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ملخ�ص تنفيذي

بعد م�صي حواىل عامني على قيام جنوب ال�صودان كاأحدث دولة/ اأمة يف اإفريقيا، ما تزال حدودها مع 
ال�صودان بدون تعيني وبدون تر�صيم )اأنظر اخلريطة 1(1. ول يزال و�صع املناطق احلدودية املتنازع حولها 
وم�صاألة اأبيي املتفجرة بدون حل، على الرغم من توقيع �صل�صلة من التفاقيات يف اأدي�ص اأبابا بتاريخ 27 
املنطقة  يف  النفطية  الحتياطيات  هي  البلدين  لكل  الهتمام  بالغ  م�صدرًا  ميثل  فما   .2  2٠12 �صبتمرب 
احلدودية ف�صًل عن بع�ص الأرا�صي التي تعترب الأكرث خ�صوبة يف البلدين. كما ت�صتمل املنطقة احلدودية 
تقليديًا  توافقت  والتي  املو�صمني  والرحل  الرعاة  بالن�صبة ملجموعات  بالغة  اأهمية  على مناطق رعي ذات 
فيما بينها على ترتيبات رعي مرنة قبل اأمد بعيد من انطلق املناق�صات حول تر�صيم حدود قومية لتق�صيم 

منطقتهم.

من  ل�صل�صلة  م�صرحًا  �صارت  قد  احلدودية  املنطقة  فاإن  احلدود،  مو�صع  حول  اتفاق  غياب  ظل  وفى 
ال�صتباكات يف الن�صف الأول من عام 2٠12 قبل بداية مو�صم الأمطار. ففي �صهري مار�ص واأبريل، 
اأثار  مما  ال�صودانية،  امل�صلحة  القوات  من  هجليج٣  على  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  اأ�صتوىل 
الهجوم  اأن  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  وذكر   .)Sudan Tribune, 2012b( دوليًا  �صجبًا 
يف  ال�صودان  جلنوب  تابعة  مواقع  على  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  هجمات  من  �صل�صلة  ا�صتحثته  قد 
ولية الوحدة وعلى طول احلدود، واأبرزها تلك التي وقعت يف كري اآدم بني �صمال بحر الغزال و�صرق 
القوات  وا�صلت  اإذ   ،2٠12 القتال طوال عام  وا�صتمر   .)Small Arms Survey, 2012b( دارفور 
امل�صلحة ال�صودانية ق�صفها ملواقع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على طول احلدود، ل �صيما منطقة 
البلدين،  تدهور علقة  اإىل  ال�صتباكات  ت�صري  وبينما  دارفور4.  و�صرق  الغزال  بحر  �صمال  بني  احلدود 
اأي�صًا كا�صتمرار لل�صرتاتيجيات املطروحة على طاولة املفاو�صات، حيث ي�صعى كل  ياأتي  فاإن ال�صراع 

طرف لتحقيق تفوق ع�صكري  ل�صالح دولته كي يت�صنى ا�صتعماله كاأ�صا�ص ملفاو�صات لحقة.

كما تعترب املنطقة احلدودية موقعًا ممتازًا حلرب مناو�صات بالوكالة. وا�صتمرارًا لتكتيكها الذي مار�صته 
طويًل منذ احلرب الأهلية الثانية )Waal, 1993, pp. 144-51(، �صاندت احلكومة ال�صودانية ميلي�صيات 
تنازلت  وانتزاع  ال�صودان  لتقوي�ص حكومة جمهورية جنوب  ال�صودان يف حماولة منها  م�صلحة يف جنوب 
على طاولة املفاو�صات5. ومن جهة اأخرى، فاإن املتمردون يف جنوب كردفان والنيل الأزرق ا�صتفادوا من 
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الأ�صلحة والقوات التي اأر�صلت اإىل هناك قبل وبعد ا�صتقلل جنوب ال�صودان بفرتة ق�صرية. وقد ا�صتمرت 
حكومة جمهورية جنوب ال�صودان يف تقدمي دعم لوج�صتي وتن�صيقي لئتلف اجلبهة الثورية ال�صودانية، 
مبا يف ذلك اإتاحة قواعد خلفية يف ولية الوحدة6. وعلى الرغم من عدم وجود دليل را�صخ على قيام جنوب 
ال�صودان بت�صليح اجلبهة الثورية ال�صودانية، األ اأن الدولة اجلديدة قدمت دعمًا لوج�صتيًا ملتمردي ال�صمال، 
ال�صمال  )Gramizzi and Tubiana, 2012(. وينظر متمردو  القيادة  ات�صال وثيق مع  اأنها على  كما 

لل�صراع احلايل باعتباره ا�صتمرار للحرب الأهلية الأخرية7.

احلدود  طول  على  تعي�ص  التي  املجتمعات  خمتلف  بني  العلقات  زعزعة  اإىل  ال�صتباكات  هذا  اأدت  لقد 
اأمام  ال�صودان ب�صورة غري ر�صمية احلدود  اأغلق  ال�صودان،  ا�صتقلل جنوب  املمتدة ل 2٠1٠ كم. وقبيل 
جنوب  جمهورية  حكومة  على  ال�صغط  يف  ال�صودان  حكومة  احل�صار  هذا  �صاعد  وقد  والنقل8.  التجارة 
ال�صودان، وذلك عن طريق حرمان املجتمعات احلدودية من ال�صلع الأ�صا�صية كو�صيلة اقت�صادية لنتزاع 
على  وامل�صاواة  العدالة  حركة   / ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  �صنه  الذي  الهجوم  وعقب  تنازلت. 
هجليج، اأعلن ال�صودان حالة الطوارئ يف ولية جنوب كردفان و�صنار والنيل الأبي�ص مما اأف�صى لإغلق 
احلدود مع جنوب ال�صودان ب�صكل �صبه كامل9، بينما ا�صتمر املهربون يف العبور ذهابًا واإيابًا اإبان الع�صر 

اأ�صهر التي تلت احلدث جالبني معهم ال�صلع الأكرث طلبًا من قبل النا�ص يف اجلانب اجلنوبي من احلدود.

اإذا حاولوا العبور اإىل اجلنوب1٠. فلقد تاأثرت  اأو قتلهم  اإمكانية اعتقال التجار  لقد عنت حالة الطوارئ 
املجتمعات املقيمة يف جانب جنوب ال�صودان باإغلق حكومة ال�صودان للحدود اأكرث من نظرياتها يف جانب 
ال�صمال، وهم من ظلوا يعتمدون على طرق الرتحيل مع ال�صمال، كما اأنهم ا�صتفادوا يف اأوقات ال�صلم من 
ال�صلت القوية مع ال�صودان. ولقد اأثر ارتفاع الأ�صعار والنق�ص احلاد يف املحروقات والغذاء على علقات 
�صكان جنوب ال�صودان مع الرحل ال�صودانيني، حيث اأ�صبحت جمتمعات اجلنوب عدائية ب�صكل متزايد جتاه 
املجموعات القادمة للرعي بدون التجار الذين كانوا يرافقنهم عادة11. وكما يف حالت اأخرى ـ ت�صلط ورقة 
العمل هذه ال�صوء عليها ـ عانى رعاة ال�صمال ب�صبب اأفعال حكومة ال�صودان، ويعود هذا الأمر جزئيًا لأنه 

ينظر اليهم كممثلني لها يف جنوب ال�صودان. 

كان مو�صم اجلفاف 2٠11-2٠12 )من �صهر ـ اأ كتوبر حتى مايو( هو الأول منذ ا�صتقلل جنوب ال�صودان. 
وبينما  الكلأ.  بحثًا عن  اإىل اجلنوب  ما�صيتها  ال�صمال  ت�صوق جمموعات من رحل  موا�صم اجلفاف  ففي 
تكفل ن�صو�ص اتفاقية ال�صلم ال�صامل حرية حركة الرحل )Craze, 2013(، وهو ما ظل يحظى بتاأييد كل 
البلدين با�صتمرار، اإل اأن اأحداث مو�صم الرعي ال�صابق تظهر مدى ُبْعد هذه اللتزامات عن الواقع الفعلي.
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بتجديد  احلدودية  املجتمعات  قيام  خ�صية  اجلنوب  اإىل  ال�صفر  من  ال�صمال  َبْدو  ال�صودان  حكومة  منعت 
احلدود  على  ال�صودان  حكومة  �صيطرة  يهدد  ما  وهو  ال�صودان،  جنوب  يف  جمموعات  مع  ال�صلة  اأوا�صر 
بتقليل اعتماد هذه املجتمعات على ال�صودان12. وبينما تتطلع حكومة ال�صودان ملنع تطور هذه الروابط، فاإن 
اأعداد امل�صريية والرزيقات ـ وهما جمتمعني حدوديني ـ الذي يقومون بالن�صمام للحركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان ـ �صمال وحلركة العدل وامل�صاواة قد �صارت يف الوقت الراهن يف تزايد مطرد1٣. ونتيجًة لإغلق 
ـ  املا�صية  رعاة  من  عديدة  ملجموعات  ال�صيا�صية  النخبة  ت�صافر  مل  ال�صودان،  حكومة  وتهديدات  احلدود 
والتي تعتمد على رعاية اخلرطوم ـ حل�صور اجتماعات ب�صاأن رعى املا�صية نظمتها حكومة جمهورية جنوب 
ال�صيا�صية الهامة  ال�صودان والوليات اجلنوبية يف العامني 2٠11 و 2٠12. فغياب امل�صنني وال�صخ�صيات 
اأبطل فعالية التفاقيات التي مت التو�صل اإليها يف هذه الجتماعات. ورعاة اآخرون مل يهاجروا خ�صية انتقام 

القوات امل�صلحة ال�صودانية عند عودتهم. 

ومل يكن الو�صع اأف�صل حاًل يف جنوب ال�صودان. فب�صكل عام، واجه املهاجرون م�صايقات اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان وعدائية املجتمعات، والتي تعار�ص وجودهم ب�صدة عقب 2٠ �صنة من احلرب الأهلية. 
كما اأن ال�صتقلل قد األهب م�صاعر قومية متنامية لدى �صكان جنوب ال�صودان مما اأحبط اإمكانية جناح 

وا�صتمرارية اتفاقيات الرعي مع جمموعات ال�صمال.

اإبان  ـ وب�صكل خا�ص  ظهور حدود قومية يف بيئة معقدة حتوى جمموعات ذات تواريخ وحكايات خمتلفة 
هذه  العمل  ورقة  وت�صتعر�ص  املنطقة.  جمتمعات  كافة  على  عميق  ب�صكل  اأثر  ـ  الثانية  الأهلية  احلرب 
دارفور14؛  و�صرق  الغزال   بحر  �صمال  بني  احلدود  وهى:  حالت  خم�ص  درا�صة  خلل  من  الديناميكيات 
النيل وجنوب كردفان؛ واحلدود بني  اأعايل  الوحدة وجنوب كردفان؛ واحلدود بني  واأبيي؛ واحلدود بني 

اأعايل النيل والنيل الأبي�ص. 

مت يف كل ق�صم ا�صتعرا�ص النتائج املحددة لدرا�صات احلالت. وقد ا�صتملت النتائج الرئي�صية على ما يلي:
• لتحرير 	 ال�صعبي  اجلي�ص  �صار  فقد  حمليني،  جمتمعني  بني  قائمة  الرعي  تنظيم  اتفاقيات  تعد  مل 

ال�صماليني  املهاجرين  على  الآن  ويتوجب  املهاجرين،  ل�صلمة  الرئي�صي  ال�صامن  هو  ال�صودان 
القادمني اإىل اجلنوب التعاطي مع اإدارات الولية ذات ال�صلة. واإعادة توجيه اتفاقية الرعي هذه 
- جتاه حكومة الولية واجلي�ص- تنزع لتقوي�ص روابط تعاي�ص املجتمع؛ نظرًا لكون اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان هو املجموعة الرئي�صية التي يحتاج املهاجرون حلماية اأنف�صهم منها، كما اأنها اأي�صًا 

تقلل من فعالية اتفاقيات الرعي15. 
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• م�صارات 	 تنظم  اأن  عليها  التي  الإدارية  امل�صتويات  ماهي  حول  ارتباك  هناك  احلدود،  طول  على 
الرعي. فمحافظة مابان يف اأعايل النيل هي من تنظم حماكمها اخلا�صة على م�صتوى املحافظة، 
اأخرى تريد بقاء هذه املحاكم على  واأقاليم  للنظر يف اخللفات بني املجتمعات امل�صيفة والرحل؛ 
م�صتوى املجتمعات امل�صيفة واملجموعات املهاجرة. وال�صريبة املفرو�صة على املجموعات املهاجرة 
اإىل ارتباك وغ�صب بني جمموعات الرحل واملجتمعات  مق�صمة على عدد من الأطراف مما يوؤدي 

امل�صيفة. 
• اإىل 	 �صيئة  امل�صيفة  واملجتمعات  املهاجرين  بني  العلقة  تعد  احلدود،  طول  على  الأماكن  بع�ص  يف 

درجة اأن التدخل احلكومي هو ال�صبيل الوحيد الذي يبقي طرق الرعي مفتوحة. يف اأماكن اأخرى، 
تعترب العلقات داخل املجتمع �صحية ن�صبيًا والتدخل احلكومي هو الذي ن�صر املظاهر الع�صكرية على 

احلدود وجعل التجارة والهجرة اأكرث �صعوبًة. 
• التمايز يف العلقات بني املجموعات يف جانبني خمتلفني من احلدود تتوافق - بدرجة عالية ن�صبيًا 	

املجموعات  العلقات بني  الثانية من اختلف  الأهلية  اإبان احلرب  �صائدًا  الدقة- مع ما كان  من 
املقيمة حاليًا على جانبي احلدود. 

• قبل انف�صال جنوب ال�صودان، كان ي�صود العلقات عرب احلدود درجًة من املعاملة باملثل: فقد كانت 	
تاأتي جمموعات رعاة ال�صمال وقطعانهم اإىل اجلنوب يف املو�صم اجلاف بينما يذهب عمال اجلنوب 
املهاجرين اإىل ال�صمال. اأما الآن، فت�صود حالة من اللمتاثل على طول احلدود حيث ل يزال ي�صعى 
رعاة ال�صمال اإىل دخول اجلنوب لكن القلة القليلة من اجلنوبيني ي�صافرون اإىل ال�صمال للعمل وذلك 

ب�صبب امل�صايقات امل�صتمرة يف ال�صودان. 
• تعج احلدود باملظاهر الع�صكرية لأعداد كبرية من املجموعات امل�صلحة. ففي ولية الوحدة، قامت 	

القوات امل�صلحة ال�صودانية بت�صليح ودعم جي�ص حترير جنوب ال�صودان على الرغم من قبوله للعفو 
ال�صعبي  بانتظار دجمه يف اجلي�ص  ال�صودان ول يزال  الذي عر�صته حكومة جمهورية جنوب  العام 
اللواء  قوات  بت�صليح  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  قامت  النيل،  اأعايل  يف  اأما  ال�صودان16.  لتحرير 
جون�صون اأولوين وتقدمي دعم ع�صكري فعال يف هجوم واحد على الأقل يف عام 2٠12. كما قبلت هذه 
القوات اأي�صًا بعفو عام اعتبارًا من �صهر يونيو 2٠1٣ على الرغم من بقاء جمموعات �صغرية ن�صطة 
ال�صودان قواعد يف كافة املنطقة احلدودية،  ال�صعبي لتحرير  يف املنطقة احلدودية. ولدى اجلي�ص 
وكذلك حركة العدل وامل�صاواة واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال. على الرغم من تاأكيد 
معظم اتفاقيات الرعي املوقعة بني املجتمعات اجلنوبية امل�صيفة وبني رعاة ال�صمال والتي تن�ص على 
عدم حمل ال�صلح عرب احلدود، اإل اأن الرحل ل يزالون ميلكون اأ�صلحة �صغرية اأثناء تواجدهم يف 
اأبلغوا عن حالت م�صايقة كثيفة من قبل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان.  جنوب ال�صودان. وقد 
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ويف ظل جو ي�صوده الكثري من ال�صكوك، لي�ص من الوارد يف امل�صتقبل القريب اقتناعهم بف�صائل عدم 
الت�صلح.

بتاريخ 27 �صبتمرب 2٠12 على حرية حركة  اأبابا املوقعة  اأدي�ص  ال�صامل واتفاقيات  ال�صلم  اتفاقية  توؤكد 
الرحل عرب احلدود. على اأي حال، ت�صري التغيريات التي طراأت على املنطقة احلدودية منذ 2٠٠5، ول 
يف  احلدود  بعبور  البدو  جمموعات  حق  على  التاأكيد  جمرد  باأن  ال�صودان،  جنوب  ا�صتقلل  منذ  �صيما 
املوا�صم ل ي�صمن حرية احلركة هذه Craze, 2012(17(. ما مل تكن جميع الأطراف ذات ال�صلة بالأمر 
اإدارة  بكيفية  �صتتحول عرب حدود قومية، وما مل يفكروا جديًا  الرعي  ان مناطق  لقبول حقيقة  م�صتعدة 
هذا التحول، فاإن �صبل عي�ص جمموعات الرحل �صتبقى عر�صًة للتهديد. و�صي�صتمرون يف مواجهة انت�صار 
لهياكل  املتوا�صل  الدولتني  وتقوي�ص  متنامي،  قومي  اإح�صا�ص  مغلقة،  رعي  م�صارات  الع�صكرية،  املظاهر 

التفاو�ص ما بني املجتمعات، وهى التي  �صمحت يف ال�صابق بالتعاي�ص بني املجموعات املختلفة. 

ت�صتعر�ص ورقة العمل هذه حدود ال�صودان وجنوب ال�صودان من خلل التدقيق يف مو�صم الرعي 2٠11-
2٠12، وهو الأول منذ ا�صتقلل جنوب ال�صودان. اإذ تعترب حركات البدو املو�صمية عرب املنطقة احلدودية 
اأجل  تكافح من  التي  للمجتمعات احلدودية  بالن�صبة  واأي�صًا  الدولتني،  املركزية بني  التوترات  واحدة من 
التكيف مع احلدود القومية اجلديدة. هذه الورقة ت�صتند على البحث امليداين الذي اأجري يف �صهري يونيو 
النيل يف جنوب  واأعايل  الوحدة  وولية  الغزال  بحر  و�صمال  ال�صتوائية  و�صط  العام 2٠12 يف  ويوليو من 
ال�صودان، ومت دعمها مبقابلت اأ�صا�صية اأجريت بني �صهري اأغ�صط�ص ودي�صمرب من العام 2٠12. وت�صتند 
ورقة العمل اأي�صًا على البحث امليداين ال�صابق الذى قام به املوؤلف يف جنوب ال�صودان واأبيي يف الأعوام 
2٠1٠ و2٠11 و 2٠12. وب�صبب القيود احلكومية املفرو�صة على الدخول، فلم يكن العمل امليداين ممكنًا يف 

ال�صودان، على اأن مقابلت عرب الهاتف مت اإجراءها مع اأ�صخا�ص اإىل ال�صمال من احلدود.
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مقدمة

البلدين. ويقع  اأخ�صب الأرا�صي يف  ال�صودان على بع�ص  ال�صودان وجنوب  حتتوي املنطقة احلدودية بني 
اأ�صفل الكثبان الرملية و�صهول  الكثري من الأرا�صي احلدودية بني خطي العر�ص ت�صعة وع�صرة، مبا�صرًة 
التي تهطل على �صهول  الأمطار  تبلغ  وبينما   .)Johnson, 2010b, pp.16-17( الثابتة  الرملية  القوز 
القوز ما بني 4٠٠-6٠٠ ملم �صنويًا، فاإن املناطق احلدودية، والتي متتاز بكثافة يف الرتبة الطينية واأ�صجار 
يبلغ مقدارها ما بني 6٠٠-8٠٠ ملم �صنويًا. كما يوجد على طول احلدود  اأمطار  ال�صنط، ت�صهد هطول 
الكرمية  الأحجار  من  وت�صكيلة  احلريق  فحم  امل�صتخدم يف  واحلطب  العربي  ال�صمغ  من  موارد خمتلفة 

واملعادن. 

لكن ل ميكن  النزاع،  املناطق احلدودية حمل  بع�ص  الأ�صول ق�صية هامة يف  ال�صيطرة على هذه  وتعترب 
اختزال اأي نزاع من النزاعات احلالية اإىل كونه �صراع على املوارد. فاأكرث امل�صادر قيمًة على طول احلدود 

هي الأرا�صي ال�صا�صعة، والتي ت�صلح للزراعة والرعي. 

وبينما يتوافر النفط يف املناطق احلدودية، اإل اأنه ل توجد اأي منطقة من املناطق املتنازع عليها حتتوي 
يتعلق  الوحدة وجنوب كردفان. وفيما  اأبيي وهجليج على احلدود بني ولية  با�صتثناء دفرا يف  على نفط 
بحالتي دفرا وهجليج، فاإن الإح�صا�ص بال�صتحقاق التاريخي على هاتني املنطقتني من قبل دينكا نقوك 

ودينكا الروينق يعترب هام من حيث كونه قوة حمفزة جلنوب ال�صودان يف ادعاءاتها مبلكية املنطقة18. 

ول يعني هذا اأن املوارد لي�صت هامة لفهم ال�صراع يف هذه املناطق. ولكن ما هو اأكرث اأهمية اأن املناطق 
الرعوية  املجموعات  ملوا�صي  مراعى  بتوفري  تقوم  �صا�صعة  م�صاحات  اجلفاف  مو�صم  يف  ت�صكل  احلدودية 
خمتلف  بني  اجتماع  مكان  دومًا  احلدودية  املناطق  ظلت  ولذا  اجلانبني.  كل  من  املرحتلة  واملجموعات 
املجموعات ال�صودانية، وكما هي جميع اأماكن الجتماع، فهي اأي�صًا مراكز توتر، حيث ل بد من التفاو�ص 

ب�صاأن الدعاءات املتناف�صة. 

وباإمكان املرء القول باأن تاريخ املناطق احلدودية على مدى ال�صنوات الت�صعني املا�صية يروي ق�صة حتولها 
من مناطق مواجهة اإىل مناطق انف�صال وتق�صيم.
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ومن اللحظات الهامة يف هذا التحول كان تطبيق قوانني املناطق املغلقة يف عام 192٠ والتي و�صعت ملنع 
التجار ال�صماليني من ال�صفر اإىل اجلنوب وخللق ف�صل ثقايف و�صيا�صي بني ال�صودان وجنوب ال�صودان قدر 
ما اأمكن. اكت�صبت هذه ال�صيا�صة الطابع الر�صمي واأ�صميت ب�صيا�صة اجلنوب يف عام 19٣٠ وحاولت وقف 

انت�صار الإ�صلم19. وتوقف العمل بها عام 1946.

على اأي حال، حتى اإبان فرتة تطبيق �صيا�صة اجلنوب، مل تكن نتائجها منتظمة يف جميع املناطق ومل يكن 
تنفيذها وفقًا ملعايري معممة. فقد مت ا�صتثناء حمافظة الرنك من قوانني املناطق املغلقة، كما اأنه تطورت 
علقات وثيقة بني دينكا اأبيلجن املقيمني يف املنطقة وبني التجار واملزارعني ال�صماليني )اأنظر الق�صم 6(. 
كما تعلم دينكا اأبيالنغ اللغة العربية ب�صكل ممتاز واعتنق العديد منهم الدين الإ�صلمي. فمدينة كاكا، 
املوجودة حاليًا يف ولية اأعايل النيل، انتقلت بني مديريات خمتلفة اإبان عهد ال�صتعمار الربيطاين وذلك 
اأخرى،  الآن بجنوب كردفان. يف مناطق  التجارية بني املدينة وبني ما يعرف  الروابط  ا�صتمرار  ل�صمان 

كانت النق�صامات الناجمة عن �صيا�صة اجلنوب اأكرث بلوغًا اإىل غاياتها.

قامت  الثانية،  الأهلية  احلرب  فاإبان  احلدود2٠.  طول  على  امل�صهد  ال�صودانية  الأهلية  احلروب  حولت 
الوطني-  املوؤمتر  القومية - ثم من حزب  الإ�صلمية  البداية من قبل اجلبهة  التي دعمت يف  امليلي�صيا 
اجلي�ص  ب�صط  فقد  الريفية،  املناطق  بع�ص  يف  اأما  املدنية.  امل�صاكن  وتدمري  الدينكا  �صكان  بت�صريد 
ال�صودان  جنوب  و�صكان  ال�صماليني  التجار  بني  �صلم«  »اأ�صواق  ونظم  نفوذه  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 
)SUPRAID, BYDA, and Concern Worldwide, 2004(. ويف مناطق اأخرى، اأقامت امليلي�صيا 

املدعومة من القوات امل�صلحة ال�صودانية علقات مع الرحل يف منطقة احلدود، وهو ما اأدى، حاليًا، اإىل 
اإقامة علقات خمتلفة ب�صكل ملحوظ بني هذه املناطق وحكومة جمهورية جنوب ال�صودان. 

بني  احلدود  تقييم  معايري  حتديد  عند  اأنه  األ  م�صطرد،  نحو  على  قدمًا  احلرب  زحف  من  الرغم  على 
البلدين يف عام 2٠٠5، اأ�صرت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان على اأن تكون احلدود كما كانت عليها 
يوفر مرجعية  التاريخ  ال�صودان. وهذا  ا�صتقلل  تاريخ  وهو  يناير 1956،   1 املقاطعة اجلنوبية يف  حدود 
لعام  املقاطعة  حدود  فاإن  احلظ،  ل�صوء  اإليها.  م�صتقبلية  حدودية  نزاعات  اأي  اإحالة  بالإمكان  تاريخية 
الإجنليزي  الثنائي  احلكم  حكومة  قبل  من  جيد  ب�صكل  مدونة  غري  موجود-  هو  ما  قدر  على   -1956
امل�صري. وذلك على نحو ما ي�صري دوغل�ص اأت�ص. جون�صون- الذي قدم ا�صت�صارة حلكومة جنوب ال�صودان 
)وقت  م�صح  عمليات  اإىل  احلدود  من  الكثري  افتقرت  »لقد     -2٠٠6 عام  يف  احلدودية  مطالبها  ب�صاأن 
ال�صتقلل(. حتى اأكرث اخلرائط التف�صيلية ل ت�صجل ملمح  هامة لت�صاري�ص الأر�ص على طول اخلطوط 

 .)Johnson, 2010b, p.15( »احلدودية
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�صن�صتعر�ص يف الف�صل التايل ال�صعوبات الناجمة عن الإعتماد على حزمة من الوثائق غري املكتملة- والتى 
غالبًا ما تفتقر للدقة- لتعيني حدود تاريخية ل تربطها باأمناط التعاي�ص القائمة الآن �صوى �صلة م�صكوك 
فيها. وجتدر الإ�صارة هنا باأن مدينة اأبيي هي ال�صتثناء الوحيد للتمحور القانوين حول حدود 1956، فقد 
فو�صت اتفاقية ال�صلم ال�صامل جلنة حدود اأبيي لتاأ�صي�ص اأبيي »كمنطقة لنظارات الدينكا نقوك الت�صعة 
التي اأحيلت لكردفان يف عام 19٠5م )بروتوكول اأبيي، 2٠٠5، الفقرة 1.1.2(. بالن�صبة لأبيي كان على 
بالن�صبة حلدود 1956، فاإن ممار�صات ومواقع  اأما  ال�صكان،  اأبيي احلكم على حدود تواجد  جلنة حدود 
املجتمعات احلدودية غري مهمة. والذي يهم على امل�صتوى القانوين هو املدونات التاريخية والذى يتعذر 
اأبيالجن يف حمافظة  دينكا  مثل  �صعور جمتمعات  وراء  الرئي�صي  ال�صبب  هو  وهذا  ن�صبيًا.  عليه  احل�صول 
الرنك باحلنق حيال املفاو�صات ال�صيا�صية ب�صاأن احلدود؛ فهم ي�صعرون باأنهم مهم�صني، وفى حقيقة الأمر 
هم مهم�صني فعًل: اإذ اأن املكان الذى عا�صت فيه املجموعات فعليًا يف عام 1956 ل يهم يف الوقت احلا�صر، 

فهو اأمر يقع خارج  نطاق املو�صوع من الناحية القانونية. 

من  كبري  عدد  اأو�صح  كما  امل�صري،  الإجنليزي  الثنائي  احلكم  حكومة  لأن  مغزى  ذو  اأمر  هذا  ويعترب 
الإدارية  تعك�ص احلدود  ورمبا مل  ن�صبيًا،  اأثر طفيف  �صوى  املناطق  العديد من  لها يف  يكن  املوؤرخني، مل 

ملنطقة معينة كيفية تنظيم املجتمعات مكانيًا يف عام 1956 21 ب�صكل حمدد. 

بني  اتفاق  اإىل  التو�صل  مت  لو  وحتى   .1956 عام  منذ  احلدودية  املنطقة  يف  عديدة  تغريات  حدثت  لقد 
ال�صودان وجنوب ال�صودان حول مو�صع احلدود، فاإن ذلك �صي�صبب حتمًا حالة كبرية من الرتباك، وهو 
ليتكيفوا على طول خط من  تنظيم �صفوفهم  اإعادة  الوقت احلا�صر على  النا�ص يف  الذي �صيجرب  الأمر 

املا�صي. 

ل  الأمر  اأن  هو  ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  بني  على طول احلدود  الأزمة  الأكرب حلل  امل�صكلة  تكون  رمبا 
يتطلب حل مل�صكلة واحدة بل لعدة م�صاكل. فهناك نزاع اإقليمي بني الدولتني، و�صل�صلة من التوترات املحلية 
الطرق  بكافة  املختلفان  اخليطان  هذان  ويتفاعل  احلدود.  طول  على  املقيمة  املختلفة  املجموعات  بني 
املفاجئة: فاأحيانًا يتم تبني القومية لتعزيز م�صالح حملية؛ واأحيانًا، كما هو احلال يف اأبيي، تكون امل�صالح 

املحلية قناعًا لل�صيا�صات القومية.

نظريًا، يجب اأن يكون الرتباك الذي ا�صاب املجتمعات املحلية نتيجة لفر�ص حدود قومية يف حده الأدنى. 
اإذ ت�صون اتفاقية ال�صلم ال�صامل، وجمموعة كبرية من الرتتيبات الأمنية اللحقة واتفاقيات اأدي�ص اأبابا 
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املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب، حرية حركة املجموعات املرحتلة والرعوية. لكن على اأر�ص الواقع، ومنذ توقيع 
جنوب  دخول  يف  اأكرب  �صعوبة  الرعوية  ال�صمال  جمموعات  وجدت   ،2٠٠5 عام  ال�صامل  ال�صلم  اتفاقية 

ال�صودان، ول �صيما منذ النف�صال الر�صمي للدولة يف �صهر يوليو عام 2٠11. 

من  العديد  انخرط  فقد  الثانية.  الأهلية  احلرب  اإىل  جزئيًا  ال�صمال  رحل  تواجه  التي  ال�صعوبات  تعود 
احلدود  جمتمعات  لتهجري  غاراتها  اأدت  وقد  ميلي�صيات،  يف  كردفان-  جنوب  يف  امل�صريية  مثل  الرحل- 
اجلنوبية، واأدى هذا بدوره لإتلف اآليات ف�ص النزاع  التقليدية22. كما اأن بع�ص ال�صكوك اجلنوبية حول 
رحل ال�صمال يغذيها عدم اليقني حول ما اإذا كانت جمموعة بعينها تتكون من الرحل اأم من اأفراد ميلي�صيا 
مدعومة من حزب املوؤمتر الوطني. وهذا ال�صك يف�صر احلظر املفرو�ص على هواتف القمر ال�صناعي ثريا 
يف العديد من اتفاقيات الرعي: فمجتمعات �صكان جنوب ال�صودان يخ�صون من اإف�صاء مواقعهم اإىل القوات 
امل�صلحة ال�صودانية. وهذه احلالة من عدم الثقة تفاقمها حقيقة ا�صتخدام امليلي�صيات املدعومة من حزب 
املوؤمتر الوطني يف جنوب ال�صودان لنف�ص امل�صارات التي ي�صتخدمها رحل ال�صمال لدخول البلد، وهو الأمر 

الذى  يثري خماوف باأن الطرفني يتعاونان. 

هناك اأي�صًا م�صكلة اأخرى لرحل ال�صمال تعود اإىل اأيام احلرب الأهلية الثانية. فخلل هذه الفرتة، كان 
يتوجب على جمموعات مثل امل�صريية - قبل اأن تعرب اإىل الوليات اجلنوبية- اأن تتفاو�ص مع اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان اأي�صًا ولي�ص مع اجلماعات املحلية فح�صب. وقد ا�صتمر هذا الو�صع اإىل ما بعد اتفاقية 
ال�صلم ال�صامل وجعل من اتفاقيات الرعي مو�صوع ملداولت �صيا�صية وع�صكرية على م�صتوى الدولة. وهو 
ما ظل يعني اأن م�صارات الرعي �صارت عر�صة لتقييمات جديدة وغري ماألوفة – خماوف اأمنية ومتو�صع 
ع�صكري – ولقد  قلل هذا من احلاجة اإىل اأن تعمل اجلماعات امل�صيفة واملهاجرة معًا، مما اأ�صعف الآليات 

التقليدية  لف�ص النزاع. 

ملي�صيات  ال�صودان  حكومة  نظمت  فقد  الثانية.  الأهلية  احلرب  اإبان  متوترة  �صلفًا  كانت  الآليات  وهذه 
ملهاجمة التجمعات ال�صكنية من ال�صودانيني اجلنوبيني وغالبًا ما تكونت هذه امليلي�صيات من اأفراد ينتمون 
لذات املجتمعات احلدودية التي تعتمد على جنوب ال�صودان يف رعي ما�صيتها. ومل يتم يف كثري من الأحيان 
دفع تعوي�صات لأقارب الذين كانت تقوم امليلي�صيات بقتلهم، مما مزق الأوا�صر بني هذه املجتمعات2٣. كما 
يتجلى اإرث احلرب اأي�صًا من خلل الأ�صلحة ال�صغرية املوجودة على طول احلدود. فبينما اجته جنوب 
ال�صودان الآن اإىل نزع �صلح املجتمع يف العديد من الوليات احلدودية، اإل اأن العديد من املجتمعات، يف 
جو ت�صوده الكثري من ال�صكوك، ل تريد ت�صليم �صلحها الذي �صاعدها يف احلرب الأخرية. ويف ال�صودان، 
ال�صعبي ول ي�صعر الرحل بالأمان يف جنوب  الدفاع  امليلي�صيات وقوات  ت�صليح  ال�صودان يف  ت�صتمر حكومة 
ال�صودان بدون �صلح. وحتى لو اأقيمت منطقة حدودية اآمنة منزوعة ال�صلح - ح�صب ما مت التفاق عليه 
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يف اتفاقية اأدي�ص اأبابا بتاريخ 27 �صبتمرب- وان�صحبت القوات امل�صلحة ال�صودانية واجلي�ص ال�صعبي لتحرير 
الرحل دون �صلح، وهي  ال�صعب �صمان دخول جمموعات  املناطق احلدودية، �صيبقى من  ال�صودان من 

ال�صعوبات التي تعطل املفاو�صات احلالية. 

هي  احلدودية ظلت  املجتمعات  اأن  األ  الدولة،  الفاعلة يف  الأطراف  باأيدي  الرعي  مفاو�صات  كانت  واإن 
الأخرى تت�صرف على نحو م�صطرد باعتبارها دول. فمنذ العام 2٠٠5 ظلت هذه املجتمعات تقدم - ب�صكل 
اإطار  عرب  الرعي  حقوق  ف�صمان  احلدودية.  املنطقة  ملكية  حول  قومية  و�صبه  مطلقة  ادعاءات  متكرر- 
اإىل  املرحتلة  واملجتمعات  الرحل  الواقع، مما حدا مبجتمعات  ار�ص  �صيا�صي قومي ف�صل يف حتقيقها يف 

�صياغة مطالبهم يف �صورة ادعاءات ملكية مطلقة لدولة / قومية. 

يف امللحق الثاين من تقرير جلنة حدود اأبيي مت متييز اأنواع متعددة من ادعاءات احلقوق. فهناك حقوق 
قابلة  غري  حقوق  ما  جمموعة  متتلك  التي  الأرا�صي  من  معينة  مبناطق  املت�صلة  احلقوق  وهي  الهيمنة 
للتفاو�ص حولها. واحلقوق الثانوية غالبًا ما تكون حقوق رعي مو�صمي وهي حزمة حمدودة من احلقوق 
اأو  املطر(  مو�صم  دون  اجلاف  مو�صم  )اإىل  وقت  اإىل  املحدودية  ت�صري  ما  وغالبًا  بعينها،  مبنطقة  تتعلق 
اأو اإىل ا�صتخدام )لأغرا�ص الرعي ولكن لي�ص لأغرا�ص  اإىل نطاق )على طول م�صار الرعي دون غريه( 
منطقة  تت�صارك جمموعتني يف  اأن  الثانوية حيث ميكن  مناطق احلقوق  تتداخل  ما  وغالبًا  ال�صتقرار(. 
بينما  ثانوية  اأن يكون ملجموعة واحدة حقوق  ثانوية، وميكن  لكليهما ادعاءات حول حقوق  واحدة ويكون 
يكون ملجموعة اأخرى حقوق هيمنة، مثل حقوق امل�صريية للرعي يف اأبيي اأو حقوق ال�صليم للرعي يف ال�صفة 

الغربية من نهر النيل يف ولية اأعايل النيل. 

ل تعرتف اتفاقية ال�صلم ال�صامل ر�صميًا بادعاءات احلقوق الثانوية الثابتة، بل تن�ص بب�صاطة باأنه �صيتم 
احرتام »احلقوق التقليدية« للحركة، وذلك عو�صًا عن تو�صيح العمليات التي �صيتم مبوجبها تو�صيف – 
وحل- نزاعات احلقوق الثانوية. وابتداء من العام 2٠٠5، مل يتم احرتام ادعاءات من هذا ال�صنف من 
متزايد  ب�صكل  على جانبي احلدود مطالبها  املرحتلة  واملجموعات  الرحل  ف�صاغت جمموعات  احلقوق، 
العمل  اإطار  ظل  ويف  املنطقة.  على  وح�صرية  مطلقة  حقوق  كادعاء  متطرف،  ب�صكل  اأو،  هيمنة  كحقوق 
التفاو�صي الذي يركز فقط على فاعلني �صيا�صيني على م�صتوى الدولة، فاإن �صياغة جهة ما ملطالبها على 
باملنطقة  مطلقة  حقوق  تدعي  فامل�صريية  الأنظار.  جلذب  كمحاولة  ياأتي  الدولة  تفعله  الذى  النحو  ذات 
الدينكا ريونغ حقها يف  ثانوية، وتدعي قبيلة  الواقعة جنوب نهر كري24 والتي طاملا كان لهم فيها حقوقًا 
اأر�ص بالكاد ترتبط مبنطقة رعيهم املو�صمي يف جنوب كردفان، وهي اأق�صى منطقة ت�صل اإليها حقوقهم 

الثانوية ولي�ص حقوق الهيمنة.
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اأدت هذه الدعاءات ب�صكل كبري اإىل تقوي�ص الفهم امل�صرتك لدعاءات احلقوق الثانوية املوجودة و�صط 
املجتمعات على طول احلدود. فعلى �صبيل املثال ادعاء امل�صريية مبلكية اأبيي ح�صريًا يهدد اإمكانية التعاي�ص 
جنبًا اإىل جنب مع قبيلة الدينكا نقوك الذين ينتابهم الغ�صب حيال مطالبة امل�صريية مبنطقة يح�صون اأنها 

تعود لهم. 

اأدى حتول احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان اأي�صًا اإىل حدود قومية اإىل تغيري العلقات بني املجتمعات 
جمرد  الرحل  اأن  بفكرة  متزايد  ب�صكل  التم�صك  يتم  احلدود،  مفاو�صات  ففي  اأخرى.  بطرق  احلدودية 
اأجانب داخل دولة/ قومية. على �صبيل املثال، دينكا ملوال من �صمال بحر الغزال ي�صبه الرزيقات بالكينيني 
يعمل  فبينما  والرحل.  امل�صيف  املجتمع  بني  العلقة  فهم  طريقة  يف  جوهري  حتول  وهذا  والأوغنديني. 
ال�صماليني  الرحل   التي كان  املزايا  اإنهم ل يح�صلون على  اإل  ال�صودان  والأوغنديون يف جنوب  الكينيون 
اأنا�ص  الدولة ولي�ص  اإطار عمل  الثانية: فهم يعاملون كاأجانب داخل  يح�صلون عليها قبل احلرب الأهلية 
كانت تربطهم بدينكا ملوال علقة طويلة الأمد تقوم على املعاملة باملثل والروابط امل�صرتكة. علوًة على 
ذلك، تعترب العلقة بني الكينيني وجنوب ال�صودان ثابتة، فالأطر الر�صمية للتوقعات والإجراءات اخلا�صة 
بالعمال املهاجرين ل تتحول فيما يت�صل بالروابط العائلية والظروف البيئية وامللب�صات ال�صيا�صية. وهذا 
خمتلف جدًا عن اتفاقيات الرعي املوقعة بني جمموعات الرحل واملجتمعات امل�صيفة قبل اأن يعاد تعريفها 

من حيث اإطار عمل الدولة -القومية. 

لقد اأدى فر�ص احلدود القومية اأي�صًا اإىل نوع من عدم التماثل. فعلى مدى ال�صنوات ال�صتني املا�صية، جاء 
رحل ال�صمال اإىل اجلنوب لرعي قطعانهم و�صراء املا�صية، بينما مل تذهب اجلماعات اجلنوبية اإىل ال�صمال 
للرعي )خا�صًة بعد ت�صردهم من مواقع رعيهم يف ال�صمال اإبان احلرب الأهلية الثانية(، اإل اإنهم �صافروا اإىل 
ال�صمال للعمل باأجر واعتمدوا على التجارة التي اأح�صرها جتار ال�صمال اإىل اجلنوب25. قبيل اإعلن جنوب 
ال�صودان ا�صتقللها ر�صميًا، اأغلق ال�صودان حدوده – ومل يت�صلل عربها �صوى القليل من التجار – مما ت�صبب 
يف ارتفاع الأ�صعار ونق�ص ال�صلع الأ�صا�صية على طول احلدود. علوًة على ذلك، بينما كان  النا�ص يعودون من 
ال�صودان اإىل جنوب ال�صودان للت�صويت على ال�صتفتاء ال�صعبي يف �صهر يناير 2٠11، واأ�صبح و�صع �صودانيي 
اجلنوب يف ال�صودان عر�صة للخطر ب�صورة متزايدة، فاإن انتقال املجتمعات احلدودية اإىل ال�صمال �صار 
حمدودًا اأكرث. هذا اللمتاثل يغذى العتقاد ال�صائد بني اجلنوبيني بعدم وجود �صبب لل�صماح لبدو ال�صمال 
من دخول جنوب ال�صودان حيث اإنهم ل يجلبون معهم اأي �صيء مفيد. علوًة على ذلك، حيث مل يعد هناك 
اأي �صبب لل�صفر اإىل ال�صمال، فل داعي اأي�صًا للقلق ب�صاأن املحافظة على العلقات مع اجلماعات ال�صمالية. 



الرعي  اخلطوط الفا�صلة     21

التجار  من  بالغ�صب  العائدين  من  العديد  ي�صعر  ال�صودان،  يف  ال�صيئة  املعاملة  من  �صنوات  وبعد  واأخريًا، 
ال�صودانيني والرحل ب�صبب اأ�صياء حدثت لهم يف اخلرطوم؛ وب�صكل عام �صار ينظر اإىل الرحل باعتبارهم 

رمز لل�صودان، واأ�صبحوا ميثلون اأهدافًا للق�صا�ص بالن�صبة ل�صودانيي اجلنوب.

عمومًا، ومنذ اأن نال جنوب ال�صودان ا�صتقلله، فقد ازدادت الكراهية على طول احلدود، وذلك بينما اأدت 
امليلي�صيا املدعومة من حكومة ال�صودان وتكاثف ال�صعور القومي واإغلق التجارة اإىل اإيجاد خطوط انق�صام 
جديدة. وبينما كان من املمكن اأن تكون اتفاقية اأدي�ص اأبابا بتاريخ 27 �صبتمرب خطوة اإىل الأمام يف حال 
مت تنفيذها، اإل اأنه حتى لو مت التو�صل لتفاق كامل ب�صاأن املناطق املتنازع عليها، فاإن الكثري من العمل 
للكيفية  وللتو�صل  العلقات بني املجتمعات  اإ�صلح  اإجنازه، وذلك باجتاه  يتم  اأن  انتظار  كان �صيبقى يف 
�صبل عي�صها يف مواجهة احلدود  املحافظة على  املرحتلة من  واملجموعات  الرحل  التي متكن جمموعات 

القومية اجلديدة. 

مفاو�صات احلدود
هناك م�صاألتني منف�صلتني حتليليًا ترتبطان باملفاو�صات حول احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان وهما: 
اأين هي احلدود وما هو نوعها. ثم هناك م�صاألة ثالثة على املحك تطرح نف�صها وهي: اأثناء ما يتم التقرير 
ب�صاأن امل�صاألتني اأعله، ما نوع احلدود املوؤقتة التي يجب اأن تكون بني ال�صودان وجنوب ال�صودان، واأين يجب 

اأن يكون موقع هذه احلدود املوؤقتة. 

امل�صاألتان الأوىل والثانية مت�صلتان. فبينما، على �صبيل املثال، مطلب امل�صريية هو منطقة تقع خلف نهر كري 
)Craze, 2011, pp.18-21( اإل اإنها مهتمة اأ�صا�صًا بتاأمني م�صارات رعي اآمنة يف اأبيي وجنوب ال�صودان. 

لكن جتربتهم منذ اإبرام اتفاقية ال�صلم ال�صامل علمتهم عدم الثقة بالوعود التي يقدمها �صودانيو اجلنوب 
 )Pantuliano et ”اأبيي منتمية جلنوب ال�صودان“ اأنه �صيتم تاأمني �صلمتهم وحرية مرورهم يف  عن 
اأنهم ل يوؤمنون بالوعود املتعلقة بتاأمني حدود ناعمة يكون مبقدورهم  )al., 2009, pp.18-19. وحيث 

اأبيي داخل نطاق ال�صودان حتى يت�صنى لهم  عبورها بي�صر، وي�صرون على مو�صع ثابت للحدود مع بقاء 
�صمان حقوقهم. 

اأحد اأ�صباب تعرث مفاو�صات احلدود هو �صعف قناعة املجتمعات احلدودية بتحقق ذلك النوع من احلدود 
الذي تن�ص عليه اتفاقية ال�صلم ال�صامل على اأر�ص الواقع، وهو ما حدا باجلماعات لدعاءات باأرا�صي 
�صا�صعة ولرف�صها ت�صديق اأن حقوقهم الثانوية �صت�صتمر بعد فر�ص حدود قومية. ويحظى كٌل من حزب 
املوؤمتر الوطني واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان بقواعد جماهريية هامة و�صط املجتمعات احلدودية، 



 22     ورقة العمل ٣٠ مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

ولقد ظل كلهما متعنتني يف موقفهما ب�صبب خوفهم من نفور هذه اجلماعات، والتي تخ�صى- ملا �صلف 
ذكره من اأ�صباب- تقدمي اأي تنازلت حول مو�صع احلدود26. 

ال�صعبية  واحلركة  الوطني  املوؤمتر  فاإن حزب   ،)2010b, p.108( يقول جون�صون  وكما  الوقت،  نف�ص  يف 
ولزعزعة  قومية،  م�صالح  لتحقيق  كاأداة  املحلية  املجموعات  م�صالح  ي�صتخدمان  ظل  ال�صودان  لتحرير 

حمادثات اأدي�ص اأبابا.

ال�صامل، ظلت املجموعات املحلية تبدى  التي ت�صمنتها اتفاقية ال�صلم  وب�صبب عدم و�صوح نوع احلدود 
احلدود  خارج  ثانوية  حقوق  فيها  لهم  مناطق  ت�صع  اإنها  يبدو  التي  اجلدالت  ب�صاأن  فقط  حمدودة  ثقة 
على مطالبات  تغيريات حقيقية  لإجراء  م�صاحة  ال�صامل  ال�صلم  اتفاقية  فلم ترتك  لبلدانهم.  الر�صمية 
النقا�ص ال�صريح  القليل من  التي �صتتم مع فر�ص حدود دولية. ويف احلقيقة، مل �صوى  الثانوية  احلقوق 
تناول احلدود كم�صاألة �صيا�صية حم�صة. فلم تعترب احلدود �صمن اتفاقية ال�صلم ال�صامل م�صاألة �صيا�صية 
ف�صل  مع  الآلية  تلك  ت�صيي�ص  مت  وبالتايل،  احلدود.  –مفو�صية  بريوقراطية  اآلية  حتددها  م�صاألة  واإمنا 

امل�صائل ال�صيا�صية �صمن ت�صكيلة بريوقراطية27.

اتفاقية ال�صالم ال�صامل
اأثناء املفاو�صات املف�صية اإىل توقيع اتفاقية ال�صلم ال�صامل، اأ�صرت حكومة جمهورية جنوب ال�صودان باأن 
يكون اخلط الذي يقرر ب�صاأن احلدود بني ال�صمال واجلنوب هو حدود مديريتى بحر الغزال واأعايل النيل 
على نحو ما كانت قائمة يف 1 يناير 1956. ويعود تاريخ فهم احلدود على هذا النحو اإىل اتفاقية اأدي�ص اأبابا 
1972 والتي عرفت املنطقة اجلنوبية بنف�ص الطريقة )املادتني ٣و4(. يف عام 2٠٠5، �صاد العتقاد باأهمية 
تر�صيم احلدود لي�ص لتاأكيد املو�صع الذى تنتهى عنده الرقعتني اجلغرافيتني فح�صب، بل لتحديد املنطقة 
واأوكلت  انف�صال اجلنوب.  ب�صاأن  ا�صتفتاء  على  الناخبني  وت�صجيل  �صكاين  تعداد  اإجراء  فيها  التي ميكن 
اتفاقية ال�صلم ال�صامل مهمة تعيني وتر�صيم احلدود التقنية ملفو�صية فنية يتم ت�صكيلها بوا�صطة الرئا�صة 
يف الفرتة بني يناير اإىل يوليو 2٠٠5 28. ول تعطي اتفاقية ال�صلم ال�صامل تفا�صيل عن الأ�صاليب الإجرائية 

لعمل املفو�صية التقنية للحدود  كما ل تعطي مواعيد نهائية لإكمال املهام املوكلة لها.

ماأزق املفو�صية التقنية للحدود 
ت�صكلت املفو�صية التقنية للحدود بعد الوقت املحدد مبدة من الزمن، وفى ظل خلفات حول تركيبتها. 
واأخريًا ت�صكلت يف �صهر �صبتمرب 2٠٠5 بعد انق�صاء املوعد النهائي املقرر لإكمال عملها. وقد ن�ص املر�صوم 
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الرئا�صي اخلا�ص بت�صكيل املفو�صية التقنية للحدود على ما يلي: 
تناط باللجنة التقنية مهمة تر�صيم خط احلدود بني جنوب و�صمال ال�صودان وفقًا ملا كانت عليه يف . 1

 .1956/1/1
دون الإخلل بعمومية الن�ص يف البند )1( اأعله، تتوىل اللجنة امل�صوؤوليات وال�صلحيات التالية:. 2

أ الرجوع لكافة اخلرائط والر�صومات والوثائق. 	.
زيارة كافة املناطق احلدودية بني �صمال ال�صودان وجنوب ال�صودان ومناطق التداخل القبلي. 	.أ
م�صاورة زعماء القبائل والإداريني املدنيني يف مناطق التداخل وال�صتماع اإىل اإفاداتهم ومراجعة 	.أ

اأي وثائق يزودون بها املفو�صية.
أ ال�صتعانة بخرباء داخليني وخارجيني اإذا لزم الأمر29.	.

واجهت املفو�صية التقنية للحدود، منذ البداية، معوقات متثلت يف نق�ص التمويل و�صل�صلة من النزاعات 
الإجرائية املطولة. فقد قال اأع�صاء اللجنة من �صودانيي اجلنوب باأن ال�صبب وراء التاأخري هو عدم قدرة 
اأع�صاء حزب املوؤمتر الوطني على اتخاذ قرارات دون ا�صت�صارة من هم اأعلى منهم يف الت�صل�صل الهرمي 
ال�صيا�صي حلكومة ال�صودان. وقال اأحد املقربني من العملية باأنه كان ميكن و�صف اأحد وزراء حزب املوؤمتر 
الوطني، اإدري�ص عبدالقادر، بالع�صو التا�صع ع�صر يف اللجنة )ICG, 2010, P.4(. يف �صهر فرباير 2٠1٠، 
ويف حماولة لك�صر اجلمود، بداأ العمل على �صريط حدودي واحد مت التفاق عليه بني النيل الأزرق و�صنار 
فقد  احلدود.  لرت�صيم  جهة  اختيار  يف  امل�صاكل  اإحدى  ومتثلت  العمل.  �صري  توقف  ولكن،  النيل.  واأعايل 
اأرادت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان اإحالة املهمة للأمم املتحدة اأو لطرف طرف ثالث منف�صل، بينما 

قالت حكومة ال�صودان باأنه يلزم اأن تقوم بالعمل �صركة �صودانية.

اأما م�صكلة املفو�صية التقنية للحدود فتمحورت حول و�صع امل�صاألة ال�صيا�صية بني يدي جلنة مل تكن مفو�صة 
حزب  اأوقف  اللجنة،  عمل  توقف  ومع  لعملها.  ال�صيا�صية  املخاطر  اإدراك  حتى  اأو  قرارات  هكذا  لتخاذ 
يتم  مل  ما  ال�صتفتاء  اإجراء  اإمكانية  عدم  على  واأ�صر  الوقت  لبع�ص  احلدود  مباحثات  الوطني  املوؤمتر 
اأجل غري حمدود، وهو الأمر  الرت�صيم؛ وهو ادعاء من �صاأنه - يف حال مت قبوله- تاأجيل ال�صتفتاء اإىل 
اأعلى  اإىل  احلدودي  النزاع  اإحالة  املطاف،  نهاية  يف  ال�صودان٣٠.  جنوب  جمهورية  حكومة  رف�صته  الذى 

امل�صتويات ال�صيا�صية لكل الطرفني حتى يت�صنى اإدراك خماطره ال�صيا�صية.
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املناطق املتنازع عليها
الطبيعة  هو  مهمتها  اإجناز  على  التقنية  احلدود  قدرة جلنة  وراء عدم  تقف  التي  الأخرى  الأ�صباب  من 
العوي�صة خلم�ص نزاعات حدودية )اأنظر اخلريطة 2(٣1. وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن عمل جلنة احلدود 
يف  واملف�صل  ال�صامل  ال�صلم  لتفاقية  اأبيي  بروتوكول  غطاه  ما  وهو  اأبيي  حول  النزاع  ي�صمل  مل  التقنية 
الق�صم ٣. وفيما يلي اأدناه و�صف مف�صل للنزاعات احلدودية اخلم�صة التي تركز عليها عمل جلنة احلدود 
اأما النزاعات فهي م�صمولة بتف�صيل اأكرث يف الف�صول التي تتناولها٣2. ويف عام 2٠12، اأ�صيف  التقنية. 

العديد من املناطق الأخرى اإىل قائمة املناطق املتنازع عليها، و�صيتم تناولها لحقًا يف هذا الق�صم. 

قطاع كايف كنجي )غرب بحر ال�صمال / جنوب دارفور( )يوجد ملخ�ص بالو�صع يف نهاية الق�صم 2(: 
املحيطة بقطاع كايف  املنطقة  وتتمتع  ال�صودان،  ال�صودان مع جنوب  اأق�صى غرب حدود  نائية يف  منطقة 
كنجي مب�صادر غابية ومراعي وثروات معدنية نادرة. وكانت تتبع للجنوب اإىل اأن ُحِوَلت من بحر الغزال 
اإىل دارفور يف عقد �صتينيات القرن الع�صرين، وهى فرتة لحقة ل متت ب�صلة للحقبة الزمنية املحددة 
للتقرير ب�صاأن احلدود كما كانت قائمة عام 1956. واإن مت البت ب�صاأن احلدود وفق ما ن�صت عليه اتفاقية 
و�صكان هذه  الغزال.  بحر  ولية غرب  راجا يف  �صيتم �صمها ملحافظة  فاإن كايف كنجي  ال�صامل،  ال�صلم 
اأو  ‘ال�صماليني’  ميثل  الذى  العام  القالب  حتت  اإدراجهم  الع�صري  ومن  الكبري  بالتنوع  يت�صمون  املنطقة 

 .)Thomas, 2010( ’اجلنوبيني‘

منطقة امليل 14 )�صمال بحر الغزال / �صرق دارفور( )الق�صم 2(: تعترب الأر�ص الرعوية الواقعة مبا�صرة 
جنوب نهر كري منطقة حيوية  للرعاة الرحل من الرزيقات ودينكا ملوال من �صمال بحر الغزال. وعقب 
وقوع ا�صتباكات بني املجموعتني، منحت �صلطات ال�صيادة الربيطانية الرزيقات حقوقًا متتد اإىل 4٠ ميل 
جنوب النهر. وبعد �صكاوى متكررة من الدينكا يف عام 1924، مت ابتكار خط ويتلي – مرنو )عرف با�صم 
باتريك مرنو، حاكم دارفور والرائد مريفن ويتلي حاكم بحر الغزال( على امتداد 14 ميل جنوب نهر كري. 
على اأي حال، تناولت اتفاقية �صفاهة لعام 19٣5 منطقة امليل 14 وحولت بع�ص اأجزاء املنطقة اإىل اأر�ص 
النظر  باأن تدفع بوجهة  ال�صودان  تتيح حلكومة جمهورية جنوب  الثانية  التفاقية  رعوية م�صرتكة. وهذه 
القائلة باأن خط 1924 مل يكن تغيريًا اإداريًا واإمنا تغيري يف حقوق دار وهي )وفى هذا ال�صياق تعترب حقوق 
يف اأرا�صي الرعي(، وبذا يجب اأن يكون كري نف�صه هو احلدود بني �صرق دارفور و�صمال بحر الغزال. وهناك 
م�صاعب تعرتى مناق�صة هذا الأمر من الناحية التاريخية، واإن نظرنا بعني العتبار لعاطفة دينكا ملوال 
والأهمية ال�صيا�صية التي حتظى بها �صمال بحر الغزال يف جنوب ال�صودان، فاإن هذا النزاع يعترب اأحد اأكرث 

النزاعات احلدودية القائمة اإثارة للجدل. 
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جبل املقيني�ص )Jebel Megeinis( )اأعايل النيل / جنوب كردفان( )الق�صم 5(: تقوم قبيلة �صليم، 
وهي �صعب رعوي من ال�صمال، بزراعة املنطقة املحيطة بجبل املقيني�ص٣٣ والذى يقع يف الركن ال�صمايل 
الغربي من حمافظة مانيو. والآن مع حتول جنوب ال�صودان اإىل دولة م�صتقلة، فاإن قبيلة �صليم قلقة ب�صاأن 
حماية اأرا�صيها واملحافظة على حقوقها بخ�صو�ص املحا�صيل املو�صمية. ومع ذلك، ل تندرج هذه احلقوق 
الثانوية �صمن تفوي�ص املفو�صية التقنية للحدود والتي يتعني عليها وفق اتفاقية ال�صلم ال�صامل الرتكيز 
على احلدود الإدارية. ويعزى الرتباك من الناحية التاريخية حول جبل املقيني�ص اإىل حقيقة اأن البيانات 
احلقبة  خرائط  يف  م�صجل  هو  ما  بح�صب  اجلبل-  اأن  تو�صح  للمواقع  العاملي  التحديد  لنظام  املعا�صرة 
ال�صتعمارية يف اأوا�صط القرن الع�صرين- غري موجود يف مكانه، وهو ما اأثار ال�صكوك حول احلدود املبينة 

يف هذه اخلرائط. 

مدينة كاكا )اأعايل النيل / جنوب كردفان( )الق�صم 5(: وهى ميناء هام على النيل، وقد اأحيلت مدينة 
كاكا اإىل ما يعرف الآن بجنوب كردفان يف عام 192٣، وذلك من اأجل اإي�صال املوؤن لأهايل النوبة على 
طول النهر. وتقول حكومة جمهورية جنوب ال�صودان باأن هذا التغيري ل ميت ب�صلة لأمر احلكم على حدود 
1956، لأنه بحلول ذلك التاريخ كانت كاكا قد مت اإحالتها لتعود اإىل اأعايل النيل، وهو ما حدث عام 1928 
وقت اأن اأعيد �صم جبال النوبة اإىل كردفان. وتتمحور املخاطر املعا�صرة للنزاع حول الو�صول اإىل النيل 
واملراعي الغنية. ويف عام 2٠12، و�صعت حكومة ال�صودان مطالبها باملنطقة املحيطة مبدينة كاكا مب�صافة 
8٠ كم، متوغلة بذلك باجتاه اأعايل النيل، وهي املنطقة التي لن تقبل حكومة جمهورية جنوب ال�صودان 
بحثها ما مل  يتم طرح مطالبتها بهجليج على طاولة املفاو�صات على قدم امل�صاواة )اأنظر الق�صم اخلا�ص 

باتفاقيات اأدي�ص اأبابا بتاريخ 27 �صبتمرب اأدناه(.

املتنازع  امل�صاحة  اإجمايل  يبلغ   :)6 )الق�صم  الأبي�ص كردفان(  النيل   / النيل  )اأعايل  الرنك  حمافظة 
ر�صمية  ن�صرة  وجود  حقيقة  اإىل  التاريخي  اخللف  ويعزى  كيلومرتات.  ب�صع  الرنك  حمافظة  يف  عليها 
حكومية مت تدوينها عام 192٠، ون�صرة اأخرى بحدود �صمالية اإ�صافية مدونة عام 1956 بيد اأنه مت تعينها 
عام 1955. وهذا الختلف يغري ملكية اأرا�صي زراعية خ�صبة. فخلل مباحثات جلنة احلدود التقنية، 
قد جتاهلتهم  اللجنة  باأن  املنطقة،  الرئي�صية يف  املجموعات  اإحدى  وهي  اأبيالجن،  دينكا  قالت جمموعة 

منتقدًة ب�صدة عدم الهتمام بوجهات النظر املحلية حول مكان احلدود يف عام 1956.
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الرتتيبات الأمنية ومراقبة احلدود
الأدلة  حول  لل�صكوك  نتيجة  النف�صال  على  ال�صتفتاء  اإجراء  قبل  احلدود  تر�صيم  يف  تقدم  يتحقق  مل 
التاريخية واملاأزق البريوقراطي الذي تواجهه املفو�صية التقنية للحدود واملخاطر ال�صيا�صية التي ينطوي 
بغ�ص  ال�صتفتاء  اإجراء  على  اجلنوب  وت�صميم  الدويل  ال�صغط  تزايد  ومع  ذلك،  اأثناء  يف  الأمر.  عليها 
النظر عن التقدم املتحقق يف املفاو�صات، اأجريت حت�صريات ملا �صتكون عليه احلدود بعد ال�صتفتاء. ففي 
بتاريخ 7 دي�صمرب 2٠1٠،  املوقعة  ال�صتفتاء  بعد  الأمنية لفرتة ما  الرتتيبات  امل�صرتك حول  الو�صع  ورقة 
وافق الطرفان على اإعادة ن�صر وحداتهم امل�صرتكة )املادة 1.1.7( واإقامة “ممرات حلركة قانونية واآمنة 
للنا�ص وال�صلع واحليوانات واخلدمات بني احلدود ال�صمالية واجلنوبية �صريطة عدم حمل ال�صلح اأو مواد 
املوؤمتر  التي يرعاها حزب  امليلي�صيات  بل قامت  املمرات،  اإقامة هذه  اأبدًا   يتم  ٣4. ومل   ” غري م�صروعة 
الوطني مبهاجمة مدينة اأبيي يف بداية �صهر يناير 2٠11، وتاأ�ص�ص منط �صائع باعث للحزن: اتفاقيات على 

ترتيبات اأمنية على احلدود، متبوعة بعدم التنفيذ وا�صتباكات، ثم اتفاقيات اأخرى. 

وقبل ال�صتفتاء و�صلت املفاو�صات ال�صيا�صية حول موقع حدود 1956 اإىل طريق م�صدود، لأن حزب املوؤمتر 
الوطني ارتاأى اأنه من املفيد اإبطاء عملية التفاق حول احلدود. ومع تزايد ال�صغط على جنوب ال�صودان 
لإنهاء الو�صع على طول احلدود قبل ا�صتقلله، فقد اأتاح تاأخري املفاو�صات حلزب املوؤمتر الوطني تطبيق 
اأق�صى درجات ال�صغط. وما اأن بداأت املباحثات حول احلدود املوؤقتة بعد ال�صتفتاء اإل واأعيد تكرار هذا 

النمط.

يف ٣٠ مايو 2٠11، بعد غزو القوات امل�صلحة ال�صودانية لأبيي ونزوح 11٠.٠٠٠ من قبيلة الدينكا نقوك، 
اتفق الطرفان على ورقة الو�صع امل�صرتك حول اأمن احلدود تعرف »بورقة كورفتو«٣5، ولقد تعهدا مبوجبها 
على اإقامة منطقة حدودية منزوعة ال�صلح تدعى املنطقة احلدودية امل�صرتكة ومتتد مل�صافة 1٠ كيلومرتات 
باملنطقة  امل�صرتكة  احلدودية  املنطقة  ت�صمية  ذلك  بعد  اأعيد   .1956 حدود  جانبي  من  جانب  كل  على 
احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح. قدمت الورقة هذه التزامًا اآخر بتاأمني ممرات حلركة قانونية واآمنة 
للنا�ص ويعترب الن�ص مطابقًا لورقة الو�صع املوؤرخة يف 7 دي�صمرب 2٠1٠. اإل اأن ورقة ٣٠ مايو 2٠11 تختتم 
الأمم  ال�صودان قيام مهمة  لتحرير  ال�صعبية  الراأي: فقد طلب اجلي�ص / احلركة  اإىل اختلف  بالإ�صارة 
املتحدة يف ال�صودان بالإ�صراف على املنطقة احلدودية امل�صرتكة بينما قال حزب املوؤمتر الوطني اأن باإمكان 

القوات امل�صلحة ال�صودانية واجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان القيام باملهمة.
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اأبيي  من  لقواتهما  الطرفان  �صحب  على  تن�ص  والتي  يونيو   2٠ بتاريخ  اأبابا  اأدي�ص  اتفاقية  توقيع  بعد 
احلدود  اأمن  بخ�صو�ص  اتفاقية  توقيع   2٠11 يونيو   29 بتاريخ  اأبابا  اأدي�ص  يف  مت  مدنية،  اإدارية  واإقامة 
والآلية ال�صيا�صية والأمنية امل�صرتكة. وتعهدت هذه التفاقية باإقامة منطقة حدودية اآمنة منزوعة ال�صلح 
)املنطقة احلدودية امل�صرتكة �صابقًا( واإعادة ن�صر جميع القوات الع�صكرية خارج نطاق 1٠ كم خلل 1٠ 
اأيام. كما �صمحت، على غرار اتفاقية 2٠ يونيو، لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي بتوفري احلماية 
حلكومة  ال�صابق  املوقف  عن  كبريًا  تراجعًا  هذا  �صكل  وقد  الدولية«.  احلدود  مراقبة  من  التحقق  »لبعثة 

ال�صودان. 

وبتاريخ ٣٠ يوليو 2٠11، وقعت اتفاقية اأخرى هي اتفاقية بعثة دعم مراقبة احلدود. ويف هذه الوثيقة، 
احلدود  من  التحقق  بعثة  اأ�صبح  ال�صابقة  التفاقيات  يف  امل�صرتكة  امليدانية  اللجنة  با�صم  يدعى  كان  ما 
امل�صرتكة ومراقبتها ومت تو�صيع الآلية ال�صيا�صية والأمنية امل�صرتكة لت�صم وزارتي اخلارجية والداخلية من 
كل البلدين. وكما طلبت من الأمم املتحدة تفوي�ص قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي لتوفري مراقبني 
احلدود  عمل  كيفية  جوهري  بتف�صيل  تو�صح  التي  الأوىل  هي  التفاقية  هذه  وكانت  وحمايتهم.  للحدود 

منزوعة ال�صلح. 

منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  تنفيذ  حول  التح�صريي  العمل  بع�ص  اإجناز  التفاقية  هذه  عقب  مت 
ال�صلح. ففي الجتماع الذي عقد يف كادقلي بتاريخ 8 اأغ�صط�ص 2٠11، وقع الطرفان اتفاقية حول بعثة 
دعم مراقبة احلدود تلزمهما باإقامة قواعد لبعثة دعم مراقبة احلدود. واأخريًا عقدت الآلية ال�صيا�صية 
والأمنية امل�صرتكة اأول اجتماع لها بتاريخ 18 �صبتمرب 2٠11 يف اخلرطوم واأعلنت توافقها مع التفاقات 

اللحقة لتفاقية ال�صلم ال�صامل واملو�صحة بتف�صيل يف هذا الق�صم. 

على اأي حال، بني �صهر �صبتمرب 2٠11 ومنت�صف مايو 2٠12، اأ�صيبت العملية التفاو�صية بالركود حيث 
جلاأ الطرفان ب�صكل متزايد اإىل الهجمات الع�صكرية لتحقيق مكا�صب تفاو�صية ل�صالح بلديهما، فهاجمت 
القوات احلكومية ال�صودانية وليتي �صمال بحر الغزال والوحدة وهاجم اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
اأبابا،  اأدي�ص  ويف  كردفان.  وجنوب  الوحدة  ولية  حدود  طول  على  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  مراكز 
جتمدت املحادثات اللحقة لل�صتفتاء التي رعتها جلنة الحتاد الأفريقي رفيعة امل�صتوى، وعلى الرغم 
اأبابا بتاريخ 2٠ يونيو، لكن بقيت القوات امل�صلحة  اأدي�ص  من التزامات حزب املوؤمتر الوطني يف اتفاقية 

ال�صودانية يف اأبيي وا�صتمرت حكومة ال�صودان يف اإغلق احلدود مع جنوب ال�صودان.
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قررت حكومة جمهورية جنوب ال�صودان يف اأواخر �صهر يناير 2٠12 اإيقاف اإنتاج النفط بعد يوم واحٍد فقط 
من ف�صل اآخر جولة من حمادثات اأدي�ص اأبابا حول اإيجاد اتفاق على الر�صوم التي ينبغي اأن يدفعها جنوب 
ال�صودان اإىل ال�صودان مقابل ا�صتعمال م�صافيه وخطوط اأنابيه لت�صدير النفط اخلام. وقبل توقف الإنتاج 
اعتمد جنوب ال�صودان على النفط لتحقيق حوايل 98% من اإيراداته، وت�صكل طبيعة القرار القا�صية اأ�صا�ص 
لتعرث املفاو�صات. وبعد اإيقاف الت�صدير، ت�صاعدت حدة تبادل التهامات بني كل اجلانبني مما اأ�صفر عن 
ا�صتباكات جديدة يف �صهور فرباير ومار�ص واأبريل 2٠12. ويف اأواخر �صهر فربايرا ا�صرتك اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان مع كل من حركة العدل وامل�صاواة واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان– �صمال يف �صل�صلة 
من الهجمات على منطقة جاو على حدود ولية الوحدة وجنوب كردفان. وتعترب جاو موقعًا ا�صرتاتيجيًا 
هامًا يطالب به كل اجلانبني حيث اإنها ت�صيطر على الطريق الرئي�صية املوؤدي اإىل جنوب كردفان قادمًا 
من جنوب ال�صودان. و�صل�صلة الهجمات على جاو التي وقعت يف نوفمرب2٠11 قادت اإىل هجمات فرباير 
الذى تله. اإذ قام اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان مبهاجمة مواقع القوات امل�صلحة ال�صودانية وطردها 
يف النهاية بتاريخ 4 دي�صمرب٣6. بينما ا�صتعادت القوات امل�صلحة ال�صودانية ب�صرعة اأجزاء من جاو يف وقت 
متاأخر من ذلك ال�صهر، اإل اإن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان اأ�صتوىل عليها مرة اأخرى، وعزز �صيطرته 
ال�صودانية منطقة جاو  امل�صلحة  القوات  القتال يف �صهر فرباير 2٠12. وق�صفت  على كامل املنطقة عرب 
لتحرير  ال�صعبي  فا�صلة لطرد اجلي�ص  واأبريل من عام 2٠12 يف حماولة  �صهري مار�ص  ب�صكل متكرر يف 
ال�صودان. وظلت قوات تتبع حلركة العدل وامل�صاواة واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال ترابط يف 

جاو٣7 يف معظم الن�صف الأول من ال�صنة. 

بتاريخ 1٣ مار�ص 2٠12، التزم البلدان برت�صيم 8٠% من احلدود التي �صبق التفاق عليها ب�صكل وا�صح، 
اأدي�ص  التي عقدت يف   - املحادثات  من  الأخرية  اجلولة  انتهاء  اإخفاء حقيقة  هذا  الهدف من  كان  لكن 
اأبابا بو�صاطة جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى- قبل موعدها بثلثة اأيام دون اإحراز اأي تقدم حول 
الق�صايا املركزية. فقد اأعلن الطرفان اتفاقًا مماثًل بتاريخ 15 فرباير دون حتقيق اأي نتائج جوهرية. 
ومبا�ص رًة ُبعيد ك�صف النقاب عن �صفقة احلدود، اأعلن الطرفان �صروط م�صبقة جديدة لتنفيذها. ففي 
15 مار�ص، قال رئي�ص جنوب ال�صودان �صلفا كري اأنه ل ميكن لعملية تر�صيم احلدود اأن تبداأ ما مل ُتْدَرج 
اأبيي �صمن حدود جنوب ال�صودان. وقال النائب الثاين لرئي�ص ال�صودان  املناطق املتنازع عليها مبا فيها 
احلاج اآدم يو�صف يف 18 مار�ص باأن اتفاقية 1٣ مار�ص كانت م�صروطة بتوقف جنوب ال�صودان عن دعمه 

للجبهة الثورية ال�صودانية. 

احلدودية  للمنطقة  اإدارية  خريطة  ال�صودان  جنوب  جمهورية  حكومة  ن�صرت  التوترات،  هذه  خ�صم  ويف 
بتاريخ 11 مايو 2٠12. وعلى الرغم من الدعاءات ال�صابقة باتفاق الطرفني على 8٠% من احلدود، اإل 
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اأن اخلريطة ك�صفت مدى الختلفات. اخلريطة مل �صمل فقط املناطق املتنازع عليها فح�صب، بل اأي�صًا 
»املناطق املطالب بها« التي مل تكن مثار اهتمام املفو�صية التقنية للحدود، مبا فيها هجليج٣8. ويف 12 مايو، 
جمهورية  حكومة  خريطة  احلدود،  لرت�صيم  امل�صرتكة  للجنة  امل�صرتك  الرئي�ص  ال�صادق،  عبداهلل  رف�ص 
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القليل  اأقل  اأتفقا على  قد  البلدان  اأن  بدا  �صبتمرب،  بتاريخ 27  اأبابا  اأدي�ص  اتفاقية  تلت  التي  ال�صهور  ويف 
من احلدود. فقد كانت مطالبة حكومة جمهورية جنوب ال�صودان بهجليج ترمي جزئيًا لإ�صفاء ال�صبغة 
ال�صرعية على الحتلل املوؤقت للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان للمنطقة، والذي وقع يف نهاية �صهر مار�ص 
من عام 2٠12. واأدى الهجوم الع�صكري اإىل تركيز النتباه على مطالبة جنوب ال�صودان باملنطقة وعلى 
احلالة  درا�صة  مناق�صته يف  �صتتم  كما  اأي حال،  على  لأبيي.  امل�صتمر  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  احتلل 
اخلا�صة بحدود »الوحدة – جنوب كردفان«، فاإن الدعاء يعك�ص اأي�صًا مظامل تاريخية حقيقية من جانب 
ناق�صتها  التي  املناطق  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  متتد  مبناطق  ال�صودان  حكومة  طالبت  كما  روينج.  الدينكا 
اأو�صع حول مدينة كاكا. ومع ا�صتمرار ال�صتباكات يف  املفو�صية التقنية للحدود، مبا فيها نطاق جغرايف 

�صمال بحر الغزال، كان م�صتقبل املفاو�صات يف اأبريل 2٠12 ينذر بكارثة. 

وقد حدث اأول جتاوز حقيقي لهذا املاأزق يف ٣٠ مايو 2٠12، بعد عام واحد من احتلل القوات امل�صلحة 
بعد �صغط دويل قوي ومطالبات متكررة من قبل جمل�ص  قواتها  ان�صحبت  لأبيي، وذلك حني  ال�صودانية 
الأمن التابع للأمم املتحدة٣9 باإخلء اأبيي من ال�صلح. جاءت اخلطوة ب�صبب ا�صتئناف ال�صودان وجنوب 
هذه  على  وردًا  الوحدة.  وولية  اآدم  وكري  هجليج  ا�صتباكات  بعد  اأبابا  اأدي�ص  يف  للمحادثات  ال�صودان 
اأ�صدر جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة قراره رقم 2٠46 يف 2 مايو يدعو فيه اإىل وقف  ال�صتباكات، 
فوري للأعمال العدوانية ويطالب الطرفني باإخراج قواتهما من اأبيي وا�صتئناف املحادثات خلل اأ�صبوعني 

حتت التهديد بفر�ص عقوبات. 

ا�صتجاب كٌل من ال�صودان وجنوب ال�صودان للقرار من خلل التعهد باإيقاف الهجمات على احلدود على 
الرغم من قول اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باأن القوات امل�صلحة ال�صودانية قد قامت لحقًا مبهاجمة 
مواقع يف اأعايل النيل والوحدة و�صمال بحر الغزال عرب ق�صف جوي ل�صرب اأهداف داخل مناطق حتت 
 29 يف  اأبابا  اأدي�ص  يف  املحادثات  ا�صتوؤنفت  امل�صتمرة،  ال�صتباكات  من  بالرغم  ال�صودان.  جنوب  �صيادة 
مايو، بعد اأ�صبوعني من املوعد النهائي الذي حدده جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة. وكما �صيتم تناوله 
بالتف�صيل يف درا�صة احلالة اخلا�صة بولية الوحدة، ل تعترب ال�صتباكات مبثابة ف�صل للمفاو�صات بحد 
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ذاتها. ولكن بالأحرى ت�صكل الأعمال الع�صكرية وال�صيا�صية �صل�صلة مت�صلة، حيث يناور البلدان لل�صتيلء 
املفاو�صات  وا�صتخدام  �صيا�صية،  لتقدمي مطالبات  الع�صكرية  الأعمال  ل�صتخدام  مواقع يف حماولة  على 
ال�صيا�صية لتحقيق اأو�صاع ع�صكرية اأف�صل4٠. وعلى قدم امل�صاواة، ل ت�صيطر اأي من الدولتني على القوات 
فيه  تدفع  و�صٍع  اإىل  اأدت  البلدين  داخل  ال�صيا�صية  النق�صامات  اأن  كما  بالكامل،  بها  اخلا�صة  امل�صلحة 

الهجمات الع�صكرية باأجندات �صيا�صية على امل�صتوى القومي.

تنفيذ جزئي للتفاقيات ومناو�صات حدودية ومفاو�صات راك�صة -  املتمثل يف  املاألوف-  النمط  وا�صتمر 
طوال هذه الفرتة وحتى �صهر �صبتمرب. وبتاريخ 27 �صبتمرب 2٠12، بعد حوايل �صهرين من املوعد النهائي 
للتزام ال�صودان وجنوب ال�صودان بقرار جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة رقم 2٠46، وقع البلدان يف 

نهاية املطاف حزمة من التفاقيات املختلفة يف اأدي�ص اأبابا. 

اتفاقيات 27 �صبتمرب
الكثري من مظاهر البتهاج. فقد �صمحت ال�صفقة بتدفق  اأبابا 27 �صبتمرب  اأدي�ص  اتفاقيات  رافق توقيع 
النفط مرة ثانيًة، مما �صاعد اقت�صاد الدولتني الذي كان يقا�صي ب�صكل �صيء، فقد حرم توقف اإنتاج النفط 

كًل من ال�صودان وجنوب ال�صودان من اأكرث من 9٠% من دخلهما. 

انتهت  ال�صامل41. وفى حني  ال�صلم  اتفاقية  بعد  ما  لع�صر  بداية حقيقية  اأي�صًا مبثابة  التفاقيات  كانت 
فرتة الأ�صهر الت�صعة النتقالية التي تلت الإعلن الر�صمي ل�صتقلل جنوب ال�صودان، فاإن اتفاقيات اأدي�ص 
لها.  ثابتًا  ال�صامل مرجعًا  ال�صلم  اتفاقية  تاأخذ  ل  التي  الدولتني  املواثيق بني  اأول  تعد  �صبتمرب  اأبابا 27 
وعو�صًا عن ذلك فاإن التفاقيات حتيل اإىل جمموعة كبرية من الرتتيبات الأمنية التي اأوردنا فيما �صلف 
ال�صلم  اتفاقية  اإىل  �صراحة  الإحالة  فيه  متت  التي  الوحيد  واملو�صع  الأ�صا�صية.  العامة  ملحمها  ذكره 
ال�صامل هو يف اتفاقية احلدود 27 �صبتمرب42، حيث اأعيد التاأكيد على اأن »تعريف احلدود املتفق عليها وفق 
الو�صف والتعيني الطبيعي، وتو�صيات املفو�صية التقنية لرت�صيم اخلطوط احلدودية 1956/1/1بني �صمال 
ال�صودان وجنوب ال�صودان ... )يجب اللتزام به(« )اتفاقية احلدود 27 �صبتمرب(. واأي كان الأمر، مل تربم 

اتفاقية حول موقع احلدود ومل يتحقق اأي تقدم يف املفاو�صات اخلا�صة بالأزمة يف اأبيي4٣. 

وقبل اأن تاأتى للوجود يف اأدي�ص اأبابا اتفاقية حول احلدود، كان هناك نزاع حول ما اإذا كان هناك بع�ص 
الأ�صياء مو�صع نزاع. و�صلفًا قامت جلنة احلدود التقنية باإدراج خم�ص مناطق متنازع عليها44. ويف مقرتح 
اإىل �صل�صلة من »املناطق املطالب بها« مبا فيها هجليج45. وي�صار لها  اأ�صار جنوب ال�صودان  يوليو 2٠12، 
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»باملناطق املطالب بها« بدًل من »املناطق املتنازع عليها« ب�صبب امتناع حكومة ال�صودان عن قبول املناطق 
اإدراجها كجزء  ولقد رف�صت  عليها،  متنازع  ال�صودان كمناطق  بها حكومة جمهورية جنوب  تطالب  التي 
هو   2٠12 �صبتمرب  يف  اأبابا  اأدي�ص  مفاو�صات  اأثناء  الر�صمي  ال�صودان  حكومة  خط  كان  املفاو�صات.  من 
اأبيي( كقائمة مغلقة باعتبارها منبثقة  �صرورة التفكري باملناطق اخلم�صة املتنازع عليها )بالإ�صافة اإىل 
عن عملية تبداأ من اتفاقية ال�صلم ال�صامل: وقالت باأن اإ�صافة مطالبات جديدة �صتكون غري قانونية وغري 
قبل جلنة الحتاد  ول من  الطرفان  اأبرمها  التي  التفاقيات  بقراءة  الفهم  تثبت �صحة هذا  �صرعية. مل 
الأفريقي رفيعة امل�صتوى التي اأكدت اأن على الدولتني معاجلة )جميع الدعاءات الإقليمية( لكل البلدين 
بتلك، مددت حكومة  لنهج هذه  كاإتباع  يبدو  )AUPSC, 2012a, p.13(. ويف مفاو�صات لحقة، يف ما 

ال�صودان مطالباتها اإىل اأبعد من »املناطق املتنازع عليها« اخلم�صة. وردت حكومة جمهورية جنوب ال�صودان 
بحجة معاك�صة من اأن املنطقة املحيطة مبدينة كاكا )بخلف ادعائها مبدينة كاكا( مل تناق�ص هي الأخرى 
بوا�صطة جلنة احلدود التقنية، ولذلك فهي »منطقة مطالب بها«. وقالت حكومة جمهورية جنوب ال�صودان 
باأن الدولتني بحاجة اإىل اتفاقية اإ�صافية ت�صمح لكل الطرفني بت�صوية »املناطق املطالب بها« بالإ�صافة اإىل 
»املناطق املتنازع عليها« )RoSS Negotiating Team, 2012(. وت�صري ت�صريحات حكومة جمهورية 
جنوب ال�صودان اإىل رغبتها يف اإحالة كل من املناطق املطالب بها واملناطق املتنازع عليها اإىل حتكيم دويل 

.)Sudan Tribune, 2012g(

وحتى لو اأدرجت املناطق املطالب بها اىل قائمة »املناطق املتنازع عليها«، فاإن ا�صتخدام التحكيم الدويل 
يعني اأن حل املطالبات حول احلدود �صي�صتغرق �صنتني اأخريني على الأقل. ومن املفيد ال�صتفادة من در�ص 
اأبيي حيث مت اإبرام اتفاقيات �صلم ل تعد ول حت�صى تبعها حتكيم دويل مل ينفذ ب�صبب الأحداث على 

الأر�ص. 

ومن امل�صاكل املتاأ�صلة يف التحكيم الدويل هو العتقاد ال�صائد باأن الرجوع اإىل �صجلت تاريخية �صيعطي 
الدائمة  املحكمة  حماولة  خلل  من  يتجلى  اعتقاد  وهو  املعا�صرة  ال�صيا�صية  للم�صاكل  ق�صائية  اإجابات 
للتحكيم حل اأزمة اأبيي. ففي حال اتخذ التحكيم الدويل قرارات ل تطيقها املجتمعات املقيمة على طول 
احلدود، اأو اإذا رف�صت اإحدى الدولتني تنفيذ هذه القرارات، ف�صتكون احلدود التي �صدر ب�صاأنها حتكيم 
غري قابلة للتطبيق العملي. وحيث اأن اأي حتكيم غالبًا ما ي�صتلزم اإحالة الأمر اإىل احلدود الإدارية بتاريخ 1 
يناير 1956، وفق ملا ن�صت عليه اتفاقية ال�صلم ال�صامل، ومن الراجح اأنه �صيكون اأقل اهتمامًا با�صت�صارة 
املجتمعات مقارنة مبا قامت به املحكمة الدائمة للتحكيم، والتي على اأقل تقدير كان عليها اأن تنظر بعني 
العتبار لكون تفوي�ص جلنة حدود اأبيي كان هو التقرير ب�صاأن موقع جمتمع  ولي�ص حدود اإدارية ا�صتعمارية. 
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كان  اأنه  اإل  بها،  واملطالب  عليها  املتنازع  احلدودية  املناطق  حول  اأبابا  اأدي�ص  يف  التفاق  يتم  مل  وبينما 
هناك اتفاق حول امل�صائل احلدودية، وهو ما األزم الطرفني باإن�صاء حزمة من الهيئات اجلديدة. وقد وافق 
تر�صيم احلدود خلل  اإكمال  �صبتمرب على  بتاريخ 27  اتفاقية احلدود  املادة 7)1( من  الطرفان ح�صب 
ثلثة اأ�صهر، وهو اإطار زمني �صريع بطريقة غري منطقية. كما يف 1 يوليو 2٠1٣، مت حتقيق تقدم ب�صيط 

يف اإن�صاء الهيئات ذات ال�صلة. 

وتلزم اتفاقية احلدود بتاريخ 27 �صبتمرب كل الطرفان باإطار عمل ي�صبه اإىل حٍد كبري اتفاقية ٣٠ يوليو 
2٠11 اخلا�ص مبهمة دعم مراقبة احلدود، وهو ت�صابه ي�صتحق التوقف عنده، نظرًا لعدم تنفيذ التفاقية 

ال�صابقة. 

التزم الطرفان )املادة 14)1(( »بتنظيم وحماية وتعزيز �صبل عي�ص املجتمعات احلدودية دون امل�صا�ص 
بحقوق املجتمعات امل�صيفة وعلى وجه اخل�صو�ص املجتمعات البدوية والرعوية، ل �صيما حقوقهم املو�صمية 
يف اأن يعربوا مع ما�صيتهم احلدود الدولية بني الطرفني لبلوغ املرعى واملياه«. على اأي حال، تركز املادة 
التالية على اأن امل�صالح الأ�صا�صية املطلوب اأخذها بعني العتبار مبوجب التفاقية هي م�صالح املجتمعات 
امل�صيفة والآثار الأمنية لهذه احلركة. وتتعدى التفاقية كونها مبهمة للغاية -حيال الإلتزامات التي قطعها 
الطرفان على نف�صيهما مرارًا وتكرارًا ودون جدوى منذ 2٠1٠- اإىل كونها متنح اأ�صا�صًا ر�صميًا ملنح املخاوف 
الع�صكرية اأولوية، اإذ ميكن بح�صب هذا البند اإغلق احلدود لدواعي اأمنية �صاعة ت�صاء حكومة جمهورية 

جنوب ال�صودان اأو حكومة ال�صودان، وهو ما مينح القليل من الطماأنينة ملجموعات الرحل ال�صماليني. 

الرحل  يعربها  اأن  التي ميكن  الناعمة«  »احلدود  بفكرة  ر�صمي  التزام  اأي�صًا على  اتفاقية احلدود  تن�ص 
والرعاة والنا�ص املرحتلني. ويلزم اإدارة هذه احلدود بوا�صطة جلنة احلدود امل�صرتكة التي كان من املزمع 
ت�صكيلها يف موعد اأق�صاه اأ�صبوعني من تاريخ توقيع التفاقية. وحتى تاريخ 1 يناير 2٠1٣ مل يتم ت�صكيل 

اللجنة. 

كذلك مت توقيع اتفاقية اأمنية يف اأدي�ص اأبابا تعترب الأكرث اإثارة للجدل. فقد التزم الطرفان بالتوقف عن 
اإيواء املجموعات املتمردة العاملة يف اأرا�صي اجلانب الآخر وعلى الن�صحاب من املنطقة احلدودية الآمنة 
منزوعة ال�صلح التي متتد على م�صافة 1٠ كم �صمال وجنوب احلدود با�صتثناء منطقة امليل 14 يف احلدود 
بني �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور46. كان هذا مبثابة تعديل لحق على خريطة جلنة الحتاد الإفريقي 
رفيعة امل�صتوى للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح، وهى ما اعرت�صت عليها حكومة ال�صودان التي 
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باأن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح التي متتد على طول نهر كري قد تكون تنازل عن  �صعرت 
لي�ص  اأنه  الرغم من حقيقة  ال�صودان، على  – ل�صالح جنوب  امليل 14  – منطقة  منطقة تدعى ملكيتها 
للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح اآثار قانونية م�صتقبلية يف ما يتعلق باملفاو�صات حول احلدود بني 
ال�صودان وجنوب ال�صودان47. و�صيتم الإ�صراف على املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح من قبل بعثة 
التحقق من احلدود امل�صرتكة التي �صتخ�صع لإ�صراف الآلية ال�صيا�صية والأمنية امل�صرتكة. وتن�ص التفاقية 
على ت�صكيل قوة من 9٠ �صابط من كل جانب وكتيبة من مراقبي قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي. 

يوجد عدد من امل�صاكل الر�صمية يف اتفاقية الأمن. فطول احلدود اأكرث من 2٠٠٠ كم و�صيكون من امل�صتحيل 
من  طرف  اأي  يوجد  ل  ذلك،  على  علوًة  بفعالية.  ال�صلح  من  اإخلئها  �صمان  كهذه  �صغرية  قوة  على 
هناك  الأزرق  والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور  جنوب  ففي  حدوده.  على  تامة  �صيطرة  م�صيطر  الطرفني 
حركات مترد موجودة بالفعل وت�صيطر على اأجزاء من احلدود، ويف ظل ف�صل مفاو�صات حكومة ال�صودان 
مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال يف اأدي�ص اأبابا يف الن�صف الثاين من عام 2٠12، من غري 
املحتمل اأن تقوم هذه القوات بقطع نف�صها من طرق الإمدادات مع جنوب ال�صودان. كما اأنه من ال�صعب 
روؤية كيف �صتتمكن حكومة ال�صودان �صمان نزع �صلح احلدود التي ت�صيطر عليها جزئيًا. وعلى نحٍو م�صاٍو، 
ي�صيطر جنوب ال�صودان �صكليًا على احلدود بني الوحدة وجنوب كردفان يف حمافظة ميوم واحلدود بني 
جنوب  باإمكان  كيف  روؤية  ال�صعب  ومن  مانيو.  حمافظة  حافة  طول  على  كردفان  وجنوب  النيل  اأعايل 
ال�صودان نزع �صلح حدود تخ�صع جزئيًا ل�صيطرة قوات ع�صكرية من�صقة دون �صن حملة ع�صكرية واإحداث 
ال�صلح  من  احلدودية  املنطقة  نزع  يتطلب  قد  ال�صلح.  منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  يف  خروقات 
عمًل ع�صكريًا. وت�صمح طبيعة احلدود القابلة للخرتاق بالتهريب وحركة امليلي�صيا املن�صقة. مما يعطي 

كل طرف من الطرفني فر�صة لتعليق تنفيذ التفاقية واإلقاء اللئمة على الدولة الأخرى بعدم التنفيذ. 

ل تلزم اتفاقية الأمن 27 �صبتمرب كل الطرفني باإزالة القوات امل�صلحة من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة 
ال�صلح فح�صب، بل وتلزمهما اأي�صًا ب�صمان عدم وجود مدنيني م�صلحني داخل املنطقة احلدودية وتفوي�ص 
بعثة التحقق من احلدود امل�صرتكة ومراقبتها باأداء مهام الفح�ص والتفتي�ص. ونظر لكونه، خلل مو�صم 
رعي 2٠11 – 2٠12، مل تكن الفرقة الثالثة التابعة للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف �صمال بحر الغزال 
قادرة على منع رعاة الرزيقات امل�صلحني من دخول جنوب ال�صودان، فاإنه من ال�صعب روؤية كيف باإمكان 
قوة �صغرية اأن ت�صمن نزع �صلح كامل املنطقة احلدودية بفعالية. هذا هو احلال خا�صة يف ولية �صمال 
بحر الغزال. فبينما خطى جنوب ال�صودان بع�ص اخلطوات جتاه نزع �صلح املجتمع، ا�صتثنى الرئي�ص كري 
�صراحًة يف �صهر مار�ص 2٠12 �صمال بحر الغزال من هذه الربامج. مما يعني بقاء جمتمعني م�صلحني على 
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الأقل من غري املحتمل اأن يلقيا �صلحهما عند ال�صفر اإىل نهر كري – اإما منطقة احلدودية الآمنة منزوعة 
 .)Sudan Tribune, 2012a( ال�صلح اأو عدم وجود منطقة حدودية اآمنة منزوعة ال�صلح

يتعلق مبنطقة  ما  وجه اخل�صو�ص  وعلى  ال�صودان،  التفاقيات يف جنوب  �صد  قوية  فعل  ردة  هناك  كان 
اأبيي،  امليل 14. ففي 15 اأكتوبر، احتج املتظاهرون يف جوبا على عدم اإحراز تقدم يف املفاو�صات ب�صاأن 
وعلى التزام حكومة جمهورية جنوب ال�صودان ب�صحب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من منطقة امليل 
هذه  اإ�صعال  يف  الرئي�صي  ال�صبب  كان  وقد  بالتف�صيل.  الحتجاجات  هذه  اأ�صباب   2 الق�صم  ويتناول   .14
الحتجاجات هو غ�صب الدينكا ملوال من الن�صحاب من منطقة ظلوا يعتربونها تاريخيًا ملكهم. بينما 
ال�صلح  الآمنة منزوعة  املنطقة احلدودية  اإن  ال�صودان جاهدًة تو�صيح  لتحرير  ال�صعبية  حاولت احلركة 
ل تلزم اأي طرف من الطرفني بحدود نهائية حا�صمة، فاإن احلقيقة الر�صمية لدعاءات احلركة ال�صعبية 
الأمر قد  فاإن  اإىل حتكيم،  النزاع احلدودي  اأحيل  فاإذا  اليقني.  املزيد من عدم  ال�صودان تخفي  لتحرير 
ي�صتغرق �صنوات قبل �صدور قرار ب�صاأن احلدود بني البلدين. اأما يف حال تنفيذ املنطقة احلدودية الآمنة 
منزوعة ال�صلح، فقد ل تتوفر حماية للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على مدى �صنوات يف مناطق الرعي 
التي  الأرا�صي  على  وال�صتيلء  الق�صري  التهجري  حالت  جيدًا  يتذكرون  الذين  ملوال  لدينكا  احل�صا�صة 

وقعت اإبان احلرب الأهلية الثانية.

منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  اأن  ت�صور  ال�صعب  من  اأنه  يبدو  يوليو2٠1٣،  يف  وكما  حال،  اأي  على 
باأن حكومة  ال�صوداين علي كرتي  بالكامل. ففي 2 نوفمرب، قال وزير اخلارجية  �صتنفذ  بالكامل  ال�صلح 
ال�صودان لتزال تنتظر ان�صحاب قوات جنوب ال�صودان من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح، على 
الرغم من اأن اتفاقية الأمن تن�ص باأنه »يتوجب على الأطراف القيام فورًا باإ�صدار تعليمات اإىل قواتهم 
بالن�صحاب دون قيد اأو �صرط«. ويبدو اأن ال�صبب املبدئي للتاأخري هو مقاومة باول مالونغ اأوان، حاكم ولية 
�صمال بحر الغزال، على الرغم من الت�صريحات التي �صدرت يف بداية اأكتوبر 2٠12 والتي اأ�صار فيها اإىل 
اإنه �صينفذ الن�صحاب اإذا طلب منه ذلك48. وقالت حكومة ال�صودان باأن حكومة جمهورية جنوب ال�صودان 

.)Radio Tamazuj, 2012( قد اعتذرت ر�صميًا عن التاأخريات واألقت باللئمة على الأمطار

على اأي حال، اأخفت هذه التاأخريات م�صاكل �صيا�صية عوي�صة. فقد قالت حكومة ال�صودان باأنها لن ت�صمح 
تنفيذ  باأن  اأي�صًا  قالت  الأمني. كما  الو�صع  ُيَحل  اأرا�صيها ما مل  النفط من خلل  بنقل  ال�صودان  جلنوب 
ال�صودان نزع �صلح احلركة  لتحرير  ال�صعبية  الأمن 27 �صبتمرب ت�صرتط على اجلي�ص / احلركة  اتفاقية 
كونه  الطلب  هذا  ال�صودان  جنوب  جمهورية  حكومة  رف�صت  وقد  ال�صمال.   / ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
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 )Sudan Tribune, م�صتحيل واأ�صارت حمقة اإىل اأنه مل يكن جزءًا من اتفاقيات اأدي�ص اأبابا 27 �صبتمرب
ال�صعبية  نزع �صلح احلركة  يريد  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  لو كان اجلي�ص / احلركة  )2012t. فحتى 

ال�صودان.  الأخرية منظمة م�صتقلة عن جنوب  ا�صتطاع ذلك، فاملنظمة  ملا  ال�صمال،  ال�صودان /  لتحرير 
تلزم اتفاقية الأمن الفعلية الطرفان »بالتوقف عن اإيواء اأو دعم جمموعات التمرد �صد الدولة الأخرى 
)RoSS/RoSS, 2012, 27 September Security Agreement, p.1(. ومل يوف اأي طرف من 

الطرفني بهذا اللتزام49. 

مل تنفذ جوانب اأخرى من التفاقيات. فالطريق من مريام يف جنوب كردفان اإىل اأويل يف �صمال بحر الغزال 
اأثر هذا  ظل يفتح ويغلق مرارَا يف تناغم مع الأزمة ال�صيا�صية خلل الن�صف الأول من عام 2٠1٣. وقد 
الأمر على هجرة امل�صريية حيث علق عدد كبري من املهاجرين يف اأم اأدهم غرب مريام خلل مو�صم الرعي 
2٠12 – Radio Tamazuj, 2012k( 2٠1٣(. وبذات الطريقة، مل يتم اإغلق العبور يف جودة يف حمافظة 
اإجراءات عبور  ال�صودان  اأبابا 27 �صبتمرب/ �صبتمرب �صددت حكومة  اأدي�ص  اتفاقيات  الرنك ولكن- عقب 
احلدود. وعلى الرغم من هبوط الأ�صعار مبدئيًا يف الرنك، مع توقع فتح احلدود، ارتفعت بعد ذلك نتيجة 

ال�صوابط احلدودية ال�صارمة مع فر�ص معدلت �صريبية اأعلى على ال�صلع العابرة اإىل جنوب ال�صودان5٠.

تتمثل ا�صرتاتيجية احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، اإدراكًا منها اأن املفاو�صات قد و�صلت لطريق م�صدود، يف 
البحث عن و�صاطة دولية. وعليه، مت بل �صك دعم هذه ال�صرتاتيجية من قبل بيان جمل�ص الحتاد الإفريقي 
لل�صلم والأمن الذي مت تبنيه يف 24 اأكتوبر والذي ين�ص على )AUPSC, 2012A, paragraph 13( اأنه 
كان من املتوقع اأن يتو�صل البلدان مبوجب ت�صهيلت بتن�صيق جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى، اإىل اتفاق 
خلل اأ�صبوعني ب�صاأن عملية املفاو�صات لإ�صدار قرار ب�صاأن املناطق اخلم�صة املتنازع عليها التي حددها 
“يعترب هذا الإعلن هام لأنه ين�ص على  اأي مناطق حدودية اأخرى مطالب بها.  البلدان بالإ�صافة اإىل 
وجوب تو�صل البلدين اإىل قرار حول و�صع املناطق املطالب بها مثل هجليج التي ترف�ص حكومة ال�صودان 
العرتاف بها كمنطقة متنازع عليها. وقد �صرح جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن )الفقرة 14( 
باأنه »يف حال عدم تو�صل الطرفان اإىل اتفاقية ب�صاأن عملية اإ�صدار قرار حول املناطق اخلم�صة املتنازع 
عليها التي حددها البلدان بالإ�صافة اإىل اأي مناطق حدودية اأخرى مطالب بها، ف�صتتقدم جلنة الحتاد 
الإفريقي رفيعة امل�صتوى باقرتاح للمجل�ص الذي �صيقوم باإ�صدار قرار نهائي وملزم و�صي�صعى للح�صول على 

م�صادقة جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة عليه.” 

يو�صح هذا البيان كيف مبقدور احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان اللجوء اإىل و�صاطة دولية، مع اإمكانية 
التحكيم، اإذا مل يتم التو�صل اإىل قرار يف امل�صتقبل القريب. على اأي حال، يبدو اأن دعم جمل�ص الأمن التابع 
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للأمم املتحدة ملقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى هو اأمر غري حمتمل، فقد اأر�صلت رو�صيا، وهى 
ع�صو اأ�صا�صي يف جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة، مبعوثها اخلا�ص اإىل اإفريقيا ميخائيل مارغيلوف، 
اإىل اخلرطوم عدة مرات يف اأواخر 2٠12. ومن الراجح اأن حتبط رو�صيا اأي قرار ي�صدره جمل�ص الأمن 
املناطق  ب�صاأن  تف�صل قرارًا  اإنها  وقالت  امل�صتوى،  رفيعة  الإفريقي  تنفيذ مقرتح جلنة الحتاد  اإىل  يدعو 
املتنازع عليها يتفق عليه الطرفان دون تدخل دويل )Sudan Tribune, 2012S(. اإن الو�صول اإىل طريق 
م�صدود يف جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة من �صاأنه اأن ي�صلب الأهمية الكربى لقرار جمل�ص الحتاد 
الإفريقي لل�صلم والأمن لدعم مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى. فقد �صرح جمل�ص الحتاد 
الإفريقي لل�صلم والأمن يف بيان بعد اجتماعه يف اأدي�ص اأبابا بتاريخ 14 دي�صمرب، دون ذكر جمل�ص الأمن 
التابع للأمم املتحدة، اإنه �صريجئ قرارًا ب�صاأن الأزمة، اإىل حني الفراغ من املفاو�صات املقبلة بني ال�صودان 

 .)AUPSC, 2012b( 2٠1وجنوب ال�صودان يف �صهر يناير ٣

ومل حتقق املفاو�صات التي عقدت يف يناير 2٠1٣ اأي تقدم ب�صاأن م�صائل عديدة يختلف حولها الطرفني، 
اأدي�ص  اأن على الطرفني تنفيذ اتفاقيات  اأن كرر  ومل يزيد جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن على 
اأبابا 27 �صبتمرب فيما يتعلق باحلدود فهي يف  اأبابا 27 �صبتمرب بالكامل. اأما بخ�صو�ص اتفاقيات اأدي�ص 
غاية الغمو�ص، كما اأن الهوة بني احلكومتني وا�صعة جدًا لدرجة اأ�صبح معها التفاق عر�صة خلطر اللحاق 

بقاطرة التفاقيات غري املنفذة.

املواقف احلالية لأ�صحاب امل�صلحة
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان

على الرغم من قول كل البلدين باأنهما يرغبان يف اإيجاد حل �صلمي لأزمة احلدود، األ اأنه يلزم التنويه اإىل 
وجود اأ�صباب واقعية قوية لرف�صهما الت�صوية، ف�صًل عن ما حتققه مناو�صات احلرب بالوكالة من منافع. 

يواجه الرئي�ص كري انق�صامات عميقة يف جنوب ال�صودان. ومتثل ب�صكل جزئي انق�صامًا يف �صفوف احلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان ب�صاأن كيفية التعامل مع حكومة ال�صودان. ويعتقد الكثريون باأن جنوب ال�صودان 
لن يعرف ال�صلم ما مل تتم الإطاحة بحزب املوؤمتر الوطني وي�صعرون باأنه ل يوجد �صبب للم�صاومة مع حزب 
ينكث بوعوده. ففي اجتماعات نوفمرب 2٠12 يف جوبا، رف�ص جرنالت كبار من احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان اتفاقيات اأدي�ص اأبابا 27 �صبتمرب معتقدين اإنها قدمت تنازلت كبرية )Martin, 2012(. وعلى 
�صوء هذا الو�صع من انعدام الثقة، من غري الوارد اأن نرى اإخلء احلدود من ال�صلح وقطع الإمدادات عن 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )التي يراها الكثريون اإحدى الطرق الرئي�صية التي جترب على 
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تغيري النظام يف اخلرطوم( اأو تقدمي تنازلت اإ�صافية اإىل حزب املوؤمتر الوطني على طاولة املفاو�صات. 
كما اأن الو�صع التفاو�صي حلزب املوؤمتر الوطني ل ي�صاعد. وكما �صيتم تو�صيحه اأدناه، فاإن حزب املوؤمتر 
املفاو�صات  الرئي�صي خلل  ال�صودان و�صيكون موقفه  بالأزمة احلالية داخل  ب�صكل رئي�صي  الوطني مهتم 
– اجلي�ص جميع �صلتها مع احلركة ال�صعبية  هو الإ�صرار على قطع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
لتحرير ال�صودان – �صمال. ومن الراجح اأن يربط حزب املوؤمتر الوطني يف امل�صتقبل املنظور تنفيذه لكافة 
التفاقيات  بهذا ال�صرط. ويف ظل التوتر والعرتا�ص الداخلية على املفاو�صات مع حزب املوؤمتر الوطني 

داخل هياكلها، فاإن اجلي�ص/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان �صتجد اأن تنفيذ ذلك يقرب امل�صتحيل. 

لقد ت�صاعدت حدة التوتر الداخلي يف جنوب ال�صودان ب�صبب الإجراءات التق�صفية التي و�صعت مو�صع التنفيذ 
بعد اإيقاف النفط يف يناير 2٠12. وقد كانت اإ�صاعات النقلب يف جوبا يف اأكتوبر 2٠12 هي انعكا�ص كبري 
لعدم الر�صا عن حالت التنقلت وتخفي�صات امليزانية يف اجلي�ص )Africa Confidential, 2012b(. كما 
اأن هناك جمموعات ميلي�صيا قائمة و�صعور متنامي باأن ال�صتقلل مل يحقق اأي حت�صن يف امل�صتوى املعي�صي 
الذي توقعه الكثري من النا�ص )Africa Confidential, 2012a(. وي�صاعد الت�صليح امل�صتمر، كما يف فرباير 

– مايو 2٠12، على ح�صد الدعم و�صط املواطنني املحا�صرين ب�صكل متزايد.

اأما الأ�صلوب التفاو�صي احلايل حلكومة جمهورية جنوب ال�صودان فيتمثل يف ال�صعي باإ�صرار نحو و�صاطة 
دولية51. وبتاريخ 24 اأكتوبر، يف اجتماع حزب املوؤمتر الوطني الذي منح كل اجلانبني مهلة �صتة اأ�صابيع 
اأ�صا�ص مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى  اأبيي على  للتو�صل اإىل ت�صوية تفاو�صية للأزمة يف 
)وهو القرار الذي رف�صته حكومة ال�صودان على الفور(، اأبدى وزير خارجية جنوب ال�صودان نيال دينق 
عليها  املتنازع  احلدودية  الأرا�صي  ب�صاأن  ال�صودان  مع  اتفاقية  لأي  التو�صل  اإمكانية  حول  �صكوكه  نيال 
من  لفريق  ي�صمح  قرار  تبني  الوطني  املوؤمتر  حزب  من  طلب  وقد   .)Nhial Deng Nhial, 2012(

باملناطق  اخت�صا�ص  لديه  يكون  باأن  احلدود،  حول  ملزم  غري  راأي  باإ�صدار  �صيقومون  الذين  اخلرباء، 
املطالب بها بالإ�صافة اإىل املناطق املتنازع عليها. و�صي�صمل هذا اأماكن مثل هجليج التي ترف�ص حكومة 
حكومة  به  وقبلت  ال�صودان  جنوب  اقرتاح  على  بناًء  اخلرباء  فريق  ت�صكل  ب�صاأنها.  التفاو�ص  ال�صودان 
حول  ملزم  غري  راأي  واإعطاء  بالتق�صي  الدولية  اخلرباء  هيئة  و�صتقوم  ممانعة.  طول  بعد  ال�صودان 
املناطق اخلم�صة املتنازع عليها لكن لي�ص املناطق املطالب بها. ومن ال�صعب على �صوء الفجوة الوا�صعة 
الأويل على  بعد الختلف  ت�صكل فريق اخلرباء  روؤية ما �صيحققه تقرير غري ملزم. وقد  الطرفني  بني 

ال�صروط املرجعية فيما يت�صل بكاكا. 

ف�صل  اإذا  ذلك،  »بعد  وقال  للماأزق  نهاية  �صي�صع  ملزم  غري  راأي  تقدمي  باأن  نهيال  دينج  نهيال  يقتنع  مل 
بلدينا يف التو�صل اإىل اتفاق، خا�صًة واأننا نتفاو�ص ب�صاأن هذه امل�صائل احلدودية منذ توقيع اتفاقية ال�صلم 
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ال�صامل يف عام 2٠٠5، فيجب اأن يكون راأينا هو اإحالة م�صاألة املناطق احلدودية املتنازع عليها واملطالب 
بها وتر�صيم احلدود اإىل هيئة حتكيم دولية«. 

احلايل  املوقف  يتلخ�ص  لهجليج،  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  احتلل  تل  الذي  ال�صجب  عقب 
اأن احلركة  اإيجاد و�صطاء دوليني. كما  باملاأزق وحماولة  ال�صودان يف العرتاف  ال�صعبية لتحرير  للحركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان متاأكدة ن�صبيًا من– فيما يخ�ص العديد منها اإن مل تكن جميعها – اأن النزاعات 
هذه  ت�صتند  م�صلحتها.  يف  �صت�صب  املوجودة  التاريخية  املدونات  ودرا�صة  الدولية  والو�صاطة  احلدودية 
حًل  اأبيي،  حالة  يف  يو�صح،  الذي  امل�صتوى،  رفيعة  الإفريقي  الحتاد  جلنة  مقرتح  اإىل  جزئيًا،  القناعة، 
ميكن تقبله من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان وللعديد من اأطراف املجتمع الدويل. وب�صكل اأو�صع، فاإن 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان مقتنعة باأن الأدلة التاريخية ت�صب يف م�صلحتها فيما يخ�ص عدد من 

املناطق املتنازع عليها مبا فيها كايف كينجي. 

بعملية  اللتزام  الطرفني  من  والأمن  لل�صلم  الإفريقي  الحتاد  جمل�ص  طلب   ،2٠12 اأكتوبر   24 بتاريخ 
تفاو�صية للتعامل مع املناطق احلدودية املتبقية املعرت�ص عليها، مبا فيها املناطق املطالب بها واملناطق 
املتنازع عليها )AUPSC, 2012a(، وهو طلب كرره املجل�ص بتاريخ 14 دي�صمرب. على اأي حال، ل ميلك 
املجل�ص �صلحية كافية حلل النزاعات احلدودية من خلل و�صاطة دولية، وعلى الأرجح فاإن اأي حماولة 
التابع للأمم املتحدة �صتف�صلها رو�صيا وال�صني حيث �صيبقى جنوب ال�صودان  اإىل جمل�ص الأمن  للذهاب 
اأخرى مع حزب املوؤمتر الوطني  اأي ت�صويات  يطالب ب�صيء ل ميكن حتقيقه مع عدم قدرته على حتقيق 
اأثناء  الوطني  املوؤمتر  تعنت حزب  يوؤدي  اأن  الأرجح  فيه. على  امل�صكوك  الدويل  ال�صيا�صي  الو�صع  يف ظل 
املفاو�صات يف �صهر يناير وفرباير 2٠1٣ اإىل جانب الهجمات املتوا�صلة للقوات امل�صلحة ال�صودانية على 
مراكز اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف املنطقة احلدودية اإىل ا�صتمرار املاأزق الدبلوما�صي واحلرب 

بالوكالة على طول احلدود. 

حزب املوؤمتر الوطني
فاحلزب   .)Verhoeven, 2012( ال�صودان  داخل  للغاية  مقيدة  ظروف  الوطني  املوؤمتر  حزب  يواجه 
اآخٌذ بالنق�صام ب�صكل متزايد وقد جتلى هذا النق�صام يف اخلرطوم يف نهاية �صهر نوفمرب 2٠12 عندما 
اعتقل جهاز الأمن واملخابرات الوطني 1٣ �صخ�صًا، من بينهم �صلح قو�ص، الرئي�ص ال�صابق جلهاز الأمن 
)Sudan Tri- ال�صودانية امل�صلحة  القوات  يف  عبداجلليل  اإبراهيم  حممد  والعميد  الوطني   واملخابرات 

)bune, 2012q. وترى قيادة اجلي�ص العليا باأن احلرب يف النيل الأزرق وجنوب كردفان لي�صت �صرورية، 

وهو راأي ل يتقا�صمه �صغار �صباط اجلي�ص الإ�صلميني52. وقد �صهد �صهر دي�صمرب 2٠12 حملة اأخرى من 
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 .)Sudan Tribune, 2012u( العتقالت بني �صفوف ال�صباط الع�صكريني ولكن بت�صليط اإعلمي اأقل
ويحاول الرئي�ص عمر الب�صري ا�صرت�صاء القيادة الع�صكرية، لكن لديه انق�صامات اأخرى عليه التعامل معها 
اأي�صًا. فقد �صكل قو�ص جزءًا من جمموعة تريد التفاو�ص مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
بدًل من حماربتها )ICG, 2012(. ومن جانب اآخر، هناك عدم ر�صا متزايد يف �صفوف الإ�صلميني يف 
ولي�صت  انتهازية  اإ�صلمية  قيادة  هي  الوطني  املوؤمتر  حزب  قيادة  باأن  ال�صعور  ينتابهم  الذين  اخلرطوم 
�صر�صة مبا فيه الكفاية يف تعاملها مع جنوب ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال. وقد 
حاول الب�صري اإثارة اجلانبني �صد بع�صهما البع�ص. ويبدو اأن جزءًا من هذه ال�صرتاتيجية يرمى ملنح حياة 
جديدة لهوية ال�صودان الإ�صلمية بغر�ص اإ�صعاف الإ�صلميني املن�صقني، وخا�صًة خاله الطيب م�صطفى 

�صاحب جريدة النتباهة الذي ظل �صديد النقد حلزب املوؤمتر الوطني. 

من امل�صائل الرئي�صية التي ينق�صم حزب املوؤمتر الوطني ب�صاأنها هي ماهية ما يجب فعله يف جنوب كردفان 
واإيقاف الدعم الذى  – �صمال  ال�صودان  ال�صعبية لتحرير  والنيل الأزرق.  فالب�صري يريد هزمية احلركة 
امليلي�صيات  الوطني  املوؤمتر  حزب  ي�صتخدم  الع�صكري،  الدعم  خلل  ومن  ال�صودان؛  جنوب  من  ي�صلها 
لزعزعة جنوب ال�صودان ولتحقيق هدفه. وهذا يظهر عدم قدرة حزب املوؤمتر الوطني على الف�صل بني ما 
يحدث يف جنوب كردفان والنيل الأزرق وبني النزاع احلدودي مع جنوب ال�صودان. وطاملا اأن ال�صودان غري 
م�صيطر على حدوده فلن يكون قادرًا على اإجراء مفاو�صات مفيدة ب�صاأنها. وعلى �صوء رف�ص حزب املوؤمتر 
الداخلية جلنوب  ال�صيا�صات  اأن  – �صمال، ومبا  ال�صودان  ال�صعبية لتحرير  التفاو�ص مع احلركة  الوطني 
ال�صودان تق�صي �صمنًا اأنه من غري الوارد اأن يوقف اجلي�ص/  احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  دعمه 
للجي�ص/  احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال بالكامل، فعلى الأغلب اأن تبقى املفاو�صات متوقفة 
ما مل يحدث تطور ع�صكري فارق يجرب حزب املوؤمتر الوطني على التفاو�ص مع احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان – �صمال اأو يقع تغيري للنظام يف اخلرطوم. على اأي حال، وكما يف �صهر يوليو 2٠1٣، علي القل 
يف جنوب كردفان، ت�صري كافة الإ�صارات على اأر�ص الواقع اإىل طريق م�صدود من الناحية الع�صكرية، اأو 

مواجهة على اأقل تقدير.

يف الوقت احلا�صر، ين�صب تركيز حزب املوؤمتر الوطني على الأمن الداخلي. ويبدو اأن ال�صبب الرئي�صي 
لتوقيعها اتفاقيات اأدي�ص اأبابا 27 �صبتمرب هو قطع اإمدادات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
وحركة العدل وامل�صاواة القادمة من غرب و�صمال بحر الغزال وعرب ولية الوحدة. و�صواء حدث هذا فعليًا 
اأ�صواأ  اأم مل يحدث فاإن هذا الو�صع ل يزال قائمًا. وبالن�صبة حلكومة جمهورية جنوب ال�صودان، �صيكون 
�صيناريو هو اأن ي�صتمر حزب املوؤمتر الوطني يف اإف�صال مفاو�صات اأخرى عن طريق الإ�صرار على اأن جنوب 
ال�صودان ل يزال يدعم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال. ونظرًا ل�صهولة اخرتاق احلدود، يبدو 
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من الراجح ا�صتمرار دعم حزب املوؤمتر الوطني للمجموعات املتمردة داخل جنوب ال�صودان، على الرغم 
من اإنكار حكومة ال�صودان املتكرر. 

يف 24 �صبتمرب، اأي قبل توقيع اتفاقيات اأدي�ص اأبابا بثلثة اأيام فقط، ذكرت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب 
ال�صودان باأن طائرة  ثابتة اجلناح، من املحتمل اأن م�صدرها هو ال�صودان، قد األقت بحاويات - يف جونقلي 

 .)Small Arms Survey 2012g( يف حمافظة بيبور- لقوات ياو ياو

الوقت احلايل ك�صب  الوطني يف  املوؤمتر  بدرجة كبرية منذ 2٠٠5، يحاول حزب  �صائدًا  ومتامًا كما ظل 
فهو  ال�صودان.  الداخلي يف جنوب  ال�صغط  لزيادة  لأطول فرتة ممكنة  املفاو�صات  عملية  وتاأخري  الوقت 
يعار�ص توجه احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان نحو حتكيم دويل لأن من �صاأن ذلك التدخل اأن يف�صل 
ما بني مفاو�صات احلدود وبني الو�صع يف النيل الأزرق وجنوب كردفان، وب�صبب ما ينتاب حزب املوؤمتر 

الوطني من �صكوك باملجتمع الدويل الذي يتعامل معه باعتباره دولة مارقة. 

اإنتاجها  ب�صبب  وذلك  الوطني  احلزب  ملوؤمتر  بالن�صبة  حولها  املتناف�ص  املناطق  اأهم  من  هجليج  تعترب 
النفطي، بالإ�صافة اإىل منطقة امليل 14 يف �صمال بحر الغزال / �صرق دارفور. ويفقد حزب املوؤمتر الوطني 
ب�صكل متزايد تاأييده لدى قبيلة الرزيقات والتي �صارت تلتحق باجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان – �صمال، 
 .)Gramizzi and Tubiana, 2012, pp. 56-58( وموؤخرًا حلركة العدل وامل�صاواة باأعداد متزايدة
واإذا متكنت حكومة ال�صودان من اأن حتد من �صيطرة اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على منطقة امليل 
14، ف�صي�صاعد هذا على ا�صتعادة بع�ص من التاأييد بني الرزيقات وكبح تدفق املوارد من جنوب ال�صودان 
– �صمال. على اأي حال، ي�صيطر اجلي�ص  اإىل حركة العدل وامل�صاواة واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
توقف  مع   - املحتمل  غري  من  اأنه  ويبدو  الأخرية.  املنطقة  على  وبقوة  حاليًا  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 

املفاو�صات- حدوث تغيري يف موقف حزب املوؤمتر الوطني يف امل�صتقبل القريب. 

اآفاق م�صتقبلية
بينما تواجه املفاو�صات على احلدود ان�صدادًا على املدى الق�صري، فاإن توقعات م�صتقبل احلدود تبدو هي 

الأخرى مقلقة على املدى البعيد طويل، بغ�ص النظر عن ما �صت�صفر عنه اأي حمادثات يف نهاية الأمر. 

تن�ص اتفاقية احلدود 27 �صبتمرب على فكرة احلدود »الناعمة« مع تبنيها »لنهج متكامل يف اإدارة احلدود«. 
بينما ا�صهبت التفاقية يف ت�صكيل اللجان وحتديد الت�صل�صل الهرمي للم�صوؤوليات، اإل اإنها تذكر القليل عن 
احلدود  حما�صن  فمن  واعد:  اأمر  هذا  يعترب  فجزئيًا  الواقع.  اأر�ص  على  الناعمة  احلدود  حتقيق  كيفية 

الناعمة اأنها مرنة وميكنها التكيف مع الظروف املتغرية. 
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ومهما يكن من اأمر، لي�ص من املرجح- على �صوء الو�صع الراهن- اأن يكون اللتزام بحدود ناعمة مر�صيًا 
للمجتمعات على طول احلدود. فاحلدود الناعمة تتطلب علقات اإيجابية ما بني املجتمعات. وكما �صتك�صفه 
درا�صات احلالة التي �صناأتي على عر�صها، فاإن العلقات املجتمعية يف كثري من الأماكن على طول احلدود 
قد و�صلت حلالة تقرتب من النهيار الكامل. ويف هذه البيئات، �صتكون هناك حاجة مل�صاركة فاعلة من 
قبل احلكومة وتقدمي �صمانات اأمنية للمهاجرين الرحل. األ اأن البنية التحتية للدولة يف الوقت احلا�صر 
لي�صت يف و�صع ي�صاعد على تقدمي مثل هذه ال�صمانات؛ فبدًل من حماية املهاجرين، يقوم اجلي�ص ال�صعبي 

لتحرير ال�صودان مب�صايقتهم. 

ميثل الو�صع يف اأبيي بع�ص امل�صاكل امل�صاحبة لفكرة احلدود الناعمة. فاأي جمموعة تعرب احلدود الناعمة 
قد تكون عبارة عن ميلي�صيا. ونظرًا اإىل ميول حزب املوؤمتر الوطني اإىل ا�صتخدام امل�صريية كقوة بالوكالة، 
ال�صودانية بدفع م�صاحلها حتت �صتار ن�صاط الرحل. ويف ظل  للدولة  الناعمة  اأن ت�صمح احلدود  فيمكن 
الرتكيز الرئي�صي على الأمن يف اتفاقية احلدود 27 �صبتمرب، �صيوؤدي ن�صاط امليلي�صيات اإىل جعل احلدود 

الناعمة حدود مت�صلبة على الفور. 
 

يف هذا ال�صياق، ي�صبح انعدام التحديد يف التفاقية حول احلدود الناعمة اأمرًا مثريًا للقلق. فامل�صريية 
ل يثقون بلجنة حدود اأبيي واملحكمة الدائمة للتحكيم ن�صبة لعدم وجود اآليات لتنفيذ حقوق حركة الرعي 
�صياغة  ت�صمح  ل  كذلك  واإتفاقات.  معاهدات  من  تبعها  وما  ال�صامل  ال�صلم  اتفاقية  يف  اإليها  امل�صار 
التفاقيات مبناق�صة التغيريات احلقيقية على احلقوق الثانوية التي �صتنتج عن فر�ص حدود قومية. وغياب 

هذا احلوار هو الذي ي�صكل اأ�صا�صًا للمطالب الق�صوى التي تقدمت بها املجتمعات على جانبي احلدود.
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02 حدود �صم�ل بحر الغزال - �صرق دارفور

نتائج عامة
• اتفاقيات الرعي املوقعة بني الرزيقات ودينكا ملوال تعانى من توترات مطردة. ومل يعرب امل�صريية 	

الرحل احلدود باجتاه ولية �صمال بحر الغزال خلل مو�صم الرعي 2٠12-2٠11. 
• اخلرطوم 	 يف  ال�صيا�صية  الرزيقات  نخبة  اإىل  جزئيًا  الرزيقات  مع  الرعي  اتفاقيات  انهيار  يعود 

ال�صودان.  جنوب  يف  امل�صيفة  املجتمعات  مع  املفاو�صات  يف  امل�صاركة  يرف�صان  اللئي  وال�صعني 
وحتاول حكومة ال�صودان بفاعلية اإعاقة هجرة الرحل اإىل اجلنوب ملنع تعزيز الروابط بني الرزيقات 
لديهم  اإما  لكونهم  ينحون  والتجارة  للرعي  اجلنوب  اإىل  فالقادمون  ال�صودان.  جنوب  يف  والقوى 
الأخرية.  هذه  يف  اأع�صاء  اأنف�صهم  هم  اأو  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  مع  �صلت 

فال�صراع الداخلي يف ال�صودان مرتبط  بالأزمة يف املنطقة احلدودية على نحو ل فكاك منه. 
• هناك بعث جديد لإح�صا�ص قومي و�صط دينكا ملوال يف �صمال بحر الغزال. ففي اأماكن معينة مثل 	

وراوا وقوك م�صار تبدي املجتمعات اهتماما قليًل جتاه العرتاف بحقوق الرعي لرحل ال�صمال الذين 
كبرية  بدرجة  تطلع  التي  هي  الولية  حكومة  ظلت  ولقد  عليهم؛  الغارات  �صن  يف  عامًا   2٠ اأم�صوا 
القبلية  »الآليات  اأن  اإىل  �صبتمرب   27 الأمن  اتفاقية  ت�صري  وحيث  ال�صمال.  مهاجري  مرور  ب�صمان 
امل�صرتكة« هي التي �صتحل النزاعات يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح، األ اأنها يف حال 

تنفيذها �صتكون ذات مردود �صالب ب�صاأن تعاي�ص الرزيقات والدينكا ملوال. 
• توجد مقاومة وا�صعة يف �صمال بحر الغزال �صد فر�ص منطقة منزوعة ال�صلح يف منطقة امليل 14. 	

لتحرير  ال�صعبية  اأن متركز احلركة  اإل  املعار�صة قد خفت موؤخرًا،  اأن حدة هذه  الرغم من  وعلى 
ال�صودان – �صمال وحركة العدل وامل�صاواة يف منطقة �صماحة- كري اآدم يعني اأن جناح نزع �صلح 

هذه املنطقة �صيكون اختبارا حقيقيًا لتفاقيات 27 �صبتمرب. 
• اإن العلقات القائمة الآن بني دينكا ملوال وجمموعات رحل ال�صمال موروثة اإىل حٍد بعيد من احلرب 	

الأهلية الثانية.
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مقدمة
اإل وقت  لقد كانت العلقات بني املجتمعات املقيمة على طول حدود �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور5٣ 
اأف�صل من اأي جزء اآخر على طول احلدود  اأكتوبر 2٠12 54  ن�صوب النزاع على منطقة امليل 14 يف �صهر 
بني ال�صودان وجنوب ال�صودان طوال الفرتة التي تلت اتفاقية ال�صلم ال�صامل. وقد ا�صتمرت التجارة بني 
اإبان  الت�صال  عقب  جاء  ما  وهو  ال�صودان،  جنوب  ا�صتقلل  منذ  احلدود  طول  على  املقيمة  املجموعات 
»اأ�صواق  الدخول يف  على  الرزيقات  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  �صجع  الثانية حني  الأهلية  احلرب 
عقدت  كما   .)SUPRAID, BYDA, and Concern Worldwide, 2004( �صماحة  حول  �صلم« 
اجتماعات ناجحة ملناق�صة حقوق الرعي لرحل ال�صمال الباحثني عن مراعي يف مو�صم اجلاف55. ويعود 

النجاح الن�صبي لهذه الجتماعات اإىل ثلث عوامل اأ�صا�صية وهي: 
القلة الن�صبية للن�صاط ال�صيا�صي حلزب املوؤمتر الوطني و�صط �صفوف الرزيقات نتج عنه عدم طغيان . 1

ال�صيا�صة القومية على الديناميكيات ال�صيا�صية املحلية، خلفًا للم�صريية يف اأبيي.
اأن التفاقيات مع . 2 تعني   ivالغزال القوية على ولية �صمال بحر  اأوان  باول مالونغ  �صيطرة احلاكم 

رحل ال�صمال، واملوقعة من قبل احلكومة، تتمتع بدرجة من الفاعلية غري موجودة يف وليات تت�صم 
فيها الإدارة ال�صيا�صية ب�صيطرة اأقل على العنا�صر امل�صلحة على طول احلدود )مثل ولية الوحدة(. 

وعلى الرغم من وجود درجة عالية من انعدام الثقة التاريخية بني الرزيقات ودينكا ملوال ب�صبب . ٣
املجموعتني  بني  الكراهية  اأن  اإل  الثانية،  الأهلية  احلرب  اإبان  الرزيقات  وت�صرفات  اأعمال  بع�ص 
لي�صت بحدة الكراهية بني امل�صريية والدينكا نقوك يف اأبيي؛ فقد ا�صتمرت حركة التجارة والرعي، 
واإن كان ب�صكل اأقل، اإبان احلرب الأهلية الثانية، مما �صمح با�صتمرارية كبرية للممار�صة بعد العام 

 .2٠٠5

ونعني مبا �صبق ذكره اأنه بالرغم من اأن حدود �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور ظلت تعمل ب�صورة اأف�صل 
بالن�صبة للتجار والرحل  بني 2٠٠5 و 2٠11 مقارنة بوليات اأخرى، اإل اإنها مل تعمل جيدًا.

ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  قبل اجلي�ص  وامل�صريية  حالت م�صايقة من  الرزيقات  العام 2٠12، ذكر  ويف 
على اجلانب اجلنوبي من احلدود وفى ال�صودان من القوات امل�صلحة ال�صودانية مما ممنع الرحل والتجار 
من عبور احلدود57. عقود من عدم الثقة املرتاكمة اأثناء احلرب، ف�صًل عن القومية املتنامية يف جنوب 
اإذا  ينفجر  اأن  الو�صع  لهذا  الغزال. وميكن   �صمال بحر  املجتمع يف  بتقوي�ص علقات  ال�صودان، تهددان 
�صغطت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان على حكومة الولية ل�صحب قواتها الع�صكرية من مناطق تعتقد 
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ولية �صمال بحر الغزال اإنها ملكًا لها، وذلك ب�صبب �صراعها للفوز بحيازتها اإبان احلرب الأهلية الثانية 
التي ات�صمت بطابع لدموي58.

تاريخ ق�صري عن احلدود
يحتل دينكا ملوال اجلهة ال�صمالية من �صمال بحر الغزال، جنوب نهر كري، وهم جزء من �صعب الدينكا 
الذى يعترب الأكرب يف جنوب ال�صودان. و�صمال بحر الغزال له حدود طويلة مع �صرق دارفور وحدود اأخرى 
اأكرب  اإحدى  الرزيقات-  ياأتي  جاف،  مو�صم  كل  ويف  كردفان.  جنوب  مع  ال�صرقية  الناحية  من  ق�صرية 
الأرا�صي املحيطة بكري، والتي  اإىل اجلنوب للرعي يف  التي متلك ما�صية يف جنوب دارفور-  املجموعات 
تعترب من اأغنى موارد اأرا�صي الرعي لكٍل من الدينكا ملوال والرزيقات. كما يعرب عدد قليل من امل�صريية 
احلمر من جنوب كردفان اإىل �صمال بحر الغزال يف مو�صم اجلاف، على اأن هذه الهجرة انخف�صت ب�صكل 

كبري منذ عام 2٠٠5 59.

خلفًا للعديد من الأماكن على طول احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان، فاإن حدود 1956 بني ما يعرف 
الدينكا  احتل  التا�صع ع�صر،  القرن  ن�صبيًا. ففي  الغزال وجنوب كردفان مر�صمة جيدًا  ب�صمال بحر  الآن 
ملوال جزء من كري. على اأي حال، مع و�صول �صركات الرقيق الكبرية يف كردفان يف �صتينيات و�صبعينيات 
)Johnson, 2010b, pp.43- النهر  اإىل جنوب  اإنهم دفعوا  التا�صع ع�صر، يقول الدينكا ملوال  القرن 

)44. ويف بداية ال�صيادة الإجنليزية امل�صرية، وحينها كانت دارفور ل تزال �صلطنة م�صتقلة، حد موظفي 

امل�صتعمرات من حركة الرزيقات جنوب كري، و�صمح لهم بال�صيد ولكن لي�ص بالرعي. 

اأ�صبحت  للربيطانيني،  م�صاعدة  اإبانها  الرزيقات  قدم  والتي   ،1916 عام  يف  لل�صودان  دارفور  �صم  بعد 
و�صلطة  اإقطاعيات  لتعك�ص  الأمر  اأغلب  يف  جاءت  والتي  اجلديدة،  الأحكام  من  ل�صل�صلة  عر�صًة  احلدود 
�صخ�صية من قبل �صباط امل�صتعمرات اأكرث من كونها  تغريات يف ممار�صات الرزيقات – الدينكا ملوال 
اإبراهيم مو�صى، ناظر الرزيقات،  الواقع. فقد دعم احلكام الربيطانيون يف دارفور م�صالح  اأر�ص  على 
يف  الغزال  بحر  حكام  اعتقد  الوقت،  نف�ص  يف  ملوال.  الدينكا  يحابون  الغزال  بحر  حكام  باأن  واعتقدوا 

انحياز حكام دارفور ملو�صى.  

دار  واأن�صاأ  جديدة،  حدود  فر�ص  الربيطاين  دارفور  حاكم  حاول   ،1918 عام  يف  الرعي  نزاعات  وعقب 
الرزيقات التي متتد 4٠ ميل جنوب كري. وقد ا�صتكى الدينكا ملوال ب�صكل �صاخب6٠، ويف عام 1924، مت 
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التفاق على ت�صوية؛ حدد فيها كل من مرنو وويتلي ما عرف بخط مرنو – ويتلي الذى يقع على م�صافة 14 
.)Johnson, 2009, pp.180-81( ميل جنوب كري

مل تتغري هذه احلدود منذ ذلك احلني؛ فقد كانت هي احلدود بتاريخ 1 يناير 1956 ولذلك يجب اأن تكون 
هي احلدود بني �صمال بحر الغزال وما هو الآن �صرق دارفور وفق �صروط اتفاقية ال�صلم ال�صامل. واأيًا 
كان الأمر، فاإن ما تعنيه هذه احلدود قد تغري. فقد رمى العمل ب�صيا�صة اجلنوب يف عام 19٣٠ اإىل تقييد 
اأعترب ال�صمال العربي امل�صلم واجلنوب غري العربي غري امل�صلم. حاول الإداريون تغيري  الت�صال بني ما 
اتفاقية احلدود- على طول احلدود بني الرزيقات ودينكا ملوال- ومنعوا الو�صول اإىل كري عرب حمور اأفقي 
من الغرب اإىل ال�صرق. وقد حاولوا منع الت�صال بني ال�صعبني  لكن الإدارة الربيطانية يف دارفور رف�صت 
القرتاح. ويف عام 19٣5 مت التو�صل اإىل اتفاقية يف اجتماع يف �صفاهة. وقد جزاأ حكام امل�صتعمرات ال�صفة 
اجلنوبية من كري ومنطقة امليل 14 ومت تخ�صي�ص بع�ص املناطق كاأر�ص رعي م�صرتكة بينما مت الحتفاظ 
باأجزاء اأخرى ل�صتعمال الرزيقات ح�صريًا. وقالت الدينكا ملوال باأن التفاق غري مرن، وفى نهاية الأمر 
اإن اتفاقية 19٣5 هي ما ي�صري  تو�صلوا اإىل جمموعة من امل�صاومات مع الرزيقات61. من املهم ملحظة 
اإليها الرزيقات يف مطالباتهم باحلدود ولي�ص القرار الإداري لعام 1924. وكما هو يف اأي مكان اآخر على 
طول احلدود، فهذه حالة ملجتمع حدودي يحاول حتويل ما كان منطقة معقدة ملزيج من احلقوق الثانوية 

وحقوق الهيمنة اإىل منطقة ذات حقوق مطلقة62.

ال�صمال، �صواء قانونيًا  اأكرث الأ�صياء اللفتة للنظر حول املحاولت الأخرية لتنظيم طرق رعي لبدو  من 
كما يف قرار املحكمة الدائمة للتحكيم اأو �صيا�صيًا كما يف اتفاقيات الرعي املتكررة برعاية منظمات غري 
حكومية منذ 2٠٠5، هو درجة التزامهم اأي�صًا بعملية ر�صمية ت�صبح فيها احلدود، املوؤقتة واملكانية، جزءًا  
قطعيًا من منطقة التفاعل بني الرعاة. على النقي�ص من ذلك، تركز درا�صات حديثة لرتتيبات رعوية فعالة 
على درجة حاجتها اإىل »اأن ل يكون لها نهايات قطعية« حتى تكون فعالة. فقد اأظهرت كاثرين هوم وود 
)pp.3-5 ,2009( موؤخرًا كيف اأن »حدود مكانية ... امل�صادر الرئي�صية تتمدد وتتقل�ص ح�صب الظروف«، 

بدًل من تعيني مو�صعها. اإنه الغمو�ص الذي ي�صاعد البدو من التعامل مبرونة مع الظروف البيئية وال�صيا�صية 
املتغرية، ومن الغمو�ص اأنه من ال�صعب البقاء يف اإطار عمل مهيمن متزايد من ال�صيا�صات القومية.

ال�صوؤال املركزي عن احلدود بني �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور هو ماذا �صيح�صل عندما ت�صبح ما 
كانت حدود رعي حدود وطنية )Douglas, 2010b, p.42(. قد يكون من اخلطاأ العتقاد باأن احلدود 
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الإدارية للم�صتعمرات بني الدولتني قد عك�صت الو�صع على اأر�ص الواقع. فدائمًا ما كان يوجد فجوة بني 
الإجراءات الر�صمية املنظمة للرعي والتفاقيات بني املجموعتني. ففي عام 1948، كتب م�صوؤول م�صتعمرات 
»التفاقيات املختلفة ..... التي اأبرمها مفو�صو املنطقة قد مت جتاهلها، وهي غري معروفة اإىل درجة كبرية 
للرزيقات والدينكا«6٣. علوًة على ذلك، مل يتم حتى قبول احلدود الر�صمية كحدود مطلقة: فبينما كان 
للرزيقات بع�ص احلقوق املهيمنة على منطقة امليل 14 جنوب الكري، اإل اإنها مل تكن حقوقًا مطلقة، كما كان 

.)Kibreab, 2002, p.85( للدينكا ملوال اأي�صًا حقوق رعي يف املنطقة

اأبدًا ب�صكل كامل على م�صتوى  وفى الوقت الراهن، فاإن هذه احلدود الر�صمية - التي مل يتم التقيد بها 
امل�صاكل  واإحدى  اجلغرافية.  الرقعة  على  قاطعة  تاأثريات  من  عليها  يرتتب  ما  لها  ا�صبح  املمار�صة- 
والولئى  القومي  امل�صتوى  على  ال�صيا�صية  ال�صلطات  تقوي�ص  هو  اأدناه،  مو�صح  هو  كما  لهذا،  امل�صاحبة 
�صعت  – والتي  اجلنوب  �صيا�صة  اإليه  رمت  وما  فعالة.  رعي  اتفاقيات  ت�صمن  التي  العرفية  للموؤ�ص�صات 
اإبان  �صنة،   8٠ بعد  اأكلها  تاأتى  – قد  العربي  واجلنوب غري  العربي  ال�صمال  بني  انف�صال مطلق  لإجناز 
حقبة قومية. ويف حال تنفيذ النف�صالت الإقليمية لتفاقية ال�صلم ال�صامل، فاإن دينكا ملوال قد يجدون 
اأنف�صهم ممنوعني من اأر�ص الرعي التي حاربوا من اأجلها اإبان احلرب الأهلية الثانية. حذر حاكم بحر 
الغزال يف ع�صرينيات القرن املا�صي من كون اتفاقية مرنو – ويتلي، مثل معاهدة فر�صاي، حتوى »بذور 

حرب م�صتقبلية« )Johnson, 2009, p. 181( ورمبا يتحقق توقعه.

احلدود: 2005 – 2011
حد  ت�صل  مل  لكنها  الثانية،  الأهلية  احلرب  اإبان  متوترة  ملوال  والدنكا  الرزيقات  بني  العلقات  ظلت 
وفرتة  الأوىل  الأهلية  فاأثناء احلرب  اأخرى على طول احلدود.  اأماكن  عليه احلال يف  كان  كما  القطيعة 
الرزيقات  اأغارت ميلي�صيات  اأبابا 1972،  اأدي�ص  اتفاقية  تلت  التي   )198٣ – الفرتة )1972  ال�صلم يف 
وامل�صريية على الدينكا ملوال وهاجمت م�صتوطنات تقع اإىل اجلنوب من حدود الإقليم. وكما هو احلال 
الر�صمية  ال�صفة  الغارات  هذه  اتخذت   ،)Craze, 2011, p.12( الثانية  الأهلية  احلرب  اإبان  اأبيي  يف 
حيث قامت احلكومة بح�صد املغريين كجزء من ميلي�صيات املراحلني64. وف�صًل عن مهاجمة امل�صتوطنني 
املدنيني، �صرعت اأي�صًا يف خطف الن�صاء والأطفال. واإل الآن مل يتلق النا�ص حتى  تعوي�صات عن عمليات 
اخلطف هذه على الرغم من ت�صكيل جلان حلل الق�صية. ففي كل من قوك م�صار وماراوا، تعترب ق�ص�ص 
الغرباء الذين يعودون اإىل ديارهم للمرة الأوىل، بعد اأن اأم�صوا كل حياتهم يف جنوب دارفور65 ق�ص�ص 
الثقة بالرزيقات. ففي  ماألوفة واعتيادية66. ول تزال دينكا ملوال تذكر وح�صية احلرب وهو ما يفقدهم 
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�صهر مار�ص 1987، على �صبيل املثال، قتل من الدينكا يف ال�صعني اأكرث من 1٠٠٠ �صخ�ص على يد جمموعة 
من الرزيقات؛ وحرق منهم حوايل 7٠٠ �صخ�ص وهم اأحياء يف اأق�صام ال�صرطة وال�صكة احلديد. ويتوا�صل 

تداول وتناقل ق�ص�ص هذه املذابح  مما يوؤثر على العلقات يف الوقت احلا�صر.

وا�صتمر حكام حكومة  اأثناء احلرب.  املجموعتني  بني  العلقة  ا�صتمرت  الهجمات،  الرغم من هذه  على 
ال�صودان يف املراكز احل�صرية الرئي�صية، التي كانت ت�صيطر عليها قوات حكومة ال�صودان، با�صتخدام خط 
مرنو – ويتلي للحكم يف نزاعات الرعي )Johnson, 2010b, p.45( بينما قام اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 
يكن  وحيث مل  امل�صريية.  مع  بل حتى  الرزيقات،  مع  ر�صمية  برتتيبات غري  الريفية  املناطق  ال�صودان يف 
اأ�صواق حول مدن  ن�صاأت  الرئي�صية، فقد  البلدات واملدن  ال�صودان م�صيطرًا على  ال�صعبي لتحرير  اجلي�ص 

حاميات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان مثل ماراوا وماجوك و وارغيت67.

هي  دارفور  وجنوب  الغزال  بحر  �صمال  بني  احلدود  جعل  الذى  ال�صبب  تف�صري  يف  الروابط  هذه  ت�صاعد 
ال�صريط الأكرث اأمنًا على طول احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان منذ 2٠٠5. وقد دعم هذا ال�صلم 
الن�صبي وال�صعيف حقيقة اأن حدود العمل هي نهر كري ولي�ص خط مرنو – ويتلي يف اأق�صى اجلنوب. وقد 
�صيطر اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على املدينتني على النهر )كري اآدم على ال�صفة اجلنوبية و�صماحة 
التي  الأحداث  وبا�صتثناء  ال�صامل،  ال�صلم  لتفاقية  اللحقة  الفرتات  ال�صمالية( يف معظم  ال�صفة  على 
وقعت يف الفرتة 2٠٠9 و2٠1٠ والتي قتل فيها جتار رزيقات، ظل جتار الرزيقات ينعمون بحماية اجلي�ص 

ال�صعبي لتحرير ال�صودان. 

ال�صعبي  اجلي�ص  ل�صيطرة  خا�صعة  مناطق  يف  الرعي  اتفاقيات  من  عددًا  ملوال  ودينكا  الرزيقات  عقد 
لتحرير ال�صودان. ففي عام 2٠٠8، مت توقيع اتفاقيات يف اأويل و نيامبويل و واراوا. وكانت هذه التفاقيات 
ناجحة حلد معقول: ولكن حني حدثت الهجرة، قال الرزيقات باأن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان قد 
قتل بع�صًا من الرعاة املرافقني لقطعان املا�صية، كما اأن دينكا ملوال قد اأبلغوا عن �صرقة ما�صية. وعقدت 
اجتماعات اأخرى يف عام 2٠1٠ يف اأويل وقوك م�صار على الرغم من قول امل�صاركني باأن اخلرطوم وجوبا 

تتدخلن يف املفاو�صات. 

�صد  الغ�صب  تنامى  فقد  الغزال.  بحر  �صمال  يف  التوتر  حدة  ا�صتدت  الأخرية  الآونة  يف  حال،  اأي  على 
اأدى اإىل  اأويل، مما  اإىل  اأغلق مقاتلو امليلي�صيا الطريق من مريام  الرزيقات يف عام 2٠٠9 ، وذلك حني 
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رفع اأ�صعار الغذاء يف مدينة اأويل. كما حاول حزب املوؤمتر الوطني قطع الت�صال بني الرزيقات واجلي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان، وهاجمت القوات امل�صلحة ال�صودانية الأقا�صى ال�صمالية ملراكز اجلي�ص ال�صعبي 

لتحرير ال�صودان؛ اإذ هوجمت كري اآدم، على �صبيل املثال، يف �صهر دي�صمرب 2٠1٠. 

مت توقيع اتفاقية الرعي ملو�صم الرعي 2٠1٠ – 2٠11 يف وقت متاأخر ن�صبيًا، وذلك يف الفرتة 2٠-22 يناير 
2٠11 يف مدينة اأويل. وقد انطوت ب�صكل لفت للنظر على نربة موؤيدة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، 
وهو ما عك�ص مدى هيمنة جنوب ال�صودان على املنطقة احلدودية حاليًا. فقد طلبت التفاقية من الرزيقات 
وثقافة  اأر�ص  اأي�صًا احرتام  ال�صمال وطلبت منهم  قبل  لتهمي�ص اجلنوب من  الطويل  بالتاريخ  العرتاف 
باإن�صاء حمكمة  واألزمت كل الطرفني  اأنها حددت بالتف�صيل م�صارات الرعي املتفق عليها  الدينكا. كما 
عليا م�صرتكة )مل يتم اإن�صاوؤها اأبدًا من قبل( وحتديد مقدار التعوي�ص يف حالت املوت والغت�صاب التي 
الدينكا ملوال عدم عقد  انتقد زعماء  الرعي هذه،  اأثناء هجرة مو�صم اجلفاف68. ففي اجتماعات  تقع 
حماكم خا�صة للنظر يف احلالت املت�صلة بالرعي اأثناء مو�صم الرعي ال�صابق، و�صجبوا اأي�صًا وجود حرا�ص 

م�صلحني يرافقون املا�صية. وعلى كل، ا�صتمرت اتفاقيات الرعي وات�صمت هجرة الرحل ن�صبيًا بالنجاح.

ويعود ال�صبب يف النجاح الن�صبي لتفاقيات الرعي هذه لكونها تتعاطى مع منطقة متنازع عليها �صيا�صيًا. 
اإذ حاولت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان �صمان مو�صم رعي ناجح، ويعود ذلك جزئيًا ل�صمان م�صاركة 
– �صمال،  ال�صودان  ال�صعبية لتحرير  ال�صودان واحلركة  ال�صعبي لتحرير  الرزيقات وامل�صريية يف اجلي�ص 
ف�صتكون  م�صتقبلية،  مفاو�صات  يف  ال�صودان  جنوب  اإىل   14 امليل  منطقة  اأعطيت  حال  يف  لأنه  وجزئيًا 

العلقات الطيبة مع الرزيقات �صرورية ل�صمان دميومة هذا التفاق69. 

و 2٠12. فبينما  لنجاحها يف 2٠11  اأ�صا�صي  اأمر  الرعي بني املجتمعات  الدولة لتفاقيات  لقد كان دعم 
هناك تاريخ طويل ملثل هذه التفاقيات، وملثل هذه العلقات الطيبة بني دينكا ملوال والرزيقات، اإل اأنه يف 
اأماكن اأخرى على طول احلدود بها تواريخ تعاي�ص م�صابهة مل تنجح اتفاقات كهذه بذات القدر. فالنجاح 
الناحية  اأهمية  مدى  على  يوؤكد  دارفور  و�صرق  الغزال  بحر  �صمال  حدود  على  الرعي  لتفاقيات  الن�صبي 

ال�صيا�صية يف �صمان م�صارات رعي ناجحة. 

على اأي حال، حالة امل�صريية يف �صمال بحر الغزال توؤكد على حقيقة اأن ال�صيا�صات على م�صتوى الولية 
اأن دخول جنوب ال�صودان م�صتحيل  اإذ وجد امل�صريية  مبفردها لي�صت كافية  ل�صمان مو�صم رعي ناجح. 

تقريبًا ب�صبب �صدة العداء بني امل�صريية والدينكا ملوال. 
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منذ  ال�صودان  جنوب  يف  اأقل  ب�صكل  بهم  مرحب  امل�صريية  �صار  اأبيي،  على  الهجمات  يف  دورهم  وب�صبب 
2٠٠5. وقد ا�صتبكت جمموعتا امل�صريية اللتان تهاجرا اإىل �صمال بحر الغزال، وهما الفيارين واأولد كامل، 
الدينكا  الرعي مع  اتفاقيات  ال�صودان يف عامي 2٠٠7 و 2٠٠8. وحني تربم  لتحرير  ال�صعبي  مع اجلي�ص 
ملوال، كما يف 2٠٠8، فاإن تنفيذها يكون ب�صكل �صعيف. ويعترب التخلي عن ال�صلح هو اأحد النقاط العالقة 
الرئي�صية. فقد �صكلت امل�صريية ميلي�صيات قوات دفاع �صعبي طوال فرتة احلرب الأهلية الثانية، ويعتربون 
م�صلحني جيدًا ن�صبيًا. وهم مرتددون ب�صاأن القدوم اإىل جنوب ال�صودان دون اأ�صلحة بحجة م�صايقة اجلي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان. ففي ظل هذه احلالة من عدم اليقني، والكراهية ال�صائدة على م�صتوى وا�صع 
�صد امل�صريية، فاإن الفيارين واأولد كامل قاما بالرعي يف �صمال بحر الغزال خلل الأعوام 2٠٠5 – 2٠1٠ 
ب�صكل اأقل مما قاما به اإبان احلرب الأهلية الثانية، وهو ما قاد يف نهاية الأمر ملو�صم رعي 2٠11- 2٠12، 

الذى مل يدخل اإبانه رحل امل�صريية جنوب ال�صودان. 

تنبئ اإخفاقات وجناحات هذه التفاقيات بالكثري عن اإمكانية حتقق اتفاقيات رعي ناجحة م�صتقبًل، وهو 
ما �صن�صتعر�صه اأدناه. 

فر�ص حدود دولية
بعد انف�صال جنوب ال�صودان ر�صميًا يف �صهر يوليو 2٠11، اأ�صبحت منطقة امليل 14 التي كانت موؤلفة من 
حدود رعي، ولية وحمافظة، هي املنطقة التي �صيتم فيها تر�صيم حدود دولية. وقد اأثر هذا التغيري على 

اتفاقيات الرعي على طول حدود �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور بطريقتني رئي�صيتني. 

اأنه غري مهم. فالرزيقات عاجزين حلقيقة  اأثر خطابي ب�صكل كبري ولكن ل يعنى هذا  التاأثري الأول هو 
كونهم لي�ص بدولة ولكن اأي�صًا لي�ص جمموعة بب�صاطة. وتعرف الدينكا ملوال باأنه ل ميكن اعتبار الرزيقات 
مكافئني حلزب املوؤمتر الوطني. ففي موؤمتر الهجرة الذي انعقد يف غوك مات�صار، قال لوا�ص لينو نيال، 
ع�صو جمل�ص ت�صريعي غرب اأويل، »حزب املوؤمتر الوطني ل يعمل على حل م�صكلة الرزيقات، ولهذا ال�صبب 

اأنتم هنا. اإذا كنتم ل تريدون البقاء يف �صمال ال�صودان فعليكم النتقال اإىل هنا، اإىل جنوب ال�صودان«7٠.

موؤمترات  يح�صروا  مل  وباأنهم  م�صتقر،  غري  و�صع  يف  الرزيقات  باأن  ملوال  الدينكا  اإدراك  من  بالرغم 
الهجرة حتت رعاية حزب املوؤمتر الوطني، اإل اإنهم يلومونهم على الأعمال التي قامت بها حكومة ال�صودان 
والقوات امل�صلحة ال�صودانية. ففي اأوقات التوتر، كما يف دي�صمرب 2٠1٠ عندما مت ق�صف كري اآدم، نزع رعاة 
الرزيقات نحو الن�صحاب يف حال مت حتميلهم م�صوؤولية اأعمال حكومة ال�صودان71. تعود هذه النزعة التي 
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حتمل الرزيقات امل�صوؤولية عن اأعمال حكومة ال�صودان اإىل احلرب الأهلية الثانية عندما قتلت ميلي�صيات 
الرزيقات و�صرقت بالنيابة عن حزب املوؤمتر الوطني. ويف مفاو�صات الرعي التي كان يح�صرها موؤلف هذه 

الدرا�صة، كان دينكا ملوال يعربون ب�صكل م�صتمر عن غ�صبهم حيال تلك الأحداث. 

هذا خوفًا  يعترب  ول  الثانية.  الأهلية  تكرار احلرب  من  تتمثل يف خوفهم  الأ�صا�صية  ملوال  دينكا  �صكوك 
 Sudan Tribune وجوديًا فح�صب، بل خوفًا حقيقيًا من النزوح. وقد كان هذا اخلوف ظاهرًا يف عدد
ال�صادر بتاريخ ٣ دي�صمرب 2٠12 الذي يتهم العرب الرزيقات الذين ترعاهم وكالة املخابرات ال�صودانية 
بو�صع قبور غري حقيقية يف كري اآدم لل�صماح حلزب املوؤمتر الوطني بتعزيز مطالبته التاريخية باملنطقة 
الحتمال  بعيدة  اإنها  ويبدو  نف�صه،  الدعاء  �صحة  من  التحقق  ميكن  ل   .)Sudan Tribune, 2012r(

من  ملوال  الدينكا  غ�صب  مدى  عن  اجلريدة  يف  عنها  التعبري  مت  التي  الآراء  تظهر  لكن  كبرية  بدرجة 
ال�صودان ومن الرزيقات حتى الآن. 

كان هذا الغ�صب جليًا يف املخاوف من اإطلق امل�صميات املنت�صرة على طول حدود جنوب ال�صودان يف عام 
2٠12. وحيث ينظر الدينكا ملوال اإىل احلرب الأهلية الثانية اإىل اإنها جتريٌد لهم من اأرا�صيهم اخلا�صة 
ملوال  الدينكا  ل�صان زعماء  م�صتمر على  ب�صكل  تتكرر  التي  والعبارة   الأ�صماء.  لقوة  واعني متامًا  فاإنهم 
هي اأن الرزيقات قد �صرعوا يف اإطلق كلمات عربية على اأر�ص تخ�صهم. ففي اتفاقية الرعي املوقعة يف 
مدينة اأويل يف 2٠-22 يناير 2٠12، ُطِلَب من الرزيقات عدم ت�صمية املناطق داخل جنوب ال�صودان. فبعد 
ال�صتقلل، وبعد 5٠ �صنة من ال�صعور بالدونية، فاإن تقرير امل�صري لغوي اأي�صًا ويتطلب املطالبة با�صرتداد 

اأ�صماء املناطق التي مت جتريدها.

كما هو يف اأي مكان اآخر على طول احلدود، يحدد طريقة معاملة الرزيقات جزئيًا موجة قوية من ال�صعور 
القومي بعد ا�صتقلل جنوب ال�صودان. ففي موؤمتر الهجرة الذي عقد يف قوك م�صار ما بني 29-٣٠ يونيو 
2٠12، ُعِزَفت اأغاين حما�صية للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من احلرب الأهلية الثانية خلل فرتات 
ال�صودان احلالية جذورها يف حكاية احلركة  لقومية جنوب  املفاو�صات.  التي تخللت جولت  ال�صرتاحة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان / اجلي�ص عن احلرب الأهلية، لكن يتم التفاخر والتباهي بها الآن بال�صعور باأن 
ما قوتل من اأجله طويًل قد حتقق اأخريًا. وقد األقى نائب حاكم �صمال بحر الغزال مادوت دوت يل الكلمة 
قائًل:  الرزيقات  والدينكا ملوال72. فقد خاطب  والرزيقات  الدويل  املجتمع  املوؤمتر وخاطب  النهائية يف 
»نحن الآن اأمة، �صدقتم اأم مل ت�صدقوا، واأنتم الآن اأجانب وعليكم قبول قواعدنا«. كانت هذه اإ�صارة اإىل 
عدوانية ال�صمال �صد ا�صتقلل اجلنوب. وقد ت�صاءل دوت يل �صراحًة ملاذا ل يتعاي�ص الرزيقات مع الدينكا 
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ملوال كما فعل الكينيون والأوغنديون دون م�صاكل. ففي �صياق اتفاقية الرعي، اأجريت هذه املقارنة لإقناع 
التواجد  مفهوم  باإمكان  كيف  ت�صرح  اأي�صًا  لكنها  م�صروط،  ال�صودان  جنوب  يف  تواجدهم  باأن  الرزيقات 
الأجنبي املبني على امل�صتوى القومي والولئى اأن يحل حمل ما كان �صابقًا تفاهمات بني املجموعات للعلقة 
التحول على  الكارثية لهذا  الآثار  اأدناه، يف  والدينكا ملوال. ويكمن اخلطر، كما �صيو�صح  الرزيقات  بني 

التعاي�ص بني الدينكا ملوال والرزيقات7٣.

للتحول اخلطابي نحو الفهم القومي للمنطقة علقة مبجموعة متغرية من الرتتيبات املوؤ�ص�صية التي حتكم 
العلقة بني الدينكا ملوال والرزيقات.  

منذ عام 2٠٠9، ومع تنامي �صغط حزب املوؤمتر الوطني على الرزيقات، اأخذ ح�صور اجتماعات الهجرة 
يف التقل�ص. وتتمثل امل�صكلة الرئي�صية بالن�صبة لجتماعات الهجرة، كما اأ�صار منظموها74، يف ح�صور عدد 
هو  فاملهم  الآن،  اأما  الجتماعات.  لهذه  الداخلية  الديناميكيات  اأدناه  �صن�صتعر�ص  الزريقات.  من  قليل 
الإ�صارة اإىل اأن هذا احل�صور اجلزئي يوؤدي اإىل انعدام ثقة دينكا ملوال، والتفاقيات التي حتققت يف هذه 

الجتماعات غري املكتملة تقرتب من كونها ل تلقى احرتامًا. 

يتم معاقبة الرزيقات ب�صكل م�صاعف من قبل حزب املوؤمتر الوطني، فح�صور اجتماعات الهجرة يف جنوب 
ال�صودان بالن�صبة للعديد منهم يف منتهى اخلطورة اأو م�صتحيل �صيا�صيًا. من جانب اآخر، يخ�صى الدينكا 
ملوال يف جنوب ال�صودان اأن يكون كل رزيقات ع�صو يف ميلي�صيا اأو عميل حلزب املوؤمتر الوطني. ففي هذا 
ال�صياق، اتفاقيات الرعي ه�صة جدًا لأن ما هو بب�صاطة  غارة ما�صية نهاية مو�صم اجلاف ميكن تف�صريه 
بالأقارب يف  امل�صتخدم للت�صال  ال�صناعي  القمر  باأن هاتف  العتقاد  ميلي�صيا، وميكن  اإنه هجوم  على 

جنوب دارفور باأنه جهاز لإعلم القوات امل�صلحة ال�صودانية مبراكز اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. 

تتداخل ال�صيا�صات القومية مع رعي الرحل على جانب جنوب ال�صودان من احلدود. فلم يعد اإطار العمل 
املوؤ�ص�صي الرئي�صي ل�صمان اتفاقيات الرعي هو بب�صاطة اجتماعات بني املجموعات، بل �صار هو اجتماع 
اأع�صاء  العديد من  قاله  ما  يتجلى من خلل  ما  وهو  والع�صكرية.  ال�صيا�صية  الدولة  الرزيقات مع هياكل 
الربملان  للرزيقات خلل اجتماع الهجرة املنعقد يف �صهر يونيو 2٠12، باأنه يجب اأهم حزمة من الجتماعات 
قبل مو�صم الهجرة يجب اأن تكون مع مكتب حاكم الولية. ثم يكون املحدد الرئي�صي مل�صارات الرعي هو اأي 
املناطق التي يراها اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان خطرًا اأمنيًا. اأخريًا، يقول جتار الرزيقات، بالإ�صافة 
اإىل اأي ر�صوم قد يقوم املرء بدفعها للحكومة املحلية اأو للحكومة على م�صتوى الولية، فاإن اجلي�ص ال�صعبي 

لتحرير ال�صودان يقوم بفر�ص �صل�صلة من ال�صرائب عند دخول البدو اإىل جنوب ال�صودان75. 
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املحور املركزي الذي تدور حوله مفاو�صات حركة الرزيقات اإىل جنوب ال�صودان هو امل�صائل الأمنية على 
امل�صتوى الولئى. وهذا له اآثار تراكمية غري مبا�صرة جمة. فهو يعني اأن الهجرة الناجحة هي م�صاألة تتطلب 
باأن  اأي�صًا  يعني  لكن هذا  اأكرب.  ب�صكل  قومية  �صيا�صات  ومهمة  املجتمعات،    بني  ما  اأقل  دقيقة  ترتيبات 
الرزيقات اأقل دينًا بالف�صل للمجتمعات امل�صيفة وباأن الديناميكيات املحلية التي كانت فيما م�صى ت�صمن 

جناح مو�صم الهجرة  قد فقدت ا�صتقرارها. 

على اأي حال، من غري ال�صواب النظر لهذا التحول على اإنه جمرد فر�ص حدود قومية بعد 2٠11. فعلى 
طول احلدود بني �صمال بحر الغزال وجنوب دارفور، فاإن التحول جتاه �صل�صلة من ترتيبات الهجرة التي 
ي�صيطر عليها اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان قد اأخذ جمراه اإبان احلرب الأهلية الثانية76. وي�صفى اإطار 
عمل  حقوق الرعي التي يجرى التفاق حولها منذ ا�صتقلل جنوب ال�صودان �صبغة ر�صمية على هذا التحول 

الذى يركز على العتبارات الع�صكرية عند حتديد م�صارات الرحل عرب �صمال بحر الغزال. 

والدور املركزي للجي�ص يلحظ يف م�صاألة نزع ال�صلح. فعلى طول احلدود، اأجمع كافة ال�صيا�صيني الذين 
الغزال. ويعك�ص هذا  الذين يدخلون ولية �صمال بحر  املوؤلف على �صرورة نزع �صلح املهاجرين  قابلهم 
الأمر التوجه الذى ي�صعى ل�صمان احتكار قوات اجلي�ص وال�صرطة يف جنوب ال�صودان للعنف يف املنطقة. 
وينطبق الأمر بذات امل�صتوى على املدنيني داخل منطقة جنوب ال�صودان77. على اأي حال، الإ�صرار على 
نزع ال�صلح يعترب اأمر ع�صري ب�صكل خا�ص فيما يتعلق بالرزيقات الذين يخاجلهم ال�صعور بعدم اإمكانية 
واخلروقات  املخالفات  اأ�صواأ  من  جزء  عن  امل�صوؤول  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  يد  على  حمايتهم 
�صدهم. وعلى الرغم من تفتي�ص املهاجرين الداخلني �صمال بحر الغزال للتاأكد من وجود اأ�صلحة معهم، اإل 
اإن هذا لي�ص كافيًا78. يزداد الو�صع املعقد للرزيقات امل�صلحني يف �صمال بحر الغزال تعقيدًا بوجود اأع�صاء 
رزيقات من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان / اجلي�ص وحركة العدل وامل�صاواة داخل �صمال بحر الغزال، 

وجميعهم تقريبًا م�صلحني79.

الأن�صطة ال�صيا�صية احلالية
الغزال  الذين دخلوا �صمال بحر  للرزيقات  بالن�صبة  الن�صبي  بالنجاح  ات�صم مو�صم الهجرة 2٠12-2٠11 
قبل  ا�صت�صعار  حملة  احلكومة  اإطلق  هو  ذلك  وراء  تقف  التي  الأ�صباب  ومن   .8٣(٠ اخلريطة  )اأنظر 
�صي�صلكها  التي  الطرق  البوما حول  و  النا�ص على م�صتوى املحلية  واإعلم  اأ�صابيع  الهجرة مبدة 6-4  بدء 
الرزيقات81. وفقًا للتفاقية املوقعة يف 2٠-22 يناير 2٠11، يتوجب على الرزيقات القادمني اإىل �صمال 
بحر الغزال دفع �صريبة يف قوك م�صار، بيد اأنه كان هناك بع�ص املقاومة ملعدلت ال�صريبة. وكان يجدر 
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بالرزيقات عدم حمل اأ�صلحة لكن اأو�صحت الأحداث اللحقة، كما هو مبني اأدناه بالتف�صيل، قيام البع�ص 
من الرزيقات على اأقل تقدير باإدخال اأ�صلحة داخل الولية. 

القيادة  قوة  اإىل  للهجرة  الن�صبي  النجاح  الغزال  بحر  ل�صمال  ال�صيا�صية  الإدارة  داخل  العديد  يعزي 
املتما�صكة للرزيقات82. اإذ يختلف و�صع الرزيقات عن امل�صريية الذين ت�صرذمت قيادتهم بوا�صطة حزب 
املوؤمتر الوطني، وذلك بغر�ص عزلها عن حزب الأمة8٣. ويدعي بع�ص اأولئك املنتمني للإدارة باأن قيادة 

الرزيقات ظلت حتتفظ بتمركز ال�صلطة، وهى قادرة على �صمان اللتزام باتفاقيات الرعي. 

على اأي حال، ت�صري ال�صواهد اإىل اأن لي�ص هذا هو ال�صبب يف جناح الهجرة. فمنذ اتفاقية ال�صلم ال�صامل مت 
جتنيد املزيد من الرزيقات يف الفرقة الثالثة التابعة للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان التي يقع مقرها يف �صمال 
بحر الغزال، وت�صود و�صط الرزيقات حالة من عدم الر�صى حيال املنافع التي ح�صلوا عليها من ع�صويتهم 
 .)Gramizzi and Tubiana, 2012, pp.57-58( يف قوات الدفاع ال�صعبي اإبان احلرب الأهلية الثانية
ب�صبب بقاء العديد من بدو الرزيقات بعيدين ولعدم ح�صور النخبة من زريقات اخلرطوم وال�صعني موؤمترات 
الهجرة، فعلى الأرجح اأن يكون �صبب جناح الهجرة هو انق�صام الرزيقات ن�صبيًا و�صعفهم ال�صيا�صي. ففي 
موؤمترات الرعي التي عقدت يف جنوب ال�صودان يف عام 2٠12، اأ�صار العديد من البدو اإىل اأ�صباب التجنيد 
الأخري يف قوات الدفاع ال�صعبي يف جنوب دارفور، كما اأ�صاروا اإىل حقيقة عدم م�صاركتهم ب�صبب قلقهم ب�صاأن 
علقتهم مع الدينكا ملوال84. على �صوء ذلك، كان ال�صبب يف �صعف الغارة خلل مو�صم الرعي هو انعدام قوة 
�صيا�صية ت�صمن الهجرة. مما يعني اأن الرزيقات الذين قدموا اإىل �صمال بحر الغزال اأرادوا الفوز باحلظوة 
عند م�صيفيهم. وهذا يختلف اختلفًا كبريًا عن الو�صع يف اأبيي، حيث يحظى امل�صريية بدعم جمموعة �صغط 

�صيا�صية قوية85.

على اأي حال، مل تخلو الهجرة من وقوع حوادث. فقد قتل اأحد ع�صر �صخ�صًا خلل مو�صم الرعي 2٠11-
برعي  الرزيقات  بدو  قام  باي،  ماريا  ففي  حملية؛  اأعمال  ب�صبب  الوفيات  هذه  من  العديد  وكان   .2٠12
حيواناتهم على الأر�ص الزراعية للدينكا ملوال. ويف املواجهة التي تلت ذلك، مت اإطلق النار على �صخ�صني 
من الدينكا ملوال ولذ القتلة بالفرار. وهناك وفيات اأخرى ت�صببت يف التوتر بني اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 
مراجعة  موؤمتر  يف  ملوال  الدينكا  وفيات  عن  تعوي�ص  دفع  على  التفاق  مت  وبينما  والرزيقات.  ال�صودان 
النا�ص  واتهم  املجتمع،  ت�صود  الغ�صب  اأنه كان هناك حالة من  اإل  يونيو 2٠12،  �صهر  املنعقد يف  الهجرة 
الرزيقات باإخفاء القتلة86. فخلل املوؤمتر، قال الرزيقات باأنهم ل يعرفون القتلة ول ي�صتطيعوا اإح�صارهم 
م�صوؤولية  عدم  خلل  من  يتجلى  كما  الرزيقات،  بني  الوحدة  وانعدام  ملحاكمتهم.  ال�صودان  جنوب  اإىل 
الدينكا  �صعور  يعني  الرعي،  اجتماعات  ال�صعيف يف  اأع�صاء جمموعتهم، واحل�صور  بقية  امل�صاركني عن 

ملوال بعدم نزاهة و�صدق الرزيقات. 
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يقول دينكا ملوال باأن الرزيقات ميكثون فرتة طويلة. وقد مت التفاق على ال�صماح للرزيقات بدخول �صمال 
بحر الغزال يف 15 نوفمرب خلل مو�صم الرعي 2٠12-2٠1٣ لكن �صريطة اأن يغادروا يف �صهر اأبريل 2٠1٣. 
الغ�صب من هذا يعك�ص الفتقار اجلوهري للمنفعة املتبادلة يف العلقات على طول احلدود بني ال�صودان 
اأراد بدو ال�صمال دخول جنوب ال�صودان للح�صول على  وجنوب ال�صودان. فمنذ عام 2٠٠5، ب�صكل عام، 
اأن يكون لديهم الكثري ليقدموه87. فقبل عام 2٠٠5، كان �صكان جنوب ال�صودان  اأرا�صي رعي ولكن دون 
يذهبون اإىل ال�صمال للعمل باأجر. لكن مل تعد هذه الفر�صة قائمة الآن. علوًة على ذلك، اأغلقت التجارة، 
كما هو مبني بتف�صيل اأكرث اأدناه، نتيجة لإغلق حكومة ال�صودان للحدود. وهذا يجعل الرتتيب مع الرزيقات 

اأحادي اجلانب، ويو�صح �صبب �صخط وا�صتياء الدينكا ملوال حني جتاوز الرزيقات املدة املحددة لهم. 

ملوال  الدينكا  بني  اجتماع  انعقاد  الرغم من  على  بكثري.  اأقل جناحًا  امل�صريية  مع  الرتتيبات  كانت  لقد 
وامل�صريية يف اأويل يف �صهر فرباير 2٠12، اإل اأن عدد قليل جدًا من امل�صريية عربوا اإىل �صرق اأويل. وكان 
هذا، جزئيًا، ب�صبب اإ�صرار اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على اأن يعربوا بدون بنادقهم. وب�صبب ما 
ي�صعر به الدينكا من حقد وعداء جتاه امل�صريية، جزئيًا لأ�صباب تاريخية وجزئيًا ب�صبب الو�صع ال�صائد يف 
اأبيي، فاإن القليل من امل�صريية ي�صعرون بالأمان بدون �صلح88. كما قال جتار امل�صريية يف ماراوا اأن هناك 
التي  امل�صريية  وباأن قيادة  ال�صودان  اإىل جنوب  الوطني جتاه عدم املجيء  املوؤمتر  �صغط كبري من حزب 
تعتمد ب�صكل كبري على هبات حزب املوؤمتر احلاكم )Pantuliano et al., 2009, p. 25( قد �صجعت 
النا�ص على عدم العبور اإىل جنوب ال�صودان. وقد جتمع عدد كبري من رعاة امل�صريية على ال�صفة ال�صمالية 
من نهر كري يف غرينتي. وقد �صمح لهم اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية ب�صقي 
 Concordis حيواناتهم هناك بالليل فقط. وكانت النتيجة، بح�صب ما اأفادت كونكوردي�ص اإنرتنا�صيونال
International، هي خ�صارة 7٠ راأ�ص من كل 2٠٠ راأ�ص من املا�صية )CI, 2012e, p. 24(. فبدون دعم 

دينكا  يح�صها  الذى  العدائية  وتخفيف من حدة  الغزال  بحر  �صمال  داخل  امل�صريية  لهجرة  قوي  حكومي 
ملوال، من ال�صعب ت�صور هجرة م�صريية قابلة للحدوث خلل مو�صم الرعي 2٠12-2٠1٣. وعلى الرغم 
من اأن قله قليلة من رعاة امل�صريية قدمت اإىل �صمال بحر الغزال، اإل اأن ماراوا، اإحدى الوجهات التقليدية 

للم�صريية، قد �صهدت قدوم جتار م�صريية. 

لعبت مدن مثل ماراوا دورًا هامًا اإبان احلرب الأهلية الثانية. ففي الوقت الذي كانت فيه طرق الو�صول 
اإىل املدن الرئي�صية مغلقة، كانت حاميات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، مثل ماراوا، مواقع مف�صلة 
ال�صودان يف عام  ال�صدود وجنوب  اإغلق احلدود بني  بعد  اأي حال،  ال�صماليني. على  التجار  للتجارة مع 
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رين جراء احل�صار  2٠11، عانت املدن القريبة من ال�صودان - والواقعة على طرق النقل الرئي�صية- الأمَّ
التجاري الذي فر�صته حكومة ال�صودان. ففي ماراوا، ارتفع �صعر اجلركانة من 2 جنيه جنوب �صوداين يف 
عام 2٠11 اإىل 1٣ جنيه يف عام 2٠12 89. يف بداية عام 2٠12، بينما بقي الطريق مفتوحًا من نيال اإىل 

كري اآدم ومنها اإىل قوك م�صار، ولكن الطريق الذى مير مباراوا و وانقوك كان مغلقًا. 

خلفًا لأجزاء من اأعايل النيل، كانت التجارة ل تزال ممكنة يف �صمال بحر الغزال بعد اإغلق احلدود 
عام 2٠11. فقد كانت املوؤن تهرب على منت دراجات نارية من مريام، وكان الطريق اإىل كري اآدم ل يزال 
مفتوحًا يف يوليو 2٠1٣. على اأي حال، عرب التجار يف عدة مدن حدودية عن قلقهم ب�صاأن الكميات التي 
يناير  �صهر  حتى  القدوم  يف  املوؤن  وا�صتمرت  ال�صتاء.  مو�صم  خلل  جلبها  على  قادرين  املهربون  �صيكون 

2٠1٣، ولكن ل�صوء الطالع بكميات اأقل9٠. 

جفت طرق الب�صائع القادمة من ال�صمال بعد اندلع ال�صراع يف هجليج يف �صهر اأبريل عام 2٠12، وذلك 
حني اأ�صبح اإدخال ال�صلع التجارية اإىل جنوب ال�صودان خمالفة جنائية. فقد مت اإيقاف العديد من �صيارات 
الرزيقات وامل�صريية واعتقال �صائقيها. على اأنه بينما مت اإغلق املحور التجاري الذى مير باملريم، �صارت 
ال�صلع تاأتي من اأوغندا وكينيا عن طريق جوبا. وب�صبب �صيطرة اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على كري 
اآدم وعلى املناطق الواقعة اإىل �صمالها مبا�صرة، فاإنه من الأ�صهل ن�صبيًا احل�صول على �صلع من ال�صودان. 
على اأي حال، مل يكن  للو�صع اأن ي�صتمر هكذا لو ان�صحب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من منطقة امليل 
ال�صودان  ال�صلح، وقررت حكومة  14 جنوب كري. وفى حال مت تنفيذ املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة 
�صيرتك  اآدم  التخلي عن كري  لأن  ملوال،  دينكا  كارثية على  تكون  اأن  النتائج  لأمكن  فر�ص حظر جتاري 

املهربني ي�صارعون لبلوغ جنوب ال�صودان. 

ل يعود النق�ص ال�صديد يف الغذاء يف اأويل خلل ال�صنة املا�صية ب�صكل رئي�صي للحظر التجاري مع ال�صمال 
واإمنا نتيجة احل�صاد ال�صعيف. 

 .)Gurtong, 2012a( %٣4 انخف�ص اإنتاج اأويل من الأرز اإىل 2٠% وهبط ح�صاد الذرة البي�صاء بن�صبة
و�صهدت ولية �صمال بحر الغزال عودة الكثريين مما فاقم م�صكلة الغذاء واأدى اإىل ارتفاع اأ�صعار الغذاء 
عام  ب�صعره  قيا�صًا   2٠12 العام  تقريبًا يف   %5٠٠ بحوايل  الب�صل  كي�ص  �صعر  ارتفع  حادًا، حيث  ارتفاعًا 

.2٠11
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املجموعات امل�صلحة
توقيع  الغزال ح�صود ع�صكرية مكثفة منذ  و�صمال بحر  املتنازع عليها بني جنوب دارفور  �صهدت احلدود 
اتفاقية ال�صلم ال�صامل، وزاد الأمر منذ عام 2٠1٠. جزء من مو�صوع اخللف هو القوة املتنامية حلركة 
العدل وامل�صاواة التي حتركت قواتها باجتاه ال�صرق من قواعدها يف دارفور. النت�صار الناجح حلركة العدل 
وامل�صاواة وا�صتعمالها ملوا�صع داخل جنوب ال�صودان، وفقدان القوات امل�صلحة ال�صودانية ل�صيطرتها على 
الوطني يف  املوؤمتر  يرغب حزب  �صيء  اآخر  اإىل  يوؤدي  اأن  �صاأنه  من  دارفور،  من جنوب  اجلنوبي  اجلزء 
حدوثه من بني �صائر الأ�صياء: جبهة موحدة- بغ�ص النظر عن مدى �صعف احللفاء- �صد حكومة ال�صودان 

متتد من دارفور اإىل جنوب كردفان. 

بداأت املرحلة احلالية من تراكم احل�صود الع�صكرية يف �صهر اأكتوبر 2٠1٠ عندما قامت اأجزاء من الفرقة 
بعد اجل�صر  مبا�صرة  تقع  قرية  اآدم، وهي  باحتلل كري  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�ص  التابعة  الثالثة 
الوحيد يف املنطقة القائم على نهر كري. فعندما قامت القوات امل�صلحة ال�صودانية بق�صف هذه املراكز يف 
�صهر اأكتوبر ونوفمرب من عام 2٠1٠، زاد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من قواته على النهر اإىل كتيبة 
يناير   1 بتاريخ   .)Gramizzi and Tubiana, 2012, p. 67-68( بدبابات من طراز تي-55  معززة 
2٠1٣، كان اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يحتفظ مبراكز تقع على اأقل تقدير على بعد 5 كم �صمال 

�صماحة )اأنظر اخلريطة 4(91.

اآدم، واأفادت م�صادر مهمة  يف عام 2٠11، اأوجدت القوات امل�صلحة ال�صودانية لنف�صها مكانًا �صمال كري 
الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان عن وجود وحدة بحجم �صرية متمركزة بني اأبو املطارق وكري يف اأكتوبر 
2٠11. يف عام 2٠12، اأفادت م�صادر اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان عن وجود ح�صود م�صتمرة لقوات 
تابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية بجانب النهر، كما اأفادت با�صتخدام القوات امل�صلحة ال�صودانية لطائرات 

مروحية لنقل قوات م�صاة يف اأوا�صط �صهر يونيو 2٠12. 

ال�صودانية على طول احلدود مع  امل�صلحة  للقوات  الأول من عام 2٠12 حملة جوية مكثفة  الن�صف  �صهد 
جنوب دارفور ويف مناطق داخل نطاق �صيادة جنوب ال�صودان ب�صورة وا�صحة، اإ�صافة اإىل هجمات اأر�صية 
على املواقع ال�صمالية للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. ومن 12 اأبريل 2٠12، تعر�صت وارغيت لق�صف 
جوي وهجمات اأر�صية متوا�صلة. وتوا�صلت الهجمات حتى 28 مايو واأودت بحياة خم�ص مدنيني و�صردت 
حوايل 75٠ �صخ�ص. بالرغم من ذلك، متكن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من الحتفاظ ب�صيطرته 

على وارغيت بالإ�صافة اإىل كري اآدم و�صماحة ومدينة ال�صوق الواقعة �صمال النهر مقابل كري اآدم. 
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بتواجدها على طول احلدود بني جنوب كردفان  وامل�صاواة طوال عام 2٠11  العدل  كما احتفظت حركة 
وامل�صاواة  العدل  العلقة بني حركة  النتباه على  الذي ركز  الغزال. وحتى احتلل هجليج،  و�صمال بحر 
واجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، اأفادت تقارير مكثفة عن وجود قواعد حلركة العدل وامل�صاواة بالقرب 
العدل وامل�صاواة من املراكز احل�صرية يف �صمال بحر  انتقلت حركة  اأويل. فمنذ مايو 2٠12،  من مدينة 
الغزال، بيد اأنها احتفظت مبواقع يف املنطقة احلدودية: وفى حال  تنفيذ املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة 
ال�صلح، ف�صيكون اأحد اأ�صعب القرارات هو الت�صرف حيال مواقع حركة العدل وامل�صاواة الواقعة جنوب 

مريم. 

بع�ص الغ�صب يف �صمال بحر الغزال من اتفاقية الأمن املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب ناجم من الإ�صابات التي 
وكان  ومايو.  اأبريل  �صهر  ا�صتباكات  يف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  قا�صاها  التي  واملعاناة  تكبدها 
الن�صحاب من هذه  املواقع التي تعترب �صعبة املنال كان مبثابة جترع دواء مر املذاق. فالتفاقيات املوقعة 
املوؤمتر  فبينما كان حزب  مايو عام 2٠11.  �صهر  اأبيي يف  لغزو  تعك�ص �صورة مقلوبة  �صبتمرب  بتاريخ 27 
الوطني قد حقق يف امليدان- اأثناء ذلك الغزو- ما عجز عن حتقيقه على طاولة املفاو�صات، ففي اتفاقيات 
27 �صبتمرب حاولوا التفاو�ص حول ان�صحاب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من املناطق التي ف�صلوا يف 

احتللها اأثناء ال�صراع. 

مل يتحقق منذ توقيع اتفاقيات 27 �صبتمرب الكثري من الأمن يف املنطقة احلدودية. فبينما انخرط الرئي�ص 
املوقعة  الأمن  اتفاقية  ت�صرروا من  الذي  اأولئك  لتهدئة  الغزال  بحر  �صمال  دبلوما�صية مكثفة يف  كري يف 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  مواقع  ا�صتمرت يف ق�صف  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  فاإن  �صبتمرب،  بتاريخ 27 
ال�صودان على طول كري يف نوفمرب ودي�صمرب من عام 2٠12، مما جعل من ال�صعب ت�صور ان�صحاب اجلي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان )Sudan Tribune, 2012l, 2012w(. ففي 2٠-22 اأكتوبر، ق�صفت القوات 
امل�صلحة ال�صودانية مواقع تقع مبا�صرة �صمال النهر، وردت على انتقادات حكومة جمهورية جنوب ال�صودان 
بالقول اإنها كانت تق�صف مواقع تابعة للجبهة الثورية ال�صودانية. ومنطقها يف اجلدل اأنه لو ادعت حكومة 
جمهورية جنوب ال�صودان باأن مواقع اجلبهة الثورية ال�صودانية تلك تتبع لها، لأظهر هذا اإنها ل تزال ت�صاند 
اجلي�ص  ملواقع  اجلوي  والق�صف  الأر�صية  الهجمات  وتوا�صلت  ال�صودان.  اأرا�صي  داخل  التمرد  حركات 
اأوان الذي زار  ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف كري اآدم حتى �صهر دي�صمرب. ولقد كان احلاكم باول مالونغ 
كري اآدم بعيد الهجمات مياًل للقتال )Sudan Tribune, 2012x(. وقد ا�صرتك الرزيقات يف بع�ص هذه 
ال�صتباكات حيث قتل منهم ما بني 8 و 28 حول وارغيت. وقد قال حممد عي�صى األيو، اأحد اأفراد جمل�ص 
�صورى الرزيقات، باأن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان قد قام بق�صف مواقع للقوات امل�صلحة ال�صودانية. 
ويبدو اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية قد قامت ب�صن هجمات على مواقع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
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يف وارغيت، قبل ان يتم دحرها اإىل ما وراء  املريم. وحتى �صهر دي�صمرب 2٠12، مل يتوغل رعاة الرزيقات 
)Radio Dabanga, 2012a(. وحني �صار من  جنوب املواقع الواقعة �صمال نهر كري مب�صافة 2٠ كلم 
الوا�صح جليًا اأن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح لن يتم تنفيذها، حتول حزب املوؤمتر الوطني 
اإىل حماولة طرد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من كري وقطع الروابط بني اجلبهة الثورية ال�صودانية 

واجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان عنوة. 

ويف ولية الوحدة، الهجرات الناجحة هي اأي�صًا تخ�صع ب�صكل اأو�صع للأو�صاع الع�صكرية، ومن املحتمل اأن 
يعطل ال�صراع امل�صتمر يف �صمال بحر الغزال ب�صكل كبري مو�صم الهجرة اجلاري حاليًا. ومن �صاأن هجمات 
القوات امل�صلحة ال�صودانية امل�صتمرة تعميق �صعور دينكا ملوال باأن الن�صحاب من منطقة امليل 14 يعترب اأمر 

غري اآمن، وهو ما �صيوؤدي اإىل ماأزق �صيا�صي على حدود �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور. 

مواقف اأ�صحاب امل�صلحة
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان و حزب املوؤمتر الوطني

يف اتفاقية الأمن املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب، التزمت حكومة جنوب ال�صودان مبنطقة حدودية اآمنة منزوعة 
ال�صلح �صتمتد م�صافة 1٠ اأميال عن احلدود با�صتثناء حدود �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور، حيث كان 
– ويتلي(  امليل 14 جنوب كري )حتى خط مرنو  �صريط منطقة  نزع �صلح كامل  املقرر )البند ٣(  من 
ومراقبته من قبل بعثة التحقق من احلدود امل�صرتكة ومراقبتها. وجاء هذا كتعديل متاأخر على خريطة 
املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح التي اأن�صاأتها جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى بناًء على 
 6 بتاريخ  عنه  الإعلن  الذي مت  اجلنوب،  مفاو�صات حكومة  ملفات  اإحدى  ففي  ال�صودان.  طلب حكومة 
�صبتمرب، كتب كبري املفاو�صني دينغ األور باأن حكومة ال�صودان قد تقدمت اأثناء املفاو�صات بخيارين هما: 
ال�صعبي لتحرير  اأن تن�صحب قوات اجلي�ص  اأو  ال�صودان  اإدارة حكومة  اأن تكون منطقة امليل 14 حتت  اإما 
ال�صودان من �صماحة )RoSS Negotiations Update, 2012(. وحيث من الوا�صح اأن اخليار الأول 
لي�ص عمليًا وغري قابل للتطبيق من وجهة نظر اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، وهو ما يعني وجود قوات 
اأويل، ي�صبح اخليار الثاين حًل و�صطًا. وقد كان هذا  ال�صودانية قريبة جدًا من مدينة  القوات امل�صلحة 
ال�صودان  حكومة  قدمته  الذي  ال�صريح  والتربير  التفاقيات.  على  اخلرطوم  لتوقيع  ال�صبيل  هو  التنازل 
لتمديد املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح على كامل منطقة امليل 14 هو اأن الرزيقات قد اأعربوا 
عن خماوفهم من اإنهم �صيعانون من  م�صايقات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان عند انتقالهم اإىل هذه 

املناطق خلل مو�صم اجلفاف يف حال مل تكن هناك منطقة حدودية اآمنة منزوعة ال�صلح. 

وبينما من ال�صحيح اأن الرزيقات قد تعر�صون لبع�ص امل�صايقات من قبل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
يرغب، يف حتقيق  الوطني  املوؤمتر  باأن حزب  اأي�صًا  ال�صحيح  اإنه من  اإل  املا�صي،  املو�صم اجلاف  خلل 
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منطقة منزوعة ال�صلح لدعم م�صداقيته مع نخبة الرزيقات يف ال�صعني، وفى ال�صتجابة مع املن�صقني 
من الرزيقات الذين ي�صعى كثريون منهم حاليًا اإىل الن�صمام للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
اأن وجود املنطقة احلدودية الآمنة  اأو اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان نف�صه بحثًا عن الأمان. كما 
منزوعة ال�صلح يف منطقة امليل 14 هو اأي�صًا ا�صرتاتيجية ع�صكرية فعالة حلكومة ال�صودان. ويزيد اجلي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان منذ ا�صتيلئه على كري اآدم يف �صهر اأكتوبر عام 2٠1٠ من قوته الع�صكرية على 
يعمل  ل   .)Gramizzi and Tubiana, 2012, p.59( ا�صرتاتيجية  اأهمية  ذو  ج�صر  يعترب  ما  امتداد 
فر�ص املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح، اإذا حتقق، على اإزاحة قوة كبرية للجي�ص ال�صعبي لتحرير 
اإىل جنوب ال�صودان- التي تخ�ص  اإنه يقطع خطوط الإمداد احليوية- من دارفور  ال�صودان فح�صب، بل 
حركة العدل وامل�صاواة واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال. وقد اعرتف معظم جتار دارفور الذين 
قابلهم املوؤلف يف غوك مات�صار بال�صلع املهربة القادمة من نيال عن طريق كري اآدم اإىل اجلنوب، وما ل 
يرقى اإليه �صك تواجد حركة العدل وامل�صاواة يف منطقة بحر ال�صمال، حتى واإن مل يكن هناك دليل يدعم 
ادعاءات حكومة ال�صودان عن وجود مع�صكرات حلركة العدل وامل�صاواة جنوب كري بعد مايو 2٠12. من 
�صاأن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح جعل انتقال اجلنود وال�صلع من خلل املنطقة اأكرث �صعوبة 

يف ظل التدقيق الدويل للتفاقية وتنفيذها.

يبقى من غري الوا�صح كيف �صتكون املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح قادرة على اأداء اأهدافها. 
الرزيقات  رعاة  عن  ف�صًل  احلايل،  بو�صعها  احلدود  عبور  على  قادرين  ظلوا  املهربون  اأن  هو  واملوؤكد 
امل�صلحني. كما اأن حجم بعثة التحقق من احلدود امل�صرتكة ومراقبتها ب�صكل دقيق مل يتم بعد حتديده. 
املنطقة  كون  حول  ال�صك  يخاجلهم  ل  الوطني  املوؤمتر  وحزب  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  فاحلركة 
ت�صوية الأطراف لو�صع احلدود  اأثناء  ال�صلح يف امليل 14 هي منطقة موؤقتة  الآمنة منزوعة  احلدودية 
اإجماع  )RoS/RoSS, 2012, 27 September Security Agreement, p.3(. وهناك  النهائي 
وا�صع داخل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف �صمال بحر الغزال على اأن احلدود بني جنوب دارفور 
و�صمال بحر الغزال يجب اأن توافق نهر كري، بيد اأن هناك بع�ص املطالبات باأن احلدود يجب اأن تتوغل 

�صماًل حتى املريم92. 

ويقول  الولية،  م�صتوى  ا�صتثنائي على  ب�صكل  بقبول  ال�صلح ل حتظى  الآمنة منزوعة  املنطقة احلدودية 
 .)Sudan Tribune, 2012m( »احلاكم باول مالونغ اأوان باأنه �صيحارب كل من يحاول »اأخذ الأر�ص مني

وتخلق املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح م�صاكل حلكومة الولية بعدة طرق �صيتم تناولها اأدناه. 

املخاوف الرئي�صية حلزب املوؤمتر الوطني يف الوقت احلا�صر هي خماوف داخلية. فالأهمية ال�صرتاتيجية 
طرد  الوطني  املوؤمتر  حزب  حماولة  حقيقة  من  بل  الرزيقات  م�صالح  من  نابعة  لي�صت   14 امليل  ملنطقة 
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اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من كري وقطع امل�صاعدات عن اجلبهة الثورية ال�صودانية. وتظهر هجمات 
القوات امل�صلحة ال�صودانية على املنطقة يف �صهر دي�صمرب 2٠12 ا�صتخدام حزب املوؤمتر الوطني للقوات 
امل�صلحة ال�صودانية ليحقق ع�صكريًا ما مل يتم تنفيذه باملفاو�صات. وين�صب تركيز احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان على التو�صل لقرار ب�صاأن احلدود. وبينما تبدو املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح كاأمر 
ميكن حتققه، على اأنه ل�صوء احلظ بعيد املنال حني ننظر له يف ال�صياق احلايل لهجمات القوات امل�صلحة 
ال�صودانية على جنوب ال�صودان، األ اأنه من املرجح اأن تبقى اإمكانية طرد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
من نهر كري بعيدة. وقد �صدد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على �صرورة قيام كل الطرفني بتنفيذ 
املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح ب�صكل متزامن، بينما قال حزب املوؤمتر الوطني باأن على اجلي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان اإيقاف الدعم للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال ك�صرط م�صبق لتنفيذ 
اتفاقيات اأدي�ص اأبابا املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب. ومن غري املرجح يف ظل هذه الظروف اأن ين�صحب اجلي�ص 

ال�صعبي لتحرير ال�صودان من منطقة امليل 14. 

الدينكا ملوال
�صكر احلاكم باول مالونغ اأوان يف بيان له يف �صهر اأكتوبر 2٠12 دينكا ملوال على رف�صهم الثابت للمنطقة 
الغ�صب  )Sudan Tribune, 2012i(. فبع�ص  اأجدادهم«  »اأر�ص  ال�صلح يف  الآمنة منزوعة  احلدودية 
من التفاقية الذي مت التعبري عنه نابع من- كما هو احلال يف اأماكن اأخرى من احلدود- التاريخ الطويل 
الأر�ص  من  عنوًة  للجنوب  دفعهم  مت  باأنه  �صعور  يخاجلها  اجلنوبية  احلدودية  فاملجتمعات  النزوح؛  من 
التي اعتربوها ملكًا لهم. ويف مقابلت اأجربت معهم، اأ�صار اأفراد من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
وموظفي احلكومة املحلية يف �صمال بحر الغزال اإىل جتمعات الدينكا ملوال ال�صكنية ال�صابقة يف ال�صمال 

حتى املريم، وقالوا باأن جنوب ال�صودان قد اأ�صبح م�صتقًل الآن ويجب اإعادة ت�صوية هذه املناطق9٣. 

بهذه  مطالباته  عن  بالتخلي  ال�صودان  جنوب  ال�صلح  منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  ُتلِزم  ل 
اأبابا  اأدي�ص  اتفاقيات  من  الغ�صب  اأن  جوبا  يف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  وتقول  املناطق. 
ال�صودان  التفاقيات جنوب  ُتلِزم  ما  فهم  �صوء  نابع من  وهو  �صبتمرب يف غري حمله   27 بتاريخ  املوقعة 

.)Sudan Tribune, 2012j( القيام به

اإقامة منطقة  كانت  لو  �صيتم فقدانه حتى  ملوال ح�ص قوي مبا  الدينكا  ينتاب  لكن  هذا �صحيح جزئيًا. 
التي  التجارة  التزام م�صتقبلي بحدود عام 1924. و�صتكون طرق  ال�صلح ل تعني  اآمنة منزوعة  حدودية 
ال�صودان ملواقعه يف كري.  ال�صعبي لتحرير  اأويل حمفوفة باملخاطر بفقدان اجلي�ص  اإىل  اآدم  متر من كري 
نظريًا، ل يجب اأن تكون هذا ق�صية لأن الب�صري اأمر يف 7 اأكتوبر بفتح احلدود. لكن بقيت احلدود مغلقة 
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حتى تاريخ 1 يناير 2٠1٣ ودينكا ملوال واعني متامًا لإمكانية اإغلقها ثانيًة حتى لو كان من املزمع فتحها. 
فاأي ثغرة يف طريق التهريب من كري اآدم قد ترتك اأويل معتمدة على كلمة الب�صري ب�صكل غري مريح. لذلك 
بقيت الطريق مغلقة من املريم اإىل اأويل، وقالت ال�صلطات يف مريام، بتاريخ ٣ نوفمرب 2٠12، باأنها �صتطلب 
من الآلية ال�صيا�صية والأمنية امل�صرتكة فتح الطريق. كما يتطلب الن�صحاب من املنطقة احلدودية الآمنة 

منزوعة ال�صلح ان�صحابًا ع�صكريًا من مواقع يعتقد الدينكا ملوال اإنهم حاربوا من اأجل احل�صول عليها.

ملوال  دينكا  م�صري  على  بظللها  تلقي  ال�صلح  منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  اإقامة  فاإن  اأخريًا، 
املقيمني يف منطقة امليل 14 وعلى الذين يرعون ما�صيتهم هناك. تن�ص اتفاقية الأمن املوقعة بتاريخ 27 
�صبتمرب على »مع النزع الكامل ل�صلح املنطقة، �صيتم الحتفاظ بالو�صع الراهن للآليات القبلية امل�صرتكة 
 .)RoS / RoSS, 2012, 27 September Security Agreement, pp.2-3( »حلل وت�صوية النزاعات
لتحرير  ال�صعبي  امل�صرتكة على اجلي�ص  القبلية  الآلية  تعتمد  الدرا�صة،  الق�صم من  اأظهر هذا  وكما  لكن، 
بقدرة  �صلمنا  لو  بفعالية. علوًة على ذلك، حتى  لتعمل  الغزال  �صمال بحر  ال�صودان وعلى حكومة ولية 
بعثة التحقق من احلدود امل�صرتكة ومراقبتها على اإبعاد املجموعات امل�صلحة، فاإنه يظل من غري الوا�صح 
و�صع  �صيما يف  ل  �صيا�صية،  بدوافع  امل�صتقرين  اعرتا�ص  م�صتقبًل على  قدرتها  الراهن معرفة  الوقت  يف 
ي�صعب فيه- اإن مل يكن م�صتحيًل- التمييز بني رعاة الرزيقات عن اأولئك الذين يعملون ل�صالح حزب 

املوؤمتر الوطني. 

يزداد كل هذا ا�صطرابًا لعدم التيقن من مدى ا�صتمرارية املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح. فاإذا 
اأحيلت مفاو�صات احلدود اإىل التحكيم، كما تبدو رغبة حكومة جمهورية جنوب ال�صودان، فقد ي�صتغرق 

الأمر �صنوات لتعيني وتر�صيم احلدود. 

على املدى الطويل، اأظهر العديد من زعماء الدينكا ملوال - الذين حتدث اإليهم  املوؤلف- الرغبة يف ت�صليم 
تنظيم رعي الرزيقات اإىل اإدارة الولية94. هذا الو�صع تقريبًا على النقي�ص من الو�صع يف الرنك )اأنظر 
ال�صفحة 118( لكنه �صبيه جدًا بالو�صع يف باريانق )اأنظر ال�صفحة 87(. وعرب زعماء الدينكا ملوال يف 
واراوا عن عدم رغبتهم يف توقيع اأي اتفاقيات مع الرزيقات واأنهم ل يرغبون يف اأي �صيء م�صرتك  مع رعاة 

ال�صمال، فجنوب ال�صودان الآن دولة م�صتقلة. 

رعاة  مع  اتفاقيات  توقيع  اإىل  دفعتهم  التي  هي  الولية  حكومة  اأن  التقليديني  ملوال  دينكا  زعماء  قال 
مدى  على  الغزال  بحر  �صمال  يف  عقدت  التي  احلدود  مفاو�صات  جميع  على  الأمر  وينطبق  ال�صمال. 
ال�صنوات القليلة املا�صية. فقد بذلت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان جهودًا جبارة من اأجل حقوق رعي 
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الرزيقات، وهى بل �صك تنظر اإىل م�صتقبل ي�صكل فيه الرزيقات جزءًا من جنوب ال�صودان يف منطقة امليل 
14، وكذلك اإىل م�صاركة الرزيقات احلالية يف كٍل من اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان واجلبهة الثورية 
ال�صودانية. ولكن على امل�صتوى املحلي، فاإن النا�ص ل يثقوا يف الرزيقات بعد عقود من �صن الغارات. وهذه 
النقاط تدعم اجلدل يف �صالح الأهمية الق�صوى لدور الدولة والتدخل احلكومي من اأجل �صمان اتفاقيات 
رعي قابلة للتطبيق. كما اإنه يك�صف النقاب عن وجود م�صكلة يف �صميم اتفاقية الأمن املوقعة بتاريخ 27 
�صبتمرب، وتتمثل يف كٍل من ا�صتبعاد و�صائل الدولة يف �صمان تطبيقها يف منطقة حدودية مهمة للغاية وذلك 
باإخراجها للجي�ص، وف�صح املجال اأمام الآليات القبلية امل�صرتكة لت�صوية النزاعات، والتي اعتمدت يف اأدائها 

اإبان موا�صم الرعي ال�صابقة على اإدارة الدولة. 

الرزيقات
اإبان ال�صنوات ال�صبع املا�صية، ظل الرزيقات يعتمدون على نحو مطرد يف ح�صولهم على املراعي على ولية 
�صمال بحر الغزال. ولقد زاد هذا العتماد عقب احتلل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ملنطقة كري اآدم 
يف عام 2٠1٠. ومنذ ذلك احلني، ظل الرزيقات الذين يدخلوا اجلنوب حري�صني على عدم القيام باأي 
�صيء ميكن تف�صريه كعمٍل عدواين. وقد اأ�صر رعاة وجتار الرزيقات - الذين اأجريت معهم مقابلت يف 
�صهري يونيو ويوليو من العام 2٠12- على اأنهم مل ي�صرتكوا يف ال�صتباكات التي وقعت يف �صهري اأبريل 
ومايو، وذلك لكونهم مل يرغبوا يف اإف�صاد العلقات مع دينكا ملوال95. فبح�صب الرزيقات، قام وزير دفاع 
حكومة ال�صودان بزيارة اإىل اأبو املطارق يف �صهر دي�صمرب 2٠11 ليطلب منهم التعاون مع القوات امل�صلحة 

ال�صودانية. بيد اأن الرزيقات رف�صوا التعاون حفاظًا على علقتهم مع �صمال بحر الغزال. 

علوة على ذلك، اأدرك الرزيقات اإدراكًا كامًل اأن اأهم �صريك لهم يف املفاو�صات لي�ص جمتمع دينكا ملوال 
واإمنا حكومة �صمال بحر الغزال، والتي دفعت تعوي�صات عن حالت املوت التي وقعت خلل مو�صم الرعي 
2٠1٠-2٠11، وذلك بدًل من دينكا ملوال الذين كان يفرت�ص اأن يدفعوا بح�صب العرف. كما دفعت حكومة 
الولية العديد من زعماء دينكا ملوال للم�صاركة يف املفاو�صات96. وي�صري هذا اإىل املدى الذى يتم عربه 
�صياغة اتفاقيات الرعي، داخل منوذج الدولة – الولية، اأوًل وفوق كل اعتبار اآخر، باعتبارها م�صاألة تتعلق 

مبهاجرين وموؤ�ص�صات �صيا�صية لدولة. 

كافة  اأظهر  فقد  الرزيقات.  الأمر كموقف يخ�ص جميع  لهذا  النظر  يتم  ل  اأن  اأخرى، يجب  ناحية  ومن 
ولئهم   -2٠12 ويوليو  يونيو  �صهري  يف  الهجرة  مراجعة  موؤمتر  ح�صروا  ممن   - تقريبًا  والرعاة  التجار 
للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، وقال العديد منهم اأنهم كانوا يتاجرون من اأجل �صخ الأموال 

يف ال�صراع الدائر يف ال�صمال97. 
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اأع�صاء من النخبة الأكرث  اآخر، مل يدخل العديد من الرزيقات جنوب ال�صودان، واحتج عدة  من جانب 
موالة حلزب املوؤمتر الوطني على وجود اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف كري اآدم. ويقول الرزيقات 
الذين مل يدخلوا جنوب ال�صودان باأن »اخلط« الذي ن�صت عليه اتفاقية �صفاهة املوقعة عام 19٣5 قد حدد 
احلدود الق�صوى لدار رزيقات. ففي اإطار عمل اأمة/ الدولة، حولت املطالبات مبناطق رعي خمتلطة اإىل 

.)Radio Tamazuj, 2012h( ادعاءات مبلكية مطلقة

ب�صكل  انتهازي  انق�صام  هو  النق�صام  هذا  اأن  اإل  الرزيقات98.  بني  النق�صام  اإىل  الختلف  هذا  ي�صري 
لتعزيز  طرق  اإىل  الرزيقات  اهتدى  الثانية،  الأهلية  احلرب  اإبان  هو  وكما  نهائيًا.  انق�صامًا  ولي�ص  كبري 
م�صاحلهم ال�صيا�صية املحلية بالتحالف تكتيكيًا مع تيارات ع�صكرية و�صيا�صية اأو�صع على النطاق الإقليمي 
)Gramizzi and Tubiana, 2012, pp.57-58(. واإذا اأ�صبحت منطقة امليل 14 جزءًا من ال�صودان، 

على نحو ما �صريد تناوله اأدناه، فعلى الأرجح اأن تقوم هذه التحالفات بتحويل نف�صها مرة اأخرى. 

امل�صريية
اأ�صبحت هجرة امل�صريية اإىل �صمال بحر الغزال منذ العام 2٠٠5 اأكرث �صعفًا من الرزيقات ويعود ال�صبب 
يف ذلك اإىل العتقاد باأن امل�صريية لقد لعبوا دورًا مركزيًا يف امليلي�صيا التي ترعاها حكومة ال�صودان اإبان 
احلرب الأهلية الثانية99. لذلك كان هناك قدر كبري من ال�صك عما اإذا كان رعاة امل�صريية جمرد رعاة 
وكذلل على  اإىل حدث دويل  املا�صية  الإغارة على  ال�صك حتويل  �صاأن هذا  ومن  ميلي�صيا.  اأفراد  اإنهم  اأم 
التاأثري يف مدى �صرامة تنفيذ الدينكا ملوال واجلي�ص ال�صعبي للحظر املفرو�ص على الرعاة الذين يحملون 
اأ�صلحة. وباملقابل، هذا ال�صك يجعل امل�صريية اأقل رغبًة يف ال�صفر غري م�صلحني، وا�صعني بالعتبار وجود 

خماطر حقيقية ناجمة من القتل الثاأري. 

اإبرام اتفاقية ال�صلم ال�صامل بني امل�صريية من جانب، وبني اجلي�ص  وقعت �صل�صلة من ال�صتباكات منذ 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان اأو مقاتلي الدينكا من اجلانب الآخر. واأبرزها ميلي�صيا امل�صريية التي عملت مع 
القوات امل�صلحة ال�صودانية يف غزو اأبيي يف �صهر مايو 2٠11. 1٠٠ ولأن معظم رعاة امل�صريية القادمني اإىل 
�صمال بحر الغزال ميرون عرب اأبيي، يتوجب ملحظة تاأثر ديناميات الرعي على احلدود بني �صمال بحر 
الغزال وجنوب دارفور اأي�صًا بالو�صع ال�صيا�صي يف اأبيي، كما حدث خلل مو�صم 2٠1٠-2٠11، حني اأحالت 
الهجمات اأو ال�صطرابات ال�صيا�صية اأبيي اإىل منطقة ل ميكن عبورها، حينها لن تتمكن الغالبية العظمى 

من امل�صريية من الو�صول اإىل �صمال بحر الغزال. 

ويف �صمال بحر الغزال نف�صها تكرر وقوع ا�صتباكات بني اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ورعاة امل�صريية. 
ووقعت ال�صتباكات الأ�صد �صررًا خلل مو�صم الرعي 2٠٠7-2٠٠8 ، والتي اندلعت ب�صبب اخللف حول 
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نزع الأ�صلحة. ويف عام 2٠٠8 عقد موؤمتر �صلم ح�صرته قبائل الدينكا ملوال والفيارين واأولد كامل، لكن 
اندلع ال�صراع ثانيًة بعد ذلك مبا�صرًة مما حدا بامل�صريية اإغلق طريق املريام – ماراوا اأمام التجارة 
يف  التاريخية  والذاكرة  والهجرة  التجارة  وتداخل  ت�صابك  مدى  ال�صتباكات  هذه  وتظهر  واملهاجرين. 
حدود ولية �صمال بحر الغزال، وكذلك مدى عدم كفاية �صمانات الأمن القائمة الآن على م�صتوى الولية 
لعملية رحل ال�صمال، وذلك يف ظل انعدام الثقة املتبادل الذى �صكل جزءًا من اأ�صا�ص اتفاقيات الرعي قبل 
احلرب. واجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، وهو القوة الوحيدة املخولة با�صتخدام العنف، والتي يفرت�ص 

بها حماية املهاجرين، يعترب اأكرث جهة يخ�صاها املهاجرين. 

جنوب  يف  متواجدين  اأي�صًا  فاإنهم  الغزال،  بحر  �صمال  دخول  يف  كبرية  �صعوبة  امل�صريية  يجد  بينما 
ال�صودان،  ففي  دارفور.  جنوب  يف  الرزيقات  بو�صع  قيا�صًا  للخطر  عر�صة  اأكرث  ظروف  يف  كردفان 
اإىل  يوؤديان  املن�صرم  القرن  �صبعينيات  منذ  املكثفة  الآلية  والزراعة  النفط  �صناعة  يف  التو�صع  ظل 
تقلي�ص اأرا�صي الرعي املتاحة للم�صريية، وزاد من اعتمادهم على مناطق الرعي يف جنوب ال�صودان 

 .)Siddig et al., 2007; IFPRI, 2006(

وقد تهالكت قاعدة القوة ال�صيا�صية للم�صريية على مدى الثلثني �صنة املا�صية. فقد اأدجمت ولية غرب 
كردفان، املعقل التقليدي لقوة امل�صريية، يف وليتي �صمال وجنوب كردفان يف عام 2٠٠4، كجزء من اجلهود 
من  العديد  ا�صت�صاط  وقد  كردفان1٠1.  جنوب  يف  القوة  ميزان  لتغيري  الوطني  املوؤمتر  حزب  يبذلها  التي 
املوؤمتر  قام حزب  امل�صريية عن جمتمعها حيث  قيادة  ان�صرفت  كما  نفوذهم.  امل�صريية غ�صبًا خل�صارة 
امل�صريية عن حزب  لإبعاد  الزعماء يف حماولة  عدد  وزادت  التقليدية  الزعامة  هياكل  ب�صرذمة  الوطني 
الدفاع  جمموعات  احتلت  بينما  فيها.  ومقيمة  باخلرطوم  مرتبطة  قيادة  املكائد  هذه  اأنتجت  الأمة1٠2. 
حيث  من  اأما  ال�صلطة1٠٣.  يف  القيادات  هذه  تركته  الذي  الفراغ  ع�صكرية،  �صبه  ملي�صيات  وهي  ال�صعبي، 
املواقع؛  ا�صتقطاب  اإىل  ال�صيا�صية  امل�صريية  قيادة  انق�صام  اأدى  فقد  واجلنوب،  ال�صمال  بني  العلقات 
فالنخبة املعتمدة على منح هبات حزب املوؤمتر الوطني ترف�ص امل�صاركة يف مفاو�صات مع اجلنوب وتطالب 
باأعلى املطالبات باملنطقة احلدودية، بينما يحاول الرعاة والتجار الذين مت اإق�صاءهم من هذه ال�صبكات 

املحافظة على ممر اإىل جنوب ال�صودان اأو الن�صمام مليلي�صيات قوات الدفاع ال�صعبي1٠4. 

اأدى ال�صغط املتزايد على اأر�ص الرعي واملاء اإىل زيادة حدة التوتر بني الرزيقات وامل�صريية. ففي الفرتة 
ال�صابقة لتفاقية ال�صلم ال�صامل، بلغت الأمور ذروتها يف عام 2٠٠8 عندما اندلعت �صل�صلة من ال�صتباكات 
بني الرزيقات من جهة والفيارين واأولد جربيل وهما من فروع امل�صريية من اجلهة الأخرى. وعقد اجتماع 
م�صاحلة يف �صهر يونيو 2٠1٠ لكن اندلع املزيد من القتال يف �صهر اأغ�صط�ص )CI, 2010d, p. 42(. يف 
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عام 2٠12، ا�صتاأنفت ال�صتباكات بني املجموعتني مع وقوع مواجهات غرب منطقة كا�ص بتاريخ 7 فرباير 
2٠12. وكان من املفرت�ص انعقاد موؤمتر بيت الفيارين والرزيقات بعد عيد الفطر مبا�صرة يف �صهر نوفمرب 
2٠12 ولكن بدًل من ذلك �صهد �صهر دي�صمرب مقيمني من �صرق دارفور يخ�صون وقوع املزيد من ال�صتباكات 
)Radio Tamazuj, 2012s(. بع�ص اأ�صباب هذه ال�صتباكات اأ�صباب هيكلية، ومن املمكن اأن ت�صتد حدة 

الآن، مما ي�صع مزيدًا من  ال�صودان �صعبًا كما هو عليه  املراعي يف جنوب  اإىل  الو�صول  اإذا بقي  القتال 
ال�صغط على اأرا�صي الرعي املحدودة يف كٍل من جنوب كردفان و�صرق دارفور. 

وكما حدث مع الرزيقات، انق�صمت امل�صريية ما بني الولء للخرطوم وبني اإمكانية الن�صمام اإىل احلركة 
كان   ،2٠11 عام  من  �صبتمرب  �صهر  وحتى  وامل�صاواة.  العدل  وحركة  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
رئي�ص حركة العدل وامل�صاواة يف جنوب كردفان هو حممد ب�صر من امل�صريية. وعندما انتقلت حركة العدل 
وامل�صاواة اإىل جنوب كردفان، تواردت اأنباء عن مغادرة اأع�صاء م�صريية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
– �صمال وان�صمامهم اإىل حركة العدل وامل�صاواة، بدءًا بقائد املنطقة ف�صيل حممد رحمة الذي قاد قوات 
العدل  اأكرب عملية جتنيد يف حركة  اأما  الهجوم على هجليج1٠5.  �صاركت يف  التي  وامل�صاواة  العدل  حركة 
وامل�صاواة فكانت يف عام 2٠٠4 بعد موت مو�صى علي حمدين، موؤ�ص�ص حركة �صهامة واملقاتل ال�صابق يف 
اأخ  اأبناء  اأحد  قام  �صهامة،  انق�صمت حركة  وعندما  ال�صعبي.  املوؤمتر  ال�صعبي وع�صو حزب  الدفاع  قوات 
ا�صتطاعت  اأعم،  ب�صكل  وامل�صاواة.  العدل  اإىل �صفوف حركة  ال�صهامة وان�صموا  حمدين بقيادة جزء من 
بني  انتظمت  التي  امليلي�صيات  مثل  متامًا  امل�صريية،  و�صط  مكانًا  لنف�صها  جتد  اأن  وامل�صاواة  العدل  حركة 

امل�صريية قبلها، وذلك اعتمادًا على تهمي�ص امل�صريية يف ظل حكومة موؤمتر احلزب الوطني. 

اآفاق م�صتقبلية
بينما كانت حدود �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور هي احلدود الأكرث اأمنًا باأوجه عديدة منذ عام 2٠٠5، 
اإل اإنها اأي�صًا الأكرث قابلية للخرتاق. فقد هددت نخبة من الزريقات املقيمة يف اخلرطوم بتحويل منطقة 
امليل 14 اإىل »اأبيي ثانية« اإذا مل ين�صحب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من مواقع حول �صماحة. والدينكا 
ملوال م�صممني على معار�صة الن�صحاب. فمع حترك حركة العدل وامل�صاواة واحلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان – �صمال يف املنطقة، والتحركات الن�صطة يف جتنيد قوات الدفاع ال�صعبي، قد تنزلق املنطقة اإىل 

حرب اأهلية �صودانية لها تبعات وعواقب دولية. 

اأن تكون بعثة  حتى لو ان�صحب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من منطقة امليل 14، فمن غري املرجح 
التحقق من احلدود امل�صرتكة ومراقبتها قادرة على �صمان بقاء املنطقة منزوعة ال�صلح، فبدو الرزيقات 
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لتحرير  ال�صعبي  واجلي�ص  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  مواقع  ويتخطون  بانتظام  وال�صلع  البنادق  يهربون 
ال�صودان. علوًة على ذلك، بينما من املفرت�ص نزع �صلح املنطقة وفقًا لتفاقية الأمن املوقعة بتاريخ 27 
ببنادقهم،  ال�صفر  وامل�صريية على  الرزيقات  لعدائية دينكا ملوال للتفاقية وعزم  اأنه نظرًا  اإل  �صبتمرب، 
اأو الرحل، ول �صيما لكون الآليات القبلية  فمن املمكن اأن تتم اإعادة ت�صليح لحقة عن طريق امليلي�صيات 
امل�صرتكة لت�صوية النزاعات -املن�صو�ص عليها يف الفقرة ٣ من التفاقية- تعتمد ب�صكل كامل تقريبًا على 
حكومة فاعلة يف �صمال بحر الغزال. من ال�صعب ت�صور هجرة ناجحة خا�صًة واأن امل�صريية مل حت�صر حتى 

موؤمترات الرعي التي مت تنظيمها بحماية من الدولة. 

حتى لو تكللت املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح بالنجاح، وتو�صل حزب املوؤمتر الوطني واحلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان اإىل اتفاق ب�صاأن تر�صيم احلدود، فاإنه من غري الوا�صح ما اإذا كانت اأجهزة اإدارة 
احلدود �صتكون قادرة على التو�صط بني جمموعات ثلثة لها مظامل تاريخية عميقة، ل �صيما حني يحث 

الدينكا ملوال احلكومة باأن ل تتو�صل اإىل اأي اتفاق مع جمموعات رحل ال�صمال. 

يف �صمال بحر الغزال، حل ال�صراعات احلدودية ومو�صم هجرة ناجح للرزيقات وامل�صريية والو�صع الداخلي 
يف ال�صودان جميعها مرتبطة ببع�صها البع�ص على نحو ل فكاك منه. فعلى �صبيل املثال، تهدف الهجمات 
احلالية للقوات امل�صلحة ال�صودانية اإىل قطع �صل�صلة اإمداد اجلبهة الثورية ال�صودانية اإىل اجلنوب، والعديد 
من رعاة الرزيقات الناجحني يف اجلنوب مرتبطني باحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، وعلى 
اأما  الثلثة ككل.  املختلفة  امل�صاكل  تعالج هذه  اأو مفاو�صات م�صتقبلية ل  اتفاقيات  اأي  تف�صل  اأن  الأرجح 
اتفاقيات الهجرة التي ل تاأخذ باحل�صبان ال�صراع الدائر بني اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان والقوات 
ال�صودان.  اإىل جنوب  املرور  املهاجرين على  �صتف�صل يف م�صاعدة  نهر كري  ال�صودانية على طول  امل�صلحة 
ال�صعبي  اجلي�ص  بني  ال�صراع  ونهاية  ال�صلح  منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  تنفيذ  ي�صاحب  مل  اإذا 
لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية باتفاقيات رعي دائمة للم�صريية والرزيقات، ف�صتعود املنطقة 

احلدودية اإىل العنف، وهذه املرة بني املجتمعات امل�صيفة والرحل، لكن بتبعيات وعواقب دولية.

ولية غرب بحر الغزال
حدودًا  راجا  وتت�صارك  وراجا.  اجلور  ونهر  واو  هي  مقاطعات  ثلث  من  الغزال  بحر  غرب  ولية  تتكون 
طويلة مع جنوب دارفور، وت�صم املنطقة املتنازع عليها يف كافيا كنجي. كما تعترب حمافظة راجا اإحدى 
اأبعد املقاطعات يف جنوب ال�صودان وهي قليلة ال�صكان و�صديدة التعقيد الإثني. كما ت�صم جزءًا من دار 
فريتيت، وهو م�صطلح جمعى يطلق على النا�ص املقيمني يف ولية غرب بحر الغزال1٠6. اأخريًا، تعترب ولية 
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غرب بحر الغزال من اأ�صعب مناطق جنوب ال�صودان من حيث احل�صول على معلومات دقيقة عنها. وبعثة 
الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان تقت�صر على مدينة رجاء، عا�صمة املقاطعة، ومن ال�صعب التحقق من 
�صحة التقارير. ومل يتم التحقق من �صحة احلوادث الواردة يف هذا الق�صم املوجز ب�صبب �صعوبة دخول 

ولية غرب بحر الغزال. 

�صهد داخل وحميط كافيا كينجي منذ عام 2٠٠9 ح�صودًا مكثفة مليلي�صيا القوات امل�صلحة ال�صودانية. كما 
وقعت ا�صتباكات كثيفة بني القوات امل�صلحة ال�صودانية واجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف ولية غرب 
بحر الغزال، وبني القوات امل�صلحة ال�صودانية وحركة العدل وامل�صاواة يف جنوب دارفور وب�صكٍل ملحوظ يف 
�صهر دي�صمرب من عام 2٠11 وفرباير من عام 2٠12. يرى عدة معلقني دوليني اأن دخول ولية غرب بحر 
ال�صودانية على حدود  الثورية  ال�صودان - اجلبهة  لتحرير  ال�صعبي  نتيجة حتركات اجلي�ص  الغوال �صعب 
دارفور1٠7. باحلقيقة، من اأ�صباب اأهمية كافيا كينجي بالن�صبة حلزب املوؤمتر الوطني هو اإنه اإذا ان�صمت 
وجنوب  دارفور  جنوب  بني  مبا�صر  متوين  طريق  وامل�صاواة  العدل  حلركة  ف�صيكن  ال�صودان  جنوب  اإىل 

ال�صودان. ويف ظل م�صاعب الدخول، فل ميكن تاأكيد هذا التخمني. 

ما ميكن تاأكيده هو عدم وجود هجرة تقريبًا اإىل غرب بحر الغزال خلل مو�صم الرعي 2٠11-2٠12. وقد 
األغي موؤمتر كونكوردي�ص للهجرة عرب احلدود الذي كان من املقرر انعقاده يف �صهر فرباير ب�صبب العنف 
الذي ت�صهده املنطقة احلدودية )CI, 2012e, p. 15(. وقد متت التح�صريات لعقد موؤمتر اآخر يف راجا، 

لكنه مل يعقد حتى الآن. 

يف �صهر دي�صمرب عام 2٠11، اأ�صدرت �صلطات جنوب دارفور تعليمات للمهاجرين بعدم دخول غرب بحر 
الغزال؛ وقامت حكومة غرب بحر الغزال يف ال�صهور التالية بتكرار هذه الر�صالة باإعلم قبائل الفلتة 
والهبانية باأنه غري مرغوب فيهم. ولي�ص هناك اأنباء عن هجرة الفلتة اأو الأمربرو. وكانت هناك هجرة 
حمدودة للرزيقات لكنها ت�صببت يف اندلع ا�صتباكات مع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان بعدما وردت 
اأنباء عن قيام القوات امل�صلحة ال�صودانية بت�صليح ميلي�صيا الرزيقات يف بلبلة حيث يوجد قاعدة للجي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان1٠8. ودخل العديد من الرزيقات -الذين كانوا �صيذهبون لول ما جرى اإىل غرب 
بحر الغزال -اإىل ولية �صمال بحر الغزال عرب كري اآدم )CI, 2012e, p. 15(. وبينما �صكل هذا �صغطًا 
كبريًا على �صمال بحر الغزال، اإل اإنه من�صجم مع طرق الرعي املرنة جدًا التي تعترب �صمة مميزة يف غرب 

بحر الغزال، ب�صبب انعدام مراعى مو�صم جاف يعتمد عليها. 
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واأثر اإغلق احلدود الفعال اأي�صًا على املوؤن الغذائية. ومل يتم فتح احلدود بعد اتفاقيات اأدي�ص اأبابا املوقعة 
بتاريخ 27 �صبتمرب، على اأن هناك اأنباء عن و�صول �صاحنات من دارفور اإىل منطقة مت�صاح يف �صهر نوفمرب 
2٠12. وقد اأدى هذا اإىل ا�صتقرار الأ�صعار حيث انخف�ص �صعر جوال ال�صكر من 4٠٠ جنيه جنوب �صوداين 
اإىل 26٠ جنيه جنوب �صوداين يف مدينة راجا )Radio Tamazuj, 2012q(. وبالرغم من ذلك، �صهدت 
ولية غرب بحر الغزال حالت نزوح وا�صعة النطاق نتيجة لل�صتباكات وواجه ما ي�صل اإىل 14٠٠٠ �صخ�ص 

.)Radio Tamazuj, 2012q( 2٠12 نق�صًا حادًا يف الغذاء يف منطقة مت�صاح يف �صهر اأغ�صط�ص

كانت كايف كينجي - حتى عام 2٠11 وتوجه حركة العدل وامل�صاواة باجتاه ال�صرق- هي املنطقة املركزية 
حيث يفاعل فيها ال�صراع يف دارفور مع ال�صراع يف جنوب ال�صودان. ومن ال�صعب تقييم املخاطر احلالية 
لكل  غنيًا  موردًا  معدنية،  ثروة  من  حتويه  مبا  كينجي،  كايف  تكون  فقد  الغزال.  بحر  غرب  يف  لل�صراع 
البلدين. والأكرث اأهمية، على اأي حال، هو اكت�صاب غرب بحر الغزال منذ العام 2٠11 اأهميًة متجددة حيث 
اأ�صبح �صراع دارفور و�صراعات ال�صودان الداخلية الأخرى مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، 
و�صراعاتها مع جنوب ال�صودان جزء من معركة واحدة. يف هذا ال�صياق، تظهر ال�صتباكات يف غرب بحر 
يعي�صون يف كافيا كينجي وغرب بحر  الذين  والنا�ص  الهجرة  الإمداد وم�صارات  اأن خطوط  الغزال كيف 
الع�صكرية، على كل اجلانبني،  العتبارات  باإمكان  اإنها تظهر كيف  يتفاعلون معًا. كما  الغزال جميعهم 

تعطيل حياة النا�ص كليًا يف دار فريتيت. 
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03 اأبيي

نتائج عامة
• بعد رف�ص حزب املوؤمتر الوطني اقرتاح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى الداعي اإىل اإجراء 	

ا�صتفتاء يف اأبيي يف �صهر اأكتوبر من عام 2٠1٣ ل�صالح حماولة جديدة لتق�صيم اأبيي منا�صفًة، بقيت 
مواقف الطرفني التفاو�صية هي نف�صها كما كانت عليه يف �صهر نوفمرب 2٠1٠ قبل ا�صتفتاء جنوب 

ال�صودان على النف�صال. 
• اإىل غياب 	 املو�صم اجلاف 2٠12-2٠11  اأبيي خلل  اإىل  الناجحة  امل�صريية  ال�صبب يف هجرة  يعود 

الدينكا نقوك الذين ت�صردوا يف اآجوك، واإىل جناح قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي بت�صوية 
ال�صراعات بني كل اجلانبني. على اأي حال، من غري املحتمل نتيجة الإحباط ال�صائد يف اأبيي ب�صاأن 
التقدم يف املفاو�صات وجود طريق دائم للم�صريية من خلل اأبيي حيث ي�صعر الدينكا نقوك ب�صرورة 

عدم وجود هجرة قبل التو�صل اإىل حل �صيا�صي للم�صكلة، وهذا اأمر بعيد. 
• التابعة 	 ال�صلم  حفظ  وقوة  دفرا  يف  ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  التابعة  النفط«  »�صرطة  با�صتثناء 

قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي، فقد مت نزع �صلح املنطقة منذ ان�صحاب القوات امل�صلحة 
ال�صودانية يف �صهر مايو 2٠12 1٠9. على اأي حال، توؤكد حماولت اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
ال�صلم يف  امليلي�صيا املتكررة لدخول املنطقة مدى �صعف  ال�صودانية وجمموعات  امل�صلحة  والقوات 

اأبيي و�صهولة عودة ال�صراع. 

مقدمة
يقدم الو�صع يف اأبيي مثاًل منوذجيًا عن املخاطر التي تواجه املجتمعات على احلدود بني ال�صودان وجنوب 
ال�صودان عند قبول والتعامل مع مدلولت وا�صتحقاقات حدود قومية جديدة �صتعمل على تق�صيم املنطقة 
اأدت  اأبيي،  ففي  مرنة.  رعي  برتتيبات  الأوىل،  الأهلية  احلرب  اندلع  قبل  ا�صتعمالها،  يتحدد  كان  التي 
احلرب الأهلية الثانية )198٣ – 2٠٠5( اإىل �صدع مدمر بني الدينكا نقوك وامل�صريية، وهما املجتمعان 
اللذان يطالبان باأبيي؛ اأما ميلي�صيات امل�صريية من جنوب كردفان املدعومة من حكومة ال�صودان فقد �صوت 
بالأر�ص م�صتوطنات الدينكا يف �صمال اأبيي ب�صكل منتظم، مما خلق حالة من عدم الثقة والعدائية التي ل 

تزال قائمة حتى يومنا احلا�صر. 
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مل تعمل املنا�صبات والأحداث منذ توقيع اتفاقية ال�صلم ال�صامل يف عام 2٠٠5 على حت�صني العلقات. 
فقد حتتم على الدينكا نقوك الهروب من اأبيي مرتني حني قامت ميلي�صيات امل�صريية املدعومة من حكومة 

ال�صودان بحرق املدينة. وبقي م�صتقبل املنطقة ال�صيا�صي دون حل. 

يف اأبيي، اعتادت جمموعني من الرعاة على اقت�صام منطقة الرعي هما الآن منق�صمتان. فالدينكا نقوك 
تخ�صى التهمي�ص ال�صيا�صي بعد ا�صتقلل جنوب ال�صودان، بينما امل�صريية الذين يعار�صون ب�صدة اأن ت�صبح 
الأن�صطة  جعلت  وقد  لقطعانها.  اجلفاف  مو�صم  مراعى  خ�صارة  تخ�صى  ال�صودان  جنوب  من  جزءًا  اأبيي 
ال�صيا�صية على امل�صتوى القومي علقات املجتمع على الأر�ص اأكرث �صوءًا، حيث ا�صتخدمت القوات امل�صلحة 

ال�صودانية ميلي�صيات امل�صريية يف زعزعة العملية التفاو�صية.

وبينما زاد تداخل العمليات ال�صيا�صية املحلية مع الأن�صطة ال�صيا�صية القومية بعد توقيع اتفاقية ال�صلم 
ال�صامل، فقد �صعى كٌل من دينكا نقوك وامل�صريية اإىل ا�صتخدام ال�صيا�صات القومية لدعم م�صاحلهما. 
وقد اأ�صبحت املطالبات مبناطق حقوق ثانوية، حيث يوجد تقليديًا حقوق رعي م�صرتكة، مطالبات ب�صيطرة 
مطلقة على املنطقة، حيث �صعى كٌل من امل�صريية والدينكا نقوك اإىل م�صاعفة �صلطاتهم على منطقة اأبيي 
مما زاد الأمر �صعوبة روؤية كيف �صتكون املجموعتني قادرتني على موا�صلة العي�ص معًا حتى لو مت التو�صل 

اإىل ت�صوية �صيا�صية لو�صع املنطقة. 

وفى الوقت الراهن تعترب هذه الت�صوية احتمال بعيد التحقق. فقد قدمت جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة 
امل�صتوى اأثناء الفرتة التح�صريية لتوقيع اتفاقيات اأدي�ص اأبابا بتاريخ 27 �صبتمرب مقرتحًا جديدًا يف حماولة 
منها للتغلب على املاأزق. وقد رف�صته حكومة ال�صودان ل�صالح اقرتاح قدمته نف�ص اللجنة11٠ يف �صهر نوفمرب 
اأكتوبر  �صهر  اإىل ق�صمني. وبحلول  اأبيي  بتق�صيم  ا�صدار مر�صوم جمهوري  املقرتح اىل  2٠1٠. يدعو هذا 
2٠12، اأي بعد ا�صتقلل جنوب ال�صودان مبدة 5 �صهور، كانت مواقف البلدين التفاو�صية متطابقة تقريبًا 

للمواقف التي مت اتخاذها يف الفرتة التح�صريية لل�صتفتاء على النف�صال. 

تاريخ ق�صري عن احلدود111
ال�صودان،  جنوب  يف  الغزال  بحر  و�صمال  وواراب  الوحدة  ولية  بني  تقع  �صغرية  منطقة  عن  عبارة  اأبيي 
الذين  نقوك  دينكا  هم  الرئي�صيني  املنطقة  و�صكان  ال�صودانيتني.  دارفور  و�صرق  كردفان  جنوب  ووليتي 
هم عبارة عن جمموعة من البدو وفرع من الدينكا بادانغ وجزء من �صعب الدينكا يف جنوب ال�صودان. 
يف املو�صم اجلاف )نوفمرب – اأبريل(، متر عدة جمموعات من امل�صريية، وهم بدو عرب، عرب اأبيي يف 

طريقها اإىل مناطق تعرف الآن بجنوب ال�صودان بحثًا عن الكلأ ملا�صيتهم112. 
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خلل  حتدد  اأبيي  عرب  امل�صريية  رعي  م�صارات  كانت  الأوىل،  ال�صودانية  الأهلية  احلرب  اندلع  قبل 
لتتعاطى مع جمموعة من  يتم تنظيمها  والتي  يتم عقدها بني دينكا نقوك وامل�صريية،  التي  الجتماعات 
العتبارات البيئية والقت�صادية وال�صيا�صية ذات الطابع املتغري. مل تكن هناك حدود مطلقة بل جمموعة 

متغرية من امل�صارات التي تتفق عليها �صلطات املجموعتني. 

تذبذبت العلقات بني امل�صريية والدينكا نقوك يف القرن التا�صع ع�صر. فاأثناء احلقبة الرتكية )182٠-
تعمل  كبرية  �صركات  مع  امل�صريية احلمر  الرتكي، حتالفت  للحكم  ال�صودان خا�صعًا  كان  1955( عندما 
يف الإجتار بالرقيق يف بحر الغزال وكردفان، واأغارت على الدينكا نقوك ل�صبي الرقيق. باملقابل، �صكل 
الدينكا نقوك حتالفات مع بع�ص اأق�صام احلمر )Johnson, 2008, pp. 3-5(. وبعد �صقوط املهدية11٣ 
على  غارات  ت�صن  احلمر  عنا�صر  بع�ص  اأخذت  – امل�صرية،  الإجنليزية  الثنائي  احلكم  حكومة  واإقامة 

الدينكا نقوك ثانيًة.

الأعلى  الزعيم  بيونغ-  اأروب  باإحالة منطقة  – امل�صرية  الإجنليزية  الثنائي  يف عام 19٠5، قام احلكم 
حماولة  يف  كردفان  حمافظة  اإىل  الغزال  بحر  من  وقتذاك-  تويك  الدينكا  من  وق�صم  نقوك  للدينكا 
لإبقاء املجموعات املتعادية �صمن منطقة اإدارية واحدة حتى يتمكن م�صوؤولو امل�صتعمرات من التعامل مع 

النزاعات ب�صهولة اأكرث. 

القرار كجزء من  اأبيي على مراجعة ذاك  اأجربت جلنة حدود  التاريخ،  بعد مدرور 1٠٠ �صنة على ذلك 
منطقة  اإنها  على  )املعرفة  اأبيي  حدود  حتديد  منها  طلبت  التي  ال�صامل  ال�صلم  اتفاقية  من  تفوي�صها 

نظارات الدينكا نقوك الت�صعة املحولة اإىل كردفان( كما كانت عليه يف عام 19٠5.

اإىل كردفان، واخلرائط املوجودة  اإحالتها  التي متت  ل�صوء احلظ، ل تظهر خرائط تلك الفرتة املنطقة 
تك�صف عن ارتباك حول الأنهار التي تتخلل اأبيي؛ وكان لزامًا على جلنة حدود اأبيي اأن تقرر ب�صاأن حدود 

.)ABC, 2005, p. 4( املنطقة ا�صتنادًا على �صجل وثائقي غري دقيق وجمزاأ

احلكم  قبل حكومة  من  اأديرت  وقد   .1956 عام  ال�صتقلل يف  كردفان حتى  من  كجزء  اأبيي   ا�صتمرت 
الثنائي الإجنليزي – امل�صرية ب�صكل طفيف. وقد بداأت علقة اإيجابية بني بع�ص عنا�صر احلمر والدينكا 
نقوك بعد اأن جلاأت جمموعة احلمر اإىل الدينكا نقوك �صد الدولة املهدية يف اأواخر القرن التا�صع ع�صر. 



الرعي  اخلطوط الفا�صلة     75

وقد اأدت هذه العلقة الإيجابية، يف القرن الع�صرين، ب�صماح كوول اأروب ودينك ماجوك – ابن وحفيد 
تعاي�ص  اإمكانية  على  التاريخ  هذا  يدل  اأبيي.  عرب  جنوبًا  رعيهم  م�صارات  بتمديد  للحمر  بيونغ-  اأروب 
امل�صريية والدينكا نقوك يف ظل ظروف �صيا�صية �صليمة، وتو�صح على نحو جلى باأن »احلقوق التقليدية« ل 

تتكون خارج  الديناميكيات ال�صيا�صية ب�صورتها الأو�صع، بل تتكون نتيجة لها. 

مت  حيث   ،)1972-1955( الأوىل  ال�صودانية  الأهلية  احلرب  اأثناء  ت�صوء  املجموعتني  بني  العلقة  بداأت 
الأع�صاء يف حركة  اأوائل  نقوك من  الدينكا  واأ�صبحت  امليلي�صيات احلكومية  امل�صريية يف �صفوف  جتنيد 
اأنانيا املتمردة، والتي متثل طليعة للحركة  ال�صعبية لتحرير ال�صودان. وقد �صهدت هذه الفرتة اأ�صواأ مذبحة 
 )Deng, 1965 يف تاريخ اأبيي عندما مت حرق 72 مدين من الدينكا نقوك وهم اأحياء يف بابنو�صة يف عام
)p. 292 ,1995. ول تزال هذه احلادثة عالقة يف ذاكرة النا�ص يف اأبيي وهي موؤ�صر على التاريخ الطويل 

من الكراهية، وتعد واحدة من عدة عقبات حتول دون اإقامة علقة مثمرة بني املجموعتني114. 

�صرامة  اأ�صد  املجموعتني  بني  الفوا�صل  اأ�صبحت  الأوىل،  الأهلية  احلرب  اإبان  ال�صتباكات  ت�صاعد  ومع 
يف  طفيف  تاأثري  �صوى  احلرب  لوقف  يكن  ومل   .115  1966 عام  يف  اأبيي  بكامل  ملكيتهم  امل�صريية  وادعى 

تقلي�ص الفجوة املتنامية بني املجتمعني. 

الدينكا نقوك  الأوىل، وعدت  الأهلية  للحرب  نهاية  التي و�صعت  املوقعة عام 1972،  اأبابا  اأدي�ص  اتفاقية 
 ،1972 اأبابا،  اأدي�ص  )اتفاقية  وقتذاك  حديثًا  تكوينه  مت  الذى  اجلنوبي  للإقليم  �صمهم  حول  با�صتفتاء 
البند ٣ )ج((. اأقلق هذا الن�ص امل�صريية الذين كانوا يخ�صعون ل�صغط يف جنوب كردفان جراء امل�صاريع 
اأرا�صي  ال�صودانية الزراعية ال�صا�صعة. كما اأن التغيريات يف اأمناط هطول املطر غريت هي الأخرى من 
 )Keen, 1994, الواقعة جنوبًا  مو�صم اجلاف  مراعي  على  اعتمادًا  اأكرث  التقليدية مما جعلهم  رعيهم 
)pp.60-62. وقد اأح�ص امل�صريية اإنه اإذا ان�صمت اأبيي اإىل اإقليم جنوبي، حتت اإدارة دينكا نقوك، فاإنهم 

�صيخ�صرون اأرا�صي رعوية هامة اإىل الأبد. 

قبل اندلع احلرب الأهلية الثانية، حاول امل�صريية اتخاذ اإجراء احرتازي. فقد نظموا اأنف�صهم يف ميلي�صيا 
مراحلني116 وهاجموا م�صتوطنات الدينكا نقوك يف �صمال اأبيي. مل تكن هذه الهجمات غارات تقليدية من التي 
تقع عادة يف نهاية مو�صم اجلفاف حني يهم رعاة امل�صريية باأخذ قطعانهم اإىل ال�صمال ويحاولون ال�صتيلء 
على ما�صية اإ�صافية. وبدًل من ذلك، ركزت هذه الغارات على تدمري امل�صتوطنات ومهاجمة ال�صكان املدنيني، 

 .)de Waal, 1993( وقد كانت م�صممة بحيث ت�صمن ح�صول امل�صريية على اأبيي مبفردهم
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ال�صودانية  بداأت احلكومة  – 2٠٠5( حيث  الثانية )198٣  الأهلية  اإبان احلرب  الهجمات  ا�صتدت حدة 
بدعم امليلي�صيات. وبعد اكت�صاف النفط يف اأبيي يف اأواخر ال�صبعينات، مت ا�صتعمال امليلي�صيات يف �صمال 
املنطقة لإزالة م�صتوطنات الدينكا نقوك واإتاحة املجال اأمام ا�صتغلل احتياطيات النفط. يف الثمانينات، 
�صاعدت وكالت اإغاثة دولية ب�صكل غري متعمد يف تلك ال�صرتاتيجية بتقدميها ليد العون يف توطني امل�صريية 
على اأر�ص الدينكا نقوك )Johnson, 2010b, p. 36(. وبعدها اأ�صفى الب�صري ال�صبغة الر�صمية على 
 )Salmon, 2007, 1989 ق�صم من هذه امليلي�صيات باعتبارها قوات دفاع �صعبي يف �صهر نوفمرب من عام
اأو قتل مدنيي الدينكا  )p.12. وقد توا�صلت الغارات التي ركزت على تدمري املا�صية وال�صكنات وت�صريد 

نقوك طوال حقبة احلرب الأهلية الثانية117.

ال�صامل.  ال�صلم  لتفاقية  الرئي�صية  امل�صائل  ت�صوية جميع  بعد  �صوى  اأبيي  بروتوكول  على  التفاق  يتم  مل 
وباحلقيقة، كانت اأبيي م�صاألة جدلية يف عام 2٠٠5، فبدًل من قيام احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان / 
اجلي�ص وحكومة ال�صودان ب�صياغة الربوتوكول �صويًا )اأ�صوًة بالإجراءات التي اأتبعت يف بقية التفاقية(، 
قام فريق اأمريكي ب�صياغته، وذلك يف حماولة لتخطى عقبة الطريق امل�صدود. جمموعة من العوامل كانت 
هي امل�صوؤولة عن املاأزق، مبا فيه ت�صميم حكومة ال�صودان على الحتفاظ باحتياطيات النفط داخل وحول 
ويعترب  الوطني.  املوؤمتر  هامًا حلزب  �صعبية  قاعدة  ي�صكلون  الذين  امل�صريية  ا�صتبعاد  من  وخوفها  اأبيي، 
دينكا نقوك بذات النحو قاعدة �صعبية هامة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، والتخلي عن اأبيي �صيعني 
التخلي عن اأحد املناطق التي دار قتال مرير عليها اإبان احلرب الأهلية الثانية118. وقد ا�صتطاع بروتوكول 
اأبيي تر�صية املجموعتني حيث عرف منطقة اأبيي باعتبارها تابعة لدينكا نقوك وهو الأمر الذي ا�صرت�صى 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، لكنه مل يعني حدود املنطقة تاركًا الباب مفتوحًا لإمكانية و�صع حقول 

نفط هجليج ودفرا �صمن جنوب كردفان واإبقاءها حتت �صيطرة حكومة ال�صودان. 

اإنها منطقة نظارات دينكا  اأبيي »املعرفة على  اأبيي مهمة تعني حدود  اأبيي بلجنة حدود  اأناط بروتوكول 
الفقرة 1.1.2(119. راجعت  اأبيي، 2٠٠5،  اإىل كردفان يف عام 19٠5 )بروتوكول  الت�صعة املحالة  نقوك 
جلنة حدود اأبيي ال�صواهد التاريخية وا�صتمعت اإىل �صهادة �صفوية من امل�صريية والدينكا نقوك. اإذ ادعى 
امل�صريية باأن اأرا�صيهم متتد جنوبًا حتى نهر كري بينما يقول الدينكا نقوك باأن احلدود بينهم وبني امل�صريية 

.)ABC, 2005, Proposition 1, p. 12( يجب اأن تكون اإىل اجلنوب من املجلد مبا�صرة

املدونات التاريخية املجزاأة والختلف الوا�صع بني الطرفني جعل مهمة جلنة حدود اأبيي تقرتب من كونها 
م�صتحيلة. فقد رف�ص حزب املوؤمتر الوطني وامل�صريية التقرير عند �صدوره. وقال حزب املوؤمتر الوطني باأن 
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جلنة حدود اأبيي مل تقم بتعيني احلدود التاريخية لأبيي، وفقًا ملا هي مفو�صة ح�صريًا للقيام به12٠. وما 
ي�صكل اأ�صا�صًا لهذا العرتا�ص هو و�صع هجليج ودفرا �صمن اأبيي، مما يهدد �صيطرة حزب املوؤمتر الوطني 

على احتياطيات نفطية هامة. 

اأح�ص امل�صريية بتهمي�ص كامل العملية لهم وادعوا جتاهل وجهات نظرهم من قبل جلنة حدود اأبيي وحزب 
وبحر  الفا�صلة بني حمافظتي كردفان  نهر كري ميثل احلدود  اأن  هو  موقفهم  كان  وقد  الوطني،  املوؤمتر 
الغزال. وقد اأراد حزب املوؤمتر الوطني �صمان بقاء هجليج ودفرا يف جنوب كردفان، لكنه مل ي�صعى من 
اأجل اأن ينال امل�صريية ال�صيطرة التي اأرادوها على املراعي التي تقع اإىل اجلنوب اأكرث يف اأبيي. وقد هيمن 
من  بعزله  امل�صريية،  زعيم  اأحد  منر،  بابو  خمتار  وهدد  ال�صفوية  اجلل�صات  على  الوطني  املوؤمتر  حزب 
من�صبه اإذا اعرت�ص على مطالبات احلكومة )Johnson, 2008, p. 10(. اأما بالن�صبة للم�صريية، فقد 
كان تقرير جلنة حدود اأبيي هو الأخري يف �صل�صلة من القرارات التي تدفع بهم خارج املراعي التي هم يف 

اأ�صد احلاجة لها. 

مل يتحقق اأي تقدم بعد قرار جلنة حدود اأبيي يف تر�صيم حدود اأبيي، فقد ا�صطر فريق الرت�صيم التوقف 
عن العمل بعد التهديدات التي تلقاها بالعنف اجل�صدي وا�صتمرت حدة التوتر تت�صاعد يف املنطقة. يف 
ال�صودان والقوات امل�صلحة  ال�صعبي لتحرير  ا�صتباكات بني ف�صيلي اجلي�ص  �صهر مايو 2٠٠8، بعد اندلع 
اندلع �صراع   ،)Craze, 2011, pp. 54-55( امل�صرتكة املدجمة  القوات  ي�صكلن معًا  اللذان  ال�صودانية 

اأو�صع اأحرقت اأثناءه مدينة اأبيي وفر اأكرث من 6٠.٠٠٠ �صخ�ص من ال�صكان121. 

يف �صهر يونيو من عام 2٠٠8، وبعد اندلع العنف يف اأبيي، و�صع حزب املوؤمتر الوطني واحلركة ال�صعبية 
اأبيي اإىل  اأي نزاع ب�صاأن تقرير جلنة حدود  اإحالة  اأبيي التي تن�ص على  لتحرير ال�صودان خريطة طريق 

املحكمة الدائمة للتحكيم يف لهاي. 

بعد حتكيم �صعب يف لهاي، وبتاريخ 22 يوليو 2٠٠9، قررت املحكمة الدائمة للتحكيم باأن جلنة حدود اأبيي 
قد جتاوزت تفوي�صها وقل�صت احلجم الكلى لأبيي، حا�صرة املنطقة ب�صكل اأ�صا�صي على مناطق م�صتوطنات 
دينكا نقوك املعا�صرة. اأما ما ُنِظَر اإليه كر�صوة حلزب املوؤمتر الوطني فهو و�صع املناطق املنتجة للنفط يف 

)PCA, 2009, pp. 207-08( 122 ال�صمال ال�صرقي - هجليج- خارج حدود اأبيي

رف�صه  لكن  بالقرار،  اللتزام  على  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  الوطني  املوؤمتر  حزب  وافق  وقد 
امل�صريية قائلني باأنه مل تتم م�صاورتهم على الوجه الأمثل. وهناك مقدار كبري من احلقيقة يف ادعاءات 
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امل�صريية. فحكومة ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان هما الطرفان الوحيدان اللذان مت متثيلهما 
ر�صميًا يف املحكمة الدائمة للتحكيم، وكانت م�صاورات امل�صريية اأثناء جل�صات جلنة حدود اأبيي حمدودة 
اأكتوبر 2٠٠9، اأعلن جمل�ص امل�صريية رف�صه العلني لقرار  ب�صبب �صغط حزب املوؤمتر الوطني. بتاريخ 5 
جلنة التحكيم الدائمة وحذر باأنه �صي�صتخدم جميع الو�صائل املتاحة ملنع تر�صيم احلدود12٣. وحتى �صهر 
دي�صمرب 2٠12، با�صتثناء اأربع علمات حدودية من الـ 26 املخطط و�صعها يف احلدود اجلنوبية للمنطقة، 

ظلت حدود اأبيي بدون تر�صيم 124. 

على اأي حال، مل تعد حدود اأبيي الفعلية هدفًا مبا�صرًا لل�صراع بني البلدين. اإعادة بعث حكومة ال�صودان 
نوفمرب  بتاريخ  اأبيي  لتق�صيم  امل�صتوى  رفيعة  الإفريقي  الأخرية ملقرتح جلنة الحتاد  الآونة  الذى جاء يف 
2٠1٠ ل يوؤثر على حدود املنطقة لكنه يق�صم ال�صيادة على منطقة ذات حدود معينة- واإن مل تكن مر�صمة. 
ويعود ال�صبب يف عدم الهتمام باحلدود الفعلية جزئيًا اإىل اأن حدود اأبيي لي�صت مثار اهتمام امل�صريية. 
فبالن�صبة للم�صريية، احلدود الدقيقة اأقل اأهميًة من طريقة تاأثري التغيريات ال�صيا�صية املرتبطة باحلدود 
على حياتهم. ويخ�صى امل�صريية اأنه يف حال مت تر�صيم اأبيي واعتزمت اأبيي الن�صمام اإىل جنوب ال�صودان 
ف�صي�صبح الإقليم ومنطقة الرعي غري قابلة للو�صول. بينما ين�ص بروتوكول اأبيي )الفقرة 1.1.٣( على 
احتفاظ “امل�صريية والرحل بحقوقهم التقليدية لرعي املا�صية والتحرك يف منطقة اأبيي، “اإل اأن الرتياب 
ي�صاور امل�صريية فقد منعوا منذ العام 2٠٠5 من دخول املنطقة وتفر�ص عليهم �صريبة عند القيام بذلك. 
لي�ص م�صتغربًا. يف ظل هذه الظروف فانه لي�ص من امل�صتغرب ا�صتخدام العديد من امل�صريية للعنف للحيلولة 

دون ان�صمام اأبيي اإىل جنوب ال�صودان. 

اأبابا املوقعة �صنة  اأدي�ص  اأ�صوة باتفاقية  اأبيي وهو جزء من اتفاقية ال�صلم ال�صامل-  وقد وعد بروتوكول 
بالتزامن  ال�صتفتاء  اإجراء  املقرر  املنطقة. وكان من  ا�صتفتاء على م�صتقبل  باإجراء  اأبيي  اأهايل   -1972
مع ا�صتفتاء �صودانيي اجلنوب على النف�صال، ليتيح اخليار ما بني الن�صمام اإىل ما �صي�صبح دولة جنوب 
ال�صودان اأو البقاء جزءًا من ما هو الآن جنوب كردفان. ففي بروتوكول اأبيي )2٠٠5، الفقرة 6.1(، كان 
من املقرر منح حقوق الت�صويت يف هذا ال�صتفتاء اإىل الأهايل املعرفني على اإنهم  “اأع�صاء جمتمع دينكا 
نقوك وال�صودانيني الآخرين املقيمني يف املنطقة. “وكان من املفرت�ص اأن يتم و�صع معيار تقييم الإقامة 
بوا�صطة مفو�صية ا�صتفتاءات اأبيي. وكان من املفرو�ص اأن يوؤدي قانون ا�صتفتاء اأبيي، الذي مت اإجازته يف 
�صهر دي�صمرب 2٠٠9، اإىل اإقامة هذه اللجنة لكن كان هناك اختلف على تركيبتها، اإذ �صوت حزب املوؤمتر 

الوطني �صد جميع املر�صحني الذين اقرتحتهم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. 
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واجلدل حول من هو املوؤهل للت�صويت يقع موقع القلب من هذا الف�صل يف عقد ال�صتفتاء، حيث مت�صكت 
الدائم  الإ�صغال  اإىل  ت�صري  اأن  الإقامة يجب  باأن  اأبيي  واإدارية منطقة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
للأر�ص وهو ما ينطبق ب�صكل ح�صري على دينكا نقوك - الذين �صمنت لهم اتفاقية ال�صلم ال�صامل �صلفًا 
مدينة  يف  و�صودانيني  دارفوريني  جتار  رئي�صي  ب�صكل  هم  اآخرين  دائمني  ملقيمني  اإ�صافة  الت�صويت،  حق 
اأبيي. وقال املتكلم الر�صمي للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان” باأن من حق امل�صريية رعي الأبقار هنا لكن 
لي�ص لهم حق الت�صويت125. “ومن املواقف الأخرى التي قدمها اأع�صاء من جمتمع الدينكا نقوك ادعاء 
األور كول، احلاكم الرئي�صي لإدارية منطقة اأبيي حينئٍذ والقائل باأنه ل ميكن اأن يكون امل�صريية مقيمني يف 
جنوب كردفان ويف اأبيي يف نف�ص الوقت، وباأن البدو يف حقيقة الأمر ل يقيمون يف اأي مكان. وقد �صاد �صعور 
باأنه اإذا كان امل�صريية �صيدلون باأ�صواتهم، ف�صيعمل حزب املوؤمتر الوطني على الزج بجميع امل�صريية اإىل 
اأبيي- على العلم باأن امل�صريية يتكونون من �صكان اأكرث بكثري من الذين يعربون اأبيي- وهو ما �صريجح كفة 

ال�صتفتاء ل�صالح البقاء �صمن ال�صودان. 

باملقابل، انتاب امل�صريية اخلوف من اأن ال�صتفتاء دون م�صاركتهم قد يوؤدي اإىل ان�صمام اأبيي اإىل جنوب 
�صنويًا يف  اأ�صهر  �صتة  يق�صون  لأنهم  بالت�صويت  لهم  ال�صماح  يجب  باأنه  وقالوا  امل�صتقل حديثًا.  ال�صودان 
اأبيي126. اتخذ حزب املوؤمتر الوطني موقفًا م�صابهًا لأ�صباب خمتلفة. ففي ٣1 مار�ص 2٠11، �صرح الب�صري 
اإي�صت  “)ميدل  امل�صريية  بدون  اأبيي  على  ا�صتفتاء  هناك  يكون  لن  باأنه  الدوحة”  يف  الإعلم  لو�صائل 
اأونلين، 2٠11(. وقال حزب املوؤمتر الوطني باأنه م�صتعد للتفاو�ص ب�صاأن حدود اأبيي واأ�صار اإىل وجوب 
اإعادة ر�صم احلدود وفق مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى، واأ�صاف اإنه م�صتعد اأي�صًا لإمكانية 
اأبيي اإذا �صاركت امل�صريية فيه. يعرف احلزب باأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  اإجراء ا�صتفتاء يف 
�صرتف�ص كل املقرتحني. وهذه ال�صرتاتيجية ت�صمح حلزب املوؤمتر الوطني يف ت�صوير نف�صه باعتباره على 

ا�صتعداد لعملية ال�صتفتاء، بينما يف حقيقة الأمر ي�صتبعد حتقق ال�صتفتاء من الناحية ال�صيا�صية.

اأظهرت املفاو�صات التي عقدت يف اأدي�ص اأبابا يف �صهر اأكتوبر ونوفمرب 2٠1٠ باأنه لن يجرى ال�صتفتاء كما 
هو خمطط له. وقد ت�صاعدت حدة التوتر قبل الت�صويت على انف�صال اجلنوب باأ�صابيع. فقد هاجمت 
ميلي�صيا امل�صريية منطقة ماكري التي تبعد 15 كم �صمال غرب مدينة اأبيي وذلك بتاريخ 7 دي�صمرب 2٠11، 
اأي قبل اإجراء ال�صتفتاء بيومني فقط. وخلل ثلثة اأ�صهر تعر�ص جمتمع الدينكا نقوك اإىل �صل�صلة من 
هجمات امليلي�صيا التي اأ�صفرت عن نزوح النا�ص باجتاه اجلنوب تاركني قوات امل�صريية ت�صيطر على �صمال 

اأبيي127. 
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ويلقي حزب املوؤمتر الوطني م�صوؤولية هذه الهجمات على ميلي�صيات امل�صريية الرحل  والتي – وفقًا له- لي�ص 
لديه �صيطرة عليها )SUNA, 2011(. على اأي حال، قال �صهود عيان باأنهم �صاهدوا الزى النظامي للقوات 
امل�صلحة ال�صودانية وعرباتها، واأكد موظفني يف بعثة الأمم املتحدة يف ال�صودان- ب�صفتهم اخلا�صة- باأن 
طائرات مروحية تابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية ا�صتعملت باإخلء امل�صابني128. وتتطابق هذه الهجمات 
بتلك التي نفذت اإبان احلرب الأهلية الثانية حيث مت ا�صتهداف املدنيني بالإ�صافة اإىل املدار�ص وزرائب 
اإمكانية  اإىل ا�صتبعاد  املوا�صي واملنازل. ومل تكن الهجمات موجهة على مراكز ع�صكرية بل كانت تهدف 
اأبيي. فتحت هذه الهجمات  اأبيي وكذلك خللق �صيطرة بحكم الواقع على �صمال  عي�ص الدينكا نقوك يف 
الباب وا�صعًا لحتمالية توطني امل�صريية، متامًا مثلما حدث اإبان احلرب الأهلية الثانية حني »حل امل�صريية 
احلمر يف اأبيي حمل الدينكا الذين نزحوا منها«)Johnson, 2010b, p. 36(. وكما اأو�صحت الأحداث 

الأخرية، عملت الهجمات على اإزالة مراكز �صرطة اأبيي متهيدًا لغزو نهائي129. 

اأما املربر الذي احتاجته القوات امل�صلحة ال�صودانية ل�صن الهجوم النهائي فقد توفر  يف 19 مايو 2٠11. 
امل�صلحة  القوات  ف�صيل  تعر�ص  املدجمة،  امل�صرتكة  القوات  ف�صائل  بني  املواجهات  من  �صل�صلة  فبعد 
ال�صودانية التابع للقوات امل�صرتكة املدجمة والذى كان مرافقًا لبعثة الأمم املتحدة يف ال�صودان لإطلق نار 
بالقرب من دوكورا. وهناك روايات مت�صاربة عما حدث فعًل لكن يبدو اأن غزو القوات امل�صلحة ال�صودانية 
 )Craze, الذي اأعقب ذلك كان خمطط له م�صبقًا، فاأحداث 19 مايو كانت مبثابة  املحرك ولي�ص ال�صبب
توداك وعليل  اأنتونوف بق�صف  نوع  نقل من  يوم اجلمعة، 2٠ مايو، قامت طائرات  )p. 41 ,2011. يف 

وموباك، بينما حتركت القوات الربية واملدفعية الثقيلة والدبابات باجتاه اجلنوب واجتاحت مراكز �صرطة 
اأبيي ب�صرعة. وبحلول ال�صاعة العا�صرة والن�صف من م�صاء 21 مايو، اأفادت بعثة الأمم املتحدة يف ال�صودان 
مايو، دخلت  يوم 22  وقت مبكر من  ال�صودانية. ويف  امل�صلحة  للقوات  تابعة  اأبيي  دبابة يف  عن وجود 15 
ميلي�صيات امل�صريية وميلي�صيا قوات الدفاع ال�صعبي املدعومة من حزب املوؤمتر الوطني مدينة اأبيي وبداأت 
ال�صودانية  القوات امل�صلحة  ال�صكان، بينما وقفت قوات  البيوت وقتل من بقي من  يف �صلب ونهب وتدمري 
يف املدينة موقف املتفرج. وبحلول يوم الثلثاء املوافق 24 مايو، تقدمت القوات امل�صلحة ال�صودانية حتى 
نهر كري جنوب اأبيي ومل يتبق داخل اأبيي اأي اأثر ل�صرطة اأبيي اأو قوات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. 
امليلي�صيا يف �صهر يناير، واأعطت حزب املوؤمتر الوطني  الع�صكري ما بداأته هجمات  اأكمل الحتلل  وقد 

ال�صيطرة على اأبيي الأ�صا�ص ملفاو�صات م�صتقبلية.

بعد الغزو ب�صهر، اأبرمت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان وحكومة ال�صودان اتفاقية اأدي�ص اأبابا بتاريخ 
2٠ يونيو والتي تلزم كل الطرفني باإن�صاء اإدارة جديدة يف منطقة اأبيي و�صحب جميع القوات الع�صكرية من 



الرعي  اخلطوط الفا�صلة     81

اأبيي. وبعد ذلك بفرتة ق�صرية، وحتديدًا بتاريخ 27 يونيو 2٠11، اأجاز جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة 
القرار 199٠ الذي مينح �صلطة اإن�صاء قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي، والتي يتوجب اأن تكون اجلهة 

ِطية جديدة1٣٠. الوحيدة املنوط بها توفري الأمن يف منطقة اأبيي بجانب قوة �ُصرَّ

باإ�صرارها  يونيو متم�صكة  اتفاقية 2٠  الت�صديق على  ال�صودان  اأعاقت حكومة  التالية،  ال�صنة  وعلى مدار 
على اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية توفر الأمن ال�صروري يف املنطقة، واإنها �صتن�صحب بعد النت�صار الكامل 
لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي الإثيوبية. وقد كان انت�صار هذه القوة بطيئًا لأ�صباب اإدارية من 
جهة، وب�صبب الأو�صاع ال�صعبة يف اأبيي من جهة اأخرى. وقد توا�صل ال�صغط الدويل على حكومة ال�صودان 
اأدان فيه عدم ان�صحاب كل الطرفني لقواتهما  طيلة ال�صنة واأ�صدر جمل�ص الأمن بيانًا بتاريخ 4 نوفمرب 
من اأبيي. وجاء يف البيان، مبوجب التفاقية املوقعة بتاريخ 2٠ يونيو، »مل يكن هناك �صروط م�صبقة لتنفيذ 

التفاقيات املوقعة بني الطرفني مبا يف ذلك ان�صحاب القوات«.

وعلى مدار ال�صنة، برز الحباط يف �صفوف الدينكا نقوك حيث ت�صرف قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة 
لإن�صاء  �صيء  فعل  يتم  ومل  ال�صودانية.  امل�صلحة  القوات  فيها فقط جنود  يتواجد  فارغة  اأر�ص  على  لأبيي 
اإدارية جديدة مما ترك اأبيي حتت هيكلة قيادة ع�صكرية. وبح�صب اتفاقية 2٠ يونيو »يتوجب على الطرفني 
اأبيي مبا فيه رئي�ص الإدارة ونائب رئي�ص الإدارة بحلول 22  اإدارية منطقة  ت�صكيل جلنة لت�صمية واعتماد 
يونيو 2٠11.” لكن مل يتم التو�صل اإىل اتفاق حول ت�صكيلة اإدارية جديدة ملنطقة اأبيي اإبان الحتلل وذكر 
زعماء الدينكا نقوك باأن احلكومة ال�صودانية مل تر�صح اأ�صخا�ص من اأبيي، ول حتى من امل�صريية، بل قامت 

برت�صيح اأع�صاء من حزب املوؤمتر الوطني من اخلرطوم. 

اأدارت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي هجرة امل�صريية بنجاح. ويف خ�صم ال�صتباكات احلادة التي 
وقعت قبل وقت وجيز من ا�صتفتاء جنوب ال�صودان، كان مو�صم الرعي 2٠1٠-2٠11 هو املرة الأوىل يف 
الذاكرة احلية التي مل يتمكن فيها امل�صريية من الو�صول اإىل نهر كري. فقد وجد امل�صريية خلل الأعوام 
2٠٠5-2٠1٠ اأن م�صارات رعيهم اإىل جنوب ال�صودان حمفوفة باملخاطر؛ فمعدلت ال�صريبة العالية التي 
لعدم  اأدت  ال�صغرية  الأ�صلحة  امتلك  بخ�صو�ص  والتوترات  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  يفر�صها 
قدرة العديد من الرعاة ال�صغار ال�صفر اإىل اجلنوب )Pantuliano et al., 2009, p. 25(. وعلى العك�ص 
بداأ  وحقيقة  م�صاكل.  دون  كري  نهر  اإىل   2٠12-2٠11 الرعي  مو�صم  يف  امل�صريية  و�صلت  فقد  ذلك،  من 
املو�صم مبكرًا وذكرت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي وجود رعاة من امل�صريية يف بلدة اأبيي مع 
بداية �صهر دي�صمرب 2٠11 تقريبًا. وقد جنحت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي اأثناء الهجرة للحد 

من التوتر بني ما بقي من الدينكا نقوك يف اأبيي ورعاة امل�صريية. 
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مع ا�صتمرار الحتلل، ا�صتمرت املفاو�صات يف اأدي�ص اأبابا لكن دون اأن حتقق الكثري. فقد اأ�صر ال�صودان 
على القول باأن اأبيي جزء من ال�صودان ورف�ص �صل�صلة من عرو�ص جنوب ال�صودان لت�صوية امل�صاألة. وحيث 
مناطق  �صهدتها  التي  الع�صكرية  التطورات  ب�صبب  الو�صع  تغري  فقد  م�صدودًا،  طريقًا  املفاو�صات  و�صلت 

اأخرى. 

 الديناميكيات ال�صيا�صية احلالية
والذى  عليه  املتنازع  للنفط  املنتج  وهى احلقل  القتال حول هجليج،  اندلع  مار�ص 2٠12،  �صهر  نهاية  يف 
تعتربه حكومة ال�صودان جزءًا من جنوب كردفان ويدعي جنوب ال�صودان اإنها جزء من ولية الوحدة1٣1. 
وقد قال اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باأنه كان يرد على الهجمات ال�صودانية اجلوية والربية على ولية 
باأن  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  قالت  بينما  ال�صودانية حتى هجليج.  امل�صلحة  القوات  واأنه طارد  الوحدة 
الهجوم مل يكن نتيجة ا�صتفزاز، بيد اأنه من ال�صعب تاأييد هذا الدعاء ب�صبب الق�صف اجلوي ال�صوداين 
وراء  الفعلي  الدافع  يزال  ل  لكن  الهجوم.  �صبقت  التي  الأ�صابيع  الوحدة خلل  ولية  ملواقع يف  املتوا�صل 
احتلل هجليج  غري وا�صح. فمن املوؤكد اأن مقاتلي حركة العدل وامل�صاواة قد �صاركوا يف الهجوم، على 
الرغم من عدم و�صوح الكيفية التي كانوا ين�صقون بها مع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، وقال العديد 
من مقاتلي اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ومن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال باأن مقاتلو 
حركة العدل وامل�صاواة هم من قاد الهجوم وقد ان�صم اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف ما بعد. وهو 
خاطفة  �صريعة  غارات  على  ت�صمل  والتي  وامل�صاواة،  العدل  حلركة  الهجومية  ال�صرتاتيجية  مع  يتما�صى 
ب�صيارات تويوتا لند كروزر1٣2. فقد ا�صتوىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وحركة العدل وامل�صاواة على 

هجليج ب�صورة موؤقتة واأرغموا القوات امل�صلحة ال�صودانية على الرتاجع. 

اإمكانية فر�ص عقوبات. وكان موقف جنوب  اإدانة دولية وا�صعة وناق�ص جمل�ص الأمن  وقد واجه الهجوم 
احلدود،  طول  على  عليها  متنازع  اأخرى  ومناطق  واأبيي  كينجي  كايف  مثل  هجليج،  باأن  الأويل  ال�صودان 
ل تتمتع بو�صع قانوين م�صتقر وبالتايل فاإن احتللها لي�ص انتهاكًا ل�صيادة ال�صودان القومية. وعلى �صوء 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  يحقق  اأن  حاول  الهجوم،  �صبقت  التي  ال�صهور  يف  املفاو�صات  انهيار 

ع�صكريًا ما مل ي�صتطع حتقيقه يف املباحثات: اإقامة ما يعتربه حدود عام 1956. 

ا�صتخدم ال�صودان ا�صرتاتيجية م�صابهة اأثناء احتلله اأبيي: احتلل مادي مع اإمكانية العرتاف القانوين 
باحلقائق على الأر�ص بتاريخ لحق ويد قوية على طاولة املفاو�صات.
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وجنوب  ال�صودان  بني  احلدود  طول  على  وقعت  التي  ال�صتباكات  عقب  اأبريل،  �صهر  من  الع�صرين  يف 
الفعلي  ال�صبب  ان�صحابًا من هجليج. ول يزال  ينفذ  اأنه  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  ال�صودان، قال اجلي�ص 
للن�صحاب غري وا�صح ومن املحتمل اأن يكون نتيجة مزيج من ال�صغط الدبلوما�صي واخل�صائر الع�صكرية 
الرغم من  ال�صودانية. وعلى  امل�صلحة  القوات  �صنتها  التي  الثقيل  الق�صف  التي جنمت عن حملة  العالية 
الإدانة الدولية، فاإن الحتلل لعب دورًا دبلوما�صيًا هامًا بالن�صبة جلنوب ال�صودان. فقد تركز الهتمام 
الدويل على الطبيعة املتنازع عليها للمنطقة1٣٣، واأعاد احتلل القوات امل�صلحة ال�صودانية لأبيي اإىل دائرة 
ك�صيا�صة  تراه  مما  بالإحباط  م�صابة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  ظلت  طويلة  فرتة  منذ  ال�صوء. 
تكافوؤ اأخلقي من جانب املجتمع الدويل، حيث اأدين كٌل من ال�صودان وجنوب ال�صودان ب�صكل مت�صاو ب�صبب 
امل�صاكل على احلدود. وقد �صعر جنوب ال�صودان- بكل تاأكيد يف حالة اأبيي- اأنه بينما قام ب�صحب قواته 
متا�صيًا مع التفاقية املوقعة بتاريخ 2٠ يونيو، فاإن القوات امل�صلحة ال�صودانية ا�صتمرت يف احتلل املنطقة. 
وعلى نحو ما، ميكن قراءة احتلل هجليج على اأنه خطوة نحو تكافوؤ اأخلقي حقيقي، حيث يحتل كل طرف 

من الطرفني اإحدى املنطقة ب�صورة غري قانونية. 

وقد دعا قرار جمل�ص الأمن رقم 2٠46، الذي اأقر بتاريخ 2 مايو كرد على ال�صتباكات على احلدود، اإىل 
وقف فوري للأعمال العدوانية وطالب كل اجلانبني ب�صحب قواتهما من اأبيي وا�صتئناف املحادثات خلل 
اأ�صبوعني، حتت التهديد بفر�ص عقوبات. وقد ا�صتجاب جنوب ال�صودان ب�صحب قواته ال�صرطية وقد اأكدت 
قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي ان�صحاب 7٠٠ عن�صر من عنا�صر ال�صرطة التابعة جلنوب ال�صودان 
من اأبيي بتاريخ 1٠ مايو. وكان الهدف من الن�صحاب تركيز الهتمام الدويل على الحتلل امل�صتمر لأبيي 
من قبل القوات امل�صلحة ال�صودانية. ويف 17 مايو، اأي بعد يوم واحد من املوعد النهائي لإعادة انت�صار قوات 
البلدين خارج اأبيي، اأ�صدر جمل�ص الأمن بيانًا �صديد اللهجة يطالب فيه ال�صودان ب�صحب قواته فورًا وبدون 
�صروط. واأخريًا بتاريخ ٣٠ مايو، فقط بعد اأكرث من �صنة على احتلل القوات امل�صلحة ال�صودانية لأبيي، 

كانت جميع قواتها قد ان�صحبت تقريبًا. 

اأدى غزو اأبيي يف �صهر مايو من عام 2٠11 اإىل نزوح 11٠.٠٠٠ �صخ�ص. فبينما فر البع�ص عميقًا اإىل 
جنوب ال�صودان، اإىل ولية واراب ب�صكل اأ�صا�صي، اإل اأن اأغلبهم ا�صتقر يف اآجوك، جنوب كري التي اأ�صبحت 
الأيام، بداأ  اأبيي املنفية حاليًا، ومركزًا جلهود الإغاثة الإن�صانية. ومع مرور  اأي�صًا قاعدة لإدارة منطقة 
العديد من الدينكا نقوك يف العودة اإىل اأبيي ملعاينة الدمار الذي حلق مبمتلكاتهم. بحلول �صهر اأبريل من 
عام 2٠12، قالت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي عودة 5.1٠٠ �صخ�ص اإىل اأبيي على الرغم من 
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عدم و�صوح ما اإذا كان قد عادوا ب�صكل دائٍم اأم ل. وخلل هذه الفرتة، قال النا�ص يف اآجوك باأنهم كانوا 
خائفني من العودة ب�صبب الألغام الأر�صية ووجود القوات امل�صلحة ال�صودانية وعدم وجود الطعام والبنية 
التحتية1٣4. وقد �صكك عاملون يف منظمات غري حكومية يف دقة تقارير قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة 
لأبيي: عمليًا، ف�صرت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي مهمتها على اإنها ت�صمل امل�صاعدة يف عودة 
النازحني من الدينكا نقوك. وقد وفرت موا�صلت لعودتهم، لكن التفوي�ص الفعلي مبوجب قراري جمل�ص 

الأمن رقم 199٠ ورقم 2٠24 ل يكلفها بهذه املهمة ب�صكل ر�صمي. 

ت�صارعت وترية العودة بعد ان�صحاب القوات امل�صلحة ال�صودانية من منطقة اأبيي. لكن بقي معظم النازحني 
يف اآجوك خلل �صهري يونيو ويوليو. ويعود ال�صبب يف ذلك جزئيًا اإىل حالة ال�صك امل�صتمر حول م�صتقبل 
اأبيي يف ظل  العودة. فاحلياة يف  الدينكا نقوك حيال  ال�صيا�صي. لكن مو�صم الأمطار زاد من تردد  اأبيي 
ال�صعوبة ال�صديدة الناجمة من النعدام �صبه التام للمحا�صيل بالأر�ص واخلدمات �صحية والبنية التحتية 

كانت �صتكون �صعبة جدًا. 

فرغت منظمة الهجرة الدولية من م�صح �صامل للعائدين يف يوليو – �صبتمرب 2٠12. ففي �صهر يوليو، �صجل 
التقرير 1٠.757 �صخ�ص موجودين يف 47 قرية. ويف نهاية �صهر اأغ�صط�ص وبداية �صهر �صبتمرب، عادت 
منظمة الهجرة الدولية اإىل 2٠ قرية من هذه القرى ووجدت اأن 84% من ال�صكان امل�صجلني قد بقوا، مما 
يدل على اأن الدينكا نقوك مل يعودوا ملعاينة ممتلكاتهم فح�صب. ومع انتهاء مو�صم املطر يف �صهر نوفمرب، 

ارتفعت وترية العودة اإىل منطقة اأبيي. 

كيفية  ملناق�صة  املتحدة  للأمم  تابعة  ووكالت  دولية  حكومية  غري  منظمات  اجتمعت  اأكتوبر،   ٣ بتاريخ 
اأن  الجتماع  يف  قيل  وقد  اجلفاف.  مو�صم  اأثناء  الإن�صانية  بامل�صاعدات  وامل�صريية  نقوك  دينكا  تزويد 
حوايل 75.٠٠٠ �صخ�ص من الدينكا نقوك �صيعي�صون يف اأبيي بحلول �صهر يونيو 2٠1٣ 1٣5. ومن اأ�صباب 
»عامل  خلق  يف  رغبتهم  عدم  هو  اأبيي  يف  عملياتها  تو�صيع  يف  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات  تباطوؤ 
جذب« قد ي�صجع النا�ص على ال�صتيطان ثانيًة يف اأبيي. يقول العاملون يف املنظمات غري احلكومية اأنه 
يف  الإ�صهام  يودون  ل  اأي�صًا  اأنهم  األ  اأبيي،  ل�صمال  امل�صريية  احتلل  يف  ي�صاعدوا  اأن  يريدون  ل  بينما 
ِلم موظفو الإغاثة باأنه قد يكون من املهم �صيا�صيًا بالن�صبة للحركة  اإعادة احتلل اجلنوب1٣6. بينما ُي�َصّ
توفر  باأن  قالوا  اإنهم  اإل  باأ�صرع ما ميكن،  اأبيي  اإىل  اأ�صخا�ص  باإعادة  القيام  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
البنى التحتية احلالية يف اآجوك جتعل من املنطقي يف الوقت الراهن بقاء النا�ص بها. كما يقول عاملوا 
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املنظمات غري احلكومية باأنه ما مل يتم اإن�صاء اإدارة حملية فاإنه �صيكون من ال�صعب جدًا تن�صيق تقدمي 
امل�صاعدات الإن�صانية يف املنطقة. 

اأبيي يف �صهري يونيو ويوليو من عام 2٠12  كما ذكر عاملوا املنظمات غري احلكومية الذين �صاركوا يف 
باأنهم ُمِنعوا عدة مرات من م�صاعدة امل�صريية. ففي اإحدى املرات، اأعادت الإدارة ال�صابقة ملنطقة اأبيي 
رحلة ا�صتك�صافية كان تزمع ملقابلة امل�صريية يف �صمال اأبيي، ويبدو اأن الإدارة ال�صابقة كانت خائفة من اأن 
تزويد امل�صريية مب�صاعدات اإن�صانية قد ي�صجعهم على البقاء. كما ُمِنع عاملو املنظمات غري احلكومية من 
اإر�صال بعثات ا�صتك�صافية اإىل ال�صمال من قبل احلكومة ال�صودانية لأن من �صاأن تقدمي امل�صاعدات تقليل 
اعتماد امل�صريية على حزب املوؤمتر الوطني ولأن ال�صكوك ت�صاور حزب املوؤمتر الوطني من اأن املنظمات 

الدولية غري احلكومية لها اأهداف اأخرى غري ت�صليم الإعانات، كجمع املعلومات مثًل1٣7.

من  للعديد  احلقيقية  الرغبة  تتجاهل  جذب«  »كعامل  ا�صتغللها  من  احلكومية  غري  املنظمات  ممانعة 
خلل  اأبيي  اإىل  نقوك  الدينكا  من  الكثريون  و�صيعود  ميكن.  ما  باأ�صرع  اأبيي  اإىل  للعودة  نقوك  الدينكا 
ال�صنوات القليلة القادمة، �صواء بوجود م�صاعدات اأو ل. وبالن�صبة لأبيي فاإن التحدي الكبري القادم يتمثل 
يف التعامل مع العودة املتزامنة ملجموعتني من ال�صكان: العائدين وامل�صريية الباحثون عن مراعى مو�صم 

اجلاف. 

)اأنظر  ن�صبي  بنجاح   2٠12-2٠11 الهجرة  مو�صم  مع  لأبيي  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة  تعاملت 
للم�صريية  ما�صية  راأ�ص  و 127  نقوك  لدينكا  ما�صية  راأ�ص  �صرقة 6٠٠  اأخبار عن  ورود  مع  اخلريطة 5(، 
)ا�صرتدت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي 167 را�ص ما�صية(. وقعت معظم غارات امل�صريية يف 
�صهر مايو من عام 2٠12 حيث كانت غارات تقليدية على املا�صية ولي�ص جزءًا من مناذج غزو وا�صعة كما 
من  لأبيي  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة  جنحت  كما  الثانية.  الأهلية  احلرب  اإبان  احلال  عليه  كان 
التدخل مرتني يف �صهر فرباير 2٠12 ملنع التوتر حول �صوين حيث حاول رعاة امل�صريية نقل ما�صيتهم بدون 
ت�صريح من جلنة الأمن امل�صرتكة املناطة بالإ�صراف على الهجرة. اأظهرت التوترات الأخرية ال�صعوبات 
التي �صتواجه قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي يف مو�صم الرعي 2٠12-2٠1٣. ففي 24 اأكتوبر، قال 
نقوك  دينكا  املا�صية من  راأ�صًا من  �صرقوا 1٠8  امل�صريية قد  باأن رعاة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص 

 .)Sudan Tribune, 2012n( خارج دوكورا، على بعد 1٠ كم من مدينة اأبيي
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يف اجتماعات تخطيط اأولية لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي عقدت يف �صهر اأكتوبر 2٠12 )اأنظر 
ملنع  وامل�صريية  نقوك  الدينكا  عائدي  بني  عازلة  منطقة  اإقامة  �صتحاول  باأنها  القوة  قالت   ،)6 اخلريطة 
ال�صراع. و�صيتطلب هذا اإقامة ممرات هجرة غرب ولية واراب و�صرق ولية الوحدة. اأما امل�صريية الذين 
اعتادوا النتقال من خلل املمر الرئي�صي ف�صيتم نقلهم عرب املمر ال�صرقي لتفادي معظم قرى العائدين 
ومدينة اأبيي. و�صيتوقف جناح ال�صرتاتيجية على قدرة امل�صريية من التفاو�ص على �صروط مر�صية لدخول 
املزدحم  ال�صرقي  املمر  يف  �صيما  ل  كافية،  مراعى  اإيجاد  على  قادرين  يكونوا  لن  واإل  والوحدة،  واراب 
عند  معهم  �صغرية  نارية  اأ�صلحة  اإح�صار  امل�صريية  باإمكان  كان  اإذا  ما  حول  التوتر  وا�صتمرار  بال�صكان. 
وقد  الوحدة1٣8.  ولية  دخول  امل�صريية  على  ال�صعوبة  من  �صيجعلن  املحليني  ال�صكان  وعدائية  هجرتهم 
�صق  بينما   2٠1٣-2٠12 الرعي  مو�صم  خلل  التوتر  من  املزيد  يف  معاجلتها  لعدم  امل�صائل  هذه  ت�صببت 

امل�صريية طريقهم اإىل املنطقة العازلة لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي.

الع�صكرية يف  التحديات  تاأ�صي�صها على معاجلة  لأبيي من  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة  لقد متكنت 
 8٠٠ – اأبيي ما بني 7٠٠  اأبيي، دخل  ال�صودانية من  القوات امل�صلحة  ان�صحاب  اأبيي. ففي 26 مايو، قبل 
ال�صودان قادمني من را�ص اجلامو�ص يف جنوب كردفان قبل احتللهم  عن�صر من جي�ص حترير جنوب 
مواقع حول منطقة كدمة �صرق اأبيي1٣9. وقد جنحت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي من التفاو�ص 
ومدافع  ثقيلة  بر�صا�صات  املجهزين  ال�صودان  جنوب  حترير  جي�ص  ومقاتلي  ال�صودان  حكومة  مع  بنجاح 
م�صادة للطائرات وقاذفات �صواريخ، وقد ان�صحبوا بعد ذلك من اأبيي. بتاريخ 1٣ �صبتمرب، وبينما كانت 
املفاو�صات م�صتمرة يف اأدي�ص اأبابا، انت�صرت القوات امل�صلحة ال�صودانية يف اأبو عجيلة جنوب نياما على بعد 
٣.5 كم من حدود اأبيي التي حددتها املحكمة الدائمة للتحكيم. وقد ان�صحبت القوات امل�صلحة ال�صودانية 

بعد تدخل قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي. 

بينما تعر�صت بعثة الأمم املتحدة يف ال�صودان – اأبيي لنتقاد حاد لعدم تدخلها يف العنف الذي �صهدته 
مدينة اأبيي يف �صهر مايو 2٠٠8 اأو غزو مايو 2٠11 14٠ - حيث و�صف اأحد الدبلوما�صيني التابعني للأمم 
املتحدة اأداء قوة حفظ ال�صلم الزامبية باأنه »مثري لل�صفقة« )Guardian, 2011(- األ اأن اأداء قوة الأمم 
املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي حتى اليوم يدل اأن باإمكانها احلفاظ على الأمن يف اأبيي يف اأو�صاع اأقل توترًا  
كتلك التي واجهتها يف عام 2٠11 و 2٠12. يف البدء، كان جمتمع الدينكا نقوك لهم ثقة قليلة يف قوة الأمم 
املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي – ل �صيما واأنه مت اإعطاء اجلنود موجزًا اأوليًا يف كادقلي، وهو الأمر الذي 
اعتربه دينكا نقوك كدليل على نفوذ حكومة ال�صودان على قوات حفظ ال�صلم – لكن اأداء القوة الأخري 
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وتفوي�صها القوي ن�صبيًا مبوجب الف�صل ال�صابع خلق درجًة من الثقة يف قدرتها على تاأمني املنطقة. ويعترب 
من غري املوؤكد ما اإذا كانت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي متتلك العزمية والقدرة على �صد غزو 

كامل ب�صكل ناجح، اإل اإنها مفو�صة للقيام بذلك. 
ومع عودة املزيد من العائدين اإىل اأبيي وانتقال امل�صريية املهاجرين اإىل املنطقة �صيح�ص ب�صكل اأكرب بغياب 
اإدارة فعالة. وتن�ص )املادة ح-4( من اتفاقية 2٠ يونيو على اإن�صاء اإدارية منطقة اأبيي، تتكون من حاكم 
اإداري ونائب حاكم اإداري وخم�ص روؤ�صاء اأق�صام، وذلك اإىل جانب جمل�ص منطقة اأبيي، الذى يتم اختيار 
رئي�صه بوا�صطة اأع�صاء املجل�ص من )٣( اأ�صخا�ص تر�صحهم حكومة ال�صودان )املادة  ح-8(. وبحلول �صهر 
يوليو من عام 2٠1٣، اأي بعد 25 �صهر من توقيع التفاقية، كان ل يزال هناك ماأزق ب�صاأن ت�صكيل الإدارة. 
وبح�صب زعماء جمتمع الدينكا نقوك، وافقت حكومة ال�صودان ب�صورة غري ر�صمية على تر�صيح ع�صو من 

جمتمع دينكا نقوك ملن�صب رئي�ص املجل�ص141. 

على اأي حال، وخلفًا خلريطة طريق 2٠٠8 التي تن�ص على اختيار املر�صحني الإداريني من بني املقيمني 
يف منطقة اأبيي )املادة ٣.4(، ل تن�ص اتفاقية 2٠ يونيو على اختيار جمل�ص منطقة اأبيي اأو اإدارة منطقة 
اأبيي من بني املقيمني يف اأبيي. لكنها تن�ص على اأن جمل�ص منطقة اأبيي يجب اأن يتكون من 2٠ ع�صو وفقًا 
لربوتوكول اأبيي )املادة 1.8(. يف عام 2٠٠5، احتوى بروتوكول اأبيي على ت�صور مبدئي لإجراء انتخابات 
للمجل�ص منطقة اأبيي واإدارية منطقة اأبيي قبل ال�صتفتاء املحدد يف عام 2٠11 )املادة 2.2 واملادة 4.2(. 
لكن مل جترى هذه النتخابات على الإطلق ب�صبب اخللفات امل�صتمرة حول كيفية حتديد من يعي�ص يف 
اأنه يتم حتديد املنا�صب الإدارية من قبل رئا�صة  اأبيي على  اأبيي. وقبل هذه النتخابات، ن�ص بروتوكول 
اإىل عدم وجود التزام قانوين لرت�صيح  حكومة الوحدة الوطنية. وحكومة ال�صودان على �صواب للإ�صارة 
�صخ�ص من الدينكا نقوك اأو من امل�صريية ملن�صب رئي�ص املجل�ص. كما اإنها تنكر وجود اتفاق غري ر�صمي. 
وقد رف�ص جنوب ال�صودان با�صتمرار قبول تر�صيحات حزب املوؤمتر الوطني ملن�صب رئي�ص املجل�ص بذريعة 

اأن املر�صحني كانوا اأع�صاء يف حزب املوؤمتر الوطني ومقيمني يف اخلرطوم ولي�صوا من �صكان املنطقة. 

ب�صدة  املوؤيد  كوول،  اأروب  دينغ  الإدارة  رئي�ص  �صلطة  حتت  ال�صابقة،  للإدارة  ال�صودان  حكومة  نظرت 
اأبيي. علوًة  اأن حتكم  ال�صنف  اأخرى من ذاك  اإدارية  لأي  ال�صماح  وتبدو م�صممة على عدم  للجنوب، 
ويف  اأعم.  ب�صكل  املفاو�صات  لعرقلة  و�صيلة  هي  رف�صهم  �صيتم  باأنه  تعلم  مر�صحني  تر�صيح  ذلك،  على 
التح�صريات لن�صحاب مايو 2٠12، حاول حزب املوؤمتر الوطني ربط ان�صحاب القوات امل�صلحة ال�صودانية 
باإقامة الإدارية. بكتاب حكومة ال�صودان يف �صهر �صبتمرب من عام 2٠12 املوجه اإىل جلنة الحتاد الإفريقي 
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رفيعة امل�صتوى التي ترف�ص فيه القرتاح، ربطت احلكومة اأي حل �صيا�صي م�صتقبلي للأزمة يف اأبيي باإقامة 
الإدارية. 

اأخريًا، فاإن الغياب امل�صتمر للإدارة يعطي تربيرًا لوجود القوات امل�صلحة ال�صودانية حول دفرا. وكما يف 
�صهر يوليو 2٠1٣، وعلى الرغم من الإدانة الدولية املتكررة، وانتهاكًا لتفاقية 2٠ يونيو وقراري جمل�ص 
الأمن رقم 199٠ ورقم 2٠46، ل يزال ال�صودان يحتفظ بحوايل 15٠ جندي ك�صرطة نفط. يف �صهر مايو 
2٠12، وبعد الن�صحاب الأويل للقوات امل�صلحة ال�صودانية، قال  ال�صوارمي خالد، الناطق با�صم القوات 
امل�صلحة ال�صودانية، ان قواتهم لن تن�صحب نهائيا ما مل يتم اإن�صاء قوة �صرطة ملنطقة اأبيي. وتن�ص اتفاقية 
2٠ يونيو باأن على اللجنة امل�صرتكة ملراقبة اأبيي اإن�صاء خدمة �صرطة اأبيي142. على اأي حال، اأ�صر اخلري 
الفهيم الرئي�ص ال�صوداين للجنة امل�صرتكة ملراقبة اأبيي على وجوب اإن�صاء خدمة ال�صرطة واإدارية اأبيي يف 
ذات الوقت، مما ي�صد الطريق اأمام اإن�صاء قوة �صرطة وي�صمن وجود مربر ل�صتمرار بقاء القوات امل�صلحة 

ال�صودانية يف دفرا يف مواقعها. 

وبينما يوؤدي عناد حزب املوؤمتر الوطني وظائف متعددة، جتد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان نف�صها 
يف و�صع حرج. فالدينكا نقوك يف حالة غ�صب دائم من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، حيث ي�صعر 
اأبابا بتاريخ 27 �صبتمرب. اأما  العديد منهم باأنه مت التخلي عنهم خلل املفاو�صات على اتفاقيات اأدي�ص 
بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، فهذا قد عني اأن املوافقة على مطالب حزب املوؤمتر الوطني 
لو�صع عربي من اخلرطوم على راأ�ص املجل�ص الت�صريعي هو اأمر يف غاية ال�صعوبة من الناحية ال�صيا�صية. 

دينغ،  بيونغ  لوكا  اأ�صدر  يونيو،   26 ففي  نقوك.  الدينكا  عودة  تعقيد  على  ال�صيا�صية  الإدارة  غياب  عمل 
اإدارية  املدنيني يف  للموظفني  تعليمات  اأبيي،  ملراقبة  امل�صرتكة  للجنة  امل�صارك  �صوداين  اجلنوب  الرئي�ص 
حكومة  ا�صتغلت  وقد  اللجئني.  لعودة  ملئمة  اإدارية  هياكل  خللق  اأبيي  بلدة  اإىل  بالعودة  اأبيي  منطقة 
حال،  اأي  على  املنطقة.  اإىل  ال�صابقة  اأبيي  منطقة  اإدارة  باإعادة  ال�صودان  جنوب  لتهام  هذا  ال�صودان 
اأو�صحت املقابلت التي اأجريت يف �صهر يونيو ويوليو من عام 2٠12 مع اأع�صاء �صابقني يف اإدارة منطقة 
اأبيي كانوا وقتها مقيمني يف جوبا اأن املوظفني فقط ولي�ص الإدارة ال�صيا�صية- والتي تدعى املجل�ص التنفيذي 
يف اتفاقية 2٠ يونيو- هم الذين اأعيدوا اإىل اأبيي14٣. ويف 16 اأغ�صط�ص، بعثت حكومة ال�صودان ر�صالة اإىل 
قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي تعلمهم فيها باأنه �صتعاد اللجنة التنفيذية ملنطقة اأبيي اإىل املنطقة. 
�صهر  يف  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  به  قامت  الذي  الغزو  بعد  اللجنة  هذه  ال�صودان  حكومة  �صكلت  وقد 
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مايو 2٠11، والتي ل يعتربها الدينكا نقوك �صرعية. من �صاأن عودة الإدارة هذه اإ�صعال املوقف. ففي 26 
اأغ�صط�ص، وبعد املناق�صات التي متت بني الروؤ�صاء امل�صاركني للجنة امل�صرتكة ملراقبة اأبيي، تنازلت احلكومة 
ال�صودانية عن املطلب وقررت عدم اإر�صال اللجنة اإىل اأبيي. ومن غري املوؤكد ما اإذا كان يهدف ال�صودان 
اإىل الوفاء بوعده اأم ل. لكن من الوا�صح اأن ال�صجار على الإدارتني املتناف�صتني قد اأدى اإىل اإلغاء اجتماع 
اللجنة امل�صرتكة ملراقبة اأبيي الذي كان مقررا انعقاده بتاريخ 1٠ �صبتمرب واألقى بظلل من عدم اليقني 

يف اأر�ص �صيا�صية ه�صة بالأ�صل. 

اأ�صدر جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن بيانًا يف  اأن  اأول تغيري حقيقي يف الو�صع بعد  وقد حتقق 
24 اأكتوبر دعا فيه اإىل اإن�صاء فوري لإدارية يف اأبيي وامل�صادقة على مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة 
الهدف من ردة فعل  اأن  اأدناه(. اجلدير ملحظته هنا هو  بالتف�صيل  امل�صتوى يف �صهر �صبتمرب )نقا�ص 
حزب املوؤمتر الوطني على بيان جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن كان رف�ص املوعد النهائي البالغ 
�صتة اأ�صابيع للتو�صل اإىل اتفاق ب�صاأن اأبيي. وقد اأ�صبحت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان مقتنعة بعدم 
وقد  اأبيي.  يف  ا�صتفتاء  لإجراء  الأف�صل  ال�صبيل  هي  الدولية  الو�صاطة  وباأن  البلدين  بني  احلوار  جدوى 
اإزالته من و�صائل حزب املوؤمتر الوطني لعرقلة العملية  اإزالة ما ميكن  متثل جزء من ا�صرتاتيجيتهم يف 

التفاو�صية. 

اأبيي املوؤقتة وجمل�ص منطقة  اإدارية منطقة  اإن�صاء  بتاريخ 9 نوفمرب 2٠12، وافق الرئي�ص �صلفا كري على 
اأبيي. ففي بيان �صادر يف 9 نوفمرب، قال بيونغ دينغ اأن هذا �صيكون »�صر ل بد منه« للدينكا نقوك الذين 
قد يتوجب عليهم قبول امل�صريية كرئي�ص ملجل�ص منطقة اأبيي، لكنه كان قرارًا �صروريًا، حيث كانت احلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان بحاجة اإىل �صد الطريق اأمام اأ�صاليب التعطيل التي تنتهجها حكومة اخلرطوم. 
وكان من املفرو�ص تاأكيد قائمتي املر�صحني يف اجتماع اللجنة امل�صرتكة ملراقبة اأبيي ال�صابع املقرر انعقاده 
يف 22 نوفمرب بالتوافق مع قوائم املر�صحني التي قدمها الطرفان يف يونيو ويوليو 2٠11. لكن األغت حكومة 
ال�صودان الجتماع بدعوى اإنها بحاجة اإىل مزيد من الوقت لإعداد قائمة مر�صحيها. واأخريًا، وبتاريخ 16 
دي�صمرب، قال جنوب ال�صودان اأنه قد تلقى- ووافق على- قائمة مر�صحي حزب املوؤمتر الوطني ملجموعة من 
املنا�صب يف الإدارية املوؤقتة امل�صرتكة يف اأبيي. وعلى الإدارة، اإذا با�صرت مهامها، اأن تتيح معاجلة اإدارية 

اأف�صل حلالت الهجرة والعودة. 
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٠ ٢٠

واراب الوحدة

كم

جنوب

كردفــان

أبيي

دفرا

املنطقة العازلة" قوة األمم
املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

التحقق من هوية الدينكا نقوك
العائدين، تشرين أول ٢٠١٢
إلى كانون الثاني ٢٠١٣

طرق هجرة املسيرية
٢٠١٢-٢٠١٣

اشتباكات بني
الدينكا نقوكواملسيرية، ٢٠١٢

موقع اجليش الشعبي
لتحرير السودان

القاعدة الرئيسية لقوة األمم
املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي

جلنة االحتاد اإلفريقي رفيعة املستوى

حدود الوالية

أبيي

آجوك

موقع القوات املسلحة السودانية /
وجود امليليشيا املدعومة
من القوات املسلحة السودانية

أم خاريت

دوكورا

دنغوب

لوو

مابوك

رومامير وصول املسيرية
إلى جنوب
السودان مسدود

وصول املسيرية إلى جنوب
السودان مسدود

مالوالأووينأووين

كاداما

أولنهوم

آجوك

أمياث بيك

ني إنكواك

ماجاك

كيرنونغ

غنك بيال
مدينة أبيي

ونريوك 

مادينغ أجوينغ

"بورا-بورا"
وجود ميليشيا 

جنــوب   الســودان

الســودان

استراتيجية قوة األمم املتحدة
األمنية املؤقتة ألبيي ملوسم

رعي املاشية ٢٠١٢-٢٠١٣

خريطة ٦
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كان مو�صم الهجرة 2٠12-2٠1٣ اآمنًا ب�صكل كبري. فقد اأقامت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي 
دفع  وحاولت   )6 اخلريطة  )اأنظر  اأبيي  و�صط  يف  الرئي�صية  نقوك  الدينكا  مناطق  حول  عازلة  منطقة 
املمر  اأخذ  امل�صريية  من  الكثريون  حاول  حال،  اأي  على  والغربية.  ال�صرقية  املمرات  باجتاه  امل�صريية 
الأو�صط نتيجة نق�ص املياه واأرا�صي الرعي مما اأدى اإىل اندلع �صل�صلة من ال�صتباكات بني دينكا نقوك 
وامل�صريية يف كٍل من تاجايل ونونغ ودوكورا ومواقع اأخرى، وذلك خلل الفرتة املمتدة من فرباير اإىل 

يونيو 2٠1٣. 

من اأهم الأ�صباب التي اأدت با�صرتاتيجية قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي اإىل اندلع ا�صتباكات هو 
اأن فعالية املنطقة العازلة تدل �صمنًا على دخول امل�صريية اإىل جنوب ال�صودان بينما لن يح�صل امل�صريية 
يف املمر ال�صرقي على اأر�ص رعي كافية. لكن اأثناء مو�صم الرعي 2٠12- 2٠1٣، رف�صت ولية واراب وولية 
ال�صعبي  املهاجرون من م�صايقة اجلي�ص  وا�صتكى  ال�صودان  اإىل جنوب  باملرور  للم�صريية  ال�صماح  الوحدة 

لتحرير ال�صودان لهم. 

لبع�صهما  املجتمعني  عداوة  م�صتوى  على   2٠12 عام  يف  وامل�صريية  نقوك  الدينكا  بني  القائم  التوتر  يدل 
البع�ص. ففي 12 نوفمرب 2٠12، على �صبيل املثال، دخلت جمموعة من زعماء امل�صريية بلدة اأبيي على اأمل 
مقابلة اأع�صاء من قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي، والتي مل تتلق اإ�صعار م�صبق بالزيارة. وقد ا�صتد 
غ�صب الدينكا نقوك جتاه امل�صريية، الذين حملوهم م�صوؤولية منع اإجراء ا�صتفتاء اأبيي، وقام �صباب من 
الدينكا نقوك بقذف احلجارة على م�صجد كان يقيم فيه زعماء امل�صريية. وبينما كانت حتاول قوة الأمم 
املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي ا�صتعادة الهدوء، ُقِتَل بال�صدفة اأحد موظفيها الذي كان من �صمن ال�صباب 
األقوا باحلجارة على زعماء امل�صريية. وبعد املفاو�صات التي جرت بني قوة الأمم املتحدة الأمنية  الذين 

املوؤقتة لأبيي وزعماء امل�صريية والدينكا نقوك، ان�صحب زعماء امل�صريية من مدينة اأبيي عرب طريق دفرا.

املجموعات امل�صلحة
ال�صودان  ال�صعبي لتحرير  ال�صودانية واجلي�ص  بحلول �صهر يوليو 2٠1٣، ان�صحب كٌل من القوات امل�صلحة 
من اأبيي با�صتثناء قوة �صغرية من �صرطة النفط املرابطة يف دفرا. وقالت حكومة ال�صودان اإنها �صت�صحب 
هذه القوة حني يتم تاأ�صي�ص اإدارية منطقة اأبيي بالكامل. ونظريًا، ون�صبة لقبول تر�صيحات حزب املوؤمتر 

الوطني، يتوجب �صحب هذه القوة. 
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بتاريخ 1 دي�صمرب 2٠12، كانت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي موجودة بكامل قوتها يف اأبيي بثلث 
كتائب و�صل عدد اأفرادها ٣974 جندي. حيث ترابط الكتيبة الثالثة يف اآجوك جنوب اأبيي وترابط الكتيبة 
الرابعة يف مدينة اأبيي وترابط الكتيبة اخلام�صة يف دفرا اإذ تغطي اجلزء ال�صمايل من اأبيي. كما حتتفظ 
املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  وتقوم قوة  �صريعة.  ا�صتجابة  بقوة  لأبيي  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة 
لأبيي بحوايل 85 دورية يوميًا، وتعتزم الآن رفع هذا العدد، فقد بداأ مو�صم اجلفاف ومعه و�صل امل�صريية 
اإىل اأبيي. وقد حاولت قوات حكومية واأخرى غري حكومية العبور اإىل اأبيي يف عدة منا�صبات. ولقد حاول 
اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية- اإبان النزاع احلدودي على هجليج خلل 
الفرتة من 1٣ – 29 اأبريل- دخول منطقة اأبيي، بيد اأنهم ان�صحبوا اإثر مفاو�صات جرت بني قوة الأمم 

املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي واملجموعات ال�صيا�صية املعنية امل�صوؤولة عن تلك الوحدات الع�صكرية. 

بتاريخ 26 مايو 2٠12، دخلت اأبيي قادمًة من جنوب كردفان قوة موؤلفة من 7٠٠ - 8٠٠ من جي�ص حترير 
جنوب ال�صودان متوجهًة من دمبولويا اإىل كدمة، �صرق اأبيي. وتتاألف القوة من اأكرث من 6٠ عربة وم�صلحة 
مبدافع ر�صا�صة ثقيلة ومدافع م�صادة  للطائرات وقاذفات �صواريخ. وبعد تدخل قوة الأمم املتحدة الأمنية 

املوؤقتة لأبيي وحكومة ال�صودان، ان�صحبت القوة اإىل جنوب كردفان. 

بتاريخ 1٣ �صبتمرب 2٠12، انت�صرت كتيبة تابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية جنوب نياما على بعد ٣ كم من 
حدود اأبيي وبقيت هناك اإىل اأن طلبت منها قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي الن�صحاب. 

ل يبدو اأن الهدف من اأي غارة من هذه الغارات احتلل اأبيي، واإمنا يهدف لوجود قوات ع�صكرية، توغلت 
جي�ص حترير جنوب ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية م�صتعدة لل�صغط على املفاو�صات ولزرع حالة من 

عدم اليقني و�صط ال�صكان املدنيني. 

و�صع املفاو�صات
الحتاد  جلنة  حاولت  ال�صتفتاء،  اإجراء  ب�صاأن  املفاو�صات  تعرث  ومع   ،2٠12 عام  من  �صبتمرب  �صهر  يف 
الإفريقي رفيعة امل�صتوى تقدمي مقرتح جديد. وقد تلقت حكومة ال�صودان ر�صالة - بتاريخ 21 �صبتمرب- 
اإىل  بالإ�صافة  اأبيي  ملنطقة  النهائي  الو�صع  ب�صاأن  امل�صتوى  رفيعة  الإفريقي  الحتاد  جلنة  مقرتح  حتتوي 
وثيقة ن�صرتها �صابقًا بتاريخ 27 نوفمرب 2٠1٠، وذلك يف حماولًة لك�صر اجلمود حول ا�صتفتاء اأبيي الذى 

كان من املقرر اإجراءه يف �صهر يناير 2٠11. 
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اأبيي،  يف  ال�صتفتاء  قيام  فكرة  اإنعا�ص  امل�صتوى  رفيعة  الإفريقي  الحتاد  للجنة  احلايل  املقرتح   ويحاول 
ال�صابقة، فاإن املقرتح احلايل للجنة  اأكتوبر 2٠1٣. وعلى عك�ص القرتاحات  اإجراءه يف �صهر  بحيث يتم 
الحتاد الأفريقي رفيعة امل�صتوى يحدد من هو املوؤهل للإدلء ب�صوته. ووفقًا له يجب اأن يكون امل�صوتني اإما 
من جمتمع دينكا نقوك اأو �صودانيني اآخرين مقيمني. وتعرف الفئة الثانية على اإنها »الأ�صخا�ص املقيمني 
اإقامة دائمة يف منطقة اأبيي«. حتديد املوؤهل هذا مييز مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى عن 
بروتوكول اأبيي الذي ين�ص على ال�صماح بالت�صويت »لل�صودانيني الآخرين املقيمني« يف اأبيي، لكنه يو�صح 
)املادة 6.1 )ب( باأنه يجب التقرير ب�صاأن معيار تقييم الإقامة بوا�صطة جلنة ا�صتفتاءات اأبيي، وهي جلنة 

مل يتم ت�صكيلها اأبدًا ب�صبب اخللفات على من هو املوؤهل للت�صويت.

بتعريف معيار الإقامة، يهدف مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى اإىل جتاوز هذا اخللف. كما 
اإنه يحدد تكوين جلنة ا�صتفتاء منطقة اأبيي )النقاط 29-٣2(، اإذ يجب اأن ت�صم ممثلني اثنني من كل 
بلد ورئي�ص يعينه الحتاد الأفريقي. كما يحدد املقرتح جلنة ثانية تتو�صط يف اأي توترات تن�صاأ يف اللجنة 
الأوىل. ويطلق على الهيئة الثانية ا�صم هيئة ت�صهيل ا�صتفتاء اأبيي وتتاألف من ثلثة »اأ�صخا�ص ذوى مكانة 
دولية« )مقرتح جلنة الحتاد الأفريقي رفيعة امل�صتوى، النقطة ٣٣ )اأ((. وحيث ل تزال الكلمة النهائية 
اأبيي »و�صع  ا�صتفتاء  اأبيي، بينما �صيكون لهيئة ت�صهيل  ا�صتفتاء منطقة  اأهلية امل�صوتني تعود للجنة  حول 
ا�صت�صاري« فقط، فاإن مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى يحاول اإحالة البت يف اأمر من هو الذى 
ميتلك حق الإدلء ب�صوته اإىل الحتاد الإفريقي، وذلك لو�صح حد للماأزق بني ال�صودان وجنوب ال�صودان.

كما حتاول التفاقية تبديد خماوف امل�صريية عما �صيحدث يف حال ان�صمت اأبيي لدولة جنوب ال�صودان، 
وذلك بجعل تلك الدولة ت�صمن بالقانون »احلقوق العرفية جلميع الرعاة يف الهجرة وا�صتغلل املراعي 
املقرتح  يعهد  كما   .)8 )النقطة  التقليدية  املو�صمية  مل�صارات هجرتهم  وفقًا  ال�صودان  واملياه يف جنوب 
النف�ص.  عن  للدفاع  اأ�صلحتهم  بحمل  لهم  وال�صماح  املهاجرين  اأمن  �صمان  مهمة  ال�صودان  جنوب  اإىل 
من   1.1.٣ املادة  امل�صريية. مبوجب  تهدئة خماوف  املحتمل  فمن غري  ال�صمانات،  هذه  من  وبالرغم 
بروتوكول اأبيي، التزمت احلركة/ اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان بفكرة احتفاظ امل�صريية بحقوقهم 
التقليدية يف التنقل عرب اأبيي. لكن ذكر امل�صريية اإنهم تعر�صوا منذ ذلك احلني مل�صايقات م�صتمرة يف 
اأبيي ويف جنوب ال�صودان. اأخريًا، اقرتح املقرتح اقت�صام اإيرادات اأبيي النفطية امل�صتقبلية بحيث تكون 
اأبيي ٣٠% ، واملناطق احلدودية يف جنوب كردفان 2٠% لفرتة ل تقل عن خم�ص �صنوات، و%5٠  ح�صة 
للحكومة التي �صت�صيطر على املنطقة بعد اإجراء ال�صتفتاء. وكان الغر�ص من الدعم املادي املقدم اإىل 
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من  امل�صتوى  رفيعة  الإفريقي  الحتاد  جلنة  مقرتح  منعهم  الذين  امل�صريية  تر�صية  هو  كردفان  جنوب 
دخول ال�صتفتاء ب�صورة نهائية. 

حظي املقرتح بقبول جنوب ال�صودان ودعم �صفرية الوليات املتحدة الأمريكية لدى الأمم املتحدة �صوزان 
ال�صودان  قال  الإفريقي،  الحتاد  على  رده  ويف  الفور.  على  ال�صودان  رف�صًا من حكومة  لقي  لكنه  راي�ص، 
باأن املقرتح يتعار�ص مع قانون ا�صتفتاء اأبيي. اإذ ت�صمح املادة 14)1( من قانون ا�صتفتاء اأبيي للمقيمني 

بالت�صويت يف ال�صتفتاء وتن�ص اأن على جلنة ا�صتفتاء اأبيي اأن تقوم بتحديد معيار الإقامة. 

اعرت�ص ال�صودان على معيار الإقامة املفرو�ص من اخلارج. ودائمًا ما تقول حكومة ال�صودان باأن طريقة 
�صياغة مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى للإقامة ت�صتثني رعاة امل�صريية الذين يتعار�ص منط 

حياتهم مع مفهوم الإقامة الدائمة. 

اجلدالت الدائرة حول مقرتح جلنة الحتاد الأفريقي رفيعة امل�صتوى مطابقة للمناق�صات التي �صوهدت يف 
الفرتة التح�صريية لل�صتفتاء على النف�صال. وي�صر ال�صودان على اأن امل�صريية جزء من اأبيي ولهم احلق 
يف ان يكونوا جزءًا من عملية تقرير امل�صري ورف�ص اأي مقرتح يقوم با�صتبعادهم ا�صتنادا على كونهم �صبه 
رحل. وي�صر جنوب ال�صودان على اأن اأبيي هي منطقة تخ�ص دينكا نقوك ب�صكل اأ�صا�صي ويعود الأمر لهم 

للتقرير ب�صاأن اإىل اأين تنتمى. 

مقرتح  اإحياء  ال�صودانية  احلكومة  اقرتحت  الإفريقي،  الحتاد  اإىل  بها  بعثت  التي  الر�صالة  نهاية  ويف 
�صطرين  اإىل  اأبيي  تق�صيم  يقرتح  والذي  نوفمرب 2٠1٠،  �صهر  امل�صتوى يف  رفيعة  الإفريقي  الحتاد  جلنة 
مبوجب مر�صوم رئا�صي )اأنظر اخلريطة 7(. و�صي�صهد هذا ان�صمام الن�صف ال�صمايل، مبا فيه دفرا، اإىل 
ال�صودان، وقد رف�ص جنوب ال�صودان هذا املقرتح، وهو ما ترك البلدين يف نف�ص املواجهة التي كانا عليها 

قبل ال�صتفتاء على النف�صال. 

اأكتوبر،   2 ففي  علنيًة.  �صاخط  ال�صودان  جنوب  تقدير  اأقل  فعلى  املرة.  هذه  خمتلفًا  ال�صياق  كان  لكن 
اأبيي هي اأمر منتهي. ولن  اأموم كبري مفاو�صي جنوب ال�صودان لو�صائل الإعلم باأن م�صاألة  �صرح باقان 
وت�صر  الو�صطاء.  به  تقدم  الذي  باملقرتح  قبلنا  كحكومة،  جانبنا  فمن  اإ�صافية.  مناق�صات  هناك  يكون 
ا�صرتاتيجية جنوب ال�صودان احلالية على و�صاطة دولية. فهي تريد اأن يقوم جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم 
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والأمن باإ�صدار حكم بخ�صو�ص الو�صع واأن يقبل الطرفان باحلكم. من جانب اآخر، يقول ال�صودان باأنه 
يريد قرارًا مبا�صرًا يتو�صل له كل البلدين. وتنظر احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان اإىل البيان ال�صادر 
عن جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن بتاريخ 24 اأكتوبر باأنه م�صجع، حيث تن�ص الفقرة 9 منه باأن 
على كل طرف من الطرفني اأن يتفاو�ص مع الآخر حتت رعاية جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن، 
بتاريخ  اأبيي  ملنطقة  النهائية  املرحلة  ب�صاأن  والأمن  لل�صلم  الإفريقي  الحتاد  جمل�ص  مقرتح  على  وبناًء 
اأبيي، وذلك خلل مدة  النهائي ملنطقة  الو�صع  ب�صاأن  اإجماع  اإىل  التو�صل  اإىل  �صعيًا  �صبتمرب 2٠12،   21
�صتة اأ�صابيع من تاريخ اعتماد هذا البيان. كما يطالب املجل�ص من جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى 
بيان  من   1٠ الفقرة  وحتذر  الذكر.  اآنفة  ال�صتة  الأ�صابيع  مدة  انتهاء  فور  امل�صاركة  هذه  بنتائج  اإعلمه 
جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن اأنه يف حال عدم تو�صل الطرفان اإىل اتفاق ب�صاأن م�صتقبل اأبيي 
ال�صيا�صي، ف�صيقوم جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن باعتماد مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة 
امل�صتوى كمقرتح نهائي وملزم و�صي�صعى للح�صول على موافقة جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة عليه. 
وقد اأ�صيبت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان بخيبة الأمل من التمديد ملدة �صتة اأ�صابيع بينما قال حزب 
اأكتوبر باأن حكومة ال�صودان �صتعار�ص اأي جهود لإحالة الو�صع اإىل جمل�ص الأمن  املوؤمتر الوطني يف ٣1 
التابع للأمم املتحدة واأ�صر على اأنه لن يكون هناك اأي حل يفر�ص من جانب واحد. ويف 1 نوفمرب، رف�ص 
الإفريقي  الزمنية املحددة يف بيان جمل�ص الحتاد  ال�صقوف  ال�صودان،  الأول لرئي�ص  النائب  عثمان طه، 

لل�صلم والأمن. 

 5 تنتهي يف  التي  ال�صتة  الأ�صابيع  نهاية  �صيح�صل عند  بعد ذلك فهو ماذا  نف�صه  الذي طرح  ال�صوؤال  اأما 
اأكتوبر. فقد انغم�ص ال�صودان يف دبلوما�صية عالية مع رو�صيا، توجها امل�صاعد الرئا�صي نافع النافع بزيارة 
ال�صودان بحل  ال�صودان وجنوب  باأن رو�صيا تدعم فكرة قيام  اإىل مو�صكو. وعاد يف 8 دي�صمرب حيث قال 
ق�صية اأبيي �صويًا. اأي اأن رو�صيا لن تدعم �صدور قرار ملزم عن جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة يفر�ص 
اإجراء ا�صتفتاء على اأبيي، مما يعني اأنه �صيتم اإحباط اأي قرار ملجل�ص الأمن داعم  ملقرتح جلنة الحتاد 

الإفريقي رفيعة امل�صتوى. 

وقد �صنحت الفر�صة الأوىل ملجل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة بتاريخ 17 نوفمرب للتعليق على بيان جمل�ص 
الحتاد الإفريقي لل�صلم والأمن، وذلك حني جدد املجل�ص تفوي�ص قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي 
القيام  البلدين  الأمن رقم 2٠75 من  �صهر مايو 2٠1٣. وقد طلب قرار جمل�ص  اأخرى حتى  اأ�صهر  ل�صتة 
على الفور باإكمال اإدارة منطقة اأبيي لكنه بقي غري ملزم بالن�صبة ملر�صوم جمل�ص الحتاد الإفريقي لل�صلم 
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والأمن الذي يطالب الطرفني بامل�صاركة ب�صكل بناء يف العملية التي تقوم بو�صاطتها جلنة الحتاد الإفريقي 
رفيعة امل�صتوى جتاه اتفاقية نهائية. ففي اجتماع عقد بتاريخ 14 يناير 2٠12، بقي جمل�ص الحتاد الأفريقي 
»�صيحال  اأنه  على  ين�ص  دي�صمرب حيث   24 ال�صادر يف  بيانه  من  الرغم  على  ملزم  والأمن غري  لل�صلم 
تقرير م�صاألة الو�صع النهائي لأبيي اإىل اجتماعها على هام�ص اجلل�صة العادية احلادية والع�صرون للجمعية 
العمومية للحتاد يف اأدي�ص اأبابا يف �صهر دي�صمرب من عام 2٠12. فبدون حافز من جمل�ص الأمن التبع 
للأمم املتحدة يدعم مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى، وحيث ميلك جمل�ص الحتاد الإفريقي 
اآليات التنفيذ، فمن الوا�صح اأن امل�صافة بني الطرفني �صتحول دون اإحراز اأي  لل�صلم والأمن القليل من 

تقدم يف املفاو�صات ب�صاأن اأبيي يف امل�صتقبل املنظور. 

مواقف اأ�صحاب امل�صالح
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان

اإيجابية  �صبتمرب   27 بتاريخ  املوقعة  اأبابا  اأدي�ص  اتفاقيات  جتاه  ال�صودان  جنوب  يف  الفعل  ردة  تكن  مل 
بالإجماع. فبالإ�صافة اإىل الإ�صرابات امل�صتمرة يف جونقلي، يتوجب على احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
اأعلى �صمال بحر  التعامل الآن مع الغ�صب ال�صعبي من الن�صحاب املقرتح من منطقة امليل 14 التي تقع 
الغزال. ففي ٣ اأكتوبر، مبا�صرًة بعد توقيع التفاقيات، بعث كوول دينغ كوول كبري زعماء الدينكا نقوك 
بر�صالة لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي لت�صليمها اإىل جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة يحتج 
فيها من عدم اإجناز تقدم يف املحادثات حول اأبيي 144. وبعد يومني فقط، يف 5 اأكتوبر، قالت جمموعات 
�صبابية يف اأبيي اأنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات، ويف 7 اأكتوبر، �صجب دينق مادينق رئي�ص منظمة جمتمع 
اأبيي يف جوبا احلكومة ال�صودانية لرف�صها تنفيذ مقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى، ومعظم 
غ�صب الدينكا نقوك من�صب جتاه حزب املوؤمتر الوطني. وعلى اأي حال، يحتفظ دينكا نقوك بعدة مقاعد 
فعالة يف احلكومة ولديهم قوة �صغط قوية يف جوبا مما يجعل حدوث م�صاومة ب�صاأن اأبيي اأمر م�صتحيل 

تقريبًا. 

كان  ومهما   .)Sudan Tribune, 2012p( النزاع  تدويل  الآن  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  تريد احلركة 
الأمر، باعرتا�ص رو�صيًا ورمبا ال�صني على اأي قرار ي�صدر عن جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة، ف�صوف 

ت�صتمر املفاو�صات بامل�صتقبل املنظور على م�صتوى الحتاد الإفريقي.
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حتى لو كان هناك حتكيم دويل يف اأزمة اأبيي، فاإن هناك عدم يقني يف تاأثريه على الأمور يف اأر�ص الواقع. 
اأنه بعد ثلث �صنوات من حكم املحكمة الدائمة للتحكيم  اإذ  فالتدخلت الدولية ال�صابقة غري م�صجعة، 
تق�صيم  تقرتح  ال�صودان  حكومة  هي  وها  تر�صيم،  بدون  اللحظة  حتى  احلدود  تزال  ل  اأبيي  حدود  ب�صاأن 
املنطقة مرة ثانية. ولذلك من ال�صعب ت�صور حل دائم للأزمة يف اأبيي بدون موافقة ال�صودان وامل�صريية. 

دينكا نقوك
�صاد قلق ملحوظ بني الدينكا نقوك منذ ا�صتفتاء اجلنوب على النف�صال. فاملخاوف من اإهمال اأبيي اأدت 
اإىل القيام برتتيبات لإعلن ا�صتقلل من جانب واحد من قبل اإدارة منطقة اأبيي، وهى ما مل تتوقف اإل 
القلق بعد  ال�صودان. وقد ا�صتد هذا  ال�صعبية لتحرير  بعد �صغط �صيا�صي داخلي حاد من جانب احلركة 
اأع�صاء  اأطلق  وقد  الحتلل.  عام  وا�صتمر خلل  بوقت ق�صري  ال�صودان  ا�صتقلل جنوب  قبل  اأبيي  غزو 
املجتمع دعوات متكررة لتدخل من اخلارج. كما اأراد الدينكا نقوك اأي�صًا اإيقاف الت�صال مع جلنة الحتاد 
الإفريقي رفيعة امل�صتوى145. وعدم التو�صل اإىل اتفاق ب�صاأن اأبيي يف اآخر جولة من املفاو�صات يف اأدي�ص 

اأبابا اأتى مبثابة اإ�صافة لهذا التهمي�ص.

يلزم التعاطي مع وجهة نظر دينكا نقوك ب�صاأن املفاو�صات احلالية يف ال�صياق التاريخي. فهم يعتقدون 
باأنهم قد قدموا تنازلت يف اأر�صهم قبل حكم جلنة حدود اأبيي التي حددت منطقة دينكا نقوك جنوب 
به يف  الوعد  الذي مت  وال�صتفتاء  الغزال يف عام 195٣،  بحر  اإىل  العودة  فقرار عدم  بهم.  يطالبون  ما 
الأهلية  احلرب  اإبان  النقوك  لأر�ص  وامل�صادرة  وال�صتيلء  اأبدًا،  يتحقق  مل  والذي  اأبابا  اأدي�ص  اتفاقية 
الثانية، وفقدان اأجزاء من املنطقة من خلل قرارات جلنة حدود اأبيي واملحكمة الدائمة للتحكيم، واأخريًا 
النزوح  حلالت  تاريخي  �صرد  يف  جميعها  تلتقي  ال�صامل  ال�صلم  اتفاقية  نهاية  مع  ا�صتفتاء  اإجراء  عدم 
و�صوء املعاملة. وي�صر الكثري من زعماء الدينكا نقوك باأنه ما مل يتم التو�صل اإىل حل للأزمة ال�صيا�صية 
يف املنطقة فاإنهم �صيمنعون امل�صريية، الذين يحملونهم م�صوؤولية املاأزق جزئيًا، من الهجرة اإىل املنطقة 

.)Radio Tamazuj, 2012i(

ل يرغب الدينكا نقوك باأي م�صاومات اإ�صافية ب�صاأن اأبيي. على اأي حال، املجتمع مدرك باأن الأمر يعتمد 
على احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان لإيجاد حل للأزمة، لذلك ل يوجد انتقاد للحركة ال�صعبية لتحرير 

ال�صودان.
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حزب املوؤمتر الوطني
انتقدت  فقد  اخلرطوم.  يف  ال�صخط  بع�ص  �صبتمرب   27 بتاريخ  املوقعة  اأبابا  اأدي�ص  اتفاقيات  واجهت 
النتباهة- وهي �صحيفة يديرها خال الب�صري الطيب م�صطفى- التفاقية واأغلق جهاز الأمن واملخابرات 

الوطني مطبعتها. 

ل بد اأن حزب املوؤمتر الوطني را�ٍص من �صخط امل�صريية جتاه مقرتح ان�صمام اأبيي للجنوب. فبينما ظل 
ولكونه  ماأزق.  الآن يف  نف�صه  يجد  اأنه  األ  ل�صنوات،  ويغذيه  ال�صخط  ي�صتخدم هذا  الوطني  املوؤمتر  حزب 
ظل يعد امل�صريية باأبيي على مدى 2٠ �صنة، فل ميكنه الآن التخلي عنهم دون اأن يت�صبب يف موجة عارمة 
من الغ�صب. ول تقت�صر اأهمية م�صالح امل�صريية يف كونها قاعدة �صعبية ذات قيمة كبرية ك�صبها حزب 
املوؤمتر الوطني ل�صفه بعد اأن كانت متيل جتاه حزب الأمة. فقد ا�صتقطبت حركة العدل وامل�صاواة الكثري 
من الدعم بني امل�صريية، ويوجد وحدة ع�صكرية كبرية مكونة من امل�صريية يف فرع جنوب كردفان التابع 
للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال. وبا�صت�صحاب ان�صراف امل�صريية عن حزب املوؤمتر الوطني 
قواعد  اأهم  اأحد  مثلت  ما  وهى   - كردفان  وجنوب  �صمال  وليتي  يف  كردفان  غرب  ولية  دمج  اإثر  على 
امل�صريية ال�صيا�صية- فاإن حزب املوؤمتر الوطني ل يحتمل اإثارة غ�صب امل�صريية اأكرث يف م�صاألة اأبيي. ويلزم 
النظر اإىل قرار حزب املوؤمتر الوطني الأخري باإعادة اإن�صاء غرب كردفان، جزئيًا، باعتباره حماولة اأخرى 

لتهدئة وتر�صية امل�صريية. 

قدم حزب املوؤمتر الوطني موؤخرًا مقرتحني ب�صاأن م�صتقبل اأبيي، املقرتح الأول هو اأن ي�صارك امل�صريية يف 
اأي ا�صتفتاء م�صتقبلي حول م�صتقبل املنطقة، وهو اإجراء يعرف حزب املوؤمتر الوطني باأنه �صريف�ص مقدمًا 
من قبل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، اأو اأن ت�صكل »منطقة تكامل«، وهو اأي�صًا اإجراء يعرف موؤمتر 
)Radio Tamazuj, 2012e(. ي�صبه  احلزب الوطني باأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان �صرتف�صه 
نهج حزب املوؤمتر الوطني يف املفاو�صات منذ �صهر �صبتمرب 2٠12 ا�صرتاتيجيته يف التح�صري لل�صتفتاء 
على انف�صال اجلنوب: وهى عرقلة اأي حل ممكن للأزمة بينما يتظاهر باأنه يقدم بدائل يعرف اأنه �صيتم 

رف�صها مقدمًا. 

اآفاق م�صتقبلية
تظهر الأزمة يف اأبيي كل الإخفاقات على طول بقية احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان. فاملفاو�صات 
ال�صيا�صية والتحكيم الدويل ا�صتثنيا ب�صكل ممنهج املجتمعني – دينكا نقوك وامل�صريية – الذين تتعر�ص 
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حياتهم ومنطقتهم للخطر، مما اأدى اإىل حدوث توتر على الأر�ص حني اأخفق املجتمعان يف التفاق على ما 
تقرر لهما. ويعترب غياب نهج ت�صاوري حقيقي ل يقت�صر فقط على الأطراف ال�صيا�صية بل ي�صم املجتمعات 
املطالبات  الوطني من احتكار  املوؤمتر  التي مكنت حزب  الرئي�صية  الأ�صباب  اأهم  اأحد  اأي�صًا، هو  املحلية 
القانونية و�صط امل�صريية. فبال�صماح للأ�صوات القومية فقط بالتحدث، �صارت اأ�صوات امل�صريية والدينكا 

نقوك ب�صكل متزايد تكت�صب ال�صفة القومية. 
الآن املطالبة بها باعتبارها نطاقات  تتم  باملا�صي نطاقات م�صرتكة ال�صتخدام،  ال�صبب، ما كان  لهذا 
الدائمة  للمحكمة  النهائي  والقرار  اأبيي  حدود  جلنة  فتقرير   .)Johnson, 2010a( ح�صرية  حقوق 
را�صخة. فمن اجلوانب غري  ل�صالح حدود  قائمة  ثانوية  قو�صا عن غري ق�صد مطالب حقوق  للتحكيم 
املحكمة  مرافعات  اأثناء  ب�صدة  ال�صودان  حكومة  انتقدته  والذي  اأبيي-  حدود  جلنة  تقرير  يف  املعتادة 
الدائمة للتحكيم - هو قرارها برت�صيم منطقة ذات حقوق م�صرتكة، وذلك بجعل احلدود ال�صمالية من 
اأبيي ين�صف منطقة احلقوق امل�صرتكة. ولإ�صفاء ال�صبغة الر�صمية على منطقة احلقوق امل�صرتكة، طبق 
التقرير مبداأ العدل والإن�صاف. هذا ميثل م�صكلة لأن مناطق احلقوق امل�صرتكة مل تكن بال�صابق مناطق 
العوامل  من  متغرية  وجمموعة  �صخ�صية  علقات  اأ�صا�ص  على  عملت  لكنها  املكان،  حيث  من  معرفة 
يف  امل�صرتكة  احلقوق  نطاقات  جعلت  التقرير  ويف  وقتذاك.  القائم  ال�صياق  يف  تندرج  التي  ال�صيا�صية 
نطاقات حمددة بخطوط طول ودوائر عر�ص، وهو نهج مغاير خلطوط الرعي املرنة، التي كانت متليها 
�صلت القرابة واملوا�صي، وهى ما كانت فيما م�صى تنظم الرعي. وقد كثفت املحكمة الدائمة للتحكيم 
ملنطقة احلقوق  ال�صمايل  المتداد  باأن  ق�صت  اإىل حقوق مطلقة حني  الثانوية  التحول يف احلقوق  هذا 
اإىل م�صوغات منطقية غري  ا�صتند  اأبيي قد  تقرير جلنة حدود  به يف  الذى وردت  النحو  امل�صرتكة على 
احلقوق  ملنطقة  ال�صمايل  المتداد  بذلك  تاركة  اأبيي،  م�صاحة  بتقلي�ص  اأي�صًا  ق�صت  اأنها  كما  كافية، 
امل�صرتكة داخل حدود ال�صودان، وبذا تكون قد حولته ب�صورة فعالة اإىل منطقة تخ�ص امل�صريية ب�صكل 

.)PCA, Final Decision, 2009, p. 235( ح�صري

– تعرب  اأو جنوبية  يعرفها كحدود �صمالية  املرء  اإن كان  – �صواء  اأي كانت  فاإن حدود قومية  اأبيي،  يف 
هما:  متوافقني  غري  عمل  لإطاري  �صعيد  غري  تزاوج  عنها  وينجم  امل�صرتكة،  الرعي  اأرا�صي  خلل  من 
باعتبارها  املنطقة  على  ح�صرية  ب�صلطات  كيان  يطالب  حيث  القومية  بال�صيادة  املطلقة  املطالبات 
تعريف لوجودها، وحركات ارحتال متذبذبة يف منطقة حقوق م�صرتكة. وقد ل يكون من الغريب يف ظل 

هذه الظروف اأن ت�صبح مناطق احلقوق امل�صرتكة اأ�صا�صًا ملطالبات بحقوق ح�صرية. 
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ال�صيادة يف  نقل  تف�صري  عدم  »يجب  اإنه  اإىل  وي�صري  د  م�صدَّ للتحكيم  الدائمة  للمحكمة  النهائي   القرار 
�صياق تر�صيم احلدود على اأنه يبطل احلقوق التقليدية با�صتعمال الأر�ص )PCA, 2009, p. 90(. لكن 
بالواقع، �صيوؤثر نقل ال�صيادة على احلقوق التقليدية با�صتخدام الأرا�صي. واملاأ�صاة املتاأ�صلة يف طريقة 
ال�صيا�صية  احلقوق  عن  التقليدية  احلقوق  ف�صل  يوؤدي  اأن  اإمكانية  هي  اأبيي  مع  الدويل  املجتمع  تعامل 
.)Craze, 2012( الثابتة اإىل اإلغاء »احلقوق التقليدية«، وهى ما ي�صعى الف�صل بينهما للمحافظة عليه
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04 احلدود بني والية الوحدة وجنوب كردف�ن

نتائج عامة
• ال�صراع على هجليج وخر�صانة يف جنوب كردفان، وما ي�صاحبه من مظاهر ع�صكرية على احلدود، 	

 .2٠12-2٠11 الرعي  مو�صم  خلل  الوحدة  ولية  اإىل  ال�صمال  رعاة  هجرة  ملنع  كبري  ب�صكل  اأدى 
فا�صتمرار التوتر و�صل�صلة ال�صتباكات خلل مو�صم الهجرة 2٠12-2٠1٣ ظلت تعيق هجرة امل�صريية 

اإىل ولية الوحدة. 
• ال�صمال 	 بدو  وبني جمموعات  املجتمعني  بني  العلقات  عك�صت  الرعي 2٠12-2٠11،  مو�صم  خلل 

التي  باريانغ،  ت�صهد  فلم  الثانية.  الأهلية  احلرب  اإبان  القائمة  التاريخية  الروابط  كبرية  ب�صورة 
خلل  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�ص  منيعًا  معقًل  كانت  والتي  نقوك  الدينكا  عليها  ي�صيطر 
لعقود من  ريونغ  الدينكا  ب�صبب غ�صب  ال�صبب يف ذلك جزئيًا  ويعود  ال�صمال.  احلرب، هجرة من 
غارات امليلي�صيات التي تدعمها القوات امل�صلحة ال�صودانية. فقد ح�صلت هجرة ال�صمال يف حمافظة 
كانت  والتي  احلرب  اأثناء  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  ل�صيطرة  خا�صعة  تكن  مل  التي  ميوم 

تربطها علقات اأقوى مع ال�صودان جزئيًا من خلل وجود امليلي�صيات. 

مقدمة
با�صتثناء منطقة اأبيي املتنازع عليها، يعترب ال�صريط احلدودى بني وليتى الوحدة وجنوب كردفان البالغ 
وت�صم  ال�صودان.  وجنوب  ال�صودان  بني  احلدود  على  للم�صاكل  عر�صة  الأكرث  اجلزء  هو  كم،   27٠ طوله 
هذه املنطقة معظم الإحتياطات النفطية املتنازع عليها وقد عانت من الكثري من ال�صراعات منذ اإعلن 
ا�صتقلل جنوب ال�صودان بتاريخ 9 يوليو 2٠11. فالنزاعات على املو�صع الفعلي للحدود يف هذه املنطقة 
را�صخة لدرجة اأن حكومة ال�صودان �صارت متيز بني املناطق »املطالب بها« واملناطق »املتنازع عليها«. فبعيد 
توقيع اتفاقيات اأدي�ص اأبابا يف �صهر �صبتمرب من عام 2٠12، قال حزب املوؤمتر الوطني باأن هجليج مل تكن 
مدرجة على لقائمة  املناطق  املتنازع عليها، واأن مناطق اأ�صافيه لن يتم اإدراجها فى القائمة. اإذ ترف�ص 
حكومة ال�صودان اأن حتتمل اإمكانية طرح حكومة جمهورية جنوب ال�صودان لهذه املناطق كمتنازع عليها، 
حيث ترى اأن هذه املناطق، مبا فيها هجليج، جمرد مناطق مطالب بها ولي�ص مناطق متنازع عليها فعليًا. 
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ال�صودانية146 وطائرات  للقوات امل�صلحة  تابعة  اأنتونوف  واأبريل من عام 2٠12، قامت طائرات  يف مار�ص 
ال�صعبي  بينما قامت قوات اجلي�ص  الوحدة  نوع �صوخوي بق�صف مواقع داخل ولية  الأر�صي من  الهجوم 
حكومة  تعتربها  والتي  هجليج،  بغزو  وامل�صاواة  العدل  حركة  مقاتلي  مع  بالإ�صرتاك  ال�صودان،  لتحرير 
ال�صودان جزءًا من جنوب كردفان. بعد اإن�صحاب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من هجليج يف نهاية 
�صهر اأبريل، خفت حدة القتال على حدود ولية الوحدة، بيد اأن ال�صتباكات داخل جنوب كردفان اإ�صتمرت 

واإ�صتمرت القوات امل�صلحة ال�صودانية فى ق�صف مناطق �صمال بحر الغزال. 

على اأي حال، وعلى الرغم من اأن حدة ال�صراع قد خفت يف ولية الوحدة، اإل اأن تواجد امليلي�صيات قد 
اإ�صتمر حتى �صهر اأبريل 2٠12. هذه امليلي�صيات مت متويلها وت�صليحها من قبل احلكومة ال�صودانية اإل اإنها 
حظيت بدعم من داخل الولية اأي�صًا، مبا يف ذلك من قبيلة البول نوير التي ي�صعرون بالتهمي�ص. وت�صتفيد 
امليلي�صيات من النق�صامات التي تر�صخت اإبان احلرب الأهلية الثانية عندما كانت ولية الوحدة مزيجًا 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  ل�صيطرة اجلي�ص  املناطق خا�صعة  بع�ص  كانت  نفوذ خمتلفة حيث  من مناطق 
والبع�ص الآخر ل�صيطرة قادة ع�صكريني �صبه م�صتقلني ذاتيًا واأخرى ل�صيطرة القوات امل�صلحة ال�صودانية. 
وقد اقت�صر معظم ن�صاط امليلي�صيات يف ولية الوحدة منذ اأبريل 2٠12 على حمافظة ميوم وهي منطقة 
اإبان احلرب الأهلية الثانية. من عدة، كما  كانت خارج نطاق �صيطرة اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
�صتظهر درا�صة احلالة هذه، تعك�ص الأحداث التي وقعت يف اأجزاء من ولية الوحدة ما ظل يحدث اإبان 
ال�صودان على  اإ�صعاف �صيطرة جنوب  ال�صودان  الثانية عندما حاولت ميلي�صيات حكومة  الأهلية  احلرب 
حقول النفط، وذلك وقت اأن كان هناك القليل من ال�صيطرة احلكومية الفعالة على ما هى الآن منطقة 

حدودية. 

فقد  اإ�صتقلله.  ال�صودان  جنوب  اأعلن  اأن  منذ   2٠٠5 لعام  ال�صابق  الو�صع  على  التغيريات  بع�ص  طراأت 
اأدى القتال على طول احلدود والإح�صا�ص القومي املكثف يف جنوب ال�صودان اإىل اإحداث حتول فى مو�صم 
الوحدة  ولية  اإىل  للعبور  امل�صريية  رعاة  ي�صلكها  كان  التي  الرعي  م�صارات  العديد من  �صار  اإذ  الهجرة، 
اأبرمت موؤخرًا، يعتقد معظم رعاة  التي  اتفاقيات الرعي  م�صارات غري �صالكة. وعلى الرغم من �صل�صلة 
ال�صمال باأن اإقامة حدود قومية جديدة يعني باأنهم لن يكونوا قادرين على دخول الأرا�صي التي يقومون 

برعي ما�صيتهم فيها خلل مو�صم اجلفاف. 

 وبينما ظلت حكومة ال�صودان توا�صل دعمهما للمجموعات املتمردة يف ولية الوحدة، فاإن حكومة جمهورية 
جنوب ال�صودان ظلت – منذ نيلها للإ�صتقلل وحتى الآن-  تدعم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – 
�صمال يف جنوب كردفان. هذا ال�صراع ظل يهدد الهجرة واأي اتفاقيات م�صتقبلية ب�صاأن احلدود. ولدعم 
كل الطرفني لهذه املجموعات املتمردة جذور تعود للحرب الأهلية الثانية، األ اأن مواقفهما لي�صت متطابقة: 



الرعي  اخلطوط الفا�صلة     1٠5

فحكومة جمهورية جنوب ال�صودان م�صتمرة يف دعمها للع�صيان امل�صلح للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
يف  اأما  كردفان،  جنوب  يف  مكثف  حملى  بتاأييد  ويحظى  تقريبًا  بالكامل  م�صتقل  ج�صم  وهو  – ال�صمال، 
حمافظة ميوم فاإن حكومة ال�صودان تدعم مليلي�صيات لها تاأييد �صئيل على امل�صتوى املحلي، على الرغم عن 
ما لها من مظامل تاريخية عميقة �صد احلركة/  اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. ويعترب الدعم املقدم 
من حكومة ال�صودان ذو اأهمية بالغة، ومن غري املرجح اأن هذه اجلماعات كانت �صتتمكن من الإ�صتمرار يف 

الوجود بدون اأ�صلحة ودعم القوات امل�صلحة ال�صودانية. 

كان للإغلق الفعال للحدود بني ولية الوحدة وجنوب كردفان خلل ال�صنة املا�صية اأثره على حياة التجار 
ال�صودان  ال�صودان، وذلك بعد قرار حكومة  اإىل جنوب  للعبور  الذين واجهوا �صعوبة متزايدة  ال�صماليني 
النيل  اأعايل  ومثل  ال�صودانية.  امل�صلحة  القوات  قبل  من  م�صايقات  من  تله  وما  جتاري  ح�صار  بفر�ص 
املجاورة، كانت ولية الوحدة قبل الإ�صتقلل تعتمد على التجارة مع ال�صودان لتاأمني ما ي�صل حتى %9٠ 
اإثيوبيا، بحيث ميكنها  النيل، لي�ص لولية الوحدة حدود مع دولة ثالثة، مثل  اأعايل  من �صلعها. وبخلف 
تزويد ال�صلع يف حال اإنقطاع الطرق املوؤدية اإىل ال�صودان. وب�صبب اإعتماد ولية الوحدة على ال�صمال لتاأمني 
ال�صلع، فقد ارتفعت الأ�صعار ارتفاعًا حادًا منذ ا�صتقلل جنوب ال�صودان. وقد كان اأثر احل�صار اأكرث حدًة 
املدن هي  وهذه  ال�صودان.  القادمني من  للتجار  الأوىل  التوقف  كانت حمطة  التي  البلدات احلدودية  يف 

الأبعد عن طرق التموين التي تربط عا�صمة الولية بانتيو مع جوبا واأ�صواق اأوغندا وكينيا. 

اأ�صواأ �صيناريو فى املنطقة احلدودية برمتها.  املا�صية ميثل  ال�صنة  الوحدة على مدى  ما ح�صل يف ولية 
اإذ ل يوجد اتفاقية ب�صاأن احلدود الفعلية، ف�صًل عن احل�صار التجاري والتعطل الكامل تقريبًا لدخول 

جمموعات الرحل ال�صودانيني املراعى. 

تاريخ ق�صري عن احلدود
يطغى على �صكان الأرا�صي احلدودية لولية الوحدة  قبائل البول وليك واجليكاين نوير147. وت�صتقر هذه 
القبائل اإىل ال�صمال مبا�صرة من نهر بحر الغزال، والذى ي�صق طريقه عرب منت�صف الولية. واإىل ال�صمال 
توجد قبيلة الدينكا ريونق وهي جمتمع ينتمى للدينكا بادانق148. اأما جماعة الدينكا بادانق فهي جمموعة  
اأبيي ودينكا  توجد يف املناطق النيلية على احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان وت�صم دينكا نقوك يف 
الرنك يف اأق�صى �صمال ولية اأعايل النيل، اأما الدينكا بادانغ فهم باملقابل جزء من �صعب الدينكا الأكرب 
يف جنوب ال�صودان. وغالبية املنطقة احلدودية تتكون من اجلزء الأكرث توغًل فى اإجتاه ال�صمال من �صهول 
اجلنوب الطينية، والتي متتد �صماًل من نهر كري وت�صل حتى اأ�صفل جبال النوبة. وبدرجة كبرية يقع نطاق 

مراعي مو�صم اجلفاف الذي ت�صتخدمه جمموعات رحل ال�صمال داخل حدود هذه املنطقة.
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تقطن املنطقة احلدودية جمموعتان من امل�صريية احلمر هما: اأولد عمران ومركزهم املجلد يف جنوب 
كردفان والذين يذهبون مبا�صيتهم اإىل اجلنوب �صنويًا فى مو�صم اجلفاف عرب اأبيي و�صوًل اإىل اأبيامنوم 
وميوم، واأولد كامل الذين يهاجرون من بحرية كيلك عرب خر�صانة باإجتاه حمافظة باريانق �صمال ولية 
ليبلغوا  وباريانق  هجليج  عرب  الذهاب  على  والفليتة  الفلتة  جمموعتي  اأي�صًا  اإعتادت  كما  الوحدة149. 

حمافظة ربكونا. 

بداية احلكم  19٠2 فى  للعام  تعود  تقارير-  تاريخ معقد. وهناك  ريونق على وجه اخل�صو�ص  ولدينكا 
كيلك  بحرية  لتبلغ  �صماًل  تتوغل  مناطق  فى  ريونق  لدينكا  تواجد  عن  امل�صرى-  الإجنليزى  الثنائي 
ملكيتها  ريونغ  دينكا  يدعى  التى  للمنطقة  ال�صمالية  الأقا�صي   فى  كردفان  جنوب  فى  حاليًا  تقع  التي 
)Johnson, 2012, p. 1; ICG, 2011b, p.11(. ففي اأول عقدين من القرن الع�صرين، ظل دينكا ريونق 

يبلغون ال�صباط الربيطانيني ب�صكل منتظم باأن غارات امل�صريية جتربهم على التحرك جنوبًا. وحتى عام 
19٣1، كانت جمتمعات دينكا ريونق - اإىل جانب جمتمعات النوير يف املنطقة احلدودية- تتنقل باإ�صتمرار 
بني مديريات بحر الغزال وكردفان وجبال النوبة واأعايل النيل)Johnson, 2010b, pp. 57-58(. اأما 
اآخر اإنتقال رئي�صي �صابق لل�صتقلل يف عام 1956 – وعليه ميثل اأ�صا�صًا للحدود املعا�صرة بني ال�صودان 
ريونق  ال�صامل- فقد وقع عام 19٣٠، وحينها مت حتويل دينكا  ال�صلم  اتفاقية  ال�صودان بح�صب  وجنوب 
من كردفان اإىل اأعايل النيل. ويفتقر ال�صجل الر�صمي للحدود بني املقاطعات يف عام 19٣1 - والذى ترد 
تفا�صيله يف �صجل ر�صمى حلكومة ال�صودان- للو�صوح ب�صاأن املوقع الدقيق للحدود بني كردفان واأعايل النيل 
وبني كردفان وجبال النوبة15٠، ويعود ذلك ب�صكل جزئي لكونه ي�صف احلدود م�صتخدمًا معامل ت�صاري�صية 
مل تعد موجودة. ومن الإ�صتحالة مبكان التو�صل ب�صكل عملي اإىل منطقة »ا�صجار هجليج« الذى تتم الإ�صارة 

اإليها يف مدونات ال�صجل الر�صمي151. 

اإبان  وكذلك  الأوىل،  الأهلية  احلرب  اإبان  النيل  اأعايل  بغرب  يعرف  كان  الوحدة  بولية  الآن  يعرف  ما 
قيام حكومة اجلنوب الإقليمية مبوجب اتفاقية اأدي�ص اأبابا 1972. ولقد اأحدث اإكت�صاف النفط يف اأواخر 
الوحدة لأول مرة  ال�صبعينيات تغيريات جوهرية يف دينماكيات املنطقة احلدودية. فقد مت اقرتاح ولية 
اإقامة حمافظة  الع�صرين، وذلك عندما حاول الرئي�ص جعفر النمريي  اأوائل ثمانينيات القرن  كاإ�صم يف 
يوحي  وكما  ظاهريًا،  كردفان.  جنوب  من  واأجزاء  اأبيي  ومنطقة  النيل  اأعايل  غرب  من  تتكون  جديدة 
والواقع،  احلقيقة  فى  لكن  واجلنوب.  ال�صمال  بني  الإن�صجام  لتعزيز  الوحدة  ولية  �صممت  فقد  اإ�صمها، 
كانت خطة النمريي جزءًا من تاريخ طويل جلهود متعاقبة تبذلها احلكومة ال�صودانية ت�صعى لر�صم احلدود 
الداخلية على نحو ي�صمن بقاء املوارد حتت �صيطرتها. ويف هذه احلالة، فاإن خلق ولية الوحدة يرمى ملنع 
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حكومة اجلنوب الإقليمية من بلوغ حقول النفط املكت�صفة حديثًا وقتذاك حول بانتيو. لكن اإحتجت حكومة 
اجلنوب الإقليمية على مقرتح النمريي باإقامة ولية جديدة )ICG, 2011b, p.2(. وقد مت اإ�صفاء ال�صفة 
اإقليم اجلنوب اإىل  الر�صمية على ولية الوحدة يف عام 198٣ عندما قامت احلكومة ال�صودانية بتق�صيم 
ثلثة نطاقات وهي بحر الغزال واأعايل النيل وال�صتوائية. ومت بعدها تق�صيم اأعايل النيل اإىل ثلثة مناطق 

من �صمنها غرب اأعايل النيل التي اأعيدت ت�صميتها لت�صبح الوحدة. 

الوحدة  بقاء حقول نفط ولية  ل�صمان  �صيا�صية يف حماولة  اآليات  ال�صودانية  اإ�صتعملت احلكومة  وبينما   
حتت �صيطرتها، فقد مت اأي�صًا توظيف حملة ع�صكرية من�صقة اإبان احلرب الأهلية لإخراج جمتمعات حدود 
اأوائل حقول النفط التي مت تطويرها، على اأن  جنوب ال�صودان من حقول النفط. وقد كانت هجليج من 
اإنتاج النفط توقف ب�صرعة نتيجة اإندلع احلرب. ولقد كانت ولية الوحدة من اأوائل املناطق التي تر�صخت 

.)Johnson, 2011, pp. 60-61( فيها احلرب

اإىل  بالوكالة، وهى ما قامت بدورها -  بت�صليح ميلي�صيات  ال�صودانية  اإندلع احلرب قامت احلكومة  بعد 
يزال  ول  احلدودية.  املنطقة  يف  املقيمني  املدنيني  وق�صف  مبهاجمة  ال�صودانية-  امل�صلحة  القوات  جانب 
النزوح اجلماعي الذى جنم عنها عالق بالأذهان ب�صكل عميق يف ولية الوحدة، وهو الأمر الذى يحفز 
مطالبات جنوب ال�صودان احلدودية، والتي تهدف جزئيًا اإىل التغلب على اخل�صائر وحالت النزوح التي 
خلفتها احلرب152. وقد �صاركت ملي�صيات امل�صريية يف الهجوم على ولية الوحدة، وهو ما زاد من �صعوبة 
على  يح�صبون  اجلنوب  بدخول  لهم  بال�صماح  الآن  يطالبون  الذين  فالرعاة  احلالية:  الرعي  اتفاقيات 
اأولئك الذين اأخرجوا اأهايل جنوب ال�صودان من مناطق تقع اإىل ال�صمال اأكرث قبل 2٠ عام فقط. وهذا 
التاريخ مثل منا�صبة فارقة لدى جمموعة اللور من دينكا ريونق على وجه اخل�صو�ص؛ ففي اأبيامنوم، طرد 
الأثيوبية  اللجئني  خميمات  اإىل  منهم  الكثري  وفر  تقريبًا،  الدينكا  املواطنني  جميع  امل�صلحني  املرحلني 
اأ�صبحت هذه املناطق التى نزحوا منها فى املا�صى مثار  )Gagnon and Ryle, 2001, p.16(. وقد 

اأبيامنوم ذكرى مقتل ريونغ كوور  نزاع يف املفاو�صات على احلدود. ففي كل �صنة يخلد دينكا ريونق من 
كيوت، زعيم الدينكا ريونغ حينئٍذ، والذى حدث يف 16 اأبريل 198٣. ويوجه اللوم فيما يخ�ص ذاك املوت 
اإىل جمتمع امل�صريية، ويقولون باأن هذا اأحد اأ�صباب رف�صهم لهجرة ال�صودانيني اجلنوبيني يف مو�صم رعي 

.)CI, 2011( 2٠12-2٠11

الت�صدع الذى حدث اإبان احلرب الأهلية الثانية م�صتمر اأي�صًا داخليًا يف ولية الوحدة. فخلل ال�صنوات 
الأوىل من احلرب، هزم اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان حركة اأنيانيا 2 التى �صكل النوير غالبيتها. وبعد 
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هزميتها وموت معظم قادتها، تلقى الق�صم الأعظم ممن تبقى من مقاتلي اأنيانا 2، حتت قيادة فاولينو 
ماتيب، دعمًا من القوات امل�صلحة ال�صودانية، وعمل ق�صم منهم كحرا�ص للنفط ليمنعوا اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان من دخول مربعات 1و 2 و 4 يف ولية الوحدة15٣. فى البدء حتت قيادة ال�صادق املهدي 
)1986-1989(، ثم بعدها حتت قيادة الب�صري)1989-(، اإ�صتخدمت احلكومات املتعاقبة يف اخلرطوم 
ميلي�صيات تتكون ب�صكل اأ�صا�صى من النوير لل�صيطرة على مناطق اإنتاج النفط يف ولية الوحدة، وفى ذات 
الوقت يقومون بت�صوير ال�صراع  على اأنه »حرب النوير الأهلية«154 ويتن�صلون من م�صوؤولية امليلي�صيات155. 

وتقدمي �صف �صامل لهذه الفرتة املعقدة من تاريخ ولية الوحدة يقع خارج نطاق ورقة العمل هذه156.

الأمر الهام الذي ي�صتحق التاأكيد عليه هنا هو اأن هذه النق�صامات يف ولية الوحدة ل تزال قائمة حتى 
اليوم. ففي عام 2٠11، اإندجمت جمموعات من املتمردين  لت�صكل جي�ص حترير جنوب ال�صودان، ولقد 
كانت تلك بالأ�صا�ص قوات خدمت حتت قيادة ماتيب اأو كانت موالية ل�صباط خدموا حتت قيادة ماتيب. 
يف �صهر اأبريل ومايو 2٠11، �صن جي�ص حترير جنوب ال�صودان بقيادة بيرت قديت الذي لعب دورًا هامًا يف 
حركة / جي�ص وحدة جنوب ال�صودان �صل�صلة من الهجمات يف حمافظة ميوم157. جاديت وماتيب كلهما 
من ميوم، وكلهما من النوير بول. وقد رد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باإ�صتخدام القوة  واتهم اأهايل 
)Small Arms Sur-  ميوم جي�ص اجلنوب بحرق القرى و�صرقة املوا�صي واإطلق الر�صا�ص على املدنيني
)vey, 2011b. وقد خرج قديت من جي�ص حترير جنوب ال�صودان لين�صم اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 

ومقاتلو  ال�صودان.  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  مع  مدجمة  الآن  وقواته   ،2٠11 اأغ�صط�ص  �صهر  يف  ال�صودان 
النوير بول -الذين خدموا حتت قيادة بولينو اأو قديت- هم من قاد كل ما تبقى من ميلي�صيات يف ولية 
الوحدة حتى بداية اندماجهم يف اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف اأبريل – مايو 2٠1٣. يخالج النا�ص 
يف ميوم ال�صعور بالإق�صاء جراء معاملتهم على يد حكومة جنوب ال�صودان، مما اأدى اإىل الدعم امل�صتمر 
ملقاتلى التمرد. وب�صكل عام يلقى اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان با�صتمرار م�صوؤولية اأعمال التمرد على 

نوير ميوم، وهو افرتا�ص يذكر بانق�صامات احلرب الأهلية الثانية158.

اللحقة  الفرتة  خلل  ال�صماليني  هجرة  على  اأي�صًا  الوحدة  ولية  يف  الأهلية  احلرب  انق�صامات  ت  اأثرَّ
ال�صعبي  اجلي�ص  ل�صيطرة  الثانية  الأهلية  احلرب  فرتة  معظم  خلل  الباريانق  خ�صع  فقد  للنف�صال. 
لتحرير ال�صودان، والنزوح اجلماعي للدينكا ريونغ – �صكان باريانغ الرئي�صيني – ب�صبب هجمات ميلي�صيا 
امل�صريية اإ�صافة للتوتر الذي �صهدته احلدود �صمال باريانغ اجتمعا للحد من الهجرة املو�صمية لل�صماليني.

مع  متوا�صًل  ات�صال  الثانية  الأهلية  احلرب  اإبان  ميوم  حمافظة  �صهدت  فقد  ذلك،  من  النقي�ص  وعلى 
جمموعات الرحل ال�صودانيني حيث خ�صعت املحافظة يف معظم فرتة احلرب ل�صيطرة ميلي�صيات ماتيب 
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املرعية بوا�صطة القوات امل�صلحة ال�صودانية. يف عام 1991، على �صبيل املثال، اأبرم ريك ما�صار اتفاقية مع 
عدد من فروع امل�صريية اأف�صت اإىل اإن�صاء �صوق �صلم يف حمافظة ميوم. ومت تدمري ال�صوق يف عام 1997 
بعد توقيع اتفاقية �صلم اخلرطوم مما اأدى اإىل ن�صوب قتال بني رياك وماتيب159. اأن�صيء �صوق �صلم اآخر 

يف مانكني وخ�صعت اإدارته بالت�صامن ملمثلني عن النوير وامل�صريية. 

كان يوجد حتى عام 2٠٠6 اتفاقيات م�صتمرة لقت�صام املياه بني جمتمعات ميوم ومهاجري امل�صريية. ومنذ 
النف�صال، ا�صتمر جتار ال�صمال واملهاجرين يف املجيء اإىل ميوم واإن كان ذلك باأعداد قليلة. وحتى يف 
حمافظة ميوم، بروابطها مع ال�صودان منذ زمن احلرب، اأثر الإح�صا�ص القومي املتعاظم بجنوب ال�صودان 
على انتقال النا�ص عرب حدودها. وحقيقة، كانت العلقة بني رعاة ال�صمال وجمتمعات اجلنوب امل�صيفة 

اأثناء احلرب اأف�صل مما �صار عليه احلال بعد عام 2٠٠5.

اأهايل حمافظة ميوم �صاخطون من كون امل�صريية بعد النف�صال �صاروا يدعون ملكية اأرا�صي- متتد حتى 
تنفذ  ال�صامل، مل  ال�صلم  اتفاقية  بعد  �صنتني  اأول  ففي  لهم.  ملكيتها  – تعود  نف�صه  ت�صمل كري  وبل  كري 
اتفاقيات الرعي املوقعة بني امل�صريية و�صلطات املحافظة يف ميوم16٠. وكما هو يف مناطق حدودية اأخرى، 
توؤثر الأحداث على الديناميكيات يف ميوم. ففي �صهر فرباير من عام 2٠1٠، على �صبيل املثال، اأُجِه�ّص 
اجتماع مقرتح بني زعماء امل�صريية والنوير بعد الهجمات التي �صنتها امل�صريية على اأبيامنوم واأ�صفرت عن 

مقتل ٣9 �صخ�صيًا161. 

احلدود: 2005 – 2011
بالرغم من موجات النزوح املتعاقبة التي تعر�ص لها النوير، اإل اأنه �صمح للم�صريية بالنتقال اإىل حمافظة 
ميوم حتى عام 2٠٠6. وقد تدهورت العلقة بني املجموعتني منذ ذلك احلني، على اأنها ظلت اأف�صل من 

العلقة بني دينكا ريونغ وامل�صريية يف حمافظة باريانق. 

قول  – بح�صب  ذلك  يف  ال�صبب  ويعود  املزاج  يف  هام  تغري  حدث  ال�صامل،  ال�صلم  اتفاقية  توقيع  ومنذ 
النوير- اإىل ادعاءات امل�صريية بامتلك الأر�ص حتى نهر كري. وقد اأدى ذهاب امل�صريية مبطالبهم اإىل 
اإق�صائهم من الأر�ص التي يطالبون بها، بينما ت�صرف النوير على نحو ميكنهم من  غايات ق�صوى اإىل 
احلفاظ على حقوقهم  يف الأر�ص القائمة الآن. وب�صكٍل مواز، اإن حدث وحتققت مطالب امل�صريية، فاإن 
النوير بول كان �صيتم اإق�صائهم من نف�ص الأر�ص. كما اأن هناك اأنباء ظلت ترد تفيد باأن امل�صريية يطالبون 
بالأر�ص من اأجل البقاء يف حمافظة ميوم اإىل ما بعد رعى مو�صم اجلفاف. هذه الروايات مبالغ فيها ب�صكل 

�صبه موؤكد، لكنها تظهر مدى قلق امل�صريية بخ�صو�ص ما يت�صورونه من خماطر تتعلق برتتيبات رعيهم. 
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يعزى تدهور العلقة بني النوير وامل�صريية اإىل ثلثة اأ�صباب اأخرى. يتمثل ال�صبب الأول يف كون امليلي�صيات 
امل�صريية.  ا�صتخدمها  التي  ميوم  اإىل  املوؤدية  امل�صارات  نف�ص  �صلكت  الوطني  املوؤمتر  حزب  من  املدعومة 
ويعتقد الكثريون من النوير باأن هذه املجموعات كانت تعمل بان�صجام مع اأفراد امليلي�صيا بحيث يبلغونها 
عن اأماكن تواجد القطعان ثم ي�صرتكون �صويًا يف الإغارة عليها 162. ويف �صهر اأبريل 2٠11، اتهم م�صوؤولون 
من ولية الوحدة امل�صريية بامل�صاركة يف هجمات امليلي�صيا يف حمافظة ميوم. وعلى الرغم من تعذر تاأكيد 

ذلك اإل اأن هذه التهامات اأدت اإىل حالة من انعدام الثقة املتنامي جتاه امل�صريية. 

– 2٠1٠ قد حطمت التفاهم الذي  اأن الهجمات التي وقعت خلل الفرتة 2٠٠5  اأما ال�صبب الثاين فهو 
�صاد بني املجموعتني خلل �صنوات احلرب. وحتى �صهر اأبريل 2٠٠8، كان هناك �صوق- للفحم واخل�صب 
ب�صكل رئي�صي- قائم يف خر�صانة، التي تقع مبا�صرة �صمال احلدود بني ولية الوحدة وجنوب كردفان، يدار 
بوا�صطة دينكا ريونق وامل�صريية. وقد مت تدمري هذا ال�صوق اأثناء القتال الذي ن�صب بني �صكان املدينة من 
دينكا ريونغ وقوات امل�صريية. وقد اأدى العنف اإىل نزوح 4٠٠٠ من املدنيني الذين فروا اإىل ولية الوحدة، 
وهو ما مكن القوات امل�صلحة ال�صودانية من اإحكام قب�صتها على املنطقة. وقد اأدت الهجمات اإىل تدهور 

العلقة بني النوير وامل�صريية خلل الفرتة التي تلت لتفاقية ال�صلم ال�صامل.

يف عام 2٠٠9، لقي ثلثة من النوير حتفهم يف وانكاي يف الطرف ال�صرقي ملحافظة ميوم. واأثناء الفرتة 
اأولد  من  جمموعات  حاولت  ميوم،  حمافظة  وزعماء  امل�صريية  بني   2٠1٠ فرباير  لجتماع  التح�صريية 
اإيقافهم من قبل اجلي�ص  اأبيي اإىل ولية الوحدة. وقد مت  اأن ت�صلك امل�صار ال�صرقي الذي مير عرب  كامل 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان حول اأبيامنوم لأنهم كانوا يحملون اأ�صلحة. اأدت املواجهة اإىل عودة العنف وقتل 
٣9 �صخ�ص و�صردت نحو 8٠٠ عائلة. وخلل نف�ص الفرتة، ا�صتبك اأولد عمران مع وحدات اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان اأثناء ما كانوا ي�صلكون ذات م�صار الرعي. وحاول اجتماع عقد يف بانتيو يف �صهر مار�ص 
ت�صوية هذه التوترات، ومت التفاق على جمموعة من مناطق الرعي كما حددت اأعداد الأ�صلحة ال�صغرية 

امل�صموح للم�صريية بحملها معهم داخل الولية اأثناء ما يقومون بالرعي16٣.

لكن مل تنفذ التفاقية. واأحد اأ�صباب ذلك هو رف�ص اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ال�صماح للم�صريية 
التفاقية.  اأتاحته  الذي  دنيا  حدود  يف  املح�صور  ال�صغرية  الأ�صلحة  من  العدد   ذاك  معهم  يدخلوا  باأن 
وب�صبب خماوف امل�صريية من �صرقة املوا�صي والهجمات النتقامية، مل ي�صافر امل�صريية اإىل جنوب ال�صودان 
مبعظم  اأ�صوة   - التفاقيات  جمموعة   بني  الت�صاق  عدم  اأن  الأمر  هذا  ي�صرح  التفاقية.  بقية  تنفذ  ومل 
التفاقيات الأخرى املوقعة على طول املنطقة احلدودية – يظل قائمًا لأنها تفرت�ص وجود لعب فعال من 
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الولية يحتكر القوة، وفى حقيقة الأمر هناك عدة اأطراف م�صلحه يف منطقة مثل ولية الوحدة، واأي�صًا 
لتحرير  ال�صعبي  املحليني مبا فيهم اجلي�ص  اللعبني  اإملء �صروط على  الولية على  لعدم قدرة حكومة 

ال�صودان.

رعاة  على  يتوجب  اأنه  اإل  الولية،  م�صتوى  على  املوقعة  الكثرية  الرعي  اتفاقيات  من  الرغم  على  ثالثًا، 
امل�صريية التفاو�ص مع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على الأر�ص. وكما هو احلال يف �صمال بحر الغزال، 
ل يعترب هذا الأمر تطورًا جديدًا بعد 2٠٠5 بل ا�صتمرار ملمار�صة تعود لفرتة احلرب حيث كانت م�صارات 
ال�صودان. ففي  ال�صعبي لتحرير  الرعاة تخ�صع لإدارة وتنظيم اجلي�ص  الرعي وال�صرائب املفرو�صة على 
ولية الوحدة، وكما يف عام 2٠1٣، مل تعقد تقريبًا اأي اجتماعات رعي دون العتماد على اإ�صفاء �صرعية 
اأو اجلي�ص. وهذا يعني باأن الرعي يتوقف الآن على الو�صع الع�صكري.  خارجية �صواء من حكومة الولية 
ويف اأوقات الأزمات، كما هو احلال اأثناء ال�صتباكات احلدودية التي وقعت بني فرباير و اأبريل من عام 
2٠12، يتوقف مو�صم الرعي ب�صكل فعال. ففي عام 2٠12، على �صبيل املثال، �صحب امل�صريية يف اأبيامنوم 
وامل�صاواة  العدل  ال�صودان / حركة  ال�صعبي لتحرير  ال�صمال حينما وقعت هجمات اجلي�ص  اإىل  ما�صيتهم 

على هجليج164. 

اأدى اإغلق اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان للطريق اأمام حركة امل�صريية اإىل حالت ح�صار يف ال�صودان 
باملقابل. ففي الفرتة التح�صريية لل�صتفتاء على النف�صال، منعت امل�صريية عددًا من املركبات من املرور 
عرب جنوب كردفان، جزئيًا على اأقل تقدير كانتقام من اإغلق م�صارات الرعي. وقد زاد هذا الو�صع من 

انعدام الثقة بني �صكان جنوب ال�صودان وامل�صريية. 

واأحد اأهم التمزقات يف العلقة جنم عن الهجوم الذي وقع على خر�صانة يف عام 2٠٠8 165. وخر�صانة هي 
نقطة �صمالية على حدود ولية الوحدة وجنوب كردفان تطالب بها حكومة جمهورية جنوب ال�صودان. وقد 
انتقلت ال�صيطرة عليها من يد اإىل يد عدة مرات اأثناء احلرب وعملت اأي�صًا ك�صوق. وقد ا�صتمر اجلي�ص 
عام  يف  اإليه  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  ان�صمام  عند  خر�صانة  على  ي�صيطر  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 
Small Arms Survey, 2006( 2٠٠6(. ووقعت ا�صتباكات حول مريم بني قوات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 
ال�صودان وامل�صريية يف �صهر دي�صمرب 2٠٠7 ويف �صهري يناير ومار�ص من عام 2٠٠8. وقد ا�صتعل فتيل القتال 
ال�صتباكات  اندلعت  اأبريل 2٠٠8،  امل�صريية. ويف  لرعاة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  ملعاملة اجلي�ص  نتيجة 
ثانيًة بني اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وامل�صريية ب�صبب نزاع على ق�صية قيد النظر يف حمكمة، حيث 
حاول اأخوين من امل�صريية ا�صرتداد مبلغ من املال من رجل من الدينكا. يف 24 اأبريل، اندلع القتال حول 
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قرية جارا�صنا )تعرف اأي�صًا با�صم الكيلو 2٣، اأو نقطة التفتي�ص 2٣( وقد ُدِمَرت القرية. بعد ذلك، تو�صل 
اأحمد هارون، وايل جنوب كردفان، وتعبان دينق قاي، الذى كان يف ذلك الوقت وايل  ولية الوحدة، اإىل 
اتفاقية اأمر مبوجبها تعبان اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باأن يعيد النت�صار اإىل اجلنوب اأكرث 166. وقد 
اإحدى  يعتربونها  ال�صودان من منطقة  لتحرير  ال�صعبي  نتيجة لن�صحاب اجلي�ص  ريونق  دينكا  ثار غ�صب 

نطاقات �صكنهم التاريخية. وزاد من هذا الغ�صب حتول الكيلو 2٣ اإىل قاعدة للميلي�صيات167. 

كما اندلعت ا�صتباكات اأخرى على طول احلدود بني ولية الوحدة، جنوب كردفان يف عام 2٠11، خا�صًة يف 
حمافظة ميوم، بينما قاتل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان اإىل جانب جي�ص حترير جنوب ال�صودان168. 
الرعي 2٠12-2٠11  اإىل ميوم خلل مو�صم  التوتر هذه، حدثت هجرة ناجحة  الرغم من حالت  وعلى 

.)AI,2012(

 وتعترب العلقة بني الدينكا ريونق وامل�صريية يف حمافظة باريانغ متوترة اأكرث منها بني امل�صريية والنوير 
يف ميوم. ويتحدث دينكا حمافظة باريانق عن وقوع غارات وهجمات على املا�صية يف نهاية مو�صم الرعي 
عندما يهم امل�صريية بالعودة اإىل ال�صمال. وهذه اأ�صكال تقليدية للغارات التي تقع يف نهاية مو�صم الرعي 
ال�صعور  تنامي  وو�صط  ال�صودان،  ا�صتقلل جنوب  منذ  اأي حال،  على  القطيع.  لزيادة حجم  ترمى  والتي 
القومي، ي�صعر الدينكا ريونق باأنه لي�ص عليهم حتمل هذه الغارات وبالتايل ت�صاهم هذه الهجمات يف تعكري 

الأجواء بني املجموعتني. 

التي  الأحداث  ب�صبب  و 2٠٠8 عن م�صارها  املقررة يف للوب يف عامي 2٠٠7  الهجرة  خرجت موؤمترات 
وقعت يف خر�صانة169. كما توقف موؤمتر هجرة اآخر عقد يف بانتيو يف عام 2٠٠8 ب�صبب ال�صتباكات التي 
وقعت يف باريانق يف �صهر نوفمرب والتي خلفت اأربعة قتلى من الدينكا. �صهد عام 2٠٠9 حالت اأكرث من 
القتال يف باريانق ومت ت�صجيل 1٠ اإ�صابات. وقد اأ�صهم العنف يف تدهور كامل للعلقات بني امل�صريية ودينكا 

ريونق. 

واحدة  اأنه مل حتدث هجرة  اإل  العام 2٠٠5،  التي وقعت منذ  العديدة  الرعي  اتفاقيات  الرغم من  على 
تقريبًا، وتعك�ص هذه احلقيقة  ال�صعف املتاأ�صل يف التفاقيات الر�صمية والتي تعترب هامة بالن�صبة ل�صلطة 
الولية واملجتمع الدويل. واإن كانت املجتمعات امل�صيفة غري مرحبة بالقادمني، وينتابها �صعور باأن هناك 
ت�صاهم يف حدوث  الر�صمية لن  فاإن التفاقيات  تتم معاجلتها،  تاريخية ظلت ترتكب �صدها ومل  اأخطاء 
مو�صم  خلل  باريانق  حمافظة  يف  ناجحة  هجرة  حدوث  تقريبًا  امل�صتحيل  من  و�صيكون  حقيقية.  هجرة 
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الرعي 2٠12-2٠1٣. هذا هو الو�صع يف ولية الوحدة التي تفتقر ب�صكل خا�ص لنظام �صيطرة فعالة من 
قبل �صلطات الولية مثل ذلك املوجود يف �صمال بحر الغزال. 

بالن�صبة   م�صاكل  يف  تت�صبب  احلدود  لإغلق  الرامية  ال�صودان  حكومة  م�صاعي  ظلت   ،2٠٠5 العام  ومنذ 
حيز  دخل  الذى  التجاري،  احلظر  اأدى  وقد  والوحدة.  كردفان  جنوب  وليتي  يف  احلدودية  للمجتمعات 
التنفيذ يف مايو2٠11، يف ارتفاع اأ�صعار الوقود و�صلع اأخرى ب�صكل جنوين. وعلى كٍل، حتى قبل ذلك الأمر 
مت تخفي�ص �صريات ال�صلع عرب احلدود، ف�صًل عن تقل�ص الفر�صة  املتاحة اأمام اجلنوبيني الذين يعربون 
احلدود بحثًا عن عمل. هذه اخلطوة اأدت اإىل مفاقمة ما كان �صائدًا من اختلل يف ميزان تكافوؤ املنفعة، 
والذى قاد اىل قدوم الرعاة ال�صماليني اإىل الأرا�صي اجلنوبية، ولكن بدون اأن تقابلها حركة مقابلة من 
الرعاة اجلنوبيني �صماًل. ووجد اجلنوبيني الذين عادوا اإىل اجلنوب للإدلء باأ�صواتهم �صعوبة بالغة يف 
العودة اإىل ال�صمال للعمل، وكان اأولئك الذين يعودون من ال�صودان يروون ق�ص�صًا عن امل�صايقات والتجنيد 
الإلزامي. واأدى هذا اإىل تكون ت�صور اأكرث قتامة عن الرعاة ال�صماليني يف ولية الوحدة، والذين اأتهموا يف 

املا�صي بكونهم وكلء حلكومة ال�صودان17٠.

يف بداية مو�صم الرعي، عانت املجتمعات امل�صيفة من اأجل احل�صول على الغذاء، و�صاحب ذلك القتال يف 
حمافظة ميوم الذى اأدى لنزوح النا�ص اإىل حمافظتي ربكونا واأبيومنوم. وعانت هذه الأخرية ب�صكل خا�ص 
من نق�ص الغذاء، وذلك لكونها ا�صتمرت يف ا�صت�صافة اأعداد متزايدة من اأولئك الذين كانوا ينزحون اإليها 
من اأبيي. ولقد كان لحتدام العداء بني امل�صريية واملجتمعات امل�صيفة، بالإ�صافة لعدم وجود قدر كاف من 

الغذاء واملاء بحيث ي�صمح باقت�صامه مع الرعاة، وقعًا م�صوؤومًا على مو�صم الرعي.   

فر�ص حدود دولية
اختلفت اتفاقيات الرعي يف الوحدة ملو�صم 2٠11-2٠12 عن تلك املوقعة خلل العامني ال�صابقني. فبدًل 
من اأن يبداأ تنظيم العملية على م�صتوى الولية، بداأت املفاو�صات على م�صتوى املحافظة171. ويبدو اأن هذه 
التي  ال�صنوات الأوىل  اإبان  التي حدثت  اأقل مما كان عليه احلال يف الهجرات  اإىل عنف  اأف�صت  العملية 
اأعقبت العام 2٠٠5. مبوجب اتفاقية بانتيو للهجرة 29-٣1 مار�ص 2٠12، يعني على ممثلي امل�صريية اأن 
يلتقوا مفو�ص املحافظة وزعيمها التقليدي قبل بدء الهجرة، ومع هوؤلء املمثلني  يتوجب مناق�صة ق�صية 
الأمنية، مثل جهاز  الأجهزة  تعمل  بينما  النارية  الأ�صلحة  بتنظيم حيازة  الولية  اإدارة  و�صتقوم  الهجرة. 

ال�صرطة يف جنوب ال�صودان، ب�صكل اأ�صا�صي على متابعة اأمن امل�صريية172.
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منذ النف�صال، اأ�صبح من ال�صعب اأي�صًا التفريق بني اأفراد امليلي�صيات والرعاة. فبعد حرب اأهلية طويلة، 
والنوير من  الريونق دينكا  اأخلت م�صتوطنات  التي  امليلي�صيات  انخرطت فيها امل�صريية ب�صكل مركزي يف 
�صكانها، ي�صتبه الكثري من النا�ص يف كون امل�صريية جوا�صي�ص حلزب املوؤمتر الوطني. هذا الحتمال يغري 
م�صارات الرعي، حيث يتدخل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ل�صمان عدم قيام امل�صريية بالرعي بالقرب 
من املواقع الع�صكرية احل�صا�صة، ويوؤثر على ما ي�صمح للم�صريية باأن يجلبوه  معهم. فقد ذكرت الهواتف 
والكامريات يف مفاو�صات الرعي باعتبارها مواد مثرية للريبة. وعدم اليقني يعنى اأي�صا اأن الأحداث ميكن 
اأن تخرج ب�صهولة اأكرث عن نطاق ال�صيطرة، وميكن اأن ينظر ل�صلب املا�صية باعتباره هجوم ميلي�صيا، مبا يف 

ذلك من عواقب دولية ل مربر لها.

على جانبي احلدود، قامت ديناميكيات الدولة بت�صكيل الرعي بطرق بعينها. وتتمثل واحدة من امل�صكلت 
الرئي�صية التي توردها ال�صلطات التقليدية يف ولية الوحدة يف عدم ح�صور الكثري من �صخ�صيات امل�صريية 
القيادية لجتماعات الرعي17٣. ويعزى ذلك جزئيا اإىل منع حكومة ال�صودان ل�صيا�صيي امل�صريية من ح�صور 
هذه الجتماعات وعدم اعرتافها بالتفاقيات املوقعة وتهديدها للم�صاركني. وبالن�صبة لل�صخ�صيات ذات 
املكانة املرموقة يف الت�صل�صل الهرمي للم�صريية فاإن الأمر يهدد �صبكات الدعم املقدم من اخلرطوم. وعلى 
نحو ما قاله ب�صكل حذر اأحد �صباب امل�صريية الذى كان حا�صرًا يف اأحد الجتماعات، »�صيوخنا يتاأثرون 
بالأمور ال�صيا�صية ول ي�صتطيعون احل�صور« )CI, 2012b, p.5(. ويعنى هذا الغياب اأن ال�صخ�صيات الهامة 
من �صكان جنوب ال�صودان الذين يح�صرون الجتماعات تت�صكك يف التزام امل�صريية بالتفاقيات. وبالن�صبة 
لأفراد هذه املجموعات- والذين يولون اعتبارا كبريًا لعامل ال�صن واملكانة يف الت�صل�صل الهرمي ال�صيا�صي- 
فاإن اقت�صار املبتعثني للجتماعات ال�صيا�صية على ال�صباب واأولئك الذين ل ميتلكون األقاب يدل على عدم 
احرتام، وبل �صك ي�صري اإىل اأن هوؤلء احلا�صرين للجتماع ل ي�صتطيعون التحدث با�صم اجلماعة ككل. 

وهذا الفتقار للثقة يف ممثلي امل�صريية يعمل اأي�صًا على تقوي�ص فعالية اتفاقيات الرعي ب�صكل عام.

امل�صريية  ميكن  التي  امل�صارات  ت�صكل  الع�صكرية  العتبارات  فاإن  احلدود،  من  ال�صودان  جنوب  جانب  يف 
الولية  ف�صلطات  ذلك  ومع  ال�صودان.  جنوب  اإىل  الهجرة  عند  معهم  جلبه  ي�صتطيعون  وما  ي�صلكوها  اأن 
غري قادرة على �صمان اأمن الرعاة. وقد ظلت جماعات الفلتة- والتي تعترب تاريخيًا اأقل عددًا ونفوذًا 
يف  �صئيل  اأمل  وجود  مع  املا�صية،  على  مكثفة  غارات  عن  متكرر  نحو  على  تبلغ  امل�صريية-  من  �صيا�صيا 
احل�صول على تعوي�ص. ويف عام 2٠٠9، �صرق �صبان من الدينكا 1٣٠٠ من اأبقار الفلتة ومل ي�صرتد اأي 

منها )كونكوردي�ص، 2٠1٠د، �ص. 59(.



الرعي  اخلطوط الفا�صلة     115

اآخر  حدث  ولقد  ال�صودان.  جنوب  ا�صتقلل  منذ  نوعية  ناحية  من  الهجرة  تركيبة  تتغري  مل  عام  ب�صكل 
حتول معترب مع احلرب الأهلية الثانية، عندما برز اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وامليلي�صيات املدعومة 
املنطقة  يف  اأهمية  الأكرث  الفاعلة  والقت�صادية  ال�صيا�صية  اجلهات  باعتبارهما  ال�صودانية  احلكومة  من 
وما   2٠1٣ عام  رعي  وم�صارات  اجلي�ص.    نحو  الرعي  اتفاقيات  توجيه  اإعادة  عملية  وبداأت  احلدودية، 
يرتبط بها من م�صكلت تعترب اإىل حد كبري موروثة من تلك الفرتة174. يف فرتة ما بعد ال�صتقلل، متت 

�صياغة هذه التغيريات يف قالب ال�صيا�صة الر�صمية للدولة.

الديناميكيات ال�صيا�صية احلالية
وقدر  الدنيا.  حدوده  اإىل   )8 اخلريطة  )انظر   12-2٠11 مو�صم  خلل  الوحدة  ولية  يف  الرعي  هبط 
م�صوؤولون ر�صميون يف ولية الوحدة اأن ن�صبة امل�صريية الذين دخلوا الولية فعليًا يف حدود 1٠% اإىل %15 
التوقيع على  بعدد من الجتماعات ومت  الرعي  بداأ مو�صم  يفدون عادة.  الذين  امل�صريية  فقط من جملة 
�صل�صلة من اتفاقيات الرعي: كان هنالك اجتماعات حملية يف ميوم واأبيامنوم وربكونا خلل �صهر يناير 

2٠12 واجتماع على م�صتوى الدولة يف بانتيو من 29 فرباير حتى 2 مار�ص 2٠12.

وا�صتمرت الهجرة املحدودة اإىل حمافظة ميوم، مع عبور امل�صريية - اأولد عمران ب�صكل اأ�صا�صي – من 
اأبيي اإىل �صمال �صرقي املنطقة، اإىل حيث املراعي حول كايكاجن. ويقول امل�صريية باأنهم دفعوا ال�صريبة 
ويف  ال�صودان.  لتحرير  ال�صعبي  قبل اجلي�ص  للم�صايقات من  وتعر�صوا  الفرتة،  ملرات عديدة خلل هذه 
24 اأبريل 2٠12 قالوا باأنه متت �صرقة 127 من ما�صيتهم حيث مت اإرجاع 2٣ منها فقط من قبل حمافظ 

.)CI, 2012e, p.61( املحافظة

ت�صبب  ب�صكل عام،  باأولد عمران.  اأ�صا�صا  تتعلق  اأبيامنوم  اإىل  امل�صريية  الهجرة من  اأي�صا بع�ص  ح�صلت 
على  الجتماع  قبل  احلوادث.  بع�ص  وجود  من  بالرغم  ال�صطراب  من  ي�صري  قدر  ال�صماليني يف  الرعاة 
م�صتوى الدولة يف بانتيو بوقت ق�صري، يف 25 فرباير، قتل اثنان من امل�صريية و�صرقت املا�صية على حدود 
اإقليم ربكونا. وتوا�صل الجتماع وفقًا ملا كان مقررًا. يف يونيو 2٠12، �صرق رعاة امل�صريية 2٠٠ بقرة من 
على طول حدود ميوم-اأبيامنوم. وا�صرتد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان الأبقار175، ولكن قتل ثلثة من 

امل�صريية واثنان من الدينكا يف العملية.

بانتيو، مل ي�صل  اإقليم باريانق. وعلى الرغم من التفاقية املوقعة يف  اإىل  اأولد كامل  باملقابل مل يهاجر 
امل�صريية. ويعزى ذلك جزئيا اإىل ال�صتباكات يف هجليج وقرا�صنة )اإىل اجلنوب من خر�صانة مبا�صرة( 
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التي تقع يف م�صار هجرة اأولد كامل. كما اأن دينكا روينق يف باريانق يعتربون اأي�صًا �صبه جممعني على معاداة 
وجودهم. وقد قال جتار ال�صوق يف باريانغ مرارا اأن املجتمع ل يريد من امل�صريية اأن ياأتوا لريعوا يف املنطقة 
ولكن احلكومة اأ�صرت على ذلك176 وحتى اإن مل تكن احلدود متوترة بذات الطريقة قبيل مو�صم اجلفاف 

القادم، فاإنه يظل من امل�صتبعد جدا اأن يتمكن اأولد كامل من العبور اإىل اإقليم باريانغ دون م�صكلت.
مل يح�صر الفلتة الجتماع يف بانتيو يف يناير- مار�ص 2٠12. فبعد زيارة �صابقة لباريانغ يف يناير 2٠12 
بغر�ص حتديد �صروط مو�صم الرعي، قتل زعيم الفلتة من قبل جمهولني يف طريق عودته اإىل ال�صودان، 

وهو ما اأدى اإىل تعليق مو�صم الرعي.
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مو�صم  على  بظللها  األقت  على طول احلدود  الأحداث  اأن  اإل  كبرية،  ا�صتباكات  وقوع  بالرغم من عدم 
الرعي. ويف بداية �صهر يونيو 2٠12، توجب على قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي منع امليلي�صيات 
من التحرك اإىل اأبيي، ويف يونيو ويوليو 2٠12 كان هنالك ن�صاط متكرر للمتمردين يف اأبيامنوم وحولها. 
ومت ال�صتباه يف م�صاعدة امل�صريية لهذه اجلماعات177. وغريت الهجرة اإيقاعها اأي�صا ردا على ال�صتباكات 
التي وقعت على احلدود مع ان�صحاب رعاة امل�صريية من اأبيامنوم خلل القتال يف هجليج. وذكر اثنان من 
الزعماء يف اأبيامنوم اأنهم ل يريدون جميء امل�صريية لأنهم جلبوا معهم انعدام الأمن، واأ�صافوا باأنهم مل 

ي�صمحوا مبرورهم �صوى ا�صتجابة ل�صغط حكومة الولية178.

رمبا كانت ولية الوحدة هي الأكرث ت�صررا- من بني �صائر وليات جنوب ال�صودان- من احل�صار التجاري 
الذي فر�صته حكومة ال�صودان يف مايو 2٠11. وقد اأثر غياب التجارة اأي�صًا على م�صارات رعي امل�صريية. 
ويتمثل اأحد عنا�صر تبادل املنفعة اخلا�ص مبو�صم الرعي كون التجار ال�صماليني قد اعتادوا – على نحو 
تقليدي- على جلب امللح وال�صم�صم والوقود وال�صكر والدقيق و�صراء املا�صية من اجلنوب179. وقد اأوجدت 
هذه التبادلت علقة من العتماد املتبادل بني الطرفني. واأدى توقف التجارة والهجرة يف حمافظة باريانق 
اإىل ارتفاع اأ�صعار الوقود بن�صبة 4٠٠%. وقد كانت الهجرة اإىل حمافظة ميوم يف حدودها الدنيا، وا�صتمر 
املهربون يف العمل، وذلك مع بقاء جتار امل�صريية يف ميوم بعد مغادرة الرعاة يف يونيو 2٠12 18٠. بينما 
ظلت طريق خر�صانة-هجليج مغلقة ملعظم مو�صم اجلفاف ب�صبب ال�صراع، بيد اأن املهربون قد متكنوا من 
العبور اإىل ولية ميوم، األ اأن عدد التجار كان اأقل من املعتاد ب�صبب تهديدات حكومة ال�صودان 181. اأدى 
هذا النخفا�ص يف التجارة اإىل ارتفاع كبري يف الأ�صعار يف ولية الوحدة، و�صاحب ذلك ارتفاع الوقود يف 
بانتيو بن�صبة 2٠٠% خلل �صنة واحدة. بعد اتفاقيات اأدي�ص اأبابا يف ال�صابع والع�صرين من �صبتمرب والتزام 
حمافظة  يف  امل�صريية  جتار  وذكر  النخفا�ص،  يف  الأ�صعار  بداأت  احلدود،  فتح  باإعادة  ال�صودان  حكومة 
ميوم اأن �صعر الذرة انخف�ص من 7٠٠ جنيه �صوداين )16٠ دولر اأمريكي( اإىل 5٠٠ جنيه �صوداين )11٠ 
دولر اأمريكي(. واأي كان الأمر، مل يتم اإعادة فتح الطرق التجارية يف احلدود مع حمافظة باريانغ حتى 
بحلول يوليو Sudan Tribune, 2012( 2٠1٣(. تعك�ص هذه الفروقات يف الأ�صعار العلقات املتناق�صة 

مع التجار ال�صودانيني يف املحافظتني.

اأن  احلدودية  املنطقة  يف  امل�صتمر  التوتر  مبقدور  ككل،  الوحدة  ولية  بالعتبار  اآخذين  اأرحب،  وب�صورة 
املتوا�صل  القت�صادي  احل�صار  اإىل  بب�صاطة  هذا  يعزى  ول  الدولتني،  بني  القت�صادي  التبادل  يقو�ص 
لل�صودان. وقد اأدى انعدام الثقة جتاه التجار ال�صماليني اإىل العتقالت املتوا�صلة. على �صبيل املثال، يف 
1-2 دي�صمرب 2٠12، مت اعتقال 15 من التجار ال�صماليني يف اأبيامنوم وترحيلهم اإىل اأويل، �صمايل بحر 
الغزال، وذلك نتيجة لل�صتباه يف كونهم جوا�صي�ص )راديو متازوج، 2٠12ر(. وميكن لنعدام الثقة هذا اأن 

يقو�ص ا�صتمرار التجارة مع ال�صودان.
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هجليج
تعترب هجليج اإحدى املناطق الواقعة على احلدود بني الوحدة وجنوب كردفان التي ت�صتحق اهتماما خا�صًا، 
حيث كانت م�صرحًا لأ�صر�ص املعارك بني ال�صودان وجنوب ال�صودان يف 2٠12. ل ميكن النظر اإىل هجوم 
اأي�صًا كان مدفوعا  ولكنه  املنطقة،  للح�صول على  باعتباره  جمرد حماولة  ال�صودان على هجليج  جنوب 
بذاكرة تاريخية عميقة. فدينكا ريونق الذين يعود وجودهم حول هجليج لأكرث من 1٠٠عام ينظرون لتاريخ 
اأيدي  التي متت على  الق�صري  التهجري  �صل�صلة من  باعتباره  – وهم حمقني جزئيًا يف ذلك-  جماعتهم 

امل�صريية، يف ت�صابه �صديد حلالة دينكا نقوك يف اأبيي.
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كانت عمليات النزوح كثيفة ب�صكل خا�ص اإبان حقبة احلرب الأهلية الثانية. وقبل حلول ت�صعينات القرن 
املا�صي- وقت اأن كان اإنتاج النفط متوقفًا- قامت القوات امل�صلحة ال�صودانية وقوات امليلي�صيات باإخلء 
م�صاحات من الأرا�صي يف احلدود بني الوحدة وجنوب كردفان من املدنيني، ولقد تاأثرت املنطقة املحيطة 
بهجليج ب�صكل خا�ص. كان الو�صع الإداري لهجليج خلل هذه الفرتة غري وا�صح، ويف عام 2٠٠٣، اأ�صار 
ال�صنوي  تقريره  يف  لهجليج  الوطني-  املوؤمتر  حزب  من  املعني  الوحدة  ولية  حاكم  مونتويل-  جوزيف 
الحتادي،  احلكم  لديوان  وزيرًا  وقتها  كان  الذي  نافع،  علي  نافع  قام  وقد  وليته.  من  جزءا  باعتبارها 
اتفاقية  مفاو�صات  كانت  بينما  التوبيخ  هذا  �صدر   .)4 �ص   ،2٠12 )جون�صون،   2٠٠4 عام  يف  بتوبيخه 
ال�صلم ال�صامل تقرتب من النهاية، وكان ذلك على ما يبدو �صعى لتحقيق اأق�صى قدر من الأرا�صي التي 
ميكن الدعاء باأنها جزء من ال�صودان. ومن ال�صروري ملحظة اأنه يجب اأن ل توؤثر اأيا من هذه اخللفات 
اأن يكون حتديد  ال�صودان، ويتعني  اأو  ال�صودان  تاريخيا جزءا من جنوب  اإذا كانت هجليج تعترب  على ما 
تتعلق بحدود املديريات كما كانت عليه يف 1  التي  ال�صواهد  ال�صامل- وفق  ال�صلم  اتفاق  ذلك- بح�صب 

يناير 1956.

يرتبط و�صع هجليج ارتباطا وثيقا بو�صع اأبيي. فقد قام التقرير الذى �صدر يف فرتة باكرة من قبل اللجنة 
- املفو�صة من قبل اتفاق ال�صلم ال�صامل بالبت يف اأمر حدود اأبيي- بو�صع هجليج داخل حدود اأبيي. وقال 
دوجل�ص هـ. جون�صون، اأحد اأع�صاء جلنة حدود اأبيي، اأن هذا القرار كان مدفوعا بفهم اأرا�صي الريونق 
ونقوك باعتبارها متل�صقتني، »واأن حدود املديريات املر�صومة على اخلريطة يف عام 19٣1 - بعد اكتمال 
الإحالة ب�صكل نهائي- قد مثلت اخلط الفا�صل بني اأرا�صي دينكا ريونق ودينكا نقوك« )جون�صون، 2٠12، 
�ص 5(. وبعد رف�ص التقرير من قبل حزب املوؤمتر الوطني وامل�صريية، وبعد تفاقم العنف يف اأبيي يف عام 
اأبيي قد جتاوزت  اإذا كانت جلنة حدود  2٠٠8، طلب من املحكمة الدائمة للتحكيم يف لهاي حتديد ما 
اإليه على نطاق وا�صع باأنه حماولة ل�صرت�صاء حزب املوؤمتر الوطني،  التفوي�ص املمنوح لها. وفيما ينظر 
الإقليم مبا  للنفط يف �صمال �صرقي  املنتجة  املناطق  باأن  للتحكيم يف عام 2٠٠9  الدائمة  ق�صت املحكمة 
يف ذلك هجليج كانت خارج اأبيي. مل تبت املحكمة يف كون هجليج تعترب جزءا من جنوب كردفان اأم من 
جزءًا الوحدة. وهذا الأمر يتجاوز تفوي�ص املحكمة الدائمة للتحكيم، وهو ما كان بخ�صو�ص حتديد ما اإذا 
كانت جلنة حدود اأبيي قد جتاوزت تفوي�صها، واإذا كان الأمر كذلك بالفعل، فعليها اإعادة ر�صم حدود اأبيي 

ب�صكل منا�صب.

بعد حكم املحكمة الدائمة للتحكيم، قالت حكومة جمهورية جنوب ال�صودان باأن هجليج كانت جزءا من 
هذا  على  احلفاظ  ال�صودان  جنوب  جمهورية  حكومة  وتوا�صل   .)Sudan Tribune, 2009( الوحدة 
الو�صع. ويف ر�صالة اأر�صلت اإىل جمل�ص الأمن الدويل يف 14 اأبريل 2٠12، اأ�صارت دولة جنوب ال�صودان اإىل 
اأن املحكمة الدائمة للتحكيم قامت بتعريف حدود منطقة اأبيي وو�صع هجليج خارج اأبيي. وقد اأ�صيء الفهم 
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باأن ذلك يعني وجود هجليج ب�صكل نهائي داخل جمهورية ال�صودان. مل تق�ص املحكمة الدائمة للتحكيم مع 
ذلك يف احلدود بني ال�صمال واجلنوب – بل ق�صت فقط يف حدود منطقة اأبيي )دينغ، 2٠12(.

اإثارة للجدل يف املفاو�صات احلدودية امل�صتقبلية. اعتبارا من يوليو  �صتكون هجليج اأحد املوا�صيع الأكرث 
2٠1٣، توا�صل حكومة ال�صودان رف�ص ال�صماح باعتبارها من »املناطق املتنازع عليها« وبدل من ذلك ت�صري 
اإىل قائمة جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة  اإ�صافتها  اأي�صا  اإليها باعتبارها »منطقة مطالب بها«. وترف�ص 
امل�صتوى للمناطق احلدودية التي �صتتم مناق�صة ال�صيادة عليها. ويتعني النظر اإىل ال�صتباكات يف هجليج 
يف مار�ص واأبريل 2٠12 باعتبارها ا�صتهلل للمفاو�صات حول املنطقة التي ي�صعر دينكا ريونق باأنها جزءا 

من اأر�ص اآبائهم واأجدادهم.

يف اأو حوايل 26 مار�ص 2٠12، بداأ القتال بني اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية 
حول هجليج )انظر اخلريطة 9(. ويقول اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باأنه كان يرد على الهجمات 
اىل  تراجعت  التي  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  طارد  واأنه  الوحدة  ولية  على  والربية  اجلوية  ال�صودانية 
هجليج. بينما تقول القوات امل�صلحة ال�صودانية اأن هجوم اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان غري مربر – 
وهو الدعاء الذي ي�صتند اإىل اأ�صا�ص �صعيف يف الواقع، بالنظر اإىل الق�صف اجلوي ال�صوداين للوحدة على 
مدى الأ�صبوعني املا�صيني. ا�صتوىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على املنطقة بدعم من حركة العدل 
وامل�صاواة واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال، وهما اجلماعتني التي نفى اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 

ال�صودان قيامه بدعمهما قبل �صهر واحد.

من غري الوا�صح اإن كان هناك تخطيط م�صبق للهجوم على هجليج، لكن من املوؤكد اأن الهجوم قد فاجاأ 
قيادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. وقال قادة حركة العدل وامل�صاواة واملراقبون الدوليون اأن حركة 
العدل وامل�صاواة قد قادت الهجوم على هجليج182. وقد مت نفي هذه الدعاءات من قبل اجلي�ص ال�صعبي 
جنوب  يف  وامل�صاواة  العدل  حلركة  املتزايد  التواجد  مع  يتنا�صب  الأمر  هذا  اأن  على  ال�صودان،  لتحرير 

كردفان ومع ما تت�صم به من تخطيط ع�صكري يحبذ الهجمات اخلاطفة با�صتخدام املركبات.

اأثار احتلل هجليج انتقادات دولية وا�صعة ومناق�صة احتمال فر�ص عقوبات يف جمل�ص الأمن الدويل. يف 
الرتاجع كان مدفوعا  اأن  املرجح  املنطقة. ومن  تن�صحب من  اأنها  ال�صودان  اأبريل، قالت دولة جنوب   2٠
مبزيج من ال�صغوط الدبلوما�صية واخل�صائر الع�صكرية، وذلك عقب حملة ق�صف عنيفة من قبل القوات 
املدينة وما  وامل�صاواة يف  العدل  ال�صودان وحركة  لتحرير  ال�صعبي  ال�صودانية على مواقع اجلي�ص  امل�صلحة 
حولها. زاد احتلل هجليج الوعي الدويل ب�صاأن مطالبة جنوب ال�صودان باملنطقة وو�صع احتلل القوات 

امل�صلحة ال�صودانية لأبيي حتت الرتكيز املتزايد )انظر الق�صم ٣(.
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ييدا
ال�صودان  بني  احلدود  على  لل�صراع  التاريخية  اجلذور  تاأثري  عمق  على  هجليج  على  املعركة  توؤكد  بينما 
وجنوب ال�صودان، اإل اأنه ي�صري اأي�صا – من خلل م�صاركة حركة العدل وامل�صاواة – اإىل اأن ال�صراعات 
الداخلية احلالية يف ال�صودان ل ميكن ف�صلها  عن اخللفات ب�صاأن احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان 

اإل على نحو م�صطنع. ويتجلى هذا الأمر يف اأو�صح �صوره يف ييدا.

منذ انف�صال جنوب ال�صودان ر�صميا عن ال�صودان يف يوليو 2٠11، نظر لل�صراع يف جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، قانونيا و�صيا�صيا، باعتباره منف�صًل عن علقة جنوب ال�صودان بال�صودان. اإل اأن هذا الأمر يقوم 
– �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  بني  يوحد  الذى  – والتنظيم-  ال�صعور  عمق  على  بالتعتيم 
واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. يف احلرب الأهلية الثانية، مل يخ�ص الكثري من مقاتلي اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان املعارك من اأجل ال�صتقلل بل من اأجل ت�صكيل حكومة جديدة يف اخلرطوم. ومع توقيع 
اتفاق ال�صلم ال�صامل، وما مت تقدميه جلنوب كردفان والنيل الأزرق من »م�صورة �صعبية« يعرتى الغمو�ص 
تعريفها، �صعر الكثري من الأع�صاء ال�صماليني يف اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باأنه مت التخلي عنهم من 
قبل زملئهم الذين حتولوا متاما اإىل القومية والنف�صال. وقبل اإعلن ال�صتقلل ر�صميًا بفرتة ق�صرية، 
جنوب  يف  عليها  متنازع  انتخابات  فتيله  اأ�صتعل  ما  وهو  الأزرق،  والنيل  كردفان  جنوب  يف  القتال  اندلع 
امل�صرتكة  بالقوات  امللحق   ال�صعبي  للجي�ص  تابعة  �صرطة  �صلح موجهة �صد وحدات  نزع  كردفان وحملة 
املدجمة. وكانت الأ�صلحة قد مت و�صعها �صلفًا يف جنوب كردفان من قبل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، 
ال�صعبي  اجلي�ص  باأن  ال�صودان  حكومة  جانب  من  املتكررة  الدعاءات  من  الرغم  وعلى  لل�صراع،  حت�صبا 
لتحرير ال�صودان وا�صل ت�صليح احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال، اإل اأنه يبدو اأن تلكم الأ�صلحة 
اإ�صافة ملا مت ال�صتيلء عليه من وحدات القوات امل�صلحة ال�صودانية )توبيانا، 2٠12( متثل جممل الإمداد 

احلايل للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال.

واأٍي كان الأمر، فعدم ت�صليح اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
ل يعنى اأن جنوب ال�صودان لي�ص له دور يف ال�صراع. ل يقوم اجلنوب ال�صودان بتقدمي دعم تنظيمي للحركة 
للحركة  يقدم  م�صتقلة  كدولة  ال�صودان  اإن وجود جنوب  بل  – �صمال فح�صب،  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال فر�صا جديدة. يف كثري من النواحي مياثل ال�صراع احلايل يف جنوب 
كردفان تركيبة للحرب الأهلية الثانية. فالأ�صباب الأ�صا�صية متطابقة بالرغم من وجود بع�ص الختلفات 
يف طريقة �صري القتال – فاحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال تعترب اأف�صل ت�صليحا واأكرث عددا 
من اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف جبال النوبة قيا�صًا باأي وقت م�صى اإبان احلرب الأهلية الثانية، 
كما اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال ت�صم مكون كبري ومتزايد من امل�صريية، وهذا ما مل يكن 
عليه احلال اإبان احلرب الأهلية الثانية - والآن هناك منطًا ماألوفا لهجمات القوات امل�صلحة ال�صودانية 

على م�صتوطنات املدنيني، واملتمردين خمتبئني يف جبال النوبة.



 122     ورقة العمل ٣٠ مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

ن�صر حا�صم. وميكن  لتحقيق  الكافية  القوة  اأي من اجلانبني  امتلك  الأخرى عدم  الت�صابه  نقاط  ومن 
اإيجاد »تكرارا اإ�صافيا مع اختلف« يف اآليات املعونة. فخلل احلرب الأهلية الثانية، يف ت�صعينيات القرن 
املا�صي، و�صلت حملة حزب املوؤمتر الوطني �صد جبال النوبة ذروتها حني هاجمت قوة قوامها اأكرث من 
4٠٠٠٠ جندي ومقاتل ميلي�صيا قرى النوبة، مما ت�صبب يف نزوح جماعي لل�صكان اأ�صار اإليه جمل�ص الأمن 
التابع للأمم املتحدة باعتباره »ت�صريدا متعمدًا« )جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة، 199٣، �ص.19(. 
دورا  الإغاثة  منظمات  لعبت  ولقد   .)1992 اأفريقيا،  )حقوق  عرقيا«  »تطهريا  باعتباره  اآخرون  وو�صفه 
موؤ�ص�صة  مثل  احلكومية،  �صبه  واملوؤ�ص�صات  الإ�صلمية  الإغاثة  وكالت  فاأن�صاأت  احلملة.  تلك  يف  حا�صما 
ال�صلم«.  »قرى  عليها  واأطلقوا  املتمردون  عليها  ي�صيطر  التي  املناطق  حول  مع�صكرات  الوطنية،  التنمية 
واإن�صاء هذه املع�صكرات خدم مبثابة عملية ملكافحة التمرد لأن الوعد باملوؤن جذب النا�ص بعيدا عن املناطق 
كما  واملجندين.  الدعم  من  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  حرم  مما  املتمردون  عليها  ي�صيطر  التي 
اأ�صبحت اأي�صا قرى ال�صلم م�صدر من م�صادر العمالة مل�صاريع الزراعة الآلية يف ال�صودان، وخلقت �صكان 

نازحني بالإمكان جتنيدهم للخدمة الع�صكرية.

عقب قيام حكومة ال�صودان بوقف املنظمات غري احلكومية من العمل، فاإن امل�صاعدات مرة اأخرى تقوم 
ب�صكل جزئي بفر�ص ديناميكيات ال�صراع احلايل يف جنوب كردفان. وت�صري التقارير الأخرية اأن الأمن 
حكومة  وقعت  وقد   .18٣)2٠12 كفى،  )م�صروع  كردفان  جنوب  مناطق  بع�ص  يف  حرجا  اأ�صبح  الغذائي 
ال�صودان �صل�صلة من التفاقيات لل�صماح بدخول الإغاثة، مبا يف ذلك مذكرة تفاهم يف 5 اآب 2٠12، تتعهد 
مبوجبها بال�صماح بدخول امل�صاعدات اإىل جنوب كردفان والنيل الأزرق. ومع ذلك، ل تزال متنع عمليات 
توريد بع�ص  املنظمات غري احلكومية قد متكنت من  اأن بع�ص  املنطقتني، على  الإن�صانية يف  امل�صاعدات 

امل�صاعدات ب�صكل غري مبا�صر من خلل جنوب ال�صودان184.

مل ت�صتخدم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان التجويع ك�صلح يف احلرب ومل تفر�ص قيودًا على تقدمي 
تعترب  الع�صكرية.  ا�صرتاتيجيتها  يف  دورًا  اللجئني  مع�صكرات  لعبت  ذلك،  ومع  الإن�صانية.  امل�صاعدات 
ييدا اأكرب خميم للجئني يف جنوب ال�صودان حاليا، مع وجود 65541 �صخ�ص يف املخيم يف �صهر فرباير 
2٠1٣. وقد مت اختيار موقع ييدا من قبل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال185 حيث تعترب مفيدة 
ا�صرتاتيجيا للمتمردين ال�صماليني لأنها تقع على الطريق اإىل جاو وموقع العمليات ال�صمايل الأكرب للجي�ص 
ال�صعبية  احلركة  من  لكل  وقاعدة  كردفان،  وجنوب  الوحدة  بني  احلدود  على  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 
املوؤدي من جنوب  الإمداد  الطريق  على   ييدا  تقع  ال�صودان.  لتحرير  ال�صعبي  واجلي�ص  ال�صودان  لتحرير 

ال�صودان اإىل جنوب كردفان وجبال النوبة.
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كما اأنها قريبة للخطوط الأمامية وي�صهل بلوغها كنقطة عبور للإمدادات. اإن املربر الرئي�صي لختيار موقع 
ييدا يعترب ع�صكري اأكرث من كونه اإن�صاين. ول تزال عملية تنظيم الهياكل املوؤ�ص�صية للمخيم تتم اإىل حد 
كبري من قبل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، بالرغم من كون ييدا تقع يف جنوب ال�صودان186.

اإدارتها من  تتم  الأول من عام 2٠11، كانت  الن�صف  املخيم. يف  التفتي�ص حول  نقاط  العديد من  توجد 
للأمم  ال�صامية  املفو�صية  من  �صكاوى  بعد  كل،  وعلى  �صمال.   - ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  قبل 
داخل  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  مقاتلي  و�صع  مت  املنفذين،  وال�صركاء  اللجئني  ل�صوؤون  املتحدة 
حواجز. وتن�صط داخل املخيم وحدات ال�صرطة الع�صكرية التي يتمثل دورها الرئي�صي يف التعرف على جنود 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال واإعادتهم اإىل وحداتهم داخل ال�صودان. يف يونيو ويوليو 2٠12، 
وردت اأنباء عن اأن جنود يتبعون للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وجنود يتبعون للحركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان – �صمال يعربون من خلل املع�صكر، ووقع ذلك يف منا�صبة حدث يف 25 يوليو، حني كان هناك 

نحو 5٠٠ جندي قادمون من جاو.

ي�صري هذا احلادث اإىل بع�ص فوائد ييدا بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال. فهي مكان 
ي�صتطيع فيه اأ�صر اجلنود والبقاء خارج منطقة احلرب ورعايتهم فيه بوا�صطة املنظمات الدولية، ويف نف�ص 
اأ�صرهم  لروؤية  اإليه  الذهاب  – تعترب مكانا ي�صتطيع اجلنود  الوقت - ونظرًا لقربها من منطقة احلرب 
اأقل  احتمال  يعترب  التجنيد  من  الهروب  اأن  كردفان  جنوب  من  مقربة  على  اأنه  حقيقة  وتعني  وللراحة. 
ورودًا. وهناك ت�صريح مرور متنحه احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال يحدد من ي�صتطيع الذهاب 
مينع   – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  الع�صكرية  لل�صرطة  املكثف  الوجود  اأن  كما  ييدا.  اإىل 
الهروب من التجنيد. وتعمل ييدا اأي�صا كحلقة و�صل اآمنة ن�صبيا يف �صل�صلة التوريد؛ حيث كان اجلنود الذين 
و�صلوا من جاو يف 25 يوليو ي�صكل اأ�صا�صي يف مهمة من مهام الإمداد. ل يوجد اأي دليل على تغيري م�صار 
ن�صبيا  اآمنة  تعترب نقطة  بل  – �صمال187،  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  يد احلركة  ييدا على  الإمدادات من 
تقع على �صل�صلة المداد من بانتيو. على الرغم من تعر�ص املخيم للق�صف يف نوفمرب 2٠11، لكن ي�صكل 

الوجود الدويل الكبري رادعًا للقوات امل�صلحة ال�صودانية.

اإن املوا�صفات الكثرية التي جتعل من ييدا موقعا جذابا للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال جعلت 
منها م�صدرًا للم�صاكل بالن�صبة للمفو�صية ال�صامية للأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني. ويتمثل م�صدر القلق 
املدنيني  يعر�ص  مما  احلرب  نطاق  من  جدا  قريب  املخيم  كون  يف  اللجئني  لوكالة  بالن�صبة  الأ�صا�صي 
للخطر. كما اأنها ت�صعر بالقلق حيال وجود مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال. اقرتحت 
املفو�صية ال�صامية للأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني نقل املخيم اإىل قرية ت�صمى نايل تقع اإىل اجلنوب من 
باريانق مبا�صرة. وعلى كل، رف�ص اللجئون الذهاب. فالن�صبة للعائلت التي يتواجد اأزواجهن اأو اإخوانهن 
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يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال، تعترب نايل بب�صاطة بعيدة جدا عن جنوب كردفان. وكانت 
املفو�صية  قررت  النتقال188.  املخيم  اإدارة  رف�صت  واأي�صًا  الوحل.  كثري  املوقع  باأن  �صكاوى  اأي�صا  هنالك 
حجب املواد - مبا يف ذلك املواد التعليمية والبذور واملعدات الزراعية – ا�صتنادا على حجة اأنه ل يجب  

ت�صجيع ا�صتقرار طويل الأمد يف ييدا. )راديو متازوج، 2٠12(.

ال�صلطات على  الآن  ييدا. وافقت  اأكرث من 7٠٠٠٠ لجئ يف  يوليو 2٠1٣، كان هنالك  اعتبارا من بداية 
م�صتوى الولية يف الوحدة على نقل ييدا اإىل اأجونغ ثوك، حوايل 7٠ كم اإىل ال�صرق. ومع ذلك، يقول الكثري 
من اللجئني اأن املوقع اجلديد قريب جدا مواقع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وهم ل يريدون املغادرة.

والأزمات  ال�صيا�صية  وال�صراعات  القت�صادية  الإمدادات  م�صارات  تتقاطع  كيف  ييدا  يف  الو�صع  يبني 
الإن�صانية من جانب اإىل اآخر عرب حدود ال�صودان وجنوب ال�صودان: من امل�صتحيل معاجلة ق�صية واحدة 

دون معاجلة الأخريات يف نف�ص الوقت.

املجموعات امل�صلحة
يف الن�صف الأول من عام 2٠11، كان الو�صع الأمني   يف حمافظة ميوم متفجرًا حيث قاد عدد من قادة 
بول، يف  النوير  اأبريل 2٠11، توحد قادة  ال�صودان. ويف  لتحرير  ال�صعبية  بول متردًا �صد احلركة  النوير 
حتالف مركزه ولية الوحدة، حتت م�صمى حركة/ جي�ص حترير جنوب ال�صودان189، بقيادة قديت19٠، وهو 
من كان قائد �صابق يف قوات دفاع جنوب ال�صودان عمل حتت اإمرة فاولينو متيب. وبعد تاأ�صي�ص حركة/ 
جي�ص حترير جنوب ال�صودان بفرتة ق�صرية، اأ�صدر قديت اإعلن ميوم الذي اتهم فيه احلركة ال�صعبية 
بهجوم  قوات قديت  قامت  وبعدها  داخل احلكومة.  الف�صاد  اأي�صًا على  واحتج  بالقبلية  ال�صودان  لتحرير 
خطري على مانكني، اىل اجلنوب مبا�صرة من عا�صمة الإقليم، بلدة ميوم. ومت �صن هجوم اآخر يف مايو 
2٠11. اأثناء القتال حول مانكني وبلدة ميوم يف اأبريل ومايو 2٠11، اتهم حمافظ حمافظة ميوم، ت�صارلز 
ما�صينغ كول، اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان بالإحراق املتعمد لأكرث من 7٠٠٠ منزل. وعلى الرغم من 
اأنه ل ميكن تاأكيد هذا الدعاء، األ اأن منظمة العفو الدولية نقلت عن العديد من ال�صهود املدنيني قولهم 
باأن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان اأحرق املنازل عمدًا )منظمة العفو الدولية، 2٠12، �ص1٣(. مثل 

هذه الأعمال، يف حال ثبتت �صحتها، �صتو�صع الفجوة بني النوير بول و�صلطات الولية واجلي�ص.

بعد دمج قديت يف اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف اأغ�صط�ص 2٠11، قرر القادة الآخرين الحتفاظ 
يو�ص  قاي  جيم�ص  بتويل  ذلك  واأتبع  الغابات،  يف  والبقاء  ال�صودان  جنوب  حترير  جي�ص  حركة/  مب�صمى 
للقيادة. و�صارك هوؤلء املقاتلني يف ا�صتباكات يف حمافظة ميوم يف 29 اأكتوبر 2٠11، واأماكن اأخرى يف 

ولية الوحدة يف اأبريل 2٠12، يف حواىل ذات التوقيت الذى وقعت فيه ال�صتباكات يف هجليج.
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اأظهرت عملية توغل يف اأبيي، يف 26 مايو 2٠12، اأن جي�ص حترير جنوب ال�صودان قد كان م�صلحا ت�صليحًا 
جيدا ن�صبيا: اإذ �صارك يف الهجوم قوة من 7٠٠-8٠٠ رجل مع 6٠ مركبة ومدافع ر�صا�صة ثقيلة وقاذفات 
امل�صلحة  القوات  على  ال�صودان  جنوب  حترير  جي�ص  اعتماد  وكان  للطائرات.  م�صادة  ومدافع  �صواريخ 
ال�صودانية وا�صحا: فقد متكنت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي من جعل قوات جي�ص حترير جنوب 
ال�صودان تن�صحب عن طريق التفاو�ص مع حكومة ال�صودان ولي�ص مع جي�ص حترير جنوب ال�صودان مبا�صرة. 
وذكر قائد جي�ص حترير جنوب ال�صودان يف ذلك الوقت، بابيني مونيتول، اأنه يف دي�صمرب 2٠11 ا�صرتى 1٠ 

�صواريخ اأر�ص جو اإ�ص اأيه-7. ومل يتم التحقق من هذا الدعاء.

اأن جي�ص حترير جنوب ال�صودان قد تركز يف قرا�صنا وحولها، واملعروفة با�صم الكيلو 2٣ وتقع بني  يبدو 
خر�صانة وهجليج. وكان هذا اأمر غري م�صتحب للغاية بالن�صبة للم�صريية، لأنه كان موقعا ل�صوق حتى وقت 
تدمريه على اأيدي ميلي�صيات امل�صريية يف اأبريل 2٠٠8. ويزعم �صيا�صيون حمليون يف بانتيو اأن جمموعات 
يف  املا�صية  على  الغارات  ن�صقوا  واأنهم  قرا�صنا  يف  ال�صودان  جنوب  حترير  جي�ص  مع  بقيت  امل�صريية  من 
ال�صودان وجنوب ال�صودان191. وبغ�ص النظر عن �صحة هذه التهامات، فاإنها ك�صفت عن ال�صك والعداء 

الذي يح�ص به جتاه امل�صريية وامليلي�صيات يف جنوب ال�صودان.

اتخذ بوجلانق- اأحد قادة جي�ص حترير جنوب ال�صودان والنوير بول الذي ترك اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 
ال�صودان عام 2٠1٠-  من كيلي قاعدة له يف ذلك الوقت، بح�صب ما ورد192. ولكن، بحلول يونيو 2٠1٣، كان 

مع قواته بالقرب من اإحدى مناطق الرعي الرئي�صية للم�صريية يف حمافظة ميوم.

يف الن�صف الثاين من عام 2٠12، كانت قوات امليلي�صيا يف حمافظة ميوم يف ا�صمحلل وكافحت للح�صول 
على الإمدادات من ال�صمال. ويف يوليو 2٠12، كان هنالك على اأقل تقدير �صبعة ان�صقاقات من جمموعة 
بوجلانق. وكان يبدو اأن اجلي�ص ال�صوداين، ر�صميا على الأقل، يقطع العلقات مع حركة/ جي�ص حترير 
جنوب ال�صودان مما �صاعف من عزلتهم. ويف ٣٠ �صبتمرب، بعد التوقيع على اتفاقات 27 �صبتمرب مبا�صرة، 
هاجمت قوات الأمن ال�صودانية منزل يو�ص. واألقت ال�صرطة القب�ص على 75 �صخ�صا، ولكن يو�ص هرب يف 
ظروف غام�صة مما اأ�صفى م�صداقية على النظرية القائلة باأن تلك حماولة ترمي جلعل الأمر يبدو كما 
لو كانت حكومة ال�صودان توقف دعمها للميلي�صيات داخل جنوب ال�صودان وفقا للتزاماتها يف اتفاقيات 

27 �صبتمرب.

ال�صودان وجي�ص حترير  تامة بني حكومة  يدل على قطيعة  الهجوم  اأن  الراجح  يبدو من غري  ومع ذلك، 
جنوب ال�صودان. ويف اأغ�صط�ص 2٠12، ظهرت النق�صامات الداخلية داخل جي�ص حترير جنوب ال�صودان 
ووقعت ا�صتباكات بني يو�ص ونيانق من جهة، ومونتيول وبوجلانغ من جهة اأخرى. وقتل نيانق. وبعد الغارة 

على منزل يو�ص، توىل مونتيول قيادة جي�ص حترير جنوب ال�صودان )م�صح الأ�صلحة ال�صغرية، 2٠12و(.
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اأبريل عام 2٠1٣، عر�ص الرئي�ص �صلفا كري عفوا عن جمموعة من قادة امليلي�صيات مبا يف ذلك  يف 24 
بابيني مونتيول. وبعد ذلك بوقت ق�صري، يف 26 اأبريل، اأعلن جي�ص حترير جنوب ال�صودان- مبا يف ذلك 
اجلي�ص  يف  اندماجهم  حول  والتفاو�ص  ال�صودان  جنوب  اإىل  العودة  يريدون  باأنهم  وبوجلانغ-  مونتيول 

ال�صعبي لتحرير ال�صودان وو�صلوا بعد ذلك اإىل ولية الوحدة ومعهم حوايل ٣٠٠٠ رجل.

مواقف اأ�صحاب امل�صالح
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان

بها« مبا يف  »املطالب  املناطق  ال�صودان حول و�صع  ال�صودان وجنوب  بعد بني  التو�صل لتفاق  بعد  يتم  مل 
ذلك هجليج حتى م�صتهل عام 2٠1٣. وو�صلت املفاو�صات اإىل طريق م�صدود، اإذ كان هنالك حافز �صعيف 
بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان لتقدمي تنازلت. وب�صكل عام تعترب ال�صيطرة على احلدود بني 

الوحدة وجنوب كردفان بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان هدفًا ذو اأهمية ق�صوى.

لي�ص من قبيل ال�صدفة اأن ت�صهد كل من كري اآدم على احلدود بني �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور، وجاو 
على احلدود بني الوحدة وجنوب كردفان، اأ�صر�ص املعارك بني البلدين. فكلهما قاعدة ع�صكرية حيوية 
للجبهة  بالن�صبة  بالغة  اأهمية  له  يتمتع مبوقع  اإمداد هامة. علوة على ذلك، كلهما  تتمركز على طرق 
الثورية ال�صودانية وميكن من نقل الإمداد من جنوب ال�صودان اإىل ال�صودان. ومن املرجح اأن ت�صهد الفرتة 
وي�صل  الفي�صانات  تنح�صر  وذلك حني  املوقعني،  على هذين  القتال  مايو 2٠1٣ جتدد  وحتى  مار�ص  من 

مو�صم اجلفاف ذروته مما يوفر ظروفًا اأف�صل للقتال خلل ال�صنة.

وحتى اإن مل تكن جاو بهذه الأهمية كموقع ع�صكرًيا، فاإن هنالك اأ�صبابًا اأخرى تقف وراء عدم رغبة احلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف تقدمي تنازلت على احلدود. فامل�صاعر التي ظل دينكا ريونق ي�صمرونها لفرتة 
طويلة جتاه قراهم ال�صابقة )املو�صحة اأدناه(، اإ�صافة لزدياد النزعة القومية داخل ولية الوحدة والرثوة 
النفطية الكامنة التي تتمتع بها لهجليج تواطاأت جلعل احلدود بني الوحدة وجنوب كردفان واحدة من اأكرث 

الأجزاء توترًا وحمًل للنزاع على طول احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان.

ومع احتمال وقوع املزيد من القتال، من املرجح اأن الرعاة ال�صماليني �صيظلون يقا�صون من اأجل دخول ولية 
الوحدة. و�صوف ينظر اإىل رعاة امل�صريية - الذين غالبًا ما ياأتون م�صلحني- مبثابة تهديد اأمني من قبل جهاز 
ال�صرطة يف جنوب ال�صودان واجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. علوة على ذلك، حتى لو اأبرمت حكومة 
الولية اتفاقا مع الرعاة ال�صماليني فمن غري املرجح اأن يتنزل على اأر�ص الواقع. حيث مل يتم احرتام اتفاق 
اأبرم يف مار�ص 2٠1٠ ، واآخر يف كادوقلي يف يناير 2٠11، وهما ما يكفلن للم�صريية حمل عدد متدنى من 
الأ�صلحة ال�صغرية عند دخولهم. فقد رف�صت وحدات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ال�صماح للم�صريية 
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بالدخول. و�صعف �صيطرة الولية على القوى الع�صكرية وال�صيا�صية على احلدود يعنى اأن املفاو�صات الر�صمية 
لن تكون كافية لإحداث تغيريات جوهرية يف العلقات بني املجموعات على طول احلدود.

حزب املوؤمتر الوطني
كما هو احلال يف املواقع الأخرى على طول احلدود، ينظر حزب املوؤمتر الوطني اإىل احلدود بني الوحدة 
وجنوب كردفان  نظرة اأمنية يف املقام الأول. وبالن�صبة حلزب املوؤمتر الوطني، فاإنه من الأهمية مبكان 
اأن يتمكن من قطع العلقات بني جنوب ال�صودان واجلبهة الثورية ال�صودانية، تلك الروابط التي متتد من 
بانتيو عرب ييدا و�صوًل اإىل جاو. للقيام بذلك، يحاول حزب املوؤمتر الوطني حمل احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان على تنفيذ اتفاقيات 27 �صبتمرب يف اأدي�ص اأبابا، كما اأنه قام اأي�صا بتنفيذ حملت اأر�صية وجوية 
الدبلوما�صية  يعد مزيج من ال�صرتاتيجية  ابتداًء من 2٠11، وهو ما  ن�صبية �صد جاو  با�صتمرارية  تت�صم 
والع�صكرية. واإن و�صعنا يف العتبار النظرة اأحادية اجلانب حلزب املوؤمتر الوطني والتي ت�صع الأمن ن�صب 
تنازلت يف مواقع كموقع هجليج. علوة على  لتقدمي  يكون م�صتعدًا  اأن  املرجح  دائمًا، فمن غري  اأعينها 
ذلك، ولأن انف�صال جنوب ال�صودان اأخذ البع�ص من ثروة ال�صودان النفطية، اأ�صبحت مواقع اإنتاج النفط 

املتبقية له، مثل هجليج، ذات اأهمية اأكرب لقت�صاد البلد.

املوؤمتر  حزب  تقدمي  جتعل  ال�صودان  يف  الداخلي  لل�صراع  املتغرية  العرقية  الديناميكيات  فاإن  واأخريا، 
الوطني لتنازل ب�صاأن احلدود اأ�صبه بامل�صتحيلة. وب�صبب الإحباط الناجم عن �صنوات من الوعود الفارغة، 
احتلل هجليج،  فبعد فرتة وجيزة من  الوطني.  املوؤمتر  متزايد عن حزب  ب�صكل  يبتعدون  امل�صريية  فاإن 
حاول �صيا�صيو امل�صريية املنتمني حلزب املوؤمتر الوطني حمل قوات الدفاع ال�صعبي من امل�صريية على التحرك 
�صد قوات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان/ حركة العدل وامل�صاواة املحتلة. رف�صت امل�صريية قائلني باأن 
اأولئك الذين قاتلوا وماتوا من اأجل احلكومة مل يتم العرتاف بهم ك�صهداء ومل تتلق اأ�صرهم اأية تعوي�صات 
)جمموعة الأزمات الدولية، 2٠1٣(. وقد ف�صلت حملة ثانية للتجنيد يف جنوب كردفان لأن امل�صريية قالوا 
باأن بع�ص منهم يقاتل الآن مع اجلبهة الثورية ال�صودانية واأنهم ل يريدون التورط يف ا�صتباكات داخلية. 

و�صيحتاج حزب املوؤمتر الوطني ب�صكل متزايد اإىل البحث عن �صبل لإقناع امل�صريية بالعودة اإىل رعايته.

دينكا روينق
عداء دينكا روينق للمهاجرين ال�صماليني له جانبان مركزيان. الأول، اأنهم تعر�صوا اإىل �صل�صلة طويلة من 
التهجري من مناطق تقع جتاه ال�صمال اأكرث على اأيدي امل�صريية. والثاين يتمثل يف كون منطقة الباريانق 
على وجه اخل�صو�ص ظلت معقًل للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان طوال فرتة احلرب الأهلية الثانية، ومل 
تخ�صع ل�صيطرة  اأي من امليلي�صيات املتحالفة مع القوات امل�صلحة ال�صودانية والفاعلة يف اأماكن اأخرى من 
املنطقة احلدودية، وهو ما يعنى اأنه يف الوقت الذى توا�صلت فيه جتارة حمدودة حول جاو، كان هنالك 
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– التي لديها تاريخ  اأبيامنوم  النوير بول وامل�صريية. وظلت  القليل من الت�صال خلل وقت احلرب بني 
اأكرث اختلطا ب�صكل ملحوظ خلل احلرب الأهلية الثانية- اأكرث انفتاحًا جتاه الرعاة والتجار ال�صماليني.

منذ عام 2٠٠5، ظلت جتربة دينكا ريونق مع امل�صريية ترتبط اإىل حد كبري بالإغارة و�صلب املحا�صيل. 
وهم يعار�صون رعي امل�صريية داخل الأرا�صي التي تخ�صهم يف جنوب ال�صودان، ويقول الدينكا روينغ يف كل 
من اأبيامنوم وباريانق اأنهم �صي�صمحون للرعاة ال�صماليني بالتواجد على اأرا�صيهم فقط لإر�صاء احلركة 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان.

يريد الدينكا روينق حدودا �صديدة التنظيم. وكما لحظ رولند�صن، هذا �صعب حدودي يعد مبثابة »دولة 
)رولند�صن،  ال�صمالية  للغارات  حد  وو�صع  للحدود  دقيق  بتنظيم  ويطالبون  نف�صها19٣  الدولة  من  اأكرث 
بحرية  حتى  متتد  اأرا�صيهم  اأن  احلالية  الروينق  ادعاءات  تقول  وح�صما،  جراأة  اأكرث  نحو  على   .)2٠1٣
 .)CI, 2010a( التاريخية  روينق  دينكا  م�صتوطنات  مناطق  من  وخر�صانة  هجليج  باأن  ويجادلون  كيلك، 
باأنه  املتكررة  روينق  دينكا  التاريخية من خلل لزمة  امل�صتوطنة  وميكن ملحظة هذه احل�صا�صية جتاه 
عندما جاء امل�صريية اإىل جنوب ال�صودان قاموا باإعادة ت�صمية كل �صيء. وبعد 5٠ عاما من الت�صرد والتمييز 
على اأيدي امل�صريية، ميكن اأن يبدو هذا الدعاء مبنيًا على اأ�ص�ص �صليمة. ومع ذلك، فاإن معظم الروينق 
الذين حتدث اإليهم املوؤلف اإعرتفوا باأن امل�صتوطنات ال�صمالية للروينق دينكا كانت عبارة عن م�صتوطنات 
مو�صم اأمطار يف مناطق حقوق م�صرتكة. وهو ما يعني، كما لحظ جون�صون، اأن هذه املطالبات عبارة عن 
�صورة طبق الأ�صل من مطالبات امل�صريية بحقوق هيمنة على مناطق دينكا روينق: فكلتا املجموعتان من 
املطالبات ت�صهدان حتوًل- حتت �صغط ال�صراع والقومية- من كونها حقوق ثانوية اإىل ادعاءات مطلقة 

مبلكية املنطقة )جون�صون، 2٠1٠ب، �ص62(.

النوير بول
ب�صكل عام، اإبان احلرب الأهلية الثانية كانت علقة النوير بول بامل�صريية وغريها من اجلماعات الرعوية 
ال�صمالية اأوثق  قيا�صًا بعلقة هوؤلء الآخرين مع دينكا روينق ودينكا األور- وهما املجموعتني الرئي�صيتني 
الأخرتني يف اإقليم ميوم. وقد ا�صتمرت هذه العلقة اإىل ما بعد عام 2٠٠5. وبينما عانت جميع املجتمعات 
احلدودية ب�صبب احل�صار التجاري املفرو�ص من حكومة ال�صودان، األ اأن ال�صتمرار يف التهريب اإىل حمافظة 
مايوم، ودرجة ال�صلمة التي ت�صعر بها امل�صريية هناك - خلفا للو�صع يف باريانق - عنت اأن الأ�صعار يف 

اإقليم ميوم عادة ما تكون اأقل من تلك التي يف بانتيو، وذلك بالن�صبة للعديد من املنتجات الهامة.

ومع ذلك، مثل الأماكن الأخرى على طول احلدود، تدهورت العلقة بني النوير بول وامل�صريية بعد عام 
2٠٠5. وقد �صارك امل�صريية يف هجمات على �صكان جنوب ال�صودان يف الوحدة – مبا يف ذلك يف قرا�صنا 
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يف عام 2٠٠8 – وا�صتمروا يف �صلب املا�صية من النوير بول. كما مت اإغ�صاب النوير بول من خلل ادعاءات 
امل�صريية التي ت�صل درجات ق�صوى بامتلك الأرا�صي اجلنوبية، وهى الدعاءات التي ظهرت فقط ب�صبب 
خماوف امل�صريية باأن املراعي الهامة �صيتم اإغلقها اإذا مل ت�صبح جزءا من ال�صودان. ولهذا كانت النوير 
بول اأقل رغبة يف التفاو�ص مع امل�صريية. واأخريًا، �صار النوير بول يتناولون مو�صوع الهجرة ب�صكل متزايد 
من زاوية حتليل التكاليف واملنافع املرتتبة على الو�صع. واأحد الأ�صباب التي تقف وراء كون امل�صريية كان 
للنوير  يتوفر  وبذا  التجار،  يجلبون معهم  كانوا  اإىل كونهم  تعود  اإىل حمافظة ميوم  الهجرة  مبقدورهم  
بول �صيء لينتفعوا منه، ونظرًا  للح�صار التجاري مل يعد الأمر كذلك. يعترب هذا ال�صتخدام للغة الربح 
ال�صابقة، ولكنه يبدو جزءا  واخل�صارة خمتلف جدًا عن التفاهمات امل�صرتكة املبينة يف اتفاقيات الرعي 
من البنية اجلديدة املحيطة باتفاقيات الرعي، وذلك بوجود جنوب ال�صودان كدولة م�صتقلة، وال�صلطات 

ال�صيا�صية والع�صكرية امل�صوؤولة عن تنظيم م�صارات الرعي على م�صتوى الولية.

امل�صريية
ولية  يف  الرعي  اأرا�صي  اإىل  امل�صريية  و�صول  ي�صكل  احلدود،  طول  على  اأخرى  اأماكن  يف  احلال  هو  كما 
الوحدة خطرا. ويعد هذا جزئيا اأمرًا موروثًا من ن�صاط امليلي�صيات خلل احلرب الأهلية الثانية، عندما 
قامتا  املراحيل. وكل اجلماعتني  ال�صعبي ودعمت ميلي�صيات  الدفاع  امل�صريية يف قوات  دجمت احلكومة 
مبهاجمة م�صتوطنات جنوب ال�صودان، وهو الأمر الذي اأثار الغ�صب وال�صتياء يف املناطق التي تود امل�صريية 
ن�صاط  امل�صريية يف  وانخراط  �صودانية  القومية اجلنوب  م�صاعر  تعزيز  ومع  الآن.  فيها  بالرعي  تقوم  اأن 
امليلي�صيات يف اأبيي، ومنذ عام 2٠٠5  اأ�صبح الو�صع  بالن�صبة للم�صريية اأ�صواأ مما كان عليه احلال خلل 

احلرب الأهلية الثانية.

ومع ذلك، منذ عام 2٠٠5، تغري اأي�صا حتليل الو�صع على حدود الوحدة - جنوب كردفان بني امل�صريية، 
من  جمموعة  ال�صخط  لهذا  وكان  الوطني.  املوؤمتر  حزب  من  متزايد  ب�صكل  الأمل  بخيبة  اأ�صيبوا  الذين 
اإبعاد الرعاة ب�صكل متزايد عن املراعي ب�صبب امل�صاريع الزراعية املكثفة  الناجم عن  الأ�صباب: الغ�صب 
وحقول النفط التي ل توفر للم�صريية اأية اإيرادات194؛ وال�صخط من الفتقار لل�صلطة ال�صيا�صية خ�صو�صا 
منذ اأن قام حزب املوؤمتر الوطني بحل ولية غرب كردفان، املعقل التقليدي لنفوذ امل�صريية؛ وعدم وجود 
مبادرات تنموية يف جنوب كردفان؛ وحقيقة كون حكومة ال�صودان مل ت�صمن للم�صريية حتى الآن الرعي يف 

جنوب ال�صودان، وهو ما خلق ت�صورًا باأن بلوغ املراعي اأمر مهدد باخلطر.

– �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  نحو احلركة  متزايد  ب�صكل  امل�صريية  الظروف، حتولت  يف ظل هذه 
واجلبهة الثورية ال�صودانية. واجلدير بالذكر اأن املجموعة الفرعية التي كانت الأكرث جناحا يف العبور اإىل 
ولية الوحدة، اأولد عمران، ينحدرون اأ�صا�صا من دباب. وبعد توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل، ان�صم بع�ص 
املقاتلني ال�صابقني يف قوات الدفاع ال�صعبي، ومعظمهم من دباب، اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان - 
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وعرفت با�صم »قوات دباب« وت�صم 25٠٠ جمندًا، على اأن هناك اأنباء قد وردت عن تطوع املزيد )جمموعة 
الأزمات الدولية، 2٠1٣، �ص9(.

اأكرث املفاو�صات جناحًا مع ولية الوحدة، نف�صه  اإ�صماعيل خري، زعيم امل�صريية الذين خا�ص  وجد خري 
يف حرية بني اثنني من التيارات احلا�صمة التي متلي جناح الهجرة. ويتميز بتاريخ �صيا�صي طويل يف ولية 
ولذا  م�صار،  رياك  مع  التفاقيات  بع�ص  حول  املا�صي  القرن  ت�صعينات  يف  تفاو�صًا  خا�ص  حيث  الوحدة 
الرعي  انتهاء مو�صم  بعد  اإقليم ميوم  بالبقاء يف  ولقد مكنه هذا من  بول،  النوير  فهو ميتلك �صلت مع 
)CI, 2012e, p. 66(. وقد ا�صتطاع اأي�صًا تاأمني عدم ا�صتخدام اجلماعات املتمردة مل�صارات الرعي يف 

الثورية  اجلبهة  داخل  امل�صريية  مقاتلي  لدى  ويحظى مبكانة جيدة  ال�صودان،  داخل جنوب  �صن هجمات 
ال�صودانية. وقد اأدى خليط من الروابط القائمة على تاريخ يعود لزمن احلرب وو�صع �صيا�صي حايل مقربا 
للجبهة الثورية ال�صودانية اإىل هجرة ناجحة ن�صبيا195. ومن املرجح اأن يوؤدي هذا اإىل تاأ�صي�ص النمط الذي 
�صتقوم عليه الهجرات امل�صتقبلية، وذلك عن طريق تعاطى  امل�صريية مع جمموعة مت�صاربة من الأولويات 

ال�صيا�صية من اأجل بلوغ املراعي يف جنوب ال�صودان.

اآفاق م�صتقبلية
تبقى احلدود بني الوحدة وجنوب كردفان اأكرث املناطق تر�صحًا حلدوث املزيد من ال�صتباكات بني ال�صودان 
ال�صودانية �صد  الثورية  ن�صاطًا يف حملة اجلبهة  اأكرث اجلبهات  ال�صودان. وتعترب جنوب كردفان  وجنوب 
حكومة ال�صودان، ومتثل القاعدة املوجودة يف جاو واحدة من اأهداف ق�صف القوات امل�صلحة ال�صودانية 
الأكرث و�صوحًا. ومع و�صول املفاو�صات اإىل طريق م�صدود وتباعد املواقف ال�صيا�صية للجانبني اأكرث من اأي 

وقت م�صى، من املرجح اأن يتكرر اإيقاع ال�صراع يف عام 2٠11 و2٠12 .

يف 14 فرباير 2٠1٣، حتدث اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان عن حدوث عمليات ق�صف جديدة يف جاو 
)Sudan Triune, 2013C(. ومل تعلق حكومة ال�صودان على هذه الهجمات ولكنها قالت اإنها �صادرت 

اأنه من  اإىل  5٠ �صاحنة يف جنوب كردفان حمملة بالب�صائع يف طريقها اىل جنوب ال�صودان. ي�صري هذا 
املرجح اأن تكثف حكومة ال�صودان ح�صارها التجاري على جنوب ال�صودان مع موا�صلة حملتها الع�صكرية 

�صد مواقع على حدود ولية الوحدة.

كما كان احلال يف 2٠11 و2٠12، �صيكون لهذا الأمر تاأثري �صلبي على مو�صم الهجرة اجلاري الآن. ويف 
اأ�صفر عن مقتل  اإقليم ميوم مما  اأن امل�صريية هاجموا رعاة ما�صية يف  اأنباء عن  7 فرباير 2٠12، وردت 
�صخ�صني و�صرقة ٣65 بقرة. بعد ذلك، طالب النا�ص يف اإقليم ميوم بقطع جميع العلقات مع امل�صريية، 
يف حني زعمت احلكومة اأن امل�صريية م�صنودين من حكومة ال�صودان )Sudan Triune, 2013(. ومل يتم 
تاأكيد اأي من هذه املزاعم، لكنها تدل على علقة ذات طابع تاأثريي متبادل بني م�صكلت الرعي والتوترات 

ال�صيا�صية على احلدود ب�صكل اأو�صع، ويبدو اقرتاح التعاي�ص ال�صلمي احتمال �صعيفا.
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5. احلدود بني اأع�يل النيل وجنوب كردف�ن

النتائج ال�صاملة
• والتي 	 النيل  اأعايل  اولوجن  يف  ميلي�صيا اجلرنال جون�صون  قوات  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  دعمت 

تتكون ب�صكل اأ�صا�صي من ال�صلك.
• قبل 	 من  للم�صايقات  ويتعر�صون  والولية،  املحافظة  م�صتوى  على  �صيا�صيا  ال�صلك  تهمي�ص  يتوا�صل 

اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان الذين يتهمهم بالوقوف وراء ن�صاط امليلي�صيا وتاأييد حزب املوؤمتر 
الوطني. وقد اأدى ذلك اإىل ازدياد الغ�صب يف اأو�صاط جمتمع ال�صلك على ال�صفة الغربية للنيل.

• النيل- 	 اأعايل  اإىل  الأبي�ص  النيل  من  تهاجر  التي  الرئي�صية  املجموعات  اإحدى  وهم  ال�صليم-  يقع 
اإىل اجلنوب، ومن  يف م�صيدة، فمن ناحية هناك حكومة ال�صودان التي حتاول منعهم من ال�صفر 
الأخرى هناك اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان الذي ي�صايقهم يف جنوب ال�صودان. ومع ذلك، كان 
اأعايل النيل ناجحًا اإىل حد  مو�صم الهجرة 2٠11-2٠12 على ال�صفة الغربية لنهر النيل يف ولية 

كبري.
• ال�صليم يف الأرا�صي يف جنوب ال�صودان، اختار 	 جزئيا كا�صتجابة للو�صع املبهم فيما يتعلق بحقوق 

البع�ص من �صليم البقاء يف اجلنوب.

مقدمة
تتاألف احلدود بني اأعايل النيل وجنوب كردفان من حمافظات مانيو وف�صودة وبانيكانق يف جانب جنوب 
على  هذه  احلالة  درا�صة  و�صرتكز  كردفان.  جنوب  جانب  يف  جبيهة  واأبو  تلودي  حمليتي  ومن  ال�صودان، 
ال�صفة الغربية لنهر النيل، والتي متتد حتى اأعايل النيل ومتثل احلد ال�صرقي لإقليم مانيو. ال�صفة الغربية 
لنهر النيل، مبا يف ذلك اإقليم مانيو، ماأهولة ب�صكل اأ�صا�صي بال�صلك، وهم �صعب نيلي له علقة غري جيدة 
مع اجلي�ص/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف اأعايل النيل. وتهاجر جمموعة من املجموعات الرعوية 
ال�صمالية �صنويا اإىل املنطقة خلل مو�صم اجلفاف. وتعمل العديد من هذه املجموعات، مبا يف ذلك ال�صليم 
والنازي، ب�صكل مكثف يف الزراعة ف�صًل عن الرعي. وتذهب هجرة مو�صم اجلفاف النمطية  ببع�ص هذه 
– وهو امل�صار الذى ي�صلكه غالبية  اإقليم بانيكانق  اإىل ف�صودة ومن ثم و�صوًل اىل  اجلماعات عرب مانيو 

ال�صليم. وياأخذ الآخرون ممرا �صرقيًا على اجلانب الآخر من النيل )انظر ق�صم 6(.
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الأقا�صي  الذي يحدد  املقيني�ص  املنطقة: حول جبل  هنالك منطقتان حدوديتان متنازع عليهما يف هذه 
الدولتان على  تتناف�ص  ما،  اإىل حد  النيل.  نهر  ميناء على  وكاكا وهي  مانيو؛  الغربية ملحافظة  ال�صمالية 
كل املوقعني ب�صبب ما لهما من روابط موا�صلت قيمة. كما ي�صم كلهما اأرا�ص زراعية غنية ويعتربان 
موقعان ذوى اأهمية بالغة بالن�صبة لهجرة ال�صليم. وقد ا�صتقرت ال�صليم اأي�صا بالقرب من جبل املقيني�ص، 
وتعتمد على املناطق حول كاكا يف احل�صول على ال�صمغ العربي والفحم. وم�صالح ال�صليم املرتبطة بهذه 
املناطق تعقد ال�صراع بني الوليتني وتثري الت�صاوؤلت حول كيف �صتتمكن �صليم من الإبقاء على ادعاء ملكية 

الأرا�صي واملوارد جنوب احلدود بينما �صار الآن جنوب ال�صودان دولة م�صتقلة.

اأوقات  الكثري من  اأنه، يف  النيل يف حقيقة  لنهر  الغربية  ال�صفة  النزاعات املعقدة على  يتمثل املزيد من 
احلرب الأهلية الثانية، كان للجي�ص ال�صعبي تواجد قليل يف اإقليم مانيو. وخلل تلك الفرتة كانت اأغلب 
بني  قائمة  هنالك جمموعة �صلت  لي�ص  ولذا  ال�صودانية.  امل�صلحة  القوات  �صيطرة  ال�صلك حتت  مناطق 
اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان والرعاة ال�صماليني �صبيهة بتلك التي يجدها املرء  يف �صمال بحر الغزال. 

وقد اأدى هذا الغياب اإىل تعقيد العلقات بني الطرفني.

بني  الواقعة  املنطقة  يف  للميلي�صيا  كبري  ن�صاط  هنالك  كان   ،2٠٠5 يف  ال�صامل  ال�صلم  اتفاق  توقيع  بعد 
جنوب كردفان واأعايل النيل. وخلفا لن�صاط امليلي�صيات يف اأي مكان اآخر على احلدود، ميلي�صيات ال�صلك 
التي تغلب يف اأعايل النيل تعترب ب�صكل جزئي نتاجا للتهمي�ص الكبري ملجتمع ال�صلك منذ عام 2٠٠5. ومع 
ال�صعبي  الرغم من تدخلت قوات اجلي�ص  ، على  ال�صلك  بتاأييد غالبية  امليلي�صيات  ذلك، ل حتظى هذه 
لتحرير ال�صودان على ال�صفة الغربية لنهر النيل التي حتدث من وقت لآخر، والتي تعامل جمتمع ال�صلك 
كما لو كانوا جميعًا ميلي�صيات، وهو ما يزيد من ابتعاد ال�صلك عن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. ومنذ 

2٠11، ظلت امليلي�صيات ن�صبيًا غري فعالة يف اأعايل النيل.

ومع الإخ�صاع اجلزئي للملي�صيا، فاإن هجرة الرعاة ال�صماليني اإىل ال�صفة الغربية من اأعايل النيل كانت 
عن  ال�صليم  حتدث  حني  وفى  ال�صودان.  وجنوب  ال�صودان  بني  احلدود  بقية  مع  باملقارنة  للغاية  ناجحة 
ال�صودانية للهجرة  امل�صلحة  القوات  ال�صودان وعدم ت�صجيع  ال�صعبي لتحرير  حتر�صات من جانب اجلي�ص 
اإىل جنوب ال�صودان، فاإن اأعايل النيل مل ت�صهد �صوى انخفا�صا طفيفًا يف عدد املهاجرين يف مو�صم الهجرة 

2٠11-2٠12، قيا�صًا اإىل التدفقات يف الفرتة 2٠٠5-2٠1٠.

ب�صكل عام، �صمح مزيج من النخفا�ص الن�صبي يف التوتر ال�صيا�صي بني الوليتني على طول هذه احلدود 
واتباع نهج مرن جدا من حكومة الولية باأن تكون الهجرة هنا اأكرث جناحا من اأي مكان اآخر على طول 

احلدود.
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تاريخ ق�صري عن احلدود
ظل ال�صلك منذ اأمد بعيد م�صتقرين يف الركن ال�صمايل الغربي من اإقليم مانيو، حول جبل املقيني�ص. ويف 
الآونة الأخرية، بداأ رعاة ال�صليم يف ال�صتقرار وممار�صة الزراعة يف املنطقة. وفى حني اأدى ذلك اإىل بع�ص 
التوتر، اإل اأن هذا ال�صتقرار كان وديًا ب�صورة عامة. منذ 2٠11 وا�صتقلل جنوب ال�صودان، ظل ال�صليم 
ي�صعرون بالقلق حيال فقدان اأرا�صيهم الزراعية يف اجلنوب، وحقوق رعيهم الثانوية يف جنوب ال�صودان. 

ودخلوا الآن يف مناف�صة على موقع احلدود بني ال�صمال واجلنوب.

كان ال�صليم يف الأ�صل يف مديرية اأعايل النيل، وفى العام 1914 دجموا يف النيل الأبي�ص. وتدون خرائط 
م�صح ال�صودان  -التي مل تتغري ب�صكل كبري بعد 19٣5- اأنه كان لل�صليم مراعى مو�صم جفاف متتد من جبل 
وا�صعة.  لي�صت  املتنازع عليها  واملنطقة  كاكا )جون�صون، 2٠1٠ب، �ص. 68-67(.  �صمال  املقيني�ص حتى 
تتاألف مو�صوعة النزاع التاريخي من �صقني: وفقا لقراءات نظام حتديد املوقع اجلغرايف )جي بي اإ�ص( 
احلالية فاإن جبل املقيني�ص ل يقع يف ذات املوقع املحدد بوا�صطة خرائط م�صح ال�صودان التي تعود للقرن 
الع�صرين؛ وبدًل عن علمة واحدة فاإن هنالك علمتني ت�صجيليتني مثبتتني على �صطح اجلبل، وهو مما 
يوؤدي اإىل اللتبا�ص بالن�صبة للمو�صع الذي يتعني الحتكام اإليه عند اأخذ قراءة موقع اجلبل )جون�صون، 

2٠1٠ب، �ص.69(.

واملنطقة الثانية املتنازع عليها على احلدود بني اأعايل النيل وجنوب كردفان هي ميناء كاكا على نهر النيل. 
وهو ما �صار هامًا بالن�صبة للمجتمعات املحلية يف جنوب كردفان عقب تطبيق قانون املناطق املغلقة يف عام 
اأتاح ميناء كاكا  الولية. وقد  اإىل  ال�صلع واخلدمات  ا�صتجلب  اإىل خلق �صعوبات يف  اأدى  والذى   ،192٠
اإي�صال الغذاء وال�صلع اإىل جبال النوبة. وكانت كاكا اأي�صًا حماطة مبراعي هامة ملا�صية ال�صليم. وت�صري 
املدونات الر�صمية لل�صحيفة احلكومية اإىل اأن كاكا قد مت دجمها يف ما يعرف الآن بجنوب كردفان يف عام 
192٣. واإبان مناق�صات  مفو�صية احلدود التقنية، جادل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باأن هذا التغيري 
ل ميت ب�صلة لتحديد حدود 1956 للمديريات اجلنوبية، لأن بلدة كاكا نقلت مرة اأخرى اإىل اأعايل النيل 

يف عام 1928، وذلك حني �صارت جبال النوبة جزءا من كردفان.

خلل احلرب الأهلية الثانية، �صهد ما يعرف الآن بولية اأعايل النيل التابعة لدولة جنوب ال�صودان بع�ص 
من اأ�صواأ اأنواع القتال بني ف�صائل اجلي�ص/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. وتراجع الكثري من ال�صلك 
الذين مل ي�صاركوا يف القتال اإىل ال�صفة الغربية لنهر النيل، اإىل ما يعرف حاليا مبحافظتي ف�صودة ومانيو. 
واأي كان الأمر، عندما انق�صم اجلي�ص/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف 1991، وقام ريك م�صار ولم 
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اأكول بت�صكيل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان – املوحد، دعم الكثري من ال�صلك لم اأكول )وهو نف�صه 
من ال�صلك(196. ا�صتمر هذا الدعم بعد انق�صام اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان – املوحد، حيث وا�صل 
لم اأكول يف قيادة ف�صيل ي�صمى اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان – املوحد197. ويف عام 1997، وقع اتفاق 
ف�صودة الذي وفر لقواته دعم من اخلرطوم، ومكنه من الن�صمام اإىل حكومة ال�صودان كوزير للنقل198. 
توا�صل العداء بني الدينكا وال�صلك ب�صكل متقطع طوال فرتة احلرب الأهلية الثانية، واتخذ �صكل ا�صتباكات 
ع�صكرية - حتى بعد اأن عاد لم اأكول وان�صم اإىل اجلي�ص/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف اأكتوبر 

2٠٠٣ - ومنازعات على الأرا�صي على طول نهر النيل.

تكمن اأحداث احلرب الأهلية الثانية وراء النزاعات املعا�صرة بني ال�صلك والدينكا يف اأعايل النيل. فحني 
الدينكا-  من  معظمهم  م�صتوطنون-  قام  النهر،  من  الغربي  اجلانب  اإىل  احلرب  اأثناء  ال�صلك  تراجع 
قبل  من  ظلمًا  منهم  انتزعت  قد  الأر�ص  هذه  اأن  ال�صلك  ويعتقد  النيل.  �صفة  على  الأرا�صي  باحتلل 

امل�صتوطنني الدينكا الذين انتفعوا مما يزعم ال�صلك باأنها حكومة يهيمن عليها الدينكا.

احلدود 2011-2005
بعد توقيع اتفاقية ال�صلم ال�صامل يف 2٠٠5، ازدادت العلقة بني ال�صلك والدينكا يف اأعايل النيل تدهورًا 
اأن احلدود بني اجلماعتني هي نهر  ب�صبب �صل�صلة من النزاعات على مناطق. ويقول الكثري من الدينكا 
النيل،  لنهر  ال�صرقية  ال�صفة  طول  على  الإقامة  من  تاريخ  لديهم  اأن  ال�صلك  يقول  حني  يف  نف�صه،  النيل 
وهي منطقة ت�صم بلدات كدوك وناغدير وملكال. منذ عام 2٠٠5، عاد الكثري من ال�صلك من ال�صودان - 
حيث فروا اإبان احلرب - ليجدوا م�صتوطناتهم ال�صابق حمتلة. وي�صعر ال�صلك اأي�صا باأنهم مهم�صون داخل 
حكومة اأعايل النيل، حيث يقولون اأنها تعني الدينكا على ال�صتيلء على الأرا�صي يف حني تتجاهل اأ�صوات 
اإهمال لق�صايا املجتمع من قبل كبار �صيا�صيي  اأنه  ال�صخط عرب ما يرون  ال�صلك199. وقد مت تكثيف هذا 
ال�صلك يف جوبا. على �صبيل املثال، هناك ت�صور عام يف اإقليم مانيو باأنه كان يتعني على اوياي دينق اجاك، 
اأن يفعل املزيد يف �صبتمرب  اأركان اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وهو من ال�صلك،  اأ�صبح رئي�ص  الذي 
2٠٠9 عندما اأحرقت ناغدير واأبونهيم، واأن باقان اأموم، ال�صيا�صي الأبرز من ال�صلك يف جنوب ال�صودان، 

يعترب قريبا من ال�صيا�صيني الدينكا داخل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان اأكرث مما ينبغي.

تكررت النق�صامات التي ظهرت خلل احلرب الأهلية الثانية بقوة بعد توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل. وذكر 
فاإن جنود  الأوىل،  للمرة  مانيو  اإقليم  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اأنه عندما دخل اجلي�ص  ال�صلك  ال�صكان 

الدينكا والنوير – قادمني من خارج اأعايل النيل – قاموا بطردهم وتعاملوا معهم باعتبارهم اأعداء.
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الأهلية  احلرب  خلل  ودورهم  ال�صلك  حول  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  اجلي�ص/  �صكوك  اأثريت 
الثانية يف يونيو 2٠٠9 عندما انف�صل لم اأكول مرة اأخرى عن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان واأ�ص�ص 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - التغيري الدميقراطي وادعى باأنه �صيك�صف الف�صاد وعدم الكفاءة يف 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان2٠٠. تقول احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان اأن لم مدعوم من حكومة 
ال�صودان، ويدعم جمموعات امليلي�صيا يف اأعايل النيل2٠1. ميكن جزئيا �صرح العداء جتاه احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – التغيري الدميقراطي من خلل حقيقة اأن احلركة 
�صيا�صية  �صيا�صية وجتد �صعوبة يف العرتاف بوجود قوى  نا�صئة كقوة  تزال  ال�صودان ل  لتحرير  ال�صعبية 
اأخرى ممكنة يف ال�صاحة القومية )هيومن رايت�ص ووت�ص، 2٠11ب(. ومع ذلك، يوحي هذا العداء مب�صتوى 

التوتر بني الدينكا وال�صلك يف اأعايل النيل.

حتول هذا التوتر اىل عنف يف عام 2٠٠9. يف 9 يناير، ف�صدت احتفالت الذكرى ال�صنوية لتوقيع اتفاق 
وتفاقم  �صخ�صان.  قتل  حيث  ملكال  بلدة  ملكية  حول  وال�صلك  الدينكا  بني  نزاع  ب�صبب  ال�صامل  ال�صلم 
الو�صع بعد تاأ�صي�ص لم للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – التغيري الدميقراطي يف يونيو. ويف 4 �صبتمرب، 
الأعلى  الزعيم  وقتل  املنازل  حرق  مت  حيث  ثيانغ  بوين  يف  للدينكا  م�صتوطنة  جمهولون  مقاتلون  هاجم 
وع�صرين قرويًا. واألقت حكومة اأعايل النيل باللوم على اأن�صار احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – التغيري 
الدميقراطي. وعلى الفور حدثت عدد من الهجمات النتقامية  ومت اإحراق عدة م�صتوطنات لل�صلك مبا يف 
ذلك قريتي ناغدير واأبونهيم. وفر الكثري من ال�صكان ال�صلك اإىل ال�صفة الغربية من النهر - متاما كما 

كانوا يفعلون خلل احلرب الأهلية الثانية.

ازدادت هذه التوترات يف ولية اأعايل النيل يف الفرتة التي �صبقت النتخابات القومية يف 2٠1٠. مت انتخاب 
اأربعة مر�صحني من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – التغيري الدميقراطي يف املجل�ص الت�صريعي جلنوب 
ال�صودان كممثلني ملناطق ال�صلك يف اأعايل النيل، لكن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان رف�ص قبول النتائج 
واألقى القب�ص على املر�صحني الأربعة2٠2. اعترب بع�ص ال�صلك هذا الأمر تاأكيدا لتهمي�صهم يف ظل احلركة 
اإقليم  كودو عا�صمة  بارجة  قرب  تعر�صت  يونيو،   25 للنتقام2٠٣. ويف  و�صعوا  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
ف�صودة للهجوم. كانت البارجة تقل �صباطا يف جهاز ال�صرطة يف جنوب ال�صودان واأمواًل تابعة ل�صندوق 
تنمية الدوائر النتخابية. من الناحية النظرية، يعترب ال�صندوق اأحد موارد التنمية املحلية، ويدفع له من 
عائدات النفط، ولكن ال�صلك ي�صفونه عادة باأنه و�صيلة غري �صرعية لتوزيع املوارد. وقد قتل ثلثة �صباط 

خلل الهجوم.
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ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  اأكول  لم  على  باللئمة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  األقى 
اأعلن  النيل  اأعايل  يف  �صابق  �صجون  �صابط  وهو  قوانق،  روبرت  على  وحتديدا  الدميقراطي،  – التغيري 
اجلي�ص  اأعاد   .2٠1٠ انتخابات  اإجراء  قبل  حتى  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  للجي�ص/  معار�صته 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان ن�صر فرقة امل�صاة ال�صابعة اخلا�صة به يف اإقليم ف�صودة من اأجل »تطهري منطقة 
اجلي�ص  حملة  اأن  اإن�صان  حقوق  مراقبو  ويقول   .)2٠1٠ ال�صغرية،  الأ�صلحة  )م�صح  اأكول«  لم  ميلي�صيا 
لتحرير  ال�صعبية  احلركة  اأن�صار  بني  متيز  مل  قوانق  ميلي�صا  لجتثاث  الرامية  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 
ال�صودان – التغيري الدميقراطي وال�صلك ب�صكل عام، واأنه خلل احلملة قام جنود اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 
اتفاقية  قوانق  وقع   ،2٠1٠ اأغ�صط�ص  وبحلول  نف�صه(.  )امل�صدر  والإعدام  والنهب  بالغت�صاب  ال�صودان 

�صلم مع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، وبذلك ح�صل على ترقية اإىل رتبة لواء.

بالرغم من املك�صب ال�صخ�صي الذى حققه قوانق من خلل العنف بعد النتخابات، يتعني متييز ن�صاط 
امليلي�صيا الذي ح�صل يف 2٠11 و2٠12 يف اأعايل والتي ل تعرب ب�صكل كبري عن ا�صتياء املجتمع، عن ن�صاط 
امليلي�صيا خلل نف�ص الفرتة يف ولية الوحدة 2٠4. تنبع النتفا�صات يف مناطق ال�صلك يف اأعايل النيل من 
املظامل العميقة املتعلقة بالأرا�صي والغ�صب ب�صبب التهمي�ص ال�صيا�صي. يغذي هذان اجلانبان من ال�صتياء 
بع�صها البع�ص: اإذ يعتقد اأن الإدارة يف فرتة ما بعد احلرب والتي يهيمن عليها الدينكا تعمل على تر�صيخ 

ا�صتيلء الدينكا على الأرا�صي الذى مت يف زمن احلرب.

قبل النتخابات مبا�صرة، بداأت ثلث انتفا�صات يف مناطق ال�صلك يف اأعايل النيل. وبالإ�صافة اإىل كفاح 
لتحرير  ال�صعبية  احلركة  اجلي�ص/  �صد  حملت  واولونى  اوقاد  ايوك  د�صن  طويل،  يدم  مل  الذي  قوانق 

ال�صودان، والتي بدل من اأن تتل�صى، تكثفت يف عام 2٠11.

ال�صودان هجومًا  ال�صعبي لتحرير  ال�صابق يف اجلي�ص  يف الفرتة 6-7 مار�ص 2٠11، �صن اولوجن ال�صابط 
على مقر الكتيبة ال�صابعة يف اوا�صي يف اإقليم بانيكانق؛ حيث قتل 5٠ �صخ�صا يف القتال. وبعد اأن مت �صدها 
من قاعدة اجلي�ص، جتمعت قوات اولونى مرة اأخرى وهاجمت ملكال يف 12 مار�ص )هيومن رايت�ص ووت�ص، 
2٠11اأ(. ا�صتغرق الأمر من اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان �صت �صاعات لتطهري املدينة. وذكرت هيومن 
رايت�ص ووت�ص اأنه اأثناء القيام بذلك قام اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان باحتجاز وم�صايقة العديد من 
املدنيني ال�صلك يف ملكال2٠5. اأ�صفرت هذه ال�صتباكات عن ٣٠ حالة وفاة من الع�صكر. ول تتوفر  اإح�صاءات 

عن ال�صحايا من املدنيني.
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يف الفرتة 19-2٠ اأغ�صط�ص 2٠11، اندلع القتال مرة اأخرى يف اأعايل النيل، وهذه املرة يف كاكا، اإحدى 
اأن عدة جماعات متمردة قد عملت معا، مبا يف ذلك التابعني جلورج  املنطقتني املتنازع عليهما. ويبدو 
اأتور2٠6 وغوردون كونغ2٠7 واولينى واوقاد. واحتفظت قوة املتمردين املكونة من حوايل 5٠٠٠ فرد  باملدينة 
متمردا   6٠ قتل  انه  قال  الذي  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  قبل  من  طردت  ولكنها  وجيزة  لفرتة 

.)Sudan Triune, 2010(

كثري  يف  النيل  لنهر  الغربية  ال�صفة  على  ال�صلك  ملجتمعات  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  عداء  اأدى 
من الأحيان اإىل الفرتا�ص باأن كل ال�صلك اأع�صاء ميلي�صيات. وعلى ذات النحو، يف ظل و�صع متثل فيه 
التحالفات عرب احلدود اأداة حا�صمة للتنظيم الع�صكري وال�صيا�صي، فاإن العلقات بني جمتمعات الرعاة 
التعاطي مع  املثال، مت  �صبيل  وعلى  ال�صودان.  لتحرير  ال�صعبي  �صكوك اجلي�ص  اأثارت  وال�صلك  ال�صماليني 
قيا�صًا مبلكال )2٠12-2٠1٠(  الأ�صا�صية  لل�صلع  اأدنى  باأ�صعار  يتمتع  بالغالب  مانيو ظل  اإقليم  اأن  حقيقة 

كدليل على تعاون ال�صلك مع امليلي�صيات ال�صمالية، بدًل من كونه نتيجة طبيعية لوجود التجار ال�صماليني.

منذ عام 2٠٠5، ظل ال�صلك يف حمافظة مانيو يواجهون اأي�صًا ال�صغوط اخلارجية على املوارد. ففي مار�ص 
اأثناء تلك العملية  اإن�صاء خطوط �صيزمية، وفى  2٠٠6، بداأت �صركة النفط برتودار لعمليات البرتول يف 
كانت تقوم بتدمري املنازل واأ�صجار الأكا�صيا التى تعترب م�صدراأ لل�صمغ العربي )مورو، 2٠٠9(. وبالرغم 
من التوترات بني الدينكا وال�صلك، وال�صغط على املوارد الناجم عن التو�صع يف ن�صاط �صركة النفط على 
ال�صفة الغربية لنهر النيل، كانت العلقات بني ال�صلك وال�صليم ودية ب�صكل معقول يف الفرتة 2٠11-2٠٠5. 
ويعزى هذا جزئيا اإىل قلة �صيطرة اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف هذه املناطق، وغياب ال�صيا�صات 

ال�صريبية وامل�صايقات الثقيلتان التي عادة ما تظهر مع ظهور اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان.

ثم  كويك،  مبا�صرة من  اىل اجلنوب  اأويت  ب�صكل منطى حول  يتجمعون  ال�صليم  كان  الفرتة،  خلل هذه 
يدخلون اإقليم مانيو، حيث هاجروا جنوبا حتى لغوا وحمزة2٠8. ويف هذه املواقع الأكرث عمقا يف اجلنوب، 
من  املزارعني  بني  املحا�صيل  بيع  من  الدخل  تقا�صم  ويتم  ال�صلك.  من  زراعية  اأرا�صي  ال�صليم  ي�صتاأجر 
ا�صتقلل  ب�صكل جيد حتى  النظام عمل  اأن هذا  الرغم من  وعلى  ال�صلك.  الأر�ص من  واأ�صحاب  ال�صليم 
جنوب ال�صودان، اإل اأنه اأ�صبح من ال�صعب على نحو متزايد املحافظة عليه نظرًا لو�صع التهمي�ص الذي 
عن  امل�صتمر  وا�صتبعادهم  الأر�ص  لقيمة  املتزايد  ال�صلك  واإدراك  ال�صودان  جنوب  يف  ال�صليم  منه  يعاين 

الأرا�صي ال�صاحلة للزراعة على طول نهر النيل.
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وهنالك اأي�صا خماوف متزايدة لدى ال�صلك جتاه ا�صتقرار ال�صليم يف كاكا واملقرن�ص حيث تفاقمت هذه 
اإىل مزاعم بامللكية  الثانوية  ال�صنوات الأخرية من خلل حماولت ال�صليم لتحويل حقوقهم  املخاوف يف 
احل�صرية. وتوجد اأي�صا م�صكلت يف كاكا بخ�صو�ص ح�صاد ال�صمغ العربي2٠9. بداأت التوترات بني ال�صليم 
وال�صلك على ال�صمغ العربي خلل احلرب الأهلية الثانية وت�صاعدت بعد توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل يف 
عام 2٠٠5. ويعترب النزاع حول ال�صيطرة على هذه ال�صلعة الثمينة �صر�صا جدا، حيث غري ال�صلك امل�صمى 
اأو »ال�صمغ من اأرا�صي اجلنوب« )مورو، 2٠٠8،  العربي من ال�صمغ العربي اإىل �صمغ اأرا�صي اجلنوب، 
النهر وازداد  الدينكا على طول  ال�صلك فقدان الأرا�صي ل�صالح جمموعات  اإذا وا�صل  �ص.٣٠9-٣1٠(. 

تهمي�ص ال�صليم يف جنوب ال�صودان، كما يبدو مرجحا، فمن املحتمل اأن يزداد التوتر بني �صليم وال�صلك.

فر�ص حدود دولية
ت�صكل احلدود بني اأعايل النيل وجنوب كردفان حتديا كبريًا له تاأثريه يف اأعلى واأ�صفل احلدود بدرجات 
اأعايل النيل. خلل مو�صم الرعي 2٠12-2٠11،  متفاوتة و�صيوؤثر ب�صكل ملحوظ على مناطق ال�صلك يف 
كما هو مو�صح اأدناه، مكث ال�صليم لفرتة اأطول من ال�صابق، واأعلن البع�ص عن نيتهم يف ق�صاء ال�صنة يف 
وادكونا يف حمافظة مانيو. ووفقا لتفاقية 27 �صبتمرب املتعلقة باملواطنة، »يتمتع مواطنو اأي من الدولتني 
يف الدولة الأخرى باحلريات التالية: )اأ( حرية الإقامة؛ )ب( حرية التنقل؛ )ج( حرية ممار�صة الن�صاط 

القت�صادي؛ )د( حرية التملك والت�صرف يف املمتلكات«.

مل يتم اختبار هذه احلقوق بعد، وجممل بنود اتفاقيات 27 �صبتمرب يف اأدي�ص اأبابا مل يتم تنفيذها تقريبًا. 
والتفاق على مغادرة جنوب ال�صودان بحلول �صقف زمنى معني، يعد تقريبًا جزءًا من كل اتفاقيات الرعي 
الوليات  كل  الرعي 2٠11-2٠12. يف  مو�صم  ال�صودان خلل  وجنوب  ال�صودان  بني  امتداد احلدود  على 
احلدودية التي متت زيارتها من قبل املوؤلف، كان هنالك توترا ناجمًا عن بقاء الرعاة ال�صماليني لفرتة 
القائمة منذ فرتة  التوترات مدفوعة بال�صغط على املوارد، واملخاوف  اأطول مما كان متفق عليه. وهذه 
طويلة نتيجة لتغول ال�صودانيني على حقوق واأرا�صي جمتمعات جنوب ال�صودان احلدودية خلل احلربني 
تاأتى  التوترات:  ال�صوء على  باملواطنة  املتعلق  �صبتمرب  اتفاق 27  الواردة يف  ال�صمانات  ت�صلط  الأهليتني. 
واحدة من املع�صلت املركزية يف هذا املجال من التوتر بني التفاقيات الدولية التي ت�صمن حقوقا غري 
حمدود يف الإقامة وامللكية من ناحية، ومن ناحية اأخرى املفاو�صات احل�صا�صة حول حقوق الرعي املحدودة 

التي ظل الرعاة ال�صماليني يجرونها على نحو تقليدي قبل دخولهم جلنوب ال�صودان.

بالرغم من اتفاقية 27 �صبتمرب املتعلقة باملواطنة، اإل اأنه من غري املرجح اأن ترحب املجتمعات امل�صيفة 
يف جنوب ال�صودان بجماعات مثل ال�صليم اإذا حاولوا الإقامة ب�صورة  دائمة، وذلك ن�صبة للكثافة ال�صكانية 
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اأن تغري ب�صكل غري م�صتقر الأمناط املتوازنة ل�صتخدام املوارد، والتي تتعر�ص  املتزايدة التي من �صاأنها 
�صلفًا لتهديد ناجم من ا�صتك�صاف النفط وامل�صاريع الزراعية.

 بتعميم اأكرث، توا�صلت الهجرة ال�صمالية اإىل اأعايل النيل ب�صكل ناجح ن�صبيا منذ عام 2٠٠5. ويعود ذلك 
اجلي�ص  معاقل  اأحد  باريانق،  خلف  وعلى  الثانية.  الأهلية  احلرب  فرتة  يف  ال�صتمرارية  ب�صبب  جزئيا 
اإىل  ال�صمالية خلل احلرب  الرعوية  ات�صالها مع اجلماعات  التي حدت من  ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبي 
اأق�صى درجة، مل يكن هنالك وجود تقريبا للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان على ال�صفة الغربية لنهر النيل 
يف ولية اأعايل النيل، ومتت ال�صيطرة عليها ب�صكل فعال من قبل القوات امل�صلحة ال�صودانية. وكان لل�صلك 
ممار�صة  با�صتمرارية  الأمر  هذا  �صمح  وقد  ال�صليم.  مثل  الرعاة  مع  متوا�صلة  علقات  املنطقة  هذه  يف 

وعلقات م�صتحيلة احلدوث يف اأي مكان اآخر على احلدود.

اإيجابية عرب  اأحيانا علقات  هنالك  كانت  الوحدة، حيث  وولية  الغزال  بحر  �صمال  ملا حدث يف  خلفًا 
احلدود من خلل و�صاطة اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، مل يكن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف 
اأعايل النيل املفاو�ص الرئي�صي يف اتفاقيات الرعي21٠. وظل احلال على هذا املنوال بعد العام 2٠٠5. ولهذا 
ال�صبب- من �صمن اأ�صباب اأخرى- لي�ص هناك �صوى القليل من التوتر بني الدولتني على طول هذا اجلزء 
والقوات  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  يقم اجلي�ص  فلم  اأو جاو،  اآدم  بالأو�صاع حول كري  قيا�صًا  من احلدود 
ال�صعبي  للجي�ص  املتدين  الوجود  ويعود  اأخرى.  اأماكن  يف  فعلوا  كما  قواتهما  بتكثيف  ال�صودانية  امل�صلحة 

لتحرير ال�صودان لنعدام توافقه مع ال�صلك الذين يعتربون جي�صًا يهيمن عليه الدينكا.

بطريقة مب�صطة، كان لفر�ص حدود دولية على ال�صفة الغربية لنهر النيل يف ولية اأعايل النيل قدر متدنى 
من العواقب على هجرة الرعاة ال�صماليني وعلى العلقات بني ال�صليم وال�صلك، وذلك لأن احلدود الدولية 
ال�صودان  ال�صليم يف جنوب  وا�صتيطان  الهجرة احلالية  اأمناط  ت�صتمر  اأن  املرجح  بعد. ومن غري  تقم  مل 
وف�صودة،  مانيو  ال�صودان يف حمافظة  لتحرير  ال�صعبي  للجي�ص  قوي  تواجد  كان هناك  م�صتقبًل يف حال 
وذلك نظرًا للعداء الذي ظل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يظهره جتاه ال�صليم )انظر اأدناه( وال�صلك.

الأن�صطة ال�صيا�صية احلالية
خلل مو�صم الرعي 2٠11-2٠12، ا�صتكى رعاة ال�صليم من م�صايقات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
وجهاز �صرطة جنوب ال�صودان، وهذا ل يب�صر باخلري بالن�صبة مل�صتقبلهم يف دولة جنوب ال�صودان امل�صتقلة. 
الأمر  لل�صليم )انظر خريطة 1٠(. ول ينطبق هذا  بالن�صبة  ن�صبيا  الرعي ناجحا  ومع ذلك، كان مو�صم 
مع  ات�صال  وجود  من  الناجمة  ال�صوداين  اجلانب  وخماوف  ال�صودان.  حكومة  مع  لعلقاتهم  بالن�صبة 
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جماعات يف جنوب ال�صودان- على الرغم من حقيقة اأن ال�صليم يحظون مبنا�صب هامة يف حكومة ولية 
اأولئك  اإىل تخلف الكثري من ال�صليم عن ال�صفر اإىل جنوب ال�صودان. والكثري من  – اأدت  النيل الأبي�ص 
املخاوف من  اإىل  ويعزى ذلك جزئيا  �صماًل.  كويك عند عودتهم  يتجاوزا  ال�صفر مل  اأقدموا على  الذين 
اأرا�صيهم  ب�صاأن و�صع  الوطني، وجزئيا لأن �صليم قلقة  املوؤمتر  ال�صودانية وحزب  امل�صلحة  القوات  انتقام 
لأنه  بالقلق  ال�صودان  البقاء يف جنوب  ال�صليم  الذين حاولوا من  ي�صعر  اإذ  ال�صودان.  الزراعية يف جنوب 
اإذا تغري الو�صع على احلدود، فاإنهم �صينف�صلون عن اأرا�صيهم الزراعية يف جنوب ال�صودان. بعد مو�صم 
الرعي 2٠11-2٠12، بقي الكثري من �صليم يف حمافظة مانيو حلماية مطالباتهم بالأر�ص التي يزرعونها 
على ال�صفة الغربية لنهر النيل. وبقيت اأي�صا قطعان �صليم يف اجلنوب. بينما ظل الوجود امل�صتمر لل�صليم 
هادئا ن�صبيا حتى الآن، اإل اأنه من املحتمل اأن يت�صبب مب�صكلت على املدى الطويل. واإذا مت تهجري ال�صلك 
من املزيد من الأرا�صي على �صفاف نهر النيل ف�صوف يكون هنالك �صغط متزايد على موارد الأرا�صي 
اإىل الغرب منال�صليم علىرًا للحماية ال�صعيفة للغاية املقدمة اإىل ال�صليم مبوجب القانون احلايل يف جنوب 

ال�صودان، فاإن ذلك من �صاأنه اأن يرتك �صيطرة ال�صليم على مواردها حمفوفة باملخاطر.

يتمثل اأحد اأ�صباب النجاح الكبري ملو�صم الرعي 2٠11-2٠12 يف اأعايل النيل، مقارنة بولية الوحدة، يف 
اعتماد �صلطات الولية نهج عدم التدخل. وكان هنالك اجتماع اأويل بني العديد من اجلماعات الرعوية 
ال�صمالية و�صلطات الولية يف ملكال يف �صبتمرب 2٠11، على الرغم من عدم وجود اإعلن مطروح للعامة 
عن �صيا�صة الرعي على امل�صتوى الولئى حتى وقت انعقاد موؤمتر هجرة الولية يف فرباير 2٠12، وهو ما 
اقت�صر على اإعلن جمموعة من املبادئ العامة. ومت تنظيم مو�صم الهجرة على م�صتوى املحافظة واملحلية. 
العلقات  ب�صبب  النيل  لنهر  الغربية  ال�صفة  على  ناجحًا  كان  الرتتيب  هذا  اأن  بامللحظة  اجلدير  ومن 
العلقات  تدهورت  املنطقة احلدودية، حيث  اأخرى من  بينما يف مناطق  ن�صبيًا بني اجلماعات؛  اجليدة 
بني املجتمعات امل�صيفة واجلماعات الرعوية ال�صمالية يف اأعقاب احلرب الأهلية الثانية، �صيكون مثل هذا 

الرتتيب كارثيًا.

تعني املرونة املحلية لتفاق اأعايل النيل اأن الرعاة ال�صماليني رتبوا املعدلت ال�صريبية مع �صلطات الإقليم 
النيل- خلفا لولية الوحدة  حيث هنالك من  اأعايل  وبايام، ومع الزعماء املحليني. وبذا يكون هنا يف 
الناحية النظرية على الأقل معدلت �صريبية لها معيار موحد - تباين كبري من حمافظة اإىل اأخرى حول 
املقدار الذي يتم فر�صه على الرعاة وحول حتديد الهيئات التي يتعني عليها جمع هذه ال�صرائب. خلل 
احلرب الأهلية الثانية، اأخ�صع جمع ال�صرائب ملعيار موحد اإىل حد بعيد من قبل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 
ال�صودان يف املناطق اخلا�صعة ل�صيطرته، والذى كان يقوم بتحديد املعدلت وجمع ال�صرائب. خلل مو�صم 



 142     ورقة العمل ٣٠ مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

ا�صتمرار  والتح�صيل جنمت عن  ال�صرائب  معدلت  التباينات يف  النيل،  اأعايل  الرعي 2٠11-2٠12 يف 
ملمار�صات تعود اإىل زمن احلرب. وبع�ص مناطق اأعايل النيل ذات التباينات الأكرب يف معدلت ال�صرائب 
كانت تقع خارج �صيطرة اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان اإبان فرتة احلرب، وكانت حقوق الرعي باملقابل 
اأقل ر�صمية. على �صبيل املثال، يف مقاطعة لونقت�صك، مت ال�صماح لكل فرد من املحلية بجمع »ر�صوم دخول«، 
 .)CI, 2012c, 2012d( بينما توجد فى حمافظة املابان ر�صميًا على الأقل �صريبة ر�صمية تدفع للمحافظة
التي  الإدارية على م�صتوى املحافظة  القدرات  اإىل غياب  اإىل حد كبري  التباين  لونقت�صك، يعزى هذا  يف 
متكن من فر�ص ال�صرائب، مما اأدى اإىل العتماد على و�صائل تت�صم ب�صبغة اأقل ر�صمية. ويوؤدي اللتبا�ص 
حول اجلهة التي يتعني عليها اأن تقوم بتح�صيل ال�صرائب ومقدار ما يتعني اأن يقوموا بفر�صه اإىل مزاعم 
تباين كبري يف  وجود  وعن  تعر�صها ملطالبات مفرطة  ال�صمالية عن  الرعوية  تطلقها اجلماعات  متكررة 
الإدارية  الأرقام  بني  الفا�صلة  اخلطوط  طم�ص  على  التباينات  هذه  اأي�صا  تعمل  واملعدلت.  ال�صيا�صات 

املختلفة على امل�صتوى املحلي.

كما هو احلال يف اأماكن اأخرى على طول احلدود، تتمثل ال�صعوبة الأكرب بالن�صبة للرعاة ال�صماليني يف 
اأبريل  ففي  نا�صعًا211.  مثال  بري  اآل  ال�صيخ  تعترب حالة  اإذ  والرتياب.  ال�صك  �صنة من  التفاو�ص حول ٣٠ 
2٠12، كان هناك ثلثة من جتار ال�صليم ينقلون وقودًا يف �صاحنة يف حمافظة مانيو. وبعد م�صادة كلمية 
التجار  اعتقال  مت  ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  اإىل  �صقيقه  ينتمى  حملي  رجل  مع  مو�صتكبال  يف 
الوقود  ينقلون  كانوا  الإخوة  اأن  بالرغم  ب�صكل غري قانوين.  الوقود  ونقل  بالتج�ص�ص  لل�صتباه يف قيامهم 
ب�صكل غري قانوين اإل اأنه يتعني الإ�صارة اإىل اأن جميع اأنواع التجارة كانت من الناحية التقنية غري �صرعية 
نظرًا للح�صار الذي تفر�صه حكومة ال�صودان. ويعني هذا احلظر اأن التجار الذين يعربون احلدود يعي�صون 
يف حالة دائمة من عدم ال�صتقرار، ويكونون عر�صة للعتقال على اأي من جانبي احلدود كلما كان ذلك 
مفيدا كذريعة للجهة التي تقوم بالعتقال. ومت نقل الإخوة اإىل �صجن وادكونا يف اإقليم مانيو. ذهب ال�صيخ 
اإىل  نقلوا  اأنهم  واكت�صف  للتحقق.  الرعي،  للتفاو�ص حول حقوق  الذي كان متواجدا يف اجلنوب  اآل بري، 
حمافظة بانيكانق. وعندما ذهب اإىل هناك يف 1٣ اأبريل 2٠12، مت اعتقال ال�صيخ نف�صه. وبحلول اأكتوبر 
2٠1٣، كان ال�صيخ ل يزال قابعًا يف ال�صجن اإىل جانب التجار، بينما ت�صتخدم �صاحنتهم من قبل اجلي�ص 
حكومة  قدرة  يف  ال�صليم  ثقة  من  التقليل  اإىل  احلوادث  هذه  مثل  اأدت  وقد  تونقا.   - ملكال  طريق  على 

جمهورية جنوب ال�صودان على حماية حقوقهم يف دولة جنوب ال�صودان اجلديدة.

اأثرت ال�صتباكات يف حمافظة مانيو )انظر اأدناه( على الإنتاج الزراعي على ال�صفة الغربية لنهر النيل، 
و�صاحب ذلك اأخذ العديد من املزارعني ملعداتهم من احلقول ب�صبب انعدام الأمن، مبا يف ذلك �صرقة 
بع�ص املعدات212. وذكر املزارعون يف حمافظة ماجن، يف �صبتمرب 2٠12، اأنه ي�صعب عليهم اإيجاد عمال 
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للعمل يف مزارعهم. وجنم عن هذه الندرة اأي�صا م�صكلت يف النيل الأبي�ص وجنوب كردفان؛ وبخ�صو�ص 
هذان الأخريان، حتدث كمال عثمان بلة، وزير الزراعة ال�صوداين، موؤخرا عن ارتفاع الأجور التي نتجت 

عن �صح الأيدي العاملة )راديو متازوج، 2٠12و(.

اأ�صعار املواد الغذائية الأ�صا�صية نتيجة  ومع ذلك، ا�صتطاعت حمافظة مانيو اإىل حد كبري جتنب ارتفاع 
ل�صتمرار وجود جتار ال�صليم. خلفًا ملا حدث يف اإقليم ف�صودة، فالغالبية العظمى من النا�ص يف مانيو من 
اأي�صا املزيد من التزاوج مع الرعاة والتجار ال�صماليني، وهو ما ي�صمن علقات اأكرث  امل�صلمني، وهنالك 
دميومة. بينما يتمثل اجلانب ال�صلبي يف اأن ال�صلك يقولون باأن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ي�صك يف 
كونهم متحالفون مع القوات امل�صلحة ال�صودانية. ومع ذلك، فقد �صمحت هذه ال�صلت الوثيقة التي تتمتع 

بها حمافظة مانيو بتجنب املعاناة ال�صديدة عند وقوع الهجوم على بلدة كاكا، الواردة بالتف�صيل اأدناه.

املجموعات امل�صلحة
منذ عودة جوانق اإىل اجلي�ص ال�صعبي، ظلت اجلماعتني املتمردتني الرئي�صيتني على ال�صفة الغربية للنيل 
تعملن حتت اإمرة  اأوقوت واأولوين. وفى العام 2٠1٣، كانت جماعة اأوقوت اأكرث هدوء بكثري من اجلماعة 
الأخرى. ومن الوا�صح اأنها تتاألف من قوات الوحدات امل�صرتكة املدجمة التي كانت متمركزة فيما م�صى يف 
اأعايل النيل، على اأن عدد اأفرادها غري معروف. يف 1٠ يونيو 2٠12، ا�صت�صلم اأربعة من اأع�صاء املجموعة 
اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان – اثنني من النوير وواحد من ال�صلك وواحد من الدينكا. وهو ما  

يدل على اأن جماعة اأوقت لي�صت قوة اأحادية العرق تتاألف من ال�صلك ب�صكل ح�صري.

اأوان يف  �صول  بيرت كول  ان�صقاق  وبعد  ن�صاطا بكثري يف عامي 2٠11 و2٠12.  اأكرث  اأولوين  وكانت جماعة 
فرباير 2٠12، والذي مت تعيينه قائدا حركة/ جي�ص جنوب ال�صودان الدميقراطي بعد وفاة اأتور، ا�صتلم 
عن  موؤكدة  غري  اأنباء  ووردت  الدميقراطي21٣.  ال�صودان  جنوب  جي�ص  قوات  من  تبقى  ما  قيادة  اأولوين 
هجمات جلي�ص جنوب ال�صودان الدميقراطي بتاريخ ٣1 مايو 2٠12 حول كونقار وتنقور اللتان كانتا معقلني 

�صابقني للميلي�صيات املدعومة من القوات امل�صلحة ال�صودانية خلل احلرب الأهلية الثانية.

واإىل  ملكال  بلدة  اإىل  موؤقتا  النا�ص  فرار  اإىل  اأدى  اأبريل 2٠12 مما   25 اأوقوت يف  اأولوين حملية  هاجم 
ليلو. و�صن هجوما اآخر يف 19 يونيو، وهذه املرة على مدينة كاكا. وقال حمافظ حمافظة مانيو اأن هذا 
الهجوم كان نتيجة لتعاون القوات امل�صلحة ال�صودانية مع جمموعة اأولوين، وهو ادعاء نفته القوات امل�صلحة 
ال�صودانية214. واأ�صارت تقارير �صهود العيان اأنه مل يكن هنالك وجودا للقوات امل�صلحة ال�صودانية. وبدل من 
ذلك، قال �صهود عيان ان قوات اأولوين تخفت على هيئة جتار وقادوا 14 مركبة اإىل ال�صوق. ويبني هذا مرة 
اأخرى الو�صع ال�صعب للتجار ال�صماليني؛ حيث من املرجح اأن يغذي هذا احلدث انعدام الثقة فيهم يف 
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امل�صتقبل. و�صد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان الهجوم مما اأ�صفر عن مقتل اثنني من اأفراد امليلي�صيات 
وقب�صوا على �صتة، اإ�صافة اإىل عربة حمملة. وقتل اأي�صا ت�صعة مدنيني.

وعلى الرغم من اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية مل ت�صارك يف الهجوم على بلدة كاكا، اإل اأنها قدمت الدعم 
جلماعة اأولوين. كانت قواعد قواته تتواجد يف غرب كاكا، بالقرب من مربوكة، وكذلك يف احلمرا ويف 
كويك: مت�صكوا باملنطقة احلدودية بني جنوب كردفان واأعايل النيل، وحتديدا املنطقة احلدودية الآمنة 
ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  ال�صودان، فقد وفرت  املتحدة يف جنوب  الأمم  ووفقا ملهمة  ال�صلح.  منزوعة 
مت  الذين  امليلي�صيات  اأع�صاء  من  الكثري  وقال   .2٠12 مار�ص  يف  كويك  على  الهجوم  يف  املدفعية  غطاء 
 – اخلرطوم  يف  ق�صرًا  جتنيدهم  مت  اأنه  كاكا،  على  الهجوم  خلل  ا�صت�صلموا  الذين  اأو  عليهم،  القب�ص 
وهى ا�صرتاتيجية مت ا�صتخدامها من قبل حزب املوؤمتر الوطني خلل احلرب الأهلية الثانية. ومن غري 
املعروف مدى ن�صاط القوات امل�صلحة ال�صودانية يف اإعادة اإمداد قوات اأولوين. ويبدو من املرجح اأن هذه 
القوات اأحتفظ بها احتياطيا، و�صيتم دعمها ون�صرها كاأداة، اإما لأداء وظيفة يف احلرب الدائرة يف جنوب 
على  التنازلت  من  املزيد  انتزاع  ال�صودان كجزء من حماولة  داخل جنوب  فو�صى  لإحداث  اأو  كردفان، 

طاولة املفاو�صات.

بعد عر�ص الرئي�ص �صلفا كري للعفو يف 24 اأبريل 2٠1٣، بداأ اأولوين التفاو�ص على �صروط اإعادة الندماج يف 
اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وبلغت ذروتها عند و�صوله اإىل اإقليم ف�صودة يف 9 يونيو مع قوة زعم اأنها 
تاألفت من ٣119 جندي. وقال اأنه بداأ يف الندماج يف اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان وزعم اأن ميلي�صياته 

تلقت الدعم من القوات امل�صلحة ال�صودانية.

اأولوين جزءا من الكتيبة ال�صابعة للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان،  وكانت القوات التي �صدت ميلي�صيا 
جنوب  دفاع  لقوات  �صابق  قائد  وهو  قديت  قوات  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  وتتاألف  مانيو.  اإقليم  يف  تعمل  التي 
ال�صودان من النوير بول. وهم لي�صوا من ال�صلك يف املقام الأول، وهنالك قدر كبري من التوتر بني هذه القوة 
اأن يجعل توا�صل  اأنهم تعر�صوا للم�صايقات. ومن املرجح  وال�صكان املحليني، ولقد ذكر هوؤلء الأخريين 

ن�صاط امليلي�صيات هذه امل�صايقات اأكرث حدة.

مواقف اأ�صحاب امل�صلحة
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان

اأكرب م�صكلة تواجه احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف اأعايل النيل هي م�صكلة داخلية. اإذ تكافح لدمج 
طول  على  الأرا�صي  بخ�صو�ص  اجلارية  النزاعات  ولكن  ال�صودان،  جلنوب  ال�صيا�صي  اجل�صد  يف  ال�صلك 
نهر النيل فاقمت الأمور. وقد تعاظمت غربة جمتمع ال�صلك من خلل التمييز املتكرر من جانب اجلي�ص 
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ال�صعبي لتحرير ال�صودان الذي ل ينتمي اأغلب اأع�صائه  اإىل ف�صودة ومانيو، وينزعون لعتبار جميع ال�صلك 
اأع�صاء يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – التغيري الدميقراطي اأو رجال ميلي�صيا �صماليني.

من  بالرغم  اخلا�صة  ميلي�صيات  بامتلك  اأكول  لم  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  اتهمت احلركة  ما  وكثريا 
ال�صعبية  احلركة  فاإن  ذلك،  ومع   .)Sudan Triune, 2012K( املزاعم  هذه  تدعم  اأدلة  تقدمي  عدم 
– التغيري  اأعايل النيل ل تواجه جمرد توترا مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  لتحرير ال�صودان يف 
الدميقراطي: اإذ يلزمها اأي�صًا اأن تتعامل مع التوترات الداخلية. على �صبيل املثال، يف �صبتمرب 2٠12، حاول 
حاكم ولية اأعايل النيل، �صاميون كون فوج، تاأ�صي�ص جمل�ص بلدية للمدينة وا�صتحداث من�صب عمدة ملدينة 
ملكال. ونظر ال�صلك اإىل هذا الأمر باعتباره حماولة اأخرى لتعزيز ال�صيطرة اخلارجية للدولة على مدينة 
يزعمون اأنها ملكهم. وقد قام باقان اأموم- وهو اأعلى املنتمني لل�صلك مرتبة يف احلركة ال�صعبية لتحرير 

ال�صودان - بانتقاد م�صاعي الوايل علنًا.

و�صيا�صيا يف  قانونيا  والف�صل  الأر�ص  املتفجرة حول  الدعاءات  معاجلة  اأي�صا  الق�صايا  هذه  يتطلب حل 
التاريخ املعقد لل�صتيطان على طول نهر النيل اإبان احلرب الأهلية الثانية وفى الفرتة ما بعد عام 2٠٠5. 
جنوب  يف  ا�صتقرت  التي  ال�صمالية  املجموعات  و�صع  ب�صاأن  قرار  اتخاذ  العملية  هذه  من  جزء  ويت�صمن 

ال�صودان ويف مناطق حول مدينة كاكا.

ال�صليم
يتعر�ص ال�صليم للتهديد ب�صكل متزايد على كل جانبي احلدود. ففي النيل الأبي�ص، تقوم حكومة ال�صودان 
ال�صليم  بع�ص  الأمر  ودفع هذا  ال�صودان.  اأخرى مع جنوب  اتفاقيات  اأي  يعقدوا  ل  عليهم حتى  بال�صغط 
لختيار البقاء يف النيل الأبي�ص وزيادة ال�صغط على اأرا�صي الرعي التي اأ�صبحت بالفعل �صحيحة ب�صبب 
اأرا�صيهم.  حلماية  ال�صودان  جنوب  يف  البقاء  بالتناوب،  �صليم،  من  البع�ص  وقرر  الزراعية.  امل�صاريع 
ويخ�صون من اأن فر�ص حدود دولية �صيمنع الزراعة والرعي يف جنوب ال�صودان. منذ النف�صال ظل اأفراد 

�صليم يجدون اأنف�صهم مق�صمني ب�صكل فاعل من خلل احلدود.

يعترب الو�صع يف جنوب ال�صودان بالكاد اأف�صل. فبينما يتم دفع ال�صلك اإىل اجلانب ال�صرقي من نهر النيل، 
�صيكون هنالك �صغط متزايد على الأرا�صي املتبقية يف مانيو وف�صودة مما يولد املزيد من ال�صغط على 
اإىل  �صليم،  القانوين لأرا�صي  الو�صع  ب�صاأن  اليقني  اإىل عدم  بالإ�صافة  يوؤدي هذا،  �صليم احلالية.  مواقع 
م�صتقبل غام�ص. ولأن مقاتلي امليلي�صيات ي�صتخدمون نف�ص امل�صارات املوؤدية اإىل جنوب ال�صودان، وحيث 
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يقومون اأحيانا بتمويه اأنف�صهم على هيئة جتار �صماليني، فاإن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان ل تثق يف 
ال�صليم، وقد ظلت هذه ال�صكوك تدعم خلل 2٠ عاما من احلرب الأهلية.

ال�صلك
يف اأعقاب العنف ما بعد النتخابات والن�صاط املتوا�صل للميل�صيات يف اأعايل النيل، تعززت �صكوك اجلي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف ولء ال�صلك. بالرغم اأن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يعتقد اأن ال�صلك 
عن  بعيد  باأنه  الكثريون  يعتقد  حيث  كذلك،  احلال  يكون  اأن  بال�صرورة  لي�ص  اأنه  اإل  اأكول،  لم  يدعمون 

�صوؤونهم متاما مثل باقان اأموم.

لكن باقان اأموم لي�ص مبعدا عن ال�صيا�صة يف اأعايل النيل كما يدعي منتقديه. فهو ينحدر من عائلة ذات 
تاريخ طويل من النفوذ ال�صيا�صي ويقوم ب�صكل منتظم با�صت�صارة الريث: ملك ال�صلك الذي ل يزال يحظى 
له  ينظر  الذي  ملكال  تاأ�صي�ص جمل�ص مدينة  نزاع حول  موؤخرا يف  وتدخل  ال�صلك.  بدور هام يف جمتمع 
باعتباره حماولة للتقليل من نفوذ ال�صلك. يف الوقت ذاته، يح�صل لم اأكول على بع�ص الدعم من ال�صلك 
اأبريل  انتخابات  الدميقراطي يف  – التغيري  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  انت�صارات احلركة  كما يظهر يف 

.2٠1٠

التحديات الأكرث اأهمية التي تواجه ال�صلك نعنرب هيكلية، وت�صتمل على التهمي�ص ال�صيا�صي والإبعاد عن 
الأر�ص التي ي�صعرون مبلكيتها على ال�صفة ال�صرقية لنهر النيل. وكما يت�صح من ال�صتباكات التي حدثت 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  من  ال�صابعة  والكتيبة  ال�صلك  بني  اأف�صل  وبدون علقات  املا�صية،  ال�صنة  خلل 
ال�صودان واإدارة �صيا�صية اأكرث �صمول على م�صتوى الولية، فاإن العنف يف اأعايل النيل ميكن اأن يتفجر مرة 

اأخرى.

اآفاق م�صتقبلية
دمج  املواقع  بع�ص  املختلفة. مت يف  التحديات  �صل�صلة من  ال�صودان  ال�صودان وجنوب  بني  ت�صتمل احلدود 
اإبان  احلدود على نحو فعال يف دولة احلزب الواحد من خلل ن�صاط اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
احلرب الأهلية الثانية، ولكن يف مواقع اأخرى، كما هو احلال على طول احلدود بني اأعايل النيل وجنوب 
كردفان، ظلت الأن�صطة احلياتية للمجتمعات احلدودية تتجه ب�صورة اإىل اخلرطوم. والآن وبعد ا�صتقلل 
جنوب ال�صودان، فاإن التحدي لهذه املجتمعات يتمثل يف الو�صول اإىل �صبل �صمان التوا�صل مع املا�صي، يف 
اإدارة جنوب �صودانية عدائية. بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان،  مواجهة ما يعرف كثريا باأنه 
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يتمثل التحدي يف دمج ال�صفة الغربية لنهر النيل بنجاح يف الولية. وللقيام بذلك، يتعني عليها معاجلة 
النزاعات احلادة ب�صكل متزايد على الأرا�صي بني الدينكا وال�صلك.

ل يعترب جبل املقيني�ص ومدينة كاكا مركزيتان للنزاعات احلدودية بني القوات امل�صلحة ال�صودانية واجلي�ص 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان مثل املواقع يف بحر الغزال ال�صمايل والوحدة. ومع ذلك، تبقىان منطقتان متنازع 
عليهما، يتعلق م�صري ال�صلك وال�صليم بهما. واإذا بقيت املفاو�صات متعرثة وعادت الدولتان اإىل احلرب، 
فاإن امليلي�صيات يف جنوب كردفان، والتي تت�صكل جزئيا من جمتمعات ال�صلك يف اأعايل النيل، مبظاليمهم 

امل�صروعة �صد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، �صيكون لهم تاأثري فعال مرة اأخرى بكل تاأكيد.
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6. حدود والية اأع�يل النيل والنيل االأبي�ص

النتائج ال�صاملة
• ب�صكل تقليدي متتعت املجتمعات يف مقاطعة الرنك يف اأعايل النيل، التي تقع ولية النيل الأبي�ص اإىل 	

ال�صمال منها مبا�صرة،  بعلقات جيدة مع ال�صليم والتجار ال�صماليني الذين ياأتون لرعي قطعانهم اأو 
ملمار�صة الأعمال التجارية. ويعزى هذا جزئيا اإىل الروابط القوية تاريخيا بني املجتمعني. يف الرنك، 
اآخر على طول احلدود، ا�صتخدمت احلكومتان التحر�ص الع�صكري واإغلق  اأي مكان  وعلى خلف 

احلدود ملنع تطور علقات من�صجمة بني اجلانبني.
• اأثرت الع�صكرة املتزايدة على الإنتاج الزراعي يف اإحدى املناطق احلدودية الأكرث خ�صوبة. وترك 	

املزارعون حقولهم واحتلت القوات امل�صلحة ال�صودانية املزارع واأدى النزاع على امل�صاريع الزراعية 
وا�صعة النطاق اإىل انعدام الأمن وتعطيل الزراعة.

• ب�صبب �صغوط حكومة ال�صودان، مل يح�صر - اأي من املهاجرين ال�صماليني املو�صميني الذين ياأتون 	
تقليديا اإىل الرنك -اجتماعات الهجرة خلل مو�صم الهجرة 2٠12-2٠11.

مقدمة
يف  الدولتني.  يف  الأرا�صي  اأخ�صب  بع�ص  على  ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  بني  احلدودية  املنطقة  حتتوي 
�صبعينيات القرن املا�صي، وكجزء من ا�صرتاتيجية النمريي للتنمية القومية التي اأطلق عليها »�صلة الغذاء«، 
�صهدت هذه املنطقة تنمية مكثفة على �صكل م�صاريع زراعية اآلية مروية مطريًا. قل�صت هذه امل�صاريع اأرا�صي 
الرعي املتاحة للرعاة ال�صماليني، خا�صة يف جنوب كردفان. وعملت �صل�صلة من الت�صريعات املتعلقة بالأرا�صي، 
منذ �صبعينيات القرن املا�صي، على تقوي�ص احلقوق املجتمعية يف الأرا�صي )كيربياب، 2٠٠2، �ص 276-

28٠(، وذلك عرب تاأميم الأرا�صي واإبعاد �صغار املزارعني عن اأر�صهم )جون�صون، 2٠1٠ب، �ص 65-6٣(.

اأو  التطورات قيا�صًا بجنوب كردفان  تاأثرًا بهذه  اأقل  الرنك  الآن مبحافظة  اأن ما تعرف  الرغم من  على 
الآن  يتوجب  امل�صاريع، حيث  م�صتقبل هذه  ال�صوء على  ت�صليط  ي�صاعد على  اأن و�صعها  اإل  الأزرق،  النيل 
تق�صيم املنطقة احلدودية بني دولتني م�صتقلتني. ت�صرتك مقاطعة الرنك يف احلدود مع مقاطعة اجلبلني يف 
النيل الأبي�ص. ول تزيد م�صاحة الأرا�صي املتنازع عليها بينهما عن القليل من الكيلومرتات املربعة، ولكن 

القرارات ب�صاأن هذه احلدود ميكن اأن توؤثر على العديد من امل�صاريع الزراعية.
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كانت الرنك واحدة من املناطق القليلة على طول احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان التي مت ا�صتثناوؤها 
ال�صودان  جنوب  اإتباع   بوجوب  ويق�صي   ،192٠ عام  يف  �صدر  قانون  – وهو  املغلقة  املناطق  قانون  من 
ل�صيا�صات منف�صلة يف التطور التعليمي وال�صيا�صي واأن ال�صفر من ال�صودان اإىل اجلنوب يتطلب ت�صاريح. 
اإغلق  – وفى حال مل يكن هنالك  وخلل القرن الع�صرين، احتفظت الرنك بروابط قوية مع ال�صودان 
للحدود فاإن ال�صفر اإىل اخلرطوم اأ�صهل بكثري من ال�صفر اإىل جوبا. ل تتوائم الرنك يف بع�ص اجلوانب مع 
النمط امللحوظ يف املحافظات الأخرى على اجلانب اجلنوبي ال�صوداين من احلدود حيث ل تثق املجتمعات 

بال�صمال بعد عقود من التهمي�ص والغارات.

التقليدين  ال�صكان  اأبيلنق- وهم  دينكا  ي�صعر  تتطلب احلل.  يزال هنالك م�صكلت جدية  ل  ومع ذلك، 
باأنهم مغيبون عن املحادثات  ملقاطعة الرنك الذين يدعون ملكية الأرا�صي  الواقعة �صمال خط 1956- 
ال�صيا�صية ب�صاأن احلدود. ويتخوفون اأي�صا من قيام جنوب ال�صودان بتاأميم امل�صاريع الزراعية، مما �صيوؤدي 
اإىل اإفقار املجتمعات املحلية. واأخريا يعتمد ال�صليم التي يعي�صون يف النيل الأبي�ص على املراعي يف مقاطعة 
الرنك. وميكن للإح�صا�ص القومي يف جنوب ال�صودان اأن ي�صكل خطرًا على التعاي�ص بني الدينكا اأبيلجن 

وال�صليم.

تاريخ ق�صري عن احلدود
يعترب الدينكا اأبيلجن ال�صكان التقليديني ملقاطعة الرنك. باعتبارهم جمموعة مرحتلة، فاإنهم ينتمون اإىل 
جمموعة الدينكا باداجن التي تنت�صر على طول املنطقة احلدودية وت�صمل الدينكا نقوك يف اأبيي والدينكا 
ن�صبة  اأي�صا  ال�صلك وت�صم  اأغلبية من  الرنك ذات  اأ�صبحت مدينة  الآونة الأخرية  الوحدة. ويف  روينغ يف 
ال�صليم  ال�صماليني،  الرعاة  من  جمموعتني  اأي�صا  وتتنقل  ال�صماليني215.  ال�صودانيني  التجار  من  كبرية 

وراوات املقيني�ص، عرب مقاطعة الرنك. 

هنالك حدودين م�صجلتني بني النيل الأبي�ص واأعايل النيل. اأحداهما م�صجل منذ عام 192٠ واأخرى تقع 
 1955 عام  يف  حتديدها  مت  اأنه  دون  ولكن   ،1956 عام  يف  ر�صمية  جريدة  يف  ن�صرت  منها  ال�صمال  اإىل 
)جون�صون، 2٠1٠ب، �ص 69(. ومت الطعن يف هذا احلدود الأخرية لحقًا يف حماولة لرت�صيم احلدود يف 
عام 198٣، عندما اختلفت اأعايل النيل وهيئة امل�صاحة ال�صودانية حول احلدود التي يتعني ا�صتخدامها. 
ويعرتف حاليا بحدود تقارب تلك امل�صجلة يف اجلريدة عام 1956 من قبل الإدارة يف اأعايل النيل. ميكن 
اأن يوؤثر تغيري طفيف يف هذا اخلط على ملكية امل�صاريع الزراعية. ومن غري ال�صهل حتديد احلدود الفعلية 
النيل علمة حدودية  ال�صرقي، فقد �صقطت يف  ال�صمايل  الركن  الربيطانية: يف  ال�صجلت  املر�صومة يف 

كانت ت�صتخدم يف حتديد احلدود اإبان تلك الفرتة )جون�صون، 2٠1٠ب، �ص 72(.
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يف �صبعينيات القرن املا�صي، بداأت الرنك يف الزدهار كمركز مل�صاريع الري والتجارة املمولتان براأ�ص مال 
�صوداين. ا�صتقر الكثري من التجار ال�صودانيني يف مدينة الرنك وحافظوا على وجودهم هناك مما اأدى اإىل 
فرتة طويلة من التعاي�ص مع الدينكا اأبيلجن الذين يعدون م�صلمني ب�صكل رئي�صي ويتكلمون العربية ب�صكل 
للعمل يف  ال�صودان �صمال  الكثري من �صكان جنوب  ال�صماليني جنوبا، اجته  التجار  اأ�صا�صي. وبينما اجته 
امل�صاريع الزراعية الوا�صعة يف النيل الأبي�ص وجنوب كردفان، مما دمج مقاطعة الرنك اأكرث يف القت�صاد 

ال�صوداين.

يف �صبعينيات القرن املا�صي، مت �صن العديد من قوانني الأرا�صي التي تن�ص على اأن الر�ص غري امل�صجلة 
تعترب من اأرا�صي الدولة216. فتم حتويل اآلف الأفدنة217 اإىل �صركات �صبه حكومية كبرية، ول تزال هذه 
اخل�صارة للأرا�صي الزراعية نقطة عالقة مع الدينكا اأبيلجن )CI, 2010d, p. 93(. �صمح قانون الأرا�صي 
غري امل�صجلة لعام 197٠ حلكومة ال�صودان بتملك الأرا�صي من اأجل امل�صاريع الزراعية، وغالبا على ح�صاب 

الرعاة و�صغار املزارعني )واك�صويل واآخرون، 2٠12، �ص 1٠(.

وال�صليم حول احلق يف ح�صاد  اأبيلجن  الدينكا  ال�صراع بني  اندلع  اأبابا عام 1972،  اأدي�ص  اتفاقية  بعد 
ال�صمغ العربي218 بني عامي 197٣ و1981، ووقعت ا�صتباكات داخل وحول املناطق احلدودية احلالية يف 
جودة واجلبلني. وف�صلت مفاو�صات ال�صلم يف عام 197٣. وتدخلت حكومة ال�صودان يف بدايات ثمانينيات 
القرن الع�صرين حيث منحت الرعاة ال�صماليني حرية احلركة يف اأعايل النيل، ولكن ذلك مل يحل التوتر 
على املوارد على املدى الطويل. ورغمًا عن هذه ال�صتباكات، جتنبت مقاطعة الرنك الدمار الذي كان �صمة 

غالبة  للحرب الأهلية الثانية يف املناطق احلدودية الأخرى.

احلدود: 2005 – 2011
منذ عام 2٠٠5، ب�صورة عامة ظلت اتفاقيات الرعي بني الدينكا اأبيلجن وال�صليم حتظى باحرتام. اأ�ص�صت 
اتفاقية اأبرمت يف عام 2٠٠9 بني حاكمي اأعايل النيل والنيل الأبي�ص لعلقات عمل بني الوليتني ومهدت 
الأر�صية ل�صل�صلة من الجتماعات اللحقة. خلل مو�صم الرعي 2٠1٠-2٠11، انتقلت �صليم عرب الرنك 
ال�صعبي  اجلي�ص  بني  حمدودا  احتكاكا  هناك  كان   2٠1٠ حتى   2٠٠5 من  الفرتة  وفى  مابان.  يف  للرعي 
الع�صكرية. ومع ذلك،  للقوات  التواجد املكثف  بالرغم من  ال�صودانية  امل�صلحة  ال�صودان والقوات  لتحرير 
والرعاة  اجلنوبية  امل�صيفة  للمجتمعات  الناجح  التعاي�ص  وهددت  الظهور،  يف  الهيكلية  امل�صكلت  بداأت 

ال�صماليني.
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عام 2٠1٠،  الهجرات احلدودية. يف  على  الرئي�صي  التهديد  الدولتني، وحتديدا جي�صيهما،  وجود  ي�صكل 
كان هنالك نزاعان: ح�صل الأول عندما دخلت ال�صرطة ال�صودانية منطقة منزوعة ال�صلح بني اجلي�صني 
وح�صل الثاين عندما نقلت القوات امل�صلحة ال�صودانية فرقة ع�صكرية لتقرتب اأكرث من احلدود وو�صعت 
قوة بحجم �صرية خلفها. ويف كلتا احلالتني، مت حل احلدث دون خ�صائر يف الأرواح.219 لكن احلدود يف جودا 
تق�صم املدينة اإىل ق�صمني وهنالك ح�صود ع�صكرية كبرية يف املنطقة. وهذا جعل و�صول التجار ال�صماليني 

اإىل اجلنوب �صعبا واأثر اأي�صا على اأ�صعار ال�صلع يف الرنك.

اتهم ال�صليم اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان بالت�صبب يف ا�صطراب حركة الهجرات عرب احلدود وتفاقم 
هذا الو�صع ب�صبب تاآكل هياكل التفاو�ص التقليدية. كما تعاقب حكومة ال�صودان املجموعات التي تعرب اإىل 
جنوب ال�صودان الذين، ويجدون اأنف�صهم اأي�صًا م�صتبعدين من املفاو�صات على الرعي يف ال�صمال22٠. يريد 
ال�صليم من اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان الن�صحاب من منطقة احلدود ويخ�صون على ا�صتثماراتهم يف 

.)CI, 2010b, p. 61( اجلنوب – يف الزراعة ويف عدد من الآبار

فر�ص حدود دولية
 اإحدى اأكرث امل�صكلت ح�صا�صية يف الرنك تتمثل يف الأرا�صي الزراعية. وي�صم �صرق حمافظة الرنك قدرًا 
كبريا من الأرا�صي امل�صتغلة من قبل املزارعني ال�صودانيني. ويقول الدينكا اأبيلجن اأن هذه الأر�ص بيعت 
اإىل م�صتثمرين �صودانيني ب�صعر اأقل من قيمتها ال�صوقية. وعلوة على ذلك، مت اإجراء عمليات البيع هذه 
من خلل وزارة الزراعة التابعة حلكومة ال�صودان يف �صبعينيات وثمانينيات القرن الع�صرين عندما كان 

ال�صودانيون اجلنوبيون يعتقدون باأنه مل يكن لديهم فر�ص مت�صاوية لل�صتثمار.

 يحدد قانون اأرا�صي جنوب ال�صودان يف يناير 2٠٠9 �صعب جنوب ال�صودان باعتباره مالكا للأر�ص داخل 
الأرا�صي  و�صع  يعترب  الرنك،  مقاطعة  مثل  مناطق  يف  الأرا�صي.  يف  العرفية  باحلقوق  ويعرتف  الدولة، 
وا�صحة  غري  ال�صودان  جنوب  ا�صتقلل  قبل  �صراوؤها  مت  والتي  ال�صودانيني  امل�صتثمرين  قبل  من  اململوكة 

وتتطلب قرارا �صيا�صيا وقانونيا.

حتى لو ُنِزَعت هذه الأرا�صي من امل�صتثمرين ال�صودانيني فمن غري املوؤكد اأنها �صتوؤول اإىل الدينكا اأبيلجن 
اإىل ال�صكان ال�صلك الذين ي�صكلون حاليا الأغلبية بني �صكان مدينة الرنك. خلل الفرتة 2٠٠7  اأو حتى 
يف  الأرا�صي  من  هكتار  مليون   2.64 حوايل  الأجانب  والأفراد  واحلكومات  ال�صركات  متلكت   ،2٠1٠ –
جنوب ال�صودان  ب�صكل اأ�صا�صي بغر�ص ال�صتثمار يف الإنتاج الزراعي )دينغ، 2٠11(. ت�صري املقابلت مع 
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هيئة الأرا�صي يف ولية اأعايل النيل اإىل لأنه بالرغم من عدم ت�صوية ق�صية ما �صيحدث للأرا�صي اململوكة 
ل�صودانيني يف مقاطعة الرنك، اإل اأنه من الراجح اأن ت�صعى الولية اإىل ا�صتقطاب م�صتثمرين كبار بدًل من 

اإعادة الأرا�صي اإىل املجتمع املحلي221. وتخاطر تدابري من هذا النوع باإبعاد ال�صكان املحليني.

على  ال�صتيلء  هذا  مبثل  �صتقبل  ال�صودان  حكومة  كانت  اإذا  الوا�صح  غري  من  فاإنه  ذلك،  على  علوة 
الأرا�صي. تن�ص اتفاقية املواطنة يف 27 �صبتمرب يف البند 4)د( باأن املواطنني ال�صودانيني الذين امتلكوا 
بالفعل ممتلكات يف جنوب ال�صودان لن ت�صحب منهم هذه املمتلكات. ومع ذلك فهنالك خماوف وا�صعة 

النت�صار بني ال�صودانيني يف جنوب ال�صودان حول اإذا ما كانت هذه التفاقية �صتحرتم.

الأن�صطة ال�صيا�صية احلالية
بعد مفاو�صات غري ر�صمية بني العديد من جمموعات الرعاة ال�صمالية و�صلطات الولية، اأدى اجتماع عقد 
يف 24-25 فرباير 2٠12  يف ملكال اأ�صدرت حكومة الولية بيان مبادئ عامة. وكما هو ملحظ يف درا�صة 
احلالة ال�صابقة، تركت م�صاألة التنظيم الأ�صا�صي ملو�صم الرعي اإىل امل�صتويات الإدارية للمحافظة و املحلية. 
ويف حالة حمافظة الرنك، مع ذلك، مل يح�صر املوؤمتر الرعاة ال�صماليون ول الزعماء التقليديني ، بالرغم 
من ح�صور حمافظ املقاطعة. وقد خ�صع الرعاة ال�صماليني ل�صغوط من حكومة ال�صودان لعدم احل�صور 
– اإحدى  رفاعة  اأعداد  اأن  على  )انظر اخلريطة 11(،  الرعي  مو�صم  ا�صتمر  ومع ذلك   .)CI, 2010c(

املجموعات التي متر من خلل الرنك يف طريقها اإىل مقاطعة مابان – كانت اأقل من املعتاد، وذلك ب�صبب 
ال�صودان  وال�صغط يف  املرتفعة  ال�صريبية  بالهجرة واملعدلت  املتعلقة  النيل  اأعايل  �صيا�صة  ال�صكوك حول 

بعدم التوجه اإىل اجلنوب.

تتوفر  ل  الوحدة حيث  ولية  الو�صع يف  وعلى خلف  للحدود.  الر�صمي  الإغلق  الهجرة جراء  تعقيد  مت 
احلماية على امتدادات �صا�صعة من احلدود، فاإن احلدود يف اأعايل النيل تخ�صع ل�صيطرة حمكمة. وكما 
هو احلال يف اأي مكان اآخر على طول احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان، قام ال�صودان باإغلق الطرق 
ب�صورة ر�صمية بني الدولتني يف مايو 2٠11. ومع ذلك بقيت احلدود مفتوحة ب�صكل غري ر�صمي ملدة ثلثة 
ل�صتقلل  الر�صمي  الإعلن  وبعد  باملرور.  للمهربني  ي�صمح  جودة  يف  احلدود  حر�ص  خللها  ظل  �صهور، 
جنوب ال�صودان يف يوليو 2٠11، اأ�صبح من ال�صعب جدا مرور التجار من خلل اجلانب ال�صوداين للحدود. 

وبحلول يونيو 2٠12، توقفت التجارة احلدودية بالكامل تقريبا.

خلق ذلك الأمر و�صعا �صعبا جدا فالرنك لها روابط ات�صال مع ال�صودان اأقوى بكثري مما لها مع جنوب 
ال�صودان. واأدى �صح الإمدادات يف الرنك اإىل زيادة التوتر مع ملكال. ففي بدايات 2٠12، رف�صت حكومة 
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ال�صودان  اإغلق  على  للرد  اتخاذه  مت  اإجراء  يف  ملكال،  من  �صماًل  الب�صائع  بنقل  ال�صماح  النيل  اأعايل 
للحدود. واأتخذ هذا الإجراء اأي�صا ل�صمان بقاء الإمدادات الكافية داخل عا�صمة الولية حيث ت�صاعفت 
اأ�صعار الكثري من ال�صلع خلل ال�صنة ب�صبب احلظر التجاري222. اأثر القرار على الأمن الغذائي يف مقاطعة 
عربت  �صاحنة   112 منعت   ،2٠12 يونيو   5-4 ويف  التجاري.  احلظر  من  �صلفًا  تعاين  كانت  التي  الرنك 
احلدود من ال�صمال يف جودة من الذهاب جنوبا من قبل ال�صلطات يف الرنك، جزئيًا ب�صبب املخاوف ب�صاأن 
كمية الغذاء اللزمة يف املقاطعة ولكن اأي�صا انتقاما من القرار الذي اتخذته اإدارة الولية يف ملكال يف 

فرتة �صابقة.

�صاء الو�صع يف ال�صنة املا�صية ب�صبب نق�ص الوقود الناجم عن اإغلق احلدود. وواجه املزارعون �صعوبة يف 
احل�صول على الوقود من اأجل مو�صم الزراعة الذي بداأ يف مايو 2٠12 وتعطلوا اأي�صا ب�صبب نق�ص التمويل 
اأرا�صي الرنك الزراعية. ويف 2  من حكومة جنوب ال�صودان. ونتيجة لذلك، مل يتم ا�صتغلل الكثري من 
نوفمرب، ذكرت وزارة الزراعة يف ولية اأعايل النيل اأن مقاطعة الرنك مل تقم بر�ص م�صاريعها الزراعية 

لل�صنة الثالثة على التوايل ب�صبب قلة املوارد )راديو متازوج، 2٠12م(.

بعد اتفاقيات 27 �صبتمرب يف اأدي�ص اأبابا، ومع توقع اإعادة فتح احلدود، انخف�صت الأ�صعار ب�صكل كبري يف 
الرنك، حيث انخف�صت تكلفة كي�ص ال�صكر من 7٠٠ جنيه جنوب �صوداين اإىل 4٠٠ جنيه جنوب �صوداين22٣. 
ومع ذلك، مل يكن هذا النخفا�ص م�صتدامًا ومل تتم اإعادة فتح احلدود بالكامل. ويف منت�صف دي�صمرب 
2٠12، ارتفعت الأ�صعار مرة اأخرى يف ظل اأنباء عن م�صادرة مركبات يف النيل الأبي�ص اأثناء ال�صفر اإىل 

اأعايل النيل )راديو متازج، 2٠12ت(.

تعترب املواجهة على احلدود تذكريا قويا مبدى �صعوبة تعزيز اقت�صاد جنوب ال�صودان، اإذ تتمتع مقاطعة 
امل�صالح  وت�صابك  جوبا  مع  بحالها  قيا�صًا  اخلرطوم  مع  اأف�صل  نقل  وروابط  اقت�صادية  بروابط  الرنك 
عند  كبرية  ا�صطرابات  اإىل  يوؤدي  مما  املحلي  القت�صاد  مع  وثيق  ب�صكل  الرنك  يف  ال�صودانية  التجارية 

اإغلق احلدود.

جت�صد جودة – البلدة احلدودية بني الدولتني – ال�صعوبات التي تواجهها مقاطعة الرنك. يواجه حر�ص 
احلدود من ال�صودان وجنوب ال�صودان بع�صهم البع�ص على اخلط الذي يق�صم املدينة. ويف عام 2٠12، 
كان جتار ال�صليم يعربون اإىل متاجرهم خلل النهار قبل العودة اإىل بيوتهم يف الليل. وعلى اأي حال، كان 
يتعني عليهم- ر�صميًا على الأقل- جلب الب�صائع التي يبيعونها من جوبا، ومل يتمكن جتار جنوب ال�صودان 
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من العبور اإىل ال�صودان. وبدل من ذلك، كان ال�صبان يعربون بحرية حاملني معهم الب�صائع امل�صموح بها 
ذهابا واإيابا عرب احلدود224.

زادت هذه الرتتيبات من املخاوف باأن ال�صيا�صة القومية �صوف تتدخل يف ما كان يعترب ترتيبًا عمليًا جدًا 
بني املجتمعات ال�صودانية واجلنوبية ال�صودانية. خلل م�صاورات قامت بها كونكوردي�ص انرتنا�صيونال يف 
الرنك يف الفرتة 2٠ - 22 مايو 2٠1٠، اأثبت ال�صليم ودينكا اأبيلجن قدرة فائقة على التنبوؤ بعواقب انف�صال 
اإذا انف�صل اجلنوب فاإن احلكومة ال�صمالية �صتغلق احلدود و�صتقوم حكومة  جنوب ال�صودان. فقد قالوا 
جمهورية جنوب ال�صودان بتقييد اإنتاج النفط للتاأثري على املحادثات و�صيكون هنالك قيود على التجارة 
ول�صوء احلظ  انرتنا�صيونال، 2٠1٠ج، �ص 12(.  التجارة )كونكوردي�ص  الإيرادات من  والرعي وحت�صيل 
النيل  اأعايل  بني  احلدود  على طول  للمجتمعات  قامتة  موؤ�صرات  واعتربت مبثابة  دقيقة  توقعاتهم  كانت 

والنيل الأبي�ص.

املجموعات امل�صلحة
تعترب مقاطعة الرنك معقًل للكتيبة الأوىل من اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. يف عامي 2٠11 و2٠12، 
كان هنالك ح�صود ع�صكرية كبرية يف املنطقة225. وكانت القوات امل�صلحة ال�صودانية تقوم بنقل القوات اإىل 
املنطقة؛ ويف منا�صبتني، اأر�صلت قوات على نحو خطر بالقرب من احلدود. وكان على الأرجح الق�صد من 

هذه التحركات املقلقة ال�صتفزاز، اإذ اأنها حدثت خلل مراحل حا�صمة من مفاو�صات اأدي�ص اأبابا.

انت�صار  �صيطرته على  اإ�صرارا على فر�ص  اأكرث  ال�صتقلل  ال�صودان منذ  لتحرير  ال�صعبي  اأ�صبح اجلي�ص 
النا�ص وال�صلع يف مقاطعة الرنك. فقد اأوقف القوارب من كو�صتي واملرور على طول الطرق من ال�صمال. 

ويقول املدنيون الذين يعي�صون يف النيل الأبي�ص باأن هذه القيود رافقتها امل�صايقات وال�صرقة.

بينما تعترب الكتيبة الأوىل واحدة من القوات القتالية الأكرث فاعلية يف اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان اإل 
اأنها ت�صم اأي�صا عددا من الف�صائل. بعد اإعلن جوبا يف عام 2٠٠6، مت ا�صتيعاب عدد من قادة امليلي�صيات 
يف الكتيبة الأوىل مبا يف ذلك مقاتلي غوردون كونق226 وقوات موالية للعديد من القادة ال�صابقني لقوات 
فاولينو ماتيب، مبا يف ذلك �صمويل بوث و�صول لويث، حتت قيادة تاهيب جاتلواك )راندز، 2٠1٠، �ص 
15-16(. واأي كان الأمر، فاإن املزاعم التي اأطلقها يف 9 �صبتمرب 2٠12 بابيني مونيتول - والذى كان وقتها 
ينتمى جلي�ص حترير جنوب ال�صودان- باأن املقدم دينق تيتو لوال اأجاك قد مترد مع القوة التي كانت حتت 

اإمرته  كانت باطلة.227
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وكان هنالك هجمات متعددة للقوات امل�صلحة ال�صودانية يف اأغ�صط�ص 2٠12 يف اأعايل النيل حيث تركزت 
على الأرا�صي الزراعية يف ال�صرق. ويف بداية اأغ�صط�ص، احتلت القوات امل�صلحة ال�صودانية مزارع مملوكة 
مل�صتثمرين من �صمال ال�صودان يف مقاطعة الرنك، تبعد حوايل 2٠ كم جنوب احلدود )غريتونغ، 2٠12ب(. 
باأن هذه  وبدا   ، دي�صمرب 2٠11  ال�صودانية يف  امل�صلحة  القوات  قبل ذلك من  اأي�صا هجوما  هنالك  وكان 
الهجمات تهدف اإىل مفاقمة �صح الغذاء واخل�صائر القت�صادية يف اأعايل النيل. و�صرح جون ايبو مونتو، 
نائب احلاكم، عند زيارة املزارع بعد الهجمات باأن الكثري من الآليات قد دمرت )راديو متازوج، 2٠12ز(. 
واأ�صارت هذه الهجمات اإىل اأن حماولة جنوب ال�صودان ال�صتيلء على الأرا�صي الزراعية ال�صودانية يف 

الرنك ميكنها اأن ت�صعل عنفا داخليا يف الولية.

ويف 4 فرباير 2٠1٣، �صنت القوات امل�صلحة ال�صودانية هجمات برية على مواقع داخل مقاطعة الرنك يف 
تنقل  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  باأن  الرنك،  حمافظة  حمافظ  اأكوي،  دينق  �صرح  وقد  واآدام.  باباني�ص 
القوات باجتاه احلدود228. اأدت هذه التحركات الع�صكرية اإىل اإغلق احلدود ملزيد من الوقت، و�صاحب 
جنوب  جنيه   ٣5٠ اإىل  �صوداين  جنوب  جنيه   25٠ من  الرنك  مدينة  يف  الدقيق  جوال  �صعر  ارتفاع  ذلك 

�صوداين.

مواقف اأ�صحاب امل�صالح
دينكا اأبيلجن

 متامًا كما هو حال البع�ص من جمتمعات دينكا بادانق الأخرى يف املنطقة احلدودية، ل �صيما الدينكا 
نقوك يف اأبيي والدينكا ريونق يف ولية الوحدة، يعتقد الدينكا اأبيلنق باأن تاريخهم احلديث يتاألف من 
�صلب متوا�صل لأرا�صيهم الواقعة �صمال احلدود القائمة بني ال�صودان وجنوب ال�صودان. وي�صعرون اأي�صا 
بالغ�صب ب�صاأن التهمي�ص احلايل اأثناء النقا�صات ال�صيا�صية حول احلدود امل�صتقبلية التي ي�صعرون حقا اأنها 

ف�صلت يف اأخذ وجهات نظر املجتمعات املحلية يف العتبار.

يقول دينكا اأبيلجن اأن حدود عام 1956 كانت يف خور اآيول، القريب من كو�صتي، عا�صمة النيل الأبي�ص. 
ب�صاأن  التقرير  بها  املناط  الفرتة  – خارج   1969 عام  اجلبلني يف  اإىل  نقلت جنوبا  اأن احلدود  ويقولون 
– ونقلت اإىل مدينة جودة يف عام 1989 )جمموعة الأزمات الدولية، 2٠1٠، �ص  احلدود بني الدولتني 
6-7(. يف حني اأن هذه املزاعم ل تتوافق مع ال�صواهد التاريخية اإل اأنها تبني مدى غ�صب دينكا اأبيلجن 
ب�صبب تهمي�صهم اأثناء املحادثات، وت�صري مرة اأخرى اإىل درجة حتويل املزاعم التاريخية حول حقوق ثانوية 

اإىل مزاعم مطلقة بالأرا�صي يف فرتة ما بعد اتفاقية ال�صلم ال�صامل.
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وهنالك اأي�صا �صكوك كبرية يف الرنك حول ما ينوي الرعاة القادمني من ال�صمال عمله. مع ذلك، وكما 
اأف�صل يف  تعترب  امل�صيفة  واملجتمعات اجلنوبية  ال�صماليني  الرعاة  العلقات بني  فاإن  اأعله،  هو ملحظ 

مقاطعة الرنك منها يف اأي مكان اآخر على طول احلدود.

يخ�صى كل املجتمعني باأن الحتكاك بني حكومة ال�صودان وحكومة جمهورية جنوب ال�صودان ميكن اأن يعطل 
متاما العلقات بني املجتمعني. وهو ما يحدث الآن بالفعل، اإذ تعمق املظاهر الع�صكرية املتزايدة من عدم 

الثقة التي ي�صعر بها اجلنوبيون ال�صودانيون جتاه جريانهم.

ال�صليم
املفو�صات  ويف  بهم.  اخلا�صة  التقليدية  املراعي  عن  �صيمنعهم  اجلنوب  انف�صال  اأن  من  ال�صليم  يخ�صى 
التنقل  يتمثل يف  با�صتمرار  امللح  كان مطلبهم  انرتنا�صيونال،  كونكوردي�ص  مع  وامل�صاورات  احلدود  ب�صاأن 

بحرية عرب احلدود باأقل قدر من امل�صايقات من اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان.

ال�صودان.  – املراعي يف جنوب  التدخل  اإىل حماية مناطقهم من  وما يكمن وراء خماوفهم هو احلاجة 
فهم يخ�صون من اإمكانية ال�صتيلء عليها من قبل ال�صكان املحليني اأو بيعها كجزء من مقطوعات الأرا�صي 
فاإن  الآخرين،  ال�صودانيني  املزارعني  كحال  متاما  ال�صودان.  جنوب  جمهورية  حكومة  قبل  من  الزراعية 

ال�صليم اأي�صًا ي�صعرون بالقلق حيال م�صتقبل اأرا�صيهم الزراعية يف اجلنوب.

اآفاق م�صتقبلية
كما مت مناق�صته اأدناه، اأحد الأ�صباب التي تقف وراء احل�صود الع�صكرية حول الرنك هو قربها من النيل 
املوؤمتر  حلزب  بالن�صبة  – �صمال.  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  مع  هناك  الدائر  والنزاع  الأزرق، 
الوطني، فاإن مقاطعة الرنك متتلك عددا من املوارد ال�صرتاتيجية الهامة: زراعتها وجتارتها ومراعيها 
جتعل منها نقطة هامة للنزاع خلل املفاو�صات. وهناك �صعوبة ن�صبية يف الو�صول اإىل الرنك من ملكال 

كما اأن و�صائل املوا�صلت قليلة مما يجعل منها هدفًا ع�صكريًا جذابًا.

هذه  اأحد  يف  الرنك.  م�صتقبل  متلي  اأن  ميكن  حمتملة  �صيناريوهات  ثلث  هنالك  البعيد،  املدى  على 
للحدود. يف حني  فاعل  اإغلق  اإىل  يوؤديان  اأن  املتزايدة ميكن  والع�صكرة  التاأميم  اأن  ال�صناريوهات جند 
اأن هذا �صيوؤكد ملكية جنوب ال�صودان للموارد الزراعية الهامة، اإل اأنه يعني اأن الرنك �صتكافح للح�صول 
على الإمدادات والآليات واملوارد الهامة للعمل ب�صكل فعال يف احلقول. و�صيرتك الإغلق الكامل للحدود 
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– واأملكهم  ال�صبل ب�صكل كبري ومنعوا عن مواردهم احليوية  ال�صليم وقد تقطعت بهم  جمموعات مثل 
اخلا�صة – يف اجلنوب، وبدون مراعي كافية يف ال�صودان لتعوي�ص النق�ص.

�صيناريو ثاين، يتما�صى مع اتفاقيات 27 �صبتمرب يف اأدي�ص اأبابا، نرى فيه حركات وا�صتثمارات �صودانية يف 
جنوب ال�صودان حممية باعتبارها حقوق مواطنني. ومن املرجح اأن يزيد هذا من العداء جتاه جمموعات 

مثل ال�صليم ولكنه �صي�صمح للموارد بالتدفق اإىل الرنك وتاأمني معي�صة الرعاة ال�صماليني.

حول  املفاو�صات  مع  التعاطي  و�صيتم  احلدودية  املنطقة  من  ال�صلح  نزع  �صيتم  الأخري،  ال�صيناريو  ويف 
الأرا�صي الرعوية والزراعية من قبل املجتمعات احلدودية. ونظرًا للح�صود الع�صكرية وامل�صاعر القومية 
يب�صر  الواقع،  للحدوث. ويف  ترجيحا  الأقل  ال�صيناريو  باأن هذا ميثل  يبدو  ال�صودان،  املتزايدة يف جنوب 
 – املتداخلة  احلقوق  حل  يتم  اأن  املرجح  غري  فمن  ال�صيناريوهات؛  جميع  من  فو�صوي  مبزيج  امل�صتقبل 

واأحيانا املتنازعة - للرعاة واملواطنني يف امل�صتقبل القريب.
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7. احلدود بني اأع�يل النيل والنيل االأزرق229

متاما كما هو احلال يف ولية الوحدة، فقد مت جر املنطقة احلدودية بني اأعايل النيل والنيل الأزرق اإىل 
احلرب الأهلية ال�صودانية اجلارية. و�صريكز هذا امللخ�ص الق�صري، الذى يتناول الو�صع على طول احلدود، 
يقطن  النيل.  اأعايل  يف  تاأ�ص�صت  التي  اللجئني  مع�صكرات  لأغلب  املوطن  وهى  مابان،  حمافظة  على 
حمافظة مابان ب�صكل رئي�صي املابان الذين يعملون ب�صكل اأ�صا�صي يف الزراعة ويتحدثون لغة وثيقة ال�صلة 
بلغة بال�صلك. يف كل عام تهاجر عدد من اجلماعات من ال�صودان مبا يف ذلك الفلتة. ت�صابه العديد من 
امل�صكلت املوجودة هنا تلك التي تعانى منها المتدادات الأخرى للحدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان. 
بعد ا�صتقلل جنوب ال�صودان، تخوف الرعاة من عدم القدرة على بلوغ املراعي التقليدية واأوردوا اأنباء 
عن م�صايقات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. ومن اجلهة الأخرى، فاإن املجتمعات ال�صودانية امل�صيفة 
قلقة ب�صاأن التغول على اأرا�صيها الزراعية. ومع ذلك، تفاقمت هذه الأمور يف مقاطعة مابان ب�صبب وجود 
مع�صكرات لجئني كبرية، وهى ما تعترب اأي�صا موردا لل�صرائب. وكما هو احلال يف اأي مكان اآخر يف اأعايل 
للأمر جلب  ي�صاف  اأطول يف حمافظة مابان، وحني  لفرتة  ال�صودان  القادمون من  الرعاة  النيل، ميكث 

اللجئني  القادمني من ال�صودان ملوا�صيهم، فاإن التوترات يف املحافظة تتزايد بوترية مرتفعة.

والكوما  للدوك  موطنا  النيل،  اأعايل  حدود  على  تقع  التي  املتنوعة،  الأزرق  النيل  جنوب  مناطق  تعترب 
والأنق�صنا، وت�صكل املجموعة الأخرية اأغلبية اللجئني يف اأعايل النيل )جيم�ص، 198٠، 2٠٠٠، 2٠٠9(. 
النيل والنيل الأزرق لعدة مرات خلل القرن الع�صرين. يف عام  اأعايل  وقد انتقلت هذه املجموعات بني 
19٣8، مت دمج اأرا�صي الدوك والكوما واملابان يف مديرية اأعايل النيل، وذلك يف حماولة لف�صل �صكان 
ال�صمال الناطقني باللغة العربية عن الأقلية اجلنوبية من ال�صكان )جون�صون، 2٠1٠ب، �ص 76(. يف عام 
195٣، مت اإعادة تتبيع املنطقة املحيطة ب�صايل الفيل – وهى منطقة كانت حمل تنازع بني ال�صودان وجنوب 
ال�صودان و�صكانها من الأودوك- اإىل النيل الأزرق مرة اأخرى، ومعها �صكانها من اليابو�ص والكوما. وهكذا، 
عند ا�صتقلل ال�صودان بقيت بع�ص اأرا�صي جنوب النيل الأزرق يف مديرية اأعايل النيل، بينما �صكل بع�صها 
جزءا من مديرية النيل الأزرق. وابتداًء من عام 1956، �صار النيل الأزرق منطقة ا�صرتاتيجية بالن�صبة 
حلكومة ال�صودان ب�صبب ال�صد الكهرمائي يف الر�صري�ص واملوارد املعدنية مثل الذهب والكروم واملنجنيز.

يف حني بقيت املنطقة احلدودية بني اأعايل النيل والنيل الأزرق ن�صبيًا غري متاأثرة باحلرب الأهلية الأوىل، 
اإل اأنها �صهدت عدد من اأ�صر�ص املعارك خلل الثانية، وخ�صو�صا املنطقة اجلنوبية حول كرموك. فقد كان 
لهذه املنطقة  اأهمية ا�صرتاتيجية للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، لأنها �صمنت طرق اإمداد اإىل اثيوبيا، 
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حيث كانت تتدرب اأي�صا قوات املتمردين. ومع تو�صع احلرب، واجه ال�صكان –كما كان حال الأدوك -خيارا 
اأو القوات امل�صلحة ال�صودانية، اأو الفرار اإىل  �صعبًا: اإما الن�صمام اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
اإثيوبيا اأو اخلرطوم بحثا عن العمل واملاأوى. وق�صمت النيل الأزرق ب�صكل حاد خلل احلرب اإىل ق�صمني، 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  عليه  ي�صيطر  الذي  واجلنوب  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  �صيطرة  حتت  ال�صمال 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  تولت  حيث   ،2٠٠5 بعد  فعال  ب�صكل  التق�صيم  هذا  وا�صتمر  ال�صودان. 

اإدارة الكرموك وقي�صان.

وكما كان احلال يف جنوب كردفان، تاأثر �صكان النيل الأزرق بتو�صع الزراعة الآلية حتى قبل احلرب الأهلية 
ال�صودان  الع�صرين من قبل حكومة  القرن  التي مت متريرها يف �صبعينيات  القوانني  الثانية. وقد �صمحت 

بتقوي�ص حقوق الرعاة يف الأرا�ص ب�صورة م�صتمرة.

الزراعية  بامل�صاريع  متزايد  نحو  على  مغلقة  بهم  اخلا�صة  الرعي  الفلتة طرق  مثل  ووجدت جمموعات 
ال�صخمة. عمقت احلرب الأهلية الثانية التوترات بني ال�صكان امل�صتقرين وجمموعات الرعاة، وبني الدولة 
والرعاة. وكما هو احلال يف اأي مكان اآخر على طول احلدود، دعمت حكومة ال�صودان امليلي�صيات – ويف 
هذه احلالة تكونت من رعاة الفلتة – الذين نفذوا الغارات على اأعايل النيل. وانعدام الثقة الذى يعود 

لتلك الفرتة  ا�صتمر تاأثريه على امل�صاعر جتاه املهاجرين ال�صماليني يف الوقت الراهن.

جنوب  مع  احلال  هو  كما  متاما  �صعبية  مب�صورة  الأزرق  النيل  وعدت   ،2٠٠5 عام  يف  احلرب  نهاية  يف 
كردفان. بالرغم من �صنوات ال�صتقرار الن�صبي التي اأعقبت توقيع اتفاقية ال�صلم ال�صامل اإل اأن الكثري 
من اللجئني كانوا بطيئني يف العودة. فقد وجد الأدوك الذين مت ت�صريدهم بالكامل تقريبا خلل احلرب 
ا�صتقروا  اآخرين  ولأن  كانت متقطعة  الإن�صانية  الإغاثة  لأن  العودة  الثانية �صعوبة كبرية جدا يف  الأهلية 
يف اأرا�صيهم. والأدوك الذين فروا من النيل الأزرق بني عامي 2٠11 و2٠1٣ كانوا قد عادوا اإىل ديارهم 

ليمكثوا فيها خلم�ص �صنوات فقط )املجموعة الدمناركية لإزالة الألغام، 2٠12(.

بالرغم من بقاء املنطقة يف �صلم بني عامي 2٠٠5 و2٠11، اإل اأنه كانت هنالك خماوف كبرية من تدخل 
القلقون - من ال�صتغلل من قبل �صركات  املابان  ال�صودانية يف حمافظة مابان. حاول  امل�صلحة  القوات 
يحدوا من  اأن  املدجمة-  امل�صرتكة  بالوحدات  امللحقة  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  تهديدات  ومن  النفط  
ا�صتعمال الأرا�صي. اأ�ص�ص الجتماع بني حاكمي وليتي اأعايل النيل والنيل الأبي�ص يف عام 2٠٠9 لبع�ص 
الآليات التي من �صاأنها اأن تعمل على تنظيم هجرة جمموعات الرعاة ال�صماليني. وقد كانت الهجرة خلل 

هذه ال�صنوات هادئة اإىل حد بعيد.
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اندلع  لتوتر كبري. ويف �صبتمرب 2٠11،  – 2٠12 خ�صعت الهجرة  ومع ذلك، خلل مو�صم الرعي 2٠11 
مابان.  حمافظة  يف  لجئ   ٣٠٠٠٠ من  اأكرث  هنالك  كان   2٠11 نوفمرب  وبحلول  الدمازين  حول  القتال 
النيل  اأعايل  الرئي�صية يف  املع�صكرات  هنالك 11٣725 لجئ يف  كان  بداية فرباير 2٠1٣،  من  واإعتبارا 

)املفو�صية ال�صامية للأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني، 2٠1٣(.

تاأثرت املجموعات املختلفة بانتقالها اإىل اأعايل النيل بطرق خمتلفة. فقد متت ت�صريد الأدوك اإىل مقاطعة 
مابان مبوارد �صحيحة جدا، وذلك بعد عودتهم اإىل النيل الأزرق التي مل مي�ص عليها زمن طويل. بينما 
كان الأنق�صنا -الذين ي�صكلون اأغلبية اللجئني- جمهزين ب�صكل اأف�صل؛ حيث كانوا يف املع�صكرات منظمني 
ب�صكل جيد ويعتمدون على هياكل و�صعت �صلفًا يف النيل الأزرق حتت قيادة بادي اأفندي، وهو الناظر الذى 

ا�صتمر يف تزعمهم ملدة 1٠ �صنوات.

كان  فقد  جدا  كبرية  املع�صكرات  ولأن  املع�صكرات.  يف  �صعبة  الظروف  كانت  للأنق�صنا،  بالن�صبة  وحتى 
هنالك تناف�ص �صديد على الغذاء واملياه بني اللجئني واملجتمعات امل�صيفة. وفى �صبتمرب 2٠12 قتل اأكرث 
على  وال�صغط  الرعي  لل�صراع  الرئي�صية  الأ�صباب  وت�صمل  ال�صكانني.  بني  ا�صتباكات  يف  �صخ�ص   2٠ من 
 ،)CESVI( الإيطالية  املجموعة  اأعدته   ،2٠12 اأغ�صط�ص  ل�صهر  يعود  تقييم  و�صع  وقد  احليوانية.  الرثوة 
معدل نفوق احليوانات بن�صبة 18% )وارد يف منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة(. واأ�صار تقييم لحق 
حول معي�صة املوا�صي من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة اإىل اأن هذا العدد مبالغ فيه، ولكنه 
اتفق مع اأن معدلت نفوق احليوانات كانت مرتفعة جدًا يف مقاطعة مابان حيث اأ�صافت اأن اللجئني كانوا 
الأكرث ت�صررا )منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة، 2٠12(. فاإذا نفقت حيوانات اللجئني فاإنهم 

�صيفقدون �صبكة اأمان اأ�صا�صية لأن املوا�صي متكنهم من ك�صب املال يف اأوقات احلاجة.

نف�ص  وقدرت  احتكاكات.  يف  اأي�صًا  ت�صبب  باملابان  اخلا�صة  الزراعية  الأرا�صي  على  اللجئني  وتعدى 
للرعي.  اإىل 2٣٠٠ كم2  كانت بحاجة  اللجئني  باأن موا�صي   )CESVI( �صي�صفي  قبل  املعدة من  الدرا�صة 
بينما يقول املابان اأن حيوانات اللجئني تدمر اأرا�صيهم الزراعية وتتلف حم�صول الذرة. اأي كان الأمر، 
لي�ص هنالك �صوى القليل من اإا�صرتاتيجيات الدخل البديلة املتاحة لتمكني اللجئني من التكيف يف ظل 

غياب قطعانهم.

–بح�صب  – �صمال الذين ت�صببوا  اأي�صًا مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  ويوجد يف املع�صكرات 
تواجد  املخاوف حول  اأثار  الأزرق  النيل  املع�صكرات من  اأن قرب  كما  النزاعات2٣٠.  بع�ص   – يف  تقارير 
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موظفي الأمن ال�صودانيني يف املع�صكرات )راديو متازوج، 2٠1٣اأ(. ومت اعتقال جا�صو�صني على الأقل يف 
القوات  اإىل  املعلومات  يو�صلون  ال�صماليني  الرعاة  كون  يف  متزايد  نحو  على  وي�صتبه   ،  2٠1٣ عام  بداية 

امل�صلحة ال�صودانية.

ومع التدفق الكبري للجئني، توجب على املابان التكيف مع الهجرة املنتظمة من ال�صودان. وخلل مو�صم 
القليلة  ال�صنوات  وخلل  مابان.  مقاطعة  اإىل  الفلتة  من  اأق�صام  اأربعة  انتقلت   ،2٠12 –  2٠11 الرعي 
يف  الأمن  انعدام  ب�صبب  ال�صودان  جنوب  يف  اأطول  وقتا  يق�صون  متزايد  نحو  على  الفلتة  ظل  املا�صية، 
ال�صمال، حيث كانوا ينتقلون جيئة وذهابًا من كو�صتوم اإىل مابان2٣1. وحتى لو كانت الهجرة خلل عامي 
2٠11 و2٠12 اأقل مما كانت عليه يف ال�صنوات ال�صابقة فاإن الإطار الزمني حلركة املهاجرين اإىل النيل 

الأزرق تغذي التوترات لدى املابان الذين ي�صعرون بال�صغط جراء خميمات اللجئني.
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خ�متة

تعترب احلدود التي متتد مل�صافة 2٠1٠ كم بني ال�صودان وجنوب ال�صودان موطنًا لعدد حمري من املجموعات 
جراء  تغريت  قد  احلدود  عرب  احلركة  فاإن   ،2٠11 يوليو  يف  ال�صودان  جنوب  ا�صتقلل  ومنذ  املختلفة. 
الفر�ص الو�صيك حلدود قومية. ويف بع�ص الأماكن مثل احلدود بني اأعايل النيل والنيل الأزرق، �صتق�صم 
اأخرى تهدد احلدود مبنع و�صول الرعاة  اإىل ق�صمني؛ ويف مناطق  احلدود الوطنية املفرت�صة املجتمعات 
ال�صماليني- الذين يقبعون حتت �صغط الزراعة وا�صتغلل النفط املكثفني يف ولياتهم ال�صودانية الأم- من 

بلوغ الأرا�صي التي يحتاجونها.

م�صحت ورقة العمل هذه احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان يف الوقت الذى حتتفل فيه الدولة الأ�صغر 
�صنًا بعيد ميلدها الثاين. يف بع�ص النواحي، مل يكن تاأ�صي�ص دولة جديدة م�صطربًا كما كان املرء يتوقع. 
– على جانبي  على طول احلدود، كما كان احلال خلل احلرب الأهلية الثانية، تعترب املخاوف الأمنية 
الدولتني – مو�صوعة مركزية لتحديد ما اإذا كان الرعاة ي�صتطيعون العبور، وفى اأي توقيت، وما اإذا كان 
م�صموحًا للتجار بدخول جنوب ال�صودان. وحقيقة كون اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان والقوات امل�صلحة 
ال�صودانية هما �صانعي القرار الأ�صا�صيني تف�صى اإىل ا�صتمرار املمار�صات التي تعود لفرتة احلرب الأهلية 
الثانية. ومن زاوية نظر هامة، فاإن فرتة ما بعد اتفاق ال�صلم ال�صامل - من منظور الرعاة ال�صماليني – مل 
تزيد كن كونها و�صعت اأ�صا�صًا �صبه ر�صمي ملا قد ظل ميار�ص لوقت طويل: اإذ اأن اجلي�ص ال�صعبي لتحرير 

ال�صودان لديه القول الف�صل يف طرق الرعي، وعادة ما يكون هو القوة املركزية التي تفر�ص ال�صرائب.

ولكن حتى لو مل تتغري طريقة تنظيم احلدود كثريا اإل اأن اللغة امل�صتخدمة للحديث حولها تغريت كثريا. 
فعلى طول احلدود يتكلم اجلنوبيون ال�صودانيون باإح�صا�ص متجدد من ال�صلطة والقوة: لقد حققوا اأخريا 

دولتهم ول يتعني عليهم املعاناة بعد الآن من الظلم على اأيدي ال�صودانيني.

الرعاة  الدينكا مالوال  يقارن  الغزال،  �صمال بحر  الطرق. ففي  النتيجة مبجموعة من  تبلورت هذه  وقد 
ال�صماليني بالعمال الكينيني والأوغنديني املهاجرين. يف حني مت ا�صتخدام هذه املقارنة لإقناع الرزيقات 
للرعاة  بها  ينظر  التي  الطريقة  يف  التغيري  اإىل  اإ�صارة  اأي�صًا  اأنها  اإل  ممكن،  اجلنوب  يف  وجودهم  باأن 
يعد  مل  عام،  ب�صكل  احلدود.  طول  على  اجلنوبية  امل�صيفة  املجتمعات  قبل  من  ترددت  وقد  ال�صماليني، 
املهاجرون ال�صماليون يلقون نف�ص القبول باعتبارهم ينتمون اإىل جمموعة من العلقات املت�صابكة القائمة 
منذ اأمد طويل بني اجلماعات؛ وبدًل من ذلك، مت قبولهم يف بع�ص الأماكن ب�صكل م�صروط تبعا ملا جلبوا 
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ال�صماليني  الرعاة  التخل�ص من  اأنهم يريدون  النا�ص  الوحدة، قال  باريانق يف ولية  معهم. ويف مقاطعة 
بحجة اأن تنظيم دخول الأجانب اإىل البلد  مهمة احلكومة واأن املجتمعات املحلية يجب اأن ل يكون لها 
يك�صف  الولية.  باريانق  يف  النا�ص  احتج  ال�صماليني،  الرعاة  غارات  جراء  نفذ  قد  �صربهم  ولأن  دورا. 
موقفهم ات�صاع الفجوة بني الأطر التي تنظم الهجرة القائمة على اأ�صا�ص الولية من جهة، ومن الأخرى ما 

يتم تهمي�صه ب�صكل متوا�صل من عمليات مفاو�صات بني املجتمعات.

تتطابق هذه التغريات مع التغريات املوؤ�ص�صية على ال�صعيد القومي والولئي. يف اتفاقيات 27 �صبتمرب يف 
اأدي�ص اأبابا، حظي الأمن القومي- رمبا لأ�صباب ميكن اإ�صتيعابها- باأهمية ق�صوى. و�صتطغى العتبارات 
املتعلقة باأمن الدولة على اأية اتفاقيات يتم اإبرامها على امل�صتوى املحلي. واأمن الرعاة ال�صماليني هو الآخر 
يف يد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. وخلل مو�صم الرعي 2٠11 – 2٠12، اأ�صفر ذلك عن القليل من 
ال�صماليني  الرعاة  �صد  املخالفات  معظم  م�صوؤول عن  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  – كان  الفوائد 
املجتمعات  مل�صوؤولية  التدريجي  الإلغاء  على  ال�صوء  يلقى  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  دور  – ولكن 
امل�صيفة اجلنوبية عن الرعاة ال�صماليني، وعلى التقوي�ص املطرد ل�صل�صل اللتزامات املتبادلة التي جعلت  

اتفاقيات الرعي قابلة للتطبيق يف ال�صابق.

 مع هيمنة اإطار عمل الدولة على طول احلدود، يتم حاليا ت�صخيم احلوادث التي ت�صمل رعاة �صماليني. فما 
كان يعترب يف املا�صي غارات حملية على املا�صية ميكن اأن ي�صبح حاليا اأحداثا دولية، حيث يعترب كل راع 
يحمل ال�صلح الآن ع�صو حمتمًل يف ميلي�صيا. فكلما زادت املخاطر على طول احلدود، وكذلك ال�صكوك؛ 
كلما مت النظر اإىل الرعاة ال�صماليني باعتبارهم ممثلني للحكومة ال�صودانية، ويتم التعامل وفقا لذلك من 

قبل املجتمعات اجلنوبية امل�صيفة التي �صردت وهوجمت خلل احلرب الأهلية.

يف بع�ص الأماكن على طول احلدود – كما هو احلال يف الرنك يف اأعايل النيل – منعت الع�صكرة وهيمنة 
م�صالح الدولة العلقات عرب احلدود. ويف حالت اأخرى – كما هو احلال يف وراوة �صمال بحر الغزال – 
تعترب رغبة �صلطات الولية يف احلفاظ على ا�صتمرار الهجرة ال�صيء الوحيد الذي يكبح عداء املجتمعات 

امل�صيفة.

ولكن �صواء �صجعت العلقات احلدودية على املدى الق�صري اأو قامت بتعطيلها، فاإن املفاو�صات القائمة 
على اأ�صا�ص الدولة ظلت على الدوام ت�صتبعد املجتمعات احلدودية. وتعني الطبيعة الفعلية حلدود 1956، 
التي يفرت�ص اأن تر�صم احلدود بني الدولتني، اإن املكان الذى يعي�ص فيه النا�ص بالوقت الراهن، اأو حتى 
الذى عا�صوا فيه يف الفرتة من 1957 حتى 2٠1٣، يعترب اأمر غري ذي �صلة. ت�صكو املجموعات اأعلى واأ�صفل 
احلدود من ا�صتبعادها من املحادثات حول احلدود امل�صتقبلية لكونهم م�صتثنون منها. حيث تهيمن مرة 

اأخرى م�صالح الدولة.
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ال�صامل،  ال�صلم  اتفاقية  ت�صمن  لأي من هذا. حيث  اأهمية  اأية  تعار  اأن  ينبغي  ل  النظرية،  الناحية  من 
م�صالح  منعت  الواقع،  اأر�ص  وعلى  للرعاة.  التنقل  حرية  باحلدود،  املتعلقة  اللحقة  التفاقات  وجميع 
الدولة وعطلت رعي ال�صماليني على طول احلدود. ويحاول حزب املوؤمتر الوطني منع النا�ص والب�صائع من 
النتقال جنوبا، ويقوم بالت�صييق على الرعاة الذين يعربون احلدود. وعندما يتمكن الرعاة من العبور، 
هجرة  وم�صارات  ال�صرائب  معدلت  وارتفاع  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  من  م�صايقات  يواجهون 

مغلقة.

ويف ظل و�صع كهذا، من غري امل�صتغرب اأن تقوم املجموعات على جانبي احلدود بت�صخيم ادعاءاتها مبلكية 
الأرا�صي. حيث اأ�صبحت مناطق احلقوق الثانوية، التي مار�صت فيها املجموعات الرعي مو�صميًا ذات مرة، 
ا�صتيعابه.  ب�صيطا وميكن  ال�صمالية  الرعوية  عر�صة لدعاءات مبلكية املطلقة. ويعترب منطق املجموعات 
فنظرا لعدم اإمكانية تاأكيد و�صولهم اإىل الرعي املو�صمي يف جنوب ال�صودان فقد قاموا بت�صخيم ادعاءاتهم 
اإىل اأق�صى حد، على اأمل اإبقاء  اأكرب قدر ممكن من املراعي املوؤقتة اخلا�صة بهم  �صمن ال�صودان. ومبا اأن 
املفاو�صات على م�صتوى الدولة ل تاأخذ بعني العتبار تعقيدات املحادثات املحلية، اأخذ الرعاة ال�صماليني 

يتعاملون على نحو �صبيه بالدول، بحيث ادعوا ملكية مطلقة على الأرا�صي.

يف نهاية املطاف، �صتكون هذه املزاعم حمبطة لذاتها. وبالفعل كان اأثرها �صيئًا على الرعاة ال�صماليني، 
بني  العلقات  قو�صت  التي  املطالبات  هذه  ب�صبب  غا�صبا  امل�صيفة  اجلنوبية  املجتمعات  فعل  رد  كان  اإذ 
املجتمعات. وعلى الرغم من اأنهم يحاولون احلفاظ على اأرا�صي الرعي احلالية يف جنوب ال�صودان، قد 
توؤدي هذه املطالبات اإىل تدمري ال�صيء الذي ي�صعون حلمايته: وهو و�صول ال�صماليني اإىل مناطق الرعي 

املو�صمية.

وا�صتمرارا  اأغرا�صه.  لتحقيق  كو�صيلة  احلدودية  املجتمعات  با�صتخدام  اأي�صًا  قام  قد  ال�صودان  اأن  كما   
ال�صماليني  الرعاة  من  تتكون  ميلي�صيات  ال�صودان  دعم  الثانية،  الأهلية  احلرب  يف  ا�صتخدمته  لتكتيك 
والف�صائل اجلنوبية املن�صقة. وحتاول هذه امليلي�صيات ال�صتيلء على الأرا�صي واملوارد ل�صالح ال�صودان 
وتغذي والتوترات داخل جنوب ال�صودان. بعد ا�صتقلل جنوب ال�صودان، يهدف دعم ال�صودان للميلي�صيات 

اإىل ا�صتغلل التوترات القائمة داخل الدولة الوليدة بهدف تق�صيمها.

توا�صل احلرب اإلقاء ظللها على جنوب احلدود كذلك. بعد عقود من التهجري الق�صري، تطالب املجتمعات 
احلدودية اجلنوبية اأي�صا باأرا�صي داخل ما يعرف حاليا بال�صودان. وتتم تغذية هذه املزاعم من خلل 
الأرا�صي  وا�صتعادة  من احلرب،  عقود  بعد  البناء  باإعادة  البدء  الآن  ي�صتطيعون  اجلنوبيون  باأن  ال�صعور 

واملوارد التي يعتربون اأن لهم حق فيها.
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مزاعم الأرا�صي هذه، التي تكون غالبا يف مناطق حقوق ثانوية، تقوم اأي�صا بتقوي�ص العلقات املجتمعية 
عرب احلدود وتعترب تذكريًا باأن احلرب الأهلية الثانية مل تنته فعليا حتى الآن. كما تتاأثر املنطقة احلدودية 
الثانية وفى  الأهلية  اأي�صا جذوره يف احلرب  ولهذا  ال�صودان.  الأهلية احلالية يف  ب�صبب احلرب  باأكملها 
اأوجه الق�صور التي �صاحبت اتفاقية ال�صلم ال�صامل. بالن�صبة للمقاتلني الذين يعربون احلدود بني الوحدة 
وجنوب كردفان وبني اأعايل النيل والنيل الأزرق، يعترب هذا ال�صراع ا�صتمرارا للحرب الأخرية؛ باعتبارها 
ي�صتاأثر هذا  الوطني،  املوؤمتر  وبالن�صبة حلزب  ا�صتغليل يف اخلرطوم.  تقرير م�صري �صد مركز  حرب 
جنوب  دعم  قطع  يف  احلدود  مفاو�صات  خلل  اأولويته  تتمثل  اإذ  اآخر؛  �صيء  اأي  على  بالأولوية  ال�صراع 
احلدود  طول  على  القوات  حتركات  من  كل  الهدف  هذا  ويحرك  ال�صودانية.  الثورية  للجبهة  ال�صودان 
. من  ال�صماليني  الرعاة  وميلي�صيات  ال�صودانية  للميلي�صيات اجلنوبية  الدعم  وتقدمي  التجاري  واحل�صار 
امل�صتحيل اأن نت�صور وجود اتفاق �صواء على تر�صيم احلدود اأو جمموعة من املوؤ�ص�صات احلدودية حتكم 

التجارة والهجرة ما مل تنتهي احلرب الأهلية يف ال�صودان.

تدعم  الدولتني  بني  التفاقات  التوترات.  من  �صل�صلة  عموما  اأكرث  نحو  على  احلدودية  املنطقة  تت�صمن 
وتقو�ص وتتعار�ص مع التفاقيات املربمة خارج اإطار الدولة من قبل املجموعات يف اأعلى واأ�صفل احلدود. 
ك�صركاء  اأو  الدولة  اإطار  يف  اأجانب  كمجرد  ال�صماليني  للرعاة  �صينظر  كان  اإذا  حول  توترات  وهنالك 
اخلا�صة  تلك  عن   - ذاتها  بحد  للخلف  امل�صببة   - الدولتني  م�صالح  تتباعد  املجتمعية.  املفاو�صات  يف 

باملجتمعات احلدودية.

ومن غري املرجح ب�صكل كبري القيام بتحركات نهائية حلل اأي من هذه التوترات يف املنطقة احلدودية. يف 
اأكرث دميومًة  اأنها  اأثبتت العلقات بني املجتمعات، والقائمة منذ قرن من املمار�صة،  كثري من احلالت، 
من القوات التي ترتكز على الدولة التي تبعد املجتمعات عن بع�صها البع�ص. كما ميكن النظر اإىل اأمناط 
تكرارا  – باعتبارها  ال�صودان  النيل يف جنوب  اأعايل  اإىل  ال�صليم  انتقال  – مثل  الرحلت عرب احلدود 

ملمار�صات قدمية، اإذ اأن لل�صودان له تاريخًا طويًل من اجلماعات التي تهاجر هربا من �صلطة الدولة.

الرعي  اأو  الدولة  على  القائمة  لل�صلطة  �صواء  النت�صار  يتحقق  اأن  املرجح  من  لي�ص  البعيد،  املدى  على 
القائم بني املجتمعات. وبدل من ذلك �صن�صهد ظهور اأ�صكال جديدة من العلقات املتبادلة، بينما تتنازع 

املجتمعات اأعلى واأ�صفل احلدود من اأجل البقاء يف القرن احلادي والع�صرين.
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املالحظ�ت اله�م�صية

ي�صري تعيني احلدود اإىل التعيني الر�صمي حلدود منطقة ما، بينما تر�صيم احلدود عبارة عن عملية التاأ�صري الفعلي   1
للحدود على الأر�ص. 

التفاقيات التي مت توقيعها هي: اتفاقية التعاون بني جمهورية ال�صودان وجمهورية جنوب ال�صودان. اأدي�ص اأبابا، اإثيوبيا،   2
بني  املوقعة  التفاقية  �صبتمرب(.   27 بتاريخ  املوقعة  التعاون  اتفاقية  ف�صاعدًا:  الآن  )من   2٠12 �صبتمرب   27 بتاريخ 
حكومة جمهورية جنوب ال�صودان وحكومة جمهورية ال�صودان ب�صاأن النفط وامل�صائل القت�صادية املت�صلة. اأدي�ص اأبابا، 
اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب 2٠12 )من الآن ف�صاعدًا: اتفاقية النفط(. التفاقية الإطارية ب�صاأن و�صع مواطني 
الدولة الأخرى وامل�صائل املت�صلة بني جمهورية ال�صودان وجمهورية جنوب ال�صودان. اأدي�ص اأبابا، اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 
27 �صبتمرب 2٠12. )من الآن ف�صاعدًا: اتفاقية املواطنني املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب(. التفاقية اخلا�صة بالتجارة 
وامل�صائل املت�صلة بالتجارة بني جمهورية ال�صودان وجمهورية جنوب ال�صودان. اأدي�ص اأبابا، اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 27 
�صبتمرب 2٠12. )من الآن ف�صاعدًا: اتفاقية التجارة(. التفاقية اخلا�صة باإطار العمل للتعاون حول امل�صائل البنكية 
اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب 2٠12.  اأبابا،  اأدي�ص  ال�صودان.  ال�صودان وجمهورية جنوب  املركزية بني جمهورية 
)من الآن ف�صاعدًا: التفاقية البنكية املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب(. التفاقية املوقعة بني جمهورية ال�صودان وجمهورية 
جنوب ال�صودان ب�صاأن امل�صائل احلدودية. اأدي�ص اأبابا، اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب 2٠12. )من الآن ف�صاعدًا: 
اتفاقية احلدود املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب(. التفاقية املوقعة بني جمهورية ال�صودان وجمهورية جنوب ال�صودان ب�صاأن 
م�صائل اقت�صادية معينة. اأدي�ص اأبابا، اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب 2٠12. التفاقية الإطارية لت�صهيل دفع فوائد 
اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 27  اأبابا،  اأدي�ص  اخلدمة الربيدية املوقعة بني جمهورية ال�صودان وجمهورية جنوب ال�صودان. 
�صبتمرب 2٠12. التفاقية املوقعة بخ�صو�ص الرتتيبات الأمنية بني جمهورية ال�صودان وجمهورية جنوب ال�صودان ب�صاأن 
امل�صائل احلدودية. اأدي�ص اأبابا، اإثيوبيا، املوقعة بتاريخ 27 �صبتمرب 2٠12. )من الآن ف�صاعدًا: التفاقية الأمنية املوقعة 

بتاريخ 27 �صبتمرب(. جمتمعًة، ي�صار اإىل هذه التفاقيات جمتمعًة بكلمة »اتفاقيات اأدي�ص اأبابا بتاريخ 27 �صبتمرب«. 
تظهر هجليج / بانثو امل�صكلة الأو�صع لت�صمية املناطق املتنازع عليها على طول احلدود. ف�صنوات من غارات واحتلل   ٣

الت�صمية؛  ل�صيا�صات  املناطق احلدودية يف غاية احل�صا�صية  ال�صودان يف  ال�صمال جعلت جمموعات جنوب  ميلي�صيات 
فكل ا�صم عربي م�صتخدم ملنطقة يح�ص جنوب ال�صودان اإنها ملك له، على �صبيل املثال، ينظر اإليه كجزء من حماولة 

�صودانية لك�صب �صيطرة اإقليمية. 
يف �صهر نوفمرب ويناير 2٠12، ق�صفت القوات امل�صلحة ال�صودانية ب�صكل متكرر مواقع للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان   4

حول كري اآدم ويف املنطقة احلدودية بني وليتي �صمال بحر الغزال و�صرق دارفور و�صنت �صل�صلة من الهجمات الأر�صية. 
 .Sudan Tribune )2012w( اأنظر

ملعرفة اأمثلة على ت�صليح احلكومة ال�صودانية للميلي�صيات يف جنوب ال�صودان، اأنظر حالة امليلي�صيات الن�صطة يف ولية   5
– جنوب كردفان من هذه الورقة، وم�صح الأ�صلحة  الوحدة واملو�صحة بالتف�صيل يف الف�صل اخلا�ص بولية الوحدة 

.)2012d( ال�صغرية
العدل   6 حركة  هي  دارفور  من  متمردة  جمموعات  اأربع  اأعلنت  مكثفة،  مفاو�صات  وبعد   ،2٠11 نوفمرب   1٣ بتاريخ 

– عبدالوحيد واحلركة ال�صعبية لتحرير  – ميني ميناوي وجي�ص حترير ال�صودان  وامل�صاواة وجي�ص حترير ال�صودان 
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ال�صودان – �صمال عن ت�صكيل اجلبهة الثورية ال�صودانية التي تدعو اإىل تغيري النظام يف ال�صودان باأي و�صيلة ممكنة. 
الئتلف موؤقت وموحد ب�صبب عدوه امل�صرتك ولي�ص ب�صبب متا�صكه الداخلي. وكما يف وقت مبكر من عام 2٠1٣، كانت 
اجلبهة الثورية ال�صودانية ل تزال تتفاو�ص مع املعار�صة ال�صيا�صية يف اخلرطوم يف حماولة لدمج جبهة موحدة �صد 
حزب املوؤمتر الوطني داخل ال�صودان. راجع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2012e(. وملعرفة الدليل على الدعم اللوج�صتي 

اجلنوبي للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، اأنظر غراميزي و توبيانا )2٠1٣(. 
املبهمة   7 ووعودها  ال�صامل  ال�صلم  اتفاقية  �صمال،   – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  اأفراد  من  للعديد  بالن�صبة 

با�صت�صارات �صعبية جلنوب كردفان والنيل الأزرق، فقط اأظهرت توقفًا يف احلرب الأهلية ولي�ص نهايتها. مقابلت، 
مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، ُحِجَبت الأ�صماء، ولية الوحدة، يوليو 2٠12. 

بينما اأنكرت احلكومة ال�صودانية اإغلق احلدود، اأفادت عدة تقارير جتار باإنها مغلقة. مقابلت، جتار، ماراوا، اأبريل   8
2٠11؛ غوك مات�صار، يونيو 2٠12؛ ملكال، يوليو 2٠12. اأنظر اأي�صًا اأخبار بي بي �صي )2٠11(.

يونيو 2٠12،   9 �صبتمرب 2٠12. مقابلت مع جتار رزيقات، غوك مات�صار،  الأ�صماء، رينك،  ُحِجَبت  مقابلت هاتفية، 
اأنظر اأي�صًا نيويورك تاميز )2٠12(.

مقابلت مع جتار يف وليات �صمال بحر الغزال والوحدة واأعايل النيل، يونيو – يوليو 2٠12.   1٠
مقابلت مع م�صوؤولني حكوميني حمليني، بانتيو، يوليو 2٠12.   11
مقابلت مع جتار رزيقات، غوك مات�صر، �صمال بحر الغزال، يونيو 2٠12.   12
مقابلت مع جتار رزيقات، ولية �صمال بحر الغزال، يونيو – يوليو 2٠12.   1٣
يف �صهر يناير من عام 2٠12، انبثقت ولية �صرق دارفور من الركن اجلنوبي ال�صرقي من دارفور الكربى وعا�صمتها   14

ال�صعني ومركزها دار رزيقات )املنطقة الرئي�صية للرزيقات(. 
)CI )2012b; 2012a؛   15 اأنظر  ملعرفة املزيد عن الدور املركزي للجي�ص وحكومات الولية يف تنفيذ اتفاقيات الرعي، 

وملعرفة املزيد عن م�صايقات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، اأنظر كل درا�صة من درا�صات احلالة منفردة. 
حركة / جي�ص حترير جنوب ال�صودان كان بالأ�صل ميلي�صيا عاملة يف مقاطعة مايوم، وولية الوحدة وجنوب كردفان.   16

�صيتم حتليلها بالتف�صيل يف اجلزء الرابع. 
�صبتمرب   17  27 بتاريخ  املوقعة  احلدود  اتفاقية  اأنظر  حاليًا،  املتداولة  الدبلوما�صية  التاأكيدات  اأنواع  من  منوذج  ملعرفة 

)الفقرة 14 )1((. 
يرى الدينكا ريونغ والدينكا نقوك، مع بع�ص التربير اأنهما قد اأرغما على ترك الأرا�صي الواقعة �صمال احلدود احلالية   18

بني ال�صودان وجنوب ال�صودان. وللدينكا نقوك عدة منا�صب هامة يف الإدارة احلالية حلكومة جمهورية جنوب ال�صودان 
وهم مكون حيوي من مكونات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. اأما الدينكا ريونغ فهم مكون اأقل اأهمية بكثري لكن 
تقوم مطالبات املجموعتني بدفرا وهجليج، على التوايل، على رواية اإخراج تاريخي من مناطق حتتلها القوات امل�صلحة 
ال�صودانية الآن. بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، من ال�صعب �صيا�صيًا الوقوف اإىل جانب مطالبات اأي جمموعة. 

19  .Wai )1973, appendix I( ملعرفة ن�ص »�صيا�صة اجلنوب«، اأنظر
ملعاجلة خمت�صرة لتاريخ املنطقة احلدودية اإبان احلرب الأهلية الأوىل، اأنظر جون�صون )2٠٠٣، ال�صفحات 45-44(.   2٠
مالوال   21 والدينكا  الرزيقات  التزام  لعدم  مدركني  كانوا  امل�صتعرات  حكام  باأن  فاوجان  كري�صتوفر  يقول  يو�صح  ي�صري 

للتفاقيات املختلفة التي وقعوها ب�صاأن احلدود التي هي الآن �صمال بحر الغزال. اأنظر فاوجان )2٠1٣(. 
يف �صمال بحر الغزال ويف اأبيي، على �صبيل املثال، اأحد اأ�صباب عدم دفع تعوي�صات وفيات خلل غارات امليلي�صيا يف   22

احلرب الأهلية الثانية هو عدم الرتحيب برعاة ال�صمال. مقابلت مع رعاة، غوك مات�صار، يونيو 2٠12، مدينة اأبيي، 
مار�ص 2٠11.
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مقابلت مع زعماء املجتمع، اأبيي و�صمال بحر الغزال، مار�ص و اأبريل 2٠11.   2٣
يدعى هذا النهر با�صم بحر العرب، اأو جرف، باللغة العربية، وبا�صم كري بلغة الدينكا. ول�صهولة الإ�صارة، ت�صري ورقة   24

العمل هذه اإىل هذا النهر با�صم كري. 
25   )2013، الوحدة  ولية  عن   )Rolandsen( رونالد�صن  كتبها  مقالة  اإىل  ال�صاملة  النبذة  بهذه  املوؤلف  يدين 

 .forthcoming(

على �صبيل املثال، اأهمية الدينكا نقوك للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان وامل�صريية للحزب الوطني احلاكم �صاعدت   26
على منع توقيع اتفاقية ب�صاأن اأبيي )اأنظر الق�صم ٣(. 

وقعت عملية م�صابهة اأثناء تعداد ال�صكان يف ال�صودان يف عام 2٠٠9. ومن املفرت�ص اأن تكون م�صاألة بريوقراطية نظريًا   27
لكن مت ت�صيي�صه بلني. اأنظر كريز )2٠1٠(. 

وجنوب   28 ال�صودان  من  كل  رئي�ص  ونائب  رئي�ص  »الرئا�صة«،  الوطنية  التنفيذية  يرتاأ�ص  ال�صامل،  ال�صلم  اتفاقية  يف 
ال�صودان. يف ذلك الوقت، كان عمر الب�صري الرئي�ص، وكان �صلفا كري نائب الرئي�ص ورئي�ص حكومة جمهورية جنوب 

ال�صودان، وكان علي عثمان طه النائب الثاين للرئي�ص. 
وثيقة داخلية للجنة احلدود التقنية ت�صتند اإىل مر�صوم رئا�صي 29: اللوائح الداخلية للجنة التقنية اخلا�صة برت�صيم   29

احلدود حلدود 1956/1/1 بني �صمال وجنوب ال�صودان لعام 2٠٠6. اأنظر ICG )2٠1٠، ال�صفحة ٣(. 
اأنظر �صودان تريبيون )2٠1٠(. ن�صر هذا الدعاء قبيل انف�صال جنوب ال�صودان ر�صميًا يف يوليو 2٠11، مع اإ�صرار   ٣٠

حزب املوؤمتر الوطني ثانيًة على عدم اإمكانية ا�صتقلل جنوب ال�صودان دون تر�صيم حدود منطقته. 
اأما   ٣1 اأبيي.  اأبيي جزءًا من مهمة جلنة احلدود التقنية؛ وتناول الق�صم ٣ امل�صائل اخلا�صة بحدود  مل يكن قرار حدود 

املنطقة الأخرى املتنازع عليها، هجليج، فقد مت تناولها يف الق�صم الرابع. 
٣2  .)2010b( ملعرفة ملحة عامة �صاملة عن هذه املناطق اخلم�صة املتنازع عليها، اأنظر جون�صون
كلمة Jebel تعني جبل باللغة العربية.   ٣٣
ال�صعبي   ٣4 واجلي�ص  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  من  املكونة  املدجمة،  امل�صرتكة  بالوحدات  الوطني  املوؤمتر  حزب  اأناط 

لتحرير ال�صودان، مهمة احلفاظ على الأمن الداخلي خلل الفرتة 2٠٠5-2٠11، والعمل كرمز للوحدة الوطنية. ومل 
يتم خلل هذه الفرتة دمج اأو �صم هذه الوحدات واأف�صد النق�صام اأداءها. اأنظر م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠٠8(. 

ملعرفة العدد التقريبي للدينكا نقوك الذي ت�صردوا جراء غزو القوات امل�صلحة ال�صودانية يف �صهر مايو 2٠11، اأنظر   ٣5
.)2011c( م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

�صيطرت القوات امل�صلحة ال�صودانية يف وقت مبكر على مدينة جاو ومدينة تروجي، املدينتان الع�صكريتان على حدود   ٣6
جنوب ال�صودان على طول احلدود بني ولية الوحدة – جنوب كردفان. 

مقابلت مع اأع�صاء من منظمات دولية غري حكومية، ُحِجَبت الأ�صماء، جوباـ 17 يوليو 2٠12.   ٣7
الفرق بني »متنازع عليه« ومطالب به« مو�صح اأدناه.   ٣8
اأي بعد يوم واحد من املوعد النهائي لإعادة انت�صار كلتا   ٣9 )2012c(. بتاريخ 17 مايو،  اأنظر م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 

القوتني خارج اأبيي، طلب جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة قيام ال�صودان ب�صحب قواته فورًا ودون �صرط. من غري 
الوا�صح اأثر هذا على قرار القوات امل�صلحة ال�صودانية، لكن بعد ان�صحاب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان من هجليج 
وان�صحاب جهاز ال�صرطة يف جنوب ال�صودان من اأبيي، كان املجتمع الدويل غري موؤيد لوجود القوات امل�صلحة ال�صودانية. 
بتاريخ 28 مايو، اأي يوم واحد فقط قبل ا�صتئناف املفاو�صات، �صرح املناطق الر�صمي للقوات امل�صلحة ال�صودانية خالد 
اأكدت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي �صحب  ال�صوارمي باإعادة انت�صار اجلي�ص ال�صوداين. بتاريخ ٣٠ مايو، 

القوات امل�صلحة ال�صودانية لقواتها من املنطقة. 
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على �صبيل املثال، امليزة الرئي�صية التي ياأمل اأن يحققها حزب املوؤمتر الوطني من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة   4٠
ال�صلح التي مت التفاق عليها يف اتفاقيات اأدي�ص اأبابا 27 �صبتمرب هو قطع خطوط دعم اجلبهة الثورية ال�صودانية من 

جنوب ال�صودان.
اأنظر فريجي )Verjee( )2012( ملعرفة اأ�صل هذه النظرة الفاح�صة.   41
اأنظر احلا�صية ال�صفلية 2 ملعرفة الأبواب الكاملة جلميع اتفاقيات اأدي�ص اأبابا 27 �صبتمرب.   42
يتناول الق�صم ٣ �صلة اتفاقيات اأدي�ص اأبابا 27 �صبتمرب حول اأبيي ومقرتح جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى .   4٣
هذه املناطق اخلم�صة هي: كايف كينجي ومنطقة امليل 14 ومدينة كاكا وجبل امليقيني�ص وجودا يف مقاطعة الرنك.   44
املناطق املطالب بها هي هجليج )يطالب بها جنوب ال�صودان( على احلدود بني اأعايل النيل وجنوب كردفان؛ وال�صريط   45

8٠ كم حول مدينة كاكا )يطالب به ال�صودان( واملنطقة الواقعة فوق نهر كري على احلدود بني �صمال بحر الغزال – 
�صرق دارفور حتى مريام )يطالب بها جنوب ال�صودان( واملنطقة الواقعة �صرق مقاطعة الرنك والتي تدعى باباني�ص 

 .RoSS )2012( اأنظر .)حتى احلدود بني النيل الأزرق – �صنار )يطالب بها ال�صودان
يوجد �صرح مف�صل عن هذا الن�ص يف الق�صم 2.   46
املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�صلح عبارة عن منطقة موؤقتة م�صممة لنزع ال�صلح على احلدود بني ال�صودان –   47

جنوب ال�صودان. يجب تقرير تعيني احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان فقط بالإ�صارة اإىل ال�صجل التاريخي للخط 
بني حمافظات ال�صودان ال�صمالية واجلنوبية كما كانت عليه يف 1 يناير 1956. 

48   .)2012n( مقابلت هاتفية مع م�صوؤولني اإداريني، ُحِجَبت الأ�صماء، مدينة اأويل، 1 نوفمرب 2٠12. راجع راديو متازوج
القوات   49 ال�صودان  جنوب  يف  املتحدة  الأمم  مهمة  �صاهدت  قليلة،  باأيام  �صبتمرب   27 اأبابا  اأدي�ص  اتفاقيات  توقيع  قبل 

امل�صلحة ال�صودانية ترمي طرودًا اإىل ديفيد ياو ياو، وهو مقاتل يف ولية جونقلي. مقابلة هاتفية مع اأفراد مهمة الأمم 
املتحدة يف جنوب ال�صودان، ُحِجَبت الأ�صماء، جوبا، �صبتمرب 2٠12.

راديو متازوج   5٠ اأنظر  اأكتوبر 2٠12.  الأ�صماء،  ُحِجَبت  دولية غري حكومية،  اأع�صاء من منظمات  مقابلت هاتفية مع 
نوفمرب 2٠12.  الرنك،  الأ�صماء، مقاطعة  ُحِجَبت  اأع�صاء من منظمات دولية غري حكومية،  )2012j(. مقابلت مع 

 .)2012t( اأنظر اأي�صًا راديو متازوج
من املهم الرتكيز على اأن املوقف بعدم اإمكانية حمادثات اإ�صافية اأخرى بني البلدين هو يف حد ذاته موقف تفاو�صي   51

م�صمم للحتكام اإىل املجتمع الدويل على اأ�صا�ص التفاقيات املوقعة. مما يعني اإمكانية قيام حكومة جمهورية جنوب 
ال�صودان بالتفاو�ص مع احلكومة ال�صودانية، لكن انطلقًا الآن من دعم املجتمع الدويل ملوقفها. 

52  .ICG )2011a( ملعرفة املزيد من املعلومات عن جذور الإ�صلميني يف حزب املوؤمتر الوطني، اأنظر
كجزء من وثيقة الدوحة لل�صلم يف دارفور، ق�صمت احلكومة ال�صودانية دارفور اإىل خم�ص وليات يف �صهر يناير 2٠12.   5٣

ومنذ ذلك احلني، اأ�صبح �صمال بحر الغزال يحد ولية �صرق دارفور. ول�صهولة الرجوع والإ�صارة، ت�صري هذه الورقة اإىل 
كامل احلدود بني �صمال بحر الغزال – �صرق دارفور. اأما امل�صطلح »جنوب دارفور« في�صري اإىل املنطقة الأو�صع املكونة 

الآن من وليتي جنوب و�صرق دارفور. 
بتاريخ 2٣ اأكتوبر، بعد توقيع اتفاقيات اأدي�ص اأبابا 27 �صبتمرب بحوايل �صهر تقريبًا، كرر باول مالونغ اأوان، حاكم ولية   54

�صمال بحر الغزال، رف�صه لتنفيذ اتفاقية الأمن التي تن�ص على ان�صحاب اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان م�صافة 14 
ميل من نهر كري. وكما يف منت�صف �صهر دي�صمرب 2٠12، بقي اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان مرابطًا يف نهر كري 

يف كري اآدم. 
55   CI )2010d, pp. عقدت اجتماعات بني الرزيقات والدينكا ملوال يف الأعوام 2٠٠8، 2٠1٠، 2٠11 و 2٠12. اأنظر

.38-50(
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مقابلت مع م�صوؤولني حكوميني يف اأويل، غوك مات�صار، ماراوا، و�صمال بحر الغزال، يونيو – يوليو 2٠12.   56
مقابلت مع جتار الرزيقات، غوك مات�صار، 29-٣٠ يونيو 2٠12.  57
مقابلت هاتفية مع م�صوؤولني اإداريني، مدينة اأويل، اأكتوبر 2٠12.   58
مقابلت مع جتار امل�صريية، ماراوا، 1 يوليو 2٠12. جمموعتي امل�صريية اللتان تعربان اإىل �صمال بحر الغزال هما اأولد   59

كامل و الفيارين. ملعرفة تفا�صيل اأكرث عن تنظيم امل�صريية، راجع الق�صم ٣. 
كان عدم ر�صا الدينكا ملوال اأحد الأ�صباب الرئي�صية لتمرد اأرياندهيت عام 1921.  6٠
لتحليل رائع للحوارات حول حدود الرزيقات – الدينكا ملوال يف هذه الفرتة، اأنظر فاوجان )2٠1٣(.   61
مقابلت مع البدو الرزيقات، غوك مات�صار، يوليو 2٠12.   62
تقرير م�صاعد مفو�ص منطقة البقارة، 2-6 مار�ص 1948. اأنظر فاوجان )2٠1٣، �صفحة 2٣6(.   6٣
ت�صكلت ميلي�صيات املراحلني اإبان احلرب الأهلية الأوىل حلماية املا�صية من الهجوم.   64
الإدارية جلنوب   65 للوليات  املقابلة  ال جغرافية  املنطقة  اإىل  التقرير  دارفور« كما هو م�صتخدم يف هذا  ي�صري »جنوب 

دارفور، و�صرق دارفور منذ يناير 2٠12. 
مقابلة مع م�صوؤول مكتب اأمن املجتمعات املحلية ومراقب الأ�صلحة ال�صغرية، مدينة اأويل، 28 يونيو 2٠12.   66
مقابلة مع دينغ لوول اأكوي، زعيم ماراوا، 1 يوليو 2٠12.   67
من الغريب دعوة التفاقية كل الطرفني العرتاف بالتزاماتهما ال�صابقة بالتفاقيات واإدراجها على قائمة التفاقيات   68

لهم  وت�صمح  امليل 14  داخل منطقة  ملوال  الدينكا  نفوذ  ر�صمي من  ب�صكل  تقيد  التي  �صفاهة 19٣5  اتفاقية  ال�صابقة 
باملناطق املر�صمة فقط حيث مبقدورهم رعي ما�صيتهم. 

مل�صاركة امل�صريية والرزيقات يف اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال جذورها   69
يف احلرب الأهلية الثانية وبداأت بالنمو منذ العام 2٠11 حيث اأ�صبحت املجموعتان غري را�صيتني عن حزب املوؤمتر 

.)Gramizzi and Tubiana, 2012, pp.56-81( احلاكم
موؤمتر الهجرة، غوك مات�صار، 29-٣٠ يونيو 2٠12. ل بد من ملحظة اأن غوك مات�صار تقع جنوب منطقة امليل 14،   7٠

وبالتايل جنوب خط مرنو – ويتلي. 
مقابلت مع رعاة رزيقات، موؤمتر الهجرة يف غوك مات�صار، 29-٣٠ يونيو 2٠12.  71
تكلم باللغة الإجنليزية والعربية والدينكا. وكان هذا اأداًء لغويًا، وتكلم العديد من الرزيقات بلغة الدينكا وتكلم تقريبًا   72

جميع الدينكا باللغة العربية. 
كما ل ينبغي املبالغة يف التاأكيد على هذا التحول اخلطابي. فهو توزيع جوهري لتعبري لإقناع الرزيقات مبدى �صعف   7٣

وه�صا�صة موقفهم يف جنوب ال�صودان. 
مقابلة مع غابريال جري )Gabriel Giir(، املدير التنفيذي بالوكالة لغوك مات�صار، 29 يونيو 2٠12.  74
مقابلت مع جتار الرزيقات، غوك مات�صار، ٣٠ يونيو 2٠12. كانت الر�صوم املحددة: 5٠ جنية جنوب �صوداين على كل   75

25٠ را�ص بقر، و 1٠ جنيهات جنوب �صوداين على كل كي�ص كبري من ال�صلع اجلافة و 5 جنيهات جنوب �صوداين على 
كي�ص �صغري.

مقابلت مع زعماء �صيا�صيني، غوك مارت�صر، ماراوا، مدينة اأويل، يونيو – يوليو 2٠12.   76
مقابلة مع اأمياث عكول عكول، مراقب الأ�صلحة ال�صغرية، مدينة اأويل، 27 يونيو 2٠12.   77
قال البدو الرزيقات اإنهم يف�صلوا تهريب الأ�صلحة عرب كري اأو دفنها بجانبها. مقابلت مع بدو رزيقات، غوك مات�صر   78

و ماراوا، 28-٣٠ يونيو 2٠12. 
كما �صيتم تناوله بالتف�صيل يف الق�صم التايل، قال معظم الرزيقات الذين ح�صروا اجتماع مراجعة الهجرة يف �صهر   79



 172     ورقة العمل ٣٠ مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

يونيو يف غوك مات�صر باأنهم كانوا اأع�صاء يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان / �صمال، و�صهد املوؤلف مقاتلي حركة 
العدل وامل�صاواة من الرزيقات يخرجون مع جنود اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان خارج مدينة اأويل، مبا يبهج جنود 

اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان الذين كان ي�صافر معهم املوؤلف.
مقابلت مع العديد من بدو الرزيقات ومع مالوين تونغ نغور، جلنة �صلم اأويل، مدينة اأويل، 28 يونيو 2٠12. يقدر   8٠

بحوايل   2٠12-2٠11 الرعي  مو�صم  يف  الغزال  بحر  �صمال  ولية  اإىل  الرزيقات  اأح�صرها  التي  املا�صية  روؤو�ص  عدد 
 CI )2012e, p.23(2.75٠.٠٠٠ راأ�ص. اأنظر

اأدناه م�صتوى الدولة والإدارة ال�صيا�صية يف جنوب ال�صودان مق�صمة اإىل مقاطعات وبايامات وبومات.  81
مقابلت مع مراقب الأ�صلحة ال�صغرية، جلنة ال�صلم، واأع�صاء برملان حمليني، مدينة اأويل، يونيو – يوليو 2٠12.   82
للم�صريية تاريخيًا ثلثة نظراء. فعندما توىل حزب املوؤمتر الوطني زمام احلكم، قاموا بتق�صيم القيادة اإىل 16 �صيخ   8٣

قبيلة )ICG, 2010, 0.13(. وكان حزب الأمة اأحد اأحزاب الرئي�صية املعار�صة يف �صمال ال�صودان. وقد تاأ�ص�ص يف عام 
التي  الرغم من الن�صقاقات  املا�صية، على  ال�صنوات اخلم�صني  �صليل املهدي معظم  ال�صادق املهدي،  1945 على يد 

ح�صلت فيه موؤخرًا.
مقابلت مع بدو الرزيقات، غوك مات�صار، 29-٣٠ يونيو 2٠12.   84
جمموعتي امل�صريية اللتان ذهبتا اإىل �صمال بحر الغزال متحدتان ن�صبيًا. فالفيارين، وهم فرع من عجرية، هاجرت   85

اإىل �صرق اأويل، وهم جمموعة �صغرية ن�صبيًا. وعلى الرغم من تنظيمهم، يذكر جتار امل�صريية يف ماراوا باأن �صباب 
من الفيارين قد ان�صموا موؤخرًا اإىل قوات الدفاع ال�صعبي. اأما اأولد كامل، على النقي�ص، فهم من اأكرب فروع عجرية 
ويتبع اأفرادها خمتار بابو منر. على اأي حال، اأولد كامل، الذين يعربون تقليديًا من خلل الطريق املركزي يف اأبيي 
فقط بعدد قليل يدخل �صمال بحر الغزال ارتبطوا اأي�صًا بقوات الدفاع ال�صعبي التي هاجمت اأبيي على مدى ال�صنوات 

ال�صعرين املا�صية. وهذا يف�صر جزئيًا �صبب عدائية الدينكا ملوال جتاههم. 
دفع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان للرزيقات تعوي�صات وفيات يف وقت مبكر من العام.   86
87   .Rolandsen )2013, forthcoming( للنظر يف هذه النقطة يف ولية الوحدة، اأنظر
مقابلت مع جتار امل�صريية واأع�صاء من جلنة ال�صلم، واراوا، 1 يوليو 2٠12.   88
مقابلت مع جتار من دارفور، غوك مات�صار، 1 يوليو 2٠12.    89
مقابلت مع جتار من دارفور و ماراوا و غوك مات�صر، يوليو 2٠12. مقابلت هاتفية، نوفمرب – دي�صمرب 2٠12.   9٠
مقابلت مع م�صوؤويل مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان، ُحِجَبت الأ�صماء، مدينة اأويل، 28 يونيو 2٠12. مقابلت   91

هاتفية، دي�صمرب 2٠12 – يناير 2٠1٣. 
مقابلة مع الأمني العام للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان جورج قرنق، مدينة اأويل، 27 يونيو 2٠12.   92
مقابلة مع اجلرنال جورج قرنق، الأمني العام للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف �صمال بحر الغزال، مدينة اأويل،   9٣

28 يونيو 2٠12. 
مقابلة مع دينغ لوول اأكوي، م�صوؤول اأول، واراوا، 1 يوليو 2٠12.   94
مقابلت مع رعاة وجتار الرزيقات، ُحِجَبت الأ�صماء، غوك مات�صر، يونيو 2٠12.   95
بدفع   96 احلكومة  قامت  اآدم،  كري  يف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  يد  على  الرزيقات  جتار  من  اثنني  قتل  عندما 

تعوي�صات. 
يف غوك مات�صار، تكلم جتار الرزيقات بافتخار عن م�صاركتهم يف لواء اأبو املطارق التابع للفرقة الثالثة التابعة للجي�ص   97

رزيقات  مع جتار  مقابلت  – �صمال.  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  وم�صاركتهم يف احلركة  ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبي 
ورئي�ص احتاد الرزيقات، ُحِجَبت الأ�صماء، غوك مات�صار، يونيو2٠12. 
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اأع�صاء   98 اأحد  اأثناء الهجمات التي �صنت على مارغيت يف �صهار دي�صمرب 2٠12 حيث قال  كان هذا النق�صام وا�صحًا 
باأنه قد هوجمت الرزيقات من قبل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. قال الناظر حممود  جمل�ص �صورى الرزيقات 
مو�صى ماديبو: »حكومة اخلرطوم هي امل�صوؤولة عن الهجوم. لكن يريد الرزيقات ا�صتعادة العلقة مع الدينكا ملوال 
وحكومة جمهورية جنوب ال�صودان. ونحن الرزيقات نوؤكد باأنه لي�ص لدينا اأي �صلة بهذا الهجوم. ومل ن�صارك اأبدًا باأٍي 

 .Radio Dabanga )2012b( .من هذه الأفعال
للم�صريية علقة زمن احلرب مع الدينكا ملوال. فقد بداأ امل�صريية الرعي يف �صمال بحر الغزال يف وقت متاأخر ن�صبيًا   99

يبداأ  مل   .2٠12 – يوليو  يونيو  واراوا،  م�صريية،  رعاة  مع  مقابلت  الوحدة.  وولية  اأبيي  يف  رعيهم  بنماذج  مقارنًة 
امل�صريية بزيارة �صمال بحر الغزال اإل بعد حكم الرئي�ص جعفر النمريي. على اأي حال، طوال حقبة الت�صعينيات، �صارك 
2004( يف مدن حامية اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان ودفعوا  امل�صريية يف اأ�صواق ال�صلم )SUPARID واآخرون، 

�صريبة اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان.
اأنظر الق�صم ٣ )اأبيي(.  1٠٠
بتاريخ 2٠ دي�صمرب 2٠12، قال علي عثمان طه النائب الأول للرئي�ص ال�صوداين باأنه �صيعاد ت�صكيل غرب كردفان لي�صمل   1٠1

.)2012v( اأبيي؛ ول �صك يف ذلك، جزئيًا، ر�صوة للم�صريية. اأنظر �صودان تريبيون
ملعرفة املزيد من التفا�صيل عن النق�صامات يف �صفوف قيادة امل�صريية، اأنظر الق�صم ٣.   1٠2
اإدوارد لينو رئي�صًا للحركة   1٠٣ اأبيي التي ظهرت يف عام 2٠٠8 بعد انتخاب  حممد عمر الأن�صاري، زعيم جبهة حترير 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان لإدارة منطقة اأبيي، هو من جمموعة �صغرية )دار اأم �صيبة( التابعة لأولد كامل. بالرغم 
اإنه كان مقبوًل لدى  اإل  التقليدية،  القيادة  انتخابات طبيعية، وح�صوله على دعم قليل بني �صفوف  اإىل  من افتقاره 
تاأييد مطالبتهم بالتحرر من  اأفراد امل�صريية من خلل  اجلماهري ونال دعم حكومة ال�صودان وا�صتطاع ح�صد بع�ص 
�صحر ووهم ال�صخ�صيات ال�صيا�صية املوجودة. كانت جبهة حترير اأبيي وحركة �صهامة اللتان ظهرتا يف عام 2٠٠4 اأبرز 
منظمتني ع�صكريتني ظهرتا بعد نهاية احلرب الأهلية الثانية، اإل اأن كلهما ميت الآن. على اأي حال، حققت حركة 
العدل وامل�صاواة بع�ص النجاحات يف جتنيد اأع�صاء �صابقني من حركة �صهامة قريبني من حزب املوؤمتر ال�صعبي الذي 
اأ�ص�صه ح�صن الرتابي )Gramizzi and Tubiana, 2012, p. 73(. اأنيط بالأن�صاري دورًا بارزًا من قبل حزب املوؤمتر 

الوطني للإدلء بت�صريحات �صد مفاو�صات اأبيي.
مقابلة مع ع�صو من امل�صريية يف جلنة �صلم واراوا، واراوا، 1 يوليو 2٠12.   1٠4
يوجد للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان – �صمال جمموعة م�صريية يف املنطقة يقودها املقدم بوكورا حممد ف�صيل، خال   1٠5

 .Gramizzi and Tubiana )2012, p. 15( ف�صيل حممد رحومة. اأنظر
ملقالة وافية عن تاريخ كافيا كينجي، وتركيبتها الإثنية الغنية، اأنظر توما�ص )2٠1٠(.   1٠6
مقابلت مع اأع�صاء يف منظمات غري حكومية دولية، ُحِجَبت الأ�صماء، جوبا، يوليو 2٠12.   1٠7
وكانت   1٠8  .2٠1٠ اأبريل  �صهر  يف  اأخرى  ومرة   2٠٠9 عام  يف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  مع  الرزيقات  ا�صتبكت 

ا�صرتاتيجية اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان تتلخ�ص يف حماولة اإغلق املنطقة اأمام املراقبني الدوليني وبدو ال�صمال. 
تعرف دفرا با�صم كيج يف دينكا  1٠9
اأثار القرتاح غ�صب جمتمع الدينكا جنوك الذين اعتقدوا باأن اأي تق�صيم اآخر لأبيي �صيوؤدي اإىل تر�صيخ انتزاع الأر�ص   11٠

الذي وقع اإبان احلرب الأهلية الثانية عندما قامت امليلي�صيات بت�صريد الدينكا جنوك عنوًة يف �صمال اأبيي. و�صينهي 
هذا املر�صوم امللكي بحكم القانون ما مت حتقيقه بحكم الواقع بالقوة. مقابلة مع راو مانييل، منظم جمتمع مدين، 

مدينة اأبيي، 1 مار�ص 2٠11. 
ملعرفة تاريخ اأبيي ب�صكل مف�صل، اأنظر كريز Graze  )2٠11، ال�صفحات 12-9(.   111
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امل�صريية منظمني يف جمموعتني فرعيتني رئي�صيتني هما احلمر والزرق. احلمر مهتمون باأبيي والهجرة ال�صنوية من   112
العجايرة والفليتة  انق�صم  العجايرة والفليتة. ثم  اإىل جمموعتني رئي�صيتني تدعى  خلل املنطقة. �صنق�صم احلمر 
اإىل وحدات ي�صري اإليها احلمر با�صم جبلي، ويطلق عليهم اأي�صًا ا�صم عمودية، وهو م�صطلح اإداري ي�صري اإىل جمموعة 
خا�صعة حلكم »عمدة« واحد. اأما العجايرة فيتاألفون من الفيارين واأولد كامل واملزاغنة والف�صلية ومناما و »عدال«، 
تنظيم  عن  املعلومات  من  ملزيد  وال�صلمات.  واجلبارات  �صرور  واأولد  والزيود  املتانني  من  الفليتة  يتاألف  بينما 

امل�صريية، اأنظر Cunnisson )1966، ال�صفحات 8-1٣(. 
احلكومة   11٣ �صد  ناجحة  حملة  اأطلقت  التي  ال�صلمية  املهدي  اأحمد  حممد  حركة  اإىل   )1885-1881( املهدية  ت�صري 

الرتكية – امل�صرية. وانق�صمت امل�صريية خلل هذه الفرتة با�صتثناء البع�ص الذين �صاندوا املهدية. وقام اأولئك الذين 
 Holt صاندوا املهدية ب�صن غارات على الدينكا جنوك ل�صبي الرقيق بعد اإقامة ال�صيادة الإجنليزية – امل�صرية. اأنظر�

.)1958(
مقابلت مع اأع�صاء من جمتمع الدينكا نقوك، جوبا، يوليو 2٠12.   114
رفعت هذه املطالبة خلل م�صاورات تقرير جلنة حدود اأبيي عندما قال بع�ص امل�صريية باأن اأرا�صيهم متتد حتى بحر   115

العرب، وتكررت املطالبة الأخرية يف املحكمة الدائمة للتحكيم يف لهاي التي اأ�صدرت حكمًا ب�صاأن تقرير جلنة حدود 
اأبيي )2٠٠5، اجلزء 2، امللحق، ال�صفحات 187-9٠(. 

كانت هذه امليلي�صيات بالأ�صل جمموعات من حرا�ص املا�صية، ت�صكلت اإبان احلرب الأهلية الأوىل.   116
�صممت الغارات لتدمري الو�صائل املادية لتكاثر حياة الدينكا نقوك. وملعرفة ا�صتغاثة فعالة للتفرة، راجع رايل )1989(   117

 .Ryle

اأثناء املفاو�صات التي دارت يف اأدي�ص اأبابا يف �صهر اأكتوبر ونوفمرب 2٠1٠، وعندما اأ�صبح من الوا�صح اأنه لن يتم اإجراء   118
ا�صتفتاء اأبيي، تقدمت جلنة الحتاد الإفريقي رفيعة امل�صتوى بعدد من مقرتحات الت�صوية، حيث دعت يف اأحدها اإىل 
تق�صيم اأبيي بحيث يكون الن�صف ال�صمايل من ن�صيب ال�صودان والن�صف اجلنوبي من ن�صيب جنوب ال�صودان. وقد 
نظر جمتمع الدينكا نقوك لهذا على اإنه اإ�صفاء ال�صرعية على الت�صريد العنيف ل�صكان الدينكا من �صمال اأبيي اإبان 

احلرب الأهلية الثانية. ول يزال الت�صرد عالقًا يف ذاكرة الدينكا نقوك حتى اليوم.  
ال�صعبية لتحرير   119 اأع�صاء من احلركة  الوطني وخم�ص  املوؤمتر  اأع�صاء من حزب  اأبيي من خم�ص  ت�صكلت جلنة حدود 

ال�صودان وخم�ص خرباء دوليني، وقد اأ�صبح اخلرباء الدوليني هم املجموعة املقررة ب�صبب امل�صافة التي تف�صل الطرفني. 
القوز، وهي   12٠ اأبيي قد ق�صمت  اأن جلنة حدود  للتحكيم هو  الدائمة  املحكمة  الق�صية يف  املتنازع عليها يف  النقاط  من 

الكثبان الرملية الرا�صخة الواقعة بني امل�صريية والدينكا نقوك، والتي مفادها اأن للطرفني مطالبات مت�صاوية باملناطق 
امل�صرتكة ومن املعقول والعدل تق�صيم القوز بينهما )ABC, 2005, Part I, Proposition 19, p. 22(. وقد قال نقاد باأن 
هذا القرار، املعروف بقرار مبادئ العدل والن�صاف، مل يكن �صمن اخت�صا�ص جلنة حدود اأبيي. لكن مل توؤيد املحكمة 

الدائمة للتحكيم ادعاء النقاد حيث وجدت اأن جلنة حدود اأبيي تتمتع بالكفاءة لتحديد مدى تفوي�صها ومهمتها. 
121   .HRW )2008( ملعرفة الو�صف املف�صل لل�صراع، اأنظر
متت مناق�صة هجليج / بانثو بتف�صيل اأكرث يف ق�صم ولية الوحدة.  122
جمع املوؤمتر بع�ص زعماء امل�صريية ولي�ص جميعهم؛ علوًة على ذلك، لي�ص من ال�صروري اأن يكون رف�صه حلكم جلنة   12٣

التحكيم الدائمة انعكا�صًا جلميع املكونات التي ميثلها الزعماء. بل هو موؤ�صر على الإحباط الذي ينتاب امل�صريية جراء 
قرار جلنة التحكيم الدائمة. 

بينما كان من املقرر النتهاء من تر�صيم احلدود بحلول 1٠ دي�صمرب 2٠٠9، توقف فريق الرت�صيم عن عمله خلل فرتة   124
التح�صري ل�صتفتاء يناير 2٠11 وذلك بعد تهديدات متكررة من ميلي�صيات امل�صريية. 
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مقابلة مع ديفيد كري املتكلم الر�صمي للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، مدينة اأبيي، ٣ مار�ص 2٠11.   125
من غري الوا�صح قانونًا �صبب تاأهيل هذا الدعاء للم�صريية كمقيمني يف املنطقة. وكما اأو�صح جون�صون ب�صكل �صحيح،   126

اجلنوبي  ال�صتفتاء  وقانون  ين�صجم  ل  اأبيي  م�صتقبل  على  ال�صتفتاء  يف  بالت�صويت  امل�صريية  حق  على  الإ�صرار  هذا 
.)Johnson, 2010b, p.7( ال�صابق الذي مل يعط املهاجرين املو�صميني اإىل اجلنوب حق الت�صويت يف ا�صتفتاء اجلنوب

ملعرفة الو�صف الكامل ليناير – مار�ص 2٠11، اأنظر Craze )2٠11، ال�صفحات ٣5-28(.   127
مقابلت مع م�صوؤويل مهمة الأمم املتحدة يف ال�صودان – اأبيي، 6 مار�ص 2٠11. مقابلت مع مقيمني يف منطقة ماكر   128

وم�صوؤولني اإداريني يف اأبيي، مدينة اأبيي، 9 مار�ص 2٠11. 
امل�صلحة   129 اأبيي  �صرطة  يوجد وحدات  كان  بل  اأبيي،  ال�صودان يف  لتحرير  ال�صعبي  للجي�ص  قوات  بوجد  يكن  ر�صميًا، مل 

باأ�صلحة �صغرية ومدافع هاون ور�صا�صات عيار 12.7 ملم تركب على عربات اجليب. 
مت متديد مهمة قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي بتاريخ 14 يتاير 2٠11، واأنيطت بها اأي�صًا مهمة امل�صاعدة يف   1٣٠

اإيجاد منطقة منزوعة ال�صلح بني البلدين. ومت متديد هذه املهمة ثانيًة بتاريخ 17 مايو 2٠12 مبوجب القرار 2٠47 
واأخريًا مبوجب القرار 21٠4 )21٠٣( الذي زاد من قوة قواته. 

ملعرفة نقا�ص مطول عن ال�صتباكات يف هجليج، راجع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2012b( والق�صم 4.   1٣1
مقابلت مع قوات اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، ولية الوحدة، يوليو   1٣2

2٠12. اأنظر اأي�صًا غراميزي و توبيانا )2٠12، ال�صفحات 75-74(. 
راجع جون�صون )2٠12(.   1٣٣
مقابلت هاتفية مع اآجوك، اأبريل 2٠12.   1٣4
اعتبارًا من بداية �صهر يونيو 2٠1٣، تقول فرق التتبع واملتابعة التابعة ملنظمة الهجرة الدولية باأن 25.٠٠٠ �صخ�ص من   1٣5

الدينكا نقوك قد عادوا على �صمال نهر كري. 
مقابلت مع عاملني يف منظمات دولية غري حكومية، ُحِجَبت الأ�صماء، جوبا، 18 يوليو 2٠12.   1٣6
مقابلت مع موظفي منظمات غري حكومية، ُحِجَبت الأ�صماء، جوبا، يونيو – يوليو 2٠12. مقابلت هاتفية مع اآجوك،   1٣7

يوليو – اآب 2٠12. 
اأنظر الق�صم 4.   1٣8
ملعرفة املزيد عن جي�ص حترير جنوب ال�صودان، اأنظر الق�صم 4.   1٣9
ملعرفة الو�صف الكامل للعيوب التي �صابت اأداء مهمة الأمم املتحدة يف ال�صودان يف عام 2٠11، اأنظر كريز )2٠11،   14٠

ال�صفحات 57-55(. 
يف الإدارة ال�صابقة، التي اأق�صاها الب�صري ب�صورة غري �صرعية يف �صهر مايو من عام 2٠11، كان حزب املوؤمتر الوطني   141

ممثًل بعدة اأع�صاء من الدينكا نقوك، مبا فيهم اأيوم ماتيت الذي كان اأمني �صر اخلدمات الجتماعية والذي فر اإىل 
اخلرطوم بعد غزو القوات امل�صلحة ال�صودانية. اأما نائب احلاكم الإداري يف الإدارة ال�صابقة، رحمة عبدالرحمن النور 
فكان من امل�صريية. كان اإق�صاء الب�صري للإدارة غري قانوين حيث تن�ص خريطة طريق اأبيي بوجوب اتخاذ مثل هذه 

القرارات بالت�صاور مع �صلفا كري. 
تتكون اللجنة امل�صرتكة ملراقبة اأبيي مبوجب �صروط اتفاقية 2٠ يونيو من ع�صوين من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان   142

وع�صوين من حزب املوؤمتر الوطني بالإ�صافة اإىل قائد قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي ورئي�ص بعثة الحتاد 
اللجنة  واإداريًا.  �صيا�صيًا  التنفيذي  املجل�ص  على  لت�صرف  م�صممة  وهي  ت�صويت.  حقوق  بدون  كاأع�صاء  الإفريقي 
امل�صرتكة ملراقبة اأبيي – املكونة من لوكا بيونغ دينغ كرئي�ص م�صارك للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان واخلري الفهيم 
– املوؤ�ص�صة ال�صيا�صية الأكرث ن�صاطًا يف اأبيي. ومن املهم، تن�ص اتفاقية 2٠ يونيو على نقل �صلحية الأمن من اإدارة 
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منطقة اأبيي اإىل اللجنة امل�صرتكة ملراقبة اأبيي )املادة )ح-6(. ويعد هذا تغيريًا جوهريًا من بروتوكول اأبيي الذي يدرك 
اإدارة منطقة اأبيي ت�صرف على وتعزز الأمن وال�صتقرار يف املنطقة )بروتوكول اأبيي، الفقرة 2.5، البند 2.5.2(. 
ويعترب هذا التحول، امل�صمم ل�صمان عدم �صيطرة اأي طرف على اإدارة منطقة اأبيي وبالتايل على الرتتيبات الأمنية 
لأبيي، اأحد تركات التفاقيات بدءًا بخريطة طريق اأبيي يف عام 2٠٠8 التي نقلت ال�صلطة من املوؤ�ص�صات املدنية اإىل 

ممثلني عن الطرفني ال�صيا�صيني امل�صاركني يف اأبيي وهما حزب املوؤمتر الوطني واجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان. 
مقابلت مع اأع�صاء �صابقني يف اإدارة منطقة اأبيي، جوبا، يونيو – يوليو 2٠12.   14٣
قام ع�صو من ميلي�صيا امل�صريية بتاريخ 4 مايو 2٠1٣ باغتيال كوول دينغ كوول بعد مواجهة بني قوة من امل�صريية وقافلة   144

تابعة لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي على الطريق املوؤدي اإىل دفرا، مما اأعاد العلقات بني كل املجموعتني 
اإىل م�صتوى منخف�ص جديد. 

اأبيي حينئٍذ دعوًة   145 اإغاثة  على �صبيل املثال، يف ٣٠ نوفمرب من عام 2٠11، وجه كواج ياي كوول، رئي�ص جلنة تن�صيق 
بالتو�صط يف  امل�صتوى  رفيعة  الإفريقي  الحتاد  اإىل جلنة  ال�صماح  عن  بالتوقف  يطالبها  ال�صودان  اإىل حكومة جنوب 

مفاو�صات اأدي�ص اأبابا. 
طائرات اأنتونوف هي طائرات نقل رو�صية اأو اأكرانية ال�صنع مت حتويلها لت�صبح قادرة على الق�صف.   146
اأما مقاطعة جويت فتقطنها قبيلة   147 الليك،  البل نوير، بينما تقطن مقاطعة روبكانا قبيلة  يقطن مقاطعة ميوم قبيلة 

جيكاين نوير. 
تعرف قبيلة الدينكا بادانغ املقيمة يف ولية الوحدة با�صم الدينكا ريونغ، وتقطن ب�صكل اأ�صا�صي يف مقاطعة اأبيامنوم   148

وباريانغ. وهي مق�صمة اإىل ثلث جمموعات فرعية هي اللور وكويل وعويط. 
مقابلة مع مفو�ص املقاطعة، مقاطعة باريانغ، ولية الوحدة، يونيو 2٠12.   149
اأ�صبحت جبال النوبة اإقليمًا منف�صًل يف عام 191٣. وقد مت �صمها اإىل كردفان يف عام 1972.   15٠
هذه الكلمة هي ال�صم العربي لل�صجرة Balanites aegyptiaca والتي معناها هجليج م�صري، وهي �صائعة يف ال�صاحل.   151

وت�صتعمل ثمارها للطبخ من قبل الدينكا الذين تاأتي ا�صمهم لهجليج، بانثو، من ا�صم الدينكا لنف�ص ال�صجرة. ويعود 
ال�صبب يف وجود تفا�صيل قليلة يف خرائط م�صح ال�صودان، كما ي�صري جون�صون )2٠12، �صفحة ٣( اإىل وقوع املنطقة 
خارج طرق ال�صفر الرئي�صية للم�صوؤولني الربيطانيني، فاخلرائط ل ت�صجل ا�صتيطان حملي واإمنا »حدود معرفة اإدارية«. 

مقابلت متعددة يف بانتيو و باريانغ، ُحِجَب الأ�صماء، يونيو 2٠12.   152
كجزء من حركة اأنيانا 2، قاد بولينو ماتيب الهجوم الذي وقع يف �صهر فرباير 1984 على اآبار نفط �صيفرون مما اأدى   15٣

اإىل قيام ال�صركة بتعليق عملياتها موؤقتًا، ثم حتول هذا التعليق اإىل تعليق دائم حيث مل تعد �صيفرون اإىل املنطقة. اأنظر 
حتالف العدالة الدولية )2٠٠6(. ملعرفة املزيد عن دور حرا�ص النفط، اأنظر هيومن رايت�ص ووت�ص )2٠٠٣، �صفحة 

 .)152
اأنظر جون�صون )2٠٠٣، ال�صفحات 26-111(.   154
تو�صح وظيفة بولينو ماتيب الأخرية املزيج املعقد من الولء واحلوافز يف ولية الوحدة خلل هذه الفرتة. كان ماتيب   155

قائد يف حركة اأنيانيا 2 �صد حكومة اخلرطوم. وبعد هزمية احلركة على يد اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، تلقت 
قوات ماتيب املتبقية دعمًا من اخلرطوم. وقد ان�صمت قواته مبات�صار ريك يف عام 1991 واندجمت يف قوات دفاع 
جنوب ال�صودان يف عام 1997. وان�صم ر�صميًا اإىل القوات امل�صلحة ال�صودانية يف عام 1998 برتبة لواء ثم اأ�صبح رئي�ص 
هيئة الأركان يف قوات دفاع جنوب ال�صودان يف عام 2٠٠2. اأخريًا ان�صم ماتيب اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
يف عام 2٠٠6 واأ�صبح نائب رئي�ص الأركان، وهي رتبة تو�صح مدى نفوذه. على اأي حال، مت تهمي�صه يف اجلي�ص ال�صعبي 

لتحرير ال�صودان واأ�صبح دوره ر�صمي. تويف يف عام 2٠12. 
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ملعرفة الو�صف الكامل، اأنظر غاغنون و رايل )Gagnon and Ryle( )2٠٠1(؛ حتالف العدالة الدولية )2٠٠6(؛ جوك   156
 .)1996( )Hutchinson( ؛ هت�صين�صون)1999، ال�صفحات 125 – 45( )Jok and Hutchinson( و هت�صين�صون

كانت حركة / جي�ص وحدة جنوب ال�صودان عبارة عن ميلي�صيا بقيادة ماتيب واندجمت مع قوات دفاع جنوب ال�صودان   157
بعد اتفاقية اخلرطوم لل�صلم املوقعة يف عام 1997. 

يونيو   158 الأ�صماء،  ُحِجَبت  مايوم،  النوير يف مقاطعة  هاتفية مع جتار من  ومقابلت  بانتيو،  �صيا�صيني يف  مع  مقابلت 
 .2٠12

مات�صار ل�صتقلل   159 ريك  ال�صودان وحركة  وقعت يف عام 1996 بني حكومة  اتفاقية  لل�صلم  اتفاقية اخلرطوم  نظمت 
جنوب ال�صودان بني جمموعات مترد اأخرى يف جنوب ال�صودان.

16٠   .CI )2010d, pp.67-79( مقابلة مع حاكم مقاطعة مايوم، بانتيو، يونيو 2٠12. اأنظر
بالأن�صطة   161 اخلا�ص  الق�صم  اأنظر   ،2٠1٠ عام  يف  اأبيامنوم  يف  وقعت  التي  الأحداث  عن  املعلومات  من  املزيد  ملعرفة 

ال�صيا�صية احلالية. 
مقابلة مع بيرت داك، ع�صو الربملان يف مقاطعة مايوم، بانتيو، 4 يوليو 2٠12  162
را�ص   16٣  1٠٠٠ من  اأكرث  ت�صم  ما�صية  حظرية  اإىل  �صغرية  اأ�صلحة  خم�ص  اإح�صار  امل�صريية  باإمكان  اأن  على  التفاق  مت 

ما�صية وثلثة اأ�صلحة �صغرية حلظرية اأ�صغر. كما مت التفاق اإن�صاء حمكمة م�صرتكة لف�ص النزاعات ومت اللتزام بدفع 
تعوي�صات عن الوفيات واخل�صائر التي تقع بني املوا�صي بالإ�صافة اإىل ر�صوم اإدارية للرعي بواقع 5 جنيه �صوداين عن 

كل را�ص ما�صية.
مقابلة مع ع�صو يف كونكوردي�ص اإنرتنا�صيونال، بانتيو، ٣ يوليو 2٠12.   164
مقابلة مع حاكم حمافظة ربكونا، بانتيو، ٣ يوليو 2٠12. حتمل خر�صانة ا�صم ونكوي على اخلرائط التي ن�صرتها حكومة   165

جمهورية جنوب ال�صودان على مطالبها باحلدود لكن �صتتم الإ�صارة لها با�صم خر�صانة يف ورقة العمل هذه. 
مقابلة مع ع�صو برملان يف باريانغ، بانتيو، ٣ يوليو 2٠12. اأنظر اأي�صًا مهمة الأمم املتحدة يف ال�صودان )2٠٠8(.   166
يف �صهر مايو 2٠12، �صرح فيليب اأوغر الناطق الر�صمي للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان لل�صحافة باأن قافلة ميلي�صيا   167

Sudan Tribune )2012f. وقد تاأكد للموؤلف ن�صاط امليلي�صيا يف الكيلو  قد غادرت الكيلو 2٣ ملهاجمة مقاطعة مايوم. )
2٣ يف عدة مقابلت يف بانتيو، يوليو 2٠12. 

اأنظر اأي�صًا ق�صم املجموعات امل�صلحة من درا�صة احلالة هذه.  168
مقابلة مع مابيك لنغ، حاكم باريانغ، باريانغ، 5 يوليو 2٠12.   169
راجع   17٠ ال�صودان،  جنوب  ا�صتقلل  قبل  اخلرطوم  يف  �صودانيني  اجلنوب  وظروف  اأو�صاع  عن  الكاملة  احلقائق  ملعرفة 

جمموعة ال�صيا�صة الب�صرية )2٠11(.
 مقابلت مع العاملني يف املنظمات الدولية غري احلكومية، الأ�صماء حمجوبة، بانيتو، ٣ يوليو 2٠12.  171
ل حتدد التفاقية اإذا كان باإمكان امل�صريية حمل ال�صلح معهم اأم ل، وبالكاد تذكر اأنه يجب التحقق من الأ�صلحة من   172

اأجل حفظ الأمن قبل دخول امل�صريية اإىل البلدة )اجلزء 2، املادة 2(. تن�ص التفاقية على اإن�صاء جلنتني: تقوم الأوىل 
– التي تتاألف من املجتمع امل�صيف وامل�صريية ووكالت اإنفاذ القانون – بالإ�صراف على تنفيذ التفاقية، بينما توفر 
الثانية – التي تتاألف من جهاز ال�صرطة يف جنوب ال�صودان وخدمات الأمن واملنظمات الدولية غري احلكومية – الأمن 

للم�صريية.
17٣  .CI )2010b, p.5( مقابلت، بانيتو، ٣ يوليو 2٠12. انظر اأي�صا
مقابلت مع نواب من ربكونا وباريانق، بانتيو، ٣ يوليو 2٠12.  174
مقابلت متعددة، بانتيو، ٣ يوليو 2٠12.  175



 178     ورقة العمل ٣٠ مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

مقابلت مع جتار ال�صوق، باريانغ، يوليو 2٠12.  176
انعك�ص هذا ب�صكل �صيئ، حتديدا على اأولد عمران، التي كانت قادرة على �صمان ممر اآمن ن�صبيا اإىل الوحدة ويعزى   177

ذلك جزئيا اإىل اأنه اأثناء املفاو�صات مع احلكومة على م�صتوى الدولة اأكد رئي�ص الوفد خري ا�صماعيل خري مل�صوؤويل دولة 
CI)2012e, p.65( الوحدة اأن اجلماعات املتمردة لن ت�صتخدم م�صارات الرعي اخلا�صة بها. انظر

مقابلة هاتفية، زعماء اأبيمنوم، ال�صماء حمجوبة، اأبيميوم، 6 يوليو 2٠12.  178
مقابلت متعددة، مبا يف ذلك نائب عن باريانغ، بانتيو، ٣ يوليو 2٠12.  179
مقابلت هاتفية مع التجار، اإقليم مايوم، 15 يوليو 2٠12.  18٠
كان للح�صار التجاري الفعال مرحلتني: مرحلة ما بعد مايو 2٠11، حيث منعت حكومة ال�صودان التجارة لكن املهربني   181

دفعوا الر�صاوى لعبور احلدود )مقابلت مع التجار، واراوا، قوك م�صار، باريانغ، يونيو-يوليو 2٠12(. مرحلة ما بعد 
الهجوم على هجليج، اتخذت حكومة ال�صودان خطوات فعالة لعتقال التجار، ومل يعد بالإمكان دفع الر�صاوى مما اأدى 

اإىل نق�ص اأكرب يف ال�صلع الأ�صا�صية يف ولية الوحدة. انظر �صودان تريبيون )2٠12ج(.
مقابلت مع اأع�صاء منظمة دولية غري حكومية، مدينة اأويل، جوبا، واملوقع حمجوب، الأ�صماء حمجوبة، يونيو-يوليو   182

2٠12. انظر اأي�صا غراميتزي وتوبيانا )2٠12، �ص. 75(.
كتبت اإحدى املنظمات غري احلكومية العاملة يف جنوب كردفان هذا التقرير، حتت �صرط اإخفاء ال�صم. اأظهرت اأن   18٣

الأمن الغذائي قد تدهور خلل ال�صنة املا�صية حيث تعي�ص 81.5% من الأ�صر على وجبة واحدة فقط يوميا مقارنة مع 
9.5% قبل عام واحد، وبدون اأي اأ�صرة قبل عامني اثنني.

تقوم املنظمات غري احلكومية الدولية باإمداد جنوب كردفان ب�صكل غري مبا�صر من جنوب ال�صودان منذ بداية النزاع.  184
مقابلت مع م�صوؤولني يف منظمة غري حكومية دولية، الأ�صماء حمجوبة، جوبا، 18 يوليو 2٠12.  185
مقابلت مع م�صوؤولني يف منظمة غري حكومية دولية، الأ�صماء حمجوبة، جوبا، 18 يوليو 2٠12. مقابلت مع كوادر   186

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، الأ�صماء حمجوبة، باريانغ، 5 يوليو 2٠12.
عند ال�صفر اإىل باريانغ يف يوليو 2٠12، �صاهد املوؤلف الكتيبة الثالثة من اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف مهمة   187

– �صمال تقوم باإمداد املواقع �صمال وكانت كل جمموعتي  اإمداد اإىل جاو وقوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
القوات يف طريقهم لعبور ييدا. كان ينتاب القوات اإح�صا�ص بحرب م�صتمرة: مل ت�صكل اتفاقية ال�صلم ال�صاملة نهاية 

الن�صال بالن�صبة لهم بل جمرد ا�صرتاحة.
داخل   188 ال�صتثمارات  من  بعدد  القيام  اللجئني  ل�صوؤون  املتحدة  للأمم  ال�صامية  املفو�صية  رف�صت  الرف�ص،  هذا  بعد 

ييدا. فرف�صت توفري التعليم، قائلة انها »ل ت�صتطيع اإجراء تدخلت تثبت اللجئني يف مواقع خطرية، من خلل، على 
�صبيل املثال، اإن�صاء مدار�ص ر�صمية« )راديو متازوج، 2٠12اأ(. مت اإن�صاء خدمات التعليم يف نهاية املطاف يف باريانغ 
من قبل منظمة انقذوا الأطفال التي مت التعاقد معها من قبل املفو�صية. ومع ذلك، انتقل بع�ص التلميذ حيث يف�صل 
اللجئون البقاء يف ييدا. مقابلت مع موظفني يف منظمة غري حكومية دولية، الأ�صماء حمجوبة، باريانغ، يوليو 2٠12. 
كما ا�صتعانت املفو�صية مب�صادر خارجية لبع�ص املهام احليوية. وهذا ت�صبب يف ظهور م�صكلت يف �صهري يونيو ويوليو 
2٠12. عانى ال�صريك املتعاقد املكلف بحفر الآبار من تاأخريات كبرية يف الو�صول اىل املوقع. ومع بدء مو�صم الأمطار 
مع  مقابلت  الطارئة.  م�صتويات احلدود  فوق  الوفيات  معدلت  وارتفعت  النظيفة  املياه  نق�صا حادا يف  هنالك  كان 

عاملني يف منظمات دولية غري حكومية، الأ�صماء حمجوبة، باريانغ، يوليو 2٠12.
�صمل ذلك جيم�ص قاي يو�ص وكول ت�صارا نيانغ وبابيني مونتيول وماثيو بوجلانغ.  189
انظر م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠11ب(.  19٠
مقابلة مع بيرت داك، نائب عن مايوم، بانتيو، 4 يوليو 2٠12.  191
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مقابلة مع م�صوؤول يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان، ال�صم حمجوب، بانتيو، ٣ يوليو 2٠12.  192
انظر فيي�صا )2٠1٠، �ص. 44-27(.  19٣
194  )2012p( ملثال حديث على هذا ال�صلب، انظر راديو متازوج
على   195 والغارات  ال�صرائب،  من  الوا�صحة  وغري  املتعددة  وامل�صتويات  امل�صايقات  من  امل�صريية  ا�صتكت  هنا  حتى  ولكن 

املوا�صي من قبل املجتمعات امل�صيفة اجلنوبية.
كان لم اأكول يف قيادة اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف مناطق ال�صلك يف اأعايل النيل يف الفرتة 1988-1987.   196

لأ�صباب تتعلق باحليز، يتوفر هنا ملخ�ص ق�صري. للمزيد، انظر جون�صون )2٠11(.
تاأ�ص�ص عام 1994 يف ف�صودة، اإىل اجلنوب الغربي من اإقليم مانيو، املنطقة احليوية لل�صلك.  197
مل يدعم ال�صلك جميعا لم اأكول الذي كان يعادي زعيم ال�صلك خلل فرتة قيادته للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان.   198

عندما انف�صل لم اأكول عن جون غارانغ، وقع قتال عنيف بني موؤيديه واأولئك الذين اأرادوا البقاء يف اجلي�ص ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان.

�صاهمت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف هذا الفهم، حيث �صرح وزير الإعلم بيرت لم بوث لبلومربغ يف اأبريل   199
2٠11، »بالطبع، انتقل بع�ص الدينكا اإىل اأر�ص ال�صلك. هذه حكومة فيدرالية، ي�صتطيع اأي مواطن العي�ص يف اأي ولية«. 
انظر ريت�صموند )2٠11(. يتعني امللحظة اأي�صا باأنه، مبوجب قانون الأرا�صي لعام 2٠٠9، ينظر للأر�ص باعتبارها 

ممتلكات املجتمع ذو ال�صلة ولي�ص باعتبارها �صيئا ميكن نقله دون موافقة املجتمع امل�صبقة.
بعد توقيع اتفاقية ال�صلم ال�صاملة، مت تعيني لم اأكول وزيرا للخارجية يف حكومة الوحدة الوطنية، قبل ا�صتبداله بدينغ   2٠٠

اأكول احلركة ال�صعبية  اأ�ص�ص لم  اآلور يف 2٠٠7 ب�صبب انعزاله املتزايد عن نخبة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. 
لتحرير ال�صودان – التغيري الدميقراطي بعد عامني.

بينما كان يتم و�صع اللم�صات الأخرية على هذه الورقة، تكرر هذا الدعاء فيما يتعلق بهجوم امليلي�صيا يف 7 فرباير يف   2٠1
منطقة عبود يف ولية اأعايل النيل. انظر �صودان تريبيون )2٠1٣ب(.

ا�صتعادة   2٠2 على  ال�صودان  جلنوب  الت�صريعي  املجل�ص  �صوت  اآب،   ٣1 ويف   .2٠1٠ مايو  يف  الأربعة  املر�صحني  اعتقال  مت 
ح�صانتهم كم�صوؤولني منتخبني؛ ومنذ ذلك الوقت، انفجر مع ذلك العنف. انظر م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠1٠(.

اأعلن   2٠٣ ال�صلك، حيث  – التغيري الدميقراطي ل تتمتع بدعم كل  ال�صودان  ال�صعبية لتحرير  باأن احلركة  التاأكيد  يتعني 
زعيم ال�صلك تاأييده للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان خلل النتخابات، وهنالك انق�صامات يف جمتمع ال�صلك �صواء 
بني اأولئك الذين يوؤيدون احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان واأولئك الذين ل يوؤيدونها، ويف املع�صكر الأخري، بني اأن�صار 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – التغيري الدميقراطي واأولئك الذين ل يثقون بلم اأكول.
وهذا لي�ص للقول باأنه لي�ص هنالك ا�صتياء جمتمعي يف ولية الوحدة ولكن ن�صاط امللي�صيا كما يرد بالتف�صيل يف درا�صة   2٠4

احلالة يف ورقة العمل هذه ي�صكل اإىل حد بعيد عامل لدعم القوات امل�صلحة ال�صودانية بدل من ال�صكاوى املحلية.
هنالك نزاع على ملكال، التي ي�صار اإليها با�صم ملك عند ال�صلك، من قبل ال�صلك.  2٠5
كان جورج اأتور، وهو من الدينكا باداجن، قائدا مواليا للجي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان اأثناء احلرب الأهلية الثانية.   2٠6

بعد توقيع اتفاقية ال�صلم ال�صامل، اأ�صبح اأتور نائب رئي�ص هيئة الركان وقائد الكتيبة الثامنة جونقلي، وليته الأم. 
وقد ناف�ص على من�صب حاكم جونقلي، مع دعم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان ل�صاغل املن�صب، كول مانيانغ. بعد 
خ�صارته يف النتخابات، انطلق اأتور اإىل الأدغال م�صطحبا املن�صقني من الكتيبة الثامنة يف جونقلي والفرقة الثالثة يف 
�صمال بحر الغزال. وقال اأن حركة/ جي�ص حترير جنوب ال�صودان كان يقاتل من اأجل الإ�صلح ال�صيا�صي والع�صكري. 
وبعد تنفيذ �صل�صلة من الهجمات يف جونقلي وف�صل حمادثات ال�صلم مع اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان، قتل اأتور 

يف ظروف اختلفت ب�صاأنها الآراء يف 19 دي�صمرب 2٠11. انظر م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠11اأ، 2٠12اأ، �ص.5(.
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القادة   2٠7 من  العديد  خلف  وعلى  ال�صرقية.  النيل  اأعايل  يف  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  يف  قائدا  كونغ  غوردون  كان 
املحليني يف قوات دفاع جنوب ال�صودان، رف�ص الن�صمام اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان عند توقيع اإعلن جوبا، 
واحتفظ بقوات نا�صطة بالقرب من اأدار يف اأعايل النيل ال�صمالية. انظر م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠٠6، �ص.5(. ول 
يزال نا�صطا، ولكن اأعداد قواته انخف�ص كثريا منذ التحاق اللواء جون دوث يت�ص والعميد جيم�ص دوث لم، وهما من 
قادة قوات كوجن، اإىل اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان كجزء من العفو الذي عر�صته حكومة جمهورية جنوب ال�صودان 

على اجلماعات املتمردين بعد النف�صال. انظر �صودان تريبيون )2٠12د(.
�صرتكز درا�صة احلالة هذه على و�صع �صليم يف اأعايل النيل ولعتبارات احليز، يثري و�صعهم الكثري من الق�صايا التي   2٠8

تواجهها املجموعات الأخرى التي تهاجر اإىل اأعايل النيل وتاأتي اإىل ال�صفة الغربية لنهر النيل.
يعترب ال�صمغ العربي – وهو مكون اأ�صا�صي يف امل�صروبات ال�صغرية وكذلك يف دهانات الألوان املائية وتقنيات طباعة   2٠9

معينة – حم�صول حيوي للت�صدير يف الكثري من منطقة احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان. وتعد ال�صودان املنتج 
الأكرب لل�صمغ العربي يف العامل.

ويعزى هذا جزئيا اإىل موؤ�ص�صات ال�صلك املركزية بقوة. انظر ايفانو-بريتكارد )1948(  21٠
ال�صيخ اآل بري هو اأمري �صليم. ولديه علقة قوية مبفو�ص اإقليم وادكونا، و�صقيقه رئي�ص موقع �صليم يف النيل الأبي�ص.   211

ويعمل كو�صيط بني �صليم والإدارة املحلية يف جنوب ال�صودان.
انظر راديو متازوج )2٠12ج(، »ال�صطو على اآليات مزارعي املقين�ص يف النيل الأبي�ص«. 2 اآب 2٠12.  212
يف اأبريل 2٠1٣، اأعلن ديفيد ياو ياو، املتمركز يف جونقلي، رئي�صا جديدا وقائدا م�صوؤول حركة/ جي�ص جنوب ال�صودان   21٣

الدميقراطية.
�صودان راديو �صريف�ص )2٠12(. قال مفو�ص اإقليم مانيو، الطيب اأنيانغ، اأن جمموعات القوات امل�صلحة ال�صودانية التي   214

متركزت حول هجليج كانت وراء الهجوم. انظر راديو متازوج )2٠12ب(.
�صميت مدينة الرنك ن�صبة اإىل زعيم للدينكا يف القرن التا�صع ع�صراأبيلنق، اأرينج دي كوم، الذي تويف قبل وقت ق�صري   215

من و�صول القوات الأجنلو-م�صرية اإىل املنطقة )جون�صون، 2٠1٠ب، �ص 69(.
وت�صمنت تلك القوانني قانون الأرا�صي غري امل�صجلة لعام 197٠ وقانون املعاملت املدنية لعام 1984. انظر بانتوليانو   216

.)2٠٠7(
الفدان عبارة عن وحدة قيا�ص للأرا�صي وت�صاوي تقريبا ٠.42 هكتار.  217
دخلت �صليم اأي�صا يف نزاع مع ال�صلك حول ال�صمغ العربي يف ما يطلق عليه الآن مقاطعة كاكا )انظر الق�صم 5(.  218
مقابلة، موظف يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان، ملكال، 11 يوليو 2٠12.  219
مقابلة مع ع�صو يف منظمة غري حكومية دولية، ال�صم حمجوب، جوبا، 18 يوليو 2٠12.  22٠
مقابلت مع موظفي هيئة الأرا�صي، الأ�صماء حمجوبة، ملكال، 12 يوليو 2٠12.  221
يف يوليو 2٠12، قررت اجلمعية الت�صريعية للولية ايقاف تثبيت اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية مما اأدي اإىل ارتفاعات حادة.   222

وت�صبب اأي�صا اإغلق احلدود ومو�صم الأمطار والطرق الوعرة من جوبا اإىل املزيد من الرتفاع يف الأ�صعار. يف يوليو 
2٠12، كانت قيمة كي�ص الدقيق ٣4٠ جنيه جنوب �صوداين وكي�ص ال�صكر 45٠ جنيه جنوب �صوداين.

مقابلة عن طريق �صكايب مع موظفني يف منظمة غري حكومية دولية، الأ�صماء حمجوبة، مقاطعة الرنك، اأكتوبر 2٠12.  22٣
مقابلة بوا�صطة الهاتف، موظفني يف منظمة غري حكومية دولية، الأ�صماء حمجوبة، مقاطعة الرنك، �صبتمرب 2٠12.  224
مقابلة مع م�صوؤولني يف مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان، ال�صماء حمجوبة، ملكال، 11 يوليو 2٠12.  225
ال�صعبي لتحرير   226 واأ�ص�صوا اجلي�ص  ال�صودان يف 1991  ال�صعبي لتحرير  ان�صق غوردون كونغ مع لم ورياك عن اجلي�ص 

ال�صودان – املوحد الذي يهيمن عليه النوير. وتابع لي�صبح اأحد نواب فاولينو، مع وجود قاعدته يف منطقة النا�صر، 
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اأعايل النيل ال�صرقية. عندما اندمج مقاتلوه يف اجلي�ص ال�صعبي لتحرير ال�صودان بعد اإعلن جوبا، كان غوردون يف 
اخلرطوم واختار عدم العودة. ويقول قادة �صابقون يف قوات دفاع جنوب ال�صودان باأن كونغ لن يرتك القوات امل�صلحة 
اإىل  ان�صم  اإذا  مهددة  ت�صبح  اأن  يخ�صى  والتي  وكيتبيك  اخلرطوم  يف  الكثرية  العقارية  ممتلكاته  ب�صبب  ال�صودانية 
الن�صقاقات خلل  �صل�صلة من  املتبقية من  قواته  وعانت  ال�صودان )يونغ، 2٠٠6، �ص ٣٣(.  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ص  اإىل  بعد غوردون  القيادة  الثاين يف  الرجل  ياك،  دوت  ان�صم جيم�ص  املا�صية، حيث  ال�صنة 
الأ�صلحة  من  وجمموعة  تويوتا  اأب  بك  �صاحنة  ع�صرة  باأحد  جمهزة  رجل   215 من  قوة  مع   2٠12 مايو  يف  ال�صودان 
تريبيون  انظر �صودان  ال�صودان.  الدوليون غوردون تهديدا ع�صكريا فعليا على جنوب  املراقبون  ال�صغرية. ول يعترب 

)2٠12د(.
مقابلة بوا�صطة الهاتف مع موظف يف منظمة غري حكومية دولية، ال�صم حمجوب، الرنك، 2٠ �صبتمرب 2٠12. انظر   227

اأي�صا �صودان تريبيون )2٠12ح(.
قال على وجه التحديد اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية جلبت 65٠ �صابطا من ال�صرطة املركزية مع ٣6 مركبة اإىل غويل   228

بينما ا�صتولت قوة مكونة من ٣٣8 جندي مزودين باملدفعية على اأر�ص تعود اإىل �صركة املحبوب الزراعية. ومل يت�صن 
التاأكد من هذه املزاعم يف وقت ذهابها اإىل ال�صحافة. انظر راديو متازوج )2٠1٣ج(.

مل ي�صافر املوؤلف اإىل احلدود بني اأعايل النيل والنيل الأزرق. ويق�صد من هذا الق�صم املوجز تقدمي ملحة عن التحديات   229
التي تتم مواجهتها هناك.

راديو متازوج )2٠1٣ب( ومقابلت مع موظفي مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان، ملكال، يوليو 2٠12.  2٣٠
مقابلت مع موظفي مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان، ملكال، يوليو 2٠12.  2٣1
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نبذة عن املوؤلف

جو�صوا كريز دكتور مر�صح يف جامعة كاليفورنيا، بريكلي، اأنهى اأطروحة عن املنطقة وال�صيا�صات يف جنوب 
 Washington Monthly، Fourth Genre، Institute of War ال�صودان. ن�صر مقالت يف كٍل من
العربية  اململكة  كتاب  �صارك يف حترير  الكثري.  and Peace Reporting، UK Guardian وغريها 
ال�صعودية يف القرن احلادي والع�صرين )مطبعة جامعة كولومبيا / هري�صت( وهو جملد �صاهم فيه. يعكف 
 Line Language: On the borders of the Middle بعنوان  لهري�صت  كتاب  كتابة  على  حاليًا 

http://www.joshuacraze.com وهو موجود على الرابط ،East
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�صكر وتقدير 

اأود اأن اأعرب يف م�صح الأ�صلحة ال�صغرية عن �صكري اإىل كٍل من كلري ماكفوي للبدء يف هذه الورقة وجونا 
على  لإ�صرافه  لبورن  اإمييل  واإىل  احلايل  �صكلها  اأخذت  وحتى  بدايتها  من  للورقة  مراجعته  على  ليف 
التحرير. كما اأتوجه بال�صكر اإىل جيليان لوف على ما قدمته من خرائط رائعة وعلى ما اأبدته من �صرب 
على مراجعاتي اللمتناهية. كما اأتوجه بال�صكر اإىل املراجعني الغري واردة اأ�صماءهم على ما قدموه من 
تعليقات مفيدة جدًا على امل�صودات الأوىل من هذه الورقة. ويف جنوب ال�صودان، فقد قدمت كونكوردي�ص 
اأدين  اأهمية،  والأكرث  رحلتي.  خلل  مفيدة  م�صاعدة  الغزال  بحر  �صمال  يف  ال�صلم  وجلنة  اإنرتنا�صيونال 
�صاركوين  الذين  النيل  واأعايل  الوحدة  وولية  الغزال  بحر  و�صمال  اأبيي  يف  لأ�صدقاء  والف�صل  بال�صكر 

حياتهم واأفكارهم والذين ل ميكن ذكر اأ�صماءهم يف هذه الورقة.
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م�صح االأ�صلحة ال�صغرية

م�صح الأ�صلحة ال�صغرية م�صروع بحثي م�صتقل تابع للمعهد العايل للدرا�صات الدولية والتنموية يف جنيف 
اخلارجية  لل�صوؤون  الحتادية  الوزارة  بدعم   ،1999 العام  تاأ�ص�ص  الذي  امل�صروع،  يحظى  �صوي�صرا.  يف 
وهولندا  واأملانيا  وفنلندا  والدامنرك  وكندا  وبلجيكا  اأ�صرتاليا  حكومات  من  ومب�صاهمات  ال�صوي�صرية 
تلقاه يف  الذي  للدعم  امتنانه  امل�صروع عن  ويعرب  املتحدة.  والوليات  املتحدة  واململكة  وال�صويد  والرنويج 
املا�صي من حكومات فرن�صا ونيوزيلندا واإ�صبانيا. كما يود امل�صروع الإعراب عن �صكره للم�صاعدة املالية 

التي تلقاها على مدى ال�صنوات من عدة موؤ�ص�صات ووكالت تابعة للأمم املتحدة.

وتتمثل اأهداف م�صروع الأ�صلحة ال�صغرية يف اأن يكون امل�صدر الدويل الرئي�صي للمعلومات احليادية والعامة 
للحكومات  يكون م�صدرًا مرجعيًا  واأن  امل�صلح؛  والعنف  ال�صغرية  بالأ�صلحة  املت�صلة  عن جميع اجلوانب 
الأ�صلحة  بق�صايا  ال�صلة  والبحوث ذات  املعلومات  فيما يخ�ص  والنا�صطني  والباحثني  ال�صيا�صات  و�صّناع 
ال�صغرية والعنف امل�صّلح؛ واأن يكون را�صدًا م�صتقل ملبادرات ال�صيا�صات الوطنية والدولية وغري احلكومية 
ذات ال�صلة بالأ�صلحة ال�صغرية والعنف امل�صلح؛ واأن يكون منفذًا للبحوث ذات ال�صلة بال�صيا�صات ب�صاأن 
ق�صايا الأ�صلحة ال�صغرية والعنف امل�صّلح؛ واأن يكون منتدى لتبادل املعلومات؛ واأن يعمم اأف�صل املمار�صات 
البحوث  اإجراء  امل�صروع  ويرعى  امل�صّلح.  والعنف  ال�صغرية  الأ�صلحة  ق�صايا  مع  تتعاطى  التي  واملبادرات 

امليدانية وجهود جمع املعلومات وخ�صو�صا يف البلدان واملناطق املت�صررة. 

والقانون  ال�صيا�صية  والعلوم  الأمنية  الدرا�صات  وا�صعة يف  يتمتع بخربة  امل�صروع طاقم عمل دويل  وي�صم 
من  عاملية  �صبكة  مع  كثب  عن  ويعملون  اجلرمية  وعلم  الجتماع  وعلم  التنموية  والدرا�صات  والقت�صاد 

الباحثني واملوؤ�ص�صات ال�صريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من 5٠ بلدًا.

م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات الدولية والتنموية

 Small Arms Survey
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47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

تلفون: 5777 9٠8 22 41 +
فاك�ص: 27٣8 7٣2 22 41 +

 sas@smallarmssurvey.org الربيد الإلكرتوين
 www.smallarmssurvey.org :املوقع الإلكرتوين
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)HSBA(  م�صروع التقييم االأ�ص��صي لالأمن الب�صري

ويديره   ،2٠٠5 عام  يف  ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  يف  الب�صري  للأمن  الأ�صا�صي  التقييم  م�صروع  انطلق 
م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية الذي يعترب م�صروع بحثي م�صتقل تابع للمعهد العايل للدرا�صات الدولية 
والتنموية. وقد مت تطوير امل�صروع بالتعاون مع احلكومة الكندية وبعثة الأمم املتحدة يف ال�صودان وبرنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي وجمموعة كبرية من ال�صركاء الدوليني وال�صودانيني وال�صودانيني اجلنوبيني. ومن 
خلل اإ�صدار ون�صر البحوث امليدانية املنتظمة، يدعم هذا امل�صروع املبادرات الرامية اإىل احلد من العنف، 
املدنية  الأ�صلحة  جلمع  التحفيزية  واخلطط  الإدماج  واإعادة  والت�صريح  ال�صلح  نزع  برامج  ذلك  يف  مبا 
اإىل جانب اإ�صلح القطاع الأمني والتدخلت املوجهة لل�صيطرة على ال�صلح يف اأنحاء ال�صودان وجنوب 

ال�صودان. كما يقدم امل�صروع اإر�صادات بخ�صو�ص ال�صيا�صات املتبعة ملواجهة انعدام الأمن.

الق�صايا  حول  متعمقة  حتليلت  لتقدم  الب�صري  للأمن  الأ�صا�صي  التقييم  م�صروع  عمل  اأوراق  �صممت 
املتعلقة بالأمن يف ال�صودان وجنوب ال�صودان وعلى طول ال�صريط احلدودي بينهما. كما ُي�صدر امل�صروع 
تقارير خمت�صرة تلقي ال�صوء على معلومات اأ�صا�صية ب�صكل دوري و�صل�ص. وتتوفر كل ال�صل�صلتان باللغتني 
اإىل  اإ�صافة   www.smallarmssurvey.org/sudan الإلكرتوين  املوقع  على  والعربية  الإجنليزية 
www. املوقع  على  الرئي�صية  الأمن  ق�صايا  حول  �صهرية  واأرقام«  »حقائق  تقارير  امل�صروع  ين�صر  ذلك، 

 smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php

يتلقى م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان دعمًا ماليًا مبا�صرًا من وزارة 
اخلارجية الأمريكية ووزارة ال�صوؤون اخلارجية الدامناركية ووزارة اخلارجية الرنويجية اإىل جانب املعهد 
اأي�صًا على الدعم يف ال�صابق من �صندوق ال�صلم والأمن العاملي  الأمريكي لل�صلم. وقد ح�صل امل�صروع 
التابع لإدارة ال�صوؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا ووزارة اخلارجية الهولندية والتجمع املعني مبنع 
ن�صوب ال�صراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة. كما �صبق اأن تلقي امل�صروع الدعم من املجموعة 

الدامناركية لإزالة الألغام واملعهد الدميقراطي الوطني.

للمزيد من املعلومات، يرجى الت�صال بجونا ليف، من�صق م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري
 jonah.leff@smallarmssurvey.org الربيد اللكرتوين
www.smallarmssurveysudan.org املوقع اللكرتوين
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)HSBA( اإ�صدارات م�صروع التقييم االأ�ص��صي لالأمن الب�صري

العدد 1، �صبتمرب 2006
تهديدات م�صتمرة: ا�صطراب الأمن الب�صري يف ولية البحريات منذ توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل

العدد 2، اأكتوبر 2006
املجموعات امل�صلحة يف ال�صودان: قوات الدفاع عن جنوب ال�صودان يف اأعقاب اإعلن جوبا

العدد 3 )الإ�صدار الثاين(، فرباير 2007
درا�صة حتليلية لنزع �صلح املدنيني بولية جونقلي: التجارب والتداعيات الأخرية

العدد 4، دي�صمرب 2006
ل حوار ول تعهدات: اأخطار الآجال الأخرية املمنوحة للدبلوما�صية بالن�صبة اإىل دارفور

العدد 5، يناير 2007
ات�صاع دائرة احلرب حول ال�صودان: انت�صار املجموعات امل�صلحة يف جمهورية اأفريقيا الو�صطى

العدد 6، اأبريل 2007
ع�صكرة ال�صودان: مراجعة اأولية لتدفق الأ�صلحة وحيازتها

العدد 7، يوليو 2007
الأ�صلحة والنفط ودارفور: تطّور العلقات بني ال�صني وال�صودان

العدد 8، �صبتمرب 2007
ال�صتجابة للحروب الرعوية: ا�صتعرا�ص م�صاعي احلد من العنف يف ال�صودان واأوغندا وكينيا

العدد 9، فرباير 2008
تداعيات ال�صدى: عدم ا�صتقرار ت�صاد ونزاع دارفور

العدد 10، مار�ص 2008
ل »م�صرتكة« ول »مدجمة«: الوحدات امل�صرتكة املدجمة ( ) وم�صتقبل اتفاقية ال�صلم ال�صامل(

العدد 11، مايو 2008
حلفاء ومن�صقون: اآخر م�صتجدات اإدماج املجموعات امل�صلحة واأن�صطة القوى العاملة بالوكالة
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العدد 12، اأغ�صط�ص 2008
الجنراف اإىل احلرب: انعدام الأمن والع�صكرة يف جبال النوبة

العدد 13، �صبتمرب 2008
ل منزلة، اآفاق قليلة: كيف خذل ال�صلم املقاتلت والن�صاء املرتبطات

بالقوات واملجموعات املقاتلة اجلنوب �صودانيات

العدد 14، مايو 2009
ت�صارب الأولويات: حتديات حكومة جمهورية جنوب ال�صودان الأمنية وال�صتجابات الأخرية

العدد 15، دي�صمرب 2009
العر�ص والطلب: تدفق الأ�صلحة وحيازتها يف ال�صودان

العدد 16، اأبريل2010
اأعرا�ص واأ�صباب: انعدام الأمن و�صيوع �صعف التنمية يف ولية �صرق ال�صتوائية

العدد 17، مايو 2011
الإخفاقات والفر�ص: اإعادة النظر يف نزع ال�صلح والت�صريح واإعادة الإدماج يف جنوب ال�صودان

العدد 18، نوفمرب 2011
القتتال على الغنائم: حركات التمرد امل�صلحة يف منطقة اأعايل النيل الكربى

العدد 19، اأبريل 2012
ال�صعي اإىل ال�صلح: تدّفق الأ�صلحة وحيازتها يف جنوب ال�صودان

اأوراق العمل اخلا�صة بال�صودان

العدد 20، �صبتمرب 2012 
الأعمال كالعادة، تدف5ق الأ�صلحة اإىل دارفور 2٠12-2٠٠9 

العدد 21، اأكتوبر 2012 
جاري هو عدوي: العنف القبلي يف جونقلي

اأوراق العمل 
العدد 1، نوفمرب 2006

قوات الدفاع عن جنوب ال�صودان ع�صية اإعلن جوبا
بقلم جون يونغ

العدد 2، فرباير2007
العنف وا�صتهداف ال�صحايا يف جنوب ال�صودان: ولية البحريات يف فرتة ما بعد اتفاق ال�صلم ال�صامل

بقلم ريت�صارد جارفيلد



 196     ورقة العمل ٣٠ مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

العدد 3، مايو 2007
جبهة ال�صرق والكفاح �صد التهمي�ص
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بقلم جون يونغ

العدد 10، دي�صمرب 2007
ثورة املنظمات �صبه الع�صكرية: قوات الدفاع ال�صعبي
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�صراع واأ�صلحة وع�صكرة: ديناميكيات خميمات امل�صردين داخليًا يف دارفور

بقلم كليا كاهن

العدد 16، يناير 2009
طلقات يف الظلم: حملة نزع �صلح املدنيني يف جنوب ال�صودان لعام 2٠٠8

بقلم اآدم اأوبراين

العدد 17، يونيو 2009
ما بعد »اجلنجاويد«: فهم ميلي�صيات دارفور

بقلم جويل فلينت
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توقعات غري واقعية: التحديات احلالية لإعادة اإدماج جنوب ال�صودان
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احلرب الأخرى: ال�صراع العربي الداخلي يف دارفور
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احلرب اجلديدة، الأعداء القدامى: ديناميكيات ال�صراع يف جنوب كردفان

بقلم: كلوديو غراميزي وجريوم توبيانا
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