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مسح األسلحة الصغيرة

للدراسات  العليا  الدراسات  لمعهد  تابع  مستقل  بحث  مشروع  هو  الصغيرة  األسلحة  مسح 
السويسرية  للفيدرالية  الخارجية  الشؤون  وزارة  تقوم  سويسرا.  بجنيف  والتنموية  الدولية 
وفنلندا،  وكندا،  بلجيكا،  حكومات  تقوم  كما   ،1999 سنة  انطلق  الذي  المشروع،  هذا  بدعم 
ويعبر  متواصلة.  مساعدات  بتقديم  المتحدة  والمملكة  والسويد،  والنرويج،  وهولندا،  وألمانيا، 
وألمانيا،  وفرنسا،  والدانمرك،  استراليا،  حكومات  من  دعم  من  يتلقاه  لما  امتنانه  عن  المشروع 
تابعة  مختلفة  ومعاهد  وبرامج  وكاالت  إلى  باإلضافة  المتحدة،  والواليات  واسبانيا،  ونيوزيلندا، 

المتحدة. لألمم 

الجوانب  أهداف مشروع مسح األسلحة الصغيرة: أن يكون مصدرًا أساسيًا عامًا يغطي جميع 
وصناع  للحكومات  مرجعيًا  مركزًا  يكون  أن  المسلح؛  والعنف  الصغيرة  باألسلحة  المتصلة 
وغير  )حكومية  والدولية  الوطنية  المبادرات  يرصد  أن  والناشطين؛  والباحثين  السياسات 
األسلحة  انتشار  تأثيرات  معالجة  مساعي  يدعم  أن  الصغيرة؛  باألسلحة  المعنية  حكومية( 
يجري  بحيث  معلومات  تبادل  مركز  يكون  أن  على  يعمل  وأن  استخدامها؛  وإساءة  الصغيرة 
تشارك المعلومات ونشر أفضل الممارسات. كما يرعى المشروع البحوث الميدانية وجهود جمع 
المعلومات وال سيما في البلدان واألقاليم المتضررة. ويضطلع بالمشروع موظفون دوليون ذوو 
اإلنمائية وعلم  والدراسات  والقانون واالقتصاد  السياسية  والعلوم  األمنية  الدراسات  خبرات في 
غير  والمنظمات  الشريكة،  والمعاهد  الباحثين  من  شبكة  مع  المشروع  يتعاون  كما  االجتماع. 

الحكومية، وحكومات أكثر من 50 دولة.

مسح األسلحة الصغيرة
معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

ت: 41229085777+
ف: 41227322738+

 sas@smallarmssurvey.org:ب
www.smallarmssurvey.org :م
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مشروع التقييم األساسي لألمن البشري 
)HSBA(

مسح  يديره  عدة  سنوات  من  مشروع  السودان  في  البشري  لألمن  األساسي  التقييم  إن 
المتحدة في  األمم  وبعثة  الكندية  الحكومة  مع  بالتعاون  ُطور  الصغيرة، وهو مشروع  األسلحة 
المنظمات  من  واسعة  وطائفة   )UNDP( اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج   )UNIMS( السودان 
غير الحكومية الدولية والسودانية الشريكة. فمن خالل القيام ببحوث دقيقة وتجريبية والعمل 
مبادرات  دعم  على   )HSBA( البشري  لألمن  األساسي  التقييم  مشروع  يعمل  تعميمها،  على 
الحد من العنف، ومنها برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج )DDR( ونظم محفزة لجمع 
في  األسلحة  من  الحد  وعمليات   )SSR( األمني  القطاع  إصالح  مشروع  وكذلك  المدنيين  أسلحة 
االستشارة  السودان  في  البشري  لألمن  األساسي  التقييم  يقدم  كما  السودان.  انحاء  جميع 

السياسية الضرورية للتصدي لحالة انعدام األمن.

تحليالت  لتقدم  البشري  لألمن  األساسي  التقييم  مشروع  عن  الصادرة  العمل  أوراق  صممت 
معمقة لمسائل تتصل باألمن في السودان وعلى طول حدوده. كما يصدر عن المشروع تقارير 
مصغرة باسم تقارير السودان )Issue Briefs( تعطي صورة مصغرة دورية لمعلومات أساسية، 
تأتي في وقتها المناسب وسهلة االستخدام. وهاتان السلساتان متوفرتان باللغتين اإلنجليزية 

http://www.smallarmssurveysudan.com والعربية. وهي متوفرة على العنوان التالي: 

المملكة  منتدى  من  دعمًا  السودان  في  البشري  لألمن  األساسي  التقييم  مشروع  يتلقى   
الخارجية  الشؤون  ووزارة  النرويجية  الخارجية  الشؤون  ووزارة  العالم  في  الصراع  لمنع  المتحدة 
الهولندية. كما تلقى المشروع دعمًا في السابق من صندوق السالم العالمي واألمن التابع لوزارة 

.)Danida( الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية ووكالة التنمية الدولية الدنمركية

للمزيد من المعلومات اتصل بـ:
كلير مك إيفوي, مدير مشروع  التقييم األساسي لألمن البشري، مسح األسلحة الصغيرة

Small Arms Survey
Graduate Institute of International and Development Studies

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland
claire.mcevoy@smallarmssurvey.org :ب

http://www.smallarmssurveysudan.com :م
محرر سلسلة أوراق عمل الـHSBA: اميل ليبرن
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نبذة عن الكاتبين

التابع   )HSBA( السودان  في  البشري  لألمن  األساسي  التقييم  مشروع  تدير  إيفوي  مك  كلير 
في  حقوق  ماجستير  درجة  على  حاصلة  كلير    .2006 سنة  منذ  الصغيرة  األسلحة  مسح  لمركز 
قانون حقوق اإلنسان وماجستير في الصحافة. وتابعت كلير األحداث في السودان عبر وظائفها 

العديدة التي شغلتها منذ عام2000 .

المسلح.  والعنف  الصغيرة  األسلحة  بمسائل  مختص  ومحرر  استشاري  كاتب  ليبرن  اميل 
وبرنامج  اإلنساني  الحوار  ومركز  الصغيرة  األسلحة  مسح  مركز  مشاريع  من  العديد  في  أسهم 
األساسي  التقييم  مشروع  وتقارير  عمل  أوراق  سلسلتي  بتحرير  يقوم  اإلنمائي.  المتحدة  األمم 

لألمن البشري في السودان )HSBA( منذ سنة 2006.
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مصطلحات ومختصرات
CARجمهورية أفريقيا الوسطى

CPAاتفاق السالم الشامل

DRCجمهورية الكونغو الديمقراطية

GoSSحكومة جنوب السودان

HSBAمشروع التقييم األساسي لألمن البشري

JIUالوحدة المشتركة/المدمجة

LRAجيش الرب للمقاومة

NCPحزب المؤتمر الوطني

NIFالجبهة اإلسالمية القومية

SAFالقوات المسلحة السودانية

SPLM/Aحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان

SSDFقوات دفاع جنوب السودان

UNMISبعثة األمم المتحدة في السودان

UPDFقوات الدفاع الشعبي األوغندية

WFPبرنامج األغذية العالمي
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توطئة

ورقة العمل هذه هي نشر مسبق لفصل خاص مسح األسلحة الصغيرة 2010: عصابات وجماعات 
وبنادق. ونظرا لتغير مجرى األحداث السريع في السودان وإجراء االنتخابات الوطنية األولى بعد 
أكثر من 20 سنة، فقد اعتبر المؤلفان نشر الفصل في وقت مبكر أمرًا من شأنه تزويد مراقبي 
الشأن السوداني بمعلومات مرجعية قّيمة. وتستند الورقة إلى أبحاث ميدانية أجريت في جنوب 
استشارات مكثفة وعقد  2009، تستكملها  وأيلول/سبتمبر  آب/أغسطس  السودان في شهري 
مقابالت خالل شهر كانون الثاني/يناير 2010. ويجب التنويه أنه لم يتم تحديث التحليالت لتعكس 

حمى االنتخابات الحالية أو أية أحداث أخرى وقعت منذ منتصف شهر كانون الثاني/يناير 2010. 

إذ  األهلية،  الحرب  الجنوبي خالل حقبة  المسلح  للعنف  الداعمة  الديناميات  الورقة  وتستعرض 
أن هذا العنف يعكس حقيقة أن تاريخ جنوب السودان سيواصل تأثيره العميق على استقراره 
أو عدم استقراره المستقبلي. وكثيرًا ما يجري إغفال هذه الحقيقة أو تجاهلها، والذي يعود في 
جزء منه إلى أن العديد من المتورطين الجنوبيين الذين اقترفوا أعمال عنف أبان الحرب هم اآلن 
في مراكز القوى، بما في ذلك المستويات العليا في حكومة جنوب السودان والجيش الشعبي 

لتحرير السودان. 

هي  بل  العميقة،  الجذور  ذات  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  من  جزء  هي  هذه  السلطة  وتركيبة 
والبيئة  بها.  التهديد  أو  القوة  استخدام  يجيز  العسكرة  شديد  مجتمع  سمات  من  سمة  أيضًا 
دة بفعل التوازن الهش بين مختلف  السياسية لمرحلة “ما بعد انتهاء الصراع” في الجنوب محدِّ
الجماعات العرقية وسماسرة السلطة، إلى جانب التركيز المستمر على “العدو” في الشمال. أن 
الجنوبي ولم تكن هناك  الداخلي  العنف  العدالة لضحايا  إحقاق  إلى  لم يسعوا  الجنوب  ساسة 
 – جدوى  ذات  جنوبية  مصالحة  عملية  عبر  ماضيهم  مع  بالتصالح  للجنوبيين  تسمح  محاولة 
الحرب متأصلة. وال شًي  الناجمة عن  والمرارة  فالذكريات مديدة،  الوطنية.  المصالحة  ناهيك عن 
من هذا يبشر بخير بالنسبة لقدرة جنوب السودان على تحقيق االستقرار بنفسه، بغض النظر 

عن نتائج استفتاء تقرير المصير للجنوب. 

وزادت االنتخابات الحالية من تعقيد األمور. فبحسب التقارير، اتسمت االنتخابات على المستوى 
األخيرة وتهديدات  اللحظة  إلى مقاطعة في  أدى  الشامل، مما  والحرمان  التخويف  ببث  الوطني 
إلى  يحفزهم  ما  فلديهم  الجنوبيون  أما  الفوضى.  من  كبير  قدر  وشيوع  سرية  صفقات  وعقد 
االحتفال، أال وهو التمكن من التصويت. إال أن الحزازات واالنقسامات داخل الحركة الشعبية لتحرير 
السودان زادت  في الوقت الذي تحتاج فيه إلى استجماع قواها قبل موعد االستفتاء القادم. ولو 
من  المصالحة  أنشطة  على  سواء،  حد  على  وعالميًا  سودانيًا  والجهود،  الموارد  نصف  صرفت 

مجموع ما صرف على عملية “الدمقرطة”، لبدا مستقبل السودان واعدًا بشكل أكبر.
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مقدمة. 1

السوداني  الوطني  المؤتمر  حزب  بين   2005 لسنة  الشامل  السالم  اتفاق  أعقب  الذي  التفاؤل 
منذ  تالشى  قد  كان   1)SPLM/A( السودان  لتحرير  الشعبية  وجيش/الحركة   )NCP( الحاكم 
السالم  اتفاق  على  التوقيع  تلت  التي  الست  بسنواتها  المؤقتة«  »الفترة  أن  وبما  طويل.  أمد 
الشامل على وشك االنقضاء، فقد توقف تنفيذ بنود رئيسية عديدة في االتفاقية بدرجة كبيرة 
وتدنت الثقة بين الطرفين إلى مستوى منخفض للغاية. وعمل الطرفان على تحديث قدرتيهما 
كانون  شهر  في  إجراؤه  المقرر  الجنوب  مصير  تقرير  على  االستفتاء  موعد  قبل  العسكريتين 

الثاني/ يناير 2011 )لويس، 2009، ص 16(. 

اتفاق السالم الشامل  أن  رأى كثير من مراقبي الشأن السوداني   2009 أواخر سنة  واعتبارا من 
أن  على  المؤشرات  وتدل   .)5 ص   ،2009 )أشوورث،  النار  إلطالق  ومتعثرًا   مؤقتًا   وقفًا  إال  ليس 
حزب المؤتمر الوطني سوف يستمر في إعاقة التنفيذ الكامل لالتفاق إلى أقصى مدى ممكن، 
وسيكافح الجيش الشعبي دفاعًا عنه إذا لزم األمر، وباألخص بجزئية االستفتاء2 . وترى حكومة 
جنوب السودان - المشكلة في سنة 2005 بأغلبية من الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي 

تتهم بالفساد وسوء األداء أن االستفتاء هو إحدى الطرق القليلة السترجاع شرعيتها اآلفلة 3.

وباإلضافة إلى ذلك، شهد األمن في الجنوب تدهورًا ملحوظًا في سنة 2009، األمر الذي رأت فيه 
حكومة جنوب السودان امتدادًا للحرب األهلية الثانية )مسح األسلحة الصغيرة، 2009، ص1(4. فقد 
شاركت فيها طائفة من الجماعات المسلحة العرقية أو القبلية تغذيها مظالم عديدة تحملها 
النفوذ  من  لمزيد  كسبًا  السلطة  سماسرة  بها  يتالعب  بعضها  السودان،  جنوب  حكومة  على 
والسيطرة والثروة. وقدر قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان في شهر أيلول/سبتمبر فرصة 
احتمال اشتداد  أن  ، فضاًل عن   5 المائة  50 في  الوطني« بنسبة  المؤتمر  الحرب ضد حزب  “عودة 
الحروب العرقية )وما يتصل بها( في جنوب السودان قبل سنة 2011 وبعدها يبدو أعلى من ذلك. 
ورغم هذه التوترات، فقد واصلت عملية السالم تقدمها المتعثر اعتبارًا من نهاية سنة 2009 6 . 

إال أن كال الجانبين ابقي الخيارات العسكرية مفتوحة.

النتائج الرئيسية لهذا الفصل هي:

 
وتاريخ  األهلية  الحرب  بسير  مباشرة  اقترن   • 2009 سنة  في  الداخلي  الجنوبي  العنف  تصاعد 

الجنوبي.  التفتت 
الجنوبي  العنف  أصبح   • 7  2011 الثاني/يناير  كانون  واستفتاء   2010 سنة  انتخابات  اقتراب  مع 

سياسيًا على نحو متزايد، األمر الذي يهدد اتفاق السالم الشامل الهش.
سماسرة السلطة يعملون على ما يبدو على إذكاء الصراع بقوة في الجنوب.  • 
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عجزت حكومة جنوب السودان على وقف العنف المتصاعد؛ وانتهجت سياسة - نزع السالح  • 
بالقوة – األمر الذي سيفاقم انعدام األمن على أرض الواقع.

، تزايد احتمال نشوب نزاع مسلح مّسيس في السودان.  مع دنو سنة 2011 •

الجماعات المسلحة  الجنوب وانقسامات  الحروب بالوكالة في  تاريخ  ورقة العمل هذه تستعرض 
األمن  النعدام  الرئيسية  المصادر  على  الضوء  وتسلط  التسعينات.  خالل  السودان  جنوب  في 
لحروب  التاريخية  بالخلفية  ارتباطها  المشاركة وتحلل  الجهات  2009، وتحدد  أواخر سنة  بدءًا من 
الجنوب “المتشابكة” المتعددة )جونسون، 2003، ص 13(. وتستعرض ورقة العمل ارتفاع مستويات 
الوطني  المؤتمر  القبلية وتضعه ضمن سياق لعالقات حزب  الجماعات  الذي شاركت فيه  العنف 
جنوب  حكومة  وعجز  الشامل  السالم  اتفاق  في  والجمود  األوسع،  السودان  جنوب  وحكومة 
السودان في تقديم إدارة وأمن لهما معنى. وأخيرا، تسلط الورقة الضوء على افتقار السودان 

لمستقبل متماسك وواثق بل قاتم، ما لم تتخذ الخطوات الالزمة لبعث االستقرار فيه8  .

هذه الدراسة تعتمد على بحوث كمية ونوعية دامت أكثر من ثالث سنوات تخص الديناميات 
التقييم األساسي لألمن  األمنية في السودان اشتركت فيها طائفة من االستشاريين لمشروع 
البشري في السودان التابع لمسح األسلحة الصغيرة 9. وقام المؤلفان بين شهر آب/أغسطس 
2010، بسلسلة مقابالت إضافية مع مسئولين سودانيين وأعضاء  سنة 2009 وكانون الثاني/يناير 

في المجتمع المدني وموظفين دوليين عاملين في جنوب السودان 10 .
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إرث الحروب األهلية في السودان: 2 .
قوات دفاع جنوب السودان والعنف السوداني 

الداخلي

السودان  جنوب  في  لها  وكالء  استخدام  في  طويل  السودانية  الوطنية  الحكومات  تاريخ 
عنها  بالنيابة  دارفور  في  الحروب  الوكالء  يخوض  ومؤخرا  الحدودية.  والجنوب  الشمال  ومناطق 
المجندة  الميليشيات  هذه  انخرطت  وقد  النظامية.  قواتها  على  الحكومات  هذه  تحافظ  كي 
محليًا، وذات الروابط السرية بالحكومة الوطنية، في القتل الجماعي والتشريد والعنف الجنسي 

والنهب من دون أن يكلف ذلك الخرطوم كثيرًا  11 .

األساليب  هذه  السودان  جنوب  في   )SAF( الوطنية  السودانية  المسلحة  القوات  استخدمت 
مجموعة  انشقت  إذ   ،12 لسنة1991  التمرد  حركة  في  الكارثي  االنقسام  أعقاب  في  كبير  بشكل 
لمؤسس  االستبدادي  القيادة  أسلوب  على  احتجاجًا   13 النيل  أعالي  إقليم  في  القادة  كبار  من 
لـ”سودان  قرنق  تأييد  وعلى  الدينكا؛  من  وهو  قرنق،  جون  السودان،  لتحرير  الشعبي  الجيش 
المدنيين.  بحق  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  بها  قام  انتهاكات  وعلى  متحد14  جديد” 
العام  االقتتال  “غذت وكثفت  الجنوب،  داخل  أهلية متعددة  االنقسام حروب  ذلك  وتمخض عن 
لحرب “الشمال والجنوب”” )جونسون، 2003، ص127(. ونجحت الخرطوم في استغالل االنقسامات 
العرقية والسياسية في مناطق الجنوب والحدود، وضمان الوالء لها مقابل سلع مادية وأسلحة 
وذخائر. وتكاثرت الجماعات المسلحة الجنوبية المتنافسة والميليشيات المدعومة من الحكومة 
بالعشرات، في الوقت الذي دب فيه الضعف بالجيش الشعبي لتحرير السودان – جناح قرنق 15  

بعد أن فقد الدعم من إثيوبيا التي كانت راعيته 16.

الحاكم،    )NCP( الوطني  المؤتمر  حزب  )NIF( وهي سلف  القومية  اإلسالمية  الجبهة  أنشأت 
تتبنى  متعمدة  إستراتيجية  وفق  وسلحتها  للخرطوم  الموالية  المسلحة  الجماعات  من  كثيرًا 
اتفاق  الحكومة  معسكر  ضمن  جماعات  سبع  وقعت   ،1997 سنة  وبحلول  تسد”.  “فرق  سياسة 
حد  إلى  رمزية  مظلة  االتفاق  بالتالي  وشكل  القومية،  اإلسالمية  الجبهة  مع  للسالم  الخرطوم 
السودانية  المسلحة  القوات  مخابرات  وكانت   .  17  )SSDF( السودان  جنوب  دفاع  لقوات  كبير 
18. ومن  أرنولد، 2007، ص 18-17(  17؛  العسكرية توجه أعضاءها وتمدهم بالسالح )يونغ، 2007، ص 
أهم ما في اتفاق السالم اإلقرار بأن قوات دفاع جنوب السودان هي القوة األمنية الوحيدة التي 
“تمثل” جنوب السودان، وأنشأ االتفاق “مجلس تنسيق” يخول الجنوب ممارسة بعض السلطات، 
وينص على حق إجراء استفتاء على تقرير المصير )اتفاق الخرطوم للسالم لسنة 1997، المادة10(. 
19. ووقع  واعتبرت قوات دفاع جنوب السودان االستفتاء فرصة ينشدها الجنوب بغية االنفصال 
فصيل جيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان – الجناح المتحد بقيادة الم اكول اتفاقًا منفصاًل 
أيضا  تعهد  الذي   – للسالم  فشودة  اتفاق  وهو   ،1997 سنة  في  اإلسالمية  القومية  الجبهة  مع 
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بإجراء استفتاء على تقرير المصير20 )اتفاق فشودة للسالم، 1997، المادة 2(. 

العرقي  والقتال  الجنوبي  القتال  وأشتد  بوعودها،  تف  لم  اإلسالمية  القومية  الجبهة  أن  إال 
على  الخرطوم  وواظبت  انقساماتها،  الشعبية  الحركة  واصلت  بينما  بكثافة  التسعينات  في 
أسوأ  من  بعض  ذلك  عن  نجم  وقد  ودعمها.  تسليحها  بغية  المستاءة  الجماعات  عن  بحثها 
النوير  قوات  ارتكبتها  التي  بور«  »مجزرة  ذلك  بما في  األهلية،  الحرب  في  ارتكبت  التي  الفظائع 
التابعة لرياك مشار بحق مدنيين من الدينكا في بلدة جون قرنق بوالية جونقلي مع أوائل سنة 
1991. ومن األمثلة األخرى على ذلك، الحرب التي دارت بين القوات الموالية لرياك مشار وباولينو 
والتهجير  الوحدة،  والية  في  النفط  حقول  على  السيطرة  بغية  النوير(  من  )واالثنان  ماتيب 
الجماعي للجنوبيين، واختالس المساعدات الغذائية وما نجم عن ذلك من مجاعة تسببت فيها 
السودان،  لتحرير  الشعبي  للجيش  المحوري  االنقسام  إن  الحكومة.  من  مدعومة  ميليشيات 
انبعاث  بفعل  باألساس  “تغير وحجب  قرنق،  النطاق من  الواسعة  الرضا  بمشاعر عدم  المدفوع 
الحروب  الطوائف، داعية  المجازر مرارة  الواقع عّمقت  2003، ص115(. في  القبلية” )جونسون،  اللغة 
الحروب ضد  بالتوازي مع  الحروب  النوير إلى الظهور. ودارت هذه  الدينكا -النوير والنوير -  بين 
جبال  ذلك  في  بما  السودان،  لـ)شمال(  أخرى  مهمشة  مناطق  في  اإلسالمية  القومية  الجبهة 

النوبة والنيل األزرق وشرق السودان، ثم دارفور.

وبمرور الوقت زاد عدد المقاتلين داخل معسكر قوات دفاع جنوب السودان التي كانت تخوض 
نيسان/ شهر  في  عقد  مؤتمر  وأضاف  ملحوظ.  بشكل  الخرطوم  عن  بالنيابة  بالوكالة  الحروب 

منها  كثير  بدأ  قد  وكان  المظلة،  إلى  المسلحة  القبلية  الجماعات  من  وفيرًا  عددًا   2001 أبريل 
كوحدات حماية الدفاع عن القرى ضد غارات الجيش الشعبي لتحرير السودان، مما زاد كثيرًا  من 
حجم قوات دفاع جنوب السودان ومن مناطق سيطرتها وقدرتها على إزعاج الجيش الشعبي 
أعضاؤها  معظم  مسلحة،  عرقية  قوى  على  الجديدة  الجماعات  اشتملت  وقد  السودان.  لتحرير 
والديدينغا  الباري  مجتمعات  من  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  في  سابقين  أفراد  من 
جماعات  الخرطوم  استخدمت  كما  وتوبوسا.  والنوير  والمورلي  والمنداري  والفرتيت  والدينكا 
مسلحة أجنبية كقوى بالوكالة مثل جيش الرب للمقاومة األوغندي )LRA(، وهي عالقة سهلها 

أفراد في قوات دفاع جنوب السودان، بمن فيهم رياك مشار 22 .

متقلبة  حالة  وفي  عمدًا  منقسمة  السودان  جنوب  دفاع  قوات  عناصر  مختلف  إبقاء  تم  لقد 
بشكل متواصل، فهم موالون للخرطوم بنسب متفاوتة، مع ذلك فقد أثبت ذلك النسيج المعقد 
السودانية.  المسلحة  للقوات  وتكتيكيًا  استراتيجيًا  جدواه  المطاف،  نهاية  في  التحالفات،  من 
وبتوقيع اتفاق السالم الشامل في سنة 2005 شكل هذا النسيج تهديدًا بالغًا للجيش الشعبي 
)أرنولد،  المحلية  داخل مجتمعاته  كبيرة من  أعداد  تجنيد  على  قدرته  السودان، بسبب  لتحرير 
2007، ص 494(. فهو يسيطر على قطاعات كبيرة من أعالي النيل، وأقسام من شمال وغرب بحر 
القوات المسلحة  الحماية لحاميات  2006، ص19(، ووفر  الغزال وأقسام من شرق االستوائية )يونغ، 
من  واألهم  أراضيه.  عبر  بالتنقل  السودانية  المسلحة  للقوات  سامحًا  الجنوب،  في  السودانية 
جنوب  من  الوسطى  المناطق  في  النفط  لصناعة  الخرطوم  تطوير  تسهيل  في  ساهم  ذلك 
الهليكوبتر  طائرات  باستخدام   المحليين  السكان  من  النفط  حقول  “تطهير”  َعَبر  السودان 
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المراحيل.  باسم  المعروفة  الحكومة  من  المدعومة  العربية  والميليشيات  السودانية  المسلحة 
عمليات  في  تنخرط  متماسكة،  عسكرية  أو  سياسية  بحركة  ليست  هي  التي  الجماعات،  هذه 
روتينية ووالءات متقلبة نفعية للحصول على الذخيرة واألسلحة من مصادر مختلفة، “فالوالءات 
على  جميعها  تطغى  شخصية  مصلحة  لتحقيق  والسعي  اإلقليمية  أو  العشائرية  أو  القبلية 

األيديولوجية” )يونغ، 2006، ص19(. 

الدعاية  ربح  السودان  لتحرير  الشعبية  للجيش/الحركة  الرئيسي  التيار  أن  المفارقات  ومن 
جديد  سودان  في  المتمثلة  قرنق  رؤية  شعبية  عدم  رغم  سواء  حد  على  العسكرية  والحروب 
الجيش/الحركة  بها  الصق  )اذ  المنبوذ  وضع  السودان  جنوب  دفاع  قوات  واكتسبت  موحد. 
اتفاق  في  ال  دوليًا  دعمًا  تتلق  ولم  الحكومة«(،  »عمالء  تسمية  السودان  لتحرير  الشعبية 
الخرطوم وال اتفاق فشودة. وفي نهاية المطاف، وقع حزب المؤتمر الوطني، تحت ضغط شديد 
الشامل  السالم  اتفاق  على  السودان  لتحرير  الشعبية  والجيش/الحركة  الدولي،  المجتمع  من 
مفاوضات  من  عمدًا  السودان  جنوب  دفاع  قوات  وباستبعاد  الجنوب.  عن  ممثاًل  بوصفه  واألخير 
السودان،  العاملة في جنوب  األخرى  المسلحة  القوى  الشامل سائر  السالم  اتفاق  السالم، حظر 
من االشتراك )باستثناء الجيش الشعبي لتحرير السودان( ، مما أجبر أعضاء قوات دفاع جنوب 
الحركة  الى  لالنضمام  إما  المظلة،  خارج  تقع  التي  المسلحة  الجماعات  عن  فضال  السودان، 
العودة  أو  منهما(،  لكل  التابعة  األمن  قوات  )أو  السودانية  المسلحة  القوات  إلى  أو  الشعبية 
إلى الحياة المدنية باالنضمام إلى »سلك الخدمة المدنية أو مؤسسات المجتمع المدني« )اتفاق 
قاعدة  الشامل  السالم  اتفاق  عّزز  ولهذا  7ب(.  الفقرة  األمنية،  الترتيبات   ،2005 الشامل،  السالم 
عدم  ضمان  إلى  نفسه،  الوقت  في  وسعى  السودان،  لتحرير  الشعبية  الجيش/الحركة  سلطة 
على  للحكومة(  موالية  جنوبية  ميليشيات  )معظمها  األخرى”  المسلحة  “الجماعات  جميع  قدرة 
زعزعة االستقرار في المنطقة في مرحلة ما بعد اتفاق السالم الشامل. وأجبر أعضاء مختلفين 
الجنوب، على  البقاء في  رغبتهم في  وبحكم  عزلتهم  بحكم  السودان،  دفاع جنوب  قوات  من 

التكيف مع الوضع الجديد.

الرئيسيين  الميليشيات  قادة  من  عدد  كان  الشامل،  السالم  اتفاق  على  التوقيع  قبل  وحتى 
قد عاد إلى حظيرة الجيش الشعبي لتحرير السودان، ومنهم رياك مشار )قوات الدفاع للشعب 
السودان(؛  جنوب  استقالل  )حركة  بيال  وتيتو  ليا  جيمس  أخرى(؛  مجموعات  بين  من  الجنوبي، 
الدفاع  )قوة  كيني  ومارتن  الموحد(،   – السودان  لتحرير  الشعبية  الجيش/الحركة   ( اكول  الم 
نائبه سلفا كير  2005  ورث  المتوقعة في شهر آب/أغسطس  االستوائية(. وبعد وفاة قرنق غير 
رئاسة حكومة جنوب السودان، األمر الذي اكتنفته عدة تداعيات طويلة األمد. حيث ظهرت “قوة 
وساءت  متحد،  جديد  بسودان  المتصل  قرنق  مشروع  أنصار  ُعزل  فيما  بسلفا،  تحيط  مركزية” 
وافترقا  الوطني،  المؤتمر  وحزب  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  بين  السياسية  الشراكة 

بشكل حاد )نيابا، 2009، ص 5-4( 23.

باالبتعاد والقطع مع سياسة قرنق  تقريبا  الفور  لكن ما هو ذو داللة حاسمة قياُم سلفا على 
إعالن جوبا في شهر كانون  توقيع  إلى  الذي أفضى  األمر  الجنوبية،  الميليشيات  بنبذ  المتمثلة 
الجماعات  ومختلف  السودان  جنوب  دفاع  قوات  رسميًا  بموجبه  اصطفت  إذ   24  2006 الثاني/يناير 
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الشعبي  الجيش  إلى  انضم  قد  كان   2009 سنة  وبحلول  الشعبية.  الحركة  مع  األخرى  المسلحة 
لتحرير السودان نحو 30 من الميليشيات يبلغ عدد مقاتليها رسميًا 32 ألف فرد 25 . وجرى تزيين 
هذه الصفقة بإمدادات من المواد الغذائية واألموال وحرية اإلقامة خالل فترة االندماج الرسمية، 
والوعد بدفع رواتب منتظمة حالما اندمجت القوات )أرنولد، 2007، ص 497(. كما كوفيء باولينو 
إالعلى  القائد  نائب  بمنصب  كوفئ  السابق  السودان  جنوب  دفاع  قوات  أركان  رئيس  ماتيب 
للجيش الشعبي لتحرير السودان )ومنذ ذلك الحين رقي إلى رتبة لواء(، متخذا اسميًا منصب 

المركز الثاني بعد سلفا في تراتبية الجيش الشعبي لتحرير السودان 26 .

المسلحة  القوات  مع  رسميًا  الجنوبيين  المقاتلين  من   10400 من  يقرب  ما  اصطف  وبالمثل 
السودانية )أرنولد، 2007، ص 505؛ مسح األسلحة الصغيرة، 2007a، ص 340- 344(، يحدوهم الحصول 
المشتركة/المدمجة  الوحدات  الخرطوم ومواقع في  على األموال واألسلحة والذخائر وثكنة في 
انقسامات  الشامل. وأتى معظم هؤالء من قوى شهدت  السالم  اتفاق  التي فوض بها   )JIUs(
بحيث انضم الغالب األكبر من أفرادها إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان وبقي عدد أصغر 
المؤتمر  حزب  بين  المزايدة”  “حرب  وكانت  السودانية.  المسلحة  القوات  معسكر  ضمن  بكثير 
الوطني والجيش الشعبي لتحرير السودان على نيل والء القوى على أشدها خاصة في مواقع 
كبيرًا  دبلوماسيًا  انتصارًا  جوبا  إعالن  كان  ولذا  النفطية.27   االمتيازات  مناطق  مثل  إستراتيجية 
الجنوبيين  العسكريين  القادة  من  كبيرًا  عددًا  استمال  إذ  السودان،  لتحرير  الشعبي  للجيش 
جنوب  دفاع  قوات  في  سابقون  أفراد  ربعها  فرد،  ألف  بـ125  تقدر  قوة  دمج  لكن  الرئيسيين. 
السودان في الجيش الشعبي لتحرير السودان هو أمر محفوف بالصعوبات اللوجستية ومحاط 
عانى  لذلك  ونتيجة   .)8 ص   ،2009 الصغيرة،  األسلحة  )مسح  السابقين  العدوين  بين  بالتوتر 

الجيش الجنوبي الوليد من االنشقاقات والوهن المتواصل في سلسلة القيادة والتحكم. 

الجروح التي خلفها االقتتال الجنوبي خالل الحرب األهلية ما برحت عميقة حتى في أواخر سنة 
من  المدعومة  الميليشيات  أفراد  يحملها   التي  الطويل  األمد  ذات  المظالم   فتئت  ما  إذ   ،2009
قائمة  الزالت  السودان،  لتحرير  الشعبي  للجيش  والءهم  الحق  وقت  في  أعلنوا  ممن  الخرطوم 
هيمنة  من  مخاوف  بين  تتراوح  مظالم  وهي  السودان.  جنوب  وحكومة  الجنوبي  الجيش  ضد 
المجموعة العرقية الدينكا على الجيش الشعبي وحكومة جنوب السودان، وعداوات شخصية 
من  له  يتعرضون  مما  واالستياء   28  2011 سنة  استفتاء  بشأن  ومخاوف  الحرب،  فظائع  عن  ناجمة 

تهميش داخل الجيش. 

الكثيرين من  فإن  بالحرب،  المرتبطة  األنشطة  منح عفوًا شاماًل عن جميع  إعالن جوبا  إن  وبما 
منهم  ولكل  األهلية  الحرب  أثناء  بعضًا  بعضهم  قاتل  الذين  المتنفذين  العسكريين  القادة 
والجيش  السودان  أيضا جزءًا من نخب حكومة جنوب  والوحشي، غدوا  الطويل  الحربي  سجله 
المراكز  لنيل  وتباريهم  عداواتهم  يواصلون  برحوا  ما  األفراد  أولئك  السودان.  لتحرير  الشعبي 
جنوب  حكومة  من  كاًل  حول  الذي  األمر  الجديدة،  مواقعهم  في  وهم  الموارد  ومنافذ  والنفوذ 
غضون  وفي  االستقرار.  تهدد  منقسمة  طوائف  السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش  السودان 
ذلك، فإن االنقسامات العرقية العميقة ذات العالقة بالحرب تتفاقم ويدأب السياسيون والنخب 

العسكرية والمثقفون على استغاللها على حد السواء . 29 
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ومثلما لم تبذل أي محاولة لتعزيز المصالحة الوطنية منذ اتفاق السالم الشامل، رغم إدراجها 
إال نزر  1.7(، لم يبذل  المادة   ،2005 )اتفاق السالم الشامل،  صراحة في بروتوكول تقاسم السلطة 
استمرار  إن   30  . جوبا  إعالن  أعقاب  في  مستدامة  جنوبية  مصالحة  لتحقيق  الجهود  من  قليل 

االنقسامات العميقة يجثم بثقله على مستقبل جنوب السودان. 
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ديناميات انعدام األمن في جنوب السودان  3 .

عن  أسفرت  المسلح  العنف  أعمال  في  كبيرًا  تصاعدًا  السودان  جنوب  شهد   2009 سنة  في 
مقتل 2500 وتشريد 350 ألف شخص )منظمة أوكسفام، 2010، ص1، انظر خريطة رقم 1(. جرت أعمال 
انشغلت حكومة جنوب  إذ  تأزمًا31،  الشامل يشهد  السالم  اتفاق  تنفيذ  بينما كان  العنف هذه 
السودان على وجه الحصر تقريبا بمواجهة العدوان الشمالي المتصور، على حساب قضايا األمن 
العديد  إلى  يشير  الجزء  هذا   .)4-3 ص   ،2009 الصغيرة،  األسلحة  )مسح  إلحاحا  األكثر  والحكم 
الجهات  يحدد  بعد  ومن  وفاقمتها،  األخيرة  العنف  أعمال  عززت   التي  الهيكلية  العوامل  من 
الفاعلة المسلحة الرئيسية التي ستشترك أو قد تصبح مشاركة في أعمال العنف المسلح في 
2011 وما بعدها. العوامل الهيكلية مصنفة تحت عناوين عريضة، وهي  الفترة التي تسبق سنة 

“الحكم” و”العرق” و”االقتصاد” و”المجتمع”.

الحكم 
بعد توقيع اتفاق السالم الشامل بخمس سنوات ، تسعى حكومة جنوب السودان جاهدة  • 
مثل  األساسية  الخدمات  ولتوفير  والديمقراطية،  للمساءلة  قابلة  دولة  مؤسسات  لتطوير 
العميق  االفتقار  ذلك  في  بما  الصعوبات،  لهذه  كثيرة  أسباب  وهناك  والتعليم.  الصحة 
وغير  وفاسدة  استغاللية  بأنها  يعتقد  التي  جوبا  حكومة  إزاء  الغضب  ولكن  للقدرات، 

تمثيلية وذات أداء سيئ هو غضب عام ومتزايد.

حيوية  الموارد  أكثر  على  بشراسة  تتنافس  حقوقها  من  المحرومة  المحلية  المجتمعات  • 
إلى المؤسسات الشرعية لتسوية منازعاتها. وشرعت تتولى زمام  اللجوء  وليس بإمكانها 
األمور أكثر فأكثر بيديها ألن تزايد مستويات انعدام األمن الغذائي يعاظم من حدة التوتر 

القائم.

إلى عدم قدرة  إلى حد كبير  الشامل يعزى  السالم  اتفاق  الماثل في مرحلة ما بعد  العنف  • 
جنوب  في  الشرطة  فدائرة  والنظام.  القانون  على  الحفاظ  على  السودان  جنوب  حكومة 
السودان الوليدة المكلفة توفير األمن الداخلي والتصدي ألعمال العنف القبلية، تضم نحو 
28 ألف عنصر معظمهم غير مدربين، وال يتلقون رواتبهم بصورة نظامية، وليست لديهم 

معدات وناقالت ومرافق وبنية تحتية تساعدهم في عملهم أو تكاد تكون معدومة 32.

يفاقمها  طويل  وقت  منذ  قائمة  ثقافة  هي  السودان  جنوب  في  العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  • 
انعدام وجود نظام قانوني فعال وعدم رغبة حكومة جنوب السودان في تحديد القائمين 
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على أعمال العنف األخيرة واعتقالهم.

والملكية  األرض  حقوق  على  فالتنازع  معدومة.  أو  للغاية  ضعيفة  واإلدارة  األراضي  سياسة  • 
والمياه والهجرة تأزم المشاكل على الصعيد المحلي. 33 . وأضحى ترسيم الدوائر االنتخابية 
التي نظر إليها باعتبارها وسيلة رئيسية للحصول على الموارد وتمويل المجتمعات المحلية 

مصدرًا آخر من مصادر التوتر بين هذه المجتمعات. 

 المصدر : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة )2009( 
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العرق
 • عدم ثقة المجتمعات المحلية بحكومة جنوب السودان متجذر في تصور يقوم على التحيز 
عليها  الدينكا  قبيلة  بهيمنة  واسع  نطاق  على  الُمتهمة  الجنوبية  الحكومة  داخل  القبلي 
على  يعتمد  رعاية  نظام  خالل  من  لها  الموالين  من  وغيرهم  القبائل  لرجال  وبمحاباتها 

التمييز. 

االقتصاد
حكومة جنوب السودان تواجه مشاكل كبيرة في الميزانية، فالخزانة ما برحت تعتمد كليًا  • 

على أسعار النفط المتقلبة  34 .
غياب شبه تام لسبل المعيشة والبنية التحتية  إلى جانب الضعف ألتأهيلي لنسبة عالية  • 
فالعديد  للتسويق.  القابلة  والمهارات  الرسمي  التعليم  إلى  يفتقرون  الذين  الذكور  من 

منهم على استعداد لالنخراط في الجماعات العرقية المسلحة والفصائل المغيرة.
قطعان الماشية، وهي األساس في الثقافة الرعوية، تعتبر ركيزة العديد من صراع الطوائف  • 
ثقافية  ألسباب  عميق  بشكل  راسخة  الماشية  قطعان  على  الواسعة  فاإلغارة  والجماعات. 

واقتصادية. 

لمجتمع ا
تحيط  التي  والقناعات  المحلية  المجتمعات  داخل  واسع  نطاق  على  النارية  األسلحة  توافر  • 

بـ”قوة السالح” تؤجج الصراعات.
جعل  العرفي  والقانون  بالمصالحة  يتعلق  فيما  التقليدية  والممارسات  السلطة  تآكل  • 

المجتمعات المحلية عاجزة عن السيطرة على شبابها المدججين بالسالح.

 

التعقيدات  مواجهة  في  تامًا  إرباكًا  السودان  جنوب  حكومة  تواجه  أن  المستغرب  من  ليس 
لبناء جنوب السودان من نقطة الصفر، بالمعنى الحرفي للكلمة بعد الدمار الذي أحدثته الحرب 
نفسها  وجدت  وقد  والبلدات،  المدن  من  العديد  خارج  يذكر  وجود  للحكومة  فليس  األهلية. 
السياسية  النخب  من  كثير  لدى  الراسخة  العقلية  بلة،  الطين  يزيد  وما  وأخرى.  أزمة  بين  تترنح 
األقل  على  أو  القوة،  باستخدام  هي  األهداف  لتحقيق  وسيلة  أفضل  أن  ترى  التي  والعسكرية 

التهديد بها، بما في ذلك نزع السالح ألقسري )انظر إطار رقم1(.
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 والنتيجة هي لعبة منافسة محصلتها صفر بين سماسرة السلطة وسط خليط من صراعات 
األمن في جنوب  انعدام  حالة  تخلق  التي  الفاعلة  الجهات  واسعة من  متشابكة. هنالك طائفة 
السودان. فمنذ توقيع اتفاق السالم الشامل حدث عدد من االشتباكات المفتوحة بين األطراف، 
اشترك فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان من جانب والقوات الموالية للخرطوم من جانب 
إذ  المصادمات،  او  القبلية«'  العنف  »أعمال  يسمى  ما  في  الهائل  االرتفاع  ذلك  على  زد   .  40 آخر 
يعتقد العديد من المراقبين بأن سماسرة السلطة يدأبون على تغذيتها بشكل متزايد إلحراز 

سياسية.41 مكاسب 

إطار رقم 1 ردود حكومة جنوب السودان على أعمال العنف القبلية: تعويذة “نزع السالح”

 في ظل انعدام إستراتيجية شاملة لمكافحة العنف فإن حكومة جنوب السودان تفضل أسلوب القوة 
المدى الطويل والمصالحة  أوالً والحد من األسلحة على  الناس بشكل قسري  المتمثلة في  نزع سالح 
داخل قوى الجنوب الحقا 35. والهدف المعلن هو إنقاذ الحياة البشرية على المدى القصير 36،  وكذلك 
منع الخرطوم من شن حرب بالوكالة عبر فصائل جنوبية مسلحة. كما أن وجود عدد أقل من األسلحة 

المتداولة يساعد على استعادة سلطة الزعماء التقليديين ويحل الصراعات بين الطوائف. 

أال وهو أن قيادة الجيش الشعبي  األرواح، هناك بالطبع شعور ملح لهذه المهمة  ومع تزايد فقدان 
لتحرير السودان والمجلس األمني لحكومة جنوب السودان ولجنة السالم والمصالحة التابعة للمجلس 
)ملوك   2009 سنة  في  السالح  نزع  جميعهم  فضلوا  التقليديون،  والقادة  السودان  لجنوب  التشريعي 
ورؤساء وقادة تقليديون، s ،2009. 5.2(. وبشكل عاجل وحاسم دعا مؤتمر القادة التقليديين الذي أنعقد 
في شهر أيار/مايو 2009، في بانتيو، التخاذ “تدابير صارمة” بحق أي شخص يقاوم، وبالتالي يكونون قد 

فّوضوا حكومة جنوب السودان باالستمرار في استخدام نهجها العسكري في نزع السالح. 

لتحسين  تفضي  بطريقة  السالح  نزع  عملية  إجراء  على  قادرة  غير  السودان  جنوب  حكومة  أن  بيد 
37، وقوة  النارية  الحد من األسلحة  الطويل، فهذا يتطلب وجود إطار قانوني ينظم  المدى  األمن على 
شرطة مدربة ومهنية، وإرساء مؤسسات تنفيذ األمن والقانون، وإقامة ممرات حماية مؤقتة لمن نزع 
أنحاء  جميع  في  المتناحرة   الطوائف  ألسلحة  متزامن  ونزع  للرقابة،  الدولية  الحدود  وضبط  سالحه، 
المنطقة بأسرها )وكذلك في الواليات المتجاورة(، وثقة المجتمع المحلي في حكومة جنوب السودان. 

وهذه كلها عوامل معدومة. 

حين  وعلى  بالمخاطر.  محفوفة  السالح  نزع  عملية  يجعل  السودان  جنوب  حكومة  انقسام  أن  كما 
السودان،  جنوب  في  القوة  استخدام  في  تتحكم  أن  االحتياج  أشد  السودان  جنوب  حكومة  تحتاج 
واقع  في  فإنها  الشامل،  السالم  التفاق  المحتملين  “المفسدين”  تحييد  إلى  ذاته  القدر  في  وتطمح 
األساليب  إن  الجنوبية.  المحلية  المسلحة والمجتمعات  الجماعات  العديد من  نزع سالح  األمر عاجزة عن 
ينظر  إذ   – المحلية  المجتمعات  بحق  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  أستخدمها  التي  القاسية 
السالم”  “أعداء  مانحة  عنيفًا،  وقتاالً  مقاومة  تستدعي   -  38 “عدوًا”  بوصفه  الجيش  إلى  منها  الكثير 

فرصة واسعة للتدخل. 

بها  تحظى  التي  العالية  للدرجة  نظرًا  الواليات(،  مستوى  )على  السودان  جنوب  حكومة  أن  شك  ال 
عملية نزع السالح لدى قادة جنوب السودان، وعلى الرغم من عدم وجود سياسة أو خطة شاملتين، 
2010 وما بعدها. وهذا ما جرى بالفعل في بعض الواليات وهي تقوم  ستواصل حمالت طارئة في سنة 
تطرح  أن  المحتمل  غير  فمن  الراهن  األمني  المناخ  ظل  وفي  االنتخابات.  قبل  السالح  لنزع  بحملة 
واندالع  المحلي  المستوى  على  مقاومة  نشوء  المتوقع  ومن   ،39 األمن  لتعزيز  شاملة  استراتيجيات 

القتال.



مسح األسلحة الصغيرة   |   ورقة عمل التقييم األساسي لألمن البشري رقم 20 24

 2009 أيلول/سبتمبر  هجوم  عقب  جونقلي  في  باديت  ديوك  قرية 
األمم  مّكيلكا/بعثة  تيم   © قتياًل   160 وخّلف  النوير  قبيلة  رجال  شنه 

المتحدة في السودان

جماعات قبلية مسلحة
سنة  في  النيل  وأعالي  جونقلي  واليتي  في  خاص  بشكل  للعيان  واضحًا  القبلي  العنف  كان 
على  العنف هذه هي  وأعمال  االستوائية.  البحيرات وشرق ووسط  في  أقل حدة  وبصورة   ،2009
القبيلة، مثلما هو  وداخل  النوير–   مثلما هو الحال بين المورلي ولو   – حد سواء قبلية الطابع 
الحال بين لو النوير والنوير جيكاني )أنظر أدناه(. كثير من هذه الصراعات قديمة أفرزتها الحرب 
المجتمعات  الصلة داخل  الهجرة ذات  الغذائية ونزاعات  المواد  الجفاف ونقص  األهلية، وفاقمها 
األمطار  وانحباس  الحالية  الغذاء  أزمة  أن  المتحدة  األمم  وتقدر  والمزارعين.  الرعاة  وبين  الرعوية 
في سنة 2009 سوف يجبر الرعاة على نقل مواشيهم إلى أماكن أكثر نأيًا بحثًا عن الماء والكأل، 
2010 )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 2009،  مما يزيد من احتمال تواصل االشتباكات في سنة 

ص 1(. 

واالستهداف  الهجمات،  تواتر  زيادة   2009 سنة  في  العنف  أعمال  لموجة  البارزة  المالمح  ومن 
النساء  أن   وحقيقة  المواشي(،  على  إغارة  من  سابقًا  يحدث  كان  ما  )بعكس  للقرى  المتعمد 
واألطفال يشكلون غالبية الضحايا المستهدفين )منظمة أطباء بال حدود، 2009، ص 14- 15؛ انظر 
1(. ومن أمثلة الهجمات المدللة على هذا النوع  هو الهجوم على قرية كالثوك في  جدول رقم 
والية البحيرات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ُقتل فيه 41 شخصًا وشرد 10 آالف وحرق نحو 
80 في المائة من المساكن سويت باألرض. ويمكن أن يشارك في القتال مئات الشباب المسلح 
جيدًا الذين ينخرطون في هجمات منسقة وعسكرية الطابع. كما نال القتل أعدادًا متزايدة من 

2009b، ص1(. ومن  الجيش الشعبي والشرطة والمسئولين المحليين )مجلس األمن الدولي، 
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جدول رقم 1  اشتباكات عنيفة بارزة استهدفت النساء واألطفال في سنة 2009 

الشهر الموقع الوالية الجرحى القتلى المشردون

آذار/مارس ليكونغولي جونقلي 45 450 5000

نيسان/أبريل أكوبو جونقلي 70 250 15000

أيار/مايو توركيج أعالي النيل 57 71 10000

حزيران/يونيو نيارام أعالي النيل 38 60 10000

آب/أغسطس ميرينغ جونقلي 18 185 /

آب/أغسطس بانيانغور جونقلي 64 42 24000

أيلول/سبتمبر دوك باديت جونقلي 100 160 /

تشرين األول/
أكتوبر تيركيكا وسط األستوائية / 30 22000

المجموع +392 1248 +86000

المصدر: مقتبس من منظمة أطباء بال حدود )2009، ص 15(

أكثر أعمال العنف سوءًا ما وقع في المناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها، حيث ينعدم 
وجود حكومة جنوب السودان أو يكاد. 

األمن.  انعدام  السياسية تفاقم من حالة  العوامل  األهلية، فإن  الحرب  واتساقًا مع عنف حقبة 
تقوم  السودانية  المسلحة  الوطني/القوات  المؤتمر  بأن عناصر من حزب  مزاعم سائدة  فهناك 
بمد األسلحة والذخيرة إلى داخل جنوب السودان في محاولة منها لزعزعة االستقرار في الجنوب. 
برواج  وتحظى  مقبولة،  المزاعم  هذه  تبدو  األهلية  الحرب  أبان  الشمال  سلوك  على  وباالعتماد 
لتحرير  الشعبي  الجيش  السودان/  جنوب  حكومة  قدرة  عدم  رغم  السودان  جنوب  في  كبير 

السودان أو بعثة األمم المتحدة في السودان على تقديم  دليل موثق حتى يومنا هذا.42 

المجال  إلى  القبلية  الهويات  فيه  ترحل  التي  المنطقة  هذه  في  رائجًا  تصورًا  هناك  أن  كما 
السياسي، مفاده بأن ساسة الجنوب يستخدمون الصراعات القبلية ويؤججونها لتقوية قواعد 
دعمهم.43 وفي البيئة الحارقة السائدة في جنوب السودان فإن التصور وحده، سواء كان مبررًا 
عالوة  الصراعات  هذه  من  لكثير  االنتقامية  للطبيعة  ونظرا  المحلي.  العنف  إلثارة  يكفي  ال،  أم 
على الصراع على الموارد الطبيعية، والضعف الهيكلي الذي نوقش أعاله وانعدام اإلطار األمني 

للتصدي لها، فإن العنف السياسي “القبلي” سيتواصل. 

األجزاء التالية تدرس اثنين من الحزازات المستمرة في واليتي جونقلي وأعالي النيل بتفصيل أكبر. 
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صراع المورلي - لو النوير
القبلية  الديناميات  تشابك  مدى  على  مؤشر  جونقلي  والية  في  النوير  لو    - المورلي  صراع 
والسياسية في فترة ما بعد اتفاق السالم الشامل. صراع طويل انفجر على شكل سلسلة من 
المذابح وهجمات انتقامية في سنة 2009. ففي أعقاب هجمات المورلي في شهر كانون الثاني/
يناير ردت لو النوير بهجمة انتقامية واسعة أسفرت عن مقتل نحو 450 شخصًا من المورلي و300 
ألفًا   15 نحو  وتشريد  آخر  شخصًا   250 بقتل  نيسان/ابريل  شهر  في  المورلي  وثأرت  النوير.  من 
2009b؛ منظمة أطباء بال حدود، 2009، ص 15(. ثم اندلعت اشتباكات أخرى في  )سودان تريبيون، 
أفراد  أيضًا  فيها  استهدف  كما  آخرون،  مئات  فيها  قتل  وأيلول/سبتمبر  آب/أغسطس  شهري 
الجيش الشعبي لتحرير السودان والشرطة المحلية ومسئولي الوالية. ويتم إحراق أكواخ القرى 

حرقًا تامًا بشكل روتيني في هذه الهجمات إلى جانب مراكز الشرطة ومكاتب الدولة. 

األهلية  الحرب  زمن  ما قبل عقود  إلى  المحلية  المجتمعات  بين  السياسية  االنقسامات  وتعود 
الذين هم من  أنيانيا  المورلي ضد متمردي  الحكومة بتسليح  األولى )1956-1972(، عندما قامت 
الزعيم  السودانية  المسلحة  القوات  دعمت  الثانية  األهلية  الحرب  وفي  األول.  المقام  في  النوير 
التقليدي سلطان إسماعيل كوني  الذي أنشأ ميليشيا من المورلي “للدفاع عن النفس” باسم 
قوات دفاع بيبور، لحماية أمالك وأراضي المورلي ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان. ثم غير 
الشعبي  الجيش  إلى  رسميًا  وانحاز  الشامل،  السالم  اتفاق  بعد  ما  فترة  في  مساره  ذلك  بعد 
لتحرير السودان في سنة 2006 وأصبح مستشارًا رئاسيًا في حكومة جنوب السودان فيما يتصل 
التي يحملها كوني قد  بالسالم والمصالحة. وعلى كل حال فإن شارة حكومة جنوب السودان 

قتل  الذي  مادنغ،  مابوير  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  في  الرائد  القتيل  أسرة 
باديت، جونقلي، وهي  النوير على دوك  لو  به  2009 قامت  خالل هجوم شهر سبتمبر 

ملتفة حول نعشه © تيم مّكيلكا/بعثة األمم المتحدة في السودان
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الصلة جدًا ببعض ضباطه  الخرطوم وقريب  تمثل حقيقة والئه. فهو يقضي وقتًا طوياًل في  ال 
في  المحتمل  تورطه  مدى  بعُد  يتضح  ولم  السودانية.  المسلحة  القوات  إلى  انضموا  الذين 

الهجمات المستمرة للمورلي ضد لو النوير وغيرها من الجماعات.44 

وتلقت لو النوير أسلحة من القوات المسلحة السودانية عن طريق قوات دفاع جنوب السودان 
ومن الجيش الشعبي لتحرير السودان على حد سواء بأوقات مختلفة أثناء الحرب األهلية. ولكن 
على العكس من معظم “جماعات الدفاع” القبلية، فإن ما يسمى “الجيش األبيض” للنوير )وهو 
تحالف فضفاض من الجماعات المسلحة التي تضم في الغالب شبان من معسكرات المواشي 
المحلية( مستقل إلى حد كبير، وهجومي بطبيعته في كثير من األحيان وعنيف للغاية )يونغ، 
2007، ص 9، 26(. وكان من المفترض أن تضع حملة نزع سالح بادرت بها حكومة جنوب السودان 
بعد انتهاء الحرب في سنة 2006، حدًا لهذه القوة، لكنها انتهت بدالً من ذلك باشتباكات عنيفة، 
ُصرع فيها ما ال يقل عن 1600 شخص45  وبقمع مؤقت لجيش النوير فقط )مسح األسلحة الصغيرة، 

.46 )2007b

منذ ذلك الحين شرع هذا الجيش بالظهور من جديد لعدد من األسباب، بما في ذلك التصور 
الغارات  الوالية ليست على استعداد لحمايتهم من  اللو بأن الحكومة على مستوى  العام لدى 
المتواصلة 47 ومن عمليات خطف أطفالهم رغم نداءاتهم المتكررة. ومن مظالمهم الرئيسية 
دوالر  ألف   35( الرواتب  تسليم  قافلة  على   2009 الثاني/يناير  كانون  شهر  في  تم  هجوم  يذكر 
به  أفادت  عما  فضاًل  اللو،  عليها  تهيمن  التي  نيرول  مقاطعة  في  الوالية  لموظفي  أمريكي( 
في  الماشية  قطعان  من  ألفًا   20 من  أكثر  بسرقة  دوك  مقاطعة  من  الدينكا  قيام  من  التقارير 
توقعوا  قد  محللون  وكان  ص3(.   ،2009b باألزمات،  المعني  الدولي  )الفريق   2007 أيار/مايو  شهر 
في  السودان  جنوب  دفاع  لقوات  السابقين  القادة  دمج  يتم  لم  ما  للظهور  الجيش  معاودة 
الجيش الشعبي لتحرير السودان بشكل فعال وقيام حكومة جنوب السودان بإنشاء هياكل 
حكومية محلية عاملة )يونغ، 2006، ص10(. ولم يتم تحقيق  أي من هذين الشرطين. ومنذ الحوادث 
على  والمورلي  النوير  وغاوار  النوير  وجيكاني  الدينكا،  الجارة  مع  التوتر  حدة  تصاعدت  المبكرة 

حقوق الرعي. وأعاد الشبان تسلحهم معتمدين على  اإلمدادات من عدد من المصادر48.

السودان  جنوب  دفاع  لقوات  السابقين  العسكريين  القادة  أن  على  دليل  وجود  عدم  ورغم 
رئيسيين  قادة  بإمكان  أن  الجلي  لكنه من  النوير،  “حماية”  قوة  انبعاث  مباشر  يقودون بشكل 
وأن  المواشي  معسكرات  من  المحليين  المقاتلين  من  اآلالف(  يقول  )والبعض  المئات  تعبئة 
يتبعون  كانوا  األبيض”  “الجيش  مقاتلي  أن  المعروف  ومن  سياسي.  طابع  ذا  اآلن  غدا  العنف 
خالل الحرب عضوًا سابقًا في القيادة العليا لقوات دفاع جنوب السودان، سيمون جاتويش من 
لو النوير، وهو اآلن ضابط كبير في الجيش الشعبي لتحرير السودان. وقامت لو النوير بهجوم 
بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2009 قتَل فيه ألُف من شباب اللو النوير ونحو 160 شخصًا )دينكا بور( في 
الشرقية،  تويك  بمقاطعة  ويرنيول  على  لها  باديت في جونقلي، فضاًل عن هجوم سابق  دوك 
40 شخصًا وتزعم الهجوم، كما يقال، مابيل ثيايب “تشيبيتيك”،  أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 
الذي كان تحت أمرة سيمون سابقًا. وظل تشيبيتيك غير منحاز عقب إعالن جوبا، وكان قد شارك 
الذي  الهجوم،  2009a(49. وضحايا  تريبيون،  )سودان  لألسلحة في خورفلوس  مخبأ  على  غارة  في 
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وقع بعد فترة قصيرة من قيام حكومة الوالية التي تتزعمها الدينكا بضرب الحصار على طريق 
تجاري رئيسي بالنسبة للنوير هم 11 من مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان وخمسة من 
تريبيون،  )سودان  الوالية  لسلطة  خطيرة  ضربة  الهجوم  ذلك  وسدد  الجنوبية.  الشرطة  أفراد 

.)2009a

صراع لو النوير- جيكاني النوير
بين  بين حين وآخر هو  الذي يشب  السياسي  المدلول  األهمية وذو  الثاني ذو  القبلي  الصراع   
لو النوير وجيكاني النوير في مقاطعة ناصر التابعة لوالية أعالي النيل. دخل اللو وجيكاني في 
صراع مفتوح خالل 1993- 2004  في أعقاب انقسام الجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن قلما 
وهناك   .2009 سنة  حتى  الشامل  السالم  اتفاق  بعد  ما  فترة  في  بينهما  عنيفة  اشتباكات  جرت 
الحرب وما  الجيكاني خالل  اللو بتشريد  العالقات، بما في ذلك قيام  إلى تدهور  عدة عوامل أدت 
نتج عن ذلك من نزاعات على األراضي وسلسلة من سرقات قطعان الماشية وعمليات االختطاف 
التي استهدفت اللو في منتصف سنة 2009 )الفريق الدولي المعني باألزمات، 2009b، ص7(. وفي 
الثامن من شهر أيار/مايو 2009، قام أفراد مسلحون من اللو )كثير منهم عسكريون( بقتل71 من 
الجيكاني، معظمهم من النساء واألطفال، في هجوم انتقامي عسكري الطابع. وفي وقت الحق، 
التابع لألمم  وفي تاريخ 12 يونيو/حزيران اعترضت الجيكاني قافلة تابعة لبرنامج األغذية العالمي 
المتحدة )WFP(  وهي راحلة على طول ممر نهر السوباط لتوصيل الغذاء إلى 19000 شخص من 
اللو المشردين )بعثة األمم المتحدة، 2009a، ص1(. وتذكر التقارير أن ثالثة قوارب أخرى تم إضافتها 
أنهم  أسلحة51، فضاًل عن  أو  أنها تحمل ذخائر  المحليين في  الجيكاني  أهالي  اشتبه  ناصر50،  في 
من  مسلحة  قوة  فهجمت  غذائية  مساعدات  النوير  اللو  أعدائهم  تلقي  من  مستاءين  كانوا 
الجيكاني على القوارب عند اتجاهها جنوبًا إلى أكوبو مما أشعل قتاالً دام ثالثة أيام مع الجيش 
الشعبي  الجيش  ، منهم 89 شخصًا من  فردًا مصرعهم   119 ولقي  السودان.52  لتحرير  الشعبي 
لتحرير السودان )الفريق الدولي المعني باألزمات، 2009b، ص 8(. وبحسب التقارير فقد جرى نهب 

ستة عشر قاربًا وتحطيم خمسة.53 

وكان رياك قاي كوك، وهو من جيكاني النوير وذو تاريخ طويل في ميدان النزاع الجنوبي الداخلي، 
دفاع  قوات  زعيم  على  انشق  الحرب  نهاية  وعقب  العالمي.54  األغذية  برنامج  قوارب  استأجر  قد 
جنوب السودان جوردون كونج وقاد بعضًا من رجاله معه لالنضمام إلى الجيش الشعبي لتحرير 
السودان55. ويبدو أن بعضهم قد فر من الجيش الشعبي لتحرير السودان، وشاركوا في الهجوم 
على قافلة برنامج األغذية العالمي.56 وظلت العديد من األسئلة المتصلة بالهجوم من دون إجابة، 
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  مرافقة  القافلة وسبب  الى  أخرى  قوارب  إضافة  ومنها:  سبب 
لقافلة مواد غذائية تابعة لألمم المتحدة. وشكل إغالق ممر نهر السوباط المستعمل لنقل المواد 
الغذائية والسلع لمدة شهرين،  ضغوطًا شديدة على المجتمعات المحلية، مفاقمًا بذلك الصراعات 

المحلية )الفريق الدولي المعني باألزمات، 2009b، ص7(. 
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جيش الرب للمقاومة
جيش الرب للمقاومة بقيادة جوزيف كوني، ما لبث يشكل تهديدًا خطيرًا لألمن واالستقرار، سواء 
في جنوب السودان أو إقليميًا. ولئن كان جيش الرب للمقاومة في األصل حركة متمردين من عرق 
األشولي في شمال أوغندا لهم مظالم ضد حكومة كمباال، فإنه قام في اآلونة األخيرة بتجنيد عدد 
المناطق  بالتجول في  والكونغوليين وحافظ على وجوده  السودانيين  أشولي  غير معروف من 
الحدودية مع جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد 
الرعب في  انتهازي في جنوب السودان، ناشرًا  شارك منذ زمن طويل في أعمال عنف ذات طابع 
والمواد  الذخائر  وسرقة  الخطف  بعمليات  القيام  عبر  أفراده  على  ومحافظًا  المحلية  المجتمعات 
الغذائية. وقامت الخرطوم بدعم جيش الرب للمقاومة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان خالل 
الحرب األهلية - تصديًا لدعم قوات الدفاع الشعبي األوغندية )UPDF( للجيش الشعبي لتحرير 
50 شخصًا في جنوب  تتعدى   ال  للمقاومة  الرب  أفراد قوات جيش  أن  الرغم من  السودان. وعلى 
السودان، من مجموع  250-300 كما كان في  أواخر سنة 2009، إال أنهم  يثيرون الخوف على نطاق 

واسع.57 

وعلى حين شهدت الفترة األولى لما بعد اتفاق السالم الشامل تحوالً تدريجيًا نحو عملية السالم 
أن كوني فشل في مناسبات  إال  للمقاومة،  الرب  أوغندا وجيش  توسطت بها جوبا بين حكومة 
عدة بالحضور للتوقيع على ما يسمى اتفاق السالم النهائي. وردًا على ذلك، عادت قوات الدفاع 
الديمقراطية،  الكونغو  وقوات جمهورية  السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش  األوغندية  الشعبي 
بدعم استراتيجيي من القيادة العسكرية للواليات المتحدة في إفريقيا58، الستخدام التكتيكات 
العسكرية من خالل شن “عملية البرق الراعد” في شهر كانون األول/ديسمبر 2008، وهي عملية 
عسكرية استهلت بقصف المعسكر الرئيسي لجيش الرب للمقاومة الكائن فى محمية جارامبا 
الحق  والذي  ص1(.   ،2009 وتيميوتجيرايز،  )شوميروس  الديمقراطية(  الكونغو  )جمهورية  الوطنية 
ربما  الذي  كوني،  كان  وإن  المختطفين،  من  عدد  تحرير  إلى  وأفضى  المتمردين  بمجموعة  ضررًا 
ُحذر مسبقًا، كان قد الذ بالفرار. لكن األهم من ذلك أن الهجوم شتت جيش الرب للمقاومة إلى 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  السودان  جنوب  أنحاء  جميع  في  متناثرة  صغيرة  مجموعات 
الهجمات  من  سلسلة  ومفرزًا  إقليمي  صراع  منطقة  بذلك  خالقًا  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية 
أواخر سنة 2008. وبحلول  الرب للمقاومة وتشريد جماعي في  االنتقامية الشرسة قام بها جيش 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، قتل جيش الرب للمقاومة  أكثر من 220 شخصًا وخطف ما ال يقل 
عن 157 شخصًا، وشرد أكثر من 80 ألفًا )منهم 17 ألف كونغولي( في هجمات قام بها في واليتي 

غرب االستوائية ووسط االستوائية السودانيتين )إيرين، 2009(. 

مع   الوسطى  أفريقيا  إلى جمهورية  بالفرار  الذ  قد  أن كوني  التقارير  أفادت   ،  2009 وبحلول سنة 
الدفاع  وقوات  السودان  لتحرير  الشعبي  للجيش  المشتركة  الثانية  العسكرية  العملية  انطالق 
الشعبي األوغندية تدعمها الواليات المتحدة. وبينت التقارير األولية أن الحملة الثانية أظهرت عزمًا 
أشّد في القضاء على المجموعة نهائيًا. وبحلول نهاية هذه السنة لقي 400 فرد من جيش الرب 
بالفرار،  الذوا  أو  أسرهم  جرى  أو  مصرعهم  العسكريين،  القادة  من  عدد  ذلك  في  بما  للمقاومة، 
قيام  عن  أيضًا  تتحدث  مؤكدة  غير  تقارير  هنالك  أن  غير  األوغندي.  الجيش  قائد  قاله  ما  بحسب 
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جيش الرب للمقاومة بإعادة تجميع صفوفه والتدريب في معسكرات في جنوب دارفور بدعم من 
القوات المسلحة السودانية )رواتي، 2009؛ 2010(. 

غير  فمن  تجميع صفوفه،  وإعادة  النجاة  على  للمقاومة  الرب  أال يستهان بقدرة جيش  ينبغي 
السابق  التنسيق  يشير ضعف  كما  به.  الهزيمة  وحدها  العسكرية  التكتيكات  تلحق  أن  المرجح 
بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات الدفاع الشعبي األوغندية59، فضاًل عن افتقار الجيش 
الشعبي لتحرير السودان إلى القدرات، إال أن جيش الرب ما لبث يشكل تهديدا خطيرًا لألمن في 
جنوب السودان وإقليميًا.60 كما أن دعم القوات المسلحة السودانية المتواصل، بمقتضى التقارير، 

من شأنه أن يعزز فرص بقاء جيش الرب ً لمدة طويلة. 

المشتركة/المدمجة الوحدات 
قوة  فيها  ورأى  بقيامها  الشامل  السالم  اتفاق  فوض  التي  المشتركة/المدمجة  الوحدات  إن 
مشتركة من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خالل الفترة االنتقالية، 
ونواة لجيش وطني في حال قيام وحدة مستقبلية بين الشمال والجنوب، لم تتطور على النحو 
المنشود. وتتألف هذه الوحدات حاليًا من 32700 جندي، وهذا يمثل ما يقرب من 83 في المائة من 
والمناطق  السودان  جنوب  أنحاء  جميع  في  المواقع  معظم  ففي  االتفاق.  بها  فوض  التي  القوة 
الحدودية الثالث في أبيي وجنوب كردفان والنيل األزرق، إن لم يكن كلها، فإن مكوني هذه القوة 
)من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي( ما لبثتا تخضعان لسيطرة جيش كل منهما. 
علمًا أن هذه الوحدات غير فعالة تمامًا تقريبًا في توفير األمن وتسببت في بعض األحيان في حاالت 

كثيرة في انعدام األمن، بما في ذلك توزيع األسلحة، بحسب التقارير، إلى المجتمعات المحلية.

وكانت الوحدات المشتركة/المدمجة بملكال وراء عنف بدوافع  سياسية ومدبرة مرتين في سنتي 
2006 و2009، مما نجم عنه انتهاكات رئيسية  لوقف إطالق النار. ومكونا وحدة ملكال المشتركة/

إلى حد  السودان يتشكالن  لتحرير  الشعبي  والجيش  السودانية  المسلحة  القوات  المدمجة من 
كبير من عناصر تابعة لقوات فنجاك النوير، وهي ميليشيا تابعة لقوات دفاع جنوب السودان في 
زمن الحرب بزعامة اللواء غابرييل تانغ جاتوتيش تشان، المعروف شعبيًا باسم “تانغ – جينيا” أو 
“تانغ”. وبعد الحرب أصبح تانغ لواًء في القوات المسلحة السودانية بينما اصطف الرجل الذي يليه 
رتبة في القيادة، جون بوث، مع الجيش الشعبي لتحرير السودان. انقسم هذان القائدان بشكل 
عدائي، ويشكل أنصارهما المنقسمون اآلن نسبة كبيرة من القوات المسلحة السودانية والجيش 

الشعبي لتحرير السودان المكونين لوحدة ملكال المشتركة/ المدمجة.61 

اشتبكت القوتان أوالً في سنة 2006 عندما حاول الجيش الشعبي لتحرير السودان استمالة تانغ 
بمنحه منصب حاكم والية أعالي النيل. ولما أحجمت حكومة جنوب السودان عن تلبية طلبه في 
اإلبقاء على قواته الخاصة في القوات المسلحة السودانية  بينما يواصل العمل بوصفه حاكمًا تابعًا 
الشعبي  الجيش  مع  النار  إطالق  تبادل  إلى حد  التوترات  ارتفعت حدة  السودان،  لحكومة جنوب 
لتحرير السودان، قتل خالله جندي من بعثة األمم المتحدة في السودان. ثم أدى عنف نشب الحقًا 
إلى مقتل 150 شخصًا قبل ان تقوم قوات نائبه السابق بضرب الحصار على تانغ، األمر الذي اضطر 

األخير إلى  االنسحاب إلى الخرطوم.
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وفي شهر شباط/فبراير 2009، اندلعت أعمال العنف مرة أخرى حين أصر تانغ على زيارة ملكال 
القوات  في  مكون  يشكلون  الذين  ميليشياته  في  السابقين  األفراد  هذا  ودفع  أقاربه.  لرؤية 
المسلحة السودانية في الوحدة المشتركة/المدمجة )ما ال يقل عن 50 في المائة من مكون القوات 
المسلحة السودانية في الوحدة المشتركة/المدمجة( إلى القيام باجتياح الجيش الشعبي لتحرير 
السودان واألهالي المحليين، مخلفين 57 قتياًل – وكان هذا واحدًا من أشد انتهاكات وقف إطالق 
النار منذ التوقيع على اتفاق السالم الشامل. واستخدمت أثناء ذلك،  حسب التقارير، دبابة تابعة 
للقوات المسلحة السودانية  أطلقت النار بشكل عشوائي على منطقة مدنية )هيومان رايتس 
الدولية  الجنائية  المحكمة  العنف تلك بعد وقت قصير من إعالن  ووتش، 2009(. وقد جرت حادثة 
الذي  األمر  دارفور،  في  جرائم  ارتكاب  بتهمة  البشير  عمر  الرئيس  بحق  توقيف  مذكرة  إصدار  عن 
دفع المراقبين إلى االعتقاد بقيام عناصر من حزب المؤتمر الوطني/المخابرات العسكرية بإرسال 
تانغ إلى ملكال لينذر حكومة جنوب السودان بعدم دعم مذكرة االعتقال.62 وإثر أعمال العنف، عزز 
الجيش الشعبي قدراته بإرسال عشر دبابات جديدة إلى ملكال لمواجهة الدبابات الثماني للقوات 

المسلحة السودانية الرابضة في الجانب اآلخر من المدينة. 

وحدة ملكال المشتركة/المدمجة ليست المجال الوحيد لتواجد األفراد السابقين لميليشيا قوات 
دفاع جنوب السودان. وتقدر بعثة األمم المتحدة بأن هناك 983 فردًا سابقًا من قوات دفاع الجنوب 
المنحازين للخرطوم في مكونات القوات المسلحة السودانية في الوحدة المشتركة/المدمجة في 
أعالي النيل وجونقلي. وحسب ما أفادت تقارير، فقد تم نقل عناصر قوات دفاع الجنوب المنحازة إلى 
الجيش الشعبي لتحرير السودان للوحدات المشتركة/المدمجة ، رغم نفي الجيش لذلك. ويبدو 
أن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في إبقاء المكون الرئيسي للجيش الشعبي لتحرير السودان خاليًا 

من تأثير الجماعات المسلحة واالقتتال الداخلي.63 

واألهم من ذلك أنه في جميع االنتهاكات الثالثة المهمة لوقف إطالق النار التي وقعت منذ اتفاق 
مكونا  انقسم   ،)2008 أيار/مايو  بشهر  أبيي  في  واحدة  ومرة  ملكال  في  )مرتين  الشامل  السالم 
مصدر  الكلي  شبه  اندماجها  انعدام  ويبقى  اآلخر.  أحدهما  وقاتل  المشتركة/المدمجة  الوحدات 
حيازة  بحكم  الجنوب  النفصال  المحتمل  التصويت  حال  في  خطرًا  يشكالن  أنهما  كما  بالغ.  قلق 
القوات المسلحة السودانية على أكثر من 15 ألف فرد في الوحدات المشتركة/المدمجة يتمركزون 
في جنوب السودان ومناطق الحدود اإلستراتيجية.64 ومن السهل أن يجد هؤالء الجنود الساخطون 

)الذين ال تدفع رواتبهم على األرجح( أنفسهم متورطين في القتال.

الجيش الشعبي لتحرير السودان
الجيش الجنوبي ليس جهة وحدوية بل هو باألحرى مجموعة غير متجانسة من جنود يتحدرون 
من مجموعات عرقية متباينة  لها تواريخ وتجارب ووجهات نظر مختلفة عن الحرب األهلية. ويضم 
الجيش الشعبي لتحرير السودان اليوم العديد من األعداء السابقين ممن جرى استيعابهم في 
أعقاب إعالن جوبا، فضال عن شموله مقاتلين بمستويات متباينة من الخبرة. وعلى الرغم من سعي 
القيادة إلى تحديث الجيش وإضفاء الطابع المهني عليه، إال أن هذه العملية الزالت في المهد، األمر 
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الذي يهدد  في الوقت نفسه األمن في الجنوب .65 وما هو ذو داللة قاطعة اعتراف قادة الجيش 
إال على نسبة اقل من 30 في  بأنهم ال يسيطرون  التقارير،  السودان، كما تفيد  لتحرير  الشعبي 
المائة من الجيش، وإنهم غير متأكدين ما سيفعله الـ 70 في المائة المتبقون في حال استدعائهم 

للقتال في المستقبل.66 

بشكل  العليا   بالرتب  ثقل  الذي  للجيش  العام  التنظيم  هو  الرئيسية  األمنية  المحاذير  وأحد 
متزايد بعد ترقية عدة ميليشيات وقادة جماعات مسلحة كسبًا للوالء. والفجوة اآلخذة في االتساع 
في القيادة واالتصاالت واضحة بين القادة والقواعد. ويرجع ذلك في جزء منه إلى مشاكل تتصل 
بقدرة الشرطة في جنوب البالد من حيث أن  الجيش يبقى القوة األمنية الرئيسية فعليًا في جنوب 
السودان. فهو يستجيب في واقع األمر ألعمال العنف المحلية بطريقة طارئة  وعسكرية الطابع من 
دون رقابة مدنية، مما يخلق إرباكا داخل المجتمعات المحلية بشأن صالحياته ويفتح مجال االتهام 
بتحيزه )الفريق الدولي المعني باألزمات، 2009b، ص 21(. وبالفعل فوحدات الجيش الشعبي لتحرير 
الصراعات  أفرادها لهذه  الحاالت، هي شبه مستقلة ويستجيب  المحلية، في كثير من  السودان 
بوصفهم أعضاء قبيلة وليسوا أعضاء في قوة مهنية موحدة. ولعل ما هو أكثر حسمًا في سياق 
التوتر بين الشمال والجنوب، هو المركزية الجيش الشعبي لتحرير السودان التي تعرض الجهاز 
إلى خطر انهياره جزئيًا على األقل في حالة نشوب نزاع مسلح جنوبي – جنوبي في المستقبل، أو 

لسبب أكثر بساطة، مثل عدم دفع الرواتب67. 

مثلما  األمن  انعدام  لحالة  االستجابة  على  قادر  غير  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  أن  كما 
يستجيب جيش تقليدي ألنه يفتقد إلى انسيابية الحركة والدعم اللوجستي. وهذا النقص في 

الذكرى  بمناسبة  االحتفاالت  أثناء  عسكري  استعراض  في  الشعبي  الجيش  جنود 
تيم مّكيلكا   © الرابعة التفاق السالم الشامل، ملكال بجنوب السودان، 9 يناير 2009. 

/بعثة األمم المتحدة في السودان
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القدرة يجعل الحركة لمسافات طويلة واإلطعام والسكن ألعداد كبيرة من القوات أمرًا في غاية 
التزامًا تامًا بإضفاء الطابع المهني على نفسه، إال انه ليس  الصعوبة. وعلى حين يلتزم الجيش 
بوسعه معالجة نقاط الضعف هذه من دون أموال لشراء مواد أساسية وتطوير النظم التشغيلية 
الرواتب والمتبقي  الميزانية تصرف على  والتدريب المستمر )ناهيك عن الطرق(. وبما أن معظم 

على المواد الغذائية والوقود، فمن المستحيل تحقيق  ذلك على المدى القصير.68

قوات شخصية/”جيوش خاصة”
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  إطار  داخل  الخاصة”  “الجيوش  أو  الشخصية  القوات  تشكل 
تهديدًا بسبب استمرار مواالتها للقادة السابقين لقوات دفاع جنوب السودان السابقين. وعلى 
الرغم من أن القادة ورجالهم هم رسميًا جزء من الجيش الشعبي لتحرير السودان، إال أن السلطة 
الشخصية والتاريخية تتعدى في كثير من األحيان الوالء للجيش. ولنضرب مثاالً واحدًا على ذلك، 
لقد عين الراحل جون قرنق كليمنت واني، وهو قائد سابق لمكون قوات المنداري في قوات دفاع 
جنوب السودان، حاكمًا لوالية وسط االستوائية، وكانت منطقة جوبا تحت سيطرة القوات المسلحة 
السودانية طوال معظم فترة الحرب ويحمل السكان المحليون عداوة للدينكا والجيش الشعبي 
لتحرير السودان. وتمكن كليمنت، حين انحاز إلى الجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان، من 
األمن  وتوفير  االستوائية  والية وسط  في  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  قوات  نشر  تسهيل 
جنوب  حكومة  له  سمحت  ذلك  مقابل   .)34 ص   ،2006 )يونغ،  الوليدة  السودان  جنوب  لحكومة 
السودان باالحتفاظ بقواته الشخصية التي أصبحت منذ ذلك الحين الشرطة الرسمية للوالية وما 

زالت تحت سيطرته.69  

كما احتفظ قائد عسكري سابق في قوات دفاع جنوب السودان، باولينو ماتيب، بقواته السابقة 
واعتبارًا  االستوائية.  ووسط  بانتيو  في  رسميًا(  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  من  جزء  )اآلن 
من أواخر سنة 2009، سعى باولينو ونائب الرئيس ريك ماشار لإلطاحة بحاكم والية الوحدة الغنية 
قام  التقارير  وبحسب  الشخصية.  قواته  يملك  والذي  ريك  صهر  وهو  قاي،  دينق  تعبان  بالنفط، 
الجيش الشعبي لتحرير السودان بدعمه بالدبابات. والجدير بالذكر أن العداء بين هذين الشخصين 
رئيس حكومة جنوب  وألمح سلفا كير   70. السودان  ما كانا في قوات دفاع جنوب  أيام  إلى  يعود 
الشعبي  الجيش  لسلطة  مباشرًا  تحديًا  باولينو  انتهاكات  وأعتبر  لتعبان،  دعمه  إلى  السودان 
لتحرير السودان في الوالية. ولقد تحول هذا الصراع على السلطة إلى أعمال عنف بين رجال موالين 
لباولينو وتعبان في مطلع شهر تشرين األول/أكتوبر 2009، لتسفر عن مقتل 13 وإصابة  19 آخرين 

.)2009d ،سودان تريبيون(

لقد حاول سلفا نزع سالح هذه “الجيوش الخاصة”، وأصدر توجيهات خاصة في أوائل سنة 2008، 
لكن من دون إحراز أي نجاح حتى يومنا هذا. وقد تحدى باإلضافة إلى كليمان وباولينو، ريك ماشار 
وإسماعيل كوني وعبد الباقي )مستشار رئيس حكومة جنوب السودان لترسيم الحدود( هذا األمر 
علنًا.71 وكما يقال فقد صدر مرسوم ثان مماثل في سنة 2009 من دون أن يعطي نتائج ملموسة.72 

القيام بالتخريب السياسي. وعلى  القادة قادرون على تعبئة هذه القوات في حال قرروا  أولئك 
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إال إن  القوات الشخصية جزءًا من الجيش الشعبي لتحرير السودان رسميًا،  الرغم من كون هذه 
العديد من أفرادها يحتفظون بروابط شخصية بزمالئهم السابقين في قوات دفاع جنوب السودان 
ممن يعملون حاضرًا في القوات المسلحة السودانية، أو بوسعهم تجديد هذه العالقات بسهولة. 
ويمكن أيضا أن تستغل هذه التحالفات في زمن الحرب – وربما تم هذا بالفعل - لتسهيل تدفق 
قطع األسلحة وبناء القدرة العسكرية لشباب المجتمعات المحلية. إن تطلعات هؤالء األطراف على 
المدى الطويل ما زالت غير واضحة منذ أواخر سنة 2009، ولكن احتمال قيام البعض منهم بحشد 

جيشه الخاص لتحقيق مكاسب سياسية ال زال قويًا.73 
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أمن جنوب السودان في مرحلتي ما قبل سنة  4 .
2011 وما بعدها

ليست  السودان  جنوب  مستقبل  آفاق  فإن  والمحتملة  الفعلية  األمن  انعدام  مصادر  تعدد  مع 
ايجابية. فالمصالح االقتصادية المتبادلة وكذلك سياسة الجزرة والعصا قد تحول دون انهيار اتفاق 
السالم الشامل، بيد أن جنوب السودان سيظل هشًا للغاية. العدو المشترك في الشمال والرغبة 
في االنفصال عن شمال السودان ما زاال يوحدان صفوف الجنوبيين ولو بشق األنفس. ولكن هذا 
قد يتغير في المستقبل. فاألسباب الجذرية التي عملت على تفكك الجنوب لم يجر التصدي لها 
على نحو مجد، بينما ستستغرق معالجة نقاط الضعف البنيوية التي يقوم عليها العنف، عقودًا. 
العنف  شرارة  إطالق  المستقرة،  غير  البيئة  هذه  في  منها،  بمزيج  أو  القضايا،  من  عدد  وبوسع 

السياسي المحلي أو العام قبل االستفتاء أو خالله أو بعده.

معالم اتفاق السالم الشامل الرئيسية التي قد تكون أساس الصراع في المستقبل هي: 
؛   الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن نتائج تعداد 2008 •

الفشل في إجراء انتخابات “عادلة”، أو التنازع على نتائج االنتخابات، أو تزوير واضح )انظر إطار  • 
رقم 2(؛ 

ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب المتنازع عليه؛74 • 
عدم إجراء استفتاءات حول تقرير مصير الجنوب )أو أبيي(، أو تزوير واضح، أو إعالن من جانب  • 

واحد الستقالل الجنوب احتجاجًا؛75.
عدم احترام نتائج االستفتاءات أو تنفيذ نتائجها بأمانة؛  • 

الشامل في جنوب  السالم  اتفاق  بها  التي فوض  الشعبية”  “المشاورات  إجراء  في  الفشل  • 
كردفان والنيل األزرق؛76 

االنفصال  وقوع  حال  في  السودان  موارد  تقاسم  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  في  الفشل  • 
المحتمل.

ومن األسباب التي قد تؤدي إلى اشتعال الوضع هي حمالت نزع السالح القسرية التي تستهدف 
جماعات عرقية في الجنوب، أو استمرار عجز حكومة جنوب السودان في توفير الخدمات األساسية، 
إذ يسمح لسماسرة السلطة محليًا ووطنيًا وإقليميًا  من استغالل أي من الكيانات المسلحة التي 
استعرضتها هذه الدراسة للعودة إلى صراع مسلح واسع النطاق. القائمة طويلة وتضم جماعات 
المسلحة  القوات  ووكالء  السودانية،  المسلحة  والقوات  جنوبيون،  سياسيون  يدعمها  مسلحة 
السودانية، والجيش الشعبي لتحرير السودان، و”الجيوش الخاصة”، وفصائل سابقة من قوات دفاع 
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إطار رقم 2  انتخابات السودان وويالت التعداد

أبريل/ اتفاق السالم الشامل ستكون مثيرة للجدل ال محالة. وبدنو شهر  التي نص عليها  االنتخابات 
نيسان 2010، فإن عددًا متزايدًا من األصوات يعرب عن قلقه إزاء أشياء مثل نظام التصويت المعقد، الغياب 
الخاطئة والفشل اإلداري خالل العملية االنتخابية  الممارسات  الناخبين، وارتفاع نسبة  التام لتوعية  شبه 
إدخال  الوطني في  المؤتمر  أهمية، فشل حزب  ال يقل عن ذلك  البطحاني، ودوارد، 2009(. وما  )ويليس، 

اإلصالحات الالزمة إلجراء انتخابات نزيهة وشفافة77.

 ستجرى االنتخابات على ستة مستويات منفصلة: رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم وحكومة 
جنوب السودان؛ والمجلس الوطني )الخرطوم( والمجالس التشريعية لجنوب السودان؛ وحكام الواليات 
والمجالس التشريعية في جميع واليات السودان الـخمسة والعشرين78. وسوف يتطلب هذا عمليًا اقتراع 
كل ناخب في الشمال بثماني بطاقات انتخابية بموجب ثالثة أنظمة انتخابية مختلفة79 . أما في الجنوب 
فسوف يتعين على الناخب االقتراع بـ12 بطاقة )ويليس، 2009، ص 4(، رغم حقيقة ارتفاع نسبة أمية سكان 

جنوب السودان ارتفاعًا شديدًا وعدم امتالكهم عمليًا أي تجربة انتخابية80.

كما أسفرت نتائج التعداد لسنة 2008، التي رفعت من حدة التوتر واستخدمت لترسيم الدوائر االنتخابية 
وستستخدم في تحديد مقاعد المجلس الوطني ومجالس الواليات، أسفرت عن تأزم في العالقات حيث 
رفضت حكومة جنوب السودان النتائج بشكل تام لعدم احتساب أعداد من السكان لصالح حزب المؤتمر 
الوطني ورفض المكتب المركزي لإلحصاء تمكينها من فحص البيانات الخام )بوري، 2009، ص 6(. وأظهرت 
البيانات أن الجنوبيين يمثلون21في المائة فقط من مجموع سكان السودان، وهي نسبة أقل بكثير من 
الثلث التي تصر عليها الحركة الشعبية. ووجد أن عدد سكان دارفور زاد بنسبة 60 في المائة منذ تعداد 
في  والمقيمين  داخليا  المشردين  إدراج  رغم عدم   - )العرب(  الرحل  للسكان  كبيرة  بزيادة   -1993 سنة 
المخيمات. ولم يحسب عدد السكان في مناطق جبال النوبة بوالية جنوب كردفان التي تسيطر عليها 

الحركة الشعبية على اإلطالق نظرًا لمقاطعة االنتخابات. 

كما أثارت عملية التسجيل الناقصة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 استياًء لحرمانها أعدادًا كبيرة 
نازح في  أكثر من مليوني  الشتات، ومن بينهم  المحتملين، بما في ذلك سكان مناطق  الناخبين  من 
الوطنية  االستخبارات  والشرطة ووكالء جهاز  السودانية  المسلحة  القوات  أعضاء من  دارفور، حيث كان 
لألزمات،  الدولي  )الفريق  ثقيلة  بأسلحة  مركبات محملة  تواجد  مع  التسجيل  مراكز  واألمن حاضرين في 
الحركة الشعبية لتحرير  2009a، ص 4؛ مركز كارتر، 2009، ص 8(. واعتبارًا من أواخر سنة 2009 كان موقف 
السودان يقول باستحالة إجراء انتخابات نزيهة. ولذلك فقد ناشدت المجتمع الدولي للضغط على حزب 
المؤتمر الوطني لتقديم تنازالت، وانخرطت في الوقت ذاته بمحادثات مكثفة مع حزب المؤتمر الوطني 
للخروج من المأزق. وكانت الحركة الشعبية تطالب على وجه الخصوص، بتعليق أو إلغاء قوانين األمن 
التجمع  وحرية  اإلعالم  وسائل  في  تتحكم  التي  القسوة”  “الشديدة  السودان  لشمال  العام  والنظام 

والتعبير81، وكذلك إيجاد حل لمعضلة تعداد السكان لصالح الجنوب. 82 

الحركة  بوسع  إذ  الطاولة.  على  المطروحة  الخيارات  من  عدد  هناك  كان   ،2009 سنة  أواخر  من  واعتبارا 
التخاذ  الوطني  المؤتمر  حزب  لدفع  محاولة  في  االنتخابات  مقاطعة  تختار  أن  السودان  لتحرير  الشعبية 
حتى  أو  االنتخابات  تأجيل  على  االتفاق  للطرفين  يمكن  ذلك،  عدا  وما  الالزمة؛  الديمقراطية  اإلصالحات 
إلغائها، لكن ذلك سيشكل سابقة خطيرة “الستثناءات” اتفاق السالم الشامل األخرى. بدل ذلك يمكن 
السودانيين  من  كبيرة  أعداد  رفض  إمكانية  ظل  في  نواقصها،  رغم  االنتخابات  عقد  الطرفان  يقرر  أن 
السودان عددًا كبيرًا من  لتحرير  الشعبية  الحركة  )ويليس، 2009، ص1(. وإذا فقدت  للنتائج  المهمشين 
وقوع  دون  للحيلولة  النتائج  في  تتالعب  أن  يمكن  أو  النتائج،  أيضًا  ترفض  فقد  االنتخابات  في  المقاعد 

خسارة كهذه. ومن السهل بمكان أن ينفجر العنف وهو أمر سيؤثر على إجراء االستفتاءات.
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المشتركة/المدمجة،  الوحدات  السودان، ومكونا  لتحرير  الشعبي  الجيش  السودان داخل  جنوب 
وجماعات قبلية ومجتمعات محلية مسلحة.

ومن المرجح أن تتأثر المناطق الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب الممتدة مسافة 2000 
كم على الفور، بتجدد أي صراع مسلح. مجتمعات الرزيقات والمسيرية والدينكا والنوير تتنافس 
وتتصارع على المياه ومناطق الرعي وحقوق الهجرة عبر الحدود بشكل منتظم. وهذه التوترات 
قامت الخرطوم تاريخيًا بالتالعب بها. التنازع قائم على حقوق ملكية األرض في العديد من المناطق 
)على  خرسانة  بمنطقة  ذلك  في  بما  منتظمة،  مماحكات  إلى  يؤدي  وهذا  واضحة،  غير  والحدود 
الحدود بين والية الوحدة ووالية جنوب كردفان(، ومنطقة ماغنيس )على حدود أعالي النيل والنيل 
األبيض وجنوب كردفان(، وفي منطقة ملكال الكبرى، وحول أبيي، حيث شرد نحو 85 في المائة 
من مجتمع نغوك الدينكا نغوك في اقتتال شهر أيار/مايو 2008.  ومن المرجح، في ظل غياب وضوح 
توصيف “المقيم” في أبيي، وبالتالي من يحق له التصويت في استفتاء أبيي، أن نرى تصاعدًا في 
حدة التوتر والعنف. وفي الوقت نفسه، أحرزت اللجنة التقنية المخصصة المعنية بالحدود تقدما 
والتي بدأت رسميا في اآلونة األخيرة بترسيم الحدود في سنة 2007، رغم توقفها في شطر من 

سنة 2009 بسبب اتهامات بالتدخل السياسي بعملها. 83 

أو اقتصادية ترتفع إمكانية حدوث منازعات. والنفط هو من  وحيثما ظهرت أصول إستراتيجية 
أهم هذه الموارد في مناطق الحدود والرهان عليه عال جدًا.

تزعم حكومة جنوب  إذ  فالطرفان يتشاحنان حاليًا على مواضع حقلي نفط هيجليج وبامبو84، 
السودان انهما واقعان في والية الوحدة )جنوب السودان(، ويقول حزب المؤتمر الوطني بأنهما 
في والية جنوب كردفان )شمال السودان( )هيمر، 2009، ص 12(. ويعتبر ما قدره 82 في المائة من 
رسمت  فإذا  الحقلين.  باستثناء هذين  السودان،  السودان موجودًا في جنوب  النفط في  حقول 
الحدود بين الشمال والجنوب في المستقبل لتكون شمال حقلي هيجليج/بامبو، فسيحوز جنوب 
مواجهة  أي  تكون  أن  المرجح  ومن   . الحالي85  اإلنتاج  مجموع  من  المائة  في   95 حوالي  السودان 
عسكرية في المستقبل بين طرفي اتفاق السالم الشامل حول حقول النفط، رغم المخاطر التي 
النفط  وشرطة  السودانية  المسلحة  القوات  بقيام  كبير  احتمال  وثمة  النفط.  إنتاج  لها  يتعرض 
التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني )التي هي موجودة بالفعل في جميع أنحاء هيجليج في 

انتهاك التفاق السالم الشامل( بمحاولة ضمها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود.

 86 مسيس.  طابع  وذات  بالغ  توتر  مثار  المسيرية  للعرب  الحدود  عبر  السنوية  الهجرة  أن  كما 
المهاجرين من جنوب كردفان إلى جنوب  المحلية تصر على وجوب قدوم المسيرية  فالسلطات 
نقل  أو  العنف  إثارة  في  الهجرة  السودانية  المسلحة  القوات  استخدام  مخافة  عزالً،  السودان 

األسلحة. 

وفي الواقع تعسكرت المنطقة الحدودية بأكملها بشكل فائق واتسمت بعدم استقرارها، نظرًا 
والجيش  السودانية  المسلحة  القوات  أنشأت  وقد  اإلستراتيجية.  الموارد  على  الجانبين  لتنافس 
)على حدود جنوب كردفان -  السودان في سنة 2008 قواعد لهما في تشوين  لتحرير  الشعبي 
الوحدة، تسيطر على الطريق الرئيسي القادم من الخرطوم إلى الجنوب(، بحيث يبعد بعضها عن 
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بعض مسافة 300 متر87. ويقدر بعض المراقبين بأن ما مقداره 70 في المائة من الجيش الشعبي 
لتحرير السودان منتشر في مناطق الحدود88. أما أوضاع الواليتين الغنيتين بالنفط، الوحدة وأعالي 
النيل، الواقعتين على الجانب الجنوبي من الحدود، فهي متقلبة بشكل خاص إذ تحافظ كل من 

القوتين على وجودهما حول حقول النفط الرئيسية مثل هيجليج. 

 ومن المشاكل األخرى المحتملة في والية الوحدة هو قيام ابن باولينو ماتيب )الرئيس التنفيذي 
  2009 سنة  في  األراضي  من  هكتار  ألف   400 بتأجير  المحدودة(  واالستثمار  للزراعة  ليك  لشركة 
لمجموعة جارتش مانجمنت غروب، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية ويديرها رجل 
أعمال أمريكي. وكانت قد ابتاعت مجموعة جارتش حصة 70% في ليك مقابل إيجار األرض، التي هي 
ظاهريا مشروع زراعي مشترك. لكن األمر يتصل على ما يبدو بالنفط. 89 واألساس القانوني الذي 
قام بموجبه ابن باولينو بتأجير األرض التي سيطر باولينو نفسه عليها أثناء الحرب مقابل حماية 
حقول النفط بالنيابة عن حزب المؤتمر الوطني، ما زال هذا األساس مبهمًا. وما هو واضح مع ذلك، 
هو أن أمواالً طائلة ورجال أعمال أجانب يراهنون على انفصال الجنوب، وهو أمر سيعقد على نحو 

شبه مؤكد المشهد األمني والسياسي الهش لجنوب السودان.
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الخاتمة 5 .

مع اقتراب موعد االستفتاءات يصل جنوب السودان إلى مفترق طرق. فحكومة جنوب السودان 
تواجههما.  التي  األمنية  التحديات  لمواجهة  مؤهلين  غير  السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش 
باندالع  وتهدد  االستقرار  تزعزع  أخرى  بمخاطر جدية  2011 ستأتي  واستفتاءات   2010 وانتخابات سنة 
العديدة  المسببات  لمعالجة  يذكر  يفعل شيئًا  لم  الشامل  السالم  اتفاق  أن  الواضح  العنف. من 
للحرب األهلية الطويلة األمد، والمجتمع الدولي ما أفاق على هذه الحقيقة، مع ذلك حتى اآلن. إذ 
توشك صالحية اتفاق السالم الشامل على االنتهاء قريبًا، وثمة خطط قليلة موضوعة خاصة بفترة 

ما بعد اتفاق السالم الشامل. 

الشهور الـ12 القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل جنوب السودان والمنطقة ككل. ولئن 
عرقلت المشاكل المتصلة بقدرة بعثة األمم المتحدة ومطالب الدول المساهمة القائمة على عدم 
لخطر  المعرضين  المدنيين  بـ”حماية  لميثاقها  السابع  الفصل  والية  تنفيذ  اآلن،  حتى  المخاطرة 
العنف الوشيك” )مجلس األمن الدولي، 2005، الفقرة 16 )1((، فإن إتباع نهج أكثر دينامية يمكن أن 
البعثة في بعض األحيان بشكل حاسم  أو احتوائه. 90 ردت  المستقبلي  العنف  يساعد على منع 
القتال في أواخر شهر آب/أغسطس 2009 في ميرينغ  على العنف المحلي، إذ أرسلت في أعقاب 
بجونقلي، على سبيل المثال، طيرانًا على علو منخفض، يحمل فريقا مسلحًا تسليحًا كاماًل من 

الجيش الشعبي لتحرير السودان، وسيرت دوريات فعالة راجلة لمسافات بعيدة في المنطقة 91 .

على  أهمها  ومن  األخرى.  التدابير  من  حزمة  تطبيق  السودان  جنوب  حكومة  على  ويتعين 
الخصوص األمن الداخلي. فتوسيع انتشار الجيش الشعبي في المناطق المتضررة من جراء العنف 
يبدو أساسيا على المدى القصير، لكن يجب أن يكون مصحوبًا بقواعد اشتباك واضحة وشفافة، 
والحضور  القانون(.  إنفاذ  ذلك  في  )بما  التدريب  وتحسين  )المساءلة(،  المدنية  الرقابة  وتحسين 
أن  التوتر بشكل كبير. كما  يخفف من حدة  أن  يمكن  أكبر وغير حزبي  بوضوح  المتسم  األمني 
تحديد المحرضين على الصراعات المحلية وتحميلهم مسؤولية أعمالهم )بما في ذلك التحريض 
المدى  وعلى  الطوائف.  بين  المصالحة  بتحقيق  االهتمام  تجديد  جانب  إلى  ضروري  العنف(  على 
الطويل تتبدى الحاجة إلى مزيد من التركيز على إصالح الشرطة مع إيالء اهتمام خاص بالتدريب 

وتعيين الموظفين المؤهلين. 

أن  إلى  بالنظر   2011 سنة  بعد  لما  وعملي  مدروس  لتخطيط  ماسة  حاجة  ثمة  ذلك،  إلى  أضف 
الجنوبيين سيصّوتون بشكل شبه مؤكد لالنفصال. 92 وبصرف النظر عن حل النزاعات المتبقية 
ذات العالقة باتفاق السالم الشامل، ثمة حاجة للتعاون بشأن مجموعة من القضايا األخرى، بما في 
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ذلك: ديون الشمال - الجنوب وتقاسم األصول ومنها خط أنابيب النفط وغيره من البنى التحتية93، 
وحقوق المواطنة )وال سيما مركز وحقوق الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال وكذلك حقوق 
الشماليين الذين يعيشون في الجنوب(؛ ووضع الوحدات المشتركة/المدمجة؛ ومستقبل العملة؛ 
ووضع المعاهدات الدولية التي وقعها السودان؛ ومستقبل العالقات بين “الدولتين الجديدتين”. 
فكال الطرفين في أمس الحاجة إلى تحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك والتخطيط مستقباًل 

للقبول بـ”الطالق السلمي” )بوري، 2009، ص 14(.

  
للمستقبل  المقبلة، غير مهيأين  االنتخابات  المستغرقان في  الطرفان  بدا  أواخر سنة 2009،  ومع 
ويحتاجان إلى دعم دولي موجه. الحاجات كثيرة، بدءا من استمرار التركيز على تقديم المساعدات 
لبناء البنية التحتية والتدريب المستمر والدعم اللوجستي للقوات األمنية لحكومة جنوب السودان 
فلدى  مغلقة،  أبواب  وراء  الفصل  آليات  بمناقشة  الطرفان  يبدأ  وفيما  جمة.  تواجه مصاعب  التي 
المجتمع الدولي دور أيضًا في مواصلة دفعهما إلى التخطيط للمستقبل. ويتعين االضطالع بهذه 
االحتياجات ارتباطًا بضغط دولي منسق، وذلك باستخدام العديد من الحوافز المالية والدبلوماسية 
التي بحوزة المانحين. استعداد السودان لالستجابة لهذه الضغوط أثمر عن توقيع اتفاق السالم 
الشامل. ومن المهم اآلن أن يتم إعادة تطبيق ذلك لمنع انهيار االتفاق واندالع انفجار داخلي في 

الجنوب. 
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الحواشي 

للحركة  السياسي  للحزب  العسكري  الجناح  هو  الجنوبي،  الجيش  الشعبي،  -الجيش  1 .
جيش/ باسم  األحيان  بعض  في  باإلجماع  إليهم  يشار  السودان؛  لتحرير  الشعبية 

قادة  الشعبية هم عمليًا  الحركة  أعضاء  السودان. جميع كبار  لتحرير  الشعبية  الحركة 
السودان. لتحرير  الشعبي  الجيش  عسكريون سابقون في 

 .) انظر بروتوكول مشاكوس )اتفاق السالم الشامل، 2005، المادة 2.5. 2
 . مقابلة مع مستشار بناء السالم في السودان، نيروبي، نوفمبر 2009. 3
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السودان  لتحرير  الشعبي  للجيش  العامة  األركان  رئيس  مع  المؤلفان  أجراها  مقابلة  5 .

 .2009 اللفتنانت جنرال جيمس هوث ماي، جوبا، سبتمبر 
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بتسوية الصراع على أبيي )اتفاق السالم الشامل، 2005، المادة 1.3(. 
وحدة  على  إما   - المنفعة  متبادل  اتفاق  وجود  ضرورة  بخصوص   ) 8 .2009( وال  دي  انظر 
2011 لتجنب حرب  وطنية أو “انفصال” بالتراضي فيما بين النخب السودانية بحلول سنة 

جديدة. كارثية 
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، قبل االنتخابات الوطنية  تأخذ ورقة العمل في االعتبار التطورات حتى نهاية سنة 2009. 10
بعد  تغير  قد  يكون  أن  يحتمل  جدًا  المتقلب  األمني  الوضع  أن  يبدو  لها.  المخطط 

ذلك.
وأعلنوا  واألسلحة،  بالمؤن  بتزويدها  قاموا  محلية،  ميليشيا  وراء  سعوا  مرة  كل  “في  11 .
2004، ص 25-27(. انظر أيضا،  العمليات منطقة خالية من األخالقيات” )دي وال،  منطقة 

أفريكا رايتس )1995( بشأن الجهاد في جبال النوبة.
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)من  كونغ  وغوردون  الشلك(،  )من  أكول  الم  السودان(،  جنوب  حكومة  رئيس  نائب 

النوير(. جيكاني 
رؤية السودان الجديد تتضمن الحكم الذاتي للجنوب ضمن جمهورية السودان الكبرى. 14 .
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الموقعون على اتفاق الخرطوم للسلم هم جيش/حركة استقالل جنوب السودان )رياك  17 .
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بقيادة ثيوفيلوس اوشانغ لوتي، واتحاد األحزاب االفريقية السودانية )صمويل أرو بول(، 

ومجموعة بور )أروك ثون أروك(. انظر اتفاق الخرطوم للسالم )1997(.
التي رفعت   ، 18 .2 أنيانيا  السودان تكمن في حركة  أصول بعض أعضاء قوات دفاع جنوب 
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األولى(. األهلية 
كان من المفترض أن يتم االستفتاء ضمن فترة انتقالية مدتها أربع سنوات بعد توقيع  19 .

للسالم. الخرطوم  اتفاق 
إعالن  انظر  للجنوب.  المصير  تقرير  الجنوبيون منذ فترة طويلة بحق  السودانيون  يعتز  20 .
المبادئ )إيقاد، 1994(، وإعالن أسمرة )1995( واتفاق الخرطوم للسالم )1997(، وبروتوكول 

ماشاكوس التابع التفاق السالم الشامل )اتفاق السالم الشامل، 2005(.
.) هذا لم يكن يخلو من سابقة تاريخية. انظر الير )1999. 21

جنوب  في  للمقاومة  الرب  جيش  عمليات  تاريخ  بخصوص   ) 22 .2007( شوميروس  انظر 
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األولى.  بأسمائهم  األفراد  إلى  باإلشارة  تقليدًا جنوبيًا  تتبع  العمل هذه  أن ورقة  الحظوا  23 .
االستثناء هو جون قرنق.

.) انظر إعالن جوبا )2006. 24
مقابلة مع رئيس جهاز االستخبارات العسكرية التابع للجيش الشعبي لتحرير السودان  25 .
أفراد  من  ألفًا   34 دمج  الشعبي  الجيش  يزعم   .2009 سبتمبر  جوبا،  ماك،  بول  العميد 
وهذا  السجون.  وإدارة  البرية  الحياة  حماية  وجهازي  الشرطة  في  المسلحة  الجماعات 

الرقم يحّدث ما قدرته مسح األسلحة الصغيرة بـ47440 فردًا )2008(.
بحسب  عالقتهما  فإن  القيادة،  في  بعد سلفا  الثاني  الرجل  اسميًا  باولينو هو  أن  رغم  26 .

بالتوتر. تتسم  التقارير 
. 27 .2009 المتحدة، نوفمبر  تقارير داخلية لألمم  المؤلفان  استعرض 

العديد من الميليشيات التي تدعمها الخرطوم انفصالية. دعا سلفا ألول مرة في أواخر  28 .
بموقف  عالقا  كان  الحين  ذلك  حتى  الجنوب.  انفصال  إلى  فعال  نحو  على   2009 أكتوبر 
مؤسس  رؤية  مع  تمشيًا  موحد،  لسودان  المفضل  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة 

.)2009 الراحل جون قرنق )رويترز،  جيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان، 
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. 29 .2009 المؤلفان مع مستشار لبناء السالم في السودان، نيروبي، نوفمبر  مقابلة أجراها 
التابعة  والمصالحة  السالم  لجنة  رئيسة  نايوالنغ  ماري  مع  المؤلفان  أجراها  مقابالت  30 .
التابعة  السالم  لجنة  رئيس  لوبنغ  ولويس  السودان،  لجنوب  التشريعي  للمجلس 

.2009 السودان،جوبا، أغسطس وسبتمبر  لحكومة جنوب 
ترسيم  منها  رئيسية،  قضايا  على  النزاع  الطرفان  واصل   ، 31 .2009 سنة  أواخر  من  اعتبارا 
لتعداد  عليها  المتنازع  والنتائج  الشامل،  السالم  اتفاق  بموجب  وتخطيطها  الحدود 

.2010 سنة 2008، واإلصالحات األساسية الالزمة إلجراء انتخابات نزيهة وشفافة في أبريل 
رفضهم  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  في  سابقون  أفراد  هم  األعضاء  معظم  32 .
الجيش في فترة ما بعد اتفاق السالم الشامل، األمر الذي أحدث نقصًا حادًا في القدرة 

2009b، ص19(. والروح المعنوية )الفريق الدولي المعني باألزمات، 
الالجئون  )وهم  العائدين  عن  فضال  والرعاة،  المزارعون  الصراعات  هذه  في   شارك  33 .

و”المقيمين”. داخليا(  والمشردون  السابقون 
في  النفط  عائدات  على  المائة  في   34 .98 بنسبة  تعول  السودان  جنوب  حكومة  كانت 
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)غراويرت،  النفط  وشرطة  عسكرية(،  شبه  جماعة  )وهي  الشعبي  الدفاع  وقوات  األمن 

2009، ص 3(.
. 41 .2010 مقابالت أجراها المؤلفان، جوبا ونيروبي، أغسطس 2009  ويناير 

تتولى بعثة األمم المتحدة مهمة رصد تدفق األسلحة إلى منطقة وقف إطالق النار. 42 .
. مقابلة أجراها المؤلفان مع محلل مختص بنزاع جنوب السودان، جوبا، نوفمبر 2009. 43
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. 44 .2009 المؤلفان، نوفمبر  التي استعرضها  الداخلية  المتحدة  األمم  وثائق 
وصامويل  مابور  توماس    - السودان  جنوب  دفاع  قوات  قادة  من  عسكريان  قائدان  45 .
ارنولد )2007،  انظر  القتال.  باندالع   انتهت  التي  المقاومة  تأثير في  كان لهما   – ويجونغ 

.)46 الحاشية 
على  الدولي  المجتمع  احتجاج  بسبب  حملته  لوقف  اضطر  أنه  يدعي  الشعبي  الجيش  46 .
تكتيكاته بنزع السالح بالقوة )مقابلة أجراها المؤلفان مع رئيس األركان العامة الجيش 

.)2009 اللفتنانت جنرال جيمس هوث ماي، جوبا، أغسطس  الشعبي لتحرير السودان 
على سبيل المثال ومثلما تفيد  التقارير،ً قيام الدينكا من مقاطعة الدوك، ، في شهر  47 .
مايو 2007 بسرقة أكثر من 20 ألف رأس من الماشية من اللو النوير. انظر الفريق الدولي 

المعني باألزمات )2009b، ص 3(.
الجيش  بين  القتال  أعقاب  في  السودانية  المسلحة  القوات  مخازن  نهب  المصادر:  من  48 .
2006؛  نوفمبر  في  ملكال  في  السودانية  المسلحة  والقوات  السودان  لتحرير  الشعبي 
 2006 سنة  أواخر  في  جمعت  التي  األسلحة  مخازن  تشول،  دوياك  أكوبو،  مفوض  افتتاح 
للسماح لشعبه بـ”'الدفاع” عن أنفسهم، وغارة في ابريل 2008  على مخبأ لألسلحة تابع 
للجيش الشعبي لتحرير السودان في خورفلوس عقب  االقتتال بين الجيش الشعبي 

2009b، ص 3(. لتحرير السودان والشرطة المحلية )الفريق الدولي المعني باألزمات، 
نزع  لحملة  خضع  أو  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  في  ادمج  تشبيتيك  أن  يقال  49 .
أجراها  )مقابلة  أقل  رتبة  سيمنح  ألنه  رفض  لكنه  اإلدماج،  وإعادة  والتسريح  السالح 

المؤلفان مع مسئول في األمم المتحدة، جوبا، سبتمبر 2009(.
بعض التقارير تشير إلى أن هناك أربعة وليس ثالثة قوارب إضافية مشتبه بها. 50 .

على  موجودًا  دليل  ال  السودان،  في  العالمي  األغذية  برنامج  في  األمن  لرئيس  وفقا  51 .
لبرنامج  الرئيس األمني  المؤلفين مع  القوارب )مقابلة  أو ذخائر على متن  وجود أسلحة 

.)2009 العالمي، لندن، أكتوبر  األغذية 
تفصيلي  وصف  على  للحصول   ) 52 .8-7 ص   ،2009b( باألزمات  المعني  الدولي  الفريق  انظر 

للهجوم.
سرق أو فقد 735. 53 طنًا متريًا من المعونة الغذائية في الغارة.

وعضو  الخرطوم  في  الجنوبي  التنسيق  لمجلس  السابق  الرئيس  هو  كوك  غاي  رياك  54 .
الوطني. المؤتمر  حزب 

. 55 .2009 المؤلفان في نوفمبر  المتحدة استعرضها  وثائق داخلية لألمم 

. 56 .2009 المؤلفان في نوفمبر  المتحدة استعرضها  وثائق داخلية لألمم 
. 57 .2009 المؤلفان مع مصدر عسكري، نوفمبر  مقابلة أجراها 

مستمر  أمني  اشتباك  “تجري  وهي   ، 58 .2007 سنة  أفريقيا  في  األمريكية  القيادة  تأسست 
العمليات  من  وغيرها  الجيش،  يرعاها  أنشطة  جيش،  إلى  جيش  من  برامج  خالل  من 
العسكرية وفقا لتوجيهات لتعزيز بيئة افريقية مستقرة وآمنة دعمًا لسياسة الواليات 

تاريخ(. )بال  الثانية  أفريكوم  انظر  الخارجية”.  المتحدة 
.) 59 .2009( وتيموتجيرايز  انظر شوميروس 
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وافتقر  السودان ضعيفًا  لتحرير  الشعبي  الجيش  الراعد كان حضور  البرق  خالل عملية  60 .
مع محلل سوداني  المؤلفان  أجراها  )مقابلة  والمركبات  األساسية  االتصاالت  أجهزة  إلى 

في الشؤون األمنية، جوبا، سبتمبر 2009(.
. 61 .2009 المؤلفان في نوفمبر  المتحدة استعرضها  وثائق داخلية لألمم 

. مقابلة أجراها المؤلفان مع مسؤول في األمم المتحدة، نوفمبر 2009. 62
. 63 .2009 المؤلفان في نوفمبر  المتحدة استعرضها  وثائق داخلية لألمم 

المسلحة  القوات  من  محقق(  )رقم  فردًا   64 .16641 نشر  تم   2009 ديسمبر  من   اعتبارا 
)بعثة  الخرطوم  في   1500 ذلك  في  بما  المشتركة/المدمجة،  الوحدات  في  السودانية 

األمم المتحدة، 2010، ص 29(.
فقد  المهنية  مسيرته  في  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  تلكؤ  من  الرغم  على  65 .
انظر  الشامل.  السالم  اتفاق  بعد  ما  فترة  في  والثقيلة  الخفيفة  األسلحة  اقتناء  واصل 

لويس )2009(.
. مقابلة أجراها المؤلفان مع مسئول في األمم المتحدة، نوفمبر 2009. 66

. مقابلة أجراها المؤلفان مع محلل في شؤون أمن السودان 2، جوبا، سبتمبر 2009. 67
الشعبي  الجيش  لتدريب  الدولي  الدعم  في  كبيرة  زيادة  هناك  كانت   68 .2009 سنة  في 
أجراها  2010. مقابلة  المقرر لسنة  الدعم  التنمية، مع مزيد من  ولبرامج  السودان  لتحرير 

المؤلفان مع محلل في شؤون أمن السودان 2، سبتمبر 2009(.
. مقابلة أجراها المؤلفان مع محلل في شؤون أمن السودان، أكتوبر 2009. 69

التسعينات.  أواخر  إلى  يعود  الوحدة  والية  حاكمية  على  وباولينو  تعبان  بين  الخالف  70 .
انظر جونسون )2003، ص 123(.

 – شرطة الوالية التي ترتدي زيًا بنيًا – هي في الحقيقة الجيش الخاص لكليمنت واني . 71
ولها حضور واضح في جوبا )مقابلة أجراها المؤلفان مع محلل في شؤون أمن السودان، 

جوبا، أكتوبر 2009(.
. مقابلة أجراها المؤلفان مع مصدر من األمم المتحدة، نيروبي، أكتوبر 2009. 72

. 73 .2009 المؤلفان في نوفمبر  المتحدة استعرضها  وثائق داخلية لألمم 
بدأت اللجنة التقنية المخصصة المعنية بالحدود، التي فوض بتشكيلها اتفاق السالم  74 .
إلى  بعد  تتوصل  لم   2009 أغسطس  بحلول  ولكنها   ،2007 يناير  في  العمل  الشامل، 
 .)45 الفقرة   ،2009b( السودان  في  المتحدة  األمم  بعثة  انظر  الحدود.  ثلثي  على  اتفاق 
  80% من  أكثر  تعيين  جرى  إذ   ،2009 سنة  من  األخير  الشطر  في  بالتقدم  التعجيل  وتم 

بحلول نهاية السنة، لكن الخالف ظل كبيرًا ، بحسب التقارير .
هناك أصوات قوية في المجلس التشريعي لجنوب السودان يدعو إلعالن االستقالل من  75 .

جانب واحد إذا لزم األمر. انظر نايبا )2009، ص 7(.
السودان  شمال  من  جزء  هي  األزرق  والنيل  كردفان  وجنوب  أبيي  الثالث  المناطق  76 .
أبيي،  من  النقيض  وعلى  األهلية.  الحرب  خالل  مركزية  معارك  ساحات  كانت  ولكنها 
التي منحت حق إجراء استفتاء لتحديد ما إن ستبقى ضمن شمال السودان أو جنوبه، 
المحدد  الشعبية”  بـ”المشاورات  الحق  منحتا  األخيرتين  الحدوديتين  المنطقتين  فإن 
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المنتخبين  للممثلين  سيتيح  الذي  األمر  الشامل،  السالم  اتفاق  في  غامضًا  تحديدًا 
المتصلة  الشامل  السالم  اتفاق  بروتوكول  أحكام  على  فعال  بشكل  التفاوض  إعادة 
حل  بشأن  الشعبية  والحركة  السودان  حكومة  بين  البروتوكول  انظر  بمناطقهم. 
النزاع في واليات جنوب كردفان جبال النوبة والنيل األزرق )اتفاق السالم الشامل، 2005، 

.)s. 3
بتاريخ 2 أكتوبر 2009 هدد 28. 77 حزبًا سياسيًا في السودان، بما في ذلك الحركة الشعبية 
الوطني  األمن  قانون  على  تعديل  يجر  لم  إذا  االنتخابات  بمقاطعة  السودان  لتحرير 
األحوال  وقانون  الحصانات  وقانون  العمال  نقابات  وقانون  الجنائية  اإلجراءات  وقانون 
تريبيون  انظر سودان  العام.  النظام  والمطبوعات وقانون  الصحافة  الشخصية وقانون 

.)2009c(
عن  أساسية  معلومات  على  للحصول  تاريخ(  )بدون  األميركي  السالم  معهد  انظر  78 .

االنتخابات.
والتمثيل  البسيطة  باألغلبية  الفردي  االنتخاب  هي  ستستخدم  التي  الثالثة   النظم  79 .
)ويليس،  الوالية  مستوى  على  نسبي  أساس  على  المنتخبة  المرأة  وقوائم  النسبي 

2009، ص 4(.
مقارنة  الكتابة،  وال  القراءة  يتقن  ال  السودان  جنوب  في  النساء  من  المائة  في   80 .92 نحو 
 ،2008 المتحدة،  )األمم  الوطني  الصعيد  المائة على  دارفور و54 في  المائة في  بـ62 في 

ص 2(.
السودان،  جنوب  حكومة  بعثة  رئيس  دوكو،  اندروغا  جون  مع  المؤلفان  أجراها  مقابلة  81 .

.2010 يناير  نيروبي، 
في   82 .28 لها  يكون  بأن  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  مطلب  الخصوص  وجه  على 
المائة من المقاعد في المجلس الوطني بموجب صيغة اتفاق السالم الشامل لتقاسم 
المقاعد لتكون قادرة على منع  المائة من هذه  25 في  السلطة. وتحتاج ما ال يقل عن 

أي تغييرات على الدستور )توماس، 2010، ص 8(.
بـ”تزوير” وثائق أساسية من قبل الرئيس والتالعب  التدخل السياسي يتضمن اتهامات  83 .
اللجنة تماما  آراء الجنوبيين، األمر الذي أدى إلى وقف عمل  بمحاضر االجتماعات لشطب 
لمدة شهرين قبل سبتمبر 2009 )مقابلة أجراها المؤلفان مع أحد أعضاء حكومة جنوب 

السودان، نيروبي، أكتوبر 2009(.
 ، منذ اتفاق السالم الشامل، ظل وضع أبيي وإدارتها موضع خالف كبير. وفي يوليو 2009. 84
قضت محكمة التحكيم الدائمة في الهاي بإعادة ترسيم حدود ابيي، ناقضة بذلك قرارًا 
بالقرار  الطرفان  الشامل. ورحب  السالم  اتفاق  التي فوض بها  أبيي  للجنة حدود  سابقًا 
الحقول  مواقع  وهو  المسألة  جوهر  إلى  ذلك  بعد  تحول  النقاش  ولكن  البداية  في 

المجاورة. النفطية 
تقع مباشرة في   ) 85 .6 )بلوك  السودان  النفط في  المائة فقط من حقول  نحو خمسة في 
الدنمركي  المعهد  دكتوراه،  طالب  باتي،  لوك  مع  المؤلفان  أجراها  )مقابلة  الشمال 

.)2009 الدولية، كوبنهاغن، سبتمبر  للدراسات 
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. مقابلة أجراها المؤلفان مع موظف في األمم المتحدة، نيروبي، ديسمبر 2009. 86
. 87 .2009 المؤلفان في نوفمبر  المتحدة استعرضها  وثائق داخلية لألمم 

.  مقابلة أجراها المؤلفان مع موظف في األمم المتحدة، نيروبي، ديسمبر 2009. 88
أعلن بيان صحفي لجارتش:”نحن نتوقع استخراج النفط الخام الخفيف الحلو من مناطق  89 .

الوالية حين ينفصل الجنوب عن الخرطوم” )إدارة مجموعة جارتش، 2008(.
.) انظر أيضا مجلس األمن الدولي )2009a، الفقرات 3 و7 و15-14. 90

مقابلة أجراها المؤلفان مع مسؤول رفيع المستوى ببعثة األمم المتحدة، جوبا، سبتمبر  91 .
.2009

السودان،  جنوب  حكومة  بعثة  رئيس  دوكو،  أندروغا  جون  مع  المؤلفان  أجراها  مقابلة  92 .
.2010 يناير  نيروبي، 

الحصول  الممكنة  الحلول  من  سودان.  بور  ميناء  إلى  شماالً  حاليا  النفط  أنابيب  تضخ  93 .
على حق مد األنابيب مقابل حصة في النفط.
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