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الموجز التنفيذي
تشكل هذه الورقة بحثًا وتحلي ً
ّ
ال لألوضاع التي كانت سائدة بحلول  15فبراير/شباط .2012
فهي ال تأخذ بعين االعتبار التطورات الالحقة ،بما في ذلك استيالء الجيش الشعبي لتحرير
السودان ( )SPLAعلى منطقة هجليج في أبريل/نيسان  ،2012أو ما ترتب على هذا االستيالء
من آثار.
إن قوات األمن التابعة لحكومة جنوب السودان ( )GoSSملتزمة بعمليتي إصالح وتطوير ترميان
التصدي للتهديدات الحالية والناشئة ،في حين تواجه نقصًا في
إلى تحسين قدراتها للتمكن من
ّ
ّ
ّ
تشكل أهداف
الموارد وضغوطًا متزايدة لكي تكون أكثر مهنية وأقل كلفة وخاضعة للمساءلة.
تم إعدادها في
واستراتيجيات وخطط اإلصالح والتطوير موضوع العديد من وثائق السياسات التي ّ
مرحلة ما قبل االستقالل وما بعده .ومن التحديات الرئيسية التي ستواجه قوات األمن هو النجاح
في تنفيذ اإلصالحات وخطط التطوير بينما تدير في المقابل عمليات فعلية وتتعامل مع قضايا
اإلدارة التي تتزايد يومًا بعد يوم.
تستعرض ورقة العمل هذه التطور الذي حدث مؤخرًا في صفوف قوات األمن ،خاصة خالل
العامين الماضيين .وهي تنظر في التهديدات الحالية والناشئة ،بما في ذلك الصراع على الحدود
مع حكومة السودان ( )GoSوقوات الميليشيات والقوات المشاركة بالوكالة واالقتتال العرقي
الداخلي والخارجي وتماسك قوات األمن .كما تبحث الورقة في التحديات التي تواجه عملية التطوير،
بما في ذلك التنافس على الموارد واالفتقار إلى القدرات الفردية .كما أنها تنظر في العقليات
البالية واألولويات المتضاربة.
ال تزال قوات األمن تتطور .لقد نشأ جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSالجديد ومصلحتا
السجون والحياة البرية نتيجة التفاق السالم الشامل ( )CPAخالل العام  ،2006-2005كما أن تشكيل
جهاز األمن الوطني ( )NSSجاء نتيجة لالنفصال عن جهاز األمن والمخابرات الوطنية ( )NISSالتابع
لسلطة الخرطوم في العام  .2011يمكن القول إن الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAلم
يتحول ،إلى
يكن أبدًا قوة حرب عصابات متماسكة بالمعنى الحقيقي .وهو يتطور حاليًا ،بدالً من أن
ّ
جيش مهني ذي تركيز تقليدي في محاولة لتلبية االحتياجات الدفاعية للبلد الجديد .لقد كانت
سلسلة القيادة هرمية األوامر في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAخالل سنوات ما قبل
اتفاق السالم الشامل ( )CPAالهيكلية الوحيدة التخاذ القرارات المتعلقة باألمن .وعلى الرغم من
أن اتفاق السالم الشامل ( )CPAيدعو إلى بنية متعددة األجهزة وخاضعة لسيطرة الحكومة ،مع
رقابة مدنية ،غير أنها ال تزال بعيدة المنال.
تبدأ ورقة العمل هذه بلمحة عامة عن التهديدات الخارجية والداخلية التي تواجه حكومة جنوب
السودان ( )GoSSاعتبارًا من أوائل العام  .2012وهي تستعرض التحديات التي تواجه قوات األمن من
حيث النوع (تهديدات تقليدية ،حركات تمرد ،تهديدات أمنية داخلية) وتحديات المكان والجغرافيا.
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كما تتناول المشاكل المتعلقة بتماسك القوات األمنية الناجمة عن سياسة اإلدماج السائدة
والمخاطر الكامنة.
ثم تنتقل الورقة إلى تحليل تطور هياكل اتخاذ القرارات األمنية وتطور قوات األمن ،خاصة الجيش
تطور
الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوجهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSوهي تركز على
ّ
التنظيم والمفاهيم والقوة والتكوين والموازنات واألفراد والمساءلة عن المعدات .كما تنطوي
على تقييم للتطورات التي شهدتها قوات األمن بالمقارنة مع عدد من وثائق السياسات والخطط
تشدد
تم إعدادها من أجل دعم إصالح القطاع األمني ( )SSRمن قبل الحكومة الجديدة.
التي ّ
ّ
الورقة على التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة في بيئة تشهد درجة متزايدة من االفتقار لألمن
واالستقرار ،وتعالج العقليات فض ً
ال عن األولويات المتضاربة.
تخلص ورقة العمل بالنظر في السيناريوهات والتطورات المستقبلية وتتساءل عما إذا كان
بمقدور قوات األمن الجنوبية تقديم خدمات يكون لها تأثير إيجابي في المدى القصير – علمًا أنه
يمكن القول إنها حاليًا في أضعف حاالتها – بينما هي ال تزال قيد التطوير.
من نتائج ورقة العمل الرئيسية:
y

y

y

y

y

yال تزال قوات األمن في جنوب السودان تظهر صالبة غير عادية في ّ
ظل ضغوط هائلة .فعلى
الرغم من سوء التنسيق ،نجحت هذه القوات في اختبارات أمنية وطنية رئيسية ،بما في ذلك
انتخابات العام  2010واستفتاء يناير/كانون الثاني  2011واحتفاالت عيد االستقالل في  9يوليو/
تموز .2011
yإن التحديات األمنية الخارجية والداخلية السائدة في جنوب السودان تمنع حاليًا إمكانية قيام
أدت اإلصالحات والجهود التحويلية الجزئية على مدى
إصالح شامل وقوي لقطاع األمن .فقد ّ
السنوات الست الماضية ،في بعض النواحي ،إلى إضعاف قدرة قوات األمن على التصدي
ّ
يشكل هدفها الرئيسي ،على األقل على المدى القصير.
للتهديدات ،األمر الذي سيظل
yال تزال عملية اتخاذ القرارات على المستوى الرفيع تجري في ظل عدم وجود بنية أو عملية
ذات طابع رسمي .وقد ّ
حث تعيين وزير لألمن القومي في أغسطس/آب  2011على التخطيط
للسياسات األمنية ،بما في ذلك إدارة األزمات والسياسات المتعلقة بتخصيص الموارد .ومن
المتوقع إنشاء هياكل ذات طابع رسمي أكبر في النصف الثاني من العام .2012
ّ
الحل الوحيد المتفق عليه للحد من اإلنفاق على المسائل المتعلقة
yفي الوقت الراهن ،يكمن
باألمن (خاصة تكاليف عمليات الدفاع) في إجراء عملية واسعة النطاق لنزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج ( )DDRلتشمل ما يصل إلى  150,000موظف على مدى فترة ثماني سنوات .غير
أن عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRال تكفي وحدها لتحقيق أي تخفيض
كبير في اإلنفاق على األمن خالل العامين المقبلين ،ومن المرجح أن يستمر تنامي حجم
قوات األمن.
1
yهنالك غياب للتخطيط والتنفيذ على مستوى العمليات في سائر القوات األمنية .واألهم
من ذلك هو أن العقلية الحالية للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAتتجاهل بشكل
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ

6

رئيسي المستوى العمالني وتعابير فن العمليات .تُترجم األهداف االستراتيجية وتلك
المتعلقة بالسياسات أحيانًا إلى إجراءات تكتيكية ،ولكن مع التركيز دائمًا على استنزاف
القوى المعارضة ،وهو الخيار األكثر كلفة دائمًا .ومن المرجح أن يؤدي أي تحول عقائدي نحو
توظيف للعناصر األساسية لفن العمليات إلى تعظيم الفعالية العسكرية وتسريع عملية
اإلصالح.
y yسيترتب على نجاح أو فشل جهود إصالح وتطوير جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSتبعات
واسعة النطاق بالنسبة إلى النظام األمني بأكمله .فإذا كان جهاز شرطة جنوب السودان
( )SSPSقادرًا على االضطالع بقدر أكبر من المسؤولية في مجال األمن الداخلي ،سيكون
مما
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAقادرًا على التركيز فقط على الدفاع الخارجيّ ،
يمنحه فرصة أكبر للنجاح في تنفيذ عملية اإلصالح وبرامج التطوير الخاصة به.
y yعلى الرغم من وجود خطط رئيسية إلصالح القطاع األمني ،غير أنه ال بد من عمليات استعراض
مفصلة واستراتيجية لقطاعي األمن والدفاع ،وذلك في أقرب وقت ممكن ،من أجل تقديم
تقييمات لمخاطر المبادرات القائمة .وستؤدي هذه االستعراضات على األرجح إلى التعديل
الطارئ للخطط الحالية.
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 .1تقييم الظروف لعملية تطوير قوات األمن
المقدمة من قبل محللي عملية اإلصالح األمني والتي تتمتع بمقبولية واسعة النطاق
من الفرضيات
ّ
تلك التي ع ّبر عنها وولف ( ،2004ص )5 .والتي مفادها أن الوضع األمني في أي بلد هو شرط أساسي
للتنفيذ الناجح لإلصالحات – وهو يتساوى من حيث األهمية مع إرادة الشركاء المعنيين حيال إجراء
اإلصالحات ،على سبيل المثال .وفقًا لوولف ،هذان الشرطان األساسيان مترابطان :فنادرًا ما تتوفر
إرادة واسعة النطاق لإلصالح في البلدان التي تعاني من حروب وصراعات عنيفة .كما ال يمكن
تنفيذ أي إصالحات مهمة ،مثل الرقابة المدنية للقوات العسكرية وعمليات نزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج ( ،)DDRإال في ظل غياب الصراعات العنيفة (المرجع نفسه).
يستعرض هذا القسم التحديات األمنية التي تواجه جنوب السودان كما يستكشف مدى
استيفاء المتطلبات األمنية األساسية الالزمة لإلصالح.

التهديدات األمنية الخارجية

ّ
شكلت األساس للتهديدات
بحلول منتصف شهر فبراير/شباط  ،2012كانت هنالك ثالثة عوامل
الخارجية حول الحدود الشمالية التي تفصل بين جنوب السودان والسودان :المفاوضات العالقة
بشأن رسوم عبور النفط عبر السودان؛ والفشل في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب (بما
في ذلك منطقة أبيي المتنازع عليها)؛ وحركات التمرد التي قامت بها الحركة الشعبية لتحرير
السودان-الشمال ( )SPLM-Nفي واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق السودانيتين والواقعتين
على حدود جنوب السودان.

ال شك أن التوترات الناجمة تحتدم في الواليات الحدودية الجنوبية ،خاصة في واليتي الوحدة
وأعالي النيل المنتجتين للنفط .فالقوات المسلحة السودانية ( )SAFتجري بانتظام عمليات تحليق
لطائرات عسكرية وتفجيرات وعمليات توغل برية .كما أن قوات الجيش السوداني قد استعانت
أيضًا بقوات بالوكالة ،مثل جماعات قبلية نازحة أو ميليشيات ،من أجل إثارة رد فعل عسكري من
جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAلقد أدى التوتر المتزايد إلى إشعال صراع عنيف
وإن كان معزوالً :فقد شهد شهر ديسمبر/كانون الثاني  2011أول معركة برية كبيرة بين القوات
المسلحة السودانية ( )SAFوالجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAمنذ استقالل جنوب
السودان ،مع قتال دار حول بحيرة جاو المتنازع عليها .لقد استخدمت القوات المسلحة السودانية
( )SAFوالقوات المتحالفة معها الرشاشات الثقيلة واألسلحة الصغيرة بأسلوب عسكري «تقليدي».
كما نفذت القوات المسلحة السودانية ( )SAFهجمات متكررة على مخيم لالجئين في ييدا ،داخل
2
والية الوحدة .كما حدثت توغالت مشابهة على الحدود مع واليتي أعالي النيل والنيل األزرق.
تتع ّرض المنطقة الجنوبية حول الرنك في والية أعالي النيل أيضًا لضغوط شديدة ،وذلك نظرًا
إلى موقعها على الحدود مع واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق اللتين تشهدان صراعات .باإلضافة
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
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إلى ذلك ،تقع والية أعالي النيل في صلب نزاع حدودي بين الشمال والجنوب قائم مع والية النيل
األبيض الشمالية .لم يتمكن الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي هذه المنطقة ،والذي
ّ
ظل في حالة تأهب قصوى لعدة أشهر ،من الرد على الهجمات الجوية المنتظمة بسبب محدودية
قدرات الدفاع الجوي لديه .ويزعم كل فريق أن القوات البرية التابعة للفريق اآلخر تشن غارات ،كما
أن تراكم القوات على الحدود غير الواضحة الترسيم إنما يعني احتماالت أكبر في نشوب صراع
أوسع نطاقًا.
ال تزال هنالك مواجهة بين القوات األمنية في مقاطعة أبيي الحدودية المتنازع عليها ،مع
فريقين ال يفصل بينهما سوى قوات حفظ السالم اإلثيوبية التابعة لقوة األمم المتحدة األمنية
المؤقتة ألبيي ( .)UNISFAعلى الرغم من عدم وجود أي قرار سياسي بشأن الوضع في أبيي ،فقد
أدت المفاوضات مع المسيرية النازحين في أوائل العام  2012إلى التخفيف بشكل كبير من احتمال
نشوب المزيد من الصراعات .غير أن ك ً
ال من الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوالقوات
المسلحة السودانية ( )SAFيحافظان على جهوزية عالية في حال حدوث عدوان من قبل أي من
3
الفريقين.
ثمة نزاع حدودي آخر يستع ّر حول كافيا كينجي في غرب بحر الغزال .وقد أفادت التقارير عن
تنفيذ القوات المسلحة السودانية ( )SAFالعتداءات منتظمة ،زاعمة أن جماعات المعارضة المسلحة
في دارفور تستخدم هذه المنطقة النائية وغير المأهولة إلى حد كبير كمالذ أو قاعدة خلفية .لقد
أسفرت الهجمات الجوية عن مقتل عدة عناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
والمدنيين خالل شهر فبراير/شباط .2012
ّ
شكل جيش الرب للمقاومة
خالل فترة اتفاق السالم الشامل ( ،)CPAخاصة في العام ،2009
( )LRAتهديدًا كبيرًا لجنوب السودان على الحدود بين والية غرب االستوائية وجمهورية الكونغو
الديمقراطية ( ،)DRCوالحقًا في محيط الحدود بين والية غرب بحر الغزال وجمهورية أفريقيا
حدة هذه التهديدات منذ تخفيف الخرطوم المزعوم لدعمها
الوسطى .على الرغم من تراجع ّ
لجيش الرب للمقاومة ( )LRAفي العام  ،2010غير أن اليقين بأن زعيم جيش الرب للمقاومة (،)LRA
جوزيف كوني ،وقواته الكثيرة التنقل والواسعة االنتشار لم تهزم بشكل تام ،هذا اليقين يزرع
الرعب في نفوس مئات اآلالف من السودانيين الجنوبيين الذين عانوا ج ّراء أعمال جيش الرب
للمقاومة ( .)LRAال يزال الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAيكرس قوات من صفوفه لهذه
4
المناطق المتضررة ج ّراء الصراع.
أما في الشرق ،فتم ّثل تجارة الماشية غير المشروعة التي تتم مقابل المال واألسلحة مشكلة
متنامية على الحدود الجنوب سودانية مع إثيوبيا .لقد انخفضت تكلفة السالح بشكل ملحوظ في
السنوات األخيرة كما أن انعدام الرقابة على الحدود قد أدى إلى تزايد في انعدام األمن ،األمر الذي
ُيعتقد أنه من العوامل الكامنة وراء العنف العرقي بين النوير والمورلي 5.تق ّر قوات األمن بالحاجة
إلى التصدي لهذا التهديد على وجه السرعة.

9
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التهديدات األمنية الداخلية

خالل األشهر التي سبقت االستقالل ،واجه الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAالعديد
من التحديات لعملياته مصدرها الميليشيات وفلول قوات دفاع جنوب السودان ( 6.)SSDFوقد
شملت الميليشيات المتمردة التي نشأت في فترة ما بعد االنتخابات تلك التي يقودها جورج أتور
وديفيد ياو ياو (وكالهما من والية جونقلي) وجاي جاتلواك (والية الوحدة) .على الرغم من أن الجيش
شن عمليات متعمدة إللحاق الهزيمة بهذه الجماعات و/أو احتوائها ،إال أنه قد فشل
الجنوبي قد
ّ
في تحييدها عسكريًا .ظهرت ميليشيات أخرى في أواخر العام  2010والفصل األول من العام ،2011
بما في ذلك تلك التي يقودها روبرت قوانق وجونسون أولونيي (والية أعالي النيل) ،وبيتر قديت
(والية الوحدة) .وفي أعالي النيل ،عادت الوحدات السابقة في قوات دفاع جنوب السودان ()SSDF
التابعة لغوردون كونق وغابرييل تانغ غينيي إلى الظهور من جديد بعد سنوات من السكون.
وعلى الرغم من أن العديد من هذه القوات قد استفادت في نهاية المطاف من عروض العفو التي
قدمتها الحكومة ،فال تزال هنالك تحديات كبيرة قائمة مع جهود رامية إلى دمج أفراد الميليشيا
7
في الجيش الشعبي لتحرير السودان (.)SPLA
على الرغم من وفاة عدد من قادة الميليشيات (أبرزهم جاي وأتور) وقبول قديت بعرض العفو،
ال يزال الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAيواجه التهديدات من جانب حركة/جيش تحرير
جنوب السودان ( )SSLM/Aفي والية الوحدة وفلول الحركة/الجيش الديمقراطي لجنوب السودان
( )SSDM/Aالتابع ألتور في والية جونقلي.
ّ
شكل العنف العرقي تحديًا أمنيًا كبيرًا في أوائل العام  ،2012خاصة بين المورلي والنوير
كما
والدينكا في والية جونقلي .في أوائل شهر ديسمبر/كانون األول  ،2011حيث احتشدت مجموعات،
معظمها من مهاجمي المواشي من النوير ،المعروفين باسم «الجيش األبيض» 8،في مقاطعة
أكوبو ،والية جونقلي ،قبل التقدم جنوبًا نحو مقاطعة بيبور – موطن قبيلة المورلي .وخالل الفترة
شن نحو  8,000 – 6,000رجل هجمات
الممتدة بين  23ديسمبر/كانون األول و 3يناير/كانون الثاني،
ّ
مما أسفر
في مقاطعة بيبور ،خاصة داخل بلدة ليكوانغول ومحيطها وعلى مشارف بلدة بيبورّ ،
عن مقتل وجرح ما ال يقل عن  1,000عنصر من المورلي 9وسرقة ما يصل إلى  100,000رأس ماشية .جاءت
هذه الهجمات ردًا على الغارات التي نفذها المورلي على مدى عدة أشهر في كل من مقاطعات
أكوبو وأورور ودوك ونيرول وشرق تويك والتي أسفرت عن مقتل ما يصل إلى  1,000من لو نوير
وخسارة أكثر من  100,000رأس ماشية (راندز ولوريش ،2012 ،ص.)3 .
تضم أقل من  50عنصرًا ،كانت متمركزة
لقد سارعت قبيلة المورلي لالنتقام .فقامت جماعات
ّ
باألصل في أراضي اللو والدينكا ،بالهجوم على اللو في والجاك ودينق جوك في أكوبو ،ومنطقة
وات في مقاطعتي أورور ونيرول في منتصف وأواخر يناير/كانون الثاني .كما هاجمت قبيلة مورلي
الدينكا في شرق تويك وعناصر من قوات األمن في مقاطعتهم في بيبور .قتل أكثر من  100شخص
أدى هذا العنف الجماعي إلى
ج ّراء الهجمات االنتقامية األولية في يناير/كانون الثاني وحده .لقد ّ
يتقدم على أنشطة اإلصالح من حيث األولوية.
فرض ضغوط هائلة على قوات األمن وال شك أنه
ّ
بحلول أوائل شهر مارس/آذار  ،2012كان الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAقد جنّد أكثر
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ

10

من  12,000عنصر من قوات األمن لنزع سالح المدنيين في حين كان يواجه عددًا متزايدًا من عمليات
التسلل عبر الحدود والهجمات الجوية من قبل القوات المسلحة السودانية ( )SAFفي والية
10
الوحدة.
ّ
تشكل الهجمات الواسعة النطاق التي تستهدف الماشية على حدود كل من واليات الوحدة
وواراب والبحيرات بدورها تحديًا أمنيًا .لقد ح ّثت الهجمات الواسعة النطاق على الماشية التي تكثر
في موسم الجفاف (من أكتوبر/تشرين األول حتى أبريل/نيسان تقريبًا) على نشر تعزيزات من
جهاز شرطة جنوب السودان في أواخر العام  ،2011وحتى إلى انطالق عدد من المبادرات الذاتية
حيث قرر مفوضو المقاطعات تدريب الشباب المحليين ليصبحوا ضباط شرطة مجتمعيين لحماية
11
الممتلكات واألرواح.
ّ
تشكل بؤرًا
يجسد الصراع في واليات الوحدة والبحيرات وواراب كيف يمكن للحدود العرقية أن
ّ
للعنف .تشهد واليتا شرق ووسط االستوائية ،حيث تقيم مجموعات عرقية مختلفة جنبًا إلى جنب،
اشتباكات عنيفة ج ّراء الصراع على الماشية ،وفي اآلونة األخيرة ،على األرض .فقد شاعت المعارك
بين جماعات المنداري والباري والدينكا العرقية في ضواحي جوبا ،مما أسفر عن مقتل وجرح ونزوح
أعداد كبيرة من السكان.

االنعكاسات بالنسبة إلى إصالح القطاع األمني

في معظم بيئات ما بعد انتهاء الصراعات ،تنظر األجهزة األمنية إلى مسألة توفير األمن المادي
التحول
للمجتمعات المحلية بصفتها األولوية المباشرة  -ومصدر قلق أكثر إلحاحًا من عملية
ّ
األطول أج ً
ّ
تشكل التحديات األمنية الخارجية والداخلية
ال .هذا هو الحال في جنوب السودان ،حيث
الرئيسية المذكورة أعاله ،بال شك ،مصدر إلهاء يصرف االنتباه عن أنشطة التنمية واإلصالح.
على الرغم من أن تحقيق االستقرار أمر حيوي ،إال أنه من المهم أيضًا وضع استراتيجية لالنتقال
من مرحلة تحقيق االستقرار نحو مرحلة تطوير ما بعد الصراع إذا ما ُأريد النجاح لعملية إصالح
القوات األمنية أن تتم 12.في حال فشل أنشطة الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAالجارية
لتحقيق االستقرار في وضع األساس لعملية تطوير قوات األمن في المدى القصير ،ستستمر
التحديات األمنية بإحباط أي تقدم ملموس .لهذا السبب ،يزداد احتمال فشل تدخالت عملية إصالح
القطاع األمني ( )SSRفي المناطق التي تشهد توترات أو الدول الفاشلة أو المجتمعات التي تخضع
13
للوساطة إ ّبان الصراعات.
كممارسة عامة في سياق عملية إصالح القطاع األمني ( ،)SSRيجب على البلدان المعرضة لخطر
صراع عنيف أو المتأثرة بصراع من هذا النوع إجراء تقييمات مفصلة لتحديد األسباب الجذرية للتوترات
والمسببات المحتملة للصراعات ،والمساعدة على تأكيد كيف يمكن لبرامج إصالح القطاع األمني
( )SSRتفادي تفاقم هذه التوترات والتأثير بشكل إيجابي في بناء السالم .تستعرض األقسام
التالية عملية التطوير التي تقوم بها الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات األمنية في جنوب
11
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السودان والمؤسسات األمنية الرئيسية (الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوجهاز شرطة
جنوب السودان ( .))SSPSباإلضافة إلى ذلك ،فهي تتضمن تحلي ً
ال لمدى مساعدة عملية تطوير
قوات األمن على التصدي للتهديدات المستمرة والناشئة أو تفاقمها.

مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ

12

تطور بنية األمن القومي
.2
ّ
التطورات القائمة على السياسات
ّ

خالل فترة اتفاق السالم الشامل ( )CPAوحتى فبراير/شباط  ،2012لم تكن العمليات والعالقات بين
المؤسسات األمنية الحكومية في جنوب السودان قد حددت بعد في وثائق قانونية رسمية .ففي
ّ
ظل غياب أساس من هذا النوع ،ال بد من توضيح طريقة عمل آلية ومحرك األمن المركزي – خاصة
لجنة أمن جنوب السودان ومجلس الدفاع.
ُيفترض بلجنة أمن جنوب السودان (التي ُيشار إليها أحيانًا باسم مجلس أمن جمهورية جنوب
السودان ( ))RSSاالجتماع أسبوعيًا الستعراض وضع األمن القومي الداخلي الذي يتم تناوله بشكل
لينقل بعد ذلك إلى لجان أمن الدولة أو مباشرة إلى الجيش
رئيسي من قبل أجهزة األمن في جوبا ُ
الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAيترأس اللجنة عادة نائب الرئيس ،وهي قد تضم في عضويتها
المفتش أو نائب المفتش العام للشرطة وحاكم والية االستوائية الوسطى ورئيس األركان العامة
( )COGSفي الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوممثلين عن وزارتي الدفاع واألمن القومي
وموظفين في المخابرات العسكرية (بعثة األمم المتحدة في السودان (.)2011 ،)UNMIS
يضطلع مجلس دفاع جنوب السودان بمسؤولية وضع الخطط األمنية االستراتيجية ،على الرغم
أعد خططًا من هذا القبيل .وهو قد يضم في عضويته وزراء
من عدم وجود أي دليل على أنه قد ّ
للشؤون الرئاسية والشؤون الخارجية واألمن القومي واإلعالم والدفاع والداخلية والمالية والشؤون
القانونية .وعلى الرغم من والية مجلس الدفاع القاضية باالجتماع فصليا على األقل ،فهو قد ينعقد
بشكل طارئ في أي وقت بناء على طلب من رئيس الجمهورية .وعلى الرغم من وجود أمانة س ّر/
لجنة فنية ناشئة لدعم المجلس ،إال أنه يفتقر إلى القدرة على المساعدة في اتخاذ القرارات أو
14
تنسيق تنفيذ الخطط.
على مستوى الواليات ،يرأس الحكام اجتماعات اللجنة األمنية التي تضم أعضاء من رؤساء
المؤسسات األمنية المحلية 15ومستشارين ألمن الدولة .كما هنالك لجان مماثلة على مستوى
المقاطعات .وعند انعدام وجود أي تهديد واضح أو عمليات أمنية جارية ،غالبًا ما تكون لجان
المقاطعات أقل تنظيما ورسمية.
قبل االنفصال ،اعترفت السلطات الحكومية بضرورة إنشاء بنية أمنية أكثر رسمية ،معززة من
خالل أمانات س ّر داعمة .غير أن المؤشرات لوجود أي قدرة على تحقيق ذلك خالل فترة اتفاق السالم
16
الشامل ( )CPAالمؤقتة كانت شبه معدومة.
بدا استقالل جنوب السودان وكأنه أعاد تنشيط هذه العملية .فبعد عدد كبير من المداوالت،
أعلن الرئيس سلفا كير إنشاء مجلس الوزراء األول للجمهورية الجديدة في  26أغسطس/آب
 17. 2011وكان واضحًا منذ البداية دور التوازن العرقي ،فض ً
ال عن الكفاءة والخبرة والوالء ،كعناصر
13
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رئيسية في تعيين الوزراء ونواب الوزراء لشؤون الدفاع وقدامى المحاربين والداخلية واألمن
القومي .على سبيل المثال ،تعيين كل من جون كونغ نيون وزيرًا للدفاع (وهو من قبيلة النوير
قاوار ،من والية جونقلي ،وضابط سابق في الجيش ذو خبرة واحترام) ،ودعمه بتعيين مجاك أقوت
أتيم (من الدينكا بور ،المدير السابق لجهاز األمن والمخابرات الوطنية ( )NISSفي الجنوب وحائز
على دكتوراه من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن) نائبًا له .وهو قرار عكس
رغبة الرئيس في وجود شخص صلب وموثوق به لإلشراف على الجيش الشعبي لتحرير السودان
( ،)SPLAمع شخص مصلح تقدمي وواع لحساسية الوضع ،كنائب له.
على الرغم من انطباق مبادئ مماثلة على التعيينات الجديدة في وزارة الداخلية ،فتسمية
الجنرال أوياي دينق أجاك وزيرًا لألمن القومي كانت ذات مدلول مهم جدًا .فهو رئيس أركان عامة
( )COGSسابق للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAووزير سابق للتعاون اإلقليمي ووزير
لالستثمار .وهو يضطلع بدورين متميزين في عمله الجديد؛ مستشار لشؤون األمن القومي واقعيا
ورئيس جهاز األمن الوطني ( .)NSSمع وجود مطلب جدي لوضع استراتيجية لألمن القومي وبنية
فعالة التخاذ القرارات ،فض ً
ال عن تطوير قدرات جهاز أمن فتي ،قد يكون التحدي األكبر الذي يواجهه
أوياي دينق هو تحقيق التوازن بين الدورين.
تم رفع ورقة بيضاء حول بنية األمن القومي في جنوب السودان
عقب تعيين أوياي دينقّ ،
لكي تخضع إلجراءات الحصول على موافقة برلمانية ،وذلك بهدف وضع بنية أمنية عليا بحلول
منتصف العام  18.2012باإلضافة إلى ذلك ،تحت سلطة أوياي دينق ،هنالك مؤشرات على أن جهاز
األمن الوطني ( )NSSسيضطلع بدور قيادي في مجال أمن الحدود ومحاوالت التصدي لإلتجار غير
المشروع عند الحدود الشرقية بين والية جونقلي وإثيوبيا ،والذي يشمل بيع األسلحة والذخيرة
19
إلى جماعات الشباب.
بعد وقت قصير من االستقالل ،تم التصديق على خطة تنمية جنوب السودان ( )SSDPللفترة
 .2013-2011تهدف هذه الخطة إلى تأسيس رؤية واضحة ألمن الجنوب ،فض ً
ال عن أولويات تنموية
اقتصادية واجتماعية لفترة ما بعد اتفاق السالم الشامل .كانت هذه أول خطة استراتيجية جديدة
للحكومة ،وبالتالي خطة تستوجب أن «تؤخذ على محمل الجد وتكون مملوكة من قبل حكومة
جنوب السودان ( ،»)GoSSوفقًا ألحد كبار الوزراء 20.تقترح الخطة فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات
ريثما يتم التوصل إلى «دستور جديد وآلية بحث وتحليل
محسنة» 21.لكن ،وفي حين أن خطة تنمية
ّ
جنوب السودان ( )SSDPمعترف بها كوثيقة استراتيجية لتوجيه عملية اإلصالح ،إال أنه نادرًا ما يشار
إليها كما أنها لم تتمتع أبدًا بملكية وطنية .ويعتبرها بعض المحللين األمنيين ببساطة كأنها
22
ممارسة روتينية دولية لتأمين التمويل في المستقبل.
تحدد خطة تنمية جنوب السودان ( )SSDPأهداف عملية تحقيق تطوير أمن قومي أرفع من حيث
المستوى على النحو التالي:
للمساهمة في سالمة ورفاه المواطنين والدولة من خالل عملية مطورة ومنسقة لوضع واتخاذ
القرارات بشأن السياسات المتعلقة باألمن على المستوى الوطني ومستوى الواليات والمقاطعات،
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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باالستناد إلى جمع المعلومات المناسبة وتحليلها؛ اإلنذار المبكر واالستجابة المبكرة؛ االستعراض
المنتظم؛ واستراتيجية متفق عليها لألمن القومي تعكس السياق المحلي والوطني واإلقليمي
والعالمي.
y
y
y
y
y

yإنشاء منصب مستشار لألمن القومي (السنة )1
yإنشاء أمانة سر للجنة األمن القومي (السنة )1
yالدعم المؤسسي للجنة أمن الواليات ولجنة أمن المقاطعات ،بما في ذلك إنشاء عمليات
فعالة التخاذ القرارات (السنوات  ،3-1مع تحديد األولوية بحسب الموقع ،عند الضرورة)
yالمعدات وشبكات االتصال الالزمة التصاالت استراتيجية فعالة وموثوقة على مستوى
المقاطعات والواليات والوطن (السنوات  ،3-1مع تحديد األولوية بحسب الموقع ،عند الضرورة)
yالهدف (مؤسسي) :إنشاء جهاز المخابرات الوطنية في القانون وفي الممارسة (السنة )1

التطورات القائمة على األحداث

تحسن التعاون بين األجهزة على مستوى الدولة
تطور السياسة األمنية ،فقد
بصرف النظر عن
ّ
ّ
والواليات والمقاطعات خالل الفترة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني  2009ويوليو/تموز  ،2011وذلك
بسبب الحاجة الملحة لتوفير وضع أمني معزز خالل االنتخابات الوطنية في العام  2010واالستفتاء
تحسنت عملية التخطيط األمني القائم
ويوم عيد االستقالل في العام  .2011بفضل الدعم الدولي،
ّ
على األحداث والمتعدد األجهزة ،فض ً
ال عن تبادل المعلومات واإلبالغ والتنسيق بشكل ملحوظ ،مع
23
اضطالع «مراكز العمليات المشتركة ( »)JOCبدور جهة التنسيق على الصعيد الوطني وصعيد
الواليات .كان دور الشرطة في األمن المرتبط باألحداث ذا حدين :من المسلم به أنه ُيفترض بعناصر
الشرطة أن يكونوا بمثابة مقدمي خدمات األمن األساسية ،غير أنه من المس ّلم به أيضًا أنهم
24
يفتقرون إلى القدرة على أداء هذا الدور من دون مساعدة ملحوظة.
لقد عانت شبكة مراكز العمليات المشتركة ( )JOCج ّراء تحديات التنفيذ ،بما في ذلك االفتقار إلى
المرافق والموارد ،وانتشار األمية بين عناصر قوات األمن المعينين في مراكز العمليات المشتركة
( )JOCواالفتقار إلى التدريب الرسمي والخبرة ،وسالسل األوامر المتعددة والمربكة والمتضاربة
في كثير من األحيان .غالبًا ما اتسمت عملية اتخاذ القرارات بالبطء نظرًا إلى ضرورة االلتزام
بـ«البروتوكول» .على سبيل المثال ،كان الوزراء و/أو رؤساء األجهزة يطلبون تقديم طلب رسمي
خطي للحصول على دعم الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAاألمر الذي قد يستغرق يومًا
أو يومين ليتم تسليمه .كما أن الردود كانت تستغرق حتى فترة أطول.
وكانت المحاوالت الرامية إلى الحفاظ على عمل شبكة مراكز العمليات المشتركة ( )JOCبين
األحداث الكبرى تمثل تحديًا أكبر .لم يتم اإلقرار بفائدة النظام للتنسيق األمني اليومي وتبادل
المعلومات حتى فترة ما بعد االنفصال خالل االستجابة للعمليات الفعلية ،وذلك فقط من قبل
مراكز العمليات المشتركة ( )JOCفي الواليات الذي كان فيها الخطر على األمن مرتفعًا.
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منذ االستقالل ،كان تمويل شبكة مراكز العمليات المشتركة ( )JOCعشوائيًا وبشكل رئيسي
كان مصدره موازنة جهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSونظرًا إلى غياب األحداث الكبرى ،لم
تعترف قوات األمن في بعض الواليات بفائدة مراكز العمليات المشتركة ( .)JOCكما كان هنالك
تردد حيال تبادل المعلومات بين الجيش والشرطة ،وحتى بين أعضاء الجهاز الواحد .ال يزال اإلبالغ
عن الحوادث األمنية البارزة يتم عن طريق الهاتف النقال من خالل سالسل أوامر ضمن جهاز واحد
وصوالً إلى أعلى المستويات ،مع عدد قليل من الوثائق الداعمة .فمن دون درجة أكبر من الثقة بين
المؤسسات األمنية ،وتحسينات في كتابة التقارير واالتصاالت ،وأمانات سر فعالة متعددة األجهزة
على المستوى الوطني ومستوى الواليات ،تصعب رؤية كيف يمكن لشبكة مراكز العمليات
المشتركة ( )JOCوحدها تحسين الوضع األمني إلى حد كبير وبصورة منهجية.

مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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 .3التطورات في صفوف الجيش الشعبي
«تحول في
لتحرير السودان ( )SPLAوالحاجة إلى
ّ
العقلية»
التغييرات التنظيمية

25

قبل االستقالل مباشرة ،لم تكن هنالك تغييرات هيكلية أو تنظيمية كبيرة في الجيش الشعبي
لتحرير السودان ( )SPLAغير تلك التي سبق توثيقها من قبل راندز ( .)2010غير أن مساءلة األفراد
ّ
تشكل تحديًا كبيرًا .قدرت قوة الجيش الشعبي لتحرير السودان
والمساءلة عن المعدات ظ ّلت
( )SPLAبين  150,000و 160,000عنصر في أكتوبر/تشرين األول  ،2010إال أن أرقام تخطيطية لموازنة العام
 2012-2011قدرت قوته بحوالي  180,000عنصر في يناير/كانون الثاني  26.2011غير أن التقارير أشارت إلى
ّ
يشكل زيادة في العناصر
قوام فعلي لهذا الجيش من  207,000عنصر مباشرة قبل االستقالل ،أي ما
بنسبة حوالي  17في المائة في غضون ستة أشهر .ال تُعتبر أي من هذه األرقام دقيقة تمامًا إذ أن
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAال يمتلك قاعدة بيانات شاملة للموظفين والعناصر
وعليه أن يعتمد على التقارير الواردة من الميدان والتي غالبًا ما ال تكون دقيقة 27.إال أنه من الواضح
والتوسع الالحق قد فاق عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( ،)DDRأو أي عملية
أن التجنيد
ّ
أخرى تهدف إلى تقليص حجم الجيش الشعبي لتحرير السودان (.)SPLA
على الرغم من قلة األدلة التي تشير إلى تبني الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAسياسة
متعمدة ترمي إلى تضخيم صفوفه ،إال أن ذلك قد حدث بالتأكيد .يأخذ العديد من الجنود «إذنًا»
للعودة إلى أسرهم بعيدًا عن موقع وحدتهم .وال يعود العديد منهم إلى وحدتهم األصلية،
ويلتحقون عوض ذلك بوحدات أقرب إلى محل إقامة عائالتهم .في غضون ذلك ،تقوم وحدات
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAالتي تخسر أعدادًا كبيرة من جنودها ،بالتجنيد على
المستوى المحلي ،مما يؤدي إلى صافي زيادة في سائر أنحاء البالد 29.باإلضافة إلى إدماج عناصر
من قوات الميليشيا وعودة الجنود الذين قاتلوا في الحرب ونظرًا إلى حجم الرواتب وانتظامها،
تستمر صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAبالتضخم .ثمة أدلة أيضًا على أن عددًا
من الشعب في الجيش قد جندت شبانًا ساخطين ،مع إغرائهم برواتب مرتفعة نسبيًا ومنتظمة
من أجل حرمان جماعات الميليشيات من مجندين محتملين .في والية الوحدة ،قامت الشعبة
الرابعة بتجنيد ما يصل إلى  7,000شاب من أجل تعزيز الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
30
وردع تجنيد الميليشيات لهم.
28

ال تزال خطة نشر األفراد الخاصة بالجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAالمتعلقة بكبار
الضباط ،والمؤرخة في  28أكتوبر/تشرين األول  ،2010تطبق حاليًا بمعظمها مع تعديالت طفيفة
لواء إضافيًا و 145عميدًا في نهاية العام 2010
أدت ترقية 20
فقط على مستوى الشعب واأللوية .لقد ّ
ً
إلى تضخم صفوف الرتب العليا المتخمة في األصل (راندز ،2010 ،ص ص .)21-9 .تتسم المنافسة على
أعلى الرتب بالشراسة كما أن الترويج لفكرة الترقية من خالل «األقدمية» فقط قد ال يكون كافيًا
17
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لواء ،سيتم النظر في ما ال يقل
السترضاء العديد من الضباط األكثر موهبة .هنالك أكثر من 60
ً
عن  20-10من بينهم للتعيينات الستة الحالية على مستوى فريق – وهي الرتبة التالية في هرمية
الرتب .ما لم تتمكن الحكومة من توفير خيارات تقاعد جذابة أو فرص عمل بديلة ،سيكون الخيار
الوحيد المتاح هو ترقية المزيد من كبار الضباط للحفاظ على االستقرار الداخلي.
شهدت عملية نقل كبار الضباط الالحقة التي تمت في العام  2010نشر عدد من قادة قوات دفاع
جنوب السودان ( )SSDFالذين يتمتعون بمهارات عالية في مناصب أقل نفوذًا 31.واألهم من ذلك
تم إتباعهم بـ«القيادة العامة» (ولكن من دون تعيين) ،كانوا قادة
أن العديد من الضباط الذين ّ
تم نقلهم من شعب العمليات .ومن المتوقع
سابقين في قوات دفاع جنوب السودان (ّ )SSDF
إجراء جولة أخرى من الترقيات والتعيينات وعمليات النشر مع زيادة تهميش قوات دفاع جنوب
السودان ( )SSDFوالتي قد تثير سخط بعض الضباط.

الرواتب وحجم القوات

في أبريل/نيسان  ،2011حصل سائر أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAعلى عالوة
ق ّيمة .يتقاضى الجنود الخاصون حاليًا  710جنيه جنوب سوداني ( )SSPفي الشهر (حوالي  220دوالرًا
تم تكييف رواتب
أميركيًا) ،أي نحو ضعف المبلغ الذي كانوا يتقاضونه سابقًا .في الوقت نفسهّ ،
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAبما يتناسب مع درجات رواتب الخدمة المدنية ،بداية من
الراتب األدنى في الدرجة ( 14من أصل  16درجة) ،إلى الراتب األعلى ،أي  12,000جنية جنوب سوداني
ّ
تشكل الرواتب حاليًا أكثر من  80في المائة من موازنة الدفاع
في الشهر ،للعمداء («أربع نجوم»).
الراهنة التي تبلغ  2.1مليار جنيه جنوب سوداني .وقد أظهر قرار زيادة الرواتب أنه على الرغم من
أن أحد أهداف عملية إصالح قطاع الدفاع هي القدرة على تحمل التكاليف ،إال أن الجيش الشعبي
لتحرير السودان ( )SPLAليس لديه أي نية لتخفيض نفقات الدفاع من خالل ضبط الرواتب 32.على
العكس ،فمنذ العام  ،2011لم تظهر أي عالمات واضحة على أن الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAقد اشترى معدات عسكرية إضافية مثال ،غير إيفاد  10مروحيات  MI17إلى الميدان
الستخدام «القوات الجوية» للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوالتي دشنت رسميًا من
قبل الرئيس في فبراير/شباط .2011
مفصل أكثر لعملية تحويل قطاع الدفاع
على الرغم من الجهود التي بذلت للتخطيط بشكل
ّ
تم في مرحلة الحقة .أما ما كان مخطط له ،فقد جرى من دون
قبل االستقالل ،فمعظم التقدم ّ
ومعمق للتركيبة الحالية للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوقدراته
أي تحليل رسمي
ّ
والتهديدات (الحاضرة والمستقبلية) والقيود المالية .كان من الممكن تأمين هذه العناصر من
خالل استعراض استراتيجي وفي الوقت المناسب لقطاع الدفاع 33،األمر الذي كان من الممكن أن
يكون مفيدًا جدًا نظرًا إلى عملية االنتقال إلى االستقالل والتحديات األمنية العديدة التي تواجه
الجمهورية الجديدة .كما أن االستعراض كان لينظر في سائر الخيارات المتاحة لتحديد الحجم
المناسب للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوليس ببساطة إلقاء هذه المهمة على
كاهل لجنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRفي جنوب السودان.
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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واجه الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAكما هو مب ّين في القسم األول أعاله ،عدة
اختبارات عمالنية في آخر  12-10شهرا قبل االستقالل .غير أن التهديد الذي شكلته الميليشيات
والقوات المتمردة  -جنبًا إلى جنب مع نقص في مساءلة األفراد والمساءلة عن المعدات وارتفاع
التكاليف وانعدام وجود خطة واضحة لعملية التحويل ترتكز على تحليل متين – كل ذلك لم يكن
كافيًا إلعدادهم للتحديات التي واجهوها في مرحلة ما بعد االستقالل.
باإلضافة إلى عناصره الذين بلغ عددهم  210,000-200,000إ ّبان فترة االستقالل ،أضاف الجيش
الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي وقت الحق عناصر من الوحدات المتكاملة المشتركة ()JIU
– نحو  20,000 – 15,000رجل ،فض ً
ال عن عناصر من الوحدات المتكاملة المشتركة ( )JIUالتابعة للقوات
34
المسلحة السودانية ( )SAFالذين رفضوا العودة إلى السودان .وال تزال الغالبية باقية في الشعبة
فتم نقلهم إلى شعبة جديدة
السادسة من الجيش الشعبي لتحرير السودان (ّ .)SPLA
أما البقيةّ ،
ضمهم إلى قوات الحرس الرئاسي ومالك مدارس التدريب أو
(تمت مناقشتها أدناه) أو ّ
ممكننة ّ
استخدامهم إلنشاء كتائب مغاوير جديدة.
ّ
ظل عناصر الشعبتين التاسعة (جنوب كردفان) والعاشرة (النيل األزرق)
في الوقت نفسه،
التابعتين للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي السودان تحت قيادة عبد العزيز الحلو
ومالك عقار المواليين للحركة الشعبية لتحرير السودان ( .)SPLMعلى الرغم من اإلشارات إلى أن
بعض عناصر الشعبة العاشرة قد انضموا إلى الشعبة األولى من الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAفي والية أعالي النيل ،فقد كان ال بد من وجود خفض في جداول الرواتب لنحو22,000
36
عنصر 35.ولكن إدماج الوحدات المشتركة المتكاملة ( )JIUلم يسمح لهذا االنخفاض من التحقق.
قد يكون ذلك أحد أسباب عدم زيادة حجم الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAخالل الستة
أشهر التي تلت االستقالل.
ال يزال الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAيعاني ،بحسب المزاعم ،من العديد من القضايا
المتصلة باإلدارة المالية ،بما في ذلك تضخيم القوة والفشل في تحديد فئات أفراده (على سبيل
المثال ،وضع الجرحى األبطال) وجداول الرواتب غير المكتملة والضعف في إعداد التقارير المالية
37
وإدراج موظفين غير عسكريين في جداول الرواتب.

هيكلة الشعبة/القطاع

من الناحية الهيكلية ،ال يزال الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAعلى حاله إلى حد كبير
منذ فترة اتفاق السالم الشامل ( .)CPAفبعد فقدان شعبتين ،اكتسب الجيش شعبة كما أنشأ
أخرى للحفاظ على العدد اإلجمالي للشعب التسع القابلة للنشر .وقد تكون الخطوة التالية إضفاء
الطابع الرسمي على ترتيبات إدارة القطاع ،بحيث يكون الفرقاء مسؤولين عما يصل إلى ثالث
تم استخدام هذا النهج بشكل غير
أو أربع شعب في منطقة معينة (أو عدد من الواليات) .لقد ّ
رسمي في الماضي عندما تم اختيار نواب رؤساء األركان العامة ( )DCOGSلإلشراف على شعب
19
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أو مناطق معينة ،باعتبارها مسؤولية ثانوية ،لعمليات محددة 38.قد يؤدي إضفاء الطابع الرسمي
على هذا النهج إلى توفير مناصب إضافية للعدد المتزايد من كبار الضباط ،غير أنه سيتطلب
تعيين مالك كامل في المقر الرئيسي ،بتكاليف إضافية كبيرة .في الواقع ،في حال مضي الجيش
الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAقدمًا في هذا النهج ،فهو سينشئ ثالثة مقار رئيسية على
مستوى السلك العسكري .غير أن هذه الخطة ،إذا ما ُأعطيت السلطة المناسبة ،فهي قد تزيد
مساءلة المالك واإلشراف على العمليات .لكن في حال عدم تحسن عمليات التخطيط العمالني،
فقد يؤدي ذلك إلى خنق عملية اتخاذ القرارات بشكل أكبر وتضخم البيروقراطية المكلفة في
األصل.
أثناء كتابة هذا التقرير (فبراير/شباط  ،)2012كان كبار ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAينتظرون بفارغ الصبر اإلعالن عن جولة جديدة من التعيينات والترقيات التي من المرجح
أن تؤدي إلى تنفيذ نهج «القطاع» هذا .ستؤدي الترقيات والتعيينات الوشيكة على األرجح إلى نقل
ضابطين أو ثالثة ضباط تقدميين وموهوبين لتولي مناصب رئيسية .إن ترقية هؤالء الضباط،
وبعضهم ليسوا على رأس قائمة األقدمية ،ستشكل عالمة إيجابية جدًا لنية الجيش الشعبي
39
لتحرير السودان ( )SPLAفي إعداد بعض من أفضل الضباط للقيادة العليا قبل أوانهم.
وضع الجيش الشعبي لتحرير السودان (( )SPLAمع مساعدة دولية) رؤية لقواته للعام 2017
تم إطالقها في مايو/أيار  2011وتمت الموافقة عليها في نهاية العام نفسه .تستعرض «القوة
ّ
المستهدفة للعام  »2017هيكيلية وتركيبة الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي العام
للتحول الدفاعي الالزم لتحقيق هذه الرؤية 40.وقد تال ذلك برنامج
وتفصل العناصر الرئيسية
،2017
ُ
ّ
تحول دفاعي أكثر تفصيالً.
ُ
غير أنه سرعان ما تناقضت قرارات الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAمع الخطط الجديدة.
في أكتوبر/تشرين األول  ،2011أعلن رئيس األركان العامة ( )COGSعن رغبة الجيش الشعبي لتحرير
السودان ( )SPLAفي إنشاء شعبة ممكننة في أسرع وقت ممكن .غير أن خطط التحويل اعتبرت
أن هذه العملية لن تبدأ قبل العام  2013على األقل ،بعد تنفيذ الجيش الشعبي لتحرير السودان
(« )SPLAلجدول التنظيم والمعدات» تمت الموافقة عليه حديثًا .وهذا التغيير المفاجئ لم يكن
ليحدث على األرجح لو تم استعراض قطاع الدفاع بشكل رسمي كجزء من عملية التخطيط.
قام الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAمنذ ذلك الحين بتركيز ما يصل إلى  14,000رجل
في مابيل (غرب بحر الغزال) ،مستفيدًا من الشعب األخرى والميليشيات الخاضعة لإلدماج – خاصة
القوات السابقة التابعة لقديت وجاي .من المرجح أن يقوم الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAبتدريب هذه «الشعبة الممكننة» من دون مساعدة دولية .ومن غير المرجح أن تكون
هذه الشعبة ممكننة فعليًا غير أنها ستحصل على األرجح على حصة كبيرة من مركبات النقل
اآللية 41وغالبية مدرعات الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوالتي تم شراء معظمها في
42
العام .2008
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من الجوانب البارزة لـ«القوة المستهدفة للعام  »2017هي الرغبة في خفض حجم الجيش الشعبي
لتحرير السودان ( )SPLAإلى  120,000عنصر 43.إنه رقم تخطيطي ،ولكن تهدف الخطط المستقبلية
لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRإلى خفض حجم الجيش بـ  80,000عنصر خالل السنوات
الثماني المقبلة .غير أن خطط نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRالحالية للعامين
المقبلين لن يكون لها على األرجح تأثير كبير على الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
كما أن تأثيرها سيكون أقل على موازنة الدفاع .يهدف البرنامج إلى معالجة وضع  3,000عنصر من
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي العام  2012و 6,000عنصر في العام  ،2013مع 4,500
آخرين من القوات النظامية األخرى 44.ال شك أن هذا الرقم ّ
أقل بكثير من الهدف القاضي بخضوع
أكثر من  77,000جندي لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRبحلول العام  ،2013وهي
األولوية األولى لـ«ركيزة منع الصراعات واألمن» من خطة تنمية جنوب السودان (.)SSDP
على الرغم مما تقوله حكومة جنوب السودان ( )GoSSفي العلن ،فالتزامها بعملية نزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRغير مؤكد نظرًا إلى عدد التهديدات األمنية والخالفات مع الجهات
المانحة على شكل وطرائق برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRفي المستقبل،
فض ً
ال عن أدوار وكاالت التنسيق 45.من غير المرجح أال تتعرض التطلعات المتواضعة نسبيًا للعامين
المقبلين ألي خطر .وهنالك عالمة مشجعة أكثر وهي أن الحوافز على المشاركة في عملية نزع
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRستتحسن على األرجح بشكل كبير ،مع نية أن يحصل أي
شخص يشارك في هذه العملية ،ويصمد طوال فترتها ،على راتب كامل خالل السنة األولى التي
تعقب التسريح ،فض ً
ال عن الفرص للعثور على عمل لقاء أجر مع الوزارات المختصة والقطاع الخاص.
يمكن لعملية اختيار المرشحين لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRأن تثير مشكلة
باعثة أكثر على االنقسام .غالبًا ما يفترض أن إصالح القطاع األمني ( )SSRيلي أي برنامج لنزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج ( ،)DDRغير أنه ال بد من اتخاذ القرارات بشأن المستويات المناسبة لقوات
األمن وعدد ونوع المقاتلين الذين سيتم إدماجهم فيها قبل القيام بأي جهد للتسريح .وذلك
يعني أنه غالبًا ما يتم النظر في المسألتين معًا ،في أفضل األحوال ،كجزء من برنامج شامل
لتطوير األمن 46.غير أن سياسة حكومة جنوب السودان ( )GoSSالمتعلقة بالعفو عن الميليشيات
تعني أنه ما من نهاية حاليًا لعملية اإلدماج وأن الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAقد
يكون في صدد إدماج قوات ميليشيات في حين تشارك في الوقت نفسه في برنامج نزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج ( .)DDRعالوة على ذلك ،تستم ّر جماعات الميليشيات النشطة بنشر
شائعات بأن قوات التمرد «المدمجة» ستكون من بين المجموعات األولى التي سيتم تسريحها من
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAعلى الرغم من أن ذلك لن يؤثر على األرجح على أول
سنتين من البرنامج ،فقد يؤدي الهدف القاضي بتسريح  61,000آخرين في السنوات الالحقة إلى حالة
عدم استقرار كبيرة في الجيش (فض ً
ال عن ترك الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAيعاني
ّ
بأقل قدرة) وذلك في حال استهداف جماعات
من نقص في القوى العاملة ،وبالتالي أن يصبح
عرقية محددة وعدم المحافظة على التوازن الهش.
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هنالك دالئل على أن الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوالمخططين لعملية نزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج (( )DDRلجنة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRفي جنوب
السودان وبعثة األمم المتحدة في جنوب السودان ( )UNMISSوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
يتحدثون بشكل متناقض عن أهداف البرنامج ،مع توقع المخططين تجنيد مجموعة أولية من
المرشحين الشباب األصحاء والمؤهلين ،تبقى إرادة الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
واضحة في استخدام هذا البرنامج لطرد الجنود غير المؤهلين ألداء مهامهم 47.وبما أن الجيش
الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAلم يمنع تجنيد المزيد ،فثمة خطر بأال يؤدي البرنامج إلى أكثر
من مساعدة الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAعلى سد النقص في قواته ،في حين
يحتاج الجيش للحفاظ على قوته للرد على عدد متزايد من التحديات األمنية.
وما يثير الجدل أن مجموع التكاليف المقدرة لهذا البرنامج هو  1.3مليار دوالر أميركي مع تخطي
تكاليف أول سنتين  250مليون دوالر أميركي .من الواضح أن لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة
اإلدماج ( )DDRمكانتها بين المبادرات األخرى لتحديد حجم القوى األمنية ،ولكن ليس على النطاق
المقترح في الخطط الحالية ،خاصة عندما يكون األثر الصافي خالل السنتين أو الثالث سنوات
األولى هو عدم إجراء أي تخفيض في اإلنفاق على األمن .إن المقاربات البديلة ،مثل استخدام جزء
48
من التمويل إلطالق صندوق للمعاشات التقاعدية ،إلى جانب طرح مبادرات اإلعادة إلى الخدمة،
تستحق النظر فيها .في هذه الحاالت ،يمكن تطبيق التشريعات القائمة ،مثل قانون المعاشات
التقاعدية للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوقواعده وتنظيماته التي تحدد شروط
االستفادة على أساس مدة الخدمة.
لم يتم استغالل المقاربات البديلة لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRأو
الملحقات المضافة إليها ،والتي تم تحديدها في الورقة البيضاء بشأن الدفاع للعام  ،2009استغالالً
كام ً
ال ،مثل إنشاء قوات احتياطية للحفاظ على القوة في حين يتم خفض التكاليف .وثمة خيار آخر
يقضي بالتركيز على اإلنتاج العسكري للحد من اإلنفاق على الدفاع من خالل إنتاج السلع األساسية
لالستخدام العسكري ،مما يولّد األرباح لتعزيز موازنة الدفاع .تنطوي هذه المبادرات باعتراف الجميع
على درجة عالية من المخاطر والتحديات ،لكنها تتطلب المزيد من الدراسة لمعرفة ما إذا كان
يمكن تنفيذها بنجاح في ظل عدم وجود برنامج فعال لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
(.)DDR

العقليات/التحول العقائدي
تغيير
ّ

على الرغم من التحديات ،فتعديل المكونات المادية للجيش – أي حجمه وتركيبته وهيكلته
ومعداته  -قد يكون ذا متطلبات أقل من تغيير نهج المفاهيم أو تغيير عقليات القادة الرئيسيين
وأصحاب القرار .على الرغم من أن ذلك أكثر صعوبة ،إال أن تغيير العقليات ونهج المفاهيم قد يؤدي
إلى فعالية أكبر في العمليات وتسريع عملية اإلصالح في المدى القصير .تحدد المراجع المتوفرة
التحول في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAالحاجة إلى تغيير عقلية الجيش ،غير
بشأن
ّ
أنها تفشل في تحديد التعديل المطلوب أو سبل تحقيق هذا التعديل.
مهمة قيد اإلنجاز
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يركز نهج الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAالحالي في مراكز العمليات على استنزاف
أعدائها (أو مرتكبي أعمال العنف) ،وهو تدمير قوة العدو ،ومصادرة أو تدمير معداته .وسيلة
الجيش الشعبي لتطبيق نهج االستنزاف للعمليات العسكرية ثابتة في الغالب ،وهي تتسم
بأنها تنفذ بخط مستقيم ،وسطحية ،وتفتقر إلى الحركة .واألمثلة على هذا النهج للعمليات
تشمل ما يلي:
y yهيكل قوة أحادي البعد يفتقر إلى تخصص صحيح ،مثل التركيز على األمن الداخلي وعمليات
المسح األولية والمراقبة ،أو الحركة السريعة؛
y yالنشر الواسع النطاق لقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي سائر المناطق
الحدودية الشاسعة بدالً من التركّ ز في المناطق األكثر عرضة للخطر؛
ً
y yاستخدام عمليات نزع السالح القسرية كحل لسائر التحديات األمنية الداخلية بدال من التركيز
على مصدر قوة العدو.
في حين أن الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAال يمتلك عددًا كبيرًا من معدات نقل
بري وجوي ،األمر الذي يحد من حركته االستراتيجية والتكتيكية ،إال أنه ال يملك العدد الكافي من
المعدات من أجل تجهيز عدد من الوحدات تجهيزًا كام ً
ال وتركيز القدرات ،بدالً من تشتيت الموارد
بشكل تدريجي عبر عدة وحدات مختلفة .يم ّثل التشكيل الوشيك لشعبة ممكننة ،سيكون
يتحول الجيش
لها حصة أكبر من معدات النقل ،خطوة إيجابية في عملية التطوير – شرط أن
ّ
الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAمن نهج االستنزاف إلى توظيف مفهوم نهج «فن العمليات»
49
و«نهج المناورة للعمليات».
يتم التعبير عن فن العمليات من خالل مناورات مادية وذهنية :تنطوي المناورة المادية على
إشراك قوات نقّ الة في مواقع عميقة وقريبة وخلفية واحتياطية ،ولكن األهم من ذلك ،فالمناورة
النفسية تهدف إلى تحطيم تماسك عدو وإرادته في القتال (كيسزلي ،2005 ،ص .)3 .ويكون األثر
الناجم هو هزيمة نظام العدو ،التي قد تنطوي أو ال تنطوي على تدميره بالكامل .وذلك أيضًا من
ّ
ّ
يمكن الجيش الشعبي
لحل التحديات األمنية ،كما أنه
السبل األكثر فعالية من حيث التكلفة
لتحرير السودان ( )SPLAمن القتال فقط عندما يكون ذلك ضروريًا من أجل تحقيق أهداف عمالنية.
إن التغيير في العقلية وتطبيق فن العمليات قد يجعالن أيضًا الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAأكثر استباقية ،مع السماح له بمزامنة وترتيب قواته (بالتنسيق مع قوات األمن األخرى) من
أجل توقع التهديدات .وبشكل خاص فهو وثيق الصلة بالقتال العرقي الموسمي ،الذي يمكن
التنبؤ به إلى حد ما من حيث الوقت والمكان .كما أنه قد ينطوي على تحديد «مركز ثقل» – أو
مصادر سلطة  -عدو أو مرتكب عنف معين .يؤدي حشد تأثير العمليات ضد مصادر قوة العدو
في نهاية المطاف إلى انهيار قوته وإرادته في القتال .وقد يشمل تطبيق هذا النهج على القتال
العرقي التركيز على أمن الحدود لمنع قدرة وصول القبائل إلى األسلحة الصغيرة والذخيرة.
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في محاوالته لمواجهة الميليشيات المتمردة ،لطالما ركّ ز الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAعلى االستنزاف  -مع نتائج سيئة .وقد نفّ ذ الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
عدة عمليات فاشلة لتدمير ميليشيا أتور في والية جونقلي الشمالية في العامين  2010و .2011في
أدى إلى زوال الميليشيا،
الواقع ،كان قتل أتور في ديسمبر/كانون األول في العام  2011هو الذي ّ
ّ
إذ دمر مركز ثقلها وكسر إرادتها في مواصلة القتال .غير أن قوات أتور ال تزال تشكل تهديدًا.
فعلى غرار العديد من الميليشيات األخرى ،اختار غالبية المتمردين االندماج في الجيش الشعبي
لتحرير السودان ( .)SPLAوكما أن نزع السالح القسري كان هو الرد الوحيد على القتال العرقي،
فعروض العفو واإلدماج قد شكلت االستراتيجية األولية المستخدمة لمعالجة مسألة الميليشيات.
أدى ذلك إلى المزيد من عدم االستقرار والتحديات على مستوى الموازنة .إن التخ ّلص من قيادة
وقد ّ
الميليشيات ،الذي أعقبه االحتواء السريع واستخدام مقاربات االستجابة لنزع السالح والتسريح
يقدم استراتيجية بديلة تجسد تعابير فن العمليات.
وإعادة اإلدماج (ّ ،)DDR
على الرغم من أن مفاهيم فن العمليات قد ُأدخلت على الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAفي سلسلة من الدورات التدريبية القصيرة ،فسيستلزم اعتمادها وتوظيفها المزيد من
التلقين للمبادئ وتغيير العقليات إذا ما أريد لها أن تكون مفيدة على المدى القصير .التغييرات
في الهيكلة والتنظيم وعمليات اإلدارة وحدها لن تؤدي إلى تحقيق عملية تطوير كبيرة في
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAعلى الرغم من أن القدرة على تحمل التكاليف وزيادة
المساءلة قد تساعد على تحقيق بعض أهداف اإلصالح .ال بد من تغيير العقلية إذ أن ذلك بالغ
األهمية لضمان تطوير القدرات وكفاءة استخدام الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي
المهام األمنية الدفاعية والداخلية على حد سواء.

مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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 .4تطوير جهاز شرطة جنوب السودان :ما هي
األولويات الملحة؟
األصول والهيكلية األولية

قد تكون عملية تطوير جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSالمفتاح لتعزيز األمن في جنوب
السودان .فلو كان جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSقادرًا على الحلول محل الجيش الشعبي
لتحرير السودان ( )SPLAفي المناطق الحضرية والريفية الداخلية ،من خالل تطوير مجموعة من
شعب الشرطة المجتمعية الفعالة ووحدات االستجابة شبه العسكرية والمتخصصين (مثل شعب
التحقيقات الجنائية وشرطة المرور) ،يمكن عندها للجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
التركيز على مهمته العسكرية الرئيسية – وهي مواجهة سائر المخاطر التي قد تهدد الدفاع.
وكما هي الحال مع سير األحداث الوطنية الكبرى مثل االنتخابات ،فذلك قد يتطلب صدارة جهاز
شرطة جنوب السودان ( )SSPSفي منع الصراعات الطائفية غير أنه قد يشمل «مساعدة عسكرية
(من الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ))SPLAللسلطات المدنية» 50للتصدي للميليشيات.
يستعرض هذا القسم عملية تطوير جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSمنذ اتفاق السالم
الشامل ( )CPAويستكشف ما إذا كان جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSعلى المسار الصحيح
ألخذ زمام المبادرة من الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي تسيير مهام األمن الداخلي.
تم تأسيس جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSبشكل رسمي في العام  .2005وشمل أعضاؤه
ّ
األولون ثالث مجموعات مختلفة :شرطة حكومة السودان ( )GoSالسابقة ،والتي كان مقرها السابق
في مدن في جنوب السودان تابعة لحكومة السودان ()GoS؛ مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير
السودان ( )SPLAالذين تم تعيينهم كشرطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة/
الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA؛ وضباط وجنود تم تسريحهم من الجيش الشعبي
لتحرير السودان ( .)SPLAفي العام  ،2006تم دمج هذه المجموعات ضمن جهاز شرطة جنوب
السودان ( )SSPSوباتت تحت سيطرة وزارة الداخلية في حكومة جنوب السودان (.)GoSS
على الرغم من أن قانون العقوبات (حكومة جنوب السودان (2009 ،)GoSSأ) وقانون اإلجراءات
الجنائية (حكومة جنوب السودان (2009 ،)GoSSب) وقانون الخدمات الشرطية (حكومة جنوب
السودان (2009 ،)GoSSج) توفر أساسًا تشريعيًا جيدًا ،لم يضطلع جهاز شرطة جنوب السودان
( )SSPSحتى اآلن بواليته القاضية بتوفير األمن الداخلي من خالل اختيار األفراد المؤهلين وتوفير
التدريب المهني ومنع الجرائم والتحقيق فيها وتعزيز مفاهيم الشرطة المجتمعية وتأمين
المسؤولية المالية والحفاظ على النزاهة داخل الجهاز .لم يتلق جهاز شرطة جنوب السودان
( )SSPSقبل نهاية العام  - 2009مع اقتراب موعد االنتخابات الوطنية في أوائل العام  – 2010أي
اهتمام يذكر من الحكومة والجهات الفاعلة الحكومية والدولية في عملية إصالح القطاع األمني
( .)SSRغير أن الهياكل التنظيمية الفعالة ،وحتى المعدات والبنية التحتية األكثر إلحاحا لم تترجم
على أرض الواقع.
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حجم القوات والتجنيد

حتى العام  ،2010واصل جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSاستيعاب عدد كبير من أفراد الجيش
الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAوذلك على نحو شبه يومي ،مع تدريب ضئيل أو معدوم ،مما
شكل تحديات كبيرة على مستوى البرمجة لقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
والجهات الفاعلة الدولية المعنية بقطاع إنفاذ القانون .كل من جهاز شرطة جنوب السودان
( )SSPSوالجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAيدركان أن بعض األفراد يمتلكون الزي الرسمي
لكلتا المنظمتين كما أن بعضهم ال يزالون يتقاضون رواتب منهما .تتفاقم هذه المشكلة ج ّراء
عدم وجود تمييز واضح بين األجهزة األمنية من حيث التدريب والعقلية والمهام.
نتيجة للتدفق العسكري الدائم في الشرطة وتدني مستوى مساءلة األفراد ،تواجه قيادة جهاز
شرطة جنوب السودان ( )SSPSصعوبة في تحديد الحجم الفعلي للقوات .وذلك يعني أنه من
المستحيل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد أو تعقب معدات الشرطة وسجالت
التدريب .أثناء التحضيرات األمنية النتخابات العام  ،2010أشارت التقديرات إلى اشتمال جهاز شرطة
جنوب السودان ( )SSPSعلى ما يصل إلى  30,000فرد ،غير أن  16,000 – 14,000منهم فقط كانوا
قدرت األمم المتحدة قوة جهاز شرطة
«مفيدين ويمكن نشرهم» 51.في يناير/كانون األول ّ ،2011
جنوب السودان ( )SSPSبحوالي  33,000عنصر ،من بينهم  6,000 – 5,000مجندًا جديدًا بدأوا التدريب
في أوائل العام ( 2010بعثة األمم المتحدة في السودان ( .)2011،)UNMISلقد ّ
شكل هؤالء المجندون
مجموعة «غرب الرجاف» سيئة السمعة.
لقد اختارت كل والية  600 - 500مجند وأرسلتهم إلى الرجاف (بالقرب من جوبا) للخضوع للتدريب
قبل التصويت .وكانت الفكرة أن عناصر الشرطة هؤالء المدربين حديثًا سيعودون إلى والياتهم
لتشكيل العمود الفقري لجهاز شرطة «جديد» لجنوب السودان ( )SSPSلالنتخابات واالستفتاء .لم
تفلح هذه الخطة في مسعاها .غير أنه خالل التدريب ،أطلقت اتهامات بسوء المعاملة من قبل
52
المدربين الذين كانوا بمعظمهم من الجيش الشعبي لتحرير السودان (.)SPLA
استمر حجم جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSبالتنامي خالل العام  2011مع محاولة الواليات
بشكل مستقل تدريب المزيد من عناصر الشرطة .على سبيل المثال ،قامت والية شرق االستوائية
بتدريب  700عنصر إضافي من الشرطة في العام  53.2011وقدر حجم القوة بـ  50,000 – 48,000عنصر في
منتصف العام  2011بعد عملية الفرز التي جرت بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران من العام نفسه.
فض ً
ال عن محاولة شمل سائر عناصر جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSركزت عملية الفرز على
54
تحديد السن ومستويات اإللمام بالقراءة والكتابة والخلفية والوالءات السياسية.

القيادة والرواتب

يواجه جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSتحديات خطيرة على مستوى القيادة ،ال سيما على
تم جذب
مستوى الواليات والمقاطعات (والتي تشمل في المقام األول رتب العقيد
والمقدم) .لقد ّ
ّ
معظم العقداء مباشرة من الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي العام  .2008 –2007وكان
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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العديد من هؤالء الضباط من وحدات قوات دفاع جنوب السودان ( )SSDFالسابقة التي تم دمجها
في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي أعقاب إعالن جوبا في العام  2006وببساطة لم
يكونوا مطلوبين من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAإن هؤالء الضباط ليسوا
فقط غير مدربين ،ولكن الكثير منهم أميون أو مسنون أو ذوو إعاقات من الحرب .معظمهم يرون
أنفسهم على أنهم «ملحقون» بجهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSمن الجيش الشعبي لتحرير
السودان ( )SPLAألجل غير مسمى ،بدالً من أن يكونوا جزءًا من الجهاز .وهم يظلون متفائلين
أنهم سيحصلون على المزايا نفسها مثل زمالئهم الذين بقوا في الجيش .ال شك أنهم قد
أصيبوا بخيبة أمل ج ّراء التباينات في شروط الخدمة ،ال سيما الرواتب في فترة ما قبل العام  :2012إذ
يتقاضى العقيد في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAحوالي  3,900جنيه جنوب سوداني
في الشهر مقارنة مع نظيره في جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSالذي تقاضى فقط  900جنيه
جنوب سوداني (قبل فبراير/شباط – مارس/آذار  .)2012على الورق ،يتلقى العقيد في الجيش
الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAراتبًا أكبر من أرفع شرطي في جهاز شرطة جنوب السودان
( .)SSPSوكان التفاوت كبيرًا على مختلف المستويات ،مع تقاضي أفراد الجيش الشعبي لتحرير
السودان ( )SPLAراتبًا يفوق ذلك الذي يتقاضاه عناصر جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSبثالث
إلى أربع مرات .ومن المدهش كيف أن عناصر جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSلم يتذمروا من
هذا الوضع بصراحة أكثر ،خاصة بالنظر إلى دوره شبه العسكري المماثل في المناطق الريفية.
في العام  ،2011شملت موازنة الشرطة  253مليون دوالر أميركي لرواتب الشرطة و 14.3مليون دوالر
أميركي لتغطية تكاليف التشغيل ونفقات رأس المال 55.وهذا غير كاف لتلبية االحتياجات الضخمة
ألي قوة ناشئة حديثًا ،ال سيما إذا كان ذلك لتس ّلم قيادة األمن الداخلي من الجيش الشعبي لتحرير
السودان ( .)SPLAهنالك أدلة على أن جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSقد تلقى أمواالً إضافية
من الحكومة ألداء مهام أو مشاريع محددة ،غير أن األموال الخارجة عن نطاق الموازنة ،والتي يتم
صرفها بشكل طارئ ،ال تساعد الشرطة أو مستشاريهم ،على التخطيط لعملية تطوير طويلة
56
األمد.
شمل هيكل قيادة جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSخالل العام  2011مفتشًا عامًا للشرطة
( ،)IGPيكون مسؤوالً أمام وزير الداخلية ،ونائبًا له – وكالهما برتبة فريق؛ ثالثة مفتشين عامين
للشرطة ( )IGPمساعدين في الرعاية االجتماعية واإلدارة والسكك الحديدية والنقل النهري
ومتحدثًا رسميًا – كلهم برتبة لواء؛ و 14مديرًا ،من بينهم تسعة ألوية .وكان  70في المائة من
هؤالء الضباط من جماعة الدينكا العرقية .بحلول ديسمبر/كانون األول  ،2011كان هذا االتجاه ال
يزال ساريًا في الواليات؛ تسعة من مفوضي الشرطة العشرة (وكلهم برتبة لواء) كانوا من جماعة
الدينكا.
تشير هذه التعيينات بوضوح إلى أن جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSال يحاول الحفاظ
على توازن عرقي في أوساط القيادة العليا ،كما يتجلى حاليًا في مجلس الوزراء .غير أن القوات
المساعدة  -التي تشكلت بمعظمها من مجندي غرب الرجاف الذين لم يعودوا إلى والياتهم -
هي متعددة االنتماء العرقي .كما أن استخدامها الحالي في والية جونقلي لردع الصراع العرقي
27

مسح األسلحة الصغيرة | ورقة عمل التقييم األساسي لألمن البشري رقم 27

يشير إلى أن هذه القوة شبه العسكرية ستُ ستخدم للتصدي لحاالت الطوارئ في الواليات ،ولكنها
تبقى تحت السيطرة المركزية للمفتش العام للشرطة (( )IGPمن خالل المفتش العام للشرطة
المساعد لشؤون العمليات).

التنظيم

تطور تنظيم جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSعلى
خالل فترة اتفاق السالم الشامل (،)CPA
ّ
المستوي الوطني ومستوى الواليات .إن مفوضي الشرطة ،الذين يرفعون تقاريرهم في المقام
األول إلى حكام والياتهم فض ً
ال عن مقر جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSالرئيسي في جوبا
للحصول على توجيهات بشأن السياسات واإلدارة (بما في ذلك الرواتب) وبعض الدعم اللوجستي،
بما يخص الشرطة على مستوى الواليات .غالبًا ما تشمل شرطة الوالية فرعي المرور والتحقيق
الجنائي 57التي ترفع تقاريرها على المستوى الوطني ومستوى الواليات .أن مفهوم الخدمات
الشرطية الالمركزية ال يزال يشكل تحديات كبيرة واضحة .يواجه المفوضون وكبار الضباط صعوبة
في فهم أدوارهم ومسؤولياتهم فهمًا تامًا أثناء تعاملهم مع سالسل األوامر المتضاربة على
األرجح وبطء عملية تطوير مركز متماسك (المقر الرئيسي لجهاز شرطة جنوب السودان ()SSPS
في جوبا) في إمالء السياسات واإلجراءات.
تم إنشاء شعبتين إضافيتين على المستوى الوطني خالل فترة اتفاق السالم الشامل (:)CPA
األمن العام 58والقوات المساعدة المذكورة أعاله .وعكس األمن العام منظمات مماثلة في الشمال،
وهو قد هدف إلى ردع السلوك الهدام والتحرك السريع للتصدي لالضطرابات المدنية .كان مقر
هذا الجهاز في غالبية األحيان على المستوى الوطني أو مستوى عاصمة الوالية ،وقد انتقده
الجمهور بسبب النهج الباطش الذي اعتمده وانعدام المساءلة .وكان ينظر إليه على أنه أداة في
تم ّ
حل جهاز األمن العام بعد وقت قصير
يد الحكومةُ ،يستخدم لقمع أي إشارات لعدم الوالء .لقد ّ
من االستقالل.
يضطلع جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSبمهام الهجرة والجمارك في المطارات الدولية
والموانئ الرئيسية للدخول/الخروج في جنوب السودان – وهو تحول آخر مهم من فترة اتفاق
يتحمل جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSقط
السالم الشامل ( .)CPAعلى مر التاريخ ،لم
ّ
مسؤولية أمن الحدود بالكامل ،ولكن تشكيل «إدارة شؤون الحدود» في وزارة الداخلية وشعبة
«شرطة الحدود» داخل فرع عمليات جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSيشير إلى نية واضحة في
هذا االتجاه .لضمان فعالية هذه الشعبة ،ال بد من وجود التنسيق الوثيق بين جهاز األمن الوطني
( )NSSوالجيش الشعبي لتحرير السودان (.)SPLA
يمكن القول إن بعض األحداث الرئيسية – أوالً االنتخابات ومن ثم االستفتاء – قد ساعدت على
تحديد أدوار ومسؤوليات جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSفي ّ
ظل غياب استراتيجية أمنية
وطنية واضحة المعالم .على الرغم من أن العالقة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
والشرطة قد أثبتت أنها صعبة للغاية في البداية ،كان تق ّبل صدارة الشرطة في مواجهة األحداث
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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الرئيسية حاسمًا في عملية تطور جهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSكانت الدوريات المشتركة
 بما في ذلك موظفو مصالح السجون والحياة البرية واإلطفاء – من المشاهد المنتظمة فيجوبا خالل العامين  2010و ،2011كما أن مراكز العمليات المشتركة ( )JOCكانت بمثابة مراكز متعددة
الوكاالت لتبادل المعلومات والتنسيق .بحلول العام  ،2011فإن االشتباكات التي كانت تحدث عند
قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوالشرطة بعمليات مشتركة اصبحت في الغالب
شيئًا من الماضي.
تم ترك الترتيبات األمنية ليوم االستقالل  -حيث
تمت مناقشته في القسم األولّ ،
لكن ،وكما ّ
كان الخطر مرتفعًا نظرًا إلى وجود وسائل اإلعالم الدولية – بمعظمها للجيش الشعبي لتحرير
السودان ( )SPLAوجهاز األمن والمخابرات الوطنية (/)NISSجهاز األمن الوطني ( )NSSوالحرس
تم توكيله بتأمين المرافقة وأداء واجبات
الرئاسي .أما جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSفقد ّ
تتعلق بتنظيم حركة المرور وتحديد بعض المسارات ،ولم يكن لدورهم األثر الهام في حال وقوع
أي حادث أمني.

التخطيط لعملية التحول

ّ
شكلت التغييرات في مجلس الوزراء في جنوب السودان في أغسطس/آب  2011الحافز لوضع
الخطط من أجل تعديل هيكلية وتنظيم جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSوزيادة الرواتب
وبناء بنية تحتية إضافية .تتضمن خطة العمل لتحول األمن المدني 59أهدافا للحد من حجم جهاز
شرطة جنوب السودان ( )SSPSوتحويله إلى قوة من  36,000عنصر تقريبًا وخفض عدد التوجيهات
على مستوى المقر الرئيسي من  14إلى ( 5أنظر الجدول  )1وبناء  50مركزًا جديدًا للشرطة (أربعة
في كل والية وعشرة في جوبا).
ودعمًا لوزير الداخلية المعين حديثًا أليسون مقايا ،أعلن الرئيس (بصفته قائدًا للشرطة) عن
النية في إجراء مراجعة لألجور في نوفمبر/تشرين الثاني  2011من أجل معالجة التفاوت في الرواتب
بين الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوجهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSتب ّين
اإلشارات أن الرواتب اإلجمالية في جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSستشهد زيادة لتتناسب
مع رواتب الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAللرتب نفسها قبل منتصف العام  .2012وذلك
مرتبط باعتماده في الموازنة الوطنية ،وهو قد يتأثر بتدابير التقشف الناجمة عن توقف إنتاج
60
النفط في أوائل العام .2012
خالل الفترة التي تلت االستقالل مباشرة ،واصل جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSاستيعاب
المزيد من العناصر ،مثل رجال الشرطة الـ 400الجنوب سودانيين ومسؤولي الجمارك الذين كانوا
يخدمون في الشرطة السودانية وتبرأت منهم الخرطوم بعد االستقالل .على الرغم من خضوعهم
للتدريب الرسمي كأفراد في الشرطة وتشكيلهم فعليًا جهاز الضباط في الرتب المتوسطة ،إال أن
معظمهم في أشد الحاجة إلى التدريب على اللغة اإلنجليزية .جنبا إلى جنب مع هذه المجموعة،
أدى االرتفاع في عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين  40و 50عامًا ،والذين تم استيعابهم في
29
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جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSمن قوى أخرى ،إلى استعراض لخيارات التقاعد/التعويضات.
خارج نطاق خطط نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( )DDRالمستقبلية ،كان جهاز شرطة
جنوب السودان ( )SSPSينظر في الخيارات لتقليص حجم القوة من خالل نهج تدريجي .على سبيل
المثال ،تقاعد بأجر كامل في العام األول ،يليه بنصف أجر في السنتين الثانية والثالثة ،وهلم جرًا.
وفي حين أنه لم يتم بعد اإلعالن عن أي خطط ملموسة ،إال أنه من المشجع أن تجري مناقشة
الخيارات البديلة لعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج (.)DDR
لقد أحدثت والية مقايا في منصب وزير الداخلية تغييرات كبيرة في هيكل الشرطة .وكتمهيد
لهذه العملية ،أمر الرئيس بحل شعبة األمن العام المثيرة للجدل بعد االستقالل ،األمر الذي خ ّلف
ليصار إلى استيعابهم في جهاز األمن الوطني ( )NSSأو نشرهم
العديد من العناصر السابقين إما ُ
على شعب أخرى في جهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSسارعت وزارة الداخلية ،نظرًا إلى حرصها
على تعزيز الصورة العامة لجهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSإلى ضمان استيعاب غالبية عناصر
األمن العام في جهاز األمن الوطني ( )NSSاألقل مكانة 61.إن غالبية القوات المساعدة ،التي ترفع
تقاريرها إلى المفتش العام للشرطة ( )IGPمن خالل توجيهات العمليات ،تُعتبر اليوم كجهاز
مساعد وطني يتم نشره خالل حاالت الطوارئ الداخلية .باإلضافة إلى ذلك ،شكل جهاز شرطة

المقررة لجهاز شرطة جنوب السودان ()SSPS
الجدول  .1عملية إعادة التنظيم
ّ
المديريات الراهنة لجهاز شرطة جنوب
السودان ()SSPS
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yالعمليات
yاألمن العام ودائرة التحقيق الجنائي
yالتدريب
yالبحوث والتخطيط
yالمرور
yالشؤون اللوجستية
yالرفاه االجتماعي
yالمعايير المهنية
yالمالية
yالشؤون القانونية
yاالتصاالت
yاإلدارة
yالهجرة
yاإلعالم والتوجيه

الهيكلية الجديدة (فبراير/شباط )2012
(المديريات التابعة للمفتش العام للشرطة
المساعد)
y yاإلدارة
y yدائرة التحقيق الجنائي والجرائم
y yالعمليات
y yالتدريب وتنمية الموارد البشرية
y yالرفاه االجتماعي

جنوب السودان ( )SSPSقوة اإلنقاذ في حاالت الطوارئ الكائن مقرها في جوبا (باالعتماد على
أفراد من القوات المساعدة) 62بما يتزامن مع انسحاب دوريات الشرطة العسكرية التابعة للجيش
الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAكانت هذه القوة في البداية تحت سيطرة مقر جهاز شرطة
جنوب السودان ( ،)SSPSومن ثم تم نقلها تحت سيطرة مفوض شرطة والية االستوائية الوسطى.
يتو ّقع من قوة اإلنقاذ في حاالت الطوارئ االستجابة التصاالت « »999بالتوازي مع تطوير مركز جوبا
لالتصال في حاالت الطوارئ ( .)JECCيعتزم نائب المفتش العام للشرطة ( )DIGPاالنتهاء من
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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اإلنشاء المتكامل لمركز جوبا لالتصال في حاالت الطوارئ ( )JECCبحلول شهر يوليو/تموز .2012

63

المساعدة الدولية

كان للمساعدة الدولية دور في التغييرات داخل جهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSفقد تم
تأسيس وحدتين متخصصتين بدعم دولي في العام  :2011الدوريات الخاصة بالمواشي ودوريات
الطرق السريعة .يصعب في ّ
ظل الموارد القليلة رؤية كيف يمكن لهاتين الوحدتين التأثير على
المستوى الوطني ،غير أنهما قد تكونان مفيدتين على المدى الطويل في المناطق التي تشهد
مشاكل معينة .مما ال شك فيه أن وجود وحدة دوريات خاصة بالمواشي في المناطق النائية من
والية جونقلي الجنوبية سيردع الهجمات على الماشية والنزاعات على حقوق الرعي .كما أن الطرق
المعبدة الجديدة خارج جوبا بحاجة أيضًا إلى تواجد الشرطة .فقد شهد العام  2011وقوع أكثر من 100
64
حادث سير خطير في الشهر على طريق جوبا -نمولي الذي ظل قيد البناء طوال عدة سنوات.
يمكن القتناء  10دراجات نارية وتخرج  15شرطيًا دراجًا في سبتمبر/أيلول  2011أن يحد من خطر وقوع
65
حوادث ،غير أنه ال بد من المزيد من الدعم اللوجستي لضمان عمل الوحدة بشكل صحيح.
هنالك أيضا محاوالت دولية لتعريف قيادة جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSعلى مبادئ
تم تصور هذه المبادئ في األصل من قبل
الشرطة القائمة على المعلومات االستخبارية (ّ .)ILP
جهاز شرطة مقاطعة في بريطانيا لتُ طبق في وقت الحق في الواليات المتحدة من أجل تحسين
العمليات االستخبارية بعد  11سبتمبر/أيلول 2001؛ وهي توجه عمل الشرطة حول إدارة وجمع ومعالجة
وتحليل ونشر وتبادل المعلومات واالستخبارات الجنائية ،فض ً
ال عن المساءلة اإلدارية والمسؤولية
من أجل تحقيق النتائج (بيترسون ،2005 ،ص ص .)9-6 .ال تختلف عمليات الشرطة القائمة على
المعلومات االستخبارية ( )ILPعن مفاهيم االستخبارات العسكرية التي كانت جزءًا من دورات
تخطيط وعمليات القوات المسلحة ألكثر من  40عامًا .من المفيد غرس مفاهيم الشرطة القائمة
على المعلومات االستخبارية ( )ILPفي عقلية قادة جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSويتوقع
في نهاية المطاف أن يعزز من التحسينات .لكن ،على المدى القصير ،سيؤدي تدني مستوى
اإللمام بالقراءة والكتابة وانعدام القدرات في مجال معالجة المعلومات وضعف فرص الوصول إلى
نظم المعلومات إلى الحد من تطبيق مبادئ الشرطة القائمة على المعلومات االستخبارية (.)ILP
فأي محاوالت لتنفيذ أكثر من أساسيات هذه المبادئ لن يؤتي على األرجح بثمار في الوقت الراهن.
على الرغم من اإلشارات اإليجابية لعمليات اإلصالح ،ثمة مؤشرات قوية على أن جهاز شرطة جنوب
السودان ( )SSPSيواجه التحديات نفسها بخصوص الرواتب مثل الجيش الشعبي لتحرير السودان
( ،)SPLAبما في ذلك التضخم في الحجم وعدم الدقة في جداول الرواتب وضعف عملية رفع
التقارير المالية .على الرغم من أن إحدى مبادرات األمم المتحدة المتعلقة بالشرطة في العام 2009
والتي قضت باحتساب عدد العناصر الفعليين في جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSقد أسفرت
عن قاعدة بيانات محوسبة وزيادة في التنسيق في وضع جداول الرواتب في الواليات والمقار
الرئيسية ،ثمة العديد من التفاصيل التي باتت اليوم قديمة .وعلى الرغم من المحاوالت الجديدة
لتجميع سجالت دقيقة ،غير أن هذه المبادرة ال تتمتع بتأثير ُيذكر على جهاز شرطة جنوب السودان
66
( .)SSPSفهي في المقام األول عملية تمتلكها األمم المتحدة.
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تحسب سلطات شرطة الوالية بانتظام رواتب  3,000موظف بالضبط من دون أي محاسبة على
الغياب أو المرض أو التجنيد اإلضافي .وبفضل الدعم الدولي ،لمبادرة مستمرة ترمي إلى إدخال
النظم الحاسوبية المطورة وتدريب الموظفين اإلداريين وتوفير بنية تحتية أفضل في سائر أنحاء
الواليات العشر ،يمكن تحسين الوضع .باإلضافة إلى ذلك ،فجهاز شرطة جنوب السودان (،)SSPS
وبدعم دولي ،قد رمى إلى تنفيذ عملية تدقيق أخرى للموظفين من أجل تحديث قاعدة بيانات
الموارد البشرية ،اعتبارًا من  1فبراير/شباط  .2012يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم شمل سائر العاملين
في قاعدة البيانات قبل حدوث المزيد من التغييرات على مستوى حجم وتركيبة وهيكلية جهاز
شرطة جنوب السودان (.)SSPS

سوء السلوك

ال تزال االتهامات توجه إلى أفراد جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSالمنتشرين في المدن
الكبرى ،خاصة شرطة المرور ،بارتكاب أعمال التخويف واالبتزاز .غالبًا ما كان سلوكهم ،فض ً
ال عن
سلوك غيرهم من أفراد قوات األمن في نقاط التفتيش المشتركة بين القوى العسكرية/األمنية
في جوبا في العام  2010وأوائل العام  ،2011كان يرثى له ،ال سيما في الليل .فاإلفادات عن حاالت السكر
والعدائية غير المبررة واالعتداءات واالبتزاز كانت روتينية.
شهدت فترة االستقالل بعض التحسن في سلوك جهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSوقد
تراجعت التقارير عن أعمال الترهيب واالعتداءات ،خاصة منذ نشر فرقة اإلنقاذ .على الرغم من ذلك،
ال يزال اللوم بشأن موجات انعدام األمن في جوبا وغيرها من المدن الرئيسية يلقى على الشرطة.
وال يزال االبتزاز يمثل مشكلة رئيسية وهو ينسب إلى االنخفاض النسبي لرواتب عناصر الشرطة،
مقارنة مع نظرائهم في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( 67.)SPLAأشارت نتائج استطالع أجراه
مستشارون دوليون في مراكز الشرطة الرئيسية في ست واليات في منتصف العام  2011إلى أن
أكثر من  40في المائة من األشخاص الذين يطلبون المساعدة من جهاز شرطة جنوب السودان
68
( )SSPSكان ُيطلب منهم دفع رسوم لقاء خدماتهم.
إن استغالل التشريعات غير الواضحة والدائمة التغير ،المطبقة من قبل عناصر الشرطة الذين
ال يمتلكون سوى مقدار ضئيل من الفهم لسيادة القانون ،يوضح األسباب الجذرية للفساد
وسوء السلوك على المستوى المنخفض .لقد أنشأ جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSنظام
عدالة عاجل داخلي للتعامل بسرعة مع الضباط المخالفين .على الرغم من ذلك ،فال تزال مسالة
تحديد الجناة تمثل مشكلة كبيرة .يشجع المستشارون الدوليون جهاز شرطة جنوب السودان
( )SSPSعلى إدراج األسماء أو أرقام بطاقات الهوية على الزي الرسمي من أجل تحسين السلوك
والمساءلة 69.وقد كان ذلك موضوع المناقشات البرلمانية التي جرت في أواخر العام .2011
يواجه جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSعلى غرار الجيش الشعبي لتحرير السودان (،)SPLA
العديد من التحديات العمالنية .وأبرز هذه التحديات افتقار للموارد األساسية بشكل ميؤوس منه.
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ

32

على األغلب ،فنقص وسائل االتصال والنقل ،فض ً
ال عن نقص األفراد المدربين ،يعوق بشدة عمليات
جهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSثمة حاجة ماسة للهواتف النقالة والمركبات اآللية في مراكز
الشرطة لكي يتمكن الضباط من االستجابة السريعة .هنالك أيضًا زيادة مطردة في الجريمة في
المراكز السكانية ،سواء من حيث الوتيرة أو من حيث التعقيد ،وهي تضفي المزيد من التعقيد
على مهمة جهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSإن استبدال الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAفي كل من المناطق الحضرية والريفية من خالل إنشاء وحدات شبه عسكرية فعالة ،فض ً
ال
ّ
يشكل مهمة ضخمة لجهاز شرطة جنوب السودان ( .)SSPSيمكن
عن الشرطة المجتمعية ،ال يزال
القول إن التحدي األبرز الذي يواجهه جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSيقضي بتنفيذ اإلصالحات
تم مؤخرًا التخطيط لها مع عدم استسالمه في الوقت نفسه الفتقار مساءلة األفراد على غرار
التي ّ
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAأو ،األسوأ من ذلك ،االستسالم للفساد الشائع.
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 .5أدوار القوات المنظمة األخرى :قوة احتياطية؟
مصلحة السجون

تعاني مصلحة السجون في جنوب السودان من ضعف البنية التحتية واالكتظاظ وافتقار ضباط
السجون للمهارة .وعلى الرغم من أن ثمة تقدم قد ُأحرز منذ العام  2007للتصدي لهذه التحديات وتنفيذ
اإلصالحات المستدامة ،غير أن ذلك قد بدأ واستمر إلى حد كبير بواسطة تمويل الشركاء الدوليين.
منذ العام  2007وحتى االستقالل ،حاولت حكومة جنوب السودان ( )GoSSمع الشركاء في عملية
التطوير صياغة استراتيجيات إلصالح السجون .فتم وضع عشر استراتيجيات في العام  2008وحده (أنظر
المربع  ،1ص ،)35 .كما تم إدخال بعض التحسينات من أجل معالجة مسالة االكتظاظ في السجون
وتدريب الضباط وصياغة التشريعات وقواعد السلوك .على الرغم من هذه الجهود التعاونية ،ظلت
هنالك ثغرات كبيرة في عملية إصالح السجون قبل االستقالل في يوليو/تموز .2011
تقدم عملية إصالح السجون ،ال سيما في ما يتعلق بتدريب الضباط وإعادة
منذ االستقالل ،أستمر ّ
تأهيل السجون وإدارة المعلومات .وقد تمت صياغة السياسات والتنظيمات وتنفيذها ،على الرغم
من أن بعض هذه السياسات ال يزال في انتظار الموافقة .لكن وفي حين أن قطاع السجون كان في
البداية مكبًا للجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAفقد عمدت الحكومة
والشركاء الدوليين إلى تقييد هذه العملية.
لم يتم وضع أي استراتيجيات بارزة أو أطر محددة لقطاع السجون غير تلك الواردة في خطط التنمية
الوطنية والموازنة .غير أن ثمة مؤشرات على أن المدير العام لمصلحة السجون (وهو ضابط من ذوي
الخبرة والتدريب المهني) سيشرع في وضع خطة استراتيجية للفترة الممتدة بين األعوام  2012و2015
في فبراير/شباط ومارس/آذار  70.2012ويؤمل أن يعالج ذلك القضايا التي أثيرت في خطة تنمية جنوب
السودان ( )SSDPللفترة  2013-2011التي حددت التحديات المتبقية مثل «عدم وجود بدائل للسجن؛
واالكتظاظ في السجون؛ واالفتقار إلى التمويل الالزم لبرامج إعادة التأهيل» (حكومة جنوب السودان
(2011 ،)GoSSب ،ص .)109 .لقد حددت خطة التنمية الهدف العام لمصلحة السجون في جنوب السودان
بحلول العام  2013على النحو التالي« :توفير مرافق سجن واحتجاز آمنة وإنسانية عن طريق سجون
عملية وآمنة على مستوى الوطن والوالية والمقاطعة» (حكومة جنوب السودان (2011 ،)GoSSب ،ص.
.)117
ال تزال المصلحة تخصص معظم موازنتها للرواتب ،مع ترك سقف الموازنة للعمليات منخفضًا للغاية.
وهي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الشركاء في التنمية لتمويل ودعم معظم مشاريع اإلصالح .خصصت
تم تخصيص
موازنة العام  2011لمصلحة السجون غالبية النفقات على اإلدارة العامة ،خاصة الرواتبّ 71.
نحو  129مليون جنيه جنوب سوداني ( )SSPللرواتب في حين تم تخصيص نحو  5ماليين جنيه جنوب
سوداني ( )SSPفقط للتكاليف التشغيلية (حكومة جنوب السودان (2011 ،)GoSSأ ،ص.)353 .
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تشمل حسابات موازنة العام  2011نحو  22,000ضابط 72وفقط  6,000-5,000سجين في  38سجنًا في
جنوب السودان 73.إن ارتفاع نسبة الضباط مقارنة بالسجناء ناتج إلى حد كبير عن دمج أعضاء
سابقين من قوات دفاع جنوب السودان ( )SSDFفي مرحلة ما بعد إعالن جوبا في العام  .2006غير
أن العديد من ضباط السجون ال يداومون في عملهم كما أن عددًا غير معروف من األسلحة التي
يمتلكونها هي في حالة سيئة وتستلزم الصيانة .يمكن بسهولة استخدام العدد الفائض من
العناصر التابعة للمصلحة كجنود احتياطيين من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
أو جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSعند االقتضاء  -ما يصل إلى شعبة في الجيش من حيث
الحجم .معظم العاملين في مصلحة السجون ،مثل جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSيعتبرون
أنفسهم «ملحقين» فقط بمصلحة السجون من الجيش الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAمن
المحتمل أن يشكل العدد الفائض من الضباط ،الذين قد يبلغ عددهم نحو  15,000-10,000إذا كانوا
متوافقين مع المعايير اإلقليمية ،هدفًا مبكرًا لبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج (.)DDR

المربع  .1األهداف المبكرة لمصلحة السجون
كانت األهداف العشرة التي وضعت بصورة مشتركة بين مصلحة السجون في جنوب السودان والوحدة
االستشارية لإلصالحيات التابعة لبعثة األمم المتحدة في السودان ( )UNMISفي العام  2008على النحو
التالي:
y yإنهاء التجريم
y yخفض عدد السجناء في الحبس االحتياطي
y yخفض عدد الجناة المحتجزين في السجون بسبب عدم قدرتهم على دفع غرامة معينة
y yخفض عدد األشخاص المحتجزين في السجون المتناعهم عن دفع تعويضات لضحاياهم
y yخفض عدد األشخاص المحتجزين في السجون بسبب عجزهم عن تسديد دين (مدني)
y yإخراج سائر األشخاص المصابين بأمراض عقلية من السجون ونقلهم إلى مؤسسة للصحة
النفسية
y yتشجيع التحول عن نظام العدالة الجنائية الرسمي
y yتشجيع تنفيذ األحكام غير االحتجازية
y yتشجيع استخدام عمليات اإلفراج المؤقت من السجون
y yالتشجيع على اإلفراج المبكر عن الجناة ،عند االقتضاء ،مع عملية إشراف مناسبة
المصدر :مصلحة سجون جنوب السودان (حكومة جنوب السودان (2008 ،)GoSSأ ،ص.)1 .

سيتلقى موظفو مصلحة السجون على األرجح الزيادات نفسها في األجور مثل جهاز شرطة
جنوب السودان ( ،)SSPSوذلك على النحو المتفق عليه في أوائل العام  ،2012مما يجعلها متوافقة
مع جداول رواتب الجيش الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAوذلك سيضع ضغوطًا متزايدة على
الموازنة التي قد تشهد ارتفاعًا في إجمالي المخصصات للرواتب إلى أكثر من  250مليون جنية
جنوب سوداني ( .)SSPتظهر موازنة العام  2011أنه وفي حين أن الحكومة مستعدة لدفع رواتب
ضباط السجون ،هنالك القليل من المال المخصص للموازنة التشغيلية التي تغطي أنشطة
معينة ،مثل تحديث وإعادة تأهيل السجون ووضع وصيانة قاعدة بيانات للسجناء وتدريب ضباط
السجون .ستخضع مصلحة السجون لعملية تدقيق كاملة للموظفين ،وذلك بمساعدة بعثة األمم
ابتداء من فبراير/شباط .2012
المتحدة في جنوب السودان (،)UNMISS
ً
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ال بد من اإلشارة إلى أنه قد تم تخصيص األموال لمعاشات تقاعد ضباط السجون برصد  2مليون
جنيه جنوب سوداني من موازنة العام  .2011وهو أمر مهم في ضوء الجهود المبذولة لتشجيع
التقاعد في أوساط ضباط السجون .غير أنه لم تتم بعد الموافقة بشكل رسمي على أي نظام
للمعاشات التقاعدية.

مصلحة الحياة البرية في جنوب السودان

تخضع مصلحة الحياة البرية في جنوب السودان ( )SSWSلوزارة الحياة البرية وحماية البيئة
والسياحة ،وهي تعاني من العديد من القضايا نفسها التي تعاني منها األجهزة النظامية
تضم المصلحة  14,000إلى  18,000عنصر 74،بتكلفة تبلغ نحو  150مليون جنيه
والعسكرية األخرى.
ّ
جنوب سوداني (( )SSPفي العام  ،)2010وموازنتها مرتفعة نسبيًا بالمقارنة مع مصلحة السجون.
تتم إدارتها على المستوى الوطني ،وهي ال تمتلك «قائدًا» وإنما تخضع إلدارة وكيل الوزارة،
تشارلز أسير .يدرك أسير ،وهو ضابط مسؤول خضع للتدريب في مجال الحياة البرية ،الحاجة إلى
«نزع سالح» ح ّراس األحراش من أجل التركيز على التنمية المحلية وحماية الحياة البرية والترويج
للسياحة «المنضبطة» .لكن ،وعلى غرار مصلحة السجون ،فقد ّ
شكلت مصلحة الحياة البرية في
جنوب السودان ( )SSWSمكبًا الستيعاب عناصر سابقين من الجيش الشعبي لتحرير السودان
( ،)SPLAوبالتالي فقلة من عناصرها مدربون على شؤون الحياة البرية أو إدارة األحراش .بدالً عن
ذلك ،فالوحدات التابعة للمصلحة حريصة على نشر «القوات» في محاولة لمعالجة قضايا محلية –
مثل فخاخ الحيوانات  -بدالً من كسب تأييد المجتمع.
وفقًا لنشرة صادرة عن وزارة الحياة البرية وحماية البيئة والسياحة السودانية ،المنطقة الجنوبية
(حكومة السودان ( ،)1982 ،)GoSيشتمل جنوب السودان على أربع أحراش وطنية و 15محمية.
تخضع األحراش إلدارة وطنية في حين تتم إدارة المحميات على مستوى الواليات .غير أن الوزارة
الوطنية ال تمتلك سوى مكتب واحد على مستوى الواليات ،وهو في والية شرق االستوائية.
نظرًا إلى النقص في التوجيه ،غالبًا ما يتم استخدام الفائض من موظفي مصلحة الحياة البرية
في جنوب السودان ( )SSWSمن أجل دعم مفوضي المقاطعات وجهاز شرطة جنوب السودان
( )SSPSفي واجبات أمنية أكثر عمومية .على الرغم من االضطالع بالواجبات نفسها أو المشابهة
لنظرائهم في جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSومصلحة السجون ،فما من مؤشرات على
أن أجور موظفي مصلحة الحياة البرية في جنوب السودان ( )SSWSستزداد تماشيًا مع القوات
المنظمة األخرى.
إن مستويات اإللمام بالقراءة والكتابة والتدريبات المعمول بها في مصلحة الحياة البرية في
جنوب السودان ( )SSWSمنخفضة جدًا على غرار األجهزة المسلحة األخرى ،إلى حد كبير .لذا ،فقدرة
أمنت بعض الهيئات الدولية التدريب ،كما
المصلحة على االضطالع بمهامها محدودة جدًا .لقد ّ
أن بعض البلدان المجاورة ،ال سيما كينيا ،قدمت الدعم والتنسيق .غير أن مصلحة الحياة البرية
في جنوب السودان ( )SSWSبحاجة إلى بعض الوقت لكي تصبح قادرة على حماية الحياة البرية
والبيئة الطبيعية .كما أن النقص العام في القدرات يقترن بانخفاض القدرة على التنقل .فنظرًا
مهمة قيد اإلنجاز
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تتم العديد من الدوريات على األقدام ،وليس هناك موجودات
إلى محدودية عدد المركبات اآلليةّ ،
ومعدات جوية للرصد وكشف عمليات الصيد غير المشروع .تفتقر مصلحة الحياة البرية في جنوب
السودان ( )SSWSأيضًا إلى وسائل االتصال الفعالة واألسلحة المناسبة.
على غرار مصلحة السجون ،يمكن تحويل مصلحة الحياة البرية في جنوب السودان ()SSWS
بسهولة إلى قوة عسكرية لدعم الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي أوقات النزاع ،ال
ّ
يشكل العناصر البالغ عددهم 14,000
سيما في حال تصاعد التوترات على الحدود مع السودان .قد
مما يمنح الجيش الشعبي
–
العدد
حيث
والمسلحون في غالبيتهم أكثر من شعبة عسكرية من
ّ
لتحرير السودان ( )SPLAما مجموعه شعبتي احتياط إذا ما تم تضمين أفراد مصلحة السجون.
لكن ،في المدى القصير ،ستستمر مصلحة الحياة البرية في جنوب السودان ( )SSWSعلى األرجح
بدعم جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSفي أعمال الشرطة وواجبات الحماية األساسية في
ّ
المناطق التي
تقل فيها قوات األمن وتكثر التهديدات الداخلية 75،بدالً من أداء دورها كمصلحة
مكرسة ومركزة ومد ّربة ومجهزة بالموارد الخاصة لحماية الحياة البرية.
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الخالصة
ال يمكن تحقيق إصالح شامل للقطاع األمني ( )SSRإال في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية
إلى السالم ،أو في تلك التي تكون قد تخ ّلت عن الصراع وقررت تجاوزه .لكن هذه الشروط ال تزال
غير متوفرة في جنوب السودان .فالتهديدات األمنية الداخلية والخارجية ،التي تفاقمت ج ّراء زيادة
تدفقات األسلحة الصغيرة ،ال تزال كثيرة جدا ومعقدة .لهذه األسباب ،فسيستمر على األرجح إحباط
عملية إصالح القوات األمنية ومبادرات تطويرها.
على الرغم من ذلك ،ال تزال قوات األمن في جنوب السودان تتمتع بالقوة والمرونة .فمواجهة
ّ
ّ
يشكل دائمًا أولوية
سيظل
التحديات األمنية ،في حين أنها تتنافس على الموارد الشحيحة،
رئيسية بالنسبة إليها .ال بد من عملية تطوير ،وإصالح إلى حد ما ،في المدى الطويل ،غير أن أي
عملية من هذا النوع ستصبح ثانوية كلما دعت الحاجة إلى إجراء عمليات فورية .في الواقع ،لقد
أدت ست سنوات من جهود اإلصالح والتطوير ،بطريقة ما ،إلى جعل عناصر قوات األمن أكثر ضعفًا
وعرضة للخطر في الوقت الذي يكون فيه البلد أكثر عرضة للتهديد .لكي تتمكن قوات األمن من
التغلب على هذه التحديات ،فليس أمامها سوى طريقة واحدة للمضي قدمًا – وهي مواصلة
عملية اإلصالح مع التزام مضاعف.
ثمة مؤشرات إيجابية على أن إنشاء وزارة لألمن القومي وتعيين وزير من ذوي الخبرة العالية
ّ
والقدرة على المبادرة سيؤدي إلى إنشاء بنية رسمية التخاذ القرارات األمنية على المستوى
الوطني .وقد تتفاعل العمليات المنفذة على المستوى الوطني بعد ذلك مع اإلجراءات على
مستوى الواليات والمقاطعات من أجل إنتاج عملية تخطيط وتبادل معلومات وإدارة عمليات أكثر
تماسكًا .أما الخطر الفوري فيتم ّثل باستمرار القضايا األمنية الفعلية في إلهاء كبار المسؤولين عن
اتخاذ القرارات عن تنفيذ عمليات جديدة ،وسيستمرون بالتالي في العمل بطريقة أقل شمولية.
أوقات األزمات ليست األوقات المناسبة إلدخال عمليات جديدة ،لم يتم التدريب عليها أو اختبارها.
ال يزال الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAحبيس عقلية االستنزاف في حين أن الموارد
التقليدية شحيحة ،مما يعني مي ً
ال أقل الستخدام وسائط فن قيادة العمليات من أجل إلحاق
الهزيمة بالميليشيات واحتواء القتال بين القبائل وردع عمليات التسلل عبر الحدود .لقد أصبحت
التحول إلى جيش تقليدي بشكل أكبر .ونظرًا
قواته ،إلى حد ما ،أقل مرونة إذ أنها في صدد
ّ
ً
إلى اإلصرار على استخدام المركبات اآللية بدالً من السير ،فضال عن الحاجة إلى المزيد من الدعم
اللوجستي ،لم يبق أمام الجيش سوى عدد قليل من الخيارات للتعامل مع تنوع وحجم المشاكل
األمنية التي يواجهها.
تشكل مساءلة العناصر والقدرة على تحمل تكاليفها في الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAتحديات كبرى .فمن دون تضافر الجهود ،وتأييد القيادة على مختلف المستويات ،سيكون
من المستحيل تحقيق المساءلة في أي وقت ،في حين ال يمكن ّ
تحمل التكاليف
حل مسألة قدرة ّ
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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من خالل برنامج سيئ التخطيط ومكلف لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( .)DDRيمكن
لتحليل أوسع ،بما في ذلك استعراض رسمي وشامل ،يركز على التهديدات األمنية والفحص
الدقيق للمبادرات البديلة ،مثل اإلنتاج العسكري وإنشاء قوة احتياطية واالستثمار في معاشات
التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة ،يمكن أن يؤدي إلى إطالق عملية إصالح كبيرة .إن فرص تحقيق
عملية تطوير ناجحة وهادفة هي أفضل بكثير إذا ما اقترنت بتغيير في العقلية.
باإلضافة إلى ذلك ،فالتغيرات التي حدثت مؤخرًا في تشريعات الواليات المتحدة المتعلقة بتوفير
المعدات العسكرية والخدمات الدفاعية قد تؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة بالنسبة إلى الجيش
76
الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAإذا كان بإمكانه الوصول إلى برنامج التمويل العسكري األجنبي.
ويمكن لعملية إمداد بمعدات عسكرية تخضع لرقابة محكمة ومقرونة بالدعم المناسب ،للتخفيف
ّ
ّ
للحث على قيام عملية تطوير
تشكل الرافعة الالزمة
من ضغط التهديدات الخارجية والداخلية ،أن
وإصالح جدية .إن حزم التدريب الشامل واالستدامة مكلفة ،غير أن البرامج المناسبة قد تؤدي إلى
انخفاض أكبر في نفقات الدفاع على المدى الطويل مع توفير األمن المطلوب في هذه المرحلة.
في حال نجاح جهاز شرطة جنوب السودان ( )SSPSفي تحقيق اإلصالحات القادمة المتعلقة
بمساءلة األفراد وتلك المتعلقة بالهيكلية وتمكن من برهنة فعاليته ومنفعته في التصدي
للتهديدات الداخلية ،فسيكون على الطريق الصحيح لتزويد حكومة جنوب السودان ()GoSS
باألمن الذي تشتد الحاجة إليه على مستوى المجتمع المحلي .كما أنه سيرفع عبئًا كبيرًا عن كاهل
الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAمما يسمح له بالتركيز أكثر على عملية اإلصالح .أما في
حال فشله ،فقد ينظر إليه على أنه عبء مكلف .إن التحدي األكبر الذي يواجهه هو االلتزام بسيادة
القوانين وإنفاذها .ومن دون تعزيز تنمية القدرات الفردية من خالل التدريب المستمر والتوجيه،
سيصبح التقصير في أداء الواجب والفساد هما القاعدة.
على الرغم من عدم وجود أدلة واضحة على أن برامج تطوير وإصالح قوات األمن إنما تؤدي إلى
تفاقم الوضع األمني ،غير أنها ال تساعد بالضرورة قوات األمن على مواجهة التهديدات الحالية
والناشئة .وهذا األمر ال يزال بالغ األهمية .فمن دون استجابات فعالة وقصيرة األمد من جانب القوات
األمنية ،يمكن للتصعيد الناجم عن عملية التنمية واإلصالح أن يأتي بنتائج عكسية .يجب تفادي
أثنين من السيناريوهات :األول حيث تجد القوات األمنية نفسها محاصرة بين التهديدات المستمرة
والموازنات المنخفضة ،فيسودها السخط؛ والثاني حيث يقوم الصراع على الحدود وانعدام األمن
الداخلي باستيعاب سائر القوات النظامية ،مما يدفع بالمزيد من التجنيد .لتفادي هاتين الحالتين،
ال بد للمجتمع الدولي وحكومة جنوب السودان ( )GoSSمن التح ّرك بحذر.
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الهوامش
1.1تع ّرف هذه الورقة التخطيط على مستوى العمليات على أنه المستوى الذي يجري فيه
التخطيط وتنفيذ وضمان استمرار الحمالت والعمليات الكبرى لتحقيق أهداف استراتيجية
في مناطق العمليات العسكرية أو أي عمليات أخرى .تربط األنشطة على هذا المستوى
التكتيكات واالستراتيجية من خالل وضع أهداف العمليات الالزمة لتحقيق األهداف
االستراتيجية ،وتسلسل األحداث من أجل تحقيق األهداف العمالنية والشروع في اإلجراءات،
واستخدام الموارد لتحقيق هذه األحداث وضمان استدامتها .تنطوي هذه األنشطة
على بعد أوسع نطاقًا للزمان أو المكان مقارنة بالتكتيكات؛ وهي تضمن تقديم الدعم
اللوجستي واإلداري للقوات التكتيكية ،وتوفر الوسائل التي يتم من خاللها استغالل
النجاحات التكتيكية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية.
2.2مناقشات مع ضباط مسؤولين على مستوى الشعب في الجيش الشعبي لتحرير السودان
( )SPLAوموظفين مدنيين من هذه الواليات ،نوفمبر/تشرين الثاني  – 2011يناير/كانون
الثاني .2012
3.3أنظر مشروع مسح األسلحة الصغيرة (2012ب).
4.4مصادر سرية في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.2012-2009 ،
5.5أحد تقارير السودان القادمة التي ستصدر عن مشروع التقييم األساسي لألمن البشري
( )HSBAسيتناول هذا الصراع ومصادر األسلحة.
6.6أنظر يونغ (.)2006
مفصل للمتمردين الجنوبيين ،أنظر مسح األسلحة الصغيرة (2011ب).
7.7لالطالع على تحليل
ّ
8.8غالبًا ما ُيساء فهم مصطلح «الجيش األبيض» .كان الجيش األبيض عبارة عن جماعة غير
منظمة من الشبان من النوير الذين نشطوا في والية جونقلي خالل الحرب األهلية .وعلى
غرار العديد من الجماعات المسلحة األخرى في جنوب السودان ،تشكل الجيش األبيض في
البداية لحماية قطعان الماشية والممتلكات ،غير أنه قد اضطلع أيضًا بدور نشط في الحرب،
بما في ذلك استخدامه من قبل الخرطوم كقوة ثالثة (للقتال بالوكالة) .لقد قاتل شباب
الجيش األبيض ضد فصيل نصير التابع لريك ماشار بعد انقسام العام  1991في الجيش
الشعبي لتحرير السودان ( .)SPLAتشير األبحاث السابقة إلى أن الجيش األبيض كان يشكل
قوة كبيرة أثناء اتفاق السالم الشامل ( )CPAمع تفاوت حجمه بين  10,000و 20,000عنصر.
للحصول على وصف مفصل ،أنظر أرنولد وألدن (.)2007
9.9بضع مئات ،ولكن أقل من  ،1,000هو تقدير متحفظ على أساس تقارير غير مؤكدة من بعثة
األمم المتحدة في جنوب السودان ( )UNMISSوالمنظمات اإلنسانية.
1010مقابالت مع ضباط من كبار المسؤولين في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAفي
جوبا وبور ،فبراير/شباط-مارس/آذار .2012
مفوض مقاطعة تونج الجنوبية أكيك تونغ أليو عدة تصاريح للصحافة في مارس/
1111أجرى
ّ
آذار  ،2012معلنًا أن مقاطعته كانت تقوم بتدريب بعض السكان المحليين ليصبحوا ضباط
شرطة مجتمعيين لحماية المدنيين والماشية .كما ص ّرح أن قوات الشرطة المجتمعية
ستكون تحت قيادة مق ّر شرطة المقاطعة ،وأن الدفعة األولى من الشرطة المجتمعية البالغ
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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حجمها  1,000عنصر قد بلغت  200متدرب.
1212أنظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،2007( )OECDص.)104 .
1313أنظر وولف ( ،2004ص.)5 .
1414وفقًا لمصادر حكومية سرية (مقابالت في جوبا ،ديسمبر/كانون األول  -2011يناير/كانون
الثاني  ،)2012كانت اللجان الطارئة في اآلونة األخيرة ،ومع الموافقة النهائية لمجلس وزراء
جنوب السودان ،مسؤولة عن سائر عمليات اتخاذ القرارات األمنية الكبرى.
1515يمثل قادة الشعب أو األلوية أو الكتائب الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAعلى
مستوى الواليات والمقاطعات ،وفقًا لحجم القوات المنتشرة في أي منطقة معينة .غير أن
عمليات نشر الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAال تعكس حدود الواليات والمقاطعات
وغالبًا ما تعاني من سوء التحديد.
1616مناقشات مع مستشارين أمنيين دوليين ،جوبا ،مايو/أيار .2011
1717في  26أغسطس/آب  ،2011أصدر الرئيس سلفا كير  3مراسيم رئاسية ()2011/30 ،2011/29 ،2011/28
إلعفاء وزراء تصريف األعمال وتعيين وزراء ونواب وزراء وطنيين جدد (سودان تريبيون.)2011 ،
1818مقابلة مع مصدر سري ،جوبا ،نوفمبر/تشرين الثاني .2011
1919مناقشات مع بعض كبار ضباط األمن ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
2020بيان أحد وزراء حكومة جنوب السودان ( ،)GoSSجوبا ،أغسطس/آب .2011
2121خطة تنمية جنوب السودان ( )SSDPعرض عام ،وزارة المالية والتخطيط االقتصادي .أنظر
حكومة جنوب السودان (2011( )GoSSب).
2222مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،أغسطس/آب-سبتمبر/أيلول .2011
2323من المحتمل أن يثير مصطلح «المشتركة» اإلرباك ألنه قد يعني الفصل بين قوات الدفاع
(مث ً
ال ،البرية والجوية) التي تعمل معًا .وفي السياق األمنيُ ،يعتبر مصطلح «متعددة األجهزة»
أفضل ،إذ يعني ضمنًا عمليات منسقة بين قوات الشرطة والجيش وأجهزة االستخبارات
التي قد تشمل قوات نظامية أخرى ،فض ً
ال عن اإلدارات الوزارية األخرى.
2424كانت أولوية الشرطة أقل وضوحًا خالل احتفاالت يوم االستقالل عندما اضطلع األمن القومي
والحرس الرئاسي والجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAباألدوار القيادية ،وذلك في
ظل تنسيق الرئاسة.
2525يصف هذا القسم التطورات داخل الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAمن نوفمبر/
تشرين الثاني  2010حتى فبراير/شباط .2012
2626مناقشات مع بعض كبار موظفي الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAجوبا ،يناير/
كانون الثاني .2012
2727انطالقًا من الخبرة في العمل مع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان ( :)SPLAغالبًا
ما ال تأخذ اإلحصاءات المعلنة بعين االعتبار العناصر المرضى أو المتغيبين ،كما أنها تكون
أحيانًا غير صحيحة أو يكون هنالك ازدواجية في االحتساب.
«2828اإلذن» هو مصطلح خاص بالجيش الشعبي لتحرير السودان (ُ )SPLAيستخدم للداللة على
إجازة.
2929مناقشات مع بعض كبار الضباط في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAجوبا،
نوفمبر/تشرين الثاني .2011
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3030مناقشات مع بعض كبار الضباط في الجيش الشعبي لتحرير السودان ()SPLA
والمستشارين في األمم المتحدة ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
تمت تنحية اللواء بيتر قديت ،الذي كان في السابق قائد الدفاع الجوي
3131على سبيل المثالّ ،
في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوعين نائب قائد شعبة في منطقة بعيدًا
عن قواته السابقة .وكان ذلك واحدًا من األسباب الرئيسية النشقاقه عن الجيش الشعبي
لتحرير السودان ( )SPLAوإنشاء ميليشيا جيش تحرير جنوب السودان (.)SSLA
3232مناقشات مع بعض موظفي الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAجوبا ،أغسطس/
آب  -نوفمبر/تشرين الثاني .2011
3333أنظر راندز ( ،2010ص.)46 .
3434قبل االنفصال ،كان يتم الدفع ألفراد الوحدات المشتركة المتكاملة ( )JIUمن موازنة خاصة
تخضع لسيطرة الخرطوم.
3535تشير التقارير إلى أن حجم الشعبتين التاسعة والعاشرة بلغ في يونيو/حزيران  2011ما يقارب
الـ  14,000و 8,000على التوالي.
3636تتهم الخرطوم الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAباالستمرار في دعم حلفائه
في الشعبتين التاسعة والعاشرة السابقتين في الصراع مع القوات المسلحة السودانية
( )SAFفي واليتيهما ذات الصلة .ليس من الواضح متى أزيل أفراد هذه الوحدات من جداول
المرتبات.
3737مناقشات مع بعض موظفي الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAجوبا ،يناير/كانون
الثاني .2012
3838أنظر راندز ( ،2010ص.)12 .
3939مناقشات مع بعض كبار الضباط في الجيش الشعبي لتحرير السودان ( ،)SPLAجوبا،
نوفمبر/تشرين الثاني .2011
4040مصادر سرية ،جوبا ،فبراير/شباط .2012
4141تلقى الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAعددًا كبيرًا من شاحنات وصهاريج وقود
من ماركة هينو (وهي شركة تابعة لشركة تويوتا موتور كوربوريشن) في أواخر العام .2011
4242أنظر لويس (.)2009
4343لقد هدفت عملية تحليل الحقة للجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAأن تكون قوة
بحجم  140,000عنصر بحلول العام .2017
4444مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
4545أنظر مشروع مسح األسلحة الصغيرة (2011أ).
4646أنظر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،2007( )OECDص.)107 .
4747مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،فبراير/شباط .2012
4848إن إعادة التوطين هي عملية تستخدم من قبل الجيش البريطاني ،وهي تشبه العديد من
عناصر إعادة اإلدماج الخاصة بعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ( .)DDRوهي تركز
على التدريب المهني والتحضير للحياة المدنية ،مع بقاء المبادرة ملكًا لوزارة الدفاع.
4949المصطلحات العسكرية محددة ومشروحة في منشورات مثل «الجيش البريطاني» (.)1996
5050قد يتم استدعاء الجيش البريطاني للمساعدة في الحفاظ على النظام العام واألمن عندما
مهمة قيد اإلنجاز
سنودن
ّ
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تعجز الشرطة وحدها عن السيطرة على الوضع (كما هو الوضع الحالي في جنوب السودان).
في المملكة المتحدة ،يمنع مبدأ سيادة السلطات المدنية عاد ًة إدخال أي شكل من أشكال
ّ
تظل القوة العسكرية خاضعة بشكل
القوانين العسكرية في التعامل مع الصراع األهلي.
دائم للسلطة المدنية .قد يكون من الضروري وضع تشريع خاص أو إعالن حالة الطوارئ
من أجل تزويد قوات األمن بالصالحيات الالزمة .وهذا ما ُيعرف بالمعونة العسكرية للسلطة
المدنية.
5151تقديرات قام بها بعض كبار ضباط الشرطة أثناء وضع الخطط األمنية لالنتخابات في جوبا،
يناير/كانون الثاني .2010
5252مناقشات مع ضباط من الجيش الشعبي لتحرير السودان ( )SPLAوجهاز شرطة جنوب
السودان ( ،)SSPSجوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
5353مناقشات مع كبار الضباط في جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSجوبا ،يناير/كانون
الثاني .2012
5454مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،ديسمبر/كانون األول .2011
5555مناقشات مع كبار الضباط في جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSجوبا ،ديسمبر/كانون
األول .2011
5656مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،ديسمبر/كانون األول .2011
ُ 5757يستخدم المختصر  CIDعادة للداللة على شعبة التحقيقات الجنائية .غير أن جهاز شرطة
جنوب السودان ( )SSPSيستخدمه للداللة على «شعبة االستخبارات الجنائية» .ال يبدو حاليًا
أن شعبة االستخبارات الجنائية تقوم بجمع معلومات استخبارية جنائية مفيدة أو تقوم بأي
شيء أكثر من مجرد تحقيقات سطحية.
5858غالبًا ما يتم خلطه مع «الفرع الخاص» الذي كان جزءًا من جهاز األمن والمخابرات الوطنية
( )NISSفي الخرطوم وإنما كان قائمًا أيضًا في الجنوب أثناء فترة اتفاق السالم الشامل
(.)CPA
تمت معاينتها في جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
5959وثيقة سريةّ ،
6060مناقشات مع بعض كبار ضباط الشرطة والمستشارين الدوليين ،جوبا ،يناير/كانون الثاني
.2012
6161مناقشات مع بعض كبار المسؤولين الحكوميين ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
6262لقد تم تعيين عدد من العناصر األكثر ثقافة والمتحدثين باللغة اإلنجليزية في قوة اإلنقاذ.
6363مناقشات مع كبار الضباط في جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSجوبا ،يناير/كانون
الثاني .2012
6464مقابلة مع موظفين دوليين معنيين ببناء طريق جوبا -نمولي ،جوبا ،ديسمبر/كانون األول
.2011
6565مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
6666مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
6767مناقشات مع كبار الضباط في جهاز شرطة جنوب السودان ( ،)SSPSجوبا ،يناير/كانون
الثاني .2012
6868مقابلة مع مصدر سري ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
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6969مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،يناير/كانون الثاني .2012
7070مناقشات مع مستشارين دوليين وبعض كبار الضباط في مصلحة السجون ،جوبا ،يناير/
كانون الثاني .2012
7171لقد تمت صياغة موازنة العام  2012ولكنها ال تزال تنتظر موافقة الحكومة .لذا ،فلم يتم بعد
صرف النفقات من العام  2011وتلك المدرجة في موازنة العام .2012
7272أنظر مسح األسلحة الصغيرة (2012أ ،ص.)4 .
7373مقابلة مع أحد كبار مستشارين األمم المتحدة في مجال إصالح القطاع األمني ،جوبا ،يناير/
كانون الثاني .2012
7474مناقشات مع مستشارين دوليين ،جوبا ،فبراير/شباط  .2012هذه األرقام هي تقديرات غير أن
المستشارين متفقون على أن نحو  5,000فرد هم أكثر من كافين لمصلحة الحياة البرية في
جنوب السودان (.)SSWS
7575ردًا على الهجوم الذي شنته قبيلة مورلي على دوك باديت في أواخر يناير/كانون الثاني
 ،2012قام مفوض المقاطعة بجمع أكبر عدد ممكن من عناصر قوات األمن لتوفير الحماية
للمجتمع المحلي .وكان عناصر مصلحتي السجون والحياة البرية من األفراد البارزين.
7676في يناير/كانون الثاني  ،2012رفع الرئيس باراك أوباما الحظر على المواد والخدمات الدفاعية
الذي كان مفروضًا على جنوب السودان ولكن مسؤولي وزارة الخارجية أعلنوا أن الواليات
المتحدة ال تمتلك خططًا فورية للموافقة على نقل أي معدات قاتلة (البيت األبيض.)2012 ،
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مسح األسلحة الصغيرة
مسح األسلحة الصغيرة مشروع بحث مستقل تابع لمعهد الدراسات العليا للدراسات الدولية
والتنموية بجنيف سويسرا .يحظى المشروع ،الذي تأسس العام  ،1999بدعم وزارة الشؤون
الخارجية للفيدرالية السويسرية ،وبمساهمات من حكومات أستراليا ،وبلجيكا ،وكندا ،والدانمرك،
وفنلندا ،وألمانيا ،وهولندا ،والنرويج ،والسويد ،والمملكة المتحدة والواليات المتحدة .ويعبر
المشروع عن امتنانه للدعم الذي تلقاه في الماضي من حكومات فرنسا ،ونيوزيلندا وإسبانيا .كما
يود اإلعراب عن شكره للمساعدة المالية التي تلقاها على مدى السنوات من مؤسسات ووكاالت
تابعة لألمم المتحدة.
وتتمثل أهداف مشروع األسلحة الصغيرة في ما يلي :أن يكون المصدر الرئيسي للمعلومات
الحيادية والمتوفرة للعموم عن جميع الجوانب المتصلة باألسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛ أن
يكون مصدرًا مرجعيًا للحكومات وصنّاع السياسات والباحثين والناشطين فيما يخص المعلومات
والبحوث ذات الصلة بقضايا األسلحة الصغيرة والعنف المس ّلح؛ أن يكون راصدًا مستقال لمبادرات
السياسات الوطنية والدولية وغير الحكومية ذات الصلة باألسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛ أن
يكون منفذًا للبحوث ذات الصلة بالسياسات بشأن قضايا األسلحة الصغيرة والعنف المس ّلح؛ أن
منتدى تبادل المعلومات؛ أن يعمم أفضل الممارسات والمبادرات التي تتعاطى مع قضايا األسلحة
الصغيرة والعنف المس ّلح .ويرعى المشروع إجراء البحوث الميدانية وجهود جمع المعلومات
المتلقة بالبلدان والمناطق المتضررة ،على نحو خاص .ويضطلع بالمشروع موظفون دوليون
ذوو خبرات في الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون واالقتصاد والدراسات اإلنمائية
والعلوم االجتماعية وعلم الجريمة .ويتعاون المشروع مع شبكة من الباحثين والمعاهد الشريكة
والمنظمات غير الحكومية وحكومات أكثر من  50بلدًا.
مسح األسلحة الصغيرة
معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية
Small Arms Survey
Graduate Institute of International and Development Studies
47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland
تلفون+41 22 908 5777 :
فاكس+41 22 732 2738 :
البريد األلكترونيsas@smallarmssurvey.org :
الموقع األلكترونيwww.smallarmssurvey.org :
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مشروع التقييم األساسي لألمن البشري ()HSBA
مشروع التقييم األساسي لألمن البشري في السودان وجنوب السودان ( )HSBAهو مشروع بحثي
تم تطوير مشروع التقييم األساسي
يمتد على عدة سنوات ،يديره مسح األسلحة الصغيرة .لقد ّ
لألمن البشري في السودان/جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة الكندية وبعثة األمم المتحدة
في السودان ( )UNMISوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPومجموعة واسعة من الشركاء
الدوليين والسودانيين .ومن خالل إصدار ونشر البحوث التجريبية ،يدعم هذا المشروع المبادرات
الرامية إلى الحد من العنف ،بما في ذلك برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ،والخطط
التحفيزية لجمع األسلحة المدنية ،وإصالح القطاع األمني والتدخالت الموجهة للسيطرة على
التسلح في أنحاء السودان وجنوب السودان .كما يقدم المشروع إرشادات بخصوص السياسات
المتبعة لمواجهة حاالت انعدام األمن.
صممت أوراق العمل الصادرة عن مشروع التقييم األساسي لألمن البشري لتقدم تحليالت
معمقة لمسائل تتصل باألمن في السودان وجنوب السودان وعلى طول حدودهما .كما
يصدر عن المشروع تقارير مختصرة باسم تقارير السودان تلقي الضوء على معلومات أساسية
بشكل دوري لمواكبة آخر المستجدات وبنسق سهل للقارئ .وهاتان السلسلتان متوفرتان
باللغتين اإلنجليزية والعربية على الموقع اإللكتروني .www.smallarmssurvey.org/sudan
كما ينشر المشروع تقارير «حقائق وأرقام» شهرية حول قضايا أمنية رئيسية على الموقع
.www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php
يتلقى مشروع التقييم األساسي لألمن البشري دعمًا ماليًا مباشرًا من وزارة الخارجية األميركية
ووزارة الشؤون الخارجية الدانماركية ووزارة الخارجية النرويجية ،فض ً
ال عن معهد الواليات المتحدة
للسالم .وهو قد تلقى أيضًا في السابق دعمًا من صندوق السالم العالمي واألمن التابع لوزارة
الشئون الخارجية والتجارة الدولية الكندية ،ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية ،ومنتدى المملكة
المتحدة لمنع الصراع في العالم التابع للحكومة البريطانية .كما تلقى المشروع دعمًا إضافيًا في
السابق من قبل المجموعة الدانماركية إلزالة األلغام والصندوق الوطني للديمقراطية.
للمزيد من المعلومات اتصل بـ :جونا ليف
مدير مشروع التقييم األساسي لألمن البشري
البريد االلكترونيjonah.leff@smallarmssurvey.org :
الموقع االلكترونيwww.smallarmssurveysudan.org :
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إصدارات مشروع التقييم األساسي لألمن
البشري ()HSBA
تقارير السودان
العدد  ،1سبتمبر/أيلول 2006
تهديدات مستمرة :اضطراب األمن البشري في والية البحيرات منذ توقيع اتفاق السالم الشامل
العدد  ،2أكتوبر/تشرين األول 2006
المجموعات المسلحة في السودان :قوات الدفاع عن جنوب السودان في أعقاب إعالن جوبا
العدد ( ٣اإلصدار الثاني) ،نوفمبر/تشرين الثاني  – 2006فبراير/شباط 2007
دراسة تحليلية لنزع سالح المدنيين بوالية جونقلي :التجارب والتداعيات األخيرة
العدد  ،٤ديسمبر/كانون األول 2006
ال حوار وال تعهدات :أخطار اآلجال األخيرة الممنوحة للدبلوماسية بالنسبة إلى دارفور
العدد  ،٥يناير/كانون الثاني 2007
اتساع دائرة الحرب حول السودان :انتشار المجموعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى
العدد  ،٦فبراير/شباط 2007
عسكرة السودان :مراجعة أولية لتدفق األسلحة وحيازتها
العدد  ،7يوليو/تموز 2007
تطور العالقات بين الصين والسودان
األسلحة والنفط ودارفور:
ّ
العدد  ،8سبتمبر/أيلول 2007
االستجابة للحروب الرعوية :استعراض مساعي الحد من العنف في السودان وأوغندا وكينيا
العدد  ،9فبراير /شباط 2008
تداعيات الصدى :عدم استقرار تشاد ونزاع دارفور
العدد  ،10مارس/أذار 2008
ال «مشتركة» وال «مدمجة» :الوحدات المشتركة المدمجة ( )JIUsومستقبل اتفاقية السالم
الشامل
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العدد  ،11مايو/أيار 2008
حلفاء ومنشقون :آخر مستجدات إدماج المجموعات المسلحة وأنشطة القوى العاملة بالوكالة
العدد  ،12أغسطس/آب 2008
االنجراف إلى الحرب :انعدام األمن والعسكرة في جبال النوبة
العدد  ،13سبتمبر/أيلول 2008
ال منزلة ،آفاق قليلة :كيف خذل السالم المقاتالت والنساء المرتبطات
بالقوات والمجموعات المقاتلة الجنوب سودانيات
العدد  ،14مايو/أيار 2009
تضارب األولويات:تحديات حكومة جنوب السودان ( )GOSSاألمنية واالستجابات األخيرة
العدد  ،15ديسمبر/كانون األول 2009
العرض والطلب :تدفق األسلحة وحيازتها في السودان
العدد  ،16أبريل/نيسان 2010
أعراض وأسباب :انعدام األمن والتخلف التنموي في االستوائية
العدد  ،17مايو/أيار 2011
اإلخفاقات والفرص :إعادة النظر في نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج في جنوب السودان
العدد  ،18نوفمبر/تشرين الثاني 2011
االقتتال على الغنائم :حركات التمرد المسلحة في منطقة أعالي النيل الكبرى
العدد  ،19أبريل/نيسان 2012
السعي إلى السالح :تد ّفق األسلحة وحيازتها في جنوب السودان

أوراق العمل الخاصة بالسودان
العدد  ،١نوفمبر/تشرين الثاني 2006
قوات الدفاع عن جنوب السودان عشية إعالن جوبا
بقلم جون يونغ
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العدد  ،2فبراير/شباط 2007
العنف واستهداف الضحايا في جنوب السودان :والية البحيرات في فترة ما بعد اتفاق السالم
الشامل
بقلم ريتشارد جارفيلد
العدد  ،٣مايو/ايار 2007
جبهة الشرق والكفاح ضد التهميش
بقلم جون يونغ
العدد  ،٤مايو/ايار 2007
حدود باالسم فقط :تجارة األسلحة والمجموعات المسلحة على حدود جمهورية الكونغو
الديمقراطية والسودان
بقلم جوشوا ماركس
العدد  ،٥يونيو /حزيران 2007
الجيش األبيض :مقدمة واستعراض
بقلم جون يونغ
العدد  ،6يوليو /تموز 2007
انقسموا هزموا :تشرذم المجموعات المتمردة في دارفور
بقلم فكتور تانّر وجيروم توبيانا
العدد  ،7يوليو/تموز 2007
توترات الشمال – الجنوب وأفاق العودة إلى الحرب
بقلم جون يونغ
العدد  ،8سبتمبر/ايلول 2007
جيش الرب للمقاومة في السودان :تاريخ ولمحات
بقلم ماركيه شوميروس
العدد  ،9نوفمبر /تشرين الثاني 2007
المجموعات المسلحة على حدود السودان الشرقية :استعراض وتحليالت
بقلم جون يونغ
العدد  ،10ديسمبر /كانون األول 2007
ثورة المنظمات شبه العسكرية :قوات الدفاع الشعبي
بقلم ياغو سالمون
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العدد  ،11ديسمبر /كانون األول 2007
العنف والتعرض لألذى بعد نزع سالح المدنيين :قضية جونقلي
بقلم ريتشارد غارفيلد
العدد  ،12أبريل/نيسان 2008
حرب تشاد – السودان بالوكالة و»دارفورة» تشاد :الخيال والحقيقة
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