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 .1المقدمة

ملخص

في يوم  9يناير/كانون الثاني من سنة  ،2005وقع جيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان ()SPLM/A
على الرغم من مرور ثالث سنوات تقريبا على توقيع اتفاق السالم الشامل ( ،)CPAوهو اتفاق وضع حدًا للحرب

اتفاق السالم الشامل ( )CPAمع حكومة السودان ،منهيًا بذلك رسميا الحرب األهلية الثانية في البالد
بين الشمال والجنوب ،جاع ً
ال الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكًا في حكومة الوحدة الوطنية

في العديد من مناطق الجنوب .وبحكم التصور القائم على أن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة مصدر

( .)GNUوكان جوهر الصراع  -المسؤول عن مصرع نحو  1.9مليون بشكل مباشر أو غير مباشر وعن

األهلية الثانية السودانية بين الشمال والجنوب ( ،)2005 – 1983فإن الحالة األمنية لم تتحسن بشكل عياني
من مصادر عدم االستقرار ،أدارت حكومة جنوب السودان ( )GoSSوالجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA

أكثر من أربعة ماليين من النازحين داخليًا - 1النضال من أجل االستقالل السياسي واالقتصادي والديني

أو سمحا بسلسلة من المساع ذات الطبيعة القسرية أو الطوعية لنزع سالح المدنيين .لقد حال غياب أدلة

للجنوب .إن توقيع اتفاق السالم الشامل والتشكيل الالحق لحكومة جنوب السودان ( )GoSSبتاريخ 22

قاعدة بيانات أساسية يمكن التعويل عليها دون بلوغ تقييم دقيق لنتائج هذه النشاطات .هذه الورقة تقوم

أكتوبر/تشرين األول سنة  ،2005التي يحتفظ فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان بأغلبية المقاعد،2

بعرض نتائج مسح التعرض لألذى الذي بوشر به في والية جونجلي بجنوب السودان حيث جرت عمليات نزع

يقتضي من حركة العصابات تحويل نفسها إلى حزب سياسي مدني وديمقراطي قبل االنتخابات

السالح قسرية وطوعية على حد سواء .تخلص هذه الورقة إلى أن عنف االتعرض لألذى ما لبث متفشيًا منذ

الوطنية في سنة  ،2009بجيش منفصل ومحترف مسؤول أمام السلطة المدنية .3لكن قلة التجربة

اتفاق السالم الشامل .ورغم ذلك ،فإن سكان جونجلي الذين مروا بعملية نزع سالح وقت إجراء المسح أفادوا

الحادة للحكومة الجديدة في إدارة الحكم والعجز المؤسساتي والضعف اإلداري ،أعاقت قدرتها على

بانخفاض بالغ بحمل األسلحة وارتفاع االحساس باألمن والتعويل على السلطات العامة .إن هذه التغيرات

صياغة سياسات والعمل على تنفيذها وإيصال ثمار السالم التي انتظرها السودانيون الجنوبيون

اإليجابية فائقة الروعة على ضوء المشاكل الجدية المقترنة بعملية نزع السالح في بعض المناطق ،ومن ذلك

منذ مدة طويلة ،ومن ذلك الخدمات األساسية مثل توفير الخدمات الصحية والماء النظيف والتعليم،

العنف وفقدان الحياة.

باإلضافة إلى التحسينات في األمن البشري.
وكما هو الحال مع العديد من السياقات األخرى لما بعد النزاعات ،لم يؤد اتفاق السالم إلى توقف في
أعمال العنف ،4خصوصا في جنوب السودان ،وذلك يعود في جزء منه إلى أن اتفاق السالم الشامل
( )CPAأخفق في معالجة العديد من مصادر النزاع الداخلي في الجنوب ،إذ تواصلت األعمال القتالية
في الجنوب على شكل اشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وبقايا المجموعات المسلحة
ّ
الحل بموجب اتفاق السالم الشامل؛ واشتباكات بين الميليشيات القبلية
األخرى ( 5)OAG’sالتي ترفض
نفسها؛ واشتباكات بين مجموعات رعوية تتنافس على الموارد والمراعي (مسح األسلحة الصغيرة2006 ،؛
يونج2007 ،2006 ،أ2007 ،ب) .كما يعتقد على نحو واسع أن عناصر من حزب المؤتمر الوطني ( )NCPاستمرت
بشكل نشيط تدعم المجموعات الجنوبية التي تعارض سلطة الجيش الشعبي لتحرير السودان .إن
إرث تسليح الحكومة  -والمتمردين -لقوات موالية لهما على شكل مخزونات واسعة من األسلحة
الصغيرة واألسلحة الخفيفة ما لب يشكل خطرًا على أمن المجتمع ويحد من حرية الحركة .ويتكهن
البعض ،بحكم تؤجج التوترات لعدم تطبيق اتفاق السالم الشامل وانسحاب الجيش الشعبي لتحرير
السودان األخير من حكومة الوحدة الوطنية احتجاجا ،بعودة محتملة لحرب مفتوحة (يونج2007 ،ب).
إن معرفة حجم العنف المسلح وانتشار عدم األمان المستمرين في جنوب السودان لهو أمر يبعث
على التحدي لوجستيًا وعلميًا على حد سواء .فبعد انقضاء ثالث سنوات تقريبًا من توقيع اتفاق السالم
الشامل ،ال يعرف كثيرًا عن حجم وتوزيع العنف في المنطقة .فقد اتسمت التقارير التي تناولت استعمال
األسلحة الصغيرة في فترة ما بعد اتفاق السالم الشامل بطابعها القصصي ومحدودية نطاقها .وأجرى
مشروع التقييم األساسي لألمن البشري في السودان ( )HSBAالتابع لمشروع مسح األسلحة الصغيرة
في شهر أبريل/نيسان سنة  ،2006بغية البدء ببناء قاعدة أدلة تقام عليها سياسات صحيحة ردًا على
حالة عدم األمان ،أول تقييم منهجي وكمي لحالة التعرض لألذى ( )victimizationوحالة عدم األمان
المتصورة منذ نهاية الحرب .باستخدام استبيان محكم وتأطير العينات ،وصف مسح التعرض لألذى،
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الذي شمل  674أسرة في والية البحيرات ،التأثيرات الفعلية والنسبية للعنف المسلح على المدنيين.6
لقد وجد المسح بأن سكان الوالية مسلحون بشكل كثيف وأن أكثر من  50في المائة يعتقدون بأن
األمن كان قد ساء أو بقي بدون تغيير منذ نهاية الحرب.
المسح األسري في جونجلي عزز ووسع قاعدة األدلة المتصلة بعدم األمان في جنوب السودان ،إذ قام
فريق مشروع التقييم األساسي لألمن البشري في السودان ( ،)HSBAباالشتراك مع المنظمتين غير
الحكوميتين باكت سودان ( )Pact-Sudanوستاندرد أكشن ليزون فوكس ( ،)SALFبإجراء مسح أسري
في خمس من إحدى عشرة مقاطعة في والية جونجلي في شهر يناير/كانون الثاني سنة  .2007وكانت
طائفة من المجتمعات المحلية في جونجلي تشهد ،في ذلك الوقت /حملة نزع سالح قسرية للمدنيين
– و حملة «طوعية» كانت قد بدأت وقتها في مقاطعة بايبور .وهكذا فالمسح ال يقدم تقييما لعدم
األمان ،الحقيقي والمتصور ،في الوالية فقط ،إنما يميز أيضا بين وجهات نظر المجتمعات المختلفة
وتجاربها .وإذا أخذنا في الحسبان التزام حكومة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان،
كما يبدو ،بنزع سالح المدنيين كوسيلة رئيسية الحالل االستقرار واألمن في جنوب السودان  -حتى في
غياب استراتيجية موثوقة أو إطار قانوني – فال بد إن النتائج الواردة هنا مصدر عون للسلطات المدنية
والعسكرية والمانحين وصناع السياسة وعاملين آخرين.

 .2النتائج الرئيسية
ظل التعرض لألذى دائم الحدوث بعد اتفاق السالم الشامل .أبلغ نحو  85في المائة من المستجيبين
عن تعرضهم لألذى مرة واحدة على األقل ،و 44.8في المائة لألذى مرتين على األقل .وأفاد أكثر من نصف
األسر المستجوبة بأنهم تعرضوا للسرقة مرة على األقل واشتركوا في عراك بدني مرة واحدة على
األقل مع شخص من خارج مجمعهم منذ توقيع اتفاق السالم الشامل .وعلى نفس النمط ،أدعى 41.2
في المائة من كل المستجيبين بأن السرقة باستخدام السالح أصبحت الجريمة العنيفة األكثر شيوعا
في هذه الفترة.
يتفاوت التعرض لألذى على نحو واسع في جونجلي .في وقت المسح ،تراوح التعرض لألذى المبلغ
عنه بما معدله  1.05تعرضًا لألذى لكل ساكن في مقاطعة أيود و 0.22تعرضًا لألذى لكل شخص في
مقاطعة بايبور .وجربت مقاطعة أورور ما معدله  0.96تعرضًا لألذى لكل ساكن ،ودوك  0.82لكل ساكن،
ونيرول 0.75لكل ساكن.
على الرغم من استمرار التعرض لألذى ،يعتقد السكان بأن األمن تحسن منذ اتفاق السالم الشامل.
أكثر من ثلثي المستجيبين ( 67في المائة) أشاروا إلى أن األمن كان أفضل في السنتين التاليتين على
اتفاق السالم الشامل .وعندما سئلوا تحديدًا عن الوضع األمني في المنطقة التي عاشوا فيها ،قال 59
في المائة من المستجيبين إن األمن عموما تحسن في منطقتهم؛ لكن السكان في المناطق التي
مرت بنزع السالح وجدوا أمنا أفضل في أغلب األحيان من أولئك الذين هم من مناطق ما لبثت تشهد
عملية نزع السالح ( 63.9في المائة مقابل  38.2في المائة) .وفي مقاطعة بايبور قال  53.5في المائة إن
األمن هو «نفسه» أو <أسوأ> منذ اتفاق السالم الشامل.
تقلص حمل األسلحة الصغيرة للحماية بشكل ملحوظ منذ اتفاق السالم الشامل .افاد  46.6في المائة
من سكان المناطق التي شملها المسح بأنهم حملوا أسلحة نارية بدافع الحماية قبل اتفاق السالم
الشامل ،بينما أفاد  2.1في المائة فقط بأنهم حملوا أسلحة نارية بعد اتفاق السالم الشامل .وبين
المسح أن العصي هي السالح األكثر شيوعا الذي حمل بعد اتفاق السالم الشامل ( 37.2في المائة)،
بينما أشار  32في المائة من المستجيبين إلى أنهم لم يحملوا ،منذ اتفاق السالم الشامل ،أية أسلحة.
أثمرت عملية نزع السالح ،كما يبدو ،عن جمع أعداد هامة من األسلحة .ذكر ما يقارب ثالثة أرباع السكان
( 73.2في المائة) القاطنين في المناطق التي مرت بعملية نزع السالح ،أنهم تخلوا عن سالح واحد على
األقل ،وما يقارب النصف ( 48.5في المائة) سلموا أكثر من سالح واحد.
التصور بأن عملية نزع السالح تسبب في إحداث عدم األمان .أفاد  23.5في المائة من خارج بايبور أن
عملية نزع السالح كانت سببا في القتال ،في إشارة محتملة إلى الهجمات الالحقة التي استهدفت
المجتمعات المحلية التي جرى نزع أسلحتها أو أشارة إلى القتال بين الجيش الشعبي لتحرير السودان
والمجتمعات المحلية .كما خشى  21.7في المائة من داخل بايبورمن أنهم «أقل أمانًا» بسبب انخفاض
عدد األسلحة النارية.
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 .3والية جونجلي :خلفية وعملية نزع السالح
جونجلي الواقعة في اقليم أعالي النيل من أكبر الواليات مساحة في جنوب السودان ،وتقع عاصمتها

شكل انتشار األسلحة عند الشباب من الذكور عالمة ابتعاد عن األعراف المحلية التقليدية التي تحرم
حيازة البنادق على من يقل عمره عن  18سنة .لقد ساهمت هذه الزيادة في القوة النارية في ارتفاع
وتيرة المجابهات والتنافس اإلثني في جونجلي (يونج2007 ،أ) وكذلك تفاقم ضراوة هذه النزاعات (مسح
األسلحة الصغيرة .)2007 ،فما لبثت حالة عدم األمن المدني المتواصلة واإلغارة على الماشية من غير

في منطقة بور .تمتد جونجلي على مساحة تربو على  122الف كيلومتر مربع لكنها بكثافة سكانية

هوادة والنزاعات الداخلية العشائرية والقبلية تمثل خطرًا على األمن البشري .فعلى سبيل المثال

كاتشيبو ،مورلي ،والنوير .وتعتبر البور الكبرى ،وهي معقل الدينكا“ ،قلب جيش/الحركة الشعبية

خلفت االشتباكات المندلعة بين مورلي والنوير في أواخر شهر يوليو/تموز ومستهل شهر أغسطس/
آب من سنة  ،2007بحسب التقارير ،بين  60إلى  80قتي ً
ال.

ضئيلة مقدارها  .7 1230000أما القبائل الرئيسية التي تقطن في الوالية فهي أنواك ،دينكا ،جي،
لتحرير السودان منذ انبثاقها” (رولندسن )2007 ،إثر التمرد في بور سنة  1983الذي شكل بداية الحرب
األهلية الثانية.
برزت جونجلي باعتبارها الموقع الذي احتضن أضخم مشروع تنموي فاشل في العالم في القرن

نزع سالح المدنيين في جونجلي

الهائلة في جنوب السودان بغرض استخدامها ألغراض زراعية في الشمال ،على أثر اندالع الحرب األهلية.

قام الجيش الشعبي لتحرير السودان بين ديسمبر/كانون األول من سنة  2005ومايو/أيار سنة 2006

العشرين :قناة جونجلي .لقد انهار مشروع القناة المصمم لتصريف مياه المستنقعات ذات المساحات
لقد ترك عقدان من هذه الحرب الرافعات ،األضخم من نوعها في العالم عرضة للصدأ في واحدة من أفقر
المناطق في العالم .وعلى الرغم من بعض التحسن الذي طرأ على جونجلي في أعقاب الحرب ،إال أنها ما
زالت تعتبر غير مستقرة وغير آمنة إلى حد كبير وذات تنمية محدودة إن استثنينا الصناعة النفطية.8
فالوالية تمتاز بتخلفها التنموي الشديد إذ ال يقوم إال  10 – 5في المائة من األطفال الذين هم في سن
المدارس االبتدائية بالذهاب إلى المدارس و 45 – 25في المائة من السكان يستخدمون “مصادر مياه
محسنة” .10فما كان متوفرًا من خدمات محدودة سابقًا فقد تعرض اآلن لمزيد من الضغط نتيجة لتدفق

بإدارة حملة نزع سالح مدنيين قسرية في والية جونجلي .13وسعى فيها الجيش إلى إزالة األسلحة
من أيدي الرعويين المحليين وال سيما لو نوير وهو أمر اعتبره العديد منهم قمعًا سياسيًا .واجهت
المبادرة منذ البدء مقاومة من قبل الجيش األبيض ،وخالل فترة برنامج نزع السالح جمعت أكثر من 3000
قطعة سالح وقتل نحو  1600من جنود الجيش األبيض والجيش الشعبي لتحرير السودان معًا  -موت
واحد مقابل استعادة قطعتي سالح تقريبًا (مسح األسلحة الصغيرة ،2007 ،ص .)4وأرجعت عملية اراقة
الدماء إلى ضعف في التخطيط والتنفيذ وفي شراء داخلي محدود لالسلحة من لدن الوجهاء المحليين

الالجئين والنازحين داخليًا في العودة إلى مساكنهم عقب اتفاق السالم الشامل.

والمجتمعات المحلية.

مد نفوذها والتحكم بالموارد بجونجلي.
وتنافست أبان الحرب األهلية شتى المجموعات القبلية على ّ
وكان “الجيش األبيض” واحدًا من هذه الكيانات ،وهو مصطلح جامع لميليشيات شبه منظمة تتألف

وفي ضوء تزايد االصابات الناجمة من مسعى الجيش الشعبي لتحرير السودان النتشال األسلحة ،قامت

من شباب النوير المسلحين (أعمارهم تتراوح بين  .)35 – 14وكان الغرض األصل من الجيش األبيض على
مستوى القرية حماية المجتمعات األهلية من الهجمات التي يقترن كثير منها باإلغارة على الماشية
والبحث عن مصادر المياه وحقوق الرعي وثارات انتقامية وكذلك افعال غير منضبطة لجنود ساخطين
(مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،2007 ،فقرة 4؛ يونج2007 ،أ).
وعلى الرغم من أن الجيش األبيض لم يكن قط منظمًا بصورة كاملة ،إال أنه انجر على نحو متزايد
للدخول في الحرب األهلية إذ أمدته كل من الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان باألسلحة

األمم المتحدة بالعمل بسرعة للتشجيع على قيام عملية نزع سالح سلمية في مكان آخر من الوالية،
وكان اتفاق لو – مورلي القائم على وقف إلطالق النار في شهر أبريل/نيسان من سنة  2006نقطة االنطالق.
وركزت األمم المتحدة بدءًا ،بامكانياتها المحدودة ،على مقاطعة أكوبو ،وانتفعت مبادراتها انتفاعة
جلى من وساطة منظمات المجتمع المدني المحلية التي كان لها حضور واضح في المنطقة ولها
قدرة على التالحم مع الزعماء القبليين المحليين .ثم جرى التنفيذ عبر “لجان نزع السالح” على صعيد
المقاطعة ووحدة الوالية اإلدارية والمجتمعات المحلية .أثمرت الحملة عن تجميع  1400 – 1200قطعة من
بنادق هجومية وبنادق رشاشة وقذائف قنابل صاروخية ومدافع هاون عاملة بحلول شهر أغسطس/آب
سنة  .2006وعلى الرغم من أنه ال يمكن وصف حملة نزع السالح هذه بـ”الطوعية” ألن التهديد بالقوة كان

الصغيرة على أوقات مختلفة .وأضحت حيازة السالح ،بالتدريج ،شعيرة من شعائر االنتقال من مرحلة

واضحًا ،فما من أحد فقد حياته كنتيجة مباشرة لها.

التي كان جزءًا من هذه الشعيرة لقرون .ولئن أمكن مقايضة أو شراء بنادق من طراز أي كي – ،47

ولما أجري المسح األسري بحلول شهر يناير/كانون الثاني من سنة  ،2007كانت سلطات والية جونجلي14

الطفولة إلى مرحلة الرجولة عند ذكور النوير ،مستعيضين بذلك عن أسلحة أكثر تقليدية مثل الرماح
فقد جرى الحصول على بنادق رشاش آلي من طراز  PKMوقذائف آر بي جي وبنادق من طرازي  3-Gأو
 4-Gبسرقتها من الجيش الشعبي لتحرير السودان او من األهالي بعد القتال .11وفي الحقيقة إن سعر
األسلحة في جونجلي يعكس العرض والطلب الشديدين على األسلحة .لقد بلغ ثمن بندقية هجومية،
مثلما تفيد تقارير 10 ،بقرات في أواخر الثمانينات ،وانخفض الثمن إلى حد  3بقرات بين سنتي  1994و2000
وظل السعر هكذا منذ ذلك الوقت.12
14
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والتسريح وإعادة اإلدماج ( )SSDDRCمن شهر يناير/كانون الثاني حتى نهاية شهر مايو/أيار من سنة

 .4أداة المسح وطرقه

سلميًا وأثمرت عن جمع  1126قطعة سالح ،عسكرية الطابع في معظمها (مسح األسلحة الصغيرة.)2007 ،

تستمد آلية المسح التي طورت بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في منظمات أكاديمية وإغاثة إلى

 2007االشتراك بأربع وحدات إدارية والئية لمقاطعة بايبور (غوموروك ،فرتيت ،ليكوانكولي ،وبايبور)،
اشتركوا كلهم في حملة “طوعية” جنبًا إلى جنب منظمات المجتمع المدني المحلية .لقد جرت الحملة
لكن مورلي لم تنقطع عن اإلعارة طوال الفترة كلها وبمساعدة خارجية في غالب األمر.
إن التهديد بقيام حملة قسرية على مورلي وجماعات أخرى يبقى ماث ً
ال :إن القرار الصادر عن “اجتماع
بناء الثقة” المعقود بشهر مايو/أيار سنة  2007ببور ،الذي حضره الزعماء المحليون والمفوضون ،الزم
السلطات المحلية بصراحة بعملية نزع سالح سلمية في جميع أرجاء الوالية من شهري مايو/أيار إلى
يوليو/تموز سنة  .2007وإن أخفق ذلك فستكون هنالك حملة قسرية .وأعيد تأكيد هذه النية في اجتماع
امني مشترك للجنة جنوب السودان األمنية ولجنة جونجلي األمنية بتاريخ  18أغسطس/آب سنة 2007
 .16إن حملة قسرية ثانية في جونجلي ستقع ذات يوم وأن هنالك مخاوف حقيقية من أنها إن وقعت
فإنها ستزعزع أمن المنطقة كلها.

تقنيات راسخة في علم األوبئة لدراسة معدالت الوفاة واألمراض والتعرض لألذى في المجتمعات المحلية
المتضررةُ .شكل االستبيان بناء على الخبرة المكتسبة سابقا من مسح مشروع تقييم األمن البشري
في والية البحيرات (غارفيلد .)2007 ،يضم االستبيان  140سؤاالً تنقسم إلى فئات فرعية عديدة تغطي
األمن الحقيقي والمحسوس ،توزع وتواتر التعرض لألذى ،حيازة األسلحة واستخدامها ،ووسائل كسب
العيش.
وقع االختيار على القائمين بالمقابالت بالتشاور مع وجهاء المجتمع المحلي الذين لم يعمل أي منهم
لصالح الحكومة المحلية ،كما اشترك أغلبهم في حمالت التطوير االجتماعي وهم كذلك معروفون
داخل مجتمعاتهم المحلية وخارجها .كان أحد مجري المقابالت يعمل في مجال الصحة االجتماعية واآلخر
كان معلما محليًا ،وبإمكان الجميع قراءة وكتابة اللغة االنجليزية واللغة المحلية السائدة على األقل.

إذن هكذا جرى ،من ناحية تقنية“ ،نزع سالح” معظم جونجلي 17باستثناء مقاطعات بوتشاال وأجزاء
من بور وبايبور .لكن تقارير األمم المتحدة وعاملي المنظمات غير الحكومية تبين بأن حمل المدنيين
لألسلحة كان واضحًا للعيان في أواخر سنة  .2007وأكدت ذلك الغارات والصدامات المسلحة :إن هذه
الصدامات المندلعة من جديد بين لو نوير ومورلي تبين بأن األخيرة ما زالت تحوز تسليحًا ذا شأن بالغ
وأن لو نوير قد تكون قد أعادت تسليح نفسها من إثيوبيا ،ربما ،أو أنه لم يعمل على نزع سالح أفرادها
في المقام األول .هذان السيناريوهان شديدا االحتمال إذا عرفنا أن نزع أسلحة أفراد لو نوير في سنة
 2006تركتهم عرضة لخطر متواصل للهجوم عليهم.
إن إعادة التسلح المتواصلة والقيام بالغارات خالل حملة نزع األسلحة وضعف الحماية التي منحت
للمجتمعات المحلية المنزوعة السالح – كل هذا يثير أسئلة أساسية تتصل بـ”نجاح” حمالت نزع السالح
حتى اآلن .ففي مطبوعات سابقة لمشروع التقييم األساسي لألمن البشري في السودان ()HSBA
حللت هذه المبادرات ،ع ّبر مشروع األسلحة الصغيرة عن قلقه بخصوص االقتصار على مقاربة عملية
“نزع السالح فقط” في جنوب السودان – سواء كانت قسرية أو “طوعية” – وال سيما حين ال يتوفر
األمن للمجتمعات المحلية وحين ال تعالج األسباب الجذرية (مسح األسلحة الصغيرة ،)2007 ،والخالصات
المستنبطة من مسح جونجلي في سنة  2007تعزز هذا الرأي.

بذلت جهود خاصة لتوظيف النساء بيد أنه لم يجر تأمين سوى  3نساء من أصل  19ممن يقومون بإجراء
المقابالت ،و أبان التدريب عمل على تشجيع القائمين بالمقابالت الذكور على توظيف إحدى قريباتهم
لمرافقتهم خالل جوالت المسح ،إذ سيساعد وجود امرأة على اكتساب معلومات تفصيلية من مصادر
نسائية.
أختير  16من القائمين بالمقابالت (من المجتمعات المحلية) من أربع مقاطعات خضعت مسبقا لعملية
نزع السالح (أيود ،داك ،نيرول ،أورور) .وكان من المتوقع أن تغطي المقابالت كل من المجتمعات الحضرية
والريفية في منطقة عمليات كل منهم .18وكان على كل واحد منهم اتمام  50مقابلة في  20مجتمعًا
محليًا يمكن الوصول إليها مشيًا أو بواسطة الدراجة الهوائية .والقائمون بالمقابالت هم ،في جميع
هذه المقابالت ،من السكان المحليين والجماعة اإلثنية السائدة .ففي بايبور التي كانت بدأت وقتها
تخضع لحملة نزع السالح أقل قسرية إلى حد ما ،قام  3موظفين ذكور من منظمة  ،SALFوهي منظمة
محلية للسالم والتنمية ،بعملية إجراء المقابالت .قائد الفريق كان من المنطقة وهو إثنيًا من مورلي،
في حين كان اآلخران ينتميان إلى عرقيات أخرى .خضع كافة القائمين بالمقابالت إلى تدريب دام ثالثة
أيام في موقع مركزي قبل أن يعودوا إلى مجتمعاتهم المحلية إلجراء المقابالت في األيام العشرة التي
تلت ذلك.
لم يبلغ العدد اإلجمالي للمقابالت  1000مقابلة ،لعدم قدرة اثنين من القائمين بالمقابالت على إكمال
حصة كل منهما البالغة  50مقابلة ،كما يعتقد بأن أحد القائمين بالمقابالت سجل معلومات مشكوكًا
فيها وتم اقصاؤها من قاعدة البيانات ليستقر العدد النهائي على  880مقابلة.
اختيرت المجتمعات المحلية التي تضمنتها العينة وفق معايير فنية (لوجيستية) ،فلم تكن هنالك
سوى عربة نقل واحدة فقط (وتحتم إحضارها من والية أخرى) ،وبحكم صعوبة الوصول إلى أغلب
المجتمعات المحلية بواسطة السيارة النعدام الطرقات أو الجسور ،تحتم اختيار المجتمعات المحلية
الكائنة على الطرق الثالثة الرئيسية في الوالية أو بالقرب منها .وبالفعل ،فعندما غدا أحد هذه الطرق
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غير سالك استغرقت زيارة اإلشراف من يومين إلى ثالثة أيام .والمجتمعات المحلية الحضرية ال تضم في

المعلومات المطلوبة .ومما ال شك فيه أن بعض األحداث الحساسة لم توف كامل حقها لنقص فرص

معظمها إال أقل من  50مجمعًا عائليًا بقليل.20

القيام باشراف محكم إضافي.

صممت العينة في المنطقة الحضرية عبر رسم دائرة متخيلة على المنطقة التي تتركز فيها المجمعات

معلومات حساسة الطابع مطلوبة .عالج المسح مواضيع بعضها غير مألوف وجديد على من يقومون

العائلية ،ثم يعين مركز هذه الدائرة للبدء بعملية اختيار اتجاه المسح .فمن مركز الدائرة يدير القائمون

بالمقابالت وعلى من أجريت المقابالت معهم على حد سواء .وكان هنالك تردد على نحو خاص في

بالمقابالت قنينة ويسيرون في االتجاه الذي تستقر عليه فوهة تلك القنينة ،واضعين عالمات على من

مناقشة العنف ضد الزوجات واألطفال .أجرى المقابالت بشكل أساس من يعرفون محليًا بقادة المجتمع

سيشارك من األسر التي يمرون بها في طريقهم .وعند وصولهم إلى مشارف البلدة يعودون إلى مركز

المدني .وكان من المهم بمكان في والية البحيرات أن يقوم أشخاص محليون بإجراء المقابالت لكسب

البلدة لتكرار هذه العملية إلى أن ينجزون  25مقابلة مع األسر .وأعاد أغلب القائمين بهذه المقابالت

ثقة األهالي .ومن المهم أيضًا في جونجلي ظهور المشرف األجنبي للتشديد على الطابع الحيادي

ذلك ثالث مرات إلتمام الحصة المطلوبة .واتبع إجراء مماثل لتحديد المناطق الريفية المتفرعة من

للمعلومات المعطاة والحفاظ على سريتها.

المراكز الحضرية بغية ضمها إلى المسح.
دقة الردود .ليس هنالك من سبيل لمعرفة دقة األجوبة ،لكن ثمة آليات منطقية متضمنة في المسح
ووجب تعديل هذا اإلجراء أثناء عملية إجراء المقابالت :فقد استعيض عن المناطق المختارة بأسلوب

لتبيان االنسجام في األجوبة ،فمع كل مسح خاص بالتعرض لألذى يمكن أن يقلل المستجيبون أو

“القنينة” بأخرى ريفية جديدة النتقال العائالت التي اختيرت سابقًا لرعي المواشي ،أو خشية من التعرض

يبالغون في عدد الحوادث التي وقعت.19

للهجماتّ .دون القائمون بالمقابالت ترقيمًا باألسر المزارة والمنازل الفارغة واألسر التي أبت المشاركة في
المسح .جمع المشرف هذه البيانات وحللها .وكان ما يقرب واحد في المائة من مجموع عينة العائالت
المشمولة في المسح رفض المشاركة.

إطاررقم  1التحديات التي واجهها المسح
التحديات اللوجستية .معظم جونجلي غير سالكة حيث يتعذر اجتياز بعض الطرق ،والبعض اآلخر
السالك منها يقطع بمعدل سرعة  10كيلومترات في الساعة .استطاع عاملو مشروع التقييم األساسي
لألمن البشري في السودان من بلوغ  5مما مجموعه  11مقاطعة في الوالية ،منها المناطق الرئيسية
التي يعمل بها فريق الـ( )HSBAوشركاؤهم من المنظمات غير الحكومية .إن محدودية النقل والعزلة
والمسافات عنت حتمية تعرض القائمين بالمقابالت للمشاق بغية الوصول إلى المناطق الريفية .وما
كان باالمكان القيام بأكثر من زيارتين لإلشراف ألن انجاز دورة كاملة يستغرق ثالثة أيام.
نقص المعلومات الجعرافية والديمغرافية .لم يجر وضع بعض اقسام والية جونجلي في الخارطة بشكل
كاف ،فهذه الخرائط ،التي من المفترض أن تكون موثوقة والحاوية على طريق سريع اساسي ما عاد
موجودا ،تطيل كثيرًا األوقات التي تستغرقها زيارات اإلشراف .إن نقص البيانات الديمغرافية جعل من
المستحيل تأسيس ردود ذات قواسم مشتركة .ومثلما الحظنا أعاله فقد أفضت هذه المشكلة إلى
تركيب عينة غير عشوائية.
الحاجة إلى اإلشراف .وقع االختيار إلجراء المقابالت في والية جونجلي على من هم أكثر مهارة بشكل عام
من الذين وقع عليهم االختيار في المسح السابق (والية البحيرات) ،كما أن أداءهم أتسم بالجودة .وفي
حال وقوع أخطاء في االستمارات خالل زيارات اإلشراف يعود القائمون بالمقابالت الستكمال أو تصحيح
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 .5البيانات الديموغرافية للمسح
سعى المسح إلنتاج عينة عشوائية من المستجيبين ينتمون إلى عينة ممثلة للمقاطعات .لقد تمت
إدارة وتسجيل وإجراء  880مقابلة بشكل ناجح ،حوالي  471منها (ما نسبته  53.5في المائة) عملت في

 .6نتائج المسح
الشعور باألمن عقب اتفاق السالم الشامل

مناطق حضرية أو شبه حضرية ،في حين أن  409مقابالت (ما نسبته  46.5في المائة) تمت مع سكان
الريف (انظر جدول رقم  .)1ما يجدر مالحظته أن  58في المائة (عدد=  )852من جميع العائالت أفادوا

سعى المسح األسري لمشروع تقييم األمن البشري في السودان إلى تقدير حجم التعرض لألذى عند

بأنهم عاشوا في نفس المنطقة ألكثر من أربع سنوات.

سكان جونجلي في الفترة التي أعقبت اتفاق السالم الشامل (يناير/كانون الثاني - 2005يناير/كانون
الثاني .)2007وطلب من المستجيبين االفصاح عن آرائهم في أنواع الجرائم والمشاكل المتعلقة بالعنف

تتنوع اآلليات داخل األسر تنوعًا كبيرًا .فعلى سبيل المثال ،يقدر معدل عدد التوكول ( أكواخ دائرية

ومدى تكرارها في مجتمعاتهم المحلية بعد اتفاق السالم الشامل .وتبعا للغالبية العظمى من

نموذجية) العائدة لمجمع عائلي بثالثة تقريبا (عدد=  .)871وكان لدى  14في المائة من المستجيبين

المستجيبين ،فإن السطو المسلح هو أكثر األحداث وقوعًا (  41.1في المائة) ،ثم السطو من دون سالح (

توكول واحد ،ولدى  9في المائة (عدد =  )871أكثر من خمسة.

 17.6في المائة) .كما كان العنف المنزلي ضد كل من النساء واألطفال ملحوظًا وإن لم يبلغ عنه بصورة
كافية (أنظر شكل رقم .)1

جهد المسح إلصدار عينة متوازنة ومتساوية للمستجيبين من كال الجنسين .وفي ختام األمر ،شارك
في المسح  ( 488ما نسبته  55.8في المائة) من اإلناث ،و( 387ما نسبته  44.2في المائة) من الذكور

وعند السؤال عن التجارب األسرية (مقارنة بالتجارب الشخصية) منذ اتفاق السالم الشامل ،تباينت

(انظر جدول رقم  .)3ويمكن اعتبار أغلب المستجيبين راشدين :قال  62في المائة منهم (عدد=  )871إن

النتائج بشكل ما (أنظر شكل رقم  ،)2إذ أفاد ( 65.2في المائة ،عدد=  22)877بأن السرقة هي من أكثر

أعمارهم تتراوح بين  40 -25سنة ،ومتوسط معدل العمر الذي قال به المستجيبون هو  37سنة .كما

الحوادث العنيفة تكرارًا  ،وبعدها تأتي حاالت العراك مع شخص خارج المجمع ( 54.3في المائة ،عدد=

إن  5في المائة فقط من المستجيبين تقل أعمارهم عن  21سنة و 9في المائة تجاوزوا الخمسين سنة.

 ،23)879ثم  23حالة عراك داخل المجمع ( 45.3في المائة ،عدد=  ،24)877وحاالت هجوم أخرى ( 45.5في

واستغرق معدل مدة كل مقابلة  32دقيقة تقريبا.

المائة ،عدد = .)876وتضمنت الحوادث األخرى حاالت وفاة عمدأ او بغير عمد (  62.2في المائة ،عدد =
 ،25)878لذلك هنالك تمييز مهم بين تعرض األسر واألفراد لألذى.

عكس المسح عينة غير متجانسة إثنيا ،فخارج بايبور قدم نحو  53في المائة (عدد =  )687من
المستجيبين انفسهم باعتبارهم من النوير ،و 27في المائة من الدينكا ،و 9.6في المائة من قوار نوير،

تتنوع كثيرا أنماط التعرض لألذى في بايبور عند مقارنتها بمناطق أخرى جرى مسحها (انظر جدول رقم

و 8في المائة من لو نوير ،و 3في المائة اعتبروا أنفسهم أنهم ينتمون إلى فرع من قبيلة نوير .واعتبر

 .)4كما أنه من الجدير بالمالحظة انخفاض نسبة التبليغ عن الحوادث الفعلية ،وحالة اإلحساس العالية

المستجيبون في بايبور ذاتها (عدد = )131أنفسهم من مورلي.

بعدم األمن في بايبور بالمقارنة مع المناطق األخرى في الوالية.

ومعدالً يعيش  9أفراد من العائلة (عدد=  )876في منزل واحد ،منهم  3.6أطفال .وأوضح المستجيبون

ومن الصعب جدا إجراء عملية تقييم متوازنة ومقارنة بين بايبور ومقاطعات أخرى .وبما إن جميع

أنه في الـ 24شهرا منذ اتفاق السالم الشامل (يناير /كانون الثاني  ،)2005اضيف ما معدله  3.5أفراد على

البيانات المسجلة في مسح التعرض لألذى تعتمد اعتمادًا مطلقًا على تقارير شفهية (جهاز تشريح

العائلة إما بسبب قدومهم من مناطق أخرى أو بسبب وقوع والدات ،في حين ارتحل  2.5منهم بعيدًا أو

الجثث) ال يمكن التحقق منها بشكل مستقل من قبل السجالت الرسمية (إذ ال وجود للغالبية منها)،

وافتهم المنية .وأفاد  57في المائة (عدد = )853أن طفال واحد على األقل يذهب إلى المدرسة حاليًا.

فإنه من الصعوبة الشديدة تأكيد ما أن كانت نتائج المسح تمثل فروقًا حقيقة أو متأثرة بفروق حقيقية
في اآلراء الثقافية وأساليب التواصل بين مختلف السكان.

كان الوضع االقتصادي االجتماعي للمستجيبين ممث ً
ال نموذجيًا إلى حد ما للوالية ككل .لقد اعتبر
نحو  61.7في المائة (عدد = )859منهم أنفسهم أفقر من معظم السكان اآلخرين في مجتمعهم

ثم سئل المشاركون عما إذا ما تحسنت حالة األمن ،أم ظلت كما هي ،أم أنها ساءت منذ اتفاق السالم

المحلي ،بينما حسب  32.4في المائة (عدد = )859أنفسهم على ذات المستوى من الثراء مع أقرانهم

الشامل (انظر جدولي  5و .)6وارفق سؤال في نهاية االستبيان صيغ الستخراج أجوبة مشابهة (وقابلة

في المجتمع المحلي .وفي بايبور وصف  50.3في المائة من المستجيبين أنفسهم بأنهم أفقر من

للمقارنة).

المتوسط ،في حين ارتفعت هذه النسبة خارج بايبور إلى  64.2في المائة (عدد=.)710
ثمة فروق واضحة في حالة األمن داخل وخارج بايبور ،إذ شعر نحو ثلثي المستجوبين ( 63.9في المائة،
عدد= )645بأن حالة األمن أفضل خارج بايبور فيما اعتبر  14في المائة منهم أن الوضع األمني على حاله
مثلما كان قبل اتفاق السالم الشامل (انظر جدول رقم .)7وأفادت الغالبية العظمى ( 83في المائة) من
20
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المستجوبين خارج بايبور بأن الوضع األمني قد ساء في المجتمعات المحلية لموتوت وبانيانغ ويواي.

حيازة االسلحة واستخدامها

أما في بايبور فقد انقسمت اآلراء بشكل متساو بين أولئك الذين يزعمون بأن الوضع األمني قد تحسن
( 38.2في المائة ،عدد=  )144وأولئك الذين يزعمون أن الوضع األمني على حاله ( 38.2في المائة) .والمالحظ

وجد المسح أن المسدس أو البندقية هو السالح األكثر شيوعا حمله محليا في الفترة السابقة على

أن  53.5في المائة قالوا إن الوضع األمني “لم يتغير” أو أنه “ أكثر سوءًا” (انظر جدول رقم .)8

اتفاق السالم الشامل ،ثم يليه األسلحة ذات الشفرات الحادة (أنظر شكل رقم  .)7وغدت العصا السالح
األكثر حم ً
ال في الوالية منذ اتفاق السالم الشامل.

وكما يبدو فثمة مشاعر مختلفة حول آثار عملية نزع السالح في جونجلي .ففي بايبور أبدى  12.7في
المائة من قلقهم إزاء كونهم “أقل أمنا” تحصي ً
ال النخفاض في حيازة األسلحة النارية – على األغلب

هذه النتائج عرضة إلى تحيز في عملية االختيار ،إذ أن االقرار بحمل مسدس في الحقيقة عمل نادر

بسبب الهجمات الخارجية على المجمع وبسبب عدم توفير السلطات المحلية الحماية لهم .ومن الجدير
بالمالحظة أنه في جميع المجتمعات المحلية ،أفاد نحو  18في المائة بأن تخفيض عدد األسلحة النارية لن
يؤثر إلبتة على حالة األمن (انظر شكل .)3

نسبيا .29ومع ذلك ،فإنه ضمن الـ 13.4في المائة (عدد =  )171من المستجوبين الذين اقروا امتالكهم أو
امتالك عائالتهم بندقية أو بندقية صيد ،فقد جاءت بندقية أي كي  47 -باعتبارها أكثر األسلحة النارية
اقتناء (انظر شكل رقم  .)8وينبغي االنتباه إلى الصعوبة التي تشوب المدى التي تعكس فيه هذه
النتائج الواقع بشكل دقيق :فمن المرجح أن زيادة العقوبات المقترنة بحمل السالح (وضد أولئك الذين
لم يسلموا أسلحتهم) يحدد مدى مصداقية هذه النتائج.
وعلى الرغم من ذلك ،علقت نسبة كبيرة من المستجوبين في المسح على مالءمة أنواع معينة من

توزع التعرض لألذى وتكراره

السالح .وتخصيصًا ،أجاب  75في المائة (عدد= )660من جميع المستجوبين عن السؤال المتصل بعدد

أغلب حوادث التعرض لألذى شيوعا بين األسر والمستجوبين هي السرقة ثم العراك فالهجمات .ويبرز
شكل رقم  4ادناه كم حوادث التعرض لألذى التي جرى اإلبالغ عنها ألفراد األسرة كافة .لقد تعرض نحو
 85في المائة (عدد = )767من األسر التي شاركت في المسح لحادث مؤذ واحد على األقل منذ اتفاق
السالم الشامل .كما تعرض  27.2في المائة (عدد = )637من المستجوبين لألذى أكثر من مرتين .وتظهر
كم معدل الوفيات رغم صعوبة تحديد ما إن كان هذا االرتفاع ناجمًا عن
االستجابات ارتفاعًا نسبييًا في ِّ
حوادث التعرض لألذى أم عن وفاة طبيعية.
ومن المهم مالحظة إن هنالك تنوعًا جغرافيًا ملحوظًا في حوادث التعرض لألذى .وعلى الخصوص ثمة
تنوع ملحوظ في معدل حوادث التعرض لألذى طبقًا للمقاطعة (انظر جدول رقم .)9
ومن المفارقة ،أن تظل بايبور ،الكائنة في أراضي مورلي ،محتفظة بسالحها وأقل عرضة للهجمات .ومن
المرجح أن وجود كم كبير من األسلحة يحول دون وقوع حوادث التعرض لألذى.
ولئن كانت قدرة المشاركين على تأريخ الحوادث ضعيفة في مثل هذا النوع من المسوح ،فيمكن
لتاريخ وسطي منذ حصول آخر حادث أن يساعد على تفحص المعلومات المتوافرة حول عدد الحوادث.
وتظهر النتائج اتساع المدة التي تم التبليغ فيها عن آخر حادث وفاة ،لكون هذا حادثًا نادر الحدوث
(انظر شكل رقم .)5

النهار .لقد خلص المسح إلى أن غالبية المستجيبين يشعرون باألمان عند السير لوحدهم أثناء النهار،
بيد أن هذا اإلحساس يتدنى بصورة كبيرة فيما يتصل بالسير لي ً
ال (انظر شكل رقم .)6
22

المائة (عدد= )660أنه من األفضل امتالك سالح ناري واحد أو أكثر .وفي بايبور حيث أجاب  69.8في المائة
(عدد= )104عن هذا السؤال ،اعتقد نحو  80في المائة منهم أنه من األفضل امتالك سالح ناري أو أكثر
( 79.8في المائة) .ومن القلة التي أجابت عن السؤال المتعلق بحيازة السالح الحقيقية ،فإن  90.7في
المائة (عدد=  )150ممن يعيشون خارج بايبور و 92.1في المائة (عدد = )38من القاطنين في بايبور،
اعترفوا بحيازتهم لسالح ناري واحد على األقل (انظر جدولي رقم  10و.30)11
على الرغم من تدني معدالت التبليغ الذاتية عن ملكية السالح ،فإن جزءًا متواضعًا نسبيا من
المستجيبين يعتقد أن حيازة األسلحة النارية ما لبث أمرا شائعا .ويظن نحو  8.6في المائة (عدد=
 )641من كل المستجيبين في خارج بايبور و 3.6في المائة (عدد=  )140من داخل بايبور ،أن لدى جميع
المجمعات تقريبا سالحًا ناريًا .ويظن  5.5في المائة (عدد=  )641من خارج بايبور و 22.1في المائة (عدد=
 )140من داخل بايبور ،بأن لدى أكثر من نصف المجمعات سالحًا ناريًا.
كما تنوعت اإلجابات بتنوع الموقع الجغرافي في الرد على سؤال يتصل بما إن كان هنالك الكثير من
األسلحة ولمن تعود .لقد أوضح ،على سبيل المثال 13.3 ،في المائة من خارج بايبور أن هنالك وفرة كبيرة
من األسلحة النارية في مجتمعاتهم المحلية .وشاطرهم  16.8في المائة (عدد= )143من بايبور االعتقاد
نفسه .وبالمثل اعتقد  42.5في المائة (عدد= )569من خارج بايبور بأن المجرمين هم من أحوج الناس
إلى نزع سالحهم بشكل عاجل .وفي بايبور ،اعتقد  39في المائة (عدد=  )177من السكان بأن المدنيين

ومن المؤشرات المفيدة على نسبية األمن هي السير وحيدًا والشعور باألمان في أوقات مختلفة من

العنف والتعرض لألذى بعد نزع سالح المدنيين :حالة جونجلي

األسلحة النارية األكثر مواءمة والمرادة لحماية العائلة وقطيع الحيوانات .ومن هؤالء أجاب  78.3في
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هم من أحوج الجماعات إلى نزع سالحها.
وأبدى السكان ،في الحقيقة ،قلقًا بالغًا حيال شيوع األسلحة الصغيرة .وبالرد على ترتيب األولويات،
قال  22في المائة من جميع المستجوبين أن األسلحة النارية هي “أكثر األمور إثارة للقلق” ،فيما أضفى 20
ورقة عمل بشأن األمن البشري في السودان
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في المائة األولوية على التعليم .وأفاد  28.6في المائة (عدد = )727من خارج بايبور بأن “شرطة أفضل”

عزل في مواجهة هجمات آخرين ما كانوا قد خضعوا بعد لعملية نزع سالح ،أو غير مستعدين لالشتراك
كام ً
ال في الحمالت .وهكذا فإنه حتى في المناطق “المنزوعة السالح” ،كما يبدو ،قد تحدث عملية إعادة

بايبور بأن وجود “شرطة أفضل” سيحسن الوضع األمني العام .وما يستأثر باالهتمام هو إن  3في المائة

تسليح (أو تخبئ المجتمعات المحلية األسلحة خالل الحمالت) ،ولهذه االسباب فإن “المكاسب” المتصورة

فقط من سكان بايبور يشعرون بأن “جيشًا أفضل” سيحسن من حالة األمن.

الناشئة من الحملة قد تكون قصيرة األجل.

زعمت الغالبية العظمى من المستجوبين أنهم نزعوا أسلحتهم خالل عملية نزع السالح ،إذ زعم ،مث ً
ال،

تحتاج أي استراتيجية لنزع السالح في جنوب السودان إلى إدراك أنه ما لم تتخذ ترتيبات أمنية كافية

 73.2في المائة (عدد=  )672من خارج بايبورأن عائالتهم كانت قد سلمت إلى السلطات سالحا واحدا

فإن هذا النمط سيعيد نفسه .كما إنه من الجلي أنه ينبغي أن تجرى عملية نزع السالح في سياق نهج

على األقل منذ اتفاق السالم الشامل .وأفاد نحو  48.5في المائة (عدد= )607تخليهم عن أكثر من سالح

متكامل وشامل ألمن المجتمعات المحلية .كما ان استراتيجيات طويلة األمد لتسوية الصراع تعالج

واحد .ورغم إن معظم المستجيبين شعروا بأن عملية نزع السالح كانت قد أسهمت في تحسين األمن،

األسباب الجذرية وكذلك عمليات نزع سالح قائمة على التبادل وحمالت إعالمية تقوم على المشاركة

إال أن ما يقرب من  23.5في المائة (عدد = )668من خارج بايبور قالوا إن عملية نزع السالح قد أفضت،

للفوز بالثقة  ،هي أمور ضرورية.

هو شرط لتحسين الوضع األمني العام .وشعر ،على سبيل المقارنة 32.2 ،في المائة (عدد=  31)149في

فعليًا ،إلى توليد مزيد من القتال.
ما زالت حكومة جنوب السودان في بداية حملتها لنزع سالح المدنيين .وبما إن حمالتها ستتواصل
وما يبعث هنا على تفاؤل أكبر ظهور عزم شديد ،كما يبدو ،لإلبالغ عن حوادث العنف .وبالفعل أجاب

في جميع أرجاء جنوب السودان فينبغي لها أن تتعلم من تجربتها في جونجلي من أجل تطوير

بم سيتصلون في حال
معظم المستجيبين ( 64.8في المائة) بأنهم “سيخبرون الشرطة” لما سئلوا َ
تعرض عائالتهم لهجوم (انظر شكل رقم .)9

استراتيجية نزع سالح شفافة وإطار قانوني بحيث يتمكن المجتمع الدولي من دعمها .وسيكون االلتزام
بعدم االنخراط في حملة وحشية وقمعية مثل تلك التي وقعت في جونجلي سنة  ، 2006خطوة واعدة.

 .7الخالصة
إحدى الخالصات المهمة لهذه الدراسة إنه على الرغم من مثول المخاطر األمنية المتواصلة ،إال أنه يمكن
الشروع في مسوح منهجية على الصعيد األسري في مناطق نائية وغير مستقرة .ولئن تميزت العوائق
الفنية واللوجستية بصعوبتها الشديدة ،فإن المعدل العالي لالستجابة لألسر ،التي اتخذت عينة ،في
جونجلي يكشف أنه بالتحضير والتنسيق المناسبين وبمشاركة أفراد مختارين محليًا ودعم شركاء
من المجتمع المدني موثوق بهم ،يبدي األفراد استعدادًا للدخول في مناقشة مواضيع ذات طبيعة
شخصية جدًا وحساسة في ما يتصل بأمنهم الشخصي وأمن عائالتهم ومجتمعاتهم.
وعلى الرغم من ما يأتي به السالم من منافع ،إال أن المجتمعات المحلية في جونجلي ما لبثت تعاني من
اضطرابات على نحو منتظم متمثلة في شكل لصوصية ونزاع مع المجتمعات المحلية المجاوررة .وفي
هذا السياق وفي ظل انعدام وجود جهاز والئي رادع ،فإن اكتساب األسلحة الصغيرة واستخدامها جزء
ال يتجزأ من الدفاع الذاتي والحفاظ على سبل المعيشة.
ولئن تمخضت حمالت نزع السالح في جونجلي عن تسلم كم كبير من االسلحة وتضييق خناق مجال
الحصول عليها لفترة ،فمن المستحيل الحكم على مقدار نجاح هذه الحمالت من دون قاعدة بيانات
شاملة عن عدد األسلحة التي ما زالت بحوزة المجتمعات المحلية نفسها .ولكن من الواضح أنه ال يمكن
الحكم على النجاح بمقدار كم األسلحة المجموعة فقط ،إذ ينبغي حساب “أثمان” هذه الحمالت من
حيوات بشرية مفقودة وتشريد أصاب الساكنين وضرر لحق بالنظام اإليكولوجي الهش النقالب الوالءات
في المناخ الحساس لما بعد اتفاق السالح الشامل.
ولئن أفاد األهالي بأنهم على استعداد لنزع أسلحتهم ،فإنهم غير مستعدين ،وهذا مفهوم ،للبقاء
24
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جدول رقم  3جنس المستجيبين األساسيين

جدول رقم  1المستجيبون حسب التوزع الريفي/الحضري
عدد

النسبة المئوية

مشروع حضري

174

5.35

مشروع ريفي

884

5.64

المجموع

088

0.001

األسر المشتركة كانت متوزعة بالتساوي نوعًا ما على المقاطعات الخمس التي شملها المسح ،وقدمت
مقاطعة داك أكثر المسوح كماالً (عدد =  )204ونيرول األقل (عدد = ( )147انظر جدول رقم  .)2نلفت

عدد
783
884
578
5
088

مشروع ذكر
مشروع انثى
المجموع
مفقود
المجموع الكلي

النسبة المئوية
2.44
8.55
0.001

االنتباه إلى أن مقاطعة داك كانت تعرف سابقًا بـ»شمال بور» ،ومقاطعة «أرور» بـ»ورور».21
شكل رقم  1أنواع العنف األكثر وقوعًا منذ اتفاق السالم الشامل
جدول رقم  2األسر التي تناولها المسح في جونجلي حسب المقاطعة
% 45

المقاطعة

المجتمع المحلي

عدد المقابالت

أيود (عدد = )202

أيود

05

موكوك

15

باجيك

05

داك (عدد = )402

نيرول (عدد = )741

بايبور (عدد = )941

أرور (عدد = )651

26

واو

52

وول

62

داك بيول

15

باديت

25

باغاك

15

بانياغ

05

ماجوك

94

وات

84

النكين

05

بايبور

94

فيرثاياث

03

غوموروك

53

ليكوانكولي

53

بيريري

44

بلتشول

25

يواي

51

موتوت

54

مفقود

22
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% 20
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% 10
%5
%0
حادث
عنف

قتل

عنف غير
جنسي
ضد النساء
بالمجمع

هجمات
ثأرية

عنف ضد
األطفال في
المجمع

هجوم/
ضرب

خطف

سرقة
من دون
سالح

سرقة
بسالح

شكل رقم  2األسر التي أبلغت عن تعرضها لحادث أذى منذ اتفاق السالم الشامل

% 70
% 60
% 50
% 40
% 30
% 20
% 10
%0
عراك خارج
المجمع

هجمات أخرى

عراك خارج
المجمع

موت

مسروق
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جدول رقم  4تعرض لألذى منذ اتفاق السالم لشامل :بايبور ومناطق أخرى
جونجلي باستثناء بايبور ()٪

بايبور ()٪

عراك مع أحد ما خارج مجمع العائلة

5.06

5.52

عراك مع أحد ما داخل مجمع العائلة

8.35

7.4

سرقة

0.27

0.13

هجومات أخرى

6.15

0.61

هجوم مميت

3.76

9.83

المجموع

197

مفقود

98

المجموع الكلي

088

جدول رقم  7هل الوضع األمني في هذا الجزء من جونجلي أحسن أو اسوأ مما كان عليه قبل
اتفاق السالم الشامل؟ (باستثناء بايبور)27
عدد

النسبة المئوية

214

9.36

على ذات الوضع

09

0.41

أسوأ

711

1.81

ال أعرف

71

6.2

رفض اإلجابة

9

4.1

546

0.001

مشروع أحسن
جدول رقم  5منذ اتفاق السالم الشامل :هل تعتقد أن األمن تحسن أو ساء؟ (العدد=26)877
عدد

النسبة المئوية

885

0.76

على ذات الوضع

941

0.71

أسوأ

901

4.21

مفقود

غير متأكد ،يتحسن ويسوء

32

6.2

المجموع الكلي

ال أعرف

6

7.0

رفض اإلجابة

2

2.0

مفقود

3

مشروع أحسن

المجموع الكلي

088

0.001

جدول رقم  6هل الوضع األمني في هذا الجزء من جونجلي أحسن أو اسوأ مما كان عليه قبل

المجموع

عدد
764

0.95

على ذات الوضع

641

5.81

أسوأ

041

7.71

ال أعرف

92

7.3

رفض اإلجابة

9

1.1

مشروع أحسن
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جدول رقم  8هل الوضع األمني في هذا الجزء من جونجلي أحسن أو اسوأ مما كان عليه قبل
اتفاق السالم الشامل؟ (بايبور فقط)27
عدد

النسبة المئوية

55

2.83

على ذات الوضع

55

2.83

أسوأ
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3.51

ال أعرف
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3.8
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0.001
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اتفاق السالم الشامل؟ (العدد=)791
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مفقود
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شكل رقم  3هل التقليل من وجود االسلحة النارية سيجعل حياة الناس أكثر أمانًا أو أقل أمانا؟

شكل رقم  5األشهر التي مرت منذ حادث العنف األخير

(عدد=)843
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%80
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ال فرق

شكل رقم  6األحساس النسبي باألمان عند السير وحيدًا
%70

شكل  4عدد حوادث التعرض لألذى لكل عضو أسرة
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%0

شكل رقم  7السالح المحمول عند السفر
جدول رقم  9حوادث التعرض لألذى حسب المقاطعة28
المقاطعة

عدد الحوادث

عدد الساكنين

المعدل الوسطي للتعرض لألذى لكل شخص

أيود

2012

4291

5.1

داك

8521

9351
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جدول رقم  11ما عدد قطع األسلحة النارية التي تحوزها عائلتك؟ (بايبور فقط)

شكل رقم  8األسلحة النارية التي تحتفظ فيها األسرة
٪60

عدد قطع السالح لكل عائلة

٪50

مشروع

٪40
٪30
٪20
٪10
%0
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بندقية جوية

مسدس
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بندقية أي كي – 47

جدول رقم  10ما عدد قطع األسلحة النارية التي تحوزها عائلتك؟ (باستثناء بايبور)
عدد قطع السالح لكل عائلة
مشروع

32

العدد
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شكل رقم  9ما الذي ستعمله إن كان هناك هجوم على عائلتك؟
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العائلة
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الحواشي

على مكاسب مباشرة من اشتراكهم في المسح .جرى
التقليل من ذلك إلى أدنى حد أثناء التقديم حيث أعلن بأنه
لن تكون منافع شخصية لمن يأخذ دورًا من المشاركين.

 1انظر مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين
(.)2007

 11نقاش فريق مناقشة في أيود ،والية جونجلي ،يناير/
كانون الثاني .2007

 2بمقتضى شروط اتفاق السالم الشامل تحصل الحركة
الشعبية لتحرير السودان على  70في المائة من مقاعد
حكومة جنوب السودان خالل فترة انتقالية طولها 6
سنوات ،بينما تحصل األحزاب الجنوبية األخرى على  15في
المائة وحزب المؤتمر الوطني على  15في المائة.

 12نقاش فريق مناقشة في أيود ،والية جونجلي ،يناير/
كانون الثاني . 2007

 3كان الجيش الشعبي لتحرير السودان أكثر هيمنة على
الدوام من الحركة الشعبية لتحرير السودان خالل الحرب
اإلهلية فأغلبية موارد السودانيين الجونبيين وضعت في
خدمة الحرب.
 4لمناقشة العنف في سياقات “فترة ما بعد النزاع” ،أنظر
“ إدارة مناطق “ما بعد النزاع” :نزع السالح والتسريح وإعادة
اإلدماج وخفض األسلحة” في مسح األسلحة الصغيرة (،)2005
ص .301 – 267

 13يعول هذا القسم تعوي ً
ال كبيرًا على مسح األسلحة
الصغيرة (.)2007
 14بريد إالكتروني من مسؤول في بعثة األمم المتحدة في
السودان ،نوفمبر/تشرين الثاني .2007
 15دعمت الخرطوم خالل الحرب األهلية الثانية عناصر
مسلحة من مورلي .وفي أكتوبر/تشرين األول سنة  2006أعلن
قائد المورلي اسماعيل كوني – المحتفظ بقوة عسكرية
مسلحة تسليحًا شديدًا في بايبور من  300 – 200رجل على
األقل ،المعروفة بقوات دفاع بايبور – والءه للجيش الشعبي
لتحرير السودان.

 5انبثق مصطلح الجماعات المسلحة األخرى عن اتفاق
السالم الشامل الذي يطالب جميع القوات المسلحة خارج
إطار الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة
السودانية باالنحالل أو باالنضمام إلى أحد الجيشين.

 16قرار رقم  1لالجتماع أيد قرار سابق للجنة األمنية لجنوب
السودان لنزع سالح المدنيين في جنوب السودان ،ووجهت
بتنفيذ ذلك في األستوائية الوسطى  ،شرق االستوائية،
وجونجلي “بأثر فعال على الفور”.

 6انظر غارفيلد (.)2007

 17أكد المشاركون في فريق المناقشة في أيود بأنه “من
غير الممكن” ابتياع بنادق محليًا في يناير/كانون الثاني
.2007جرى التعبير عن مخاوف تتصل بإعالم “جواسيس”
السلطات (الجيش الشعبي لتحرير السودان والشرطة) عن
ملكية أسلحة ،إذ تقوم من بعد ذلك بمصادرتها أو فرض
غرامة (من البقر) وتعريض المالك إلى معاملة عنيفة .يقال
إن الجيش األبيض بات غير فعال منذ عملية نزع السالح.

 7انظر www.unsudanig.org
 8تشكل صناعة النفط نفسها خطرًا كبيرًا على البيئة
وتطور الوالية .انظر دينغ (.)2007
 9هذه األرقام مأخوذة من خارطة قدمتها وحدة إدارة
المعلومات لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في جوبا
بجنوب السودان .تعود المعلومات إلى نتائج أولية غير
منشورة لمسح الصحة األسرية السودانية لسنة .2007
“ 10موارد مياه محسنة” يقصد بهذا الماء المنقول عبر
األنابيب إلى مسكن/باحة/قطعة أرض ،حنفية عامة/
ماسورة عمودية ،بئر أنبوبية/ثقب استطالع ،بئر محمية،
عين ماء محمية أو ماء المطر
34
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 18حددت المناطق الريفية بأنها تلك التي تبتعد مسافة
 20دقيقة على األقل مشيًا ،وحيث مجمعات العائلة بعيدة
بحيث ال تكون على مرأى بعضها البعض جزئيًا أو كليًا.
المناطق الحضري محددة بتلم المناطق التي تحمل أسماء
وتحتوي على خمسة مجمعات عائلية على األقل بحيث
يكون كل واحد منها على مرأى من اآلخر.
من الممكن أن تكون الردود على األسئلة منحازة
19
بحكم توقعات المستجيبين احساسًا منهم بالحصول

| ريتشارد غارفيلد

 20تتألف العائالت من مجموعات يقترن بعضها البعض
بالدم أو بالزواج برئيس معين لألسرة .رئيس األسرة ذكر
وذو زوجة واحدة على األقل ،أو أرمل .تع ّرف األسرة بأنها
مجموعة من الناس بحيث يكون بعض منهم أفراد عائلة
واحدة على األقل يشتركون بالموارد ويعملون من أجل
إحداث موارد مشتركة للعيش .قد تتألف األسرة الواحدة
من توكول واحد أو أكثر.

 30في الحقيقة أوضح  161مستجيبًا هنا بأن لديهم أسلحة
نارية مقارنة بـ 139فقط أقروا هذه الحقيقة في السؤال
السابق عن امتالك األسلحة .ويشتبه بأن الـ 32الذين اجابوا
بـ”ال” عن السؤال األول وجدوا أنه اكثر سهولة االقرار بعدد ما
على السؤال الذي اعقبه .لذا فإن ينبغي اعتبار الرقم 139
حدًا أدنى وهو تقدير متحيز للعدد الكلي من المستجيبين
الذي يحوزون أسلحة نارية.
 31ألن المستجيبين كانوا قادرين على اإلشارة إلى أكثر من
مسألة واحدة تشغلهم ،فالعدد ( )Nهنا يتخطى العدد
( )Nلالستبيان ككل.

 21لم تنعكس التغيرات األخيرة في اسماء المقاطعات
وحدودها على الخرائط المتوفرة .إن التعيينات الجغرافية
المسخدمة في هذا التقرير هي تلك التي كانت موجودة
وقت إجراء المسح.
 22وصف باعتباره “ محاوال أخذ/تحطم شيئًا ذا قيمة” في
االستبيان.
 23وصف باعتباره”العراك مع أحد من خارج المجمع” في
االستبيان.
 24وصف باعتباره” العراك مع عضو آخر من العائلة يعيش
في المجمع” في االستبيان.
 25وصف باعتباره “ موتًا بسبب جرح أو حادث” في
االستبيان.
 26الحظوا إنه طلب من معد المقابلة القيام بإشارة للرمز
إلى ان “هنا” بمعنى المجتمع المحلي.
 27لم يجر التمكن من ربط اربعة من المستجيبين
بمقاطعتهم ،وهذا يفسر ِل َم أن المجموع في الجدولين 7
و 8لم يصل إلى  876و.880
28

الحظوا انه لم يجر التمكن من ربط  35بمقاطعتهم.

 29قبل اتفاق السالم الشامل كان عدد الناس المسافرين
من غير أسلحة أكبر من عدد السكان خارج بايبور ( 11.9في
المائة [عدد= ]143مقابل  9.5في المائة [عدد= ،)]713وعدد
الذين حملوا مسدسًا أو بندقية من سكان بايبور اقل من
الذي يقطنون خارج بايبور ( 33.1في المائة [عدد= ]143مقابل
 49.1في المائة [عدد=.)]713
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