قبل  من  عدوانيا  موقفا  اعتربته  ملا  الغ�صب  متلكها  قد  املتحدة  مم  الأ اأن  ال�صودان  جنوب 

 
11

ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى ملكال وللتهديد الذى مثله على اتفاق ال�صالم ال�صامل.

ال�صابقة هى من قمعت مظاهرة  ال�صودان  اآخر، كانت وحدات قوات دفاع جنوب  وفى عر�س قوى 

عنيفة نظمها فى جوبا جنود الوحدة املتكاملة امل�صرتكة باجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الذين 

�000 من  باولينو حواىل  احلالة، عباأ  رواتبهم. وفى هذه  التاأخر فى �رشف  الغ�صب من  متلكهم 
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 وقد قو�س دور 
1�

القوات املتمركزة بالقرب من مطار جوبا ف�صال عن بع�س من حر�صه اخلا�س.

باأن مقاتليها مل يتمتعوا بالولء ول  ال�صودان فى ت�صوية احلادثني التهامات  قوات دفاع جنوب 

احلرفية. كما اأظهر فعالية قيادة باولينو)وو�صع عددا من موؤيدى جاراجن فى موقف مهني يعتمدون 

من فيه على جمموعة حطوا من قدرها ل�صنوات عديدة(. فى الأ

ال�صودان  اإعالن جوبا مازالت ماثلة. فما زال هناك عدد من قادة قوات دفاع جنوب  اإن تداعيات 

وجنودها الرديف فى امليدان، اإل اأن هناك �صببا لالعتقاد باأن اأداء قوات باولينو احلا�صم فى ملكال 

�صوف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  للجي�س  على  الأ القائد  بالفعل  باولينو هو  اأن  والدليل على  وجوبا 

ت�صجع بع�س املعار�صني على الن�صقاق. وفى اأوائل كانون الثانى/يناير اأدمج اآخر فلول قوة الدفاع 

مم املتحدة فى   وذكرت الأ
1�

ال�صودان. ال�صعبى لتحرير  ال�صتوائية بقيادة جون بيلجيم فى اجلي�س 

نف�س ال�صهر اأن عددا غري حمدد من ميلي�صيا اتوم النور من »الفرتيت« قد ان�صقوا وان�صموا اإىل اجلي�س 

ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  من  تاديوى-  د/جيم�س  واأفاد 
14

»واو«. فى  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى 

1�00 فرد  اأن  النور-  النت�صار على قوات  �صارك فى  والذى  الغزال  وعني فى حكومة غرب بحر 

وقال د/جيم�س اإنه بعيدا عن �00 من قوات النور فى 
15

ان�صقوا فى واو و �000 اآخرين فى راجا.

الوحدة املتكاملة امل�صرتكة لي�س له موؤيدين فى الواقع بقوا فى منطقة واو- وقد تاأكد هذا لحقا 

خالل زيارة اإىل واو.

فى  ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  املنحازة  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  فى  املقاتلني  عدد  اأن  كما 

انخفا�س حاد. وترتاوح قوات الفاجناك التابعة جلابريل تاجن- جينيا بني ��0 ح�صب تقدير اجلي�س 

و 150 
17

منى حلكومة ولية اأعاىل النيل  و �00 ح�صب تقدير امل�صت�صار الأ
16

ال�صعبى لتحرير ال�صودان

وقال العميد ماريال اأن �5 فقط من مقاتلى املورل فى 
18

مم املتحدة. ح�صب تقدير اأحد مراقبى الأ

خرون فى وال�صطرابات التى �صهدتها ملكال.  قوات دفاع جنوب ال�صودان هم من بقوا بينما قتل الآ

وذكر اأي�صا اأن قوة نا�رش التابعة جلوردون كوجن قد انخف�صت فى �صباط / فرباير اإىل 48 معظمهم 

من كبار ال�صن واأن عددا من مقاتليه فى ادار قد ان�صقوا وان�صموا اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 

اآيار/مايو �صهد اللواء جاروث جاركوث- مفو�س  اأوائل  اأعاىل النيل. وفى  فى جالهاك فى �صمال 

ال�صوباط- احتفال فى كيتبيك- م�صقط راأ�س جوردون والعا�صمة غري الر�صمية التى �صهدت ان�صقاق 

اأقل من  اأن  نباء عن   كما تواترت الأ
19

اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. بقية قوته وان�صمامها 

الدفاع عبد  وزير  اأوفى  اإذا  واأنه  ال�صودان ظلوا فى ملكال  قوات دفاع جنوب  ميلي�صيات  400 من 

  فى الوقت الذى ميكن اأن توجد فيه جمموعات �صغرية فى مواقع 
�0

الرحيم بوعده ف�صيبعدوا جميعا.

قل لعدد اأفراد  اأخرى واأن بع�صهم قد اندمج متاما مع القوات امل�صلحة ال�صودانية، مازال التقدير الأ

الو�صع،  واأيا كان  للغاية.  اآلف فرد يبدو مرتفعا   10 البالغ  ال�صودان  ميلي�صيا قوات دفاع جنوب 
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من فى  اأزيحت قوات دفاع جنوب ال�صودان املنحازة للقوات امل�صلحة ال�صودانية كتهديد رئي�صى لالأ

اجلنوب.

دمج قوات دفاع جنوب ال�شودان وم�شاألة اخلالفة 

من فى اجلنوب يقو�صه التباطوؤ فى اإدماج قوات دفاع جنوب  يجابى فى قطاع الأ اإن هذا التطور الإ

ال�صودان فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. وكان للف�صل- الذى من الوا�صح اأنه مت التغلب عليه 

دراك  الإ اإعالن جوبا، قبل  وىل بعد  الأ يام  الأ �صباب. ففى  الأ 19 حزيران/يونيو- عدد من  باإعالن 

القيادة  ال�صلطة- كانت هناك مقاومة مفتوحة لالندماج الكامل من قبل  الكامل لتداعيات حتول 

العليا فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان التابعة جلاراجن وحلفائها ال�صيا�صيني بقيادة جمموعة 

تلتف حول ربيكا جاراجن. وقد �صعفت هذه املقاومة اإل اأنها مل يق�س عليها.

يتمثل جمال اآخر من جمالت التوتر فى انعدام ثقة اجلاراجنيني فى ريك ما�صار الذى كانت �صلطته 

تباعه مب�صاحة  حمدودة فى حياة جاراجن. ومت�صيا مع طريقته املختلفة فى القيادة، �صمح �صالفا لأ

ق�صى حد. وعلى الرغم من خماوف الدنكا من �صلطة النوير ل  كبرية للمبادرة وهو ما اغتنمه ريك لأ

يوجد دليل قوى على موؤامرة عرقية يحيكها ريك وباولينو للهيمنة على حكومة جنوب ال�صودان، اأيا 

قد يكون  لريك طموحات فى اأن ي�صبح رئي�صا جلنوب 
 �1

مم املتحدة. كانت �صكوك بع�س م�صئوىل الأ

قامة منطقة  اأنه ا�صتغل و�صاطته بني حكومة اأوغندا وجي�س الرب للمقاومة لإ م�صتقل وتردد كثريا 

لي�س »ميكانيكيا«  مر  القبلية حية فالأ النزعة  اأنه طاملا بقيت  اإل  ال�صتوائية.  الولية  له فى  نفوذ 

 فعلى �صبيل املثال، يعتقد اأن باولينو- وهو 
��

متاما، ح�صبما ذكر اأحد وزراء حكومة جنوب ال�صودان.

من النوير- يدين بالولء التام ل�صالفا- وهو من الدنكا. ومن جانبهم ف�صل اجلاراجنيون فى تقدمي 

رث الذى خلفه جاراجن  قائد جدير بالثقة فى حني ينظر اإىل ربيكا ببع�س ال�صك. يتمثل جزء من الإ

�صالح وقوات دفاع  فى جي�س �صعبى لتحرير ال�صودان يفتقر اإىل النظام وهو فى حاجة ما�صة اإىل الإ

ال�صودانية تربطهما عالقات ولء  امل�صلحة  للقوات  امتدادا  ال�صودان كانت حتى وقت قريب  جنوب 

املقبول  القيادة  وت�صل�صل  القيادة  وهياكل  املوؤ�ص�صية  اإىل  افتقارهما  يعد  احلقيقة،  وفى  لباولينو. 

اإحدى ال�صمات املميزة لهاتني اجلماعتني امل�صلحتني. ففى حني اعرت�س جاراجن على تكوين جي�س 

نه نظر  الكيان لأ �صاأنه احلد من �صلطته. منع باولينو من بناء مثل هذا  ن هذا كان من  حمرتف لأ

اإليه كتهديد للقوات امل�صلحة ال�صودانية. ونتيجة لهذا، �صيعتمد الندماج الفعال لقوات دفاع جنوب 

اأنه  اإ�صالحات كربى. لهذا فاإن ما يعتقد  اإجراء  ال�صودان فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان على 

م�صكلة ع�صكرية ما هو اإل م�صكلة �صيا�صية ب�صكل اأكرب تتعلق بقيادة  احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان وتوجيهه. 
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يتعلق  فيما  املحا�صبة  من  مبزيد  ال�صودان  جنوب  حكومة  جمعية  تطالب  مت�صل،  �صياق  وفى 

مبخ�ص�صات الدفاع التى ت�صتنفد اأكرث من ثلث اإجماىل ميزانية احلكومة البالغة �1.5 مليار دولر 

لتحرير  ال�صعبية  احلركة  من  كل  وي�صكو   )�007 ال�صودان،  جلنوب  الت�رشيعية  )اجلمعية  اأمريكى 

ال�صودان ونواب املعار�صة فى الربملان من عجز اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان عن اإخبارهم بعدد 

.  وجرى فى معظم 
��

جنوده، اإذ جتاوزنا عن تقدمي طلب موازنة ذات بنود وذلك لفتقاره اإىل التنظيم

فراد املن�صمني اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان عرب جنوب ال�صودان وكان  عام �006 قيد الأ

مم املتحدة املتعاملني مع هذا  ، بيد اأن اأحد م�صئوىل الأ
�4

من املنتظر اإمتامه فى اأوائل عام �007 

.
�5

الربنامج ذكر اأن النتائج جاءت ع�صوائية واأنه من غري املنتظر اخلروج برقم دقيق

ومما له اأهمية اأي�صا كانت م�صاألة اندماج كبار قيادات قوات دفاع جنوب ال�صودان فى اجلي�س ال�صعبى 

لتحرير ال�صودان. فهذا الندماج ميثل تهديدا لهيمنة اجلارجنيني، كما اأنه �صيلقى مقاومة فى بع�س 

عداء ال�صابقني. ويرجع تاأخر الندماج اإىل خف�س  ماكن ب�صبب العداء املتاأ�صل للنوير وغريهم من الأ الأ

الرتب الذى نتج عن �صيا�صة القوات امل�صلحة ال�صودانية املتمثلة فى �رشعة الرتقيات ل�رشاء ولء قادة 

لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  مقاتلى  بني  دجمهم  �صيثريه  الذى  وال�صتياء  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات 

 وعلى جانب قوات دفاع 
�6

كرب.  ال�صودان اأ�صحاب الولء احلقيقى ذوى اخلربة املماثلة، اإن مل تكن الأ

جنوب ال�صودان جاءت النظرة اإىل امل�صكلة من منظور معاك�س: اإذ كيف ميكن دمج �صباط – بع�صهم 

ميني واأقل خربة من نظرائهم فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان؟ وقد اعرتى باولينو القلق  من الأ

. وي�صتعد �صباط قوات دفاع 
�7

من اأن برنامج الندماج قد يثري ال�صتياء اإذ مل يتم التعامل معه بحذر 

جنوب ال�صودان ال�صابقون – والذين ومل يح�صل بع�صهم على رواتبهم بعد – مقتنعني اأنهم �صيتولون 

 .
�8

منا�صب عليا عندما تنفذ عملية الندماج بفاعلية: اإل اأن اآخرين اأقل يقينا منهم

و�صع على ال�صلطة.  كما اأ�صبح عدم اإقدام �صالفا على تعيني وزير للدفاع ق�صية فى اإطار ال�رشاع الأ

موال عرب  الدفاع فعليا ومع عدم وجود وزارة للدفاع حتول الأ وي�صغل �صالفا حاليا من�صب وزير 

اإدارة ال�صئون الداخلية باجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. ومن �صاأن تعيني وزير دفاع دائم تي�صري 

املتعلقة  ال�صتجوابات  والرد على  اجلمعية  اأمام  للح�صور  م�صئول حكومى منا�صب  وتقدمي  دارة  الإ

باملوازنة. اإل اأن مثل هذا التعيني قد يجعل التوترات امل�صتعرة بني اجلارجنيني واأن�صار �صالفا تطفو 

على ال�صطح حيث �صيكون من ال�صعب اإيجاد �صخ�س مل مييل اإىل اإحدى اجلماعتني والذى مازال ميكنه 

العتماد على اجلي�س. ويعود جزء من �صبب درجة ال�صتقرار احلالية اإىل حقيقة اأن باولينو يتعامل 

مبا�رشة ودون و�صيط مع �صالفا. وقد يعقد تعيني وزر للدفاع – حتى واإن كان متعاطفا مع حمور 

قل فى الربملان  ال�صبب حث ع�صو واحد على الأ – هذه العالقة احل�صا�صة. ولهذا  – �صالفا  باولينو 

  .
�9

ومقرب من باولينو �صالفا على ترك املن�صب �صاغرا وموا�صلة التعامل مع اجلمعية بنف�صه
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متثل حقيقة اأن اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وقوات دفاع جنوب ال�صودان يح�صالن على الطعام 

ني�صان/  منت�صف  فى  الكالمية  امل�صادة  فى  تت�صح  كما  للنزاع،  اأخرى  نقطة  خمتلفة  م�صادر  من 

مدادات الغذائية. وفى تلك احلادثة، ا�صتوىل  اأبريل فى ميناء جوبا حول حمولة مركب ب�صائع من الإ

مر الذى األقى  مدادات الغذائية الأ العقيد جون مالوك من قوات دفاع جنوب ال�صودان بالقوة على الإ

اأوياى دينج القب�س عليه بعده. ومل يفرج عنه اإل بعد تدخل �صالفا املبا�رش، الذى اأمر بتوزيع املواد 

. وقع هذا احلادث، فى وقت �صافر فيه بولينو اإىل جنوب 
�0

الغذائية على قوات دفاع جنوب ال�صودان

�صباب �صحية. واأدى �صعف  حالته ال�صحية اإىل خماوف ب�صاأن ه�صا�صة عالقة قوات دفاع  اأفريقيا لأ

خذ فى العتبار بطء برنامج الندماج، وفى  جنوب ال�صودان واجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، مع الأ

الواقع، من غري الوا�صح من املناق�صات مع كبار �صباط قوات دفاع جنوب ال�صودان الذين قد يخلفوا 

 اأما نائبه �صلطان عبد الباقى فهو فى اأواخر الثمانينيات  من العمر ومن 
�1

باولينو فى حال وفاته. 

غري املحتمل تر�صيحه خلالفته. وقد لعب �صيمون جاد ويت�س وبيرت جيديت دورا كبريا فى الق�صاء 

على النزاع على توزيع الطعام فى جوبا بيد اأنه ل يعتقد اأن اأى منهما قادر على توىل القيادة. وهذا 

كيد اأن يح�صل على دعم القاعدة  ما يعطى الفر�صة لـ » طيب جالوك« كمر�صح اأول اإل اأنه من غري الأ

و�صع من �صباط ال�صف واجلنود فى قوات دفاع جنوب ال�صودان، اأو ما اإذا كان ميكنه بناء عالقة  الأ

مع �صالفا من نوعية تلك العالقة التى حققها باولينو. وكما هو احلال مع اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

اأقوياء  اأفراد  اإىل موؤ�ص�صات قوية العتماد على  ال�صودان   ال�صودان، يدمي افتقار قوات دفاع جنوب 

بقاء على متا�صكها.  لالإ

عالن جناحا كبريا فى نزع  عالن جوبا مل ت�صت�صعر بعد، حقق الإ ثار الكاملة لإ وعلى الرغم من اأن الآ

فتيل تهديد داخلى كبري لعملية ال�صالم. كما دجمت اأدوار �صالفا وباولينو فى عهد ما بعد جاراجن 

وعززت قيادة اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان واأفراده ما يفرت�س اأنها مواجهة و�صيكة مع القوات 

امل�صلحة ال�صودانية على احلدود بني ال�صمال واجلنوب. 

نزع �شالح الـ »لو نوير« 

اأمنية  م�صكالت  توجد  خرى  الأ امل�صلحة  اجلماعات  مثلته  الذى  التهديد  من  جوبا  اإعالن  حد  بينما 

اأخرى فى جنوب ال�صودان. لقد روع جي�س الرب للمقاومة الولية ال�صتوائية ل�صنوات عديدة وحاولت 

مر برعاية و�صاطة �صالم بني حكومة اأوغندا وقيادة جي�س  حكومة جنوب ال�صودان مواجهة هذا الأ

ن، اإل اأنها حظيت مبزيد من الدعم   ومل ت�صفر الو�صاطة عن الكثري حتى الآ
��

الرب للمقاومة فى جوبا. 

�007. كما اأن عدد املدنيني الذين يحملون ال�صالح ونزعتهم لتوجيهه  اأبريل  الدوىل فى ني�صان/ 

اإىل بع�صهم البع�س اأو اأن متثل تهديدا لل�صلطة املعنية يعد م�صكلة اأمنية كربى اأخرى تواجه اجلي�س 
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ال�صعبى لتحرير ال�صودان، وهى م�صكلة اأدت اإىل الربنامج املعقد لنزع ال�صالح فى عام �006. 

لقد جت�صد عدد من العنا�رش فى القرار. فقد اأكد خطاب اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان » اإن اأهلنا 

يقتل بع�صهم بع�صا« لتربير نزع ال�صالح. وي�صري هذا بقوة اإىل ال�رشاع بني الـ »لو نوير« وجريانهم 

خالل هجرتهم ال�صنوية فى مو�صم اجلفاف كما �صمل اأي�صا القتال الع�صائرى بني الدنكا فى منطقة 

البحريات ومناطق رعى املا�صية التابعة للـ« مورىل« وغريها من ال�رشاعات املحلية. 

اأعدائها واإمنا  ال�صودان مل حتقق ن�رشا ع�صكريا على  ال�صعبى لتحرير  ن احلركة/ اجلي�س  ثانيا، ولأ

اأمنت اتفاق �صالم �صاغه املجتمع الدوىل فقد كانت بحاجة اإىل التاأكيد على هيمنتها على اجلنوب. 

عداء على قبول اأن اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان له وحده احلق  وقد حتقق هذا باإجبار احللفاء والأ

فى حمل ال�صالح. 

امل�صلحة  القوات  بني  العالقة  ب�صاأن  قلقة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  احلركة/  كانت  ثالثا، 

ال�صودانية وعدد من اجلماعات امل�صلحة فى اجلنوب. وفى هذا ال�صياق، راأى اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

الق�صاء عليه، وكقوة ذات �صيادة فاإن له �صلطة مواجهة  ال�صودان فى هذه اجلماعات تهديدا يجب 

�صا�صعة مثل جنوب  الكامل فى منطقة  املدنيني  ال�صكان  �صالح  نزع  اإن  ال�صالح.  اأى جماعة حتمل 

حوال. اأما على املدى الق�صري، كان مو�صع  ال�صودان يعد هدفا على املدى الطويل جدا فى اأح�صن الأ

ن اإعالن جوبا ُعد 
خرى التى كانت �صببا فى اأ القلق الرئي�صى فى الق�صاء على اجلماعات امل�صلحة الأ

اإجراء �رشوريا مبكرا. 

ومن املحتمل اأن ترى عنا�رش فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى نزع �صالح املدنيني و�صيلة 

جنوب  دفاع  وقوات  النوير  »ل�رشب  اأو  املدنيني  وحلفائها  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  لتقوي�س 

 كما قال اأحد اأع�صاء الربملان. كما اأن تلك املجموعة فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 
��

ال�صودان«

اإىل اجلي�س  ال�صودان املن�صمة  ال�صالح لتقوي�س قوات دفاع جنوب  ا�صتغالل نزع  والتى ترغب فى 

ن من �صاأنه اإحداث حتول غري مرغوب فيه فى ال�صلطة( وترغب فى  ال�صعبى تعار�س اإعالن جوبا ) لأ

�رشب النوير الذين يحملونهم م�صئولية مذبحة للدنكا وقعت فى منطقة » بو« فى عام 1991. 

لقد ركز اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان جهوده على الـ »لو نوير« وجماعات اأخرى فى و�صط اأعاىل 

النيل ب�صبب العنف الذى يرتبط تقليديا بهجرة املا�صية فى مو�صم اجلفاف. وقد نفذت عملية نزع 

�صالح اجلي�س الوطنى لتحرير ال�صودان بوا�صطة قوة خمتلطة قوامها �000 جندى حتت قيادة بيرت 

ول/ دي�صمرب �005  بول كوجن- وهو من النوير- والتى و�صلت اإىل ولية جوجنلى فى كانون الأ

اأن  من  الرغم  على  اأنه  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  �صباط  كبار  اأحد  وذكر  العملية.  تلك  لبدء 

جورج اأثور كان �صابطا كبريا فى اأعاىل النيل، فقد اأق�صاه بول كوجن الذى كان على ات�صال مبا�رش 

  .
�4

بالقيادة فى جوبا 
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فى البداية، وجد اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان نف�صه يواجه » جي�صا اأبي�س« من �صباب الـ« لو« 

�صل من داريك  املدججني بال�صالح جاءوا من مناطق رعى املا�صية والذين تلقوا ت�صليحهم فى الأ

 واعرت�س 
�5

مات�صار بعد ان�صقاقه عن احلركة / اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى اأوائل الت�صعينيات. 

مربو املا�صية من الـ »لو« على ت�صليم اأ�صلحتهم متذرعني باأنهم بحاجة اإليها حلماية قطعانهم من 

املورىل واأنه ينبغى على اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان نزع �صالح املورىل اأول اأو بالتزامن. ورف�س 

بي�س فى كانون  اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان هذا مما اأعد امل�رشح للهجمات التى �صنها اجلي�س الأ

 .
�6

الثانى/ يناير  على اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان والتى قتل فيها مئات من مقاتلى اجلي�س

اأدت تلك الكارثة اإىل اأن اأ�صبحت قيادة احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى جوبا مت�صلة 

منية التابعة حلكومة جنوب ال�صودان �صارعت  ات�صال وثيقا بامل�صاألة، على الرغم من اأن اللجنة الأ

. وقد ف�صل �صالفا �صبط النف�س، اإل 
�7

بالف�صل بني من طالبوا برد عنيف ومن طالبوا ب�صبط النف�س

ت�صيطر  اأن قيادة جوبا مل  . ويبدو 
�8

الغلبة لهم  الذين كانت  املت�صددين من اجلي�س  اأنه مل يعار�س 

م�صلحة وحفنة من  بقيادة  اأخذت  واأنها  ال�صيطرة  نطاق  ما خرجت عن  متاما على عملية �رشعان 

القادة يتزعمهم بول كوجن. 

بي�س  الأ اجلي�س  من  عنا�رش   �006 يناير  الثانى/  كانون  اأواخر  فى  بداأت   التى  املعارك  �صملت 

اإىل  اأن مابواير مل ينزل  الرغم من  ال�صودان )على  وقوات توما�س مابواير قائد قوات دفاع جنوب 

قيادة  حتت  جاتويت�س«  لـ»�صيمون  املوالية  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  من  وجزء  القتال(  �صاحة 

والذين قاتلوا  ال�صودان-  لتحرير  ال�صعبى  اإىل اجلي�س  ان�صم موؤخرا  – الذى  �صيمون ويجاجن  نائبه 

وىل عقب توقيع اإعالن جوبا مبا�رشة ونتيجة لهذا  .  ووقعت املعارك الأ
�9

جميعا قوات بول كوجن

اأ�صبح و�صع �صيمون جاتويت�س و�صيمون ويجاجن وغريهما م�صاألة تخمني. واأظهر القتال اأن الولءات 

العرقية كانت اأقوى من الرتباطات باجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان حيث حاربت وحدات اجلي�س 

بع�صها البع�س فى فو�صى وا�صطراب. وقد نفى جاتويت�س اأن تكون قواته حاربت اجلي�س ال�صعبى 

اأن يقاتلوا اجلي�س  ال�صودان كيف لهم  ال�صعبى لتحرير  اإنهم اجلي�س  ال�صودان قائال: » حيث  لتحرير 

 على الرغم من هذا، فقد قاتل نائبه اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 
40

ال�صعبى لتحرير ال�صودان«. 

 .
41

– حتى واإن حارب بينما كان يرفع علم اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان
بي�س وا�صحة  كانت امل�صاندة من املخابرات الع�صكرية التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية للجي�س الأ

اإىل  مرارا  ت�صل  بي�صاء  مروحية  طائرة  �صوهدت  عندما   �006 مايو  – اآيار/  اأبريل  ني�صان/  فى 

لتحرير  ال�صعبى  افرت�س مراقبو اجلي�س  لونها،  يواى. وب�صبب  بالقرب من  �صيمون ويجاجن  مع�صكر 

مم املتحدة، اإل اأنه ا�صتنتج لحقا اأن تلك املروحية رمبا كانت تنقل  ال�صودان اأنها طائرة تابعة لالأ

بي�س  اإمدادات ع�صكرية من القوات امل�صلحة ال�صودانية اإىل قوات ويجاجن، التى كانت ت�صاند اجلي�س الأ
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الذى كان  املوقف  انتهاز  ال�رشاع، ورمبا حاولت  الع�صكرية   وبينما مل تخطط املخابرات 
4�

اآنذاك.

يتك�صف لدعم اأولئك املعار�صني للجي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. 

القتال بني  – وهى مركز  ال�صودان فى »موتوت«  لتحرير  ال�صعبية  وفقا ملا ذكره م�صئولو احلركة 

بي�س واجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان – و�صل بول كوجن اإىل املنطقة فى 16 اآيار / مايو  اجلي�س الأ

 وبعد عدة 
4�

بي�س اأوقفه مدعوما بقوات قادها �صيمون ويجاجن.  لتنفيذ نزع ال�صالح، اإل اأن اجلي�س الأ

اآيار/ مايو فى منطقة تويك )وهى منطقة رعى(   18 مناو�صات ب�صيطة وقعت مواجهة �صاملة فى 

بي�س فى حني مل يقتل من  خارج موتوت وكارام ويواى والتى قتل فيها �11 من مقاتلى اجلي�س الأ

 وقد اأنهت هذه املواجهة ال�رشاع. اإل اأنه اأثناء 
44

اإل جندى واحد من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. 

بي�س معه بع�صا من اأ�صواأ ما نهبوه من املا�صية وممتلكات املدنيني. وعند  ان�صحابه حمل اجلي�س الأ

مطاردتهم للقوات املن�صحبة، نهب اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان من قاموا بالنهب واحتفظ بكثري 

 .
45

من املمتلكات امل�رشوقة بالفعل

على الرغم من اأن عنا�رش قوات جاتويت�س مل تقاتل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان ادعى اأنه اأ�صدر 

�صيلوك  ال�صوباط فى منطقة  نهر  دوليب« على �صفوف  »تل  اإىل  ال�صمال  اإىل  للتحرك  وامر  الأ اإليهم 

اأن قوات دفاع جنوب  على وجه الدقة لتجنب ال�صدام مع اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. ويبدو 

اأنها  بيد  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  للجي�س  الولء  ادعاءها  وا�صلت  لـ»جاتويت�س«  التابعة  ال�صودان 

بي�س  ن بول كوجن مل يقبلها. وعلى اأية حال، مل ين�صم اأفراد من قوته واجلي�س الأ تركت امليدان لأ

املتفكك اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. وبدل من مطاردة هذه القوات، عقد بول كوجن اجتماعا 

 وقد عباأ القادة املواطنني 
46

لل�صلطات املحلية فى �0 اآيار/ مايو ليبداأ تنظيم عملية نزع ال�صالح.

لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  اإىل  ثم  ومن  املحلية  ال�صلطات  اإىل  خاللهم  من  امل�صلمة  �صلحة  الأ واأعطيت 

ال�صودان. وا�صتمرت هذه العملية ملدة �صهرين اأعلن بعدها اأن عملية نزع ال�صالح كانت فعالة بن�صبة 

99 باملائة، على الرغم من اأن ذلك يبدو م�صكوكا فيه. 

مم املتحدة وم�صادر اأخرى، فاإن التقديرات تتباين، اإل اأن 400 جندى من اجلي�س  ووفقا لتقارير الأ

بي�س قد قتلوا فى اأثناء حملة جوجنلى  ال�صعبى لتحرير ال�صودان وحواىل 1�00 من مقاتلى اجلي�س الأ

لنزع ال�صالح. اإل اأن م�صئولني فى مقاطعة نايرول )التى ت�صم بع�س القرى التى �صهدت معظم القتال 

مم املتحدة حول عدد  �14. وهناك ت�صارب بني م�صادر الأ العنيف( قدروا اإجماىل عدد القتلى بـ 

اأحد امل�صئولني الذى تايع ال�رشاع عن كثب اأن جمموعة  القتلى املدنيني بني الـ » لو نوير« وذكر 

. وعلى الرغم من نهب اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 
47

قليلة فقط من املدنيني قد لقوا م�رشعهم

بي�س اأعدادا كبرية من املا�صية وحرقوا العديد من املزارع وكانت قرية كاارم قد دمرت  واجلي�س الأ

 .
48

نها كانت تعد مركزا للمقاومة  بالكامل لأ
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وراأى بول كوجن وقيادة اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأن مربى املا�صية امل�صلحني ميثلون تهديدا 

للنظام املدنى واأن اللجوء اإىل عمل ع�صكرى هو وحده ما �صيحل امل�صكلة. اإل اأن اآخرين راأوا اأن الـ 

من واأرا�صى الرعى وحمطات الرى واأنه كان  »لو نوير« لديهم �صكاوى حقيقية مثل احلاجة اإىل الأ

اعتقدوا  كما  الوح�صية.  احلملة  تلك  مثل  فى  ال�رشوع  قبل  املخاوف  هذه  مع  التعامل  الواجب  من 

بقاء على احلوار مع ال�صباب الذين  اأن ال�صلطات املحلية كان يجب عليها امل�صاركة ب�صكل اأكرب والإ

يحملون ال�صالح. ومما له دللة اأن ا�صرتاك جميع كبار م�صئوىل قوات دفاع جنوب ال�صودان – الذين 

 كما 
49

خري. عالن جوبا- فى هذا املوقف الأ ان�صموا اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان نتيجة لإ

ذكروا اأنه مع اأخذ معرفتهم باملنطقة فى العتبار، كان من الواجب الت�صاور معهم. 

كما اتفق باولينو مع هذا التقييم واأكد اأنه مل ينخرط ل فى تخطيط حملة نزع ال�صالح ول تنفيذها. 

وفى الواقع كان باولينو فى ني�صان/ اأبريل من�صغال للغاية بحملة نزع ال�صالح فى لو حتى اأنه ذكر 

 وقد نقل 
50

لـ » اأوياى دينج« اأنه يريد اأن يعود بول كوجن اإىل جوبا لتو�صيح ما قام به من اأعمال. 

عاىل النيل- الذى حوله  مر اإىل جورج اأثور – قائد فرقة اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان لأ هذا الأ

مبا�رشة اإىل �صالفا بدل من متريره اإىل بول كوجن. واأو�صى اأثور بال�صماح لـ»بول« بالبقاء فى امليدان 

 وقد اأو�صح هذا معار�صة بولينو للطريقة التى نفذت 
51

متام مهمته وقد وافق �صالفا على ن�صيحته.  لإ

بها عملية نزع ال�صالح واملقاومة امل�صتمرة ل�صلطته. 

وينحى البع�س بالالئمة على اجلاراجنني – الذين مازلوا ي�صيطرون كثريا على اجلي�س عن طريق 

)نائب  ماى  جاروث  جيم�س  واللواء  للعمليات(  ركان  الأ رئي�س  نائب   ( اأجاجن  وبيور  دينح  اأوياى 

– ل�صتغاللهم احلملة �صد » اللو«  رئي�س ال�صئون اللوجي�صتية( واللواء جاروث �صالفا �صافا ماثوك 

بقاء على و�صعهم املميز فى اجلي�س. اإل اأنه ل يوجد دليل  �صعاف قوات دفاع جنوب ال�صودان والإ لإ

 1991 عام  فى  النوير  ارتكبها  التى  للمذبحة  انتقام  كعملية  خمططة  كانت  احلملة  اأن  على  قوى 

مم املتحدة فى ال�صودان اإىل اأن  �صد »البوردنكا«. وعلى الرغم من هذا، خل�س تقرير موجز لبعثة الأ

ال�رشاع بني  �صعال  الفر�صة لإ »للمف�صدين«  اأعطى  اأنه  واأ�صاف  اإعالن جوبا«.  التوجه احلاىل يهدد 

مم املتحدة، ال�صودان،  اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وال�صكان املحليني )التقرير املوجز لبعثة الأ

مر فى هذا املجتمع  �� اآيار/ مايو �006(. كما اأفاد بوجود ات�صالت بني عنا�رش مل تتاأثر بهذا الأ

وقائدى قوات دفاع جنوب ال�صودان جابريل تاجن- جينيا وجودرون كوجن. ومع هذا اإذا كان الهدف 

من املعاملة الوح�صية لـ »لو نوير« هو تثبيط جنود قوات دفاع جنوب ال�صودان عن الن�صمام اإىل 

ن بولينو مل ين�صحب  اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأو ت�صجيعهم على الن�صقاق، فاإن هذا مل يفلح لأ

من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان على الرغم من عدم موافقته على عملية نزع ال�صالح. 

اأكدت على احلوار وبذلت  – والتى  اأكوبو  التى نفذت فيما بعد فى  هداأ«  ال�صالح »الأ اإن عملية نزع 
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دراك اأن حملة لو نوير كانت  �رشاك ال�صيوخ والقيادات ال�صابة – رمبا كانت نتيجة لإ جهودا اأكرب لإ

عنيفة بدون داع وعزلت ال�صكان املحليني. كما اأنه كان من املمكن اأن بولينو كان ميار�س �صلطة 

اأكرب على ال�صئون الع�صكرية فى منت�صف عام �006 واأنه كان فى و�صع ميكنه من منع تكرار كارثة 

األقت بظاللها على  اأنها  اإل  ال�صالح فى جوجنلى  اأية حال، مل يكن من عملية نزع  جوجنلى. وعلى 

قيادة اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وكل من ارتبط بالعملية.  

ومن غري املتوقع اأن تنتهى حملة اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان لنزع �صالح املدنيني قريبا. وتنفذ 

عمليات جديدة بني املورىل والبوردنكا والدنكا فى ولية البحريات، واإن اتبعت فيها توجهات اأقل 

قمعية. حتى اأن هناك حديثا عن مزيد من احلمالت بني » اللو« فى و�صط اأعاىل النيل واكوبو. وجترى 

خطط على قدم و�صاق اأي�صا لنزع �صالح الـ »توبوزا« وهناك حاجة اإىل التفاق مع حكومة كينيا لنزع 

طار الزمنى على الرغم من اأن �صيئا مل ينجز حتى كتابة  �صالح الـ »توركانا« املجاورة خالل نف�س الإ

�صيتطلب نزع �صالح قبيلة »كاراماجوجن«  القبائل  اأن نزع �صالح هذه  املوؤكد  �صبه   ومن 
5�

التقرير.

وغندية، الذين يتقاتلون معهم با�صتمرار على املا�صية والع�صب. وقد حاول الربيطانيون نزع هذه  الأ

القبائل نف�صها منذ قرن م�صى وبذلت حماولت عديدة منذ ذلك احلني، لهذا ل ميكن املبالغة فى 

�صعوبة املهمة. وبينما خططت هذه احلمالت ظاهريا لتقوية اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان ملنع 

القوات ال�صودانية من خلق ق�صية عامة لدى من ي�صعرون بال�صتياء، قد تزيد من العداء املحلى اإذا 

التنفيذ ومن غري  ال�صالح مازال حتت  اأن نزع  الوا�صح  واإن�صانية. ومن  اأكرث تقيدا  باأ�صلوب  مل تنفذ 

املنتظر اأن ينتهى قريبا. 
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ثانيا: احتماالت العودة اإلى ال�شراع الم�شلح

يوجه النتباه- مع قدر من ال�صتقرار الداخلى – اإىل احتمال ا�صتئناف ال�رشاع امل�صلح بني اجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية، على الرغم من عدم وجود اإجماع على هذا. وقد 

عداد  اعترب معظم وزراء حكومة جنوب ال�صودان وم�صئوليها و�صباط اجلي�س والذين اأجرت معهم لإ

ع�صاء ال�صابقون  هذا التقرير – مثل هذا ال�رشاع ممكنا وراأى العديد اأنه ل ميكن جتنبه. ويظهر الأ

ال�صودانية وحزب  امل�صلحة  بالقوات  الوثيقة  الرتباطات  – ذوو  ال�صودان  دفاع  جنوب  قوات  فى 

 . وكلما اقرتب طرف 
5�

املوؤمتر الوطنى – اأكرث ميال لتوقع مثل هذا ال�رشاع، ومنهم قائدهم باولينو

املتكاملة  الوحدة  قادة  كبار  اأحد  وذكر  التوقعات.  هذه  ترددت  واجلنوب  ال�صمال  بني  احلدود  من 

ال�صمال  حدود  على  – الواقعة  »ربكونا«  فى  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  للجي�س  التابعني  امل�صرتكة 

  وحتدث حاكم ولية الوحدة عن »خطر حمتمل على 
54

وقت.  اأى  فى  احلرب  اندلع  يخ�صى  – اأنه 
اأنه   اأفاد مفو�س »ربكونا« بو�صوح   فى حني 

55
)ال�صمالية اجلنوبية( ب�صبب وجود املوارد« احلدود 

 وحتدث اأحد كبار م�صئوىل القيادة 
56

»ميكن اأن ي�صبح هناك الكثري من العنف حول تر�صيم احلدود« 

العليا للجي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان عن الحتمال القوى باندلع »حرب اقت�صادية« توؤدى اإىل 

ن يرجع اإىل تدهور  مر حتى الآ عنف على طول احلدود وتوقع اأن ال�صبب الوحيد لعدم حدوث هذا الأ

 .
57

و�صع حكومة ال�صودان فى دارفور

من فى اجلنوب – خا�صة فى اأعاىل النيل  يوؤكد جميع م�صئوىل حكومة جنوب ال�صودان فعليا اأن الأ

القوات امل�صلحة  اأن  البع�س يرى  اأن  اإل  اإعالن جوبا  �006 بف�صل  اأواخر  – قد حت�صن فى  الكربى 

ثارة عدم ال�صتقرار. وقد لفت اللواء جيم�س هوث النتباه  ال�صودانية مل تتوقف عما تبذله من جهود لإ

اإىل اخلطر الذى يفر�صه تواجد 5000 جندى جنوبى ودارفورى تابعني للقوات امل�صلحة ال�صودانية 

ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  التابعة  اأن توجد املخابرات احلربية  الدائمة  مكانية  الإ واإىل  فى جوبا 

 وفى الولية 
58

ق�صية م�صرتكة مع بع�س املدنيني امل�صلحني الكثريين الذين مل ينزع �صالحهم بعد.

الوحدة  عرب  اإمدادت  على  حت�صل  بويا  ميلي�صيات  اإحدى  اأن  عن  اأنباء  ترددت  ال�رشقية  ال�صتوائية 

املتكاملة امل�صرتكة التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية وتتلقى توجيهات من موريني كاوندا، وزير 

خرى   اأما اجلماعات امل�صلحة الأ
59

الرفاهة الجتماعية – من حزب املوؤمتر – فى حكومة الولية.

التى مل تن�صم ل اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان ول اإىل القوات ال�صودانية اأو مل تنزع �صالحها 

مبوجب بنود اتفاق ال�صالم ال�صامل ت�صم وحدات من قوات الفرتيت التابعة لـ »اأتوم النور« فى منطقة 
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راجا واأفرادا من جماعات يدعمها توما�س مابواير وجابريل تاجن- جينيا وجوردون كوجن. وعلى 

من قد حت�صن واأن  و�صع اأن الأ الرغم من هذا، ل يخالف وجود هذه اجلماعات امل�صتمر ال�صتنتاج الأ

من قد تقل�صت ب�صكل ملحوظ فى اأواخر عام �006.  قدرة القوات امل�صلحة على زيادة عدم الأ

تر�شيم احلدود و » م�شاألة اآبيى« 

اإن ف�صل عملية ال�صالم فى بناء الثقة بني احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وحزب املوؤمتر 

ال�صمال  بني  احلدود  طول  على  احلرب  اندلع  اإمكانية  من  للمخاوف  الرئي�صى  ال�صبب  هو  الوطنى 

واجلنوب. وقد منا انعدام الثقة العتقاد ال�صائد اأن احلكومة ال�صودانية غري ملتزمة باتفاق ال�صالم 

ال�صتقالل.  العظمى  الغالبية  اأن تختار  اإىل  امل�صري  تقرير  ال�صتفتاء على  اأدى  اإذا  ال�صامل، خا�صة 

وقد تاأكد هذا املوقف بقوة على ل�صان عدة اأع�صاء من فريق احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان الذى 

 .
60

تفاو�س حول اتفاق ال�صالم ال�صامل

ي�صتند  اجلنوب ل  ا�صتقالل  الوطنى جتاه  املوؤمتر  اأن موقف حزب  اجلنوب  العتقاد فى  ي�صود  كما 

را�صى ال�صودانية واإمنا اإىل خماوف من عدم قدرة  اإىل النزعة الوطنية اأو املخاوف ب�صاأن �صالمة الأ

بني  احلدود  على  اأهمها  يقع  والذى  املنقطة.  فى  النفط  حقول  اإىل  الو�صول  على  ال�صودان  حكومة 

تفجر  احتمال  عن  دوما  امل�صئولون  يتحدث  بالنفط،  الغنية  الوحدة  ولية  وفى  واجلنوب.  ال�صمال 

»�رشاعات على اأ�صا�س املوارد« على طول احلدود.

وهناك �صبب اآخر للتنبوؤ ب�رشاع حدودى و�صيك وهو رف�س حزب املوؤمتر الوطنى قبول ر�صم »جلنة 

  ويذكر اأن حكومات ال�صمال طاملا حتالفات 
61

حدود اآبيى« احلد بني جنوب كردوفان وبحر الغزال. 

مع » عرب امل�صريية« فى هذه املنطقة والذين �صتقع بع�س اأرا�صيهم فى اجلنوب حتت حكم » جلنة 

نتاج البرتول.  اآبيى«. ومع هذا، فمما له اأهمية كربى اأن » اآبيى« تتحول ب�رشعة اإىل مركز رئي�صى لإ

وبينما ق�صد  بحكم » جلنة حدود اآبيى« اإقامة احلدود العرقية  لـ »جنوك دينكا« وامل�صريية متثلت 

اأنها تقع  مر فى حقول نفط »هيجليج« التى يدعى الكثريون  اإحدى التعقيدات الرئي�صية فى هذا الأ

  .
6�

داخل ولية الوحدة قد حدد موقعها فعليا فى اآبيى

وقد اأ�صار الربوفي�رش دوجال�س جون�صون – رئي�س » جلنة حدود اآبيى« اإىل نف�س النقطة قائال: »اإذا 

اإىل املاء واملرعى فلن يوجد ما يعوق  الو�صول  الق�صية هى فقط حماية حق امل�صريية فى  كانت 

تنفيذ )جلنة حدود اآبيى (. اإن حقوقهم م�صانة. فالق�صية احلقوقية هى »النفط«  )جرتوجن نيوز، 14 

�صباط/ فرباير �007(. ومبوجب بنود اتفاق ال�صالم ال�صامل، وتزامنا مع اإجراء ال�صتفتاء على تقرير 

امل�صري، يجب اأن ي�صوت �صكان اآبيى على ما اإذا كانوا يرغبون فى الن�صمام اإىل الكيانات ال�صودانية 

ال�صمالية اأو اجلنوبية و�صيعتمد هذا الت�صويت على جناح عملية تر�صيم احلدود. وقد اأ�صبحت » ق�صية 
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م�صئول  وهو  ونرتز-  روجر  اأن  حتى  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  مل�صري  للغاية  مركزية  ق�صية  اآبيى« 

حكومى اأمريكى �صابق له خربة ل�صنوات عديدة فى ال�صودان – قال اإن ا�صتئناف احلرب بني اجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية �صيكون على هذه الق�صية )وينرتز، �007(. 

اإن التوترات احلدودية لي�صت متوقعة فى اآبيى وحدها. فمن املتوقع اأن ي�صبح جميع احلد الفا�صل 

 ويوؤكد م�صئولو 
6�

بني ال�صمال واجلنوب لب اخلالف بني حكومة جنوب ال�صودان وحكومة ال�صودان. 

�صول القت�صادية  » جلنة اأرا�صى اجلنوب«  - امل�صئولة عن تر�صيم احلدود – اأنه »اأينما وجدت الأ

ويتوقع هوؤلء امل�صئولون م�صكالت فى املناطق 
64

ميكن اأن تظهر امل�صكالت ) فى تر�صيم احلدود(«.

املنتجة للنفط فى ولية اجلنوب فى كل من هيجليج وكار�صانا وكالبيك؛ وفى حفرة بالقرب من 

نباء  حول وجود خمزونات من النحا�س واليورانيوم وفى  راجا فى غرب بحر الغزال حيث تواترت الأ

نتاج  اآدار؛ وفى كاكا �صمال ميلوت وهى مركز لإ ووداكونا �صماىل رينك وبالقرب من حقول نفط 

زرق.  ال�صمغ العربى ومناطق اإنتاج الذرة فى جنوب النيل الأ

خمتلطا  الع�صكرى  التمركز  جند  املناطق،  هذه  فى  بكارثة  املنذرة  التنبوؤات  هذه  من  الرغم  وعلى 

فالقوات امل�صلحة ال�صودانية تتواجد وحدها فى هيجليج وكالبيك ، بينما تتواجد القوات امل�صلحة 

 
65

ال�صودانية واجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان )معظم وحدات باولينو ماتييب( فى منطقة كار�صانا.

نه مع  وذكر اأحد لواءات اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأنه »�صيكون هناك قتال فى كار�صانا« لأ

ان�صمام قوات باولينو للجي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان  توؤكد القوات امل�صلحة ال�صودانية على وجوب 

 ويعرتف م�صئولو اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان مبوقفهم ال�صعيف بوجه 
66

عودة املنطقة اإليها. 

عام فيما يتعلق بحقول النفط اإل اأنهم يوؤكدون اأن قواتهم على مقربة مبا يكفى لتاأمني هذه احلقول 

  .
67

فى حالة تفجر ال�رشاع

النفط غرب  اإىل حقول  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  توقيع  ذكرى  فى  كلمته  فى  النتباه  �صالفا  لفت  لقد 

اإنها ت�صبح تربة خ�صبة للمواجهة بني القوات امل�صلحة ال�صودانية  اأعاىل النيل و�رشقه والتى قال 

 10 ال�صودان )�صودان تريبيون  ال�صعبى لتحرير  وميلي�صياتها التى حتارب بالوكالة وقوات اجلي�س 

اأحد م�صئوىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى ملكال  اأطلق  �007(. وقد  كانون الثانى/ يناير 

ن اإحالل ال�رشطة اخلا�صة حمل حاميات القوات امل�صلحة ال�صودانية فى منطقتى 
ادعاء مماثال ب�صاأ

نباء عن   وهناك تقارير مماثلة من اآبيى وبنيتيو. وقد تواترت الأ
68

نتاج البرتول. بالويت�س واآدار لإ

 
69

خرى فى اآبيى.  تواجد هذه الوحدات من �رشطة النفط - اأو من البرتول- فى ديفرا وحقول النفط الأ

ويزعم م�صئولو اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى بينتيو اأن �رشطة البرتول جندوا من بني »قوات  

اآخر   ومن ثم ميثل تواجدهم موؤ�رشا 
70

املخابرات« و قد تلقوا تدريبا راقيا و�صلحوا باأ�صلحة ثقيلة.

على التوترات املحتملة. 
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التطورات الع�شكرية على احلدود بني ال�شمال واجلنوب 

ال�صودانية  ال�صودان والقوات امل�صلحة  ال�صعبى لتحرير  اأن كال من اجلي�س  القلق  مما يثري مزيدا من 

يعززون مواقعهم فى املناطق احلدودية، على الرغم من اأن ال�صورة لي�صت وا�صحة متاما. وقد اأفاد 

مم املتحدة فى اآبيى بوجود زيادة غري حمددة فى اأعداد اللواء �1، اإل اأن القوات امل�صلحة  م�صئولو الأ

اأجزاء من  ن  غرا�س » التحقق واإعادة التنظيم« لأ اإن هذه الزيادة جاءت لأ ال�صودانية ردت بالقول 

  .
71

اللواء قيل اأنها تعود اإىل اآبيى بعد اخلدمة فى دارفور

اأي�صا كمنطقة �رشاع حمتمل مع تعزيز اجلانبني  النيل  اأعاىل  لقد ظهرت منطقة رينك فى �صماىل 

موقعا  وحتتل  واجلنوب  ال�صمال  بني  احلدود  من  قريبة  ورينك  املا�صى.  العام  فى  مواقعهما 

زرق.  ا�صرتاتيجيا بالن�صبة حلقول نفط ميلوت واآدار وهى نقطة انطالق ل�صد الرو�صري�س على النيل الأ

وقد عرب م�صت�صار اأمن اأعاىل النيل عن قلقله من اأن منطقة رينك ذات اأهمية فى حتديد احلدود بني 

 .
7�

زرق وليته والنيل الأ

وبينما كانت حامية القوات امل�صلحة ال�صودانية فى رينك فى طريقها لالن�صحاب، ذكر العميد ماريال 

مر قد اأعلن عنه مرارا  من الوحدة املتكاملة امل�صرتكة باجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأن هذا الأ

 فعلى العك�س، اأكد اأن اأعداد القوات قد ازدادت واأن هناك 
7�

طوال العام املا�صى دون اأى بادرة حترك. 

دبابات حتركت موؤخرا اإىل املنطقة. وفى غ�صون ذلك، اأفاد قائد قوات الدفاع ال�صعبى فى رينك اأنه 

مر على الرغم من   واأعرب م�صئولو احلكومية املحلية عن �صكوكهم فى الأ
74

يجرى نزع �صالح مقاتليه. 

ثناء،   وفى تلك الأ
75

هذا وارتابو فى زعمه اأن لقوات الدفاع ال�صعبى �000 مقاتل فقط من املنطقة. 

اعرتفت القوات امل�صلحة ال�صودانية باأنها �صلحت اأعدادا كبرية من البدو واأن نزع �صالحهم �صيكون 

 .
76

فى غاية ال�صعوبة

وفى اأواخر عام �006، اأن�صاأت القوات امل�صلحة ال�صودانية حامية جديدة فى واداكونا- على بعد عدة 

كيلومرتات اإىل ال�صمال من رينك على ال�صفة الغربية من النيل واأي�صا – وفقا ملا ذكرته احلركة/ 

 وح�صب م�صادر القوات 
77

اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان- فى جنوب احلدود بني ال�صمال واجلنوب.

اأفراد  حركة  تنظيم  اإىل  احلاجة  هو  اجلديدة  احلامية  هذه  وراء  ال�صبب  كان  ال�صودانية،  امل�صلحة 

احلامية  اإغالق  ثم يفرت�س  اأثناء مو�صم اجلفاف. ومن  املنطقة فى  الذين يعربون  امل�صريية  قبيلة 

بحلول ف�صل ال�صتاء عندما يعود البدو اإىل اأرا�صيهم، فى اجلنوب. ومع هذا، مما ل يخفى اأن القوات 

امل�صلحة ال�صودانية داأبت لعقود على ت�صليح قبيلة امل�صريية لقتال اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. 

ومن جانبه، حرك اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فرقة مدرعة ثقيلة من هامي�صكوريب فى �رشق 

ال�صودان اإىل جيلهاك على بعد �0 كيلومرتا اإىل جنوب رينك وذلك فى ني�صان/ اأبريل �006. 

وبعيدا فى اجلنوب فى اأعاىل النيل وعلى حدود كردوفان اجلنوبية تقع جزيرة كاكا الغنية باملوارد 
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على بعد �0 كيلومرتا جنوب ميلوت. طاملا كانت هذه اجلزيرة فى نزاعات حيث تناف�صت جماعات 

 كما ا�صتخدمت كميناء 
78

خمتلفة على ال�صيطرة على جتارة ال�صمغ العربى والفحم النباتى املربحة.

واأعاىل  كردوفان  جنوب  بني  احلد  املراقبني  معظم  ويعترب  ال�صتعمارية.  احلقبة  اإبان  لكردوفان 

النيل جزءا ل ينف�صل عن النزاع احلدودى على تر�صيم احلدود بني ال�صمال واجلنوب. ونتيجة لهذا 

�صتوؤثر ال�صيطرة على جزيرة كاكا خط احلد امل�صتقبلى فى املنطقة. وقد احتلت جمموعة من جنوب 

كردوفان – موؤلفة من البقارة مدعومة من القوات امل�صلحة ال�صودانية- منذ وقت م�صى. وتواترت 

مري مو�صى- وقعا اتفاقا  نباء موؤخرا اأن اثنني من ال�صيلوك من اأتباع ح�صن الرتابى- اأحدهما الأ الأ

لي�س لهم  اأنه  الرغم من   وعلى 
79

الت�صعينيات تنازل فيه  عن املنطقة جلنوب كردوفان. اأوائل  فى 

�صلطة لعمل هذا التنازل، ميكن اأن يوفر هذا » التفاق« اأ�صا�صا للمطالبات على احلدود. وفى جميع 

  .
80

من فى املنطقة بن�رش فرقة تابعة للجي�س ال�صعبى فى منت�صف عام �006  حوال، حت�صن الأ الأ

م�صئولو  اأكده  ما  وهو   
81

بينتيو  اإىل  دبابات  حركت  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اإن  باولينو  وقال 

زادت  امل�صادر،  هذه  ذكرته  ملا  ووفقا  املحلية.  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  وقوات  الولية 

القوات امل�صلحة احلكومية عدد الدبابات خالل العام املا�صى حتت �صتار ا�صتبدال الدبابات القدمية 

.  وذكر امل�صئولون اأي�صا اأن لديهم اأدلة على اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية كانت حت�رش 
8�

اأو املعطلة

باأ�صلحة  زودوا  واأنهم  كمدنيني-  متخفني  اأحيانا   – الوحدة  ولية  اإىل  قانونى  غري  ب�صكل  جنودا 

ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  التابعة  القوات  خالف  وعلى  ال�صمال.  من  ب�صائع  �صاحنات  فى  نقلت 

خرى فى اجلنوب- مثل تلك التى هزمها اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى ملكال فى ت�رشين  الأ

الثانى/ نوفمرب – جرى جتنيد الوحدات فى بنتيتور من بني احلر�س اجلمهورى ويتميزون بالتدريب 

 .
8�

والتجهيز اجليد ف�صال عن التنوع العرقى ورمبا كانت لديهم الرغبة فى القتال

اأعرب باولينو عن قلق خا�س من وجود القوات امل�صلحة ال�صودانية فى املراكز ال�صكانية فى مايوم 

.  وقال 
84

ومانكني ومريمريا حيث قد يقع املدنيون و�صط تبادل اإطالق النار اإذا ما انفجر ال�رشاع

اإنه �صي�صغط على القوات امل�صلحة ال�صودانية لالن�صحاب من املناطق املدنية وق�رش تواجدها على 

النيل  اأعاىل  ابييمنهوم فى غرب  . وحتى فى مقاطعة 
85

الوحدات املتكاملة امل�صرتكة فى روبكونا

ن اإل اأنها متاخمة حلدود ال�صودان-  حتتفظ القوات امل�صلحة  – التى لي�س فيها اإنتاج للنفط حتى الآ
عداد تزداد اأحيانا �صعفني اأو ثالثة اأ�صعاف  ال�صودانية بفرقة ت�صم 17 جنديا. وذكر املفو�س اأن الأ

 .
86

حتت �صتار نقل القوات

»اأتوم  لـ  الغزال حيث كان  – غرب بحر  دارفور  اإىل هذا يوجد موقف معقد على حدود  �صافة  بالإ

النور« قائد قوات دفاع جنوب ال�صودان عالقات مع قبيلة امل�صريية وقام بتن�صيق جماعات البقارة 

ال�صودانية ولها عالقات بـ  – وهى جماعة م�صلحة موالية للقوات امل�صلحة  امل�صلحة عرب الفر�صان 
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امراأة وطفلها من قبائل  الفر�صان قد اختطفوا  اأن  . وتوجد مزاعم غري موؤكدة 
87

»نيال« فى دارفور

. وبينما ان�صمت غالبية مقاتلى قوات دفاع جنوب 
88

الفرتيت املحلية واأخذوهما اإىل �صمال دارفور

.  وفى 
89

ال�صودان اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان بقى بع�صهم فى راجا وقدموا الدعم للجنجويد

ول/ دي�صمرب �006، دخلت جمموعة من النازحني من جنوبى دارفور راجا وتعر�صوا بعد  كانون الأ

 .
90

ذلك لهجومني من اجلنجويد الذين تركوهم فى »و�صع ماأ�صاوى«

قوات  اأن  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  قادة  اأفاد  املتحدة،  مم  الأ حمللى  اأحد  ذكره  ملا  ووفقا 

حكومة  على  الدوىل  ال�صغط  ب�صبب  الغزال  بحر  غرب  اإىل  دارفور  من  بالهجرة  ن�صحوا  اجلنجويد 

مر اإىل �رشاع مع �صلطات حكومة  ال�صودان لكبح جماحها، على الرغم من احتمال اأن يوؤدى هذا الأ

 .
91

جنوب ال�صودان هناك

حيث  تن�صاأ  اأن  املحتمل  من  احلدود  تر�صيم  على  ال�رشاعات  باأن  القائلة  النظر  وجهة  مع  ومت�صيا 

قوى، فاإنه ي�صود العتقاد اأن منطقتى كافجني وحفرة فى راجا حتتوى  امل�صالح القت�صادية هى الأ

. وقد اكت�صفت خمزونات النحا�س على يد 
9�

على خمزونات عر�صة للخطر من النحا�س واليورانيوم

جيولوجى اإيطاىل فى اخلم�صينيات، بيد اأنها مل ت�صتغل قط. 

على  تدل   195� عام  فى  يورانيوم  اآثار  الو�صطى  اأفريقيا  جمهورية  من  مناجم  عمال  واكت�صف 

 .
9�

خمزونات اأكرب فى املنطقة

دارة املحلية معقدة باحلقيقة  تعد هذه املنطقة موطنا لكل من القبائل اجلنوبية وال�صمالية، اإل اأن الإ

نباء  . وتواترت الأ
94

مور )خا�صة فى حفرة( موجه من دارفور التى مفادها اأن بع�صا من تنظيم الأ

وزير  – وهو  تامني  اأما   .
95

ودارفور  الغزال  بحر  غرب  بني  العالقات  تعزيز  ي�صاند  النور  اأتوم  اأن 

حزب املوؤمتر الوطنى فى حكومة الوحدة الوطنية وزعيم امل�صاليت في�صعى بجد لتوحيد املنطقة مع 

. وفى حماولة لتعزيز مزاعمها ب�صاأن احلدود، ذكر ممثل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
95

دارفور 

 .
97

فى واو اأن اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان �صوف ير�صل فرقة اإىل املنطقة

لقد ظهر تعقيد اآخر فى منطقة �صمال غرب بحر الغزال املجاورة بانهيار قوة ال�صلطان عبد الباقى 

مر داخل اأ�رشة ال�صلطان نف�صه  )يوجن -�006 �صفحة �6-�7(. وقد لعب هذا النق�صام فى بادئ الأ

امل�صلحة  القوات  مع  اآخرين  وبقاء  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  اإىل  اأقاربه  بع�س  بان�صمام 

الباقى  عبد  وي�صغل  ماريام.  فى  ال�صلطان  نفوذ  منطقة  فى  عنف  موجة  اإىل  اأدى  مما  ال�صودانية 

ر�صميا من�صب نائب باولينو، اإل اأنه كبري فى ال�صن ومعتل ال�صحة وعادة ما يقيم فى جوبا، وفى 

عبد  اللواء  جنله  بقيادة  ال�صلطان  قوات  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  هزمت   ،�006 عام  منت�صف 

. وتاأتى خماوف القوات 
98

ن املتربعني ال�صابقني من اأنهم قد ينزع �صالحهم الهادى ويعرتى القلق الآ

امل�صلحة ال�صودانية من قرب قوات ال�صلطان من حقول النفط فى اآبيى وغرب اأعاىل النيل. 
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هناك اتفاق على عدم اإثارة ق�صايا تر�صيم حدود ال�صودان اجلنوبية املمتدة مع اإثيوبيا فى الوقت 

اأهمية  اأن ال�صعوبات �صرتكز حتما على مناطق ذات  ر�س يتوقعون  اأع�صاء جلنة الأ اأن  اإل  الراهن، 

ن املنطقة  . وقد ف�صلت جامبيال – مبا فيها من توقعات بظهور النفط- لأ
99

اقت�صادية هناك اأي�صا 

باأكملها كانت جزءا من ال�صودان وباعها الربيطانيون مقابل »ك�صال«. كما يوجد احلد غري املحدد 

بني جنوب ال�صودان وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجمهورية اأفريقيا الو�صطى، بيد اأن امل�صئولني 

فى جوبا ينحون هذه الق�صايا جانبا فى الوقت الراهن. 

تر�شيم احلدود 

يعد التاأخري الطويل فى ت�صكيل جلنة تر�صيم احلدود التى ن�س عليها اتفاق ال�صالم ال�صامل هو ما 

اأ�صعل مزيدا من ال�صكوك فى اجلنوب. وقد �صكى قادة احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان مرارا 

مر فى كلمته فى جوبا فى 9 كانون الثانى/ يناير �007. وفى  من التاأخري واأ�صار �صالفا اإىل هذا الأ

 7 يام،   الأ  ( العمل  بداأت  اللجنة قد  اأن  النهاية  ال�صودان فى  اأعلنت حكومة   ،�007 �صباط/ فرباير 

�صباط/ فرباير�007(. ومع هذا، ي�صعر البع�س فى حكومة جنوب ال�صودان بالقلق من اأن احلكومة 

ل تتحرك بال�رشعة الكافية لتعيني فريق متخ�ص�س للجنة تر�صيم احلدود اأو ل�صمان كفاية متويلها 

 .
100

جراء التحقيقات الالزمة ملواجهة حكومة ال�صودان لإ

اأن�صطتها قد اقت�رشت  اأن  اإل   ،
101

ن  لقد عينت حكومتا وليتى اأعاىل النيل والوحدة جلانا حتى الآ

على » جمع البيانات«. اإل اأنه فى غرب بحر الغزال مل تعني اأية جلنة على الرغم من توقع امل�صئولني 

  وا�صتعانت حكومة جنوب 
10�

املحليني حدوث نزاعات حادة فى تر�صيم احلدود بني راجا ودارفور. 

ال�صودان بالربوف�صري جون�صون من جلنة حدود اآبيى للم�صاعدة فى تر�صيم احلدود وفى اأواخر �صباط/ 

 .
10�

فرباير �007 اأجرى حتريات فى جنوب ال�صودان

مم املتحدة املقرب  على الرغم من تقدير القادة اجلنوبيني املتزايد للم�صكلة، و�صفها اأحد م�صئوىل الأ

.  كما اأنها تبدو ك�صحية للجدول الزمنى 
104

عداد ر�س باأنها �صعيفة للتمويل و�صيئة الإ من جلنة الأ

اأن   – اجلنوبيني  ع�صاء  الأ بع�س  يوؤكد  كما  اأو-  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  و�صعه  الذى  الواقعى  غري 

التاأخري قد فر�صته حكومة الوحدة الوطنية التى يغلب عليها حزب املوؤمتر الوطنى. واأفاد امل�صئولون 

�007على الرغم  اأن يتم بنهاية عام  �006- من املنتظر  اأواخر  اإل فى   
اأن عملهم- الذى مل يبداأ

.  )وباملقارنة، يتوقع اأن 
105

من اأنهم اعرتفوا اأن هذا املوعد النهائى يبدو غري واقعى ب�صكل متزايد

  .)
106

متام عملها ثيوبية �صبع �صنوات لإ ت�صتغرق جلنة احلدود ال�صودانية الإ

ر�س  ات�صحت الطبيعة ال�صيا�صية للعملية باحلقيقة التى مفادها اأن امل�صئولني اجلنوبيني فى جلنة الأ

�صخا�س النازحني داخليا واإعادة  يوؤكدون اأن اأولويتهم لي�صت الرت�صيم الفورى للحدود واإمنا عودة الأ
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توطينهم فى الوليات احلدودية. وعلى الرغم من اجلداول الزمنية املحددة مبوجب اتفاق ال�صالم 

�صخا�س  ال�صامل، يبدو اأن هناك اتفاق عام داخل حكومة جنوب ال�صودان على احلاجة اإىل عودة الأ

.  ويزعم العديد من هوؤلء امل�صئولني اأن حزب املوؤمتر الوطنى 
107

النازحني داخليا اإىل مناطق ديارهم

قد منعوا فعليا النازحني داخليا من العودة اإىل اجلنوب من اأجل التاأثري على نتيجة ا�صتفتاء عام 

�011 عن طريق احت�صاب اجلنوبيني كمقيمني فى ال�صمال. وهذا �صيزيد كثريا من ن�صيب اجلنوبيني 

فى موارد اجلنوب. وقال اأحد م�صئوىل حكومة جنوب ال�صودان اإن حكومة ال�صودان تدفع رواتب لعدد 

 كما 
108

مر غري موؤكد الأ اأن هذا  اإل  ال�صمال،  اإذا ما غادروا  األف زعيم جنوبى وهو ما �صينتهى   �0

را�صى كانت توزع فى ال�صمال لت�صجيع اجلنوبيني على البقاء. اأو�صح اأن الأ

خر من العملة فهو اأنه فى اأثناء التنقل فى اجلنوب ي�صمع املرء دوما اأخبارا عن فر�س  اأما الوجه الآ

اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان �رشائب غري قانونية على النازحني داخليا والتجار، وحتى حاكم 

 واتهم كليمنت 
109

ولية الوحدة تابان دينج �صكى فى اجتماع عام فى بينتيو من هذه املمار�صات

وانى- حاكم الولية ال�صتوائية الو�صطى – جنود اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الذين مل يح�صلوا 

على رواتبهم بامل�صئولية عن الكمائن على الطرق والقتل فى اأنحاء الولية )جوبا بو�صت، �-9 اآذار 

 اأو 
110

/ مار�س �007(. وترف�س احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان كالهما هذه الدعاءات 

  .
111

توؤكد اأن امل�صلحني كانوا فقط يرتدون زى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان

على اأية حال، يعرتى الوليات قلق بالغ لبطء العودة اإىل اجلنوب لدرجة اأنهم يتولون م�صئولية نقل 

النازحني داخليا. وزعم م�صئولو ولية الوحدة اأنه فى العام املنتهى فى �صباط/ فرباير �007 غطت 

. كما اأنهم قلقون من اأن غري اجلنوبيني لن يكونوا فى و�صع 
11�

الولية تكلفة نقل 50 األف �صخ�س

ميكنهم من التاأثري على نتيجة ال�صتفتاء. ومما ي�صتدعى قلقا كبريا وجود قبيلة امل�صريية التى تعرب 

بانتظام احلدود بني كردوفان وولية الوحدة بحثا عن املراعى واملاء ويقال اإنهم يكنون م�صاعر 

موؤيدة للوحدة. والعديد من اأفراد هذه القبيلة لهم اآباء خمتلطني من ال�صمال واجلنوب اإل اأنه ب�صبب 

 .
11�

كونهم بدوا ل يعدون موؤهلني للت�صويت

العرب امل�شريية ين�شمون اإىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�شودان 

لتحرير  ال�صعبى  املتعاقبة ملهاجمة اجلي�س  ا�صتعانت بهم احلكومات  – الذين طاملا  امل�صريية  اإن 

وليك  اآبيى  الغزال، وجنوك دنكا فى  �صمال بحر  الدنكا فى  قبائل  دائم مع  – فى �رشاع  ال�صودان 

اآيار/ مايو. وفى عام �006  اأثناء هجرتهم من كانون الثانى/ يناير اإىل  نوير فى ولية الوحدة 

اأ�صبح ولئهم اإىل اخلرطوم اأقل و�صوحا، مع ان�صمام بع�س اجلماعات اإىل جبهة اخلال�س الوطنية 

 وحتالف جماعات اأخرى مع اجلي�س ال�صعبى لتحرير 
114

املتمردة التى تتخذ من دارفور مركزا لها
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. وميكن اأن يكون لهذا التطورات اأهمية كبرية وقد توؤثر على خريطة ال�صمال- اجلنوب 
115

ال�صودان 

واأي�صا توازن القوى فى دارفور. 

متثلت نقطة البداية فى التطورات فى عملية ال�صالم فى نيفا�صا والتى اأدركت قبيلة امل�صريية اأنها 

اأفراد  اأمام و�صولها اإىل املوارد الطبيعية فى اجلنوب. ويظهر حترك بع�س  قد ت�صع عقبات كبرية 

وىل على اأنه وثيقة تاأمني. ففى اآبيى،  امل�صريية فى فلك اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان للوهلة الأ

مر،  ل �صلطة حكومة ال�صودان بهذا الأ عجلت قوة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان املتنامية وت�صاوؤ

اأما فى غرب اأعاىل النيل، حفزت امل�صاحلة بني احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وباولينو 

مم املتحدة فى اآبيى  – وهو اأحد األد اأعدائهم – حدوث تغيري فى �صيا�صة امل�صريية. واأفاد م�صئولو الأ
اأنه جرى عقد ثالثة اجتماعات لت�صجيع امل�صريية على الن�صمام اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 

واأن هناك عمليات مماثلة تتقدم فى ولية الوحدة. 
116

فى اأواخر عام �006 واأوائل عام �007 

لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  احلركة/  م�صئوىل  بع�س  يزال  ل  امل�صريية،  توجه  بتغري  يرحبون  وبينما 

اأن هذا  �صالفا، هناك خماوف من  النيل مت�صككني. وكما ذكرنا  اأعاىل  ال�صودان وغريهم فى غرب 

اآخرون  �011. ويرى  ا�صتفتاء عام  نتيجة  للتاأثري على  اأو�صع  يكون جزءا من حماولة  قد  التحول 

للحركة/  ان�صموا  الذين  امل�صريية  اأفراد  بع�س  اأن  اإىل  واأ�صاروا  مطلقة  انتهازية  التحول  هذا  فى 

اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان عادوا بعدها اإىل القوات امل�صلحة ال�صودانية بعدما تردد عن تلقيهم 

. ومازال البع�س يرى اأن امل�صريية تغازل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان من اأجل زيادة 
117

اإغراءات

. وكانت امل�صريية غا�صبة ب�صدة من قرار اخلرطوم باإلغاء ولية 
118

قدرتها على م�صاومة اخلرطوم

غرب كردوفان، على الرغم من اأن الرئي�س الب�صري قد غري القرار موؤخرا. ويفرت�س اأي�صا اأنه ب�صبب 

لتحرير   ال�صعبى  اجلي�س  عن  بعيدا  اأخرى  م�صلحة  جماعات  اأية  وجود  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  اإعاقة 

مر بع�س امل�صريية على الن�صمام للجي�س ال�صعبى  ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية، �صجع هذا الأ

لتحرير ال�صودان. 

)ولية  بييمنهوم  مقاطعة  مفو�س  ذكر  املثال،  �صبيل  فعلى  خمتلطا  امل�صهد  يبقى  حال  اأية  وعلى 

الوحدة( اأنه اكت�صف اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية كانت موؤخرا ت�صلح جمموعات من امل�صريية فى 

اأن ي�صبح اجلنوب م�صتقال.  امل�صريية قررت  اإن  املفو�س  .  وقال هذا 
119

لل�صمال املتاخمة  منطقته 

حداث التوازن فى م�صاحلهم« . عالوة على هذا، ومما يزيد  مر واأنهم كانوا ين�صقون »لإ فى نهاية الأ

 – اأبعدتهم امل�صريية من مناطق حقول النفط  اأن ليك نوير- الذين  اأعاىل النيل  ال�صخرية فى غرب 

 .
1�0

مينعون من العودة اإىل ديارهم، غالبا من قبل جماعات امل�صريية

الوطنى  املوؤمتر  حزب  ول  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  ل  اأنه  مالحظة  يجبب  حال،  اأية  على 

 .
1�1

�صخا�س النازحني من مناطق حقول النفط طرحا خططا قابلة للتحقيق لعودة الأ



Small Arms Survey HSBA Working Paper 7     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 7 لـ� يوجن، التوترات النا�شئة بني ال�شمال واجلنوب واالحتماالت امل�شتقبلية لن�شوب احلرب �8�9      م�صح الأ

وحتى ال�صاخرون يعرتفون اأن هناك وعيا �صيا�صيا متناميا بني اأفراد امل�صريية واأن حتقيق اجلنوبيني 

.  وقد اأظهر هجوم امل�صريية على حامية القوات امل�صلحة 
1��

احلقوق ال�صيا�صية رمبا اأثار هذا الوعى

 .
1��

مر هو اأكرث من جمرد موقف ول/ دي�صمرب �006 اأن هذا الأ ال�صودانية فى اأبو جابنا فى كانون الأ

ن بحواىل ربع عدد امل�صريية  ويقدر عد الذين ان�صموا اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان حتى الآ

�صغل بع�صهم منا�صب ك�صباط كبار فى حني ان�صم عدد غري معلوم اإىل جبهة اخلال�س الوطنية. 

ول يتوافر اإل النذر الي�صري من املعلومات عن ان�صمام امل�صريية اإىل جبهة اخلال�س الوطنية اإل اأن 

مم املتحدة يرجحون اأن هذه اخلطوة قد تو�صح �صبب اإر�صال القوات ال�صودانية تعزيزات  م�صئوىل الأ

 .
1�4

من العبيد اإىل بابانو�صا فى ال�صمال الغربى فى �صباط/ فرباير �007 

املتكاملة  الوحدات  اإدماج  فى  الطويل  التاأخر  فى  منية  الأ الدوائر  داخل  للقلق  اآخر  �صبب  ويتمثل 

ب�صكل م�صتقل فى  اأنها تعمل  اإل   ،  
1�5

الوحدات فى جوجريال وواو وملكال امل�صرتكة. وتعمل هذه 

اأنه بينما عار�صت احلركة/  الوحدة. ومن الالفت للنظر،  النيل وولية  اأعاىل  اآبيى و�صمال  مناطق 

فى  ال�صابقة  للميلي�صيات  دور   – اأى  املتحدة  مم  الأ من  – بدعم  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س 

التابعون  ال�صودان  دفاع جنوب  قوات  مقاتلو  �صكل  النيل  اأعاىل  فى  امل�صرتكة  املتكاملة  الوحدات 

 .
1�6

لتوم النور جزءا من الوحدة املتكاملة امل�صرتكة فى واو مبباركة من حاكم غرب بحر الغزال

لتحرير  ال�صعبى  للجي�س  التابعة  امل�صرتكة  املتكاملة  الوحدة  من  وحدات  نفذتها  التى  ال�رشبة  اإن 

ول/ دي�صمرب ومزاعم اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأن اأع�صاء  ال�صودان فى  جوبا فى كانون الأ

الوحدة املتكاملة امل�صرتكة التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية فى الوليات ال�صتوائية كانوا ميدون 

عليهم  القب�س  األقى  )الذين  ويوجهونها  ال�صتوائية  الولية  فى  القتل  اأعمال  تنفذ  التى  اجلماعات 

بعدها( قد �صاعدت اأكرث على تقوي�س مكانة هذه القوة. 

تاأخر التعداد واالنتخابات 

ال�صمال واجلنوب.  م�صاألة احلدود بني  التعقيد  على  املزيد من  املنتظر ي�صيف  الوطنى  التعداد  اإن 

مم املتحدة بوجوب اإجراء التعداد كل ع�رش �صنوات، اإل اأنه ب�صبب احلرب اأجرى التعداد فى  وتو�صى الأ

 ،
1�7

اأعوام 1956 و�197 و�198 و�199. وقدر اأحدث تعداد عدد �صكان اجلنوب بـ 4000000 

اإل اأن هذا �صبب غ�صبا اآنذاك حيث مل ي�صمل التعداد اإل املواطنني الذين يعي�صون فى مناطق خا�صعة 

ل�صيطرة احلكومة ال�صودانية. كما �صكل �صكان اجلنوب م�صاألة خالفية خالل حمادثات �صالم نيفا�صا 

حيث اإنه فى غياب بيانات واقعية اتفقت املفاو�صات على عبارة » التمثيل العادل«. 

واللغوى  العرقى  ال�صكان  وتنوع  والنقل  الت�صالت  �صعف  فر�صها  التى  امل�صكالت  عن  وبعيدا 

.  واتهم 
1�8

من امل�صتمر الكبري عانى اجلنوب من عمليات تهجري وهجرة �صخمة ف�صال عن غياب الأ
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ح�صاء – حزب املوؤمتر الوطنى مبنع  عي�صى ت�صول ارواى- رئي�س جلنة جنوب ال�صودان للتعداد والإ

الوطنية  احلكومة  موارد  تق�صيم  ف�صاد  لإ كو�صيلة  للجنوب  العودة  من  داخليا  النازحني  �صخا�س  الأ

�صيكتمل  احلدود  تر�صيم  اأن  افرت�س  ال�صالم  اأثناء مفاو�صات  وفى  ال�صكان.  يعتمد على حجم  الذى 

ن غري واقعى متاما. ومرة اأخرى، حتتل م�صاألة  طار الزمنى يبدو الآ قبل اإجراء التعداد، اإل اأن ذلك الإ

اآبيى قلب امل�صكلة حيث يعنى رف�س حزب املوؤمتر الوطنى نتائج جلنة حدود اآبيى اأنه لن يكون من 

ر�س،  الوا�صح، ما اإذا كان �صكان اآبيى يعي�صون فى ال�صمال اأم فى اجلنوب – ومثل م�صئوىل جلنة الأ

يتوقع عي�صى حدوث م�صكالت على طول احلدود اإل اأنه يعتقد اأنها �صتكون حادة ب�صكل خا�س فى 

املناطق الغنية بالنفط وفى راجا. 

النظراء  اأنه قد يحدث �صدام عندما يعار�س  ر�س-  الأ – على عك�س جلنة  ومع هذا، يعتقد عي�صى 

ال�صماليون عمل م�صئوليه فى ر�صم اخلرائط. وكان عي�صى فظا بالقدر نف�صه ب�صاأن النتخابات التى 

ن�س عليها اتفاق ال�صالم ال�صامل حيث قال: »ل ميكنك التحدث عن انتخابات دون تعداد«. وكانت 

هذه التحديات مثبطة للهمة مبا يكفى حتى اأنه اأخرب حكومة جنوب  ال�صودان والوليات اجلنوبية اأن 

التعداد الوطنى قد يكون ممكنا ب�صكله احلاىل واأن ينظروا فى متويل اأنف�صهم. ومن وجهة نظر عي�صى، 

تر�صيم احلدود  فاإذا مل يتحقق  التعداد ميثل نقطة دخولها.  واأن  اأزمة  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  يواجه 

والتعداد ب�صكل مر�س، فقد  يجب تاأجيل النتخابات. 

التطورات االقت�شادية 

  مت�صيا مع الفكرة التى مفادها اأن وقف اإطالق النار دل على نهاية ال�رشاع امل�صلح وبداية الرفاهة 

ال�صيا�صية والقت�صادية، يتحول النتباه اإىل التجارة. ولطاملا كان معروفا اأن املخابرات الع�صكرية 

كعيون  عملوا  )اجليالبا(  اجلنوبيني  التجار  واأن  اجلنوب  فى  التجارى  الن�صاط  اخرتقوا  وعمالئها 

ا�صتخدام مراكب  التجارية املتميزة عرب حرية  التجار مكانتهم  للجي�س واآذان له. وقد حقق هوؤلء 

اإىل  ال�صمال  من  الب�صائع  لنقل  وطائراتها  و�صاحناتها  ال�صودانية  للحكومة  التابعة  الب�صائع  نقل 

.  وقد قو�صت هذه الهيمنة منذ ذلك احلني فى 
1�9

اجلنوب دون تكلفة وبهذا ت�صعف املناف�صة املحلية

الولية ال�صتوائية ب�صبب تزايد اأعداد التجار من كينيا واأوغندا منذ توقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل. وقد 

غادر العديد من هوؤلء اجليالبا جوبا بعد اأعمال ال�صغب التى اأعقبت م�رشع جاراجن،ويعمل اأولئك 

ن فى جتارة اجلملة ب�صفة اأ�صا�صية. ويظهر منوذج م�صابه فى منطقة بينتيو- روبكونا  العائدون الآ

- وذلك ب�رشف النظر 
1�0

حيث معظم التجار دارفوريني والذين ل يثريون نف�س العداء، مثل اجليالبا

عن �صوق واحد فى روبكونا ت�صيطر عليه املخابرات الع�صكرية التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية. 

هذا  على  ويردون  ال�صمال  على  اجلنوب  اقت�صاد  اعتماد  وهيئاتها  ال�صودان  جنوب  حكومة  تدرك 
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�صليني والثانى ببناء خطوط ربط للنقل  ول زيادة قدرة التجار من ال�صكان الأ على ثالثة حماور: الأ

عمال.  اإن�صاء الأ ملناف�صة طرق ال�صمال- اجلنوب وثالثا: بتقدمي القرو�س مل�صاعدة اجلنوبيني على 

– اأطلقت احلكومات املحلية برامج  وفى جميع الوليات وبخا�صة تلك املتاخمة ل�صمال ال�صودان 

مل�صاعدة اأ�صحاب امل�رشوعات املحليني. ففى ولية الوحدة منح 55 تاجرا حمليا قرو�صا من مكتب 

.  وي�صمل هذا الربنامج اأي�صا قيام حكومة الولية ب�رشاء كميات �صخمة 
1�1

احلاكم لتعزيز اأعمالهم

  .
1��

�صليني من ال�صلع ال�صتهالكية من ال�صمال وبيعها باأ�صعار اجلملة للتجار من �صكان اجلنوب الأ

عمال املحلية، تبنى حكومة الوحدة من�صاآت فى امليناء فى ادوك لربط  وملزيد من تي�رش اأن�صطة الأ

اإىل  ميتد  جواء  الأ جميع  ينا�صب  طريق  ن�صاء  لإ النيل  اأعاىل  فى  خطط  توجد  بينما  بجوبا،  الولية 

. وفى اآذار / مار�س 
1��

ثيوبية حيث اأقيم موؤخرا ج�رش على نهر بارو )ال�صوباط(  جيكو على احلدود الإ

بناء طريق  فى  امل�صاعدة  تقدمي  للبالد  زيارة  فى  كان  الذى  اإيران  رئي�س  �صالفا من  �007. طلب 

ن  . ويذكر اأن طريق كينيا – نيموىل- جوبا مفتوح الآ
1�4

جواء فى ملكال اإىل جوبا ي�صلح جلميع الأ

حمال الثقيلة.   واأن امل�صافات قد اخت�رشت كثريا، بيد اأن اجل�صور حمددة الطاقة ول ميكنها حتمل الأ

ن اإحدى حارتى ج�رش جوبا على النيل غري �صاحلة لال�صتعمال بينما الثانية فى حالة 
وباملثل، جند اأ

�صيئة للغاية لدرجة اأن ال�صاحنات الكبرية ت�صطر اإىل اإفراغ حمولتها فى �صاحنات اأ�صغر مما يرفع 

كثريا من �صعر الب�صائع. وي�صهد غرب بحر الغزال و�صمال بحر الغزال اأعمال طرق م�صتمرة للربط بني 

اآبيى وواو ومن املخطط اإن�صاء ج�رش فى اأوائل عام �007 فى وونروك. وتفتتح و�صلة للطريق بني 

واو وطمبورة ويامبيو وبع�س النقاط  �رشق اأوغندا. وبحلول اأواخر عام �006، كان دور اجليالبا 

الذين  ال�رشق  من  فارقة  الأ من  ال�رش�صة  املناف�صة  مواجهة  فى  يتقل�س  الغزال  بحر  �صوق غرب  فى 

ينتقلون من جوبا اإىل رومبيك وواو. وتفهم احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان بو�صوح ال�صلة 

 .
1�5

بني القت�صاد والقوة ال�صيا�صية ومن الوا�صح اأن لربنامج اإن�صاء الطرق اأ�ص�س �صيا�صية قوية
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خاتمة 

كانت �صيا�صة القوات امل�صلحة ال�صودانية – وبخا�صة �صيا�صة جناحها ال�صتخباراتى ت�صجيع ال�رشاع 

خرى فى اجلنوب. وقد اأثبتت هذه ال�صيا�صة اأنها  عن طريق دعم جمموعة من اجلماعات امل�صلحة الأ

اإنهاء  عملية  جوبا  اإعالن  بداأ  فاإذا  التحليل.  هذا  اأو�صح  كما  تخفق  اأنها  اإل  ب�صدة،  للتمزق  م�صببة 

القتال فى  فقد قطع  ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  و  ال�صودان  دفاع جنوب  قوات  العالقة بني 

�006 هذا الرتباط ب�صورة اأكرب. وقد تعر�صت حامية القوات  ملكال فى ت�رشين الثانى/ نوفمرب 

امل�صلحة ال�صودانية لالجتياح من قبل رفقائهم ال�صابقني من قوات دفاع جنوب ال�صودان وجاءت 

قليلة  اأ�صهر  عدة  حتى  اجلنوب  فى  رتبة  حلفائها  اأعلى  ماتييب،  باولينو  قيادة  حتت  العملية  تلك 

مر عند ما تعر�صت له القوات امل�صلحة ال�صودانية من اإذلل، واإمنا �صاعدت عملية  م�صت. ومل يقف الأ

ملكال على تقنني �صلطة باولينو فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان واأعطت مزيدا من القوة ملحور 

�صالفا- باولينو. اإل اأن �صيا�صة املخابرات الع�صكرية فى ت�صجيع عدم ال�صتقرار فى اجلنوب اأعطت 

النتباه عن عجزها فى جماىل  لتحويل  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  للحركة/  الفر�صة  اأي�صا 

من، وهو املجال الذى ميكنها فيه دوما اأن تنال الدعم.  احلكم والتنمية اإىل املخاوف املتعلقة بالأ

اإن اندماج قوات دفاع جنوب ال�صودان فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان مازال بعيدا عن الكتمال، 

التحليل  اأن  بيد  التى مل حتل.  القيادة  م�صائل  بالكاد ف�صال عن  بداأ  فقد  املدنيني  �صالح  نزع  واأما 

منى واإنهاء  �صا�س قد اأر�صى لتح�صن فى الو�صع الأ مل فى اأن الأ يو�صح اأن هناك اأ�صبابا تدعو اإىل الأ

ال�رشاعات على القيادة فى احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فيما بعد جاراجن. وللحد الذى 

وحقول  واجلنوب  ال�صمال  بني  احلدود  على  النتباه  تركيز  �صيتزايد  دقيقا،  التقييم  هذا  فيه  يكون 

والنتخابات  والتعداد  النفط  عائدات  �صفافية  غياب  ب�صاأن  امل�صتمرة  املخاوف  جعلت  وقد  النفط. 

ف�صال عن ا�صتفتاء عام �011 من تر�صيم احلدود واأمن احلدود ق�صايا حمورية فى املرحلة التالية 

من عملية ال�صالم. وهذا ما كان مفهوما بو�صوح لل�صيد اأندرو نات�صيو�س- املبعوث اخلا�س للرئي�س 

مريكى لل�صودان – الذى �رشح فى اآذار/ مار�س: » يبقى هناك خطر كبري اأن النتخابات لن جترى  الأ

فى موعدها املحدد. ويبدو كل من حزب املوؤمتر الوطنى واحلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 
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راغبني بقوة فى تدعيم مواطن قوتهما اأكرث من رغبتهما فى اإجراء النتخابات )جوبا بو�صت 16-9 

اآذار/ مار�س �007(، ورمبا �صاعد تدخل الوليات املتحدة على التغلب على هذه امل�صكلة، بيد اأنه 

فق. وما مل تظهر اأطراف اتفاق ال�صالم ال�صامل قدرة  توجد �صعوبات �صائكة اأكرث اأكرث تلوح فى الأ

املتوقعة على  ال�رشاعات  فاإن  ل  للتفاوؤ �صبب قوى  الثقة- مع عدم وجود  ببع�س  العمل معا  على 

احلدود واملوارد الوطنية والتعداد قد تتخذ اأ�صكال عنيفة ممهدة ال�صاحة لالنزلق اإىل احلرب. 

اإن تعليق �صالفا كري- رئي�س حكومة جنوب ال�صودان- فى كلمته فى الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق 

اأزمة جاء مبثابة اعرتاف على م�ص�س مبا كان  ال�صامل تواجه  ال�صالم  ال�صامل باأن عملية  ال�صالم 

ه ي�صغطون عليه ل�صهور لقوله- ورمبا ق�صد به اأن يكون دعوة لال�صتيقاظ موجهة اإىل جمتمع  زمالوؤ

زمة املت�صاعدة فى ال�صودان بينما وجه انتباهه اإىل دارفور. وقد اأنحى خطاب  دوىل جتاهل كثريا الأ

�صالفا وما تبعه من بيانات من م�صئوىل احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان بالالئمة مبا�رشة 

ال�صودان  ال�صعبى لتحرير  اأكد م�صئولو احلركة/ اجلي�س  الوطنى. ومن ثم، بينما  على حزب املوؤمتر 

بثبات دعمهم لتفاق ال�صالم ال�صامل وعملية ال�صالم كانوا ميهدون الطريق لنهياره  باإلقاء اللوم فى 

ف�صله على حزب املوؤمتر الوطنى. ووفقا لهذا البحث، ي�صتعد اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان للعودة 

اإىل ال�رشاع امل�صلح على طول احلدود بني ال�صمال واجلنوب.  ومبوا�صلة دعمها للجماعات امل�صلحة 

اأنها  خرى وتعزيز قواتها فى نف�س املنطقة، تعطى القوات امل�صلحة ال�صودانية جميع املوؤ�رشات  الأ

اأي�صا ت�صتعد ملواجهة هذا الحتمال. 

ومع انعدام الثقة وحتت التاأثري القوى للوليات املتحدة وحلفائها اأثمرت عملية ال�صالم فى نيفا�صا 

ال�رشاعات  حلل  الطريقة  هذه  تكن  ومل  القوية.  القانونية  ال�صيغة  ذى  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  عن 

خمتلفة- عن الجتاهات التقليدية حلل ال�رشاعات فى املنطقة فح�صب واإمنا يبدو اأنه ما من طريقة 

عملية ميكن بها وقف خروقات اتفاق ال�صالم ال�صامل- التى اأبرزها موا�صلة دعم املخابرات احلربية 

خرى بعد عام من املوعد الذى كان يجب فيه توقفه- ناهيك عن املعاقبة  للجماعات امل�صلحة الأ

عليها. 

من املعروف اأن الرتويكا املكونة من الوليات املتحدة واململكة املتحدة والرنويج- وهم املوؤيدون 

الرئي�صيون لعملية ال�صالم- قد تو�صطوا اأحيانا اإل اأن جهود اأع�صائها مل تكن متوا�صلة ول موؤثرة. 

وكان جمل�س الدفاع  امل�صرتك يهدف اإىل العمل كاآلية ميكن من خاللها اإبراز هذه الق�صايا، اإل اأنه مل 
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.   كما ن�س اتفاق ال�صالم ال�صامل على 
1�6

يحالفه النجاح فى مقاومة املفا�صد فى املمار�صة الفعلية

.  وقال اأحد وزراء حكومة جنوب 
1�7

اإن�صاء جلنة التقييم والتقدير، اإل اأنها مل ترق اإىل م�صتوى التوقعات

ال�صودان اأن اأكرب اإخفاقني فى اتفاق ال�صالم ال�صامل هما اأنه مل يحدد اإجراءات عقابية عند اكت�صاف 

     .
1�8

يجاد فى مراقبة التنفيذ طراف لالتفاق واأنه مل ين�س على دور ر�صمى لدول الإ خرق اأحد الأ

مر باجلداول  الأ ال�صودانى عندما يتعلق  الواقع  ال�صامل منف�صل عن  ال�صالم  اتفاق  اأن  وباملثل جند 

لل�صبب  ملمو�صا  تقدما  الندماج  واإعادة  القوات  وت�رشيح  ال�صالح  نزع  عمليات  حتقق  ومل  الزمنية. 

م�صتعدا  لي�س  بالتاىل  واأنه  ال�رشاع  مزيدا من  يتوقع  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  اأن  الوا�صح 

للم�صاركة فى جهود باجلملة لنزع �صالح جنوده وت�رشيحهم. ومن املحتمل اأن تنحل األغاز �صل�صلة 

من العمليات املجدولة فى اتفاق ال�صالم ال�صامل فى ال�صنوات القادمة. ومن غري املنتظر األ يكتمل 

تر�صيم احلدود بحلول نهاية عام �007، كما هو خمطط. كما اأنه من غري املحتمل اأن يجرى تعداد 

اآبيى- كما  م�صاألة  ب�صاأن  اتفاق  اإىل  الو�صول  اأو  ثابتة  تر�صيم حلدود  �008 دومنا  اأوائل عام  فى 

يعرتف امل�صئولون بهذا عن طيب خاطر. وبدون تعداد كامل، قد ل يكون هناك توزيع عادل للموارد 

الوطنية اأو انتخابات. 

هناك البع�س داخل احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وحزب املوؤمتر الوطنى ل يريدون اإجراء 

من كو�صيلة لتكميم الغ�صب املت�صاعد فى  النتخابات واآخرون قد يرحبون با�صتمرار الرتكيز على الأ

اجلنوب ب�صبب الفتقار اإىل التنمية و�صوء احلكم والف�صاد. وفى النهاية رمبا يظهر نوع ما من اإدارة 

زمات يتمخ�س عن اتفاق بني احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وحزب املوؤمتر الوطنى  الأ

مر الذى تف�صله  قيادة حزب املوؤمتر  �صواء لتاأجيل النتخابات اأو ت�صكيل حتالف انتخابى، وهو الأ

نه من �صاأنه �صمان بقاء الطرفني حتى ا�صتفتاء عام �011. اإل اأنه يجب األ يخفى  الوطنى ب�صدة لأ

– اإذا ما تفجر  واأنه  اأزمة  تواجه  التى رعاها  والعملية  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  اأن  مر حقيقة  الأ هذا 

قرب �صيكون تفجره على احلدود بني ال�صمال واجلنوب.  ال�رشاع فاإن الت�صور الأ
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54( مقابلة املوؤلف مع اأحد �صباط اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان والوحدة املتكاملة امل�صرتكة، روبكونا، �1 �صباط/

فرباير �007.

55( مقابلة املوؤلف مع تابان دينج، حاكم ولية الوحدة، بينتيو، �1 �صباط/فرباير �007.

56( مقابلة املوؤلف مع روبرت رويكول، مفو�س روبكونا، �� �صباط/فرباير �007.

57( مقابلة املوؤلف مع اأحد �صباط القيادة العليا للجي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، جوبا، 1 اآذار/مار�س �007.

58( مقابلة املوؤلف مع اللواء جيم�س هوث، جوبا، 1 اآذار/مار�س �007.

59( مقابلة املوؤلف مع اأحد الوزراء ال�صابقني فى حكومة الولية ال�رشقية ال�صتوائية، جوبا، � اآذار/مار�س �007.

يجاد، جوبا،  ع�صاء ال�صابقني فى فريق التفاو�س للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان ودول الإ 60( مقابالت املوؤلف مع الأ

 .�007 �5-14

61( انظر تقرير تر�صيم حدود اآبيى

�6( املرجع ذاته

�6( مقابلة املوؤلف مع جون لوك، وزير الريا�صة والثقافة فى حكومة جنوب ال�صودان، جوبا، �6 كانون الثانى/يناير 

عمال املدنية، مالكال، 5 �صباط/فرباير �007. �007، ومع بيرت بال، وزير حكومة اأعاىل النيل لالأ

ر�س، بينيتو، �� �صباط/فرباير �007. 64( مقابلة املوؤلف مع كول دينج، رئي�س جلنة الأ

65( املرجع ذاته

66( مقابلة املوؤلف مع اأحد كبار �صباط اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، 1 اآذار/مار�س �007.

67( مقابلة املوؤلف مع اللواء جيم�س هوث، جوبا، 1 اآذار/مار�س �007.
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68( مقابلة املوؤلف مع العميد �صتيفن جوجن ماميدو، مالكال، 6 �صباط/فرباير �007.

مم املتحدة، اآبيى، �0 �صباط/فرباير �007. 69( مقابالت املوؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

70( مقابالت املوؤلف مع م�صئوىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، بينتيو، �1 �صباط/فرباير �007.

مم املتحدة، اآبيى، �0 �صباط/فرباير �007. 71( مقابالت املوؤلف مع م�صئوىل الأ

�7( مقابلة املوؤلف اأنطونى اإدوارد، مالكال، 7 �صباط/فرباير �007.

�7( مقابلة املوؤلف مع العميد ماريال، مالكال، 7 �صباط/فرباير �007.

74( مقابلة املوؤلف مع �صعيد مهدى، �صابط بالقوات امل�صلحة ال�صودانية، رنك، 6 اأيلول/�صبتمرب �007.

75( مقابالت املوؤلف مع م�صئوىل احلكومة املحلية، رينك، 6 اأيلول/�صبتمرب �007.

76( مقابلة املوؤلف مع �صعيد مهدى، �صابط بالقوات امل�صلحة ال�صودانية، رنك، 6 اأيلول/�صبتمرب �007.

77( مقابالت املوؤلف مع العميد ماريال، مالكال، 7 �صباط/فرباير �007،و اأنطونى اإدوارد، مالكال، 7 �صباط/فرباير 

.�007

http://cpmtsudan.org 78( انظر

79( مقابلة املوؤلف مع دافيد كوك ع�صو الربملان فى حكومة جنوب ال�صودان، نا�رش، �4 �صباط/فرباير �006.

منى حلكومة اأعاىل النيل، مالكال، 7 �صباط/فرباير �007. 80( مقابلة املوؤلف مع اأنطونى اإدوارد، امل�صت�صار الأ

81( مقابلة املوؤلف مع باولينو ماتييب، �7 كانون الثانى/يناير �007.

من، بينتيو، �7 �صباط/فرباير �007. �8( مقابلة املوؤلف مع العميد ماجيوك جاى ماجوك، وزير احلكومة املحلية لالأ

�8( مقابلة املوؤلف مع اأحد �صباط اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان والوحدة املتكاملة امل�صرتكة، روبكونا، �1 �صباط/

فرباير �007.

84( مقابلة املوؤلف مع باولينو ماتييب، �7 كانون الثانى/يناير �007.

85( املرجع ذاته

86( مقابلة املوؤلف مع العقيد كول دينج، مفو�س مقاطعة اأبيمنهوم، اأبيمنهوم، �4 �صباط/فرباير �007.

87( مقابالت املوؤلف مع جوليا رافائيل، امل�صت�صار ال�صيا�صى حلكومة غرب بحر الغزال، واو، �5 �صباط/فرباير �007، 

و ديكون ريكاردو، ممثل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، واو، �5 �صباط/فرباير �007.

88( مقابلة املوؤلف مع اأحد �صكان املنطقة واأحد موظفى وكالة دولية ت�صعى لال�صرتاك فى املجهودات التى تهدف اإىل 

حترير هوؤلء »العبيد« وت�صتخدم اأحد املنظمات غري احلكومية الدولية، واو، �5 �صباط/فرباير �007.

من، واو، �5 �صباط/فرباير �007. 89( املرجع ذاته، و مقابلة مع اأحد ال�رشطيني امل�صئولني عن الأ

مم املتحدة، واو، �5 �صباط/فرباير �007. 90( مقابلة املوؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

مم املتحدة، اخلرطوم، 7 اآيار/مايو �007 . 91( مرا�صالت بريدية مع اأحد م�صئوىل الأ

من فى حكومة غرب بحر الغزال، واو،  �9( مقابالت املوؤلف مع كل من جوليا رافائيل و اإرن�صت ماكوى، م�صت�صارا الأ

�5 �صباط/فرباير �007.

�9( مقابلة املوؤلف مع د/ثيوبولو�س اأوت�صاجن، وزير ال�صحة فى حكومة جنوب ال�صودان، جوبا، 5 اآذار/مار�س �007.

من فى �رشطة واو، واو، �5  �صباط/فرباير�007. 94( مقابلة املوؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

95( املرجع ذاته . ودياكون ريكاردو، واو، �5 �صباط/فرباير �007.

96( مقابلة املوؤلف مع د/ثيوبولو�س اأوت�صاجن، وزير ال�صحة فى حكومة جنوب ال�صودان، جوبا، 5 اآذار/مار�س �007.

97( مقابلة املوؤلف مع دياكون ريكاردو، واو، �5 �صباط/فرباير �007.

مم املتحدة، اآبيى، �0 �صباط/فرباير �007. 98( مقابلة املوؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

ر�س، بينتيو، �� �صباط/فرباير �007. 99( مقابلة املوؤلف مع م�صئوىل جلنة الأ

100( مقابلة املوؤلف مع جون لوك، جوبا، �6 كانون الثانى/يناير �007.

101( مقابالت املوؤلف مع كل من بيرت بال، مالكال، 5 �صباط/فرباير �007، و تابان دينج جاى، حاكم ولية الوحدة، 

بينتيو، �1 �صباط/فرباير �007.

�10( مقابالت املوؤلف مع جوليا رافائيل واإرن�صت ماكوى، واو، �5 �صباط/فرباير �007.

�صباط/  �� ر�س، روبكونا،  الأ ال�صودان لرت�صيم  املوؤلف مع دوجال�س جون�صون، مراقب حكومة جنوب  �10( مقابلة 

فرباير �007.
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مم املتحدة، مالكال، 7 �صباط/فرباير �007. 104( مقابلة املوؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

ر�س، روبكونا، �صباط/فرباير �007. 105( مقابالت املوؤلف مع كول دينج و اأجنلو تايجر، جلنة الأ

ثيوبية، اأدي�س اأبابا، 16 اآذار/مار�س �007. 106( مقابالت املوؤلف مع م�صئوىل احلكومة الإ

اآذار/مار�س   � جوبا،  ال�صودان،  جنوب  حكومة  فى  ال�صحة  وزير  اأوت�صاجن،  د/ثيوبولو�س  مع  املوؤلف  مقابلة   )107

.�007

108( مقابلة املوؤلف مع م�صئوىل حكومة جنوب ال�صودان، جوبا، 5 اآذار/مار�س �007.

109( مقابلة املوؤلف مع تابان دينج جاى، بينتيو، �� �صباط/فرباير �007.

110( مقابلة املوؤلف مع ديكون ريكاردو، واو، �5 �صباط/ فرباير �007

111( مقابلة املوؤلف مع اللواء جيم�س هوث، جوبا، 1 اآذار/ مار�س �007

�11( مقابلة املوؤلف مع كول دينج و اأجنلو تيجر، روبكونا، �� �صباط/ فرباير �007

�11( مقابلة املوؤلف مع روبرت رويكول، حاكم روبكونا، روبكونا، �� �صباط/ فرباير�007

مم املتحدة ، اآيبى، �0 �صباط/ �007 114( مقابالت املوؤلف مع م�صئوىل الأ

115( مقابالت املوؤلف مع م�صئولني متعددين فى حكومة ولية الوحدة، بينتيو- روبكونا، �1-�� �صباط / فرباير 

�007

مم املتحدة ، اآيبى، �0 �صباط/ �007 116( مقابالت املوؤلف مع م�صئوىل الأ

117( مقابلة املوؤلف مع روبرت رويكول، حاكم روبكونا، روبكونا، �� �صباط/ فرباير�007

118( مقابلة املوؤلف مع العميد، ماجويك  جاى ماجوك، بينتيو، �� �صباط/ فرباير �007

119( مقابلة املوؤلف مع العقيد كول دجن، اأبيمنهيوم، �4 �صباط/ فرباير �007      

1�0( مقابلة املوؤلف مع روبرت رويكول، حاكم روبكونا، روبكونا، �� �صباط/ فرباير�007

مم املتحدة، اخلرطوم، 7 اآيار/مايو �007 . 1�1( املرا�صالت الربيدية من اأحد م�صئوىل الأ

��1( مقابلة املوؤلف مع روبرت رويكول، حاكم روبكونا، روبكونا، �� �صباط/ فرباير�007

��1( مقابلة املوؤلف مع روبرت رويكول، حاكم روبكونا، روبكونا، �� �صباط/ فرباير�007

مم املتحدة ، اآيبى، �0 �صباط/ �007 1�4( مقابالت املوؤلف مع م�صئوىل الأ

1�5( املرجع ذاته

1�6( املرجع ذاته

اآذار/ مار�س   5 ح�صاء،  1�7( مقابلة املوؤلف مع يولي�س �صيبيت، املدير بالوكالة، للجنة جنوب ال�صودان للتعبئة والإ

�007

ح�صاء، جوبا، 5 اآذار/  1�8( الن�س يعتمد على املقابلة مع عي�صى �صول اآروى، رئي�س جلنة جنوب ال�صودان للتعبئة والإ

مار�س �007. 

1�9( مقابلة املوؤلف مع بيرت بال، ملكال، 6 �صباط/ فرباير �007

مم املتحدة، جوبا، 7 اآيار/ مايو �007 1�0( مرا�صالت الربيدية مع م�صئوىل الأ

1�1( بح�صور املوؤلف، بينتيو، �� �صباط/ فرباير �007

��1( مقابلة املوؤلف مع بيرت ماليث، م�صت�صار حكومة ولية الوحدة، بينتيو، �� �صباط/ فرباير �007

��1( مقابلة املوؤلف مع بيرت بال، ملكال، 4 �صباط/ فرباير �007

1�4( تقرير تليفزيون جنوب ال�صودان، جوبا، � اآذار/ مار�س �007

1�5( مقابلة املوؤلف مع بيرت ماليث، م�صت�صار حكومة ولية الوحدة، بينتيو، �� �صباط/ فرباير �007

1�6( مقابلة املوؤلف مع اللواء جيم�س هوث، جوبا، 1 اآذار/ مار�س�007

1�7( مقابلة املوؤلف مع اأحد وزراء حكومة جنوب ال�صودان، جوبا، 5  اآذار/ مار�س �007

1�8( مقابلة املوؤلف مع اأحد وزراء حكومة جنوب ال�صودان، جوبا، 5  اآذار/ مار�س �007
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من الب�شرى« دنى للأ مطبوعات م�شروع »تقييم الحد االأ

جنوب  البحيرات،  ولية  فى  ن�صانى  الإ من  الأ انعدام  من  حالة  �صيوع  م�صتمرة:  تهديدات 

ال�صودان، منذ اتفاق ال�صالم ال�صامل، �صبتمبر �006.

الجماعات الم�صلحة فى ال�صودان: قوات دفاع جنوب ال�صودان فى اعقاب اعالن جوبا، ت�صرين 

ول/ اأكتوبر �006. الأ

 � رقم  خيرة  الأ والتداعيات  التجارب  بولية جونجلى:  المدنيين  �صالح  لنزع  درا�صة تحليلية 

)ط�( ت�صرين الثانى/ نوفمبر �006 - �صباط/ فبراير �007.

دارفور،  اإلى  بالن�صبة  للدبلوما�صيين  الممنوحة  خيرة  الأ مال  الآ اأخطار  تعهدات:  ول  لجوار 

ول/ دي�صمبر �006. كانون الأ

ات�صاع دائرة الحرب حول ال�صودان: انت�صار الجماعات الم�صلحة فى جمهورية اأفريقيا الو�صطى، 

يناير �007.

اأوراق عمل ال�شودان

قوات دفاع جنوب ال�صودان ع�صية اإعالن جوبا. بقلم جون يونج.

العنف وا�صتهداف ال�صحايا فى جنوب ال�صودان: ولية البحيرات فى فترة مابعد اتفاق ال�صالم 

ال�صامل. بقلم ريت�صارد جارفيلد.

جبهة ال�صرق والكفاح �صد التهمي�س. بقلم جون يونج.

الكونغو  جمهورية  حدود  على  الم�صلحة  والمجموعات  �صلحة  الأ تجارة  فقط:  �صورية  حدود 

الديمقراطية وال�صودان. بقلم جو�صوا مارك�س.

بي�س: مقدمة وا�صتعرا�س. بقلم جون يونج. الجي�س الأ
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