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1. املقدمة واال�شتنت�ج�ت الرئي�شية

م�شى الآن اأكرث من ثلث �شنوات على انف�شال جنوب ال�شودان عن ال�شودان، ومع ذلك مل يتم التو�شل 

اأن  حقيقة  من  بالرغم  وكذلك  كم.   2.010 طولها  والبالغ  البلدين  تف�شل  التي  احلدود  ب�شاأن  لإتفاق 

الدولتني قد التزمتا مرارا  باإن�شاء منطقة حدودية اآمنة منزوعة ال�شلح ، ما تزال احلدود ت�شهد تواجدًا 

ع�شكريًا والتجارة معطلة وي�شتمر تعر�س الرعاة ال�شماليون الذين يهاجرون مو�شميا اإلى جنوب ال�شودان 

للم�شايقات على جانبي احلدود. 

ومنذ بداية النزاع يف جنوب ال�شودان يف �شهر دي�شمرب/ كانون الأول 2013، فاإن املنطقة احلدودية قد 

�شارت هي املوقع الذي تتقاطع فيه احلربني الأهليتني1.  ولقد قام اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان –يف 

املعار�شة، وهو حركة التمرد الرئي�شية يف جنوب ال�شودان، با�شتخدام اأع�شاء ميلي�شيات  مت جتنيدهم من 

جمموعات الرعاة يف ال�شمال، كما اأنه قد تلقى دعما من احلكومة ال�شودانية. الأمر الذي يعد ا�شتئنافُا 

بزعزعة  تقوم  اأثناءها  ال�شودانية  احلكومة  كانت  التي  الثانية  الأهلية  احلرب  يف  النزاع  لديناميكية 

تنكر  ثم   املتمردين  �شفوف  يف  انق�شامات  خلق  طريق  عن  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  احلركة/ 

تورطها يف الإ�شتباكات التي تعقب ذلك2. ولقد قاتلت حركة العدل وامل�شاواة  اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان يف املواجهات التي وقعت يف جنوب ال�شودان �شد اجلي�س  ال�شعبي لتحرير ال�شودان- يف  

ذلك3.  بخلف  املتمردة  املجموعة  هذه  من  ال�شادرة  املتكررة  الدعاءات  من  بالرغم  وذلك  املعار�شة، 

وتعترب حركة العدل وامل�شاواة جزءا من اجلبهة الثورية ال�شودانية، وهي منظمة متثل وعاء جامع للف�شائل 

وهذه  ال�شودان.  يف  الدائرة  الأهلية  احلرب  يف  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  �شد  تقاتل  التي  الع�شكرية 

التحالفات ت�شري اإلى املدى  الذي بلغه املتمردين احلاليني يف ال�شودان وجنوب ال�شودان كجزاأ من جمموعة 

ديناميكيات معقدة يف املنطقة احلدودية ل ت�شغر الإطار املرجعي ل�شيا�شة الدولة �شوى على نحو ظريف. 

وجتري املجموعات التي تعي�س يف املنطقة احلدودية  تغيريات ا�شرتاتيجية يف حتالفاتها مع ف�شائل 

ع�شكرية �شتى، الأمر الذي يعترب جزءا من عملية �شيا�شية معقدة توؤثر على العلقة بني الدولتني4. ويف 

املفاو�شات على احلدود هناك الكثري مما ميثل خطرًا  لكل الدولتني يف املفاو�شات، الأمر الذي يجعل 

اأول، حتتوي املنطقة احلدودية على  اأكرب بالن�شبة لل�شودان وجلنوب ال�شودان.  هذه الولءات ذات نتائج 

احتياطيات نفطية واأرا�س زراعية5. ثانيا، حتتوي على موارد اأ�شا�شية للرعي بالن�شبة ملجموعات الرعاة 
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جوبا  من  كل  حلكومتي  مهمني  �شيا�شيني  اأن�شارا  املجموعات  هذه  وتعترب  احلدود،  جانبي  كل  على 
واخلرطوم املجابهتني بنزاعات. فاملواجهات التي جرت اإبان فرتة 2013-2014 يف وليتي جنوب كردفان 
والنيل الأزرق يف ال�شودان ويف وليتي الوحدة واأعايل النيل يف جنوب ال�شودان تعني اأنه من امل�شتبعد قيام 
اأي من البلدين بالتنازلت املطلوبة من اأجل الو�شول اإلى اتفاق حول تعيني احلدود، وذلك ن�شبة  للأهمية 
الق�شوى التي يوليها كل اجلانبني لعتبارات الأمن الداخلي، فكلهما ل يرغب يف ك�شب عداء جمتمعات 

حدودية م�شلحة ترى اأن تعيني احلدود ي�شكل تهديدا لإمكانية و�شولهم اإلى مراعي مو�شمية.
وم�شاألة املو�شع الذي يجب اأن تكون فيه احلدود بني البلدين ازدادت تعقيدًا نتيجة للمفاو�شات حول 
نوع احلدود املطلوب. هذا واملنطقة احلدودية تعي�س فيها اأعداد تبعث على احلرية من جمموعات الرعاة 
الذين ينتقلون بني البلدين عرب م�شارات رعي مرنة ل متت �شوى ب�شلة �شئيلة للحدود القومية )حتى ولو 
املهمة  ال�شودان  ال�شودان وجنوب  واجه كل من  ومنذ عام 2011،  بو�شوح(.  الأخرية حمددة  كانت هذه 
بالغة ال�شعوبة املتمثلة يف اإن�شاء حدود على قدر كاف من الثبات لتعيني اأرا�س كل الدولتني ب�شكل مطلق 
وعلى قدر كاف من املرونة بحيث ت�شمح للمجموعات املهاجرة باحلفاظ على اأ�شلوب حياتهم. وبعد عقود 
من احلرب، فاإن اتفاق على احلدود بني  ال�شمال واجلنوب لي�س بب�شاطة حول حتديد الرقعة اجلغرافية 
لأهايل  بالن�شبة  الأهمية  �شديدة  م�شاألة  – وهذه  امل�شتقبل  يف  بينهما  العلقة  نوع  حول  ولكن  للدولتني، 
املنطقة احلدودية. ويف الوقت احلايل يخ�شى هوؤلء، وهم من ا�شتخدمتهم الدولة ال�شودانية لعقود من 

الزمن كجزء من قوات �شبه ع�شكرية،  من اأن يتخلى عنهم من كان  داعمًا لهم يف ما م�شى .
مو�شومة  احلدود  ظلت  ر�شميا،  ل�شتقلله  ال�شودان  جنوب  واإعلن   2011 متوز  يوليو/  �شهر  ومنذ 
باملواجهات، حيث حاول كل من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان وحزب املوؤمتر الوطني ك�شب م�شاحات 
اأكرب من الأرا�شي يف �شاحة القتال ليتم ترجمتها لحقا اإلى مكا�شب على طاولة املفاو�شات. فالنقا�شات 
الداخلي  الأمن  مبخاوف  اأ�شا�شي  ب�شكل  موؤطرة  تعترب  املوؤقتة  وو�شعيتها  للحدود  النهائي  املوقع  حول 
لكل البلدين. ومنذ تاأ�شي�س اجلبهة الثورية ال�شودانية يف نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2011، اأدت مكا�شبها 
بني  الروابط  على  ال�شودانية  احلكومة  اهتمام  تركيز  اإلى  كردفان  وجنوب  �شمال  يف  املبهرة  الع�شكرية 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واجلبهة الثورية ال�شودانية، التي تعمل عرب احلدود ال�شمالية- اجلنوبية. 
فاحلافز املركزي من وراء تاأ�شي�س احلكومة ال�شودانية للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح هو قطع 

خطوط امداد اجلبهة الثورية ال�سودانية من جنوب ال�سودان.

رعاية  توا�شل  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  اأن  حمقة  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  ادعت  ولقد 

املتمردين العاملني يف جنوب ال�شودان حتى وقت متاأخر من �شهر اكتوبر/ ت�شرين اأول 2013 6. ولذا فاإن 
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الو�شع الأمني يف املنطقة احلدودية يعترب اأي�شا م�شدرا لإهتمام حكومة جمهورية جنوب ال�شودان. هذا 

والنزاع الداخلي يف كل من ولية الوحدة واأعايل النيل الذي بداأ يف �شهر دي�شمرب/ كانون الأول 2013 يعك�س 

تقريبا اإنق�شامات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان التي تعود اإلى حقبة احلرب الأهلية الثانية. وتهدد هذه 

النزاعات �شيطرة حكومة جمهورية جنوب ال�شودان على حقول نفط مهمة يف كل الوليتني واأف�شت مرة 

اأخرى اإلى  خلق منطقة حدودية مق�شمة بني �شنوف �شتى متحولة من الفاعلني الع�شكرية املتناف�شني7.

على مدى ال�شنوات الأربع املن�شرمة، ظل التقدم املحرز يف املفاو�شات حول احلدود يتبع ب�شكل وثيق 

التطورات التي تطراأ على الو�شع الأمني الداخلي يف كل البلدين. ففي الأوقات التي كانت فيها العلقة 

اأوقات  و�شهدت  التجارة،  حجم  وازداد  احلدودية  حواجزها  ال�شودان  حكومة  اأزالت  ودية،  الدولتني  بني 

اإلى تبعات خطرية  اأدى  تدهور العلقات بني الدولتني فر�س حكومة ال�شودان للحواجز احلدودية، مما 

على جمتمعات جنوب ال�شودان يف املنطقة احلدودية التي تعتمد على التجارة مع ال�شودان. وتعترب املنطقة 

احلدودية كذلك املكان الذي ا�شتخدمت فيه كل البلدين القوات الع�شكرية وامليلي�شيا لزعزعة ا�شتقرار 

الأمني  الو�شع  عن  احلدود  منطقة  حول  املفاو�شات  ف�شل  املمكن  غري  فمن  وبالتايل  البع�س.  بع�شهما 

�شواء كان بني البلدين اأو – وبذات الأهمية- داخل كل منهما، واإن�شاء نطاق حدودي م�شتقر بحدود معينة 

ومر�شمة يظل اإحتماًل �شئيًل ما مل يتم التو�شل اإلى حل للو�شع الأمني يف كل البلدين.

ال�شودانية جزءا  املنطقة احلدودية  للمفاو�شات حول  الكبرية  وال�شيا�شية  الع�شكرية  املخاطر  وتعترب 

منذ  تقدمًا  حترز  ل  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  بني  النهائية  احلدود  حول  املفاو�شات  جعل  ال�شبب  من 

كل  حماولة  مع  الإجرائية  ال�شكليات  م�شتنقع  يف  املفاو�شات  هذه  غرقت  ذلك،  من  وبدل   .2011 عام 

البلدين ك�شب تفوق تكتيكي ق�شري الأجل من خلل التنازع على تفا�شيل التفاقية. ومنذ عام 2012، ظل 

هناك القليل من النقا�س حول احلدود النهائية بني البلدين وحتول تركيز املفاو�شات بدل عن ذلك اإلى 

ا�شتمرار املواجهات وجتيي�س منطقة احلدود  واأدى  ال�شلح موؤقتة.  اآمنة منزوعة  اإن�شاء منطقة حدودية 

اأي طرف ب�سكل خا�س بتاأ�سي�س املنطقة احلدودية  اإحباط املفاو�سات حول هذه املنطقة. وال يلتزم  اإلى 

�شيا�شي  تفوق  لك�شب  باإعتبارها طريقة  املفاو�شات  مع  يتعاملون  وبدل من ذلك  ال�شلح  الآمنة منزوعة 

اأبابا ب�شاأن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة  اأدي�س  اإليها يف  التو�شل  التي مت  على اخل�شم. والتفاقات 

ال�شلح توؤثر على الأو�شاع يف املنطقة احلدودية، ولكن نادرا ما يكون ذلك التاأثري بالطريقة التي تت�شمنها 

التفاقات. وبدل من ذلك، تفتح املفاو�شات املجال لفر�شة �شيا�شية بحيث اأن التفاق على عدم التجيي�س 

قد يوؤدي اإلى زيادة التجيي�س.
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اإلى  يوليو/ متوز 2013  �شهر  بدءا من  املنطقة احلدودية  التطورات يف  العمل هذه على  ورقة  وتركز 

�شبتمرب/ اأيلول 2014 8. ومن بني ال�شتنتاجات التي خل�شت اإليها ما يلي: 

• جتري املماطلة يف املفاو�شات حول املوقع النهائي للحدود منذ بداية عام 2013، ومن غري املرجح 	

اأن ت�شتاأنف يف امل�شتقبل القريب. ويف الواقع، لدى كل البلدين م�شالح مكت�شبة من عدم التفاق على 

حدود نهائية. وحتى هذا التاريخ، فاإن الطرفني ظل ي�شتخدمان املفاو�شات حول احلدود كاأ�شلحة 

يف مفاو�شات اأخرى. 

• للحدود 	 النهائي  املوقع  من  الدبلوما�شية  املفاو�شات  تركيز  انتقل   ،2013 عام  منت�شف  منذ 

من  الرغم  وعلى  "املوؤقتة".  ال�شلح  منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  ومو�شع  تاأ�شي�س  اإلى 

اأن احلدود تظل جمي�شة  اإل  باإن�شاء منطقة منزوعة ال�شلح،  التزما مرارا  اأن كل الطرفني 

 .)See Small Arms Survey, 2014b(

• احلدود 	 لر�شد  امل�شرتكة  للآلية  الكامل  التطبيق  فاإن   ،2014 اأيلول  �شبتمرب/  �شهر  من  واعتبارا 

والتحقق منها ، والتي يفرت�س اأن تتحقق من خلو احلدود من املظاهر الع�شكرية، يعترب متاأخرا من 

اإذ ل متتلك القوة املحدودة التي مت ت�شكيلها القدرة على  اجلدول الزمني املقرر له ب 15 �شهرا، 

القيام بدوريات اأر�شية، ومن اأ�شل اأربع قواعد خمطط لها، هناك قاعدتني فقط  حتت الت�شييد. 

وحتى تاريخه، مل تتمكن من حتديد مدى التجيي�س احلا�شل يف املنطقة احلدودية. 

• حتى واإن متكنت الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها من حتقيق قدراتها الت�شغيلية الكاملة، 	

فاإنها ل متتلك قوات كافية لر�شد احلدود. كما ان املتطلبات املفرو�شة على الآلية، واملتمثلة يف تقدمي 

القيام با�شتطلع  القيام بدوريات واأن حت�شل على موافقة م�شبقة قبل  اإنذار  لكل اجلي�شني قبل 

جوي،  توؤدي اإلى تقوي�س فعاليتها املحتملة.

• نظرا للنزاع امل�شلح يف ال�شودان يف وليات كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، ويف  جنوب 	

ال�شودان يف وليتي الوحدة واأعايل النيل، فل ترغب اأي من الدولتني  يف �شحب قواتها من املواقع 

ال�شرتاتيجية احل�شا�شة يف املنطقة احلدودية. 

• يف اأبيي، اأدى اغتيال الرئي�س الأبرز لدينكا نقوك، كول دينغ كول يف مايو/ ايار 2013 اإلى تدمري 	

العلقة اله�شة اأ�شل بني عرب امل�شريية ودينكا نقوك. ورف�س جمتمع دينكا نقوك لحقا مناق�شة 

لدوافع  تعيينهم  يتم  من  اأو  امل�شريية  من  اأع�شاء  ت�شمنت  اإذا  املنطقة  يف  م�شرتكة  ادارة  ت�شكيل 

�شيا�شية �شودانية. 
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• مل يوؤد ا�شتفتاء دينكا نقوك اأحادي اجلانب الذي اأجري يف اأبيي  يف �شهر اكتوبر/ ت�شرين اأول 2013 	

اأو  اقليمي،  اأو  قومي،  دعم  على  واأخفق يف احل�شول  املنطقة  ال�شيا�شية يف  الديناميكية  تغيري  اإلى 

دويل. وتراجعت اأهمية م�شاألة اأبيي، اإلى جانب م�شاألة املنطقة احلدودية، نظرا للأزمة الع�شكرية 

وال�شيا�شية يف ال�شودان وجنوب ال�شودان. 

• على الرغم من وجود قوات من كل البلدين يف املنقطة احلدودية، فقد كانت هجرة  الرزيقات  اإلى 	

�شمال بحر الغزال يف مو�شم 2013 - 2014 هي الأكرث جناحا من بني كافة الهجرات ال�شمالية اإلى 

التجارة عرب احلدود بني �شرق دارفور  ت�شتمر  العام،  للتوجه  املنطقة احلدودية. وكا�شتثناء  داخل 

و�شمال بحر الغزال.

• وتظل العديد من املنافذ احلدودية بني البلدين مغلقة، مما ي�شر باقت�شاد الوليات املتاأثرة على جانبي 	

احلدود، وخا�شة وليات جنوب ال�شودان التي طاملا اعتمدت على التجارة مع ال�شودان9. وتقوم احلكومة 

ال�شودانية بفتح واإغلق احلدود كجزء من ا�شرتاتيجية التفاو�س مع حكومة جمهورية جنوب ال�شودان. 

• ي�شتمر تعطيل هجرة الرعاة عرب احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان بفعل امل�شايقات التي ميار�شها 	

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان والقوات امل�شلحة ال�شودانية، واإغلقات احلدود التي تقوم بها احلكومة 

ال�شودانية، والنزاع حول املوارد ال�شحيحة، والعداوات طويلة الأمد النابعة من احلرب الأهلية الثانية. 

ب�شكل كبري  يعك�س  للحدود  ال�شيا�شي  امل�شهد  اأن   )2013b( لدرا�شة كريز  املركزية  ال�شتنتاجات  اأحد 

�شبتمرب/  �شهر  من  اعتبارا  و  الثانية.  الأهلية  احلرب  و�شمت  التي  والقت�شادية  ال�شيا�شية  النق�شامات 

اأيلول 2014، ظل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – يف املعار�شة م�شيطرًا على غالبية املناطق يف وليتي 

�شكلت   ما  وهي  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف  انق�شامات  خلق  يعيد  مما  النيل،  واعايل  الوحدة 

الديناميكيات العنيفة يف الثمانينيات والت�شعينيات، يف حني توا�شل اجلبهة الثورية ال�شودانية ال�شتباك 

مع القوات امل�شلحة ال�شودانية يف جنوب كردفان يف نزاع يعترب نتيجة مبا�شرة للم�شائل التي تركت دون 

اأهايل  حياة  بتحويل  ال�شامل  ال�شلم  اتفاقية  تعهدت  وقد  هذا  الثانية.  الأهلية  احلرب  نهاية  عند  حل 

املنطقة احلدودية بني ال�شودان وجنوب ال�شودان. وحتى عام 2014، بعد مرور عقد من الزمن تقريبا، 

فاإن ال�شراعات ال�شيا�شية وانعدام الأمن القت�شادي املرتتب على حقبة احلرب الأهلية ما تزال قائمة، و 

تطورت مرة اأخرى اإلى نزاع وا�شع النطاق على جانبي احلدود.  
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2. املف�و�ش�ت حول احلدود 

حدود ع�م 1956 
خلل املفاو�شات التي �شبقت التوقيع على اتفاقية ال�شلم ال�شامل، اأ�شرت احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان على اأن املعيار لتحديد احلدود بني البلدين، حال اإنف�شال جنوب ال�شودن، يجب اأن يكون حدود 
املحافظات اجلنوبية كما يف 1 يناير/ كانون ثاين 1956، اإي يوم ا�شتقلل ال�شودان عن  احلكم الثنائي 
 ،1972 �شنة  ابابا  اأدي�س  اتفاقية  و�شعتها  ل�شابقة  ا�شتمرارا  الطرح  هذا  ويعترب  امل�شري10.  الإجنليزي 
التي حددت الإقليم اجلنوبي بذات الطريقة. وب�شكل عام، ابتعدت املفاو�شات بني البلدين منذ ا�شتقلل 
وذلك  مركزية11،  مرجعية  كنقطة  ال�شامل  ال�شلم  اتفاقية  ا�شتخدام  عن   2011 عام  ال�شودان  جنوب 
اأهمية هي  والأكرث  بالأمر  ال�شلة  والتفاقية احلديثة ذات  النهائية.  املفاو�شات حول احلدود  باإ�شتثناء 
اتفاقية احلدود التي وقعت بتاريخ 27 �شبتمرب/ اأيلول 2012 يف اأدي�س اأبابا ) �شي�شار اإليها اأدناه با�شم 
التفاق  �شاحب  تدابري  �شل�شلة  من  واحدة  كانت  والتي  احلدود"(،  حول  اأيلول  �شبتمرب/   27 "اتفاقية 
عليها �شجة اإعلمية ورمت اإلى توفري اإطار مرجعي حلل ق�شايا ما بعد الإ�شتقلل العالقة بني البلدين. 
مبوجب  عليها  املتفق  احلدود  "تعريف  على  التاأكيد  تكرر  احلدود    حول  اأيلول  �شبتمرب/   27 واتفاقية 
الو�شف املادي والرت�شيم، والتو�شيات املناظرة للجنة الفنية لرت�شيم خط حدود 1956/1/1  بني �شمال 

 .)Sudan and South Sudan, 2012( "]وجنوب ال�شودان ]�شيتم اإتباعها
اجلنوبية   املحافظات  اإلى  ت�شري  لأنها  املفاو�شات  يف  احلا�شم  املرجع  هي  تبقى   1956 عام  وحدود 
احلدود.  لتاأ�شي�س  مزعوما  تاريخيا  هدفا  بالتايل  وتوفر  الربيطاين  ال�شتعمار  حكم  اإبان  لل�شودان 
واتفاقية ال�شلم ال�شامل تلجاأ اإلى حدود عام 1956 لأنها من ناحية نظرية ت�شمح بتاأ�شي�س احلدود بني 

البلدين با�شتخدام معيار ل يرتبط بامل�شالح ال�شيا�شية للجانبني. 
الكثري  م�شح  يتم  ومل  جيد  ب�شكل   1956 لعام  املحافظات  حدود  تدون  مل  احلظ،  ول�شوء  كل،  وعلى 
لي�س يف  احلقبة  لتلك  تعود  التي  التاريخية  اخلرائط  فاإن  ولذا  ال�شتقلل،  عند  احلدودية  املنطقة  من 

مقدورها تاأ�شي�س خط احلدود لعام 1956 ب�شكل قطعي12.
ومت مبوجب اتفاقية ال�شلم ال�شامل تكليف اللجنة الفنية للحدود بتحديد حدود عام 1956. اإل اأن جلنة 
 .)ICG, 2010, p. 4( تكنوقراطية تاأ�ش�شت يف وقت لحق ملا كان خمططا لها ومل تلبث اأن اأعرتتها اخللفات
ولقد ف�شلت يف التفاق �شواء على احلدود اأو على من �شيقوم برت�شيمها على الأر�س. وامل�شكلة الرئي�شية للجنة 
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الفنية للحدود كانت هي اأن م�شائل ذات �شحنة �شيا�شيًا عالية قد و�شعت يف اأيدي جلنة فنية مل تكن مفو�شة 
باتخاذ القرارات املطلوبة منها ومل تتمكن من ادراك الأهمية ال�شيا�شية  لعملها.

اإدع�ءات واإدع�ءات م�ش�دة
التقدم ب�شاأن التفاق على احلدود، وتناوبت  القليل من  اإلى 2012 مل يحرز �شوى  يف الفرتة من 2010 
جمهورية  حكومة  ن�شرتها  التي  واخلريطة  احلدودية.  املنطقة  يف  الع�شكرية  واملواجهات  املفاو�شات 
اأيار 2012 تعترب مبثابة موؤ�شر على مدى اخللفات بني اجلانبني. هذا وقد  ال�شودان بتاريخ 11 مايو/ 
غطى نطاق عمل اجلنة الفنية للحدود خم�س مناطق متنازع عليها: كايف كينجي )غرب بحر الغزال/ 
جنوب دارفور(، منطقة الـ 14 ميل  )�شمال بحر الغزال/ �شرق دارفور(، جبل املقيني�س )اأعايل النيل/ 
النيل  النيل/  )اأعايل  الرنك  ومقاطعة  كردفان(،  جنوب  النيل/  )اأعايل  كاكا  بلدة  كردفان(،  جنوب 
من  ا�شافية  �شل�شلة  عن  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  ن�شرتها  التي  اخلارطة  وك�شفت  الأبي�س(13. 
املناطق التي تنازعت عليها، مبا فيها حقل هجليج النفطي، الذي كان موقعا ملواجهات �شارية جرت يف 

.)Small Arms Survey, 2012( 2012 شهر مار�س/ اآذار�
بها" بدل  "مناطق مطالب  اأنها  على  املناطق  تلك  اإلى  ت�شري  ال�شودانية  فاإن احلكومة   ، يكن  ومهما 
بها  املطالبة  يف  احلق  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  لدى  باأن  تقبل  ل  لأنها  عليها"،  "متنازع  من 
اأثناء  ال�شودانية  للحكومة  الر�شمي  الجتاه  وكان  املفاو�شات.  يف  املناطق  هذه  اإ�شمال  ترف�س  وبالتايل 
املفاو�شات التي جرت يف اأدي�س اأبابا يف �شهر �شبتمرب/ اأيلول 2012 اأنه يجب النظر اإلى املناطق اخلم�س 
اتفاقية  مع  بداأت  عملية  من  م�شتمدت  لأنها  مغلقة،  قائمة  بو�شفها  اأبيي(  اإلى  )اإ�شافة  عليها  املتنازع 
ال�شلم ال�شامل، وبالتايل فاإن ا�شافة اأي مطالب جديدة لن يكون قانونيا ول م�شروعا. ول يعترب مثل هذا 
الفهم قراءة �شحيحة للتفاقيات التي قام بها اجلانبني ويختلف ب�شكل ملحوظ عن موقف جلنة الحتاد 
الفريقي رفيعة امل�شتوى حول ال�شودان، التي توؤكد اأن على كل الدولتني معاجلة "كافة اإدعاءات املناطق" 

املقدمة من قبلهما )AUPSC, 2012a, p. 13(. ويف مفاو�شات لحقة بدت وكاأنها عمًل مببداأ هذه بتلك، 
حكومة  رد  وكان  عليها.  املتنازع  اخلم�س  املناطق  من  اأبعد  اإلى  اإدعاءاتها  ال�شودانية  احلكومة  و�شعت 
النيل  اأعلى  يف  بكاكا  املحيطة  منطقة  ب�شاأن  ال�شودانية  احلكومة  اإدعاء  اأن  ال�شودان  جنوب  جمهورية 
)للتفريق بينها وبني مطالبها ببلدة كاكا( مل تتم مناق�شته هو الآخر يف اللجنة الفنية للحدود وبالتايل 
اإلى  بحاجة  البلدين  اأن  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  وقالت  بها"  كذلك.  مطالب  "منطقة  فهي 
اتفاقية ا�شافية ت�شمح للطرفني بحل اخللفات القائمة حول كل من "املناطق املطالب بها " و"املناطق 

.)RoSS Negotiating Team, 2012( "املتنازع عليها
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التحكيم الدويل 
 اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول حول احلدود ل حتل اأيًا من هذه اخللفات. حيث اأنه ومنذ تلك التفاقية، كان 
هناك القليل من النقا�س املو�شوعي حول احلدود النهائية، وانتقل تركيز املفاو�شات اإلى اإن�شاء منطقة 
حدودية اآمنة منزوعة ال�شلح بني البلدين. ويف ال�شهر الذي تل اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول حول احلدود، 
فاإن موقف حكومة جمهورية جنوب ال�شودان كان هو الدعوة اإلى اإجراء حتكيم دويل ب�شاأن النزاع حول 

املفاو�شات  وبعد تعر�س   ،)Nhial Deng Nhial, 2012( ال�شودان  وباإحلاح من جنوب  النهائية.  احلدود 
يف اأدي�س اأبابا للمزيد من الطرق امل�شدودة، قام جمل�س ال�شلم والأمن التابع للحتاد الأفريقي بتاأ�شي�س 
فريق من اخلرباء الدوليني للتحقيق يف مناطق احلدود املتنازع عليها واإ�شدار تقرير غري ملزم يعر�س يف 
الغرف املغلقة. وعلى الرغم من انتهاء اللجنة من عملها، مل ي�شهد العام 2013 اأي تقدم يف حتديد احلدود 
بني البلدين. وكرر فريق اخلرباء الدوليني امل�شكلة التي واجهت اللجنة الفنية للحدود، حيث كان عملها 
حماولة حلل م�سكلة �سيا�سية من خالل تفوي�س املو�سوع اإلى هيئة تكنوقراط تقوم بتحديد منطقة تاريخية 

دون امتلكها لأي و�شيلة لإنفاذ ما تتو�شل اإليه.    
ومن غري املحتمل اأن يجري حتويل النزاع اإلى التحكيم الدويل. ففي عام 2012، اأ�شدر جمل�س ال�شلم 

والأمن بيانا جاء فيه:

يف حال اإخفاق الأطراف يف الو�شول اإلى اتفاق على العملية الرامية لت�شوية املناطق اخلم�س املتنازع 
عليها ف�شًل عن املناطق احلدودية املطالب بها، �شتقوم جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى حول 
ال�شودان بتقدمي مقرتح اإلى املجل�س ]جمل�س ال�شلم والأمن[، الذي �شيقوم بدوره باتخاذ قرار نهائي 
وملزم ومن ثم ي�شعى للح�شول على م�شادقة م�شابهة من جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة  

  .)AUPSC, 2012a, para. 14(

العر�س على حتكيم دويل.  ن�شبة احتمال  اأن يزيد من  �شاأنه  فاإن هذا املقرتح من  تنفيذه،  ولو مت 
اإلى  �شفها،  يف  وال�شني  الإحتادية  لرو�شيا  ال�شودانية  احلكومة  حل�شد  نظرًا  اأمر،  من  يكن  ومهما 
�شدرت  التي  البيانات  من  اأختفت  قد  امل�شاألة  فاإن  وال�شلم،  الأمن  جمل�س  اأبداه  الذي  التعنت  جانب 
اإلى التحكيم الدويل كم�شروع  لحقًا عن جمل�س الأمن وال�شلم، فحتى لو متت �شياغة خطوة الإحالة 
قرار يعر�س على جمل�س الأمن  التابع للأمم املتحدة، ف�شتقوم رو�شيا الإحتادية وال�شني باإعرتا�شه 

 .)AUPSC, 2012b; Sudan Tribune, 2012(
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القائم  اخللف  حل  مقدوره  يف  يكون  اأن  املرجح  غري  فمن  بالفعل،  دويل  حتكيم  حدث  لو  وحتى   
لهاي  يف  الدائمة  التحكيم  حمكمة  به  قامت  الذي  والتحكيم  بفعالية.  حدودهما  حول  البلدين  بني 
اأنه  اإذ  املجال14.  وا�شحة يف هذا  قانونية(  �شابقة )غري  ي�شكل  اأبيي،  2009 حول حدود منطقة  عام 
مرور  بعد  تزال،  ما  اأبيي  حدود  فاإن  املحكمة،   بقرار  اللتزام  على  البلدين  موافقة  من  الرغم  على 
لرت�شيم  واآخر  حني  بني  مقرتحات  تقدمي  امل�شريية  ويوا�شل  مر�شمة  غري  ذلك،  على  �شنوات  خم�س 
ال�شودان  التحكيم بني حكومة جمهورية جنوب  اتفاق جوهري يف مرحلة ما بعد  حدود املنطقة. دون 
يوؤدي  اأن  امل�شتبعد  من  احلدودية،  املنطقة  يف  تقيم  التي  املجتمعات  وموافقة  ال�شودانية  واحلكومة 

البلدين.   دائم حول احلدود بني  اتفاق  اإلى  التو�شل  اإلى  الدويل  التحكيم 

الو�شع الراهن للمف�و�ش�ت حول احلدود 
على  دولية  حدود  فر�س  على  احلدودية  املجتمعات  توافق  اأن  �شئيل  احتمال  هناك  الراهن،  الوقت  يف 
طول خط حدود عام 1956. وخلل امل�شاورات التي قامت بها اللجنة الفنية للحدود، فاإن جمتمعات مثل 
دينكا ابلجن يف مقاطعة الرنك على �شبيل املثال، قد اأ�شتكوا من  تهمي�شهم يف املفاو�شات ب�شاأن تعريف 
الإعتبار.  واهتماماتهم بعني  اأخذ م�شاحلهم  لعدم  نتيجة  بالتهمي�س   ت�شعر  املجتمعات  احلدود15. وهذه 
ويعترب املكان الذي كانت تعي�س فيه بالفعل املجتمعات املحلية عام 1956 اأمر ل ميت ب�شلة من الناحية 
القانونية، ناهيك عن املكان الذي تعي�س فيه يف الوقت الراهن : فل عمليات النزوح الإجباري الوا�شعة 
لفرتة احلرب الأهلية ول التوترات احلالية ب�شاأن الرعي والأرا�شي الزراعية معرتف بها ر�شميًا باإعتبارها 
اأمور تت�شل بتحديد احلدود  بني البلدين، مما يخلق حالة من المتعا�س واملعار�شة اإزاء املفاو�شات حول 

احلدود لدى املجتمعات املحلية التي تعي�س يف املناطق املتنازع عليها. 
وحكومة  ال�شودان  حكومة  قيام  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  بني  احلدود  حول  اتفاق  اأي  �شيتطلب 
جمهورية جنوب ال�شودان بتقدمي تنازلت كبرية. ويبدو من املرجح، يف حال اللتزام بحدود عام 1956، 
اأن يخ�شر ال�شودان منطقة كايف كينجي واأن يخ�شر جنوب ال�شودان منطقة الـ 14 ميل16. ومتثل خماطر 
تلك اخل�شارات ازعاجا للمجتمعات املحلية التي ت�شكل دوائر تاأييد قوية حلزب املوؤمتر الوطني واحلركة 
الأ�شباب ما يجعله ل  فاإن لكل الطرفني من  ال�شياق،  التوايل. ويف هذا  ال�شودان، على  ال�شعبية لتحرير 
يوافق على حدود نهائية، الأمر الذي يتيح لهما ا�شرت�شاء جمموعات  ل ي�شتطيعون حتمل خ�شارة تاأيدها، 

وذلك يف الوقت الذي يتعر�س فيه كال الطرفني  ال�سيا�سيني ل�سغوط داخلية هائلة. 
اندلع  �شبقت  التي  الفرتة  فخلل  ال�شودان.  جنوب  جمهورية  حكومة  حالة  على  خا�س  ب�شكل  ينطبق  و 
ت�شريحات  يف  م�شار  رياك  اأعلن   ،2013 عام  الول  كانون  دي�شمرب/  يف  ال�شودان  جنوب  يف  العنف  اأعمال 
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اأبيي يف حماولة لتقوي�س دعم دينكا نقوك للجي�س ال�شعبي  متكررة دعمه ملوقف دينكا نقوك ب�شاأن منطقة 
لتحرير ال�شودان. واأنتج النزاع حول اأبيي احتكاكات كبرية داخل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، والعتقاد 
باأن الرئي�س �شالفا كري كان م�شتعدا للتخلي عن اأبيي كان من �شمن ما جعله يجابه بتحدي من قبل العديد من 
�شا�شة دينكا نقوك، مثل دينق الور، الذين مت �شجنهم لحقا. ومن امللحظ كذلك اأن  دينكا ملوال يف �شمال 
بحر الغزال ظلوا موالني ب�شكل كبري للحركة/ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان التابع ل�شلفا كري، وذلك على 
الرغم من معار�شتهم احلازمة لن�شحاب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من منطقة الـ 14 ميل، وهو الأمر 
الذي تفر�شه املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح )See Amall Arms Survey, 2013a(. وعدم تاأثر 
دعم  دينكا ملوال للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان بقرار تنفيذ املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح 
يعود جزئيا اإلى اأن املجموعة حتت قيادة بول مالونق اأوان، وايل �شمال بحر الغزال حتى وقت تعيينه رئي�شا 
لهيئة اأركان اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف �شهر ابريل/ ني�شان 2013، كانت  لدينكا ملوال قاعدة �شعبية 

قوية مبا يكفي لتجاهل القرارات التي تتخذها جوبا.
ال�شودان غري راغبة  اأ�شباب ا�شافية رمبا جتعل حكومة جمهورية جنوب  اإلى  التعقيدات  وت�شري هذه 
عام  بداية  يف  ال�شودان  جنوب  يف  الأهلية  احلرب  اندلع  قبل  وحتى  النهائية.  احلدود  على  املوافقة  يف 
2014، فاإن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، مع اأنه كان يظهر كج�شم موحد، كان يف الواقع �شل�شلة من 
 .)see de Waal, 2014; Pinaud, 2014( املجموعات املتناف�شة القائمة على اإقت�شاديات اإ�شتغلل حملية
وبغ�س النظر عما اإذا كانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف جوبا موافقة على تر�شيم حدود نهائية 
بني ال�شودان وجنوب ال�شودان، فاإنها ل ت�شيطر على املنطقة احلدودية وبالتايل فاإن تعيني تلك احلدود 
�شيكون خا�شعًا  لإرادة  املجموعات ذات ال�شيطرة الأكرب عليها. ولدى العديد من هذه املجموعات، مثل  
دينكا ملوال يف �شمال بحر الغزال، حافز �شئيل لتتنازل عن مناطق مثل منطقة الـ 14 ميل. لهذا، اإذا مل 
يتم ذلك عرب تر�شيم جوهري للحدود، فاإن موافقة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان على حدود نهائية 
ال�شعبي  اجلي�س  على  جوبا  �شيطرة  بعدم  علنا  والعرتاف  الك�شف  كذلك  �شيعني  البلدين  بني  مر�شمة 

لتحرير ال�شودان.
املتعلقة  التنازلت  املوؤملة، مثل  بالتنازلت  للقيام  اأ�شباب �شئيلة  ال�شودانية �شوى  ولي�س لدى احلكومة 
وت�شع خريطة   .)See Tubiana, 2013( مر�شمة  لتاأ�شي�س حدود  تكون �شرورية  قد  والتي  كينجي،  بكايف 
املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح التي اعدتها اللجنة الفريقية رفيعة امل�شتوى  معظم املناطق 
الآمنة  احلدودية  املنطقة  يف  اأو  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  �شيطرة  حتت  اإما  عليها  املختلف  احلدودية 
منزوعة ال�شلح املقرتحة. ويف ظل هكذا و�شع، ل يوجد ما يحفز احلكومة ال�شودانية على املوافقة على 
اأنها متتلك حاليا ال�شيطرة بحكم الواقع على معظم املناطق ذات القيمة من  اإلى  حدود مر�شمة، نظرا 
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احلدود، اأو، بالن�شبة للمناطق الواقعة يف املنطقة منزوعة ال�شلح، ميكنها ا�شتخدام املنطقة احلدودية 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  لإجبار  حماولة  يف  املفاو�شات  خلل  �شيا�شي  ك�شلح  ال�شلح  منزوعة  الآمنة 
ال�شودان على الن�شحاب من اأماكن مثل منطقة الـ 14 ميل17. واأخريًا، فاإن احلكومة ال�شودانية لديها عدد 
من دوائر التاأييد ال�شيا�شي، مثل  امل�شريية، التي تعتمد على احلركة عرب احلدود اإلى جنوب ال�شودان ، 
البلدين. ومنذ عام 2011، ظلت  بتاأ�شي�س حدود بني  الوطني  املوؤمتر  والتي �شتغ�شب يف حال قام حزب 
الأو�شع حلكومة جمهورية  امل�شاركة  اأن  اإلى  ت�شري  ال�شودان  ال�شماليني يف جنوب  الرعاة  جتربة جمموعة 
اجلنوب.  يف  املراعي  اإلى  و�شولهم  امكانية  قل�شت  قد  احلدود  عرب  احلركة  تنظيم  يف  ال�شودان  جنوب 
وبالن�شبة ملجموعات مثل امل�شريية، فاإن اأي حدود قومية تق�شم مراعيهم �شت�شكل تهديدا مل�شاحلهم، بغ�س 

النظر عن موقعها.
ويف حالة كهذه، يبدو  من غري املرجح اأن يتم التو�شل اإلى اتفاق حول احلدود بني البلدين يف امل�شتقبل 
التي  التفاقيات  من  العديد  بتوقيع  قاما  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  كون  حقيقة  من  وبالرغم  القريب. 
تلزمهما بتاأ�شي�س حدود، فاإن الإرتباك احلايل يعترب مثمرا  لكل البلدين: فهو ي�شرت�شي دوائر التاأييد 
ال�شيا�شي الهامة وي�شمح لكل من البلدين بزعزعة ا�شتقرار الآخر �شيا�شيا وع�شكريا. واإقرارًا بهذا املاأزق، 
ما تزال املفاو�شات منذ عام 2012 تركز على تاأ�شي�س تر�شيم موؤقت للحدود. ومع ذلك، وكما �شيظهر من 
خلل الق�شم التايل، فاإن املفاو�شات التي جرت موؤخرا مل حترز �شوى جناح �شئيل ، �شاأنها يف ذلك �شاأن 

املفاو�شان حول احلدود النهائية.
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3. املنطقة احلدودية االآمنة منزوعة ال�شالح 

الر�شمي  التح�شري للإعلن  ال�شلح يف مرحلة  الآمنة منزوعة  املنطقة احلدودية  النقا�شات حول  بداأت 
اأدي�س  اأيلول يف  �شبتمرب/  اتفاقيات 27  بعد  وتكثفت  يوليو/ متوز 2011   9 ال�شودان يف  ل�شتقلل جنوب 
اأبابا18. ومت ت�شميم منطقة حدودية اأمنة منزوعة ال�شلح لتكون مبثابة ترتيب موؤقت ريثما يتم حل م�شائل 
ما بعد ال�شتقلل املتبقية، مثل م�شتقبل اأبيي ال�شيا�شي والرت�شيم النهائي للحدود بني البلدين. ومهما يكن 
من اأمر ، يجري يف الوقت احلايل املماطلة يف تنفيذها، وذلك ب�شبب ا�شتمرار وجود قوات ع�شكرية يف 
املنطقة منزوعة ال�شلح، ونق�س يف الإرادة ال�شيا�شية لتنفيذ املنطقة احلدودية الأمنة منزوعة ال�شلح، 

ووجود قوة مراقبة غري فعالة ل ت�شتطيع التحقق من خلو املنطقة من الوجود الع�شكري. 

اخللفية
اآذار 2011  مار�س/  بتاريخ 30  ال�شلح  الآمنة منزوعة  املنطقة احلدودية  فاعلية  الأولية حول  املفاو�شات 
املنتجع  ا�شم  وهو  "كوريفتو"،  ورقة  با�شم  )املعروفة  احلدود  اأمن  حول  م�شرتك  موقف  ورقة  اإلى  اأدت 
الأثيوبي الواقع جنوب اأدي�س اأبابا الذي جرت فيه املفاو�شات(. واقرتحت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
مركزي  خط  جانبي  من  جانب  كل  يف  كم   10 بعر�س  ال�شلح  منزوع  �شريط  اإن�شاء  ال�شودانية  واحلكومة 
يقطع املنطقة احلدودية. اإل اأن اخللف اأدى اإلى تقوي�س املفاو�شات: فقد اأرادت احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان اأن ت�شرف بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان على املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، يف حني 
اأ�شرت احلكومة ال�شودانية على اأن القيام بدوريات م�شرتكة من القوات امل�شلحة ال�شودانية واحلركة ال�شعبية 
الآمنة  احلدودية  املنطقة  بتاأ�شي�س  اجلانبني  كل  التزم   ،2011 عام  ويف  كافيا.  �شيكون  ال�شودان  لتحرير 
منزوعة ال�شلح كجزء من اتفاقية 20 يوليو/ متوز يف اأدي�س ابابا وكذلك يف اجتماع حول اأمن احلدود عقد 

يف العا�شمة الأثيوبية بتاريخ 29 يوليو/ متوز. اإل اأنه مل تتخذ اأي خطوات جوهرية لتاأ�شي�س تلك املنطقة. 
اأ�ش�س القرار رقم 1990 ال�شادر عن  وطراأ تطور مهم بتاريخ 27 يوليو/ متوز 2011، وذلك عندما 
جمل�س الأمن الدويل قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي، وهي قوة حفظ �شلم اثيوبية طارئة مكلفة 
مبراقبة خلو اأبيي من املظاهر الع�شكرية. ووجدت احلكومة ال�شودانية اأن هذه القوة م�شت�شاغة اأكرث من 
بعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان التي تعتربها منحازة اإلى جنوب ال�شودان. ومت توقيع اتفاقية بني البلدين 
بتاريخ 30 يوليو/ متوز 2011 طلبت من جمل�س الأمن الدويل تفوي�س قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة 
لأبيي بتوفري مراقبني للمنطقة احلدودية الأمنة منزوعة ال�شلح وقوة  حماية لهوؤلء املراقبني. واأخريا، 

قام جمل�س الأمن الدويل بذلك بتاريخ 14 دي�شمرب/ كانون الأول 2011 من خلل القرار رقم 2024.  
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من  التي  منها  والتحقق  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة  البعثة  هيكلة  متوز  يوليو/   30 اتفاقية  و�شعت  كما 
املفرت�س اأن تقوم بالتحقق من خلو املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح من املظاهر الع�شكرية ومت 
وقامت  لأبيي.  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة  ومن  البلدين  كل  من  ع�شكريني  مراقبني  من  تكوينها 
التفاقية كذلك بتاأ�شي�س الآلية ال�شيا�شية والع�شكرية امل�شرتكة التي �شمت اأع�شاء من ال�شودان وجنوب 
ال�شيا�شية  الآلية  وعقدت  احلدود.  طول  على  الأمنية  الهواج�س  تعالج  اأن  املفرت�س  من  والتي  ال�شودان 
والع�شكرية امل�شرتكة اجتماعها الأول يف اخلرطوم بتاريخ 18 �شبتمرب/ اأيلول 2011، بينما اأف�شى اجتماع 
للبعثة  التابعة  باإن�شاء �شل�شلة من القواعد  اإلى التزام اجلانبني  اآب  اأغ�شط�س/  عقد يف كادقلي بتاريخ 8 

امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها. 
البلدين تواجه  اأيار 2012، بقيت املفاو�شات بني  اأيلول 2011 وحتى مايو/  ومع ذلك، من �شبتمرب/ 
طريقا م�شدودا ومل يتحقق اأي تقدم يف تنفيذ املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وبدل من ذلك، 
انتاج  اإيقاف  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  وقررت  احلدود  منطقة  يف  املواجهات  من  �شل�شلة  وقعت 
النفط. وقد طراأ حت�شن موؤقت على الأو�شاع بتاريخ 30 مايو/ اأيار 2012 عندما قامت القوات امل�شلحة 
ال�شودانية اأخريا ب�شحب قواتها من اأبيي بعد احتلل دام لفرتة عام. ومهما يكن من اأمر، �شرعان ما اأعيد 

تاأ�شي�س منط ماألوف من مناو�شات حدودية منخف�شة احلدة ومفاو�شات راكدة.
ومل يتغري هذا الو�شع اإل يف 27 �شبتمرب/ اأيلول 2012، عندما وقع البلدان حزمة من ت�شع اتفاقيات 
املرجعية  النقطة  اأ�شبحت   والتي  الأمنية،  التفاقية  للجدل هي  اإثارة  الأكرث  اأن  وثبت  اأبابا19.  اأدي�س  يف 
لتاأ�شي�س املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وتعهد البلدان يف هذه التفاقية بوقف اإيواء جمموعات 
املتمردين التي متار�س ن�شاطها يف املناطق الأخرى من البلد وفتح ع�شر منافذ حدودية، ويف الوقت ذاته 

اأكدوا على تويل م�شوؤولية اإن�شاء املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح.
ومتتد املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح بح�شب ما هو مقرر لها بعر�س 10 كم على كل جانب 
من جانبي خط مركزي حددته خريطة اإدارية  معدة بوا�شطة جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى حول 
ال�شودان. وهناك ا�شتثناءان لرت�شيم هذه املنطقة احلدودية. فمنطقة اأبيي قد مت حتديدها بح�شب حتويل 
تبعية املنطقة الذي جرى �شنة 1905. وهي غري م�شمنة يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، 
اأبابا بتاريخ 20 يوليو/ متوز 2011، وت�شرف  اأن خلوها من ال�شلح  مت مبوجب بنود اتفاقية اأدي�س  على 
قوة قوامها 4000 رجل من قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي على خلوها من مظاهر الع�شكرة20. 
وال�شتثناء الثاين للإمتداد العر�شي للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح هو منطقة الـ 14 ميل على 
احلدود بني �شمال بحر الغزال و�شرق دارفور، حيث يجب اأن متتد املنطقة الآمنة بعر�س 14 ميل جنوب 

حدود تقع مبا�شرة �شمال نهر كري21.
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متت ا�شافة منطقة الـ 14 ميل اإلى املنطقة الآمنة ب�شبب منا�شدة متاأخرة وجهتها احلكومة ال�شودانية 
التي ادعت اأن املنطقة الآمنة املمتدة �شمال كري �شتعني التنازل عن اأرا�شي ل�شالح جنوب ال�شودان. وعلى 
املهم  البلدين، فمن  الإتفاقيات املربمة بني  له يف  اأ�شا�س  ل  الذي  ال�شودانية  ادعاء احلكومة  الرغم من 
التاأكيد على اأن البلدان قد اتفقا مبوجب اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية على عدم وجود اي علقة بني 

موقع املنطقة الآمنة منزوعة ال�شلح والرت�شيم النهائي للحدود بني الدولتني.
اإلى  الأرجح  يهدف على  ال�شلح  ميل منزوعة  الـ 14  تكون منطقة  باأن  ال�شودانية  ومطالبة احلكومة 
حماولة احلد من الن�ساط الع�سكري للجي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان حول كري اآدم، وهو ج�سر ا�سرتاتيجي 
على نهر كري جرى القتال من اأجل ال�شيطرة عليه ب�شراوة على مدى الفرتة من 2010 اإلى 2012 ويعترب 
ال�شودانية  واإ�شرار احلكومة  الغزال و�شرق دارفور.  للموا�شلت بني �شمال بحر  الأهمية  رابطا غاية يف 
للموافقة على  دعتها  التي  الأ�شا�شية  اأحد احلوافز  على  ال�شوء  يلقي  املنطقة  ال�شلح من هذه  نزع  على 
ال�شودانية يف نوفمرب/  الثورية  تاأ�شي�س اجلبهة  اإن�شاء املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وعقب 
ت�شرين ثاين 2011 وقيام هذا الإئتلف  بتحقيق مكا�شب ع�شكرية مبهرة يف جنوب و�شمال كردفان، فاإن 
الرتكيز الأ�شا�شي للحكومة ال�شودانية �شار من�شبًا على الأمن الداخلي واحلافز الأ�شا�شي لإن�شاء املنطقة 

احلدودية االأمنة منزوعة ال�سالح هو قطع خطوط امداد اجلبهة الثورية ال�سودانية من جنوب ال�سودان.
وحتى واإن نفذت بالكامل، فمن غري املرجح اأن ت�شمن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح قطع 
خطوط االإمداد. ويف عام 2013، اأفادت م�شادر من الأمم املتحدة اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
ال�شودانية. ويف حني كانت تلك امل�شاعدات ذات طبيعة غري  الثورية  كان يوفر بع�س امل�شاعدات للجبهة 
ع�شكرية، اإل اأنها مل ت�شمل بال�شرورة امل�شتويات العليا من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، مما يجعل 
اجلبهة  فاإن  احلال،  كانت  واأيا  االإمداد22.  على قطع خطوط  قادرة  الدولة غري  م�ستوى  على  االتفاقيات 
الثورية ال�شودانية تعمل حاليا با�شتقلل تام تقريبا عن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، وبالتايل فلن 
القدرات  واإن كانت فعالة،  ال�شلح، حتى  الآمنة منزوعة  اأن تقو�س املنطقة احلدودية  يكون من املرجح 
اإلى المتثال  ال�شودانية  التي تدعو احلكومة  القليل من املحفزات  الثورية، مما يرتك  للجبهة  الع�شكرية 

للتزاماتها مبوجب اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية23.
احتجاجات يف جوبا  اإلى  واأدت  �شديدًا   �شعبيًا  رف�شًا  الأمنية  التفاقية  ال�شودان، وجدت  ويف جنوب 
و�شمال بحر الغزال على الن�شحاب املقرتح للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من منطقة  يعتربها الكثري 
من اأهايل جنوب ال�شودان ملكهم. وحتى واإن اأ�شارت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – حمقة- اإلى اأن 
املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح ل تعني خ�شارة الأرا�شي منزوعة ال�شلح نهائيا- وهو �شوء فهم 
متكرر لتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية على جانبي احلدود – فاإن اإدعاءها يخفي قدرا كبريا من عدم 
اليقني. وهناك احتمال �شئيل اأن يتم التو�شل اإلى اتفاقية حول احلدود النهائية بني البلدين يف امل�شتقبل 
القريب،  ويعني هذا اأن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح،  حال نفذت، ميكن اأن تبقى ل�شنوات 
اأن املجتمعات املحلية يف جنوب ال�شودان التي ترعى املا�شية يف املنطقة  قادمة، الأمر الذي يعني بدوره 



 22     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 34

الذكريات  لكم  ونظرا  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  لها  يوفرها  التي  احلماية  من  اأن حترم  ميكن 
احلديثة التي حتملها املجتمعات املحلية يف منطقة احلدود حول الغارات وال�شلب الذي تعر�شت له على 
اأيدي امليلي�شيا املدعومة من احلكومة ال�شودانية، فاإن لديهم اأ�شباب وجيهة ليكونوا مرتابني ب�شاأن املنطقة 

منزوعة ال�شلح املقرتحة.
وكانت ال�شطرابات جزءا من ال�شبب الذي اأدى اإلى عدم احراز اأي تقدم يف تاأ�شي�س املنطقة احلدودية 
الآمنة منزوعة ال�شلح ، منذ توقيع التفاقية الأمنية بتاريخ 27 �شبتمرب/ اأيلول 2012 وحتى اآذار 2013. 
وبدل من ذلك، كما هو احلال ب�شكل متكرر يف التاريخ ال�شوداين موؤخرا، اأ�شبحت بنود اتفاقية ال�شلم 
ذاتها مو�شوعا للتفاو�س، مع ادعاء احلكومة ال�شودانية باأن اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية عنت اأن 
على اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان نزع �سالح احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان- �سمال، وهو ال�سرط 
الذي جادلت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان، حمقة، باأنه مل يكن جزءا من التفاقية وباأنه، باأي حال 

من الأحوال، من الغري املمكن القيام به .
للتنمية  امل�شرتكة  احلكومية  الهيئة  مار�شته  الذي  ال�شغط  بعد   ،2013 اآذار  مار�س/   8-7 وبتاريخ 
وانخفا�س حدة التوتر بني البلدين، مت التفاق اأخريا على جدول زمني لتنفيذ املنطقة احلدودية الآمنة 
اجلدول  هذا  وحدد  اأبابا24.  اأدي�س  يف  امل�شرتكة  والأمنية  ال�شيا�شية  الآلية  اجتماع  بعد  ال�شلح  منزوعة 
الزمني، املعروف مب�شفوفة التنفيذ، يوم 10 مار�س/ اآذار ليكون "يوم ال�شفر" لبدء التنفيذ، مع حتقيق 
الن�شحاب الكامل للقوات الع�شكرية من كل الطرفني من املنقطة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح خلل 
�شبعة اأيام من يوم ال�شفر، با�شتثناء منطقة الـ 14 ميل، حيث مت متديد املوعد النهائي لأ�شبوع ا�شايف. كما 
ن�شت امل�شفوفة اأي�شا على اأن توفر البلدان 90 مراقبا للعمل مع بعثة الآلية ال�شيا�شية والأمنية امل�شرتكة، 
والتي يتبداأ العمل بتاريخ 10 مار�س/ اآذار. و�شهد اجتماع اآخر للألية ال�شيا�شية والأمنية امل�شرتكة بتاريخ 
19 مار�س/ اآذار تاأ�شي�س اللجنة الأمنية امل�شرتكة التي اأوكل اإليها التعامل مع "ال�شكاوى املتعلقة بالأمن 
�شمن م�شافة 50 كم من اخلط املركزي للمنطقة احلدودية، با�شتثناء املنطقة احلدودية ذاتها" وتعترب 

م�شوؤولة مبا�شرة اأمام الألية ال�شيا�شية والأمنية امل�شرتكة.
ويف �شهر مار�س/ اآذار، اأعلنت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان اأن 3000 رجل من قواتها غادروا جاو 
على احلدود بني ولية الوحدة وجنوب كردفان، واأن هناك عمليات ان�شحاب كبرية م�شابهة من حميط 
وارقيت وكري اآدم يف منطقة الـ 14 ميل. كما اأكدت �شور التقطت عرب الأقمار ال�شناعية من بداية �شهر 
على  تي�شوين  ال�شودان من حميط  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  بها  قام  التي  الن�شحاب  عمليات  ايار  مايو/ 
اأنها  ال�شودانية  احلكومة  ادعت  اآذار،  مار�س/   26 وبتاريخ  كردفان.  وجنوب  الوحدة  ولية  بني  احلدود 
�شحبت كامل قواتها من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، وهو ادعاء كررته حكومة جمهورية 

جنوب ال�شودان بعد وقت ق�شري بتاريخ 11 ابريل/ ني�شان.
واأجريت حتركات جوهرية كذلك لتاأ�شي�س بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها. وانتقل 
كما  الأخرى.  القواعد  من  ل�شل�شة  التخطيط  ومت  كردفان،  جنوب  عا�شمة  كادقلي  اإلى  الرئي�شي  مقرها 
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اأر�شلت كل البلدين مراقبني اإلى املقر الرئي�شي يف كادقلي. وان�شمت جمموعة مكونة من 26 مراقب من 
ال�شودان اإلى 24 من جنوب ال�شودان و32 من مراقبي الأمم املتحدة لت�شكيل القوة التي تاألفت منها مبدئيا 

قدرات املراقبة لدى الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها.
توفر  وب�شبب عدم  ال�شلح.  منزوعة  الآمنة  املنطقة احلدودية  من  التحقق  القوة حينها  وبداأت هذه 
والتحقق  لر�شد احلدود  امل�شرتكة  الآلية  بعثة  ا�شتخدمت  الربي،  التفتي�س  باأعمال  للقيام  للقوة  احلماية 
الهيلوكوبرت.  با�شتخدام طائرات  التفتي�س  اأ�شا�شي مبهام  ب�شكل  وقامت  ال�شتطلع اجلوي،  منها عملية 
وبعد دوريات جوية قامت بها بتاريخ 23-26 مار�س/ اآذار 2013، ادعت البعثة اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان ترك تي�شوان، وكري اآدم، وونثو، و�شريي مالغا، بينما اأدت الدوريات اجلوية التي قامت بها بتاريخ 
والفلح،  وكويك،  الردوم،  غادرت  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  اأن  البعثة  ادعاء  اإلى  ني�شان  ابريل/   3-1
والكيلو 4. اإل اأن هذه الدوريات مل تتمكن من تقييم وجود القوات الع�شكرية يف املنطقة احلدودية الآمنة 
منزوعة ال�شلح ب�شكل موؤكد واخفقت يف الك�شف عن وجود القوات الع�شكرية يف كافة املواقع التي ادعت 
 .)see Satellite Sentinel Project, 2013a; Small Arms Survey, 2013b( البعثة اأنها منزوعة ال�شلح
و�شكل عدم قدرة البعثة على التحقق ب�شكل دقيق من املنطقة منزوعة ال�شلح منطا يف تلك املنطقة ا�شتمر 
حتى �شبتمرب/ ايلول 2014: يقوم كل اجلانبني بنقل القوات من واإلى املنطقة يف حني ي�شجب كل طرف 
النتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر للتفاقية الأمنية، ويف تلك الأثناء، ل تقوم البعثة بتوجيه اإنتقاد 

اإلى اأي جانب من اجلانبني وتعترب غري فعالة اإلى حد كبري.

بعثة االألية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منه� 
بعد دوريات ال�شتطلع اجلوي خلل مار�س/ اآذار وابريل/ ني�شان 2013 امل�شار اإليها اأعله، قدم قائد قوة 
الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي تقريرا اإلى الآلية ال�شيا�شية والأمنية امل�شرتكة اأبان فيه اأن بعثة الآلية 
امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها لن تكون قادرة على التو�شل اإلى ا�شتنتاجات موؤكدة حول امتثال 
الو�شع  من  التحقق  من  الربية  القوات  تتمكن  حتى  ال�شلح  منزوعة  الآمنة  احلدودية  للمنطقة  البلدين 

  .)UNISFA, 2013( القائم
اإلى تقوي�س ال�شتنتاجات اللحقة ملهام املراقبة اجلوية التي قامت بها بعثة  واأدى عدم اليقني هذا 
اأول(،  ت�شرين  اكتوبر/   24( املقيني�س  فوق   2013 عام  منها  والتحقق  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة  الآلية 
ومنطقة الـ 14 ميل )27 اكتوبر/ ت�شرين اأول و4 نوفمرب/ ت�شرين اأول(، واحلدود بني اأعايل النيل والنيل 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  وباإ�شتثناء وجود اجلي�س  الوحدة وجنوب كردفان.  الأبي�س واحلدود بني ولية 
اأن كافة هذه  اأبيي، فقد �شهدت البعثة  الذي اكت�شف يف �شرق منطقة الـ 14 ميل، قريبا من احلدود مع 
اإلى عك�س ذلك، وهو ما  ت�شري  التي  ال�شواهد  الرغم من  ال�شلح، وذلك على  اأ�شبحت منزوعة  املناطق 
�شتتم مناق�شته لحقا بتعمق اأكرب يف الق�شم الفرعي الذي يتناول القوات الع�شكرية يف املنطقة احلدودية. 
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كما اأن عجز البعثة الكبري على حتديد ما اإذا كانت املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح هي بالفعل 
منزوعة ال�شلح يوؤثر كذلك على الدوريات الأر�شية التي ظلت ت�شطلع بها منذ �شهر يوليو/ متوز 2014.

ب�شكل �شحيح من خلل عمليات  الأر�س  الو�شع على  تقييم  البعثة على  ال�شبب يف عدم قدرة  ويعود 
ال�شتطلع اجلوي اإلى �شل�شلة من املقيدات اجلدية:

ال�شودانية . 1 الثورية  اجلبهة  قيام  بعد  اخلارجية:  العراقل  خلطر  اجلوية  الرحالت  تتعر�ض 
بق�شف عر�شي ملقر قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي يف كادقلي بتاريخ 14 يوليو/ متوز 2013، 
مت تعليق جميع رحلت املراقبة التي تقوم بها بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها حتى 
تاريخ 21 يوليو/ متوز، مما ترك البعثة عاجزة ب�شكل كامل عن مراقبة املنطقة احلدودية الآمنة 
نف�س  كردفان  جنوب  يف  الأخرى  للمواجهات  وكان   .)Radio Dabanga, 2013( ال�شلح  منزوعة 
القدرة على عرقلة القدرات الت�شغيلية للبعثة. كما اأدى هذا الق�شف اإلى فتح املجال اأمام امكانية 
ا�شتخدام اعمال ق�شف م�شابهة يف امل�شتقبل لإحداث عرقلة على نحو اإ�شرتاتيجي لدوريات البعثة 

وبالتايل اخفاء قوات موجودة داخل املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح.  
على . 2 القائم  الو�ضع  من  دقيق  ب�ضكل  التاأكد  على  اجلوي  اال�ضتطالع  دوريات  قدرة  عدم 

االأر�ض. بتاريخ 21 دي�شمرب/ كانون الأول 2012، اأ�شقط اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان طائرة 
هيلوكوبرت تابعة للأمم املتحدة عن غري ق�شد يف جونقلي. ومنذ ذلك احلني، اأفادت م�شادر للأمم 
املتحدة اأن طائرات الهيلوكوبرت التابعة للأمم املتحدة مل تعد حتلق على م�شافات قريبة من الأر�س 
كما كانت تفعل يف ال�شابق، ما ي�شعف من قدرتها على ملحظة عمليات النت�شار الع�شكري . وبتاريخ 
26 اغ�شط�س/ اآب 2014، حتطمت طائرة هيلوكوبرت تابعة للأمم املتحدة يف طريقها من غرب بحر 
الغزال اإلى ولية الوحدة )Sudan Tribune, 2014(. واقرتحت البيانات الأولية ال�شادرة عن البعثة 
الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان اأنها تعتقد اأن الطائرة  قد اأ�شقطت. وحوادث من هذا القبيل  جتعل  
من اإحتمال اأن تكون رحلت ال�شتطلع التي ت�شطلع بها البعثة م�شتعدة للتحليق قريبًا من الأر�س 
مبا يكفي للتحقق من الو�شع القائم ب�شكل دقيق ، جتعل منه ، لأ�شباب مفهومة، اإحتماًل غري مرجح، 
خا�شة مع ادعاء بيرت قديت، قائد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – يف املعار�شة يف ولية الوحدة، 
دون اأدلة، اأن الرحلت اجلوية لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان ت�شتخدم لنقل قوات اجلي�س 

 .)Radio Tamazuj, 2014( ال�شعبي لتحرير ال�شودان و�شيتم ا�شقاطها مبجرد وقوع النظر عليها
املنطقة  يف  انت�شارهما  لإخفاء  اجلي�شني  كل  حماولت  جراء  من  امل�شكلة  هذه  تفاقمت  ولقد 
احلدودية منزوعة ال�شلح. وتظهر ال�شور امللتقطة بالأقمار ال�شناعية ما بني مايو/ اأيار و�شبتمرب/ 
اأيلول 2013 اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يحاول اخفاء وجود الدبابات من خلل تخبئتها 
الو�شع  ادراك  على  البعثة  قدرة  وعدم   .)Satellite Sentinel Project, 2013b( الأ�شجار  حتت 
التي ت�شهد  اأمر ا�شكايل ب�شكل خا�س على طول احلدود  القائم على الأر�س على نحو دقيق يعترب 
حركة رعوية متكررة، ويقوم بها على الأغلب رعاة م�شلحون، ممن قد ل ميكن متييزهم عن القوات 
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الع�شكرية عند النظر اإليهم من اجلو: فبدون احل�شول على معلومات من الأر�س، فاإن الرعاة من 
امل�شريية ومقاتلي امليلي�شيا قد يبدون مت�شابهون يف الغالب يف ال�شور املاأخوذة من اجلو . 

اإليها الدوريات اجلوية التي تقوم بها بعثة االآلية امل�ضرتكة . 3 تعتمد النتائج التي تتو�ضل 
االأمم  التابعني لقوة  املراقبني  امل�ضرتك بني  لر�ضد احلدود والتحقق منها على االتفاق 
املتحدة االأمنية املوؤقتة الأبيي وممثلي كال اجلانبني يف البعثة حول ما متت مالحظته. 
يف  له  التابعة  القوات  روؤية  ب�شاطة  بكل  الأطراف  اأحد  اإنكار  لإمكانية  مفتوحا  املجال  يرتك  وهذا 
املنقطة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وقد حدث ذلك مرتني على الأقل منذ بدء البعثة القيام 
وجنوب  الوحدة  ولية  بني  احلدود  على  تي�شوين  فوق  الدوريات  وبعد  اجلوي.  ال�شتطلع  برحلت 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  ممثلو  اأ�شر   ،2013 اآذار  مار�س/   26-23 بني  ما  الفرتة  خلل  كردفان 
ال�شودان يف البعثة على اأن قواته التي لحظتها الدورية مل تكن يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة 
ال�شلح، وهذا املوقف يعتمد على اخللف حول اخلط املركزي للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة 
ال�شلح ويرد لحقا يف هذا الق�شم تف�شيل اأكرث عن ذلك. وبتاريخ 4 نوفمرب/ ت�شرين اأول 2013، 
لحظت البعثة وجود قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان �شرقي منطقة الـ 14 ميل، على احلدود 
يثبت  تقرير  التوقيع على  البعثة رف�شوا  ال�شودان يف  لتحرير  ال�شعبي  اأبيي، لكن ممثلو اجلي�س  مع 
وجودهم مت اإعداده والتوقيع عليه من قبل مراقبون تابعني لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي 
وهذه  منها.  والتحقق  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة  الآلية  بعثة  يف  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  وممثلو 
التعاطي القائم على الجماع مع احلقائق املاثلة على الأر�س يجعل من تقارير بعثة الآلية امل�شرتكة 
لر�شد احلدود والتحقق منها عملية �شيا�شية اأكرث منها  تقارير مو�شوعية حول الو�شع الع�شكري على 

احلدود، ومينع الرقابة الدقيقة للمنطقة منزوعة ال�شلح.  
تعطي قوة االأمم املتحدة االأمنية املوؤقتة الأبيي تنبيها مبكرا قبل القيام برحالت املراقبة. . 4

وتدعي اأنها تقوم بذلك للتاأكد من عدم وجود اأي عمليات تاأخري بريوقراطية ت�شببها احلاجة اإلى 
اأن ذلك ميكن كل اجلي�شني من املعرفة امل�شبقة مبواعيد  اإل  احل�شول على املوافقة على الرحلة. 
مهمات املراقبة واملناطق التي �شتغطيها الدوريات، مما ي�شهل علي اجلي�شني اإخفاء اأن�شطتهما يف 

املنطقة الآمنة منزوعة ال�شلح.

للتحقق مما  برية  القيام بدوريات  ال�شلح  الآمنة منزوعة  املنطقة  الدقيق من  التحقق  يتطلب 
الآلية  وبعثة  لأبيي  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة  اأن  اإل  اجلوي.  ال�شتطلع  مهمات  تكت�شفه 
احلماية  توؤمن  التي  القوات  غياب  ب�شبب  حاليا  عاجزتان  منها  والتحقق  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة 
�شبعة  قتل   ،2013 متوز  يوليو/   13 وبتاريخ  القوات.  لهذه  ما�شة  حاجة  وهناك  املراقبة.  لدوريات 
اأع�شاء من بعثة الأمم املتحدة/ الحتاد الإفريقي يف دارفور اأثناء قيامهم بدورية برية. كما فقدت 
قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي اأحد اأفراد حفظ ال�شلم التابعني لها يف اأبيي بتاريخ 4 مايو/ 
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اأيار 2013، وذلك عند تعر�س املوكب املرافق للزعيم الأعلى لدينكا نقوك ، كول دينق كول لهجوم. 
واأ�شبح مراقبو بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها غري م�شتعدين، لأ�شباب مفهومة، 

للقيام بدوريات برية دون قوة حماية.
ويف اإطار اجلهود املبذولة للتو�شل اإلى حل لهذا املاأزق، اأقر جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة 
بتاريخ 29 مايو/ اأيار 2013 القرار رقم 2104 واملتعلق بزيادة عدد القوات املكلفة �شمن قوة الأمم املتحدة 
الأمنية املوؤقتة لأبيي من 4200 اإلى 5326 فرد، حيث كان العدد الإ�شايف البالغ 1126 فردا مكلفون بتوفري 
اأربع  اإلى  القوة  هذه  تنق�شم  اأن  ويفرت�س  منها.  والتحقق  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة  الآلية  لبعثة  احلماية 
�شرايا تتاألف كل منها من 267 فردا، ي�شاحبهم اأفراد ا�شافيون للعمل على توفري اخلدمات لهم. وكان 
من املفرت�س اأن تنت�شر هذه ال�شرايا يف القواعد الأربع املقرتحة للبعثة: املقر الرئي�شي يف كادقلي يف جنوب 
كردفان، والقواعد الأخرى يف برام بجنوب دارفور، قوك م�شار  يف ولية �شمال بحر الغزال، وملكال يف 

ولية اأعايل النيل.  
وكان من املفرت�س اأن تنت�شر زمرة متقدمة قوامها 120 فردا يف �شهر اأغ�شط�س/ اآب 2013، وو�شل 
اأخريا 117 فردا اإلى كادقلي بتاريخ 29 �شبتمرب/ اأيلول. ولغاية �شبتمرب/ اأيلول 2014، مل تكن تلك القوة 
ن�شطة. وحتى واإن كانت ن�شطة، فلن تتمكن قوة بهذا احلجم ال�شغري من توفري احلماية الكافية ملهمات 
لأبيي  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  لقوة  التابعة  القوات  بقية  تقوم  اأن  املتوقع  وكان من  الربية.  التحقق 
بالنت�شار خلل �شهر نوفمرب/ ت�شرين ثاين- دي�شمرب/ كانون اأول 2013. اإل اأن عملية النت�شار تعطلت 
نتيجة لندلع النزاع يف جنوب ال�شودان والتاأخريات الكبرية يف بناء القواعد اللزمة للقوات التي يفرت�س 
اأيلول 2014، مل  الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها. ولغاية �شبتمرب/  لبعثة  اأن توفر احلماية 
تكن تلك القوات قد انت�شرت بعد، تاركة بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها غري قادرة على 

اأداء مهمتها.
وا�شافة اإلى ذلك، ولغاية �شبتمرب/ اأيلول 2014، فاإن قاعدتني فقط كانتا يف و�شعية ت�شغيلية، وذلك 
من اأ�شل اأربعة قواعد تابعة لبعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود، . وح�شب م�شفوفة 8 مار�س/ اآذار 2013 
اللزمة  الأر�س  البعثة  ال�شودانية اعطاء  ال�شودان واحلكومة  فاإن على حكومة جمهورية جنوب  للتنفيذ، 
لإن�شاء تلك القواعد بحلول 10 ابريل/ ني�شان واأن يتم اإن�شاوؤها بحلول 8 يونيو/ حزيران. واأن�شاأت البعثة 
بالفعل مقرا رئي�شيا لها يف كادقلي عام 2011 كقاعدة لقوات حفظ ال�شلم التابعة لها يف اأبيي. ويف العام 
2013، تاأثرت هذه القاعدة �شلبًا باملواجهات بني اجلبهة الثورية ال�شودانية والقوات امل�شلحة ال�شودانية 
يف �شمال وجنوب كردفان. ومنذ �شهر �شبتمرب/ اأيلول حتى دي�شمرب/ كانون اأول 2013، على �شبيل املثال، 
اأدى  اإلى كادقلي، مما  تعطلت ب�شكل متكرر عملية اي�شال احل�ش�س التموينية والإمدادات من الأبي�س 
اإلى تعر�س القوات التابعة لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي لنق�س حاد. ويف الن�شف الأول من 
العام 2014، كانت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي ل تزال تعمل يف قاعدة كادقلي وقامت بتو�شيعها 
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املقر  �شم   ،2014 اأيلول  �شبتمرب/   1 ولغاية  ع�شكرية.  �شرية  بحجم  قوات  ا�شتيعاب  على  قادرة  لت�شبح 
القوات  من  مراقبًا   34 لأبيي،  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  لقوة  تابعًا  مراقبًا   25 كادقلي  يف  الرئي�شي 
امل�شلحة ال�شودانية و30 من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان تابعني لبعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود 
والتحقق منها، اإ�شافة اإلى 79 من قوة احلماية البالغ عدد اأفرادها 117 والذين �شكلوا احلرا�شة املتقدمة.  
كما اأن قاعدة بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها يف قوك م�شار تعمل ب�شكل جزئي، على 
الرغم من اأن البعثة مل تقم بعد بدوريات برية. ومت توفري الأر�س التي تقوم عليها هذه القاعدة بتاريخ 26 
مار�س/ اآذار 2013، وو�شلت طليعة من املراقبني التابعني لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي بتاريخ 
لتمكينها   2014 العام  من  الأول  الن�شف  خلل  القاعدة  اإن�شاء  على  العمل  وا�شتمر  ني�شان.  ابريل/   17
من ا�شتيعاب قوات بحجم �شرية ع�شكرية. وبعد النتهاء من جزء من املباين، انتقل 38 من فريق حماية 
القوات من كادقلي اإلى قوك م�شار بتاريخ 25-27 يونيو/ حزيران 2014. اإل اأن املناق�شة لتجهيز الأر�س 
املوقع، وقطع  بتنظيف  "املقاول  اأن يقوم  اآب 2014 طلب  بتاريخ 5 اغ�شط�س/  يف قوك م�شار مت طرحها 
الأ�شجار، واجلذور، واأي مواد �شلبة، وال�شخور وت�شويتها للبدء بالعمل"، مما ي�شري اإلى اأن القاعدة بعيدة 

  .)UN Secretariat, 2014( من الإكتمال
املتحدة  الأمم  لقوة  الإذن  ال�شودانية  احلكومة  متنح  ومل  م�شتمرة.  �شعوبات  الأخرى  القواعد  وتواجه 
الأمنية املوؤقتة لأبيي لبناء القاعدة يف برام اإل بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2013. وتاأجلت هذه العملية مرة 
اأخرى بعد رف�س احلكومة ال�شودانية منح قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي الت�شريح الأمني للقيام 
مبهمات ا�شتطلع جوي بغية حتديد مواقع تنا�شب اإن�شاء قاعدة بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق 
لإن�شاء  الأر�س  من  م�شاحة  اختيار   2013 اأول  كانون  دي�شمرب/  �شهر  بداية  ويف  اأخريا  مت  اأنه  على  منها. 
القاعدة على مقربة من قاعدة مقامة م�شبقا تابعة للعملية املختلطة للحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف 
دارفور )UNAMID(. لكن جرى تاأخري يف عملية البناء ملدة ع�شر اأ�شهر لحقة. ولغاية �شبتمرب/ اأيلول 2014، 

مل يكن العمل قد بداأ بعد يف قاعدة برام ومل يتم ن�شر مراقبني اأو اأفراد حماية يف دارفور.  
 ولقد واجهت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي اأولى التحديات  يف ملكال واأعايل النيل، بعد اأن 
رف�شت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان تخ�شي�س م�شاحة للقوة يف املجمع التابع للبعثة. وتفيد م�شادر 
من الأمم املتحدة اأن هذا الرف�س كان جزءا من �شراع بني املنظمتني على الو�شول اإلى املنطقة احلدودية 
اأن  ال�شودان من  اأ�شتكى موظفو بعثة الأمم املتحدة يف جنوب  ال�شلح . ويف �شعيد خا�س،  الآمنة منزوعة 
قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي �شوف لن حت�شل على تفوي�س بحماية املدنيني يف املنطقة احلدودية 
الآمنة منزوعة ال�شلح )على الرغم من اأنها مفو�شة بذلك �شلفًا يف اأبيي(، وبالتايل لن تكون قادرة على 
حماية من يتعر�شون للعتداءات يف املنطقة منزوعة ال�شلح. وما يكمن خلف هذا النتقاد املوجهة لقوة 
الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي هو رغبة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان يف احلفاظ على امكانية 
الو�شول اإلى املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، الأمر الذي ت�شعى قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة 
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لأبيي للحد منه. ويف ملكال، اختارت اأخريا قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي موقعا جماورا للقاعدة 
القائمة التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان . ولكن تزامن هذا مع اندلع املواجهات داخل جنوب 
اأيلول  اإن�شاء القاعدة. ولغاية �شبتمرب/  اأول 2013 وبالتايل مل يبداأ العمل يف  ال�شودان يف دي�شمرب/ كانون 
اأن   املرجح  يبدو  من غري  الولية،  العنيف يف  القتال  وا�شتمرار  اأ�شباح  اإلى مدينة  2014، مع حتول ملكال 
يكون  هناك وجود للآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها يف ولية اأعايل النيل يف امل�شتقبل املنظور.  
وبدون توفر قواعد لن تتمكن قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي من ن�شر �شراياها الأربعة. وبدون 
هذه ال�شرايا لن تكون هناك دوريات برية، وبالتايل �شتعتمد بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق 
منها على الدوريات اجلوية التي تعترب غري قادرة على التحقق ب�شكل دقيق من الو�شع القائم على الأر�س 
وعر�شة لتوقف عملها. ويبدو من خلل حدة النزاع اجلاري يف املنطقة احلدودية حاليا اأنه من غري املرجح 

اأن تتمكن ال�شرايا التابعة لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي من النت�شار يف امل�شتقبل القريب.  
الأربع  ال�شرايا  ون�شرت  منها  والتحقق  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة  الآلية  بعثة  قواعد  �شيدت  واإن  وحتى 
التابعة لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي لتوفري احلماية للمراقبني، يبقى من امل�شتبعد اأن تتمكن 
احلدودية  املنطقة  خلو  من  دقيق  ب�شكل  التحقق  من  منها  والتحقق  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة  الآلية  بعثة 
الآمنة منزوعة ال�شلح من الوجود الع�شكري . فاحلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان يبلغ طولها  2010 
كلم و �شتواجه ال�شرايا الأربعة املكونة من 267 جنديا واملراقبون الع�شكريون التابعون لبعثة الآلية امل�شرتكة 
لر�شد احلدود والتحقق منها البالغ عددهم 90 مراقبا  م�شاعب جمة يف �شعيهم للقيام بدوريات منتظمة 
مبا يكفي، وتغطية م�شاحات من الأرا�شي مبا يكفي، للتحقق من خلو املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة 

ال�شلح من الوجود الع�شكري.  
يف  غاية  الأمر  غالب  يف  يعترب  للمنطقة  الو�شول  اأن  حقيقة  تفاقمها  القوة  جنود  عدد  قلة  وم�شاألة 
املنطقة  على  للحكومة  املوؤكدة  غري  لل�شيطرة  نظرا  للإخرتاقات  عر�شة  كونها  عن  ف�شًل  ال�شعوبة، 
احلدودية وغياب نقاط التفتي�س احلدودية. وعندما جتتمع هذه ال�سعوبات مع االإ�سعار امل�سبق الذي تقوم  
قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي يف الوقت الراهن باإعطاءه للجانبني قبل القيام بالدوريات، فمن 
امل�شتبعد اأن تكون بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها قادرة على التحقق بفعالية من املنطقة 

منزوعة ال�شلح، �شواء مت توفري احلماية للقوة اأو مل يتم.

اخلط املركزي 
يف نوفمرب/ ت�شرين ثاين 2013، مت الك�شف عن �شل�شلة من امل�شاكل ال�شيا�شية الأكرث جوهرية حول املنطقة 
احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وبتاريخ 22 نوفمرب/ ت�شرين ثاين، تلقت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة 
لأبيي خطابا من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان ورد فيه اأن جنوب ال�شودان يوقف موؤقتا م�شاركته يف 
دوريات بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها ب�شبب عدم وجود اتفاق حول المتداد الدقيق 
للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وا�شتكى اخلطاب، علوة على ذلك، من اأن الدوريات تتم فقط 
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اأن هذا ل يعك�س منط ال�شتطلع اجلوي الذي ظلت تقوم به بعثة الآلية  اأرا�شي جنوب ال�شودان، مع  يف 
امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها خلل الن�شف الثاين من عام 2013. وبعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد 

احلدود والتحقق منها ككل جرى تعليقها بعد القرار الذي اتخذته حكومة جمهورية جنوب ال�شودان.  
ويعود اجلدل حول امتداد املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح اإلى الفرتة الأويل لتطبيقها. فبتاريخ 
22 ابريل/ ني�شان، وبينما الآلية ال�شيا�شية والأمنية امل�شرتكة تكر�س نف�شها لفتح �شل�شلة من املعابر احلدودية، 
ادعت احلكومة ال�شودانية اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان دخل املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، 
ول �شيما يف كري اآدم. وراوغت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان يف الرد على ادعاء احلكومة ال�شودانية ودفعت 
بالقول اأن قواتها خارج املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، ح�شب خريطة فريق التنفيذ الرفيع امل�شتوى 

للحتاد الفريقي. وياأتي هذا الرد اعتمادا على الغمو�س الكامن يف تلك اخلريطة.  
 فاخلريطة التي تبني اخلط املركزي للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، حيث متتد املنطقة منزوعة 
ال�شلح بعر�س 10 كلم على كل جانب من جانبيه، غري مف�شلة اأو وا�شحة مبا يكفي لتكون مفيدة يف التحقق 
من المتداد الدقيق للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح على الأر�س. ونتيجة لهذا النق�س يف التفا�شيل، 
ميكن لأي جانب من اجلانبني الدعاء باأن قواته تتواجد خارج تلك املنطقة بينما ينتقد ب�شدة الطرف الآخر 
لنتهاكه للمنطقة منزوعة ال�شلح. وبعد اخفاق الطرفني يف التفاق على اخلط املركزي خلل �شل�شلة من 
الجتماعات التي عقدت يف الفرتة ما بني �شهر ابريل/ ني�شان اإلى يونيو/ حزيران 2013، اقرتح رئي�س فريق 
التنفيذ الرفيع امل�شتوى للحتاد الفريقي تابو مبيكي يف ر�شالة بتاريخ 9 يونيو/ حزيران اأن يقوم برنامج احلدود 
للحتاد الفريقي بت�شكيل جلنة متخ�ش�شة، الفريق الفني التابع لربنامج احلدود للحتاد الفريقي، تقوم 
برت�شيم اخلط املركزي على خريطة ذات معيار مف�شل مبا يكفي ل�شتخدامها يف حتديد النتهاكات على الأر�س 
وتقوم اإلى جانب ذلك برت�شيم املنافذ احلدودية يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وبتاريخ 31-30 
يوليو/ متوز، خلل الجتماع الثاين للجنة الأمنية امل�شرتكة الذي انعقد يف جوبا، اتفق الطرفان على اعادة ن�شر 

قواتهما مبا ين�شجم مع خريطة الفريق الفني التابع لربنامج احلدود للحتاد الفريقي.  
ويف حني كان الفريق الفني التابع لربنامج احلدود للحتاد الفريقي مكلفا باإنهاء عمله بحلول نهاية 
�شهر يوليو/ متوز، فاإنه مل يبداأ حتقيقاته اإل بتاريخ 29 يوليو/ متوز 2013 حني زار كادقلي. وزار يف وقت 
الحق احلدود بني والية الوحدة- جنوب كردفان واأعايل النيل- النيل االأبي�س. ولقد  اأثبت  العمل املناط 
به اأنه �شعب. وكان الفريق على احلدود بني ولية الوحدة وجنوب كردفان عندما ا�شتبك اجلي�س ال�شعبي 
تتمكن  اآب. ومل  اأغ�شط�س/   5 بتاريخ  ال�شودانية يف حميط هجليج  امل�شلحة  القوات  مع  ال�شودان  لتحرير 
احلكومة ال�شودانية وحكومة جمهورية جنوب ال�شودان من التو�شل اإلى اتفاق حول اخلط املركزي للمنطقة 
احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح على احلدود بني ولية الوحدة وجنوب كردفان: اإذ اأن اإختلف ب�شعة 
ال�شودان( وهجليج  )بالن�شبة جلنوب  قواعد ع�شكرية هامة يف جاو  كانت  اإذا  ما  يحدد  كيلومرتات هنا 
وكيلو 24 )بالن�شبة لل�شودان( �شيتوجب نزع �شلحها.  ويف هكذا �شياق ، هناك احتمال �شئيل باأن يوافق 

اأي طرف من الطرفني على اخلط املركزي دون و�شاطة خارجية.  



 30     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 34

وو�شلت اللجنة بعد ذلك اإلى الرنك، يف ولية اأعايل النيل، بتاريخ 14 اأغ�شط�س/ اآب لرت�شيم اخلط املركزي 
على احلدود بني اأعايل النيل والنيل الأبي�س، لكن مل ي�شتطيع اع�شاء من حكومة جمهورية جنوب ال�شودان 
اتفاق على  اإلى  التو�شل  التابع لربنامج احلدود للحتاد الفريقي  الفني  الفريق  ال�شودانية �شمن  واحلكومة 
موقع اخلط يف كل من املعرب احلدودي يف جودة اأو يف ووثو. وبالإ�شافة اإلى ذلك، قاومت العديد من املجتمعات 
اأكوي، حمافظ مقاطعة الرنك، باأن املجتمع  يف حميط الرنك عمل اللجنة، و�شاحب ذلك ما �شرح به قوت 

املحلي يف الفرخار قلق من اأن يوؤدي تر�شيم اخلط املركزي و�شط اأرا�شيه اإلى تفاقم التوترات املحلية27.  
وعادت اللجنة اإلى اأدي�س اأبابا بتاريخ 16 اأغ�شط�س/ اآب. ومع اأن  الفريق الفني التابع لربنامج احلدود 
للحتاد الفريقي قد كتب تقريرا نهائًيا، اإل اأنه اأ�شار اإلى اأن البلدين مل يتمكنا من التفاق على اخلط 
املركزي للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. و�شهدت الأ�شهر الأربعة اللحقة انعقاد �شل�شلة من 
الجتماعات للتغلب على املاأزق ال�شيا�شي حول املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. ويف الفرتة ما 
املنطقة  تنفيذ  على  اأخرى  مرة  واتفقت  امل�شرتكة  الأمنية  اللجنة  اجتمعت  اأيلول،  �شبتمرب/   26-24 بني 
احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، على الرغم من عدم احراز اأي تقدم جوهري يف املفاو�شات. وبتاريخ 
البلدين يف  13 نوفمرب/ ت�شرين ثاين، عقد الحتاد الفريقي ور�شة عمل تخطيطية يف جوبا ملمثلي كل 
اإطار اجلهود حلل اخللف. واأخفق اجتماع خام�س عقدته اللجنة الأمنية امل�شرتكة يف اخلرطوم خلل 
من  مبذولة  �شغوطات  وبعد  املركزي.  اتفاق حول اخلط  اإلى  التو�شل  ثاين يف  ت�شرين  نوفمرب/   27-26
جلنة ال�شلم والأمن، مت تقدمي موعد اجتماع للجنة يتناول، من بني اأمور اأخرى، م�شاألة املنطقة احلدودية 
الآمنة منزوعة ال�شلح ليعقد يف �شهر دي�شمرب/ كانون اأول 2013 بعد اأن كان مقررا يف منت�شف يناير/ 
كانون ثاين 2014، ولكن اأعيد تاأجيله مرة اأخرى بعد وفاة رئي�س جنوب افريقيا ال�شابق نيل�شون مانديل. 
ومت تاأجيله بعد اندلع النزاع يف جنوب ال�شودان وانعقد اأخريا يف اخلرطوم بتاريخ 22 مار�س/ اآذار 2014. 
اإل اأن الجتماع اأدى اإلى نف�س املجموعة من اللتزامات الر�شمية ونف�س امل�شتوى من النعدام اجلوهري 
للتنفيذ الذي ات�شفت به الجتماعات ال�شابقة. ولغاية �شهر �شبتمرب/ اأيلول 2014، كان الجتماع بتاريخ 
 27 وبتاريخ  اأنه  اإل  امل�شرتكة.  الأمنية  اللجنة  عقدته  الذي  الأخري  الجتماع  هو   2014 اآذار  مار�س/   22
مار�س/ اآذار، قامت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان باإبلغ قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي باأنها 
�شت�شتاأنف م�شاركتها يف بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها. وبعد �شهر من ذلك، وبتاريخ 
لي�س  البعثة  من  الن�شحاب  يف  ال�شبب  اأن  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  ادعت  حزيران،  يونيو/   28
اخللف على اخلط املركزي، وهو ما ادعته يف اخلطاب الذي اأر�شلته يف �شهر نوفمرب/ ت�شرين ثاين اإلى 
اأن ت�شتخدم  لرت�شيم  املوؤقتة لأبيي، واإمنا لأن اخلط املركزي كان من املقرر  قوة الأمم املتحدة الأمنية 

املنافذ احلدودية، وهذا �شيوؤدي اإلى تعيني حدود بحكم  الأمر الواقع.  
ال�شودان  جنوب  جمهورية  حلكومة  الأول   فالن�شحاب  امل�شداقية.  اإلى  يفتقران  التف�شريين  وكل 
لوجود  اجلوية  الدوريات  اكت�شاف  بعد  مبا�شرة  والتحقق حدث  احلدود  لر�شد  امل�شرتكة  الآلية  بعثة  من 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان �شرقي منطقة الـ 14 ميل، مما نتج عنه اعداد تقرير رف�س املراقبون 
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التابعون للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان التوقيع عليه، كما اأ�شرنا �شابقا. والن�شحاب منع حدوث املزيد 
ال�شودان للمنطقة احلدودية الآمنة منزوعة  ال�شعبي لتحرير  انتهاكات اجلي�س  من الرتكيز الدويل على 
م�شاركتها مرة  اأيار عن  مايو/  �شهر  ال�شودان يف  اعلن حكومة جمهورية جنوب  فاإن  وكذلك،  ال�شلح. 
اأخرى يف بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها لي�س عدمي ال�شلة باإدعاءها يف �شهر ابريل/ 
ني�شان باأن قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان - يف املعار�شة  التي �شاركت يف الهجمات  على بانتيو، 
ولية الوحدة، كانت متمركزة يف جنوب كردفان. وقد يوؤدي ا�شتئناف دوريات بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد 
احلدود والتحقق منها اإلى زيادة الرتكيز على الروابط بني احلكومة ال�شودانية واجلي�س ال�شعبي لتحرير 

ال�شودان- يف املعار�شة وحتركات هذا الأخري عرب احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان.  
اجلوي  ال�شتطلع  عمليات  ظلت  ال�شودان،  جنوب  جمهورية  حكومة  به  قامت  الذي  العلن  ومنذ   
يف حدود متدنية،  وبتاريخ 16 يونيو/ حزيران  اإنطلقت رحلت اإ�شتطلع جوي  من كادقلي ومل تكت�شف 
�شواهد على وجود اأن�شطة ع�شكرية يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح- وهو اإ�شتنتاج ل يجب 
اعتباره  موؤكدًا  للأ�شباب املذكورة اأعله. ومل يتم التو�شل، على كل، اإلى اأي اتفاق على اخلط املركزي. 
وبتاريخ 20 اأغ�شط�س/ اآب، ا�شتكى وزير الدفاع ال�شوداين عبدالرحيم ح�شني اإلى جلنة الأحتاد الأفريقي 
رفيعة امل�شتوى  من اأن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان ل تنفذ اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية. بدون 
اإتفاق ل حتقق رحلت ال�شتطلع اجلوي التي تقوم بها بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها 
الكثري من التاأثري وذلك  لأنه، حتى واإن ا�شتطاعت الك�شف عن وجود قوات ع�شكرية، ميكن لأي جانب من 
اجلانبني الدعاء باأن تلك القوات متواجدة يف واقع الأمر خارج املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. 
�شحيحة  ب�شورة  املركزي  اخلط  تطبيق  يتم  حتى  عليهما  التغلب  يجب  اأ�شا�شيتني  م�شكلتني  وهناك 
وتو�شع املنطقة منزوعة ال�شلح املوؤقتة مو�شع التنفيذ . اوًل، هناك قدر كبري من املعار�شة املحلية للمنطقة 
احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. ويعود ال�شبب يف ذلك جزئيا اإلى العتقاد ال�شائد على نطاق وا�شع باأن 
اأنها تعترب يف  تلك املنطقة �شتكون هي احلدود النهائية بني ال�شودان وجنوب ال�شودان، على الرغم من 
الواقع الأمر تدبريا موؤقتا. ويف اإطار اجلهود لت�شحيح هذا الو�شع، اأعلن رئي�س جنوب ال�شودان �شالفا كري 
بتاريخ 7 �شبتمرب/ اأيلول 2013 اأنه �شري�شل �شخ�شيات �شيا�شية من وليتي اأعايل النيل والوحدة لتو�شيح 
الو�شع للمجتمعات املحلية يف املنطقة احلدودية. اإل اأنه واإن متت اإزالة �شوء الفهم القائم حول املنطقة 
تكون �شمن  باأن  راغبة  اأ�شباب جوهرية جتعل قرى غري  ال�شلح، تظل هناك  الآمنة منزوعة  احلدودية 
تلك املنطقة. ففي كل من وليتي اعايل النيل والوحدة، �شيعني نزع ال�شلح �شحب حماية  اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان من مناطق تعر�شت لغارات عنيفة من ميلي�شيات مدعومة من احلكومة ال�شودانية خلل 

احلرب الأهلية الثانية، وقد خلفت تلك التجربة حالة من عدم الثقة  ل تزال م�شتمرة اإلى يومنا هذا28. 
والثانية، وهي امل�شكلة الأكرث جوهرية تتمثل يف اأن كل الطرفني لي�س لديه الكثري مما يك�شبه من تعيني خط 
الطرفني  ال�شلح فعالة. فلدى كل  اآمنة منزوعة  اإن�شاء منطقة حدودية  الذي يرتتب عليه  الأمر  مركزي، 
يف  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  �شيما  ل  احلدودية،  املنطقة  يف  خمتلفة  مواقع  يف  موجودة  ع�شكرية  قوات 
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الردوم وهجليج وكويك وقوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف حميط كري اآدم، جاو، ووونثو. ويتيح عدم 
اليقني امل�شتمر حول موقع املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح  لكل طرف من الطرفني الحتفاظ بهذه 
القوات بينما يقوم بانتقاد الآخر ب�شاأن الحتفاظ بوجود ع�شكري يف تلك املنطقة. فتوقيت وموقع الدوريات 
والتداخلت الدبلوما�شية من جانب جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى �شارت ت�شكل اأر�شية جتري فيها 

لعبة �شيا�شية تبدو غري منتهية، توؤدي فيها كل من حتركات القوات واملفاو�شات يف اأثيوبيا دورا. 
وتتفاقم هذه امل�شاكل بفعل النزاعات احلالية يف كل البلدين. وتكون املنطقة منزوعة ال�شلح يف ال�شودان 
وجنوب ال�شودان ذات مغزى فقط يف حال امتلك البلدان زمام ال�شيطرة على اأرا�شيهما وقواتهما الع�شكرية. ويف 
الوقت احلايل، يعني التمرد يف جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور يف ال�شودان، اإلى جانب وليتي الوحدة واعايل 
النيل يف جنوب ال�شودان، اأن كل البلدين ل ي�شتطيع فر�س منطقة منزوعة ال�شلح،  كونهما ل ميلكان ال�شيطرة على 
حدودهما ولديهما هواج�س اأمنية ت�شبب القلق مما يجعل املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح مو�شوعا ثانويا. 
وبالفعل، منذ بداية النزاع يف جنوب ال�شودان يف �شهر دي�شمرب/ كانون اأول 2013، وجد كل البلدين 
اأنه من املفيد انتهاك املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح بهدف احل�شول على تفوق ع�شكري يف 
احلرب الأهلية التي تخ�شه. وبتاريخ 7 ابريل/ ني�شان 2014، حلقت طائرات نقل من طراز اأنتنوف معدلة 
على الطريقة ال�شودانية  وكذلك طائرات نفاثة من طراز ميج  فوق املنطقة ال�شمالية من ولية الوحدة 
8 ابريل/ ني�شان، قال  وق�سفت قرية نيم يف م�سعى لزعزعة خطوط اإمداد حركة العدل وامل�ساواة. ويف 
نائب وايل ولية الوحدة، �شتيفن مابك لنغ، اأن القوات امل�شلحة ال�شودانية حتركت موؤخرا لت�شبح اأكرث 
قربا من احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان. وقد عرب م�شوؤولون يف جنوب ال�شودان مرارا عن قلقهم 
من اأن احلكومة ال�شودانية قد حتاول احتلل احلدود املتنازع عليها م�شتفيدة من املتاعب التي تواجهها 

حاليا احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان.    
ويبدو  هذا  غري مرجحًا: فرتكيز القوات امل�شلحة ال�شودانية ين�شب حاليا على مقاتلة اجلبهة الثورية 
�شوء  يف  الوحدة  ولية  داخل  ال�شمايل  اجلي�س  تغولت  اإلى  النظر  ويتعني  كردفان،  جنوب  يف  ال�شودانية 
هذا. فاجلبهة الثورية ال�سودانية لديها خطوط امداد وقواعد غري ع�سكرية هامة يف كل من واليتي �سمال 
بانتيو-باريانغ-  املمتد عرب  الإمدادات  وامل�شاواة على م�شار  العدل  وتعتمد حركة  والوحدة.  الغزال  بحر 
اجلي�س  قاعدة  جانب  اإلى  ومير  كردفان  جنوب  اإلى  الوحدة  ولية  عا�شمة  من  �شمال  ميتد  والذي  جاو، 
املنطقة احلدودية  تقع يف  والتي رمبا  ال�شمال يف جاو،  اإجتاه  توغًل يف  الأكرث  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
الآمنة منزوعة ال�شلح، الأمر الذي يعتمد حتديده على التعيني النهائي للمنطقة منزوعة ال�شلح. تهدف 
اإلى زعزعة خطوط  هجمات القوات امل�سلحة ال�سودانية يف والية الوحدة وحتركات قواتها قرب احلدود 
الآمنة منزوعة  النزاع يف جنوب كردفان م�شتمرا، ف�شتبقى املنطقة احلدودية  المداد هذه. وطاملا ظل 
ال�شلح احتمال بعيدا، لأن القوات امل�شلحة ال�شودانية لن تنزع ال�شلح من حدود هي بحاجة اإلى تاأمينها. 
واأيا كانت احلال، نظرا لتواجد حركة العدل وامل�شاواة يف جنوب كردفان والوحدة، يظل من غري املمكن 

لأي من احلكومتني نزع ال�شلح من احلدود، لأن اأي منهما ل ميلك ال�شيطرة الكاملة عليها. 
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وتتهم القوات امل�شلحة ال�شودانية اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان باأنه ي�شتخدم حركة العدل وامل�شاواة 
بتاريخ  ولكن  ذلك،  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  وينكر  ال�شودان.  جلنوب  الداخلية  النزاعات  يف 
يف  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  مع  وامل�شاواة  العدل  حركة  ا�شطدمت   ،2014 ني�شان  ابريل/   25
املعار�شة يف قرية مانقا على م�شار المداد بني بانتيو وباريانق، يف حني اأفاد �شهود عيان عن وجود قوات 
حركة العدل وامل�شاواة يف �شفوف قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان التي ا�شتعادت بانتيو بتاريخ 4 
اأيار. ل يعترب دعم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان حلركة العدل وامل�شاواة انتهاكا لتفاقية 27  مايو/ 
�شبتمرب/ اأيلول الأمنية فح�شب، لكنه ي�شري كذلك اإلى اأحد الأ�شباب الكامنة خلف بقاء املنطقة احلدودية 
الآمنة منزوعة ال�شلح احتمال بعيدا. وطاملا اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يعتمد على حركة العدل 
اإلى داخل  وامل�شاواة  العدل  الع�شكرية حلركة  التحركات  اأمام  املنطقة احلدودية  يغلق  فاإنه لن  وامل�شاواة 

جنوب كردفان، نظرا لكون القوتني تقاتلن معا �شد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – يف املعار�شة. 
وترد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان على ذلك بالقول اأن احلكومة ال�شودانية تدعم اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان- يف املعار�شة واأن قوات التمرد ت�شتخدم قواعدا داخل جنوب كردفان يف املنطقة احلدودية 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قوات  مقر  اأن  ال�شودان  وادعت حكومة جمهورية جنوب  ال�شلح.  منزوعة  الآمنة 
كانت   2014 ني�شان  ابريل/   14-13 بتاريخ  بانتيو  على  الهجوم  �شاركت يف  التي  املعار�شة  – يف  ال�شودان 
ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  اأدعت  ني�شان،  ابريل/   9 وبتاريخ  كردفان.  جنوب  يف  هجليج،  قرب 
التي هاجمت بلدة كاكا، يف اعايل  – يف املعار�شة  ال�شودان  ال�شعبي لتحرير  اأن مقر قوات اجلي�س  كذلك 
النيل، ومقاطعات بالييت واأدونق م�شتهل �شهر ابريل/ ني�شان كان يف غال�شيل، جنوب كردفان. وعليه فاإن 
كل بلد من البلدين يتهم الآخر بدعم املتمردين عرب احلدود، يف اإنتهاك لتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية.

النزاع  اأو  ال�شودانية  الثورية  ال�شودانية واجلبهة  امل�شلحة  القوات  امل�شتمرة بني  ال�شتباكات  تعترب  ول 
احلايل يف جنوب ال�شودان م�شائل داخلية فح�شب. فكلهما مرتبط بالديناميكيات القدمية للحرب الأهلية 
الثانية التي متتد عرب احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان: يعترب ن�شال اجلبهة الثورية ال�شودانية �شد 
والنيل  كردفان  جنوب  ب�شاأن  ال�شامل  ال�شلم  لتفاقية  املبهمة  الت�شويات  عن  ناجتا  ال�شودانية  احلكومة 
خلل  قائمة  كانت  التي  النق�شامات  تن�شيط  ال�شودان  جنوب  يف  الأهلية  احلرب  تعيد  حني  يف  الأزرق، 
املدعومة من  ال�شودان  وقوات دفاع جنوب  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  الثانية بني اجلي�س  الأهلية  احلرب 
احلكومة ال�شودانية التي كانت ت�شيطر ب�شكل كبري على منطقة اعايل النيل الكربى خلل احلرب الأهلية 
الثانية . وكون جنوب ال�شودان الآن دولة م�شتقلة واأن هناك حدودا قومية متر عرب امتدادها �شمال )التي 
ل يزال تعينها على نحو دقيق حمل نزاع( يعترب بالن�شبة ملنطق هذه النزاعات يف كل الدولتني اأمرًا اأقل 
اأهمية قيا�سًا اإلى ا�ستمرار هذه احلرب االأهلية. ونظرا لتورط كل بلد يف النزاعات الداخلية الدائرة يف 
اإن�شاء املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة  البلد الآخر، فلي�س لدى اأي من احلكومتني م�شلحة را�شخة يف 

ال�شلح، على الرغم من التاأكيدات الدبلوما�شية املتكررة بعك�س ذلك.  
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اجل�نب االقت�ش�دي للمنطقة احلدودية 
هو  يكون  ما  كاأو�شح  للعيان  جلية  احلدود  ال�شيا�شية حول  ال�شطرجن  لعبة  فيها  تظهر  التي  املجالت  اأحد 
اإقت�شاد املنطقة احلدودية. ففي العام 2010، خلل العداد لل�شتفتاء يف جنوب ال�شودان حول النف�شال، 
بداأت احلكومة ال�شودانية اإغلق التجارة عرب احلدود اإلى جنوب ال�شودان، كعقاب للمجتمعات املحلية على 
حدود جنوب ال�شودان والتي تعتمد على التجارة مع ال�شودان. وبالن�شبة للعديد من وليات جنوب ال�شودان 
التي  الب�شائع  تاأتي غالبية  اأن  العادة  و�شعبة، وجرت  موؤكدة  الروابط مع جوبا تظل غري  فاإن  احلدودية، 
حتتاجها من ال�شودان. وبالتايل، فاإن هذه الوليات احلدودية تعترب الأكرث تاأثرا باإيقاف التجارة عرب احلدود.  
ومن ناحية نظرية، كان من املفرت�س اأن توؤدي اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية اإلى فتح �شل�شلة من 
املنافذ احلدودية بني البلدين. وبعد توقيع م�شفوفة 8 مار�س/ اآذار 2013 للتنفيذ، اأعلنت اللجنة الفنية 
امل�شرتكة املعنية مبمرات العبور احلدودية خلل اجتماع عقدته بتاريخ 20-21 ابريل/ ني�شان اأنه �شيت�شنى 

على الفور فتح ثمانية معابر يف املنقطة احلدودية. وهذه املعابر كانت هي:  
• كو�شتي - الرنك )النيل الأبي�س اإلى اعايل النيل(	
• هجليج - بانتيو )جنوب كردفان اإلى الوحدة(	
• من املجلد اإلى اأويل عرب املريم )غرب كردفان اإلى  �شمال بحر الغزال(	
• بابنو�شة اإلى اأويل )غرب كردفان اإلى  �شمال بحر الغزال(	
• الردوم اإلى راجا )جنوب دارفور اإلى غرب بحر الغزال(	
• كو�شتي اإلى كاكا )النيل الأبي�س اإلى اعايل النيل(	
• الدمازين اإلى الرنك، عرب بوط  وبيبني�س )النيل االأزرق اإلى اعايل النيل(.	

يربط غرب  الذي  اأبيي  تورايل عرب  اإلى  )املجلد  اآخرين  افتتاح معربين  يتم  اأن  املقرر  من  كان  كما 
كردفان مع واراب، ومن تلودي اإلى تونغا الذي يربط جنوب كردفان مع اأعايل النيل( بعد حت�شن الو�شع 

الأمني على طول احلدود. 
اأكرث تعميمًا، فقد  اأي من هذه املنافذ. وب�شكل  اأيلول 2014، مل تفتح بالكامل  واإلى غاية �شهر �شبتمرب/ 

قامت احلكومة ال�شودانية بفتح واإغلق املعابر املذكورة اأعله مرات عدة خلل العام املا�شي.  
احلدودية،  املعابر  عرب  التجارة  تدفق  حتدد  ديناميكيات  اأربع  منيز  اأن  ميكننا  حتليلية،  ناحية  ومن 

وا�شتخدامها يف املفاو�شات ال�شيا�شية.  
جتميلية . 1 واجهة  من  جزء  يعترب  فتحها  �ضيتم  احلدود  باأن  املتكرر  ال�ضودانية  احلكومة  اإعالن 

قوامها ت�ضريحات �ضيا�ضية م�ضممة لك�ضب ود املجتمع الدويل. ويكون لهذه الت�شريحات اأحيانا 
تاأثري حقيقي. وبتاريخ 23 ابريل/ ني�شان 2013، مبا�شرة بعد الإعلن عن املعابر احلدودية املقرتحة 
اأيار،  مايو/  �شهر  وبحلول  اأنه  اإل  الغزال.  بحر  �شمال  مع  احلدود  فتح  بالفعل  مت  اأعله،  املذكورة 
كانت احلكومة ال�شودانية قد قامت باإغلقها مرة اأخرى بعد تدهور العلقات مع حكومة جمهورية 
جنوب ال�شودان. ومل يكن للتدابري الأخرى التي اأعلن عنها خلل املفاو�شات الدبلوما�شية اأ�ش�شا يف 
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الواقع الفعلي. على �شبيل املثال، اأدت القمة الرئا�شية التي انعقدت يف 22 اكتوبر/ ت�شرين اأول 2013 
اإلى التزام كل الطرفني، مرة اأخرى، بفتح املعابر احلدودية التي مل تفتح يف اأعقاب ذلك. واأعلن 
اأن العمل �شيبداأ على تعبيد الطرق بني  ابراهيم حممود، وزير الداخلية ال�شوداين، يف وقت لحق 
باريانغ وهجليج ، يف احلدود بني ولية الوحدة وولية جنوب كردفان، ويف احلدود بني اأعايل النيل 
والنيل الأبي�س. وجاء ت�شريح اأهم بتاريخ 18 نوفمرب/ ت�شرين ثاين، عندما اأعلن املجل�س الأعلى 
م�شممة  الت�شريحات  وهذه  احلدود.  على  حرة  �شوق  متاجر  �شين�شئ  اأنه  ال�شودان  يف  لل�شتثمار 

لل�شتهلك العام ولي�شت التزامات  �شيا�شات جوهرية.
تقوم احلكومة ال�ضودانية باإغالق احلدود ب�ضكل متكرر ا�ضتجابة للتهديدات االأمنية. فقد اأغلقت . 2

حدود اعايل النيل مع النيل الأبي�س بعد مقتل 11 تاجرا �شودانيا بتاريخ 3 مايو/ اأيار 2013 من قبل  
معتدين جمهولني اأثناء �شفرهم بالقرب من الرنك.  

اقرتحت . 3 املثال،  �شبيل  على  تفاو�ض.  ا�ضرتاتيجية  من  كجزء  احلدود  ال�ضودانية  احلكومة  تغلق 
الت�شريحات التي اأطلقتها يف �شهر اغ�شط�س/ اآب و�شبتمرب/ اأيلول 2013 اأن احلدود �شتكون مفتوحة 
بالكامل مبجرد حل الو�شع الأمني بني البلدين والن�شحاب الكامل للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. مبوجب اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية، ل يعترب 
فتح املعابر احلدودية م�شروطًا بتنفيذ التفاقية الأمنية، ولكن احلكومة ال�شودانية ادعت مرارا اأن 

الأمر كذلك حتى ت�شغط على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان خلل املفاو�شات.  
اأعمال . 4 ت�ضتمر  م�شتمر،  لإغلق  ال�شودان  جنوب  مع  ال�شودان  حدود  تعر�س  حقيقة  من  بالرغم 

ت�ضاهي يف  تقدير،  اأقل  على  االأمطار،  يفر�ضها مو�ضم  التي  والتحديات  التهريب عرب احلدود 
اأهميتها القرارات على امل�ضتوى القومي  من جهة اإبطاء التجارة عرب احلدود.  

الذين  التجار  اأول، و�شح  ت�شرين  اكتوبر/  �شهر  العام 2013. ويف  ظلت غالبية احلدود مغلقة خلل 
تبقى  ال�شودان  اإلى جنوب  املوؤدية  امل�شارات  اأن  النيل،  اأعايل  ولية  مانيو، يف  مقاطعة  اإلى  ب�شائع  جلبوا 
خطرة، وذلك لأن احلكومة ال�شودانية قامت مرارا مب�شادرة الب�شائع واعتقال التجار، واأفاد غالبيتهم 
بتعر�شهم للم�شايقات من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان . وجرى التاأكيد على الطبيعة اله�شة للتجارة 
التجار  من  ثمانية  عن  يقل  ل  ما  قتل  عندما  ثاين  ت�شرين  نوفمرب/   17-11 الفرتة  خلل  احلدود  عرب 
واأفاد بيرت داك،  الوحدة.  ابيمنوم، يف ولية  ال�شودانيني يف ثلث اعتداءات منف�شلة وقعت يف مقاطعة 
الذي كان اآنذاك مفو�شا ملقاطعة ميوم، اأن منفذ العتداءات قام بها اأحد املقيمني يف اأبيي وكان غا�شبا 

من التفاقات التي متت بني جمتمعات جنوب �شودانية يف ميوم وجمموعات من امل�شريية30.  
وتبني هذه العتداءات احل�شابات بالغة احل�شا�شية التي تربط ما بني اتفاقيات الرعي، والتجارة عرب 
احلدود، والتوترات ال�شيا�شية على امل�شتوى املحلي وامل�شتوى الولئي. وكحال العتداءات التي وقعت بتاريخ 
اإغلق  اإلى  ت�شرين ثاين  نوفمرب/  ارتكبت ما بني 17-11  التي  القتل  اأدت عمليات  اأيار 2013،  3 مايو/ 
احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان و�شببت زيادة كبرية يف اأ�شعار ال�شلع ال�شتهلكية والوقود يف ولية 
الوحدة. كما تعترب تلك العتداءات موؤ�شرا على امل�شاكل يف نهج "احلدود الناعمة" الذي ينا�شد بها العديد 
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من الفاعلني الدوليني. ل ال�شودان ول جنوب ال�شودان له �شيطرة كاملة على حدوده، حتى قبل املواجهات 
التي جرت يف �شهر دي�شمرب/ كانون اأول 2013 يف جنوب ال�شودان.  

وميكن اأن توؤدي العتداءات املنفردة التي تنفذها غالبا جهات فاعلة ل تتبع للدولة اإلى ت�شلب احلدود، 
مما ي�شبب تعطيل كبريا لقت�شاديات الوليات احلدودية ويوؤثر �شلبا على حركة الرعاة اإلى جنوب ال�شودان. 
مع بقاء احتمال حدوث تلك العتداءات قائما وا�شتمرار احلوافز ال�شيا�شية التي تدفع احلكومة ال�شودانية 
اإلى ت�شغيل واإيقاف التجارة عرب احلدود، فاإن اقت�شاد املنطقة احلدودية �شيتعطل بفعل ال�شغط ال�شيا�شي 
يف امل�شتقبل املنظور. ويكمن التحدي امل�شتقبلي لقت�شاد املنطقة احلدودية يف معاجلة ما اأ�شبح عدم ات�شاق 
جوهري. قبل توقيع اتفاقية ال�شلم ال�شامل، كان التجار والرعاة يدخلون اإلى جنوبي ال�شودان، يف حني يتنقل 
اأهايل جنوب ال�شودان اإلى ال�شمال للعمل يف اخلرطوم ومدن  ال�شودان الكبرية الأخرى. وبعد ا�شتقلل جنوب 
ال�شودان، انخف�شت التجارة عرب احلدود- امل�شكلة التي يلقي اأهايل جنوب ال�شودان اللوم فيها على الرعاة 
ال�شماليني- وتوقفت ب�شكل فعال حركة الهجرة �شماًل من اأجل العمل. ولهذا فاإن هناك علقة غري مت�شقة 
نا�شئة، مع حماولة الرعاة الدخول اإلى جنوب ال�شودان، ولكن جتارة �شئيلة تاأتي معهم، وقلة من اأهايل جنوب 

ال�شودان يذهبون �شماًل، مما يرتك اأهايل جنوب ال�شودان معزولني عن جريانهم ال�شماليني31.  

املواقع الع�شكرية
يحتفظ كل البلدين بوجود ع�شكري يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، وذلك على الرغم من 
الإدعاءات املتكررة بخلف ذلك. واحتلل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان احلايل ملنطقة الـ 14 ميل 
ميثل احلالة الأو�شح لنتهاك ع�شكري للمنطقة منزوعة ال�شلح. وبعد توقيع م�شفوفة تنفيذ 8 مار�س/ 
اآذار ، اأعلن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان عن ان�شحاب كبري لقواته من وارغويت وكري اآدم. اإل اأن هذه 
الن�شحابات مل ت�شمل جميع قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف منطقة الـ 14 ميل، واأفادت م�شادر 
يف الأمم املتحدة اأن قوات تتبع للفرقة الثالثة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان قد عادت اإلى منطقة 
الـ 14 ميل بعد ا�شبوعني فقط من ان�شحابها32. وقام اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بعد ذلك بتو�شيع 
وجوده يف منطقة الـ 14 ميل، وذلك باحتلل مواقع دفاعية للم�شاة جنوب �شماحة وقام بتو�شيع مواقعه 

الدفاعية جنوب كري اآدم33. 
واخفقت عمليات ال�شتطلع اجلوي التي ا�شطلعت بها بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق 
منها يف الك�شف عن وجود تلك القوات. وبتاريخ 22 ابريل/ ني�شان، مبا�شرة بعد التزام الآلية ال�شيا�شية 
والأمنية امل�شرتكة بفتح �شل�شلة من املعابر احلدودية، ادعت احلكومة ال�شودانية كذلك اأن اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان عاود الدخول اإلى املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، ل �شيما يف كري اآدم. وراوغت 
حكومة جمهورية جنوب ال�شودان يف الرد على ادعاء احلكومة ال�شودانية وتذرعت باأن قواتها كانت خارج 
تلك املنطقة ح�شب خريطة جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى، وي�شكل هذا الدعاء ا�شتغلل لنق�س 

التفا�شيل يف املقرتح الذي قدمته اللجنة.   
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وابقى اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان على مواقعه يف منطقة الـ 14 ميل خلل الن�شف الثاين من 
العام 2013 والن�شف الأول من العام 2014. فهو ميتلك مواقعا يف كري اآدم، على اجل�شر فوق نهر كري، 
ومواقع دفاعية جنوب القرية. ويحتفظ كذلك بثلثة مواقع دفاعية للم�شاة حول وارغويت ومواقع اأخرى 
اإلى ال�شرق منها، قرب احلدود مع اأبيي. وتتيح بثلثة مواقع للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ال�شيطرة 
على اثنتني من اأهم روابط النقل بني �شمال بحر الغزال و�شرق دارفور، وبالتايل الإبقاء على  م�شارات 
التجارة وخطوط اإمداد اجلبهة الثورية ال�سودانية مفتوحة. وبتاريخ 27 اكتوبر/ ت�شرين اأول 2013، نفذت 
بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها دوريات ا�شتطلع جوي اإلى الغرب من منطقة الـ 14 
ال�شهود  وتقارير  ال�شناعية  الأقمار  �شور  اإ�شارة  من  الرغم  على  ع�شكرية،  قوات  اأي  اكت�شاف  دون  ميل 
اإلى وجود تلك القوات . اإل اأنه وبتاريخ 3 نوفمرب/ ت�شرين ثاين، اكت�شف خلل دورية جوية وجود قوات 
لقوة  التابعون  املراقبون  وقع  وارغويت. ويف حني  الـ 14 ميل يف حميط  ال�شرق من منطقة  اإلى  ع�شكري 
الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي واملراقبون ال�شودانيون التقرير الذي يفيد بذلك، فاإن اأع�شاء  جنوب 
ال�شودان يف دورية بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها رف�شوا توقيعه. وكون منطقة الـ 14 
ميل، على عك�س بقية املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، جزءا من احلدود منزوعة ال�شلح التي 
متتد اإلى داخل الأرا�شي التي ظلت خا�شعة للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان منذ عام 2010، فل توجد 

اأي انتهاكات من قبل القوات امل�شلحة ال�شودانية لتلك املنطقة.  
ويختلف الو�شع يف املناطق الأخرى من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. واأكرث منطقة حدودية 
مثارة للنزاع واأرجحها اإحتماًل  لتوليد م�شادمات هي احلدود بني ولية الوحدة ولية جنوب كردفان، وهي 
ما كانت م�شرحا لبع�س اأعنف عمليات القتتال بني البلدين خلل الفرتة 2011-2012. وبعد التوقيع على 
م�شفوفة التنفيذ، نفذ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ان�شحابا علنيا من جاو، �شورته قناة اجلزيرة، 

وهي اأكرث املواقع ن�شاطا يف اإجتاه ال�شمال وقاعدة له وللحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- ال�شمال. 
ويف وقت لحق من ذلك الن�شحاب، اأعاد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان انت�شاره يف جاو التي كانت 
موقعًا لإ�شتباكات يف العام 2013 . ويف 3 يوليو 2013 ق�شفت القوات امل�شلحة ال�شودانية مواقع اجلي�س ال�شعبي 
يف جاو، مما خلف �شبعة جرحى )Radio Tamazuj, 2013(. وبتاريخ 5 اغ�شط�س/ اآب، وقعت ا�شطدامات 
اأخرى على حدود ولية الوحدة، عندما دخلت قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان املنطقة احلدودية الآمنة 
 .)Small Arms Survey, 2013b( منزوعة ال�شلح يف حميط تي�شوان واأ�شتبكت مع القوات امل�شلحة ال�شودانية
اأفاد  ال�شودانية. وبعد هذه ال�شطدامات،  امل�شلحة  القوات  اأحد جنود  النار، قتل  ويف تبادل لحق لإطلق 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بتزايد حركة القوات امل�شلحة ال�شودانية يف حميط تي�شوان. وحدثت عمليات 
ق�شف اأخرى على جاو يف �شهر �شبتمرب/ اأيلول Sudan Tribune, 2013( 2013(. وت�شري هذه ال�شطدامات 
اإلى اأنه حلد بعيد ل يتعني النظر اإلى املفاو�شات حول املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح والعتداءات 
الع�شكرية خلل العام 2013 على اأنها معار�شة لبع�شها البع�س ، واإمنا على اأنها جزء من خيارات متقاربة 

بالن�شبة لكل اجلانبني يف تدافعهما من اأجل ال�شيطرة على املنطقة احلدودية.  
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ويف الن�شف الثاين من العام 2013، احتفظ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بثلثة مواقع دفاعية 
اإلى اجلنوب مبا�شرة من حقل هجليج النفطي املتنازع عليه.  اأبقى على قوات يف تي�شوان،  يف جاو، كما 
�شت  اأن  )�شنتيتيل(  احلار�س  ال�شناعي  القمر  م�شروع  من  املاأخوذة  الرقمية  ال�شور  خلل  من  ويظهر 
دبابات مرفقة مبوقع م�شاة مت نقلها يف �شهر اإبريل /ني�شان 2013 بعد توقيع م�شفوفة التنفيذ ليتم اعادة 

.)Satellite Sentinel Project, 2013b( انت�شارها يف �شهر �شبتمرب /اأيلول
كما حتتفظ القوات امل�شلحة ال�شودانية مبواقع ع�شكرية يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح 
على احلدود بني ولية الوحدة وجنوب كردفان وتتمركز ب�شكل اأ�شا�شي يف حقل هجليج النفطي املتنازع 
عليه والذي حتتفظ القوات امل�شلحة ال�شود انية حوله مبواقع للم�شاة واملدفعية والدبابات. اجلزء الواقع 
اأق�شى جنوبه، والذي من املرجح اأن يقع �شمن املنطقة احلدودية الآمن منزوعة ال�شلح، اعتمادا على 
التفاق النهائي حول املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، ي�شم وحدات م�شاة بحجم �شرية مع وجود 

ما ل يقل عن ثلث دبابات.
وكل اجلي�شني يحتفظ مبواقع يف اأماكن اأخرى من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. ويوا�شل 
والنيل  النيل  اأعايل  ال�شودان الحتفاظ بقوات يف كويك وونثو على احلدود بني  ال�شعبي لتحرير  اجلي�س 
الأبي�س، بينما حتتفظ القوات امل�شلحة ال�شودانية مبواقع يف املقيني�س ويف احلدود بني غرب بحر الغزال 

وجنوب دارفور، مبا يف ذلك يف جيب كايف كنجي املتنازع عليه. 

االآف�ق امل�شتقبلية للمنطقة احلدودية االآمنة منزوعة ال�شالح 
 ما يعيق املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح حاليا هو حقيقة اأن بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود 
اأ�شبحت كذلك ، من غري املحتمل، للأ�شباب املذكورة  واأنه، حتى ولو  والتحقق منها غري جاهزة للعمل 
اأعله، اأن تتحقق ب�شكل دقيق من نزع ال�شلح من املنطقة احلدودية. ومن ناحية �شيا�شية، هناك حافز 
املواقع  اأن  الأمور  اأهم  ال�شلح. ومن  الآمنة منزوعة  لتنفيذ املنطقة احلدودية  �شئيل لدى كل اجلانبني 
بالن�شبة  ال�شلح تعترب مهمة  التي يحتفظ بها اجلانبان يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة  الع�شكرية 
لل�شراعات الداخلية، �شد اجلبهة الثورية ال�شودانية يف حالة احلكومة ال�شودانية و�شد اجلي�س ال�شعبي 
بالأمن  الهتمام  غلبة  ومع  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  حالة  يف  املعار�شة  يف  ال�شودان-  لتحرير 
الداخلي على كافة الهتمامات الأخرى، فمن غري املرجح اأن يقوم اأي طرف بنزع �شلحه. ومن املرجح 
مع  الدويل  املجتمع  اأعمال  جدول  عن  اأكرث  ال�شلح  منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  تنح�شر  اأن  اأي�شا 
تفوق اأهمية ال�شراعات داخل كل البلدين، وخا�شة يف جنوب ال�شودان، على اأهمية ال�شراع بني الدولتني 
ال�شلح الأحدث بني التفاقيات  اأن ت�شبح املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة  املتجاورتني. ومن املحتمل 
غري املنفذة بني ال�شودان وجنوب ال�شودان والتي تلقت دعما ماليا كبريا من الأمم املتحدة واإ�شنادا من قوة 

حفظ �شلم تابعة لها، لكن دون اأي فعالية على الأر�س.  
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4. اأبيي 

متهيد 
كانت اأبيي هي املنطقة الوحيدة من املناطق الثلث التي وعدت با�شتفتاء يف اتفاقية ال�شلم ال�شامل35.  
وال�شتفتاء يف اأبيي- الذي كان من املفرت�س اأن يجرى بالتزامن مع اإ�شتفتاء �شعب جنوب ال�شودان حول 
الإنف�شال- كان يرمي اإلى منح اأهايل املنطقة حق الختيار بني البقاء يف ما كان  يف ال�شابق ي�شمى مديرية 
�شيكون )حال �شوت جنوب  ما  اإلى  الإن�شمام  اأو  اأبيي عام 1905،  تبعية  اإليها  اأحيلت  ما  كردفان، وهي 
ال�شودان ل�شالح النف�شال، كما فعل يف الواقع( اأحدث دولة يف افريقيا. و�شياغة اتفاقية ال�شلم ال�شامل 
لل�شتفتاء يف بروتوكول اأبيي جاءت ترديدا للتزام �شابق مت يف اتفاقية اأدي�س اأبابا �شنة 1972 التي منحت 
دينكا نقوك، وهم �شكان اأبيي الرئي�شيني، احلق يف ا�شتفتاء حول رغبتهم يف الن�شمام اإلى منطقة جنوبية 
م�شتقلة. ومل يتم تنفيد ال�شتفتاء املقرتح يف اأبيي لعام 2011 ب�شبب اخللف حول كيفية تعريف الإقامة 

يف اأبيي، وهو املعيار الذي  بناء عليه يتم حتديد من يحق له الت�شويت. 
الإ�شغال  اإلى  ت�شري  اأن  الإقامة لبد  اأن  اأبيي  واإدارة منطقة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  ادعت احلركة 
الدائم للأر�س، وبالتايل فاإن اأ�شحاب احلق يف الت�شويت، اإلى جانب  دينكا نقوك الذين مت �شراحة �شمان 
حقهم يف الت�شويت يف اإطار بروتوكول اأبيي، هم التجار ال�شودانيني املقيمني يف بلدة اأبيي. وهذا املعيار 
�شيوؤدي اإلى اإق�شاء رعاة من امل�شريية ممن يهاجرون �شنويا اإلى املنطقة من امل�شاركة يف ال�شتفتاء. وخلف 
هذا الدعاء يكمن اخلوف من اأنه ، حال مت منح امل�شريية احلق يف الت�شويت، فاإن حزب املوؤمتر الوطني 
�شيدفع جميع امل�شريية اإلى اأبيي وبالتايل ي�شمن اأن تكون  نتيجة الت�شويت البقاء �شمن ال�شودان36. وخ�شي 
امل�شريية وحزب املوؤمتر الوطني من اأن عدم م�شاركتهم يف ال�شتفتاء �شيعني ان�شمام اأبيي اإلى اجلنوب. 

وخ�شي امل�شريية من ان هذا الأمر �شيحد من و�شولهم اإلى مراعي هامة يف اأبيي.  
وخلل الفرتة بني عامي 2011 و2012، ركدت املفاو�شات مع احتلل القوات امل�شلحة ال�شودانية لأبيي، 
وظلت املفاو�شات حول ادارة املنطقة يف ماأزق ب�شبب اخللف على الرتكيبة التي يت�شكل منها جمل�س منطقة 
اأبيي. ويف �شهر �شبتمرب/ اأيلول 2012، حاولت جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى اإحياء فكرة ال�شتفتاء 
يف اأبيي وو�شعت مقرتحا ل�شتفتاء حول امل�شتقبل ال�شيا�شي للمنطقة على اأن يتم اإجراوؤه يف �شهر اكتوبر/ 
ت�شرين اأول 2013. وخلفا لل�شياغات ال�شابقة لل�شتفتاء، حاول املقرتح الذي تقدمت به جلنة الحتاد 
اأكرث دقة.  الت�شويت من خلل تعريفها ب�شكل  اأهلية  التغلب على اخللف حول  امل�شتوى  الفريقي رفيعة 
وخلفا لربوتوكول اأبيي الذي اعدته اتفاقية ال�شلم ال�شامل، الذي ادعى اأن "�شودانيني اآخرين مقيمني" يف 
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اأبيي يجب ال�شماح لهم بالت�شويت، ولكنه ترك املجال مفتوحا اأمام املعيار املحدد للإقامة، فاإن مقرتح جلنة 
االحتاد االفريقي رفيعة امل�ستوى عرف االإقامة بتحقق �سرط "اإمتلك م�شكن دائم داخل منطقة اأبيي". كما 
اأقر تاأ�شي�س مفو�شية ا�شتفتاء منطقة اأبيي وجلنة ت�شيري ا�شتفتاء اأبيي، بتمثيل دويل يف كل منهما. واملقرتح 
كان حماولة لزحزحة اأمر البت يف اأهلية املقرتعني من املاأزق الثنائي ال�شابق ويف اإجتاه قرار من الحتاد 

الفريقي بهذا ال�شاأن. 
وقد ح�شل املقرتح على دعم جنوب ال�شودان والوليات املتحدة، لكن احلكومة ال�شودانية رف�شته ب�شكل 
ل  الذين  الرحل  امل�شريية  "ت�شتبعد   بالإقامة  يتعلق  فيما  املقرتح  �شياغة  اأن طريقة  من  م�شتكية  قاطع، 
يتما�شى منط حياتهم مع مفهوم الإقامة الدائمة". وبعد رف�س احلكومة ال�شودانية للمقرتح، نا�شد جنوب 
ال�شودان بو�شاطة دولية. واأ�شدرت جلنة ال�شلم والأمن بيانا بتاريخ 24 اكتوبر/ ت�شرين اأول 2012 اأ�شارت 

فيه اإلى امكانية ذلك. واأ�شارت اإلى اأن على الأطراف: 

اإ�شراك بع�شهم البع�س بتي�شري من جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى، على اأ�شا�س املقرتح الذي 
تقدمت به اللجنة حول الو�شع النهائي ملنطقة اأبيي بتاريخ 21 �شبتمرب/ اأيلول 2012، �شعيًا للتو�شول 
اإلى اإجماع  ب�شاأن الو�شع النهائي ملنطقة اأبيي، خلل فرتة �شتة اأ�شابيع من تاريخ اعتماد هذا البيان. 
كما تطلب جلنة ال�شلم والأمن من جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى اأن تقدم لها تقريرا حول 
      .)AUPSC, 2012a, clause 9( نتائج هذا الإ�شراك فور انتهاء فرتة ال�شتة اأ�شابيع املذكورة اعله

يف  الأطراف  اخفقت  اإذا  اأنه،  من   )10 )الفقرة  والأمن  ال�شلم  جلنة  عن  ال�شادر  البيان  حذر  كما 
التو�شل اإلى اتفاق حول امل�شتقبل ال�شيا�شي لأبيي، فاإن اللجنة �شت�شادق على مقرتح جلنة الحتاد الفريقي 
الأمن  جمل�س  من  م�شابهة  م�شادقة  اإ�شت�شدار  اإلى  و�شت�شعى  وملزمًا،  نهائيًا  " باإعتباره  امل�شتوى  رفيعة 
الدويل التابع للأمم املتحدة" . اإل اأنه وبعد امل�شاعي املكثفة التي قام بها ال�شودان لك�شب رو�شيا الإحتادية 
يف �شفه، اختفت مطالبة جلنة ال�شلم والأمن من العلنات اللحقة ومل تتجاوز البيانات ال�شادرة عن 

جمل�س الأمن الدويل  كونها قد طلبت من الطرفني ال�شرتاك ب�شكل بناء يف عملية الو�شاطة.  
الأمم  قوة  اأ�شرفت  متاأزمة:  اأبيي  يف  الأو�شاع  ظلت   ،2013 العام  من  الأولى  الأربعة  ال�شهور  وخلل 
املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي على هجرة  �شلمية حلد كبري للم�شريية، بينما مل يتم القيام باأي خطوة يف 
اإجتاه اإن�شاء اإدارة حملية ومل يتم احراز اأي تقدم يف املفاو�شات حول امل�شتقبل ال�شيا�شي للمنطقة. وبتاريخ 
القيادات  لأبيي جمموعة �شغرية من  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة  قافلة من  رافقت  اأيار،  4 مايو/ 
اأبيي بعد فراغهم من اجتماع للجنة  اأنهم يرغبون يف زيارة �شمال  ال�شيا�شية لدينكا نقوك الذين قرروا 
الإ�شراف امل�شرتكة ملنطقة اأبيي وهي اجلهة التي ت�شرف �شيا�شيا واإداريا على املنطقة. و اأثناء عودتها من 
ديفرا اإلى بلدة اأبيي قامت جمموعة من امل�شريية باإعرتا�س طريقها، الأمر الذي اأدي الى جتميد املوقف. 
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وبعد خم�س �شاعات من املفاو�شات، اأطلق مهاجم من امل�شريية النار على جندي من قوة الأمم املتحدة 
الأمنية املوؤقتة لأبيي كان ي�شطلع بحرا�شة املركبة التي تنقل زعيم دينكا نقوك، كول دينق كول، فاأرداه 
قتيًل، وذلك قبل اطلق النار على الزعيم نف�شه. واأدت عملية الغتيال هذه اإلى تدمري الروابط اله�شة 

اأ�شل بني  دينكا نقوك وامل�شريية.
وبعد عملية الغتيال، ركدت املفاو�شات بني احلكومة ال�شودانية وحكومة جمهورية جنوب ال�شودان. 
وعلى الرغم من التاأكيدات املتكررة على النقي�س من ذلك والتو�شيات الدولية املتكررة، فاإن املفاو�شات 
حول اإن�شاء اإدارة حملية موؤقتة و�شلت اإلى طريق م�شدود. وبالتايل فاإن الو�شع يف اأبيي مياثل اجلدل حول 
اإنتاجه يف املفاو�شات  اأعيد  احلدود ككل: الطريق امل�شدود يف املفاو�شات حول الو�شع النهائي للمنطقة 
حول املوؤ�ش�شات املوؤقتة التي يجب اأن تدير املنطقة احلدودية ريثما يتم جتاوز الأزمة ال�شيا�شية حول الو�شع 
امل�شلحة  القوات  قيام  بعد  يونيو/ حزيران 2011،   20 بتاريخ  وقعت  اتفاقية  للمنطقة. ومبوجب  النهائي 
ال�شودانية باإجتياح املنطقة، كان من املزمع اإن�شاء اإدارة حملية جديدة. ولغاية �شهر �شبتمرب/ اأيلول 2014، 
بعد م�شي اأكرث من ثلث �شنوات على التفاقية الأ�شلية، ما زال اخللف قائما حول هيكلية الإدارة. وقد 
انق�شم الطرفان: ي�شر ال�شودان على اأن يكون له 50 باملائة من مقاعد املجل�س الت�شريعي يف اأبيي، ويدعي 
جنوب ال�شودان اأن هذا الطلب يعترب انتهاكا لتفاقية ال�شرف بني البلدين منحت 60 باملائة من مقاعد 
قوة  على  اأن  يعني  مما  ت�شكيلها،  حول  للخلف  نتيجة  اأبيي  �شرطة  اإن�شاء  يتم  مل  كما  للجنوب.  املجل�س 
الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي اأن تعمل كقوة �شرطة علوة على مهامها يف املنطقة، الأمر الذي يعترب 

جنودها الأثيوبيون غري جمهزين للتعاطي معه.
   ولي�س لدى اأي من الطرفني اهتمام كبري بتاأ�شي�س اإدارة حملية. ويف ظل هكذا و�شع من عدم التيقن، 
حتافظ احلكومة ال�شودانية على �شيطرتها على دفرا، احلقل النفطي الوحيد يف اأبيي، با�شتخدام قوة �شرطة 
تبقى يف املنطقة يف انتهاك لقرارات عديدة �شادرة عن جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة. اإن جعل  
اإن�شاء الإدارة �شرطا م�شبقا لأي مفاو�شات حول الو�شع النهائي لأبيي،  ثم تعطيل اإن�شاء تلك الإدارة، يتيح 
للحكومة ال�شودانية تاأجيل مناق�شة امل�شتقبل ال�شيا�شي لأبيي اإلى اأجل غري م�شمى. وهذا ميكنها من اأن حتاول 
ادارة ا�شتياء امل�شريية اإزاء احتمال ان�شمام اأبيي اإلى جنوب ال�شودان. ففي حني ظل حزب املوؤمتر الوطني 
ل�شنوات ي�شتخدم هذا ال�شخط كاأداة ويقوم بتغذيته، فاإنه يجد نف�شه الآن يف ماأزق. فبعد اأن ظل يعد امل�شريية 
باأبيي منذ 20 عاما، ل ي�شتطيع التخلي عنهم الآن دون الت�شبب بغ�شب عارم، وهو احتمال غري  م�شت�شاغ  
من قبل حزب املوؤمتر الوطني، نظرا للنجاح الذي حققته موؤخرا اجلبهة الثورية ال�شودانية، وبخا�شة حركة 

  .)Craze, 2013a, pp. 98–100( العدل وامل�شاواة، يف جتنيد اأفراد من  امل�شريية
ويعترب اإن�شاء اإدارة حملية م�شرتكة غري مقبول الآن من قبل دينكا نقوك، على الرغم من ادعاءات حكومة 
جمهورية جنوب ال�شودان بالنقي�س من ذلك. فنظرا لإن�شاء القيادة ال�شيا�شية لدينكا نقوك �شيطرة بحكم 
الواقع على اأبيي، با�شتثناء ديفرا، وعودة العديد من املوظفني املدنيني يف الإدارات ال�شابقة، فاإن هناك القليل 
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من احلوافز لل�شتمرار يف املفاو�شات حول اإن�شاء ادارة م�شرتكة قد توؤدي اإلى اإغ�شاب دينكا نقوك اأكرث 
وتهدد �شيطرة الدارة غري الر�شمية على املنطقة. 

ا�شتفت�ء  دينك� نقوك �شنة  2013
يف الن�شف الثاين من العام 2013، مع و�شول املفاو�شات حول اأبيي اإلى طريق م�شدود، بداأت التح�شريات 
الدويل تخلى عنها،  املجتمع  اأن  املنطقة. و�شعر جمتمع دينكا نقوك  اأحادي اجلانب يف  ا�شتفتاء  لإجراء 
وذلك باإ�شراره على اجراء مفاو�شات ثنائية بني حكومة جمهورية جنوب ال�شودان واحلكومة ال�شودانية. 
اأنه �شعر باأن جنوب ال�شودان قد تخلى عنه، وذلك بعد انف�شال هذا الأخري عن ال�شودان.  وخلل  كما 
قيام  بعد  وذلك  م�شطرد،  نحو  على  ت�شاوؤل  حمل  اأبيي  ملنطقة  ال�شودان  جنوب  دعم  �شار   ،2013 العام 
الرئي�س �شالفا كري بتنحية عدد من كبار امل�شئولني املنحدرين من اأبيي كجزء من حماولته لتوطيد ال�شلطة 

يف امل�شتويات العليا من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان.  
بداأت يف �شهر اغ�شط�س/ اآب التح�شريات ب�شكل جدي لإجراء ال�شتفتاء اأحادي اجلانب يف اأبيي. وخ�شيت 
اأن  واقرتحت  ال�شتفتاء  من  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  نفور  من  املنطقة  يف  ال�شيا�شية  القيادة 
اعلن النوايا بالن�شمام اإلى جنوب ال�شودان �شيكون كافيا. اإل اأن جمتمع دينكا نقوك �شعر، مع مراوحة 
املفاو�شات مع ال�شودان ملكانها والتزام املجتمع الدويل باملفاو�شات الثنائية بني الدولتني، باأن ال�شتفتاء 
النخبة  اأجربت  املحلي  ال�شعور  ولهذا  نف�شه،  املجتمع خلدمة  به  يقوم  اأن  الذي ميكن  الوحيد  ال�شيء  هو 

ال�شيا�شية على الإن�شياع. 
و�شاندت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان ال�شتفتاء يف البداية واأطلقت، اإلى جانب القيادة ال�شيا�شية 
لدينكا نقوك، حملة �شيا�شية واإعلمية عالية امل�شتوى لل�شغط على املجتمع الدويل حتى يجرب احلكومة 
�شبتمرب/  �شهر  به يف  تقدمت  الذي  امل�شتوى  رفيعة  الفريقي  قبول مقرتح جلنة الحتاد  ال�شودانية على 
اأيلول see Small Arms Survey, 2013c( 2012(. وبالرغم من هذه احلملة، يف اجتماع عقد بتاريخ 23 
�شبتمرب/ اأيلول 2013، حثت جلنة ال�شلم والأمن كل البلدين على اإن�شاء مفو�شية ا�شتفتاء اأبيي، و�شددت 

على عدم اإتخاذ اأي خطوات اأحادية اجلانب واأن اأي ا�شتفتاء �شيكون متوقفا على موافقة البلدين. 
اأيلول، اأ�شر دينق األور كول، وهو وزير  15 �شبتمرب/  ونتيجة لالحباط من غياب دعم كاف، وبتاريخ 
خارجية جنوب ال�شودان ال�شابق وكان ي�شغل اآنذاك من�شب رئي�س اللجنة الوطنية العليا ل�شتفتاء اأبيي- 
اإحدى الهيئات املنظمة لل�شتفتاء- على امتام تنفيذ ال�شتفتاء بغ�س النظر عن دعم حكومة جمهورية 
جنوب ال�شودان. وتكاثفت التح�شريات يف بداية �شهر اكتوبر/ ت�شرين اأول، مع و�شول دينق اإلى املنطقة 
دينق،  بيونق  لوكا  اأول،   ت�شرين  اكتوبر/   31 بتاريخ  ق�شري،  بوقت  وتبعه  اأول  ت�شرين  اكتوبر/   8 بتاريخ 
الرئي�س امل�شرتك ال�شابق عن جنوب ال�شودان يف اللجنة امل�شرتكة للإ�شراف على اأبيي. وعاد جمتمع دينكا 
نقوك اإلى املنطقة باعداد كبرية يف �شهري �شبتمرب/ اأيلول واكتوبر/ ت�شرين اأول، مما نتج عنه عقد موؤمتر 
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باإجراء  اأبيي  ل�شتفتاء  العليا  املفو�شية  كلف  والذي  اأول  ت�شرين  اكتوبر/   18 بتاريخ  املحلي  اأبيي  جمتمع 
ا�شتفتاء اأحادي اجلانب نيابة عن املجتمع . 

ومت تنظيم ال�شتفتاء مبوجب مقرتح جلنة الحتاد الأفريقي رفيعة امل�شتوى. واملوؤهلون للت�شويت كانوا  
الدينكا نقوك ف�شًل عن اأولئك الذين لهم م�شكن دائم يف منطقة اأبيي كما ن�س عليه القرار الذي �شدر 
عام 2009 عن املحكمة الدائمة للتحكيم يف لهاي. وال�شتفتاء نف�شه م�شى دون اأي م�شاكل كبرية. ومت 
اأول  اأبيي ومتت غالبية عملية القرتاع خلل  اعداد ما جمموعه 29 مركزا للقرتاع يف حميط منطقة 
يومني من ال�شتفتاء )27-28 اكتوبر/ ت�شرين اأول(. ويف حني مل تر�شل اأي من الأمم املتحدة اأو الحتاد 
الفريقي مراقبني ر�شميني، فاإن قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي وو�شائل اعلم عاملية، ومراقبون 
 .)Cross and Flatman, 2013( م�شتقلو ممن �شهدوا الإقرتاع اأفادوا باأنه مل حتدث �شوى جتاوزات قليلة
�شوتوا  باملائة   99 يقارب  وما  باأ�شواتهم،   64.433 منهم  اأدلى   ،64.775 للقرتاع  امل�شجلني  عدد  بلغ 

ل�شالح ان�شمام اأبيي اإلى جنوب ال�شودان. 
القيادة  لدى  لي�س  اأنه  اإل  اأول.  ت�شرين  اكتوبر/   31 بتاريخ  ال�شتفتاء  بنتائج  اأبيي  بلدة  واحتفلت 
النتائج املو�شوعية لل�شتفتاء . فمن جانب، كان ال�شتفتاء  اأوهام من حيث  اأي  ال�شيا�شية لدينكا نقوك 
م�شمما لل�شتهلك الداخلي، ولإعادة الأمل واحرتام الذات ملجتمع دينكا نقوك املحبط الذي ل يوؤخذ 
برايه يف املفاو�شات اأحادية اجلانب بني حزب املوؤمتر الوطني واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان. كما 
ي�شع ال�شتفتاء املفاو�شات حول اأبيي على اأر�شية جديدة. وتاأمل القيادة ال�شيا�شية اأن يتمكنوا، بدل من 
هيمنة م�شاألة اإن�شاء الدارة امل�شرتكة على املفاو�شات، من الدفع باجتاه العرتاف الدويل بال�شتفتاء اأو 
ان�شجاما مع  به  ا�شتفتاء معرتف  اإجراء  بهدف  الدويل  واملجتمع  ال�شغط على كل من احلكومتني  زيادة 
اإلى  الن�شمام  ل�شالح  اأبيي  ت�شويت  عنه  �شينتج  والذي  امل�شتوى،  رفيعة  الفريقي  الحتاد  مقرتح جلنة 

جنوب ال�شودان. 
وعار�س امل�شريية ال�شتفتاء بحزم. وقبل قيامه، وعد العديد من القادة ال�شيا�شيني املرتبطني بحزب 
اأفراد   بع�س  النتائج، هدد  اعلن  وبعد  ال�شتفتاء قدمًا.  با�شعال احلرب يف حال م�شي  الوطني  املوؤمتر 
ا�شرتاتيجية  واأ�شبحت  �شريعا  التهديدات  التخلي عن هذه  اأنه مت  اإل  ا�شتفتاء مناف�س،  باإجراء  امل�شريية 
امل�شريية هي التقليل من �شاأن ا�شتفتاء دينكا نقوك. وهناك فر�شة �شئيلة لقبول امل�شريية مبقرتح جلنة 
الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى، فرغم اأنها ت�شمن مراعي امل�شريية داخل اأبيي ورغم اأن القيادة ال�شيا�شية 
لدينكا نقوك قد �شعت حثيثًا لتو�شيح اأن ال�شتفتاء لن يوؤثر على حقوق امل�شريية، اإل اأن الرعاة  ال�شماليني 
بوا�شطة   رعيهم   م�شارات  واأغلت   2005 عام  منذ  ال�شودان  جنوب  يف  كبرية  مل�شايقات  يتعر�شون  ظلوا 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واحلكومة على م�شتوى الولية. ولديهم ما يربر قلقهم ب�شاأن م�شتقبل 

�شبل ك�شب عي�شهم  يف حال ان�شمت اأبيي اإلى جنوب ال�شودان.
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ويف  الثنائية.  باملفاو�شات  حازم  ب�شكل  ملتزمًا  وظل  ال�شتفتاء  بنتائج  الدويل   املجتمع  يعرتف  ومل   
بداية �شهر نوفمرب/ ت�شرين اأول، قامت جلنة ال�شلم والأمن بزيارة اأبيي، بعد منع احلكومة ال�شودانية 
لزيارة كان من املقرر اأن تتم يف 26-27 اكتوبر/ ت�شرين اأول، لأنها مل ترغب اأن تتزامن الزيارة التي يقوم 
بها املجل�س مع ال�شتفتاء. وبتاريخ 6 نوفمرب/ ت�شرين ثاين، قام ال�شيا�شي من غينيا ال�شتوائية  انريكي 
نو�س اأجنو �شومو الذي يقود فريق ال�شلم والأمن، مبخاطبة دينكا نقوك يف كلمة األقاها يف بلدة اأبيي. 
وعرب عن عدم اتفاقه مع ال�شتفتاء واأكد على اأن التو�شل اإلى حل للأزمة يف اأبيي ل يكون اإل من خلل 
املفاو�شات بني ال�شودان وجنوب ال�شودان. واندلعت بعدها الحتجاجات يف املجمع الرئي�شي لقوة الأمم 
املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي، ب�شبب �شعور دينكا نقوك باأن جلنة ال�شلم والأمن اخفقت يف العرتاف باأن 
تعبريا عن  امل�شتوى وجاء  رفيعة  الفريقي  اأجري ح�شب مقرتح جلنة الحتاد  اأحادي اجلانب  ال�شتفتاء 

رغبة املجتمع يف تقرير امل�شري. 
اإلى �شعوبة الو�شع الذي وجد  وجاء البيان الذي �شدر عن جلنة ال�شلم والأمن بعد الزيارة لي�شري 
املجتمع الدويل نف�شه فيه. واعرتف البيان بـ "احلق الثابت لأهايل اأبيي يف تقرير امل�شري"، اإل اأنه رف�س 
اأنها  )AUPSC, 2013(. وكان املوقف الذي اتخذته جلنة ال�شلم والأمن هو، رغم  العرتاف بال�شتفتاء 
تعرتف فيما بينها باأن اأهايل اأبيي يرغبون بالن�شمام اإلى جنوب ال�شودان، األ اأن هذا ل ميكن اأن يحدث 
دون موافقة ال�شودان. وجاء تقرير �شدر عن الأمني العام للأمم املتحدة بتاريخ 27 نوفمرب/ ت�شرين ثاين 
بذات القدر من الت�شكك، م�شريا اإلى اأن "ال�شتفتاء اأحادي اجلانب الذي نظمه جمتمع  دينكا نقوك  اأدى 
فقط اإلى رفع وترية التوترات بني املجتمعات املحلية وله قدرة كامنة على تقوي�س التقدم املتوا�شع الذي 

.)UN Security Council, 2013, p. 8( "احرزته حكومتا ال�شودان وجنوب ال�شودان
وجاء البيان الذي �شدر عن جلنة ال�شلم والأمن بعد الزيارة موؤ�شرا عن �شعوبة الو�شع الذي وجد 
املجتمع الدويل نف�شه فيه. واعرتف البيان بـ "احلق الثابت لأهايل اأبيي يف تقرير امل�شري"، اإل اأنه رف�س 
بينما  هو،  والأمن  ال�شلم  جلنة  اتخذته  الذي  املوقف  وكان   .)AUPSC, 2013( بال�شتفتاء  العرتاف 
تعرتف فيما بينها باأن اأهايل اأبيي يرغبون بالن�شمام اإلى جنوب ال�شودان، اأن هذا ل ميكن اأن يحدث دون 
موافقة ال�شودان. وكان تقرير �شدر عن الأمني العام للأمم املتحدة بتاريخ 27 نوفمرب/ ت�شرين ثاين على 
نف�س القدر من الت�شكك، م�شريا اإلى اأن "ال�شتفتاء اأحادي اجلانب الذي نظمه جمتمع نغوك دينكا املحلي 
اأدى فقط اإلى رفع وترية النزاعات بني املجتمعات املحلية ويحمل يف طياته القدرة على تقوي�س التقدم 

.)UN Security Council, 2013, p. 8( "املتوا�شع الذي احرزته حكومتا ال�شودان وجنوب ال�شودان
وبتاريخ 1 نوفمرب/ ت�شرين ثاين، قال رئي�س الوزراء الأثيوبي، هايل مريام دي�شالني،  اأن بلده – التي 
تزود قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي باجلنود- لن تعرتف بنتائج ال�شتفتاء. ويكمن خلف جميع 
رفيعة  الفريقي  يعقد ح�شب مقرتح جلنة الحتاد  ا�شتفتاء  اأن  باأنه، يف حني  ال�شعور   الت�شريحات  هذه 
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امل�شتوى �شيكون مرغوبا، فاإنه ميكن  فقط اأن يتم يف �شياق املفاو�شات بني ال�شودان وجنوب ال�شودان، واأن 
الدولتان ولي�س اأهايل اأبيي هما من عليهما يف نهاية املطاف حتديد امل�شتقبل ال�شيا�شي للمنطقة.  

وقللت احلكومة ال�شودانية من �شاأن ال�شتفتاء. و�شرح اخلري الفهيم، الرئي�س امل�شارك عن ال�شودان 
)امل�شريية( يف اللجنة امل�شرتكة لأبيي، اأن ال�شتفتاء لي�س له مفعول ولن يكون له اي تاأثري على املفاو�شات 
بني البلدين. وا�شرتاتيجية احلكومة ال�شودانية هي حتا�شي احلديث عن ال�شتفتاء يف حماولة منها حل�شر 

اأهميته يف حدود متدنية.
اإلى احل�شول على اعرتاف  نقوك  دينكا  قيادة  تركيز  الدويل لل�شتفتاء، حتول  املجتمع  وبعد رف�س 
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  فاإن  لل�شتفتاء،  التح�شري  اطار  ويف  به.  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة 
ال�شودان قد دعمته ، ولحقًا، بعد اأن اأ�شبح واقعا واأ�شبح معروفا مدى قوة املعار�شة الدولية للم�شروع، 
ال�شودان،  جنوب  اإعلم   وزير  و�شرح  اأبيي،  يف  يحدث  كان  ما  عن  بنف�شها  نائية  قوية  بيانات  اأ�شدرت 
مايكل ماكوي لويث، بتاريخ 30 اكتوبر/ ت�شرين اأول، اأن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان مل يكن لها اأي 
دور يف ال�شتفتاء. اإل اأن تلك الت�شريحات م�شممة جزئيا لأغرا�س ال�شتهلك الدويل: نظرا لنتقادات 
الأمم املتحدة والحتاد الفريقي لل�شتفتاء، فاإن الدعم العلني للعملية �شينطوي على خطورة من الناحية 
ال�شيا�شية. ومهما يكن من اأمر، فاإن الدعم غري الر�شمي كان مرتقبا. وقد ادعت حكومة جمهورية جنوب 
عاد  الولية من  م�شتوى  على  و�شاعدت احلكومة  ال�شودان،  اأبيي جزء من جنوب  اأن  زمن  منذ  ال�شودان 
ال�شودان  العديد من وزراء جنوب  للم�شاركة يف ال�شتفتاء، وح�شر  ا�شتعدادا  اأبيي  اإلى  من  دينكا نقوك 
الحتفالت التي اأقيمت يف اأبيي بتاريخ 31 اكتوبر/ ت�شرين اأول. اإل اأنه من غري املرجح اأن يوؤدي ال�شتفتاء 
اإلى تغيري ال�شرتاتيجية التفاو�شية التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب ال�شودان. فمنذ رف�س احلكومة 
ال�شودانية ملقرتح جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�شتوى، فاإن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان قد دعت 
مرارا الحتاد الفريقي وجمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة  اإلى اتخاذ دور اأبرز يف حل الأزمة يف 

اأبيي، ومن  املرجح اأن ت�شبح  نتائج ال�شتفتاء اأداة ت�شاف اإلى غريها لدعم هذه ال�شرتاتيجية.  
تدعم  فاإنها  ال�شتفتاء،  على  ر�شميا  امل�شادقة  ال�شودان  ت�شتطيع حكومة جمهورية جنوب  ل   ويف حني 
ادارة  دينكا نقوك القائمة بحكم الواقع يف اأبيي. وقد تربع الرئي�س �شالفا كري بـ 12 مركبة لقيادة  دينكا 
نقوك يف �شهر يوليو/ متوز 2014 وقامت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان بتحويل 24 مليون جنيه جنوب 
�شوداين )5.3 مليون دولر اأمريكي( اإلى ادارة اأبيي لدفع م�شتحقات املوظفني العامني يف املنطقة. وبتاريخ 
18 اغ�شط�س/ اآب 2014، التزمت وزارة �شحة جنوب ال�شودان باإعادة بناء م�شت�شفى اأبيي وتدريب الكادر 
الطبي العامل يف املنطقة. واإلى جانب هذا الدعم القت�شادي، فاإن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان توا�شل 
اإ�شرارها باأن اأبيي تنتمي اإلى دينكا نقوك. وبتاريخ 24 يوليو/ متوز، اأ�شدر وزير خارجية جنوب ال�شودان 
بيانا طالب فيه مبغادرة امل�شريية لأبيي مدعيا اأن املنطقة تنتمي لدينكا نقوك. ونظرا للنزاعات ال�شيا�شية 
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احلالية يف جنوب ال�شودان، ل ميكن حلكومة جمهورية جنوب ال�شودان املخاطرة بتنفري دينكا نقوك، الذين 
ي�شغل العديد منهم منا�شب هامة �شمن الت�شل�شل الهرمي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان.

اإل اأنه من غري املرجح اأن تقوم حكومة جمهورية جنوب ال�شودان بتقدمي دعم اأكرث تاأكيدا لدينكا نقوك. 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  ين�شمون  الذين  امل�شريية  اأفراد  عدد  حيال  قلقة  ال�شودانية  واحلكومة 
اأبيي،  على  امل�شاومة  خلل  من  ال�شماليني  الرعاة  بتنفري  تخاطر  ولن  وامل�شاواة،  العدل  وحركة  – �شمال 
وبالتايل فمن املرجح اأن تبقى املفاو�شات تراوح مكانها. وعلى وجه امل�شاواة، يف حني قدمت القوات امل�شلحة 
ال�شودانية منذ �شهر دي�شمرب/ كانون اأول 2013 دعما متوا�شعا فقط للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- يف 
املعار�شة، فاإن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان تدرك اأنه ، حال �شاءت العلقات بني احلكومة ال�شودانية 
اإلى تقدمي  ال�شودان ل�شتفتاء  دينكا نقوك، فاأن هذا �شيوؤدي  ال�شعبية لتحرير  وبينها ب�شبب دعم احلركة 
القوات امل�شلحة ال�شودانية للمزيد من الدعم لقوات املتمردين. وعلى وجه امل�شاواة، تدرك حكومة جمهورية 
جنوب ال�شودان اأنها، حال قبلت بنتائج ا�شتفتاء �شهر اكتوبر/ ت�شرين اأول، فاإن اأبيي لن تتمكن بغري موافقة 
امل�شلحة  القوات  بني  م�شلح  نزاع  دون  ال�شودان  جنوب  اإلى  الن�شمام  من  وامل�شريية  ال�شودانية  احلكومة 

ال�شودانية واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان.    
ومع التزام كل من الحتاد الفريقي والأمم املتحدة باملفاو�شات الثنائية، والتزام احلكومة ال�شودانية 
باإن�شاء ادارة م�شرتكة – وهذا ما يرف�سه ب�سكل كامل جمتمع دينكا نقوك- ك�سرط م�سبق للمفاو�سات حول 
امل�شتقبل ال�شيا�شي لأبيي، يبدو من غري املرجح اأن يتم العرتاف بال�شتفتاء اأو اأن يتم حل الأزمة يف اأبيي 
يف امل�شتقبل القريب. وهذا هو احلال ب�شكل خا�س نظرا للهيجان احلايل يف جنوب ال�شودان، الذي يحتل 
اهتمام املجتمع الدويل وحكومة جمهورية جنوب ال�شودان، مما يجعل من غري املرجح اأن يتم الدفع باجتاه 

حل الو�شع القائم يف اأبيي يف الوقت الذي ي�شتمر فيه هذا النزاع.  
وحتى بداية �شهر �شبتمرب/ اأيلول 2014، فاإن هذا يرتك لقيادة  دينكا نقوك املتمكنة حديثًا ال�شيطرة 
بحكم الواقع على اأبيي، لكن دون اعرتاف دويل اأو قوة اأمنية تتيح لها احل�شول على قدر ملئم من الإعانات 
اأو الت�شرف كاإدارة عاملة. وتعمل قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي كقوة اأمنية للمنطقة. وبتاريخ 29 
مايو/ اأيار 2014، قام جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة بتجديد تكليف قوة الأمم املتحدة الأمنية 
املوؤقتة لأبيي حتى 15 اكتوبر/ ت�شرين اأول. وحتى نهاية �شهر اغ�شط�س/ اآب، كان لدى القوة 4.088 جنديا 
يف املنطقة. وبعد ا�شتفتاء اكتوبر/ ت�شرين اأول، كان على قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي الإ�شراف 

على مو�شم هجرة امل�شريية باأحداث عنف متكررة. 

املواجه�ت بني امل�شريية ودينك� نقوك 
اأيار  مايو/  �شهري  خلل  اأخ�س  وجه  على  حمتدمة  وامل�شريية  نقوك  دينكا  بني  ال�شطدامات  كانت 
ويونيو/ حزيران من العام 2014. وكما هو معتاد ، �شهدت نهاية مو�شم الرعي عددا من الغارات التي 
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ت�شتهدف �شلب املوا�شي �شنها م�شريية على قطعان اأبقار دينكا نقوك، اإذ ي�شعى الرعاة ال�شماليني لزيادة 
اأعداد قطعانهم. وكانت هذه الغارات اأكرث انق�شاما مما كانت عليه يف ال�شنوات الأخرية ب�شبب النهيار 
التام يف العلقات بني امل�شريية ودينكا نقوك. ويقوم امل�شريية حاليا بالرعي يف اأبيي فقط مبرافقة قوة 
الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي. فقيام امل�شريية بالرعي ل يحتاج ملوافقة دينكا نقوك، كما كان عليه 
جمتمعات  مع  جيدة  علقات  على  للحفاظ  امل�شريية  حاجة  من  يقلل  مما  ال�شابقة،  ال�شنوات  يف  احلال 
اأيار، قتل اثنني من دينكا نقوك يف ليو )التي تقع على بعد 21  دينكا نقوك امل�شيفة. وبتاريخ 18 مايو/ 
كم �شرق بلدة اأبيي( خلل �شغينة ب�شاأن غارات. وبتاريخ 25 مايو/ اأيار، قام مغريون من امل�شريية بنهب 
158 من الأغنام واخلراف من حميط دنغوب. وا�شتعادت لحقا قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي 
معظم املا�شية من حميط قويل �شمايل اأبيي. وبتاريخ 4 يوليو/ متوز، مت نهب 300 راأ�س من املا�شية قرب 
رومامري، وا�شتعادت قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي غالبية هذه املوا�شي مرة اأخرى. وبتاريخ 14 
اأربعة من  دينكا نقوك ونهب 52 راأ�شا من املا�شية من  يونيو/ حزيران، قام مغريون من امل�شريية بقتل 
خارج بلدة اأبيي. ون�شبة لظروف املو�شم املطري القا�شي فاإن قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي مل 
تتمكن من ا�شتعادة املا�شية اأو حتديد مكان من قاموا بالغارة. وبتاريخ 16 يوليو/ متوز، قتل مغريون من  
امل�شريية خم�شة مدنيني و�شرقوا حوايل 800 راأ�س من املا�شية قرب ونروك، التي تقع تبعد حوايل 4 كم 
اإلى اجلنوب الغربي من بلدة اأبيي. وتعر�شت دورية قوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي التي ا�شتجابت 
للغارة لإطلق نار من قبل  امل�شريية قرب ناينكور. ومت ا�شرتجاع حوايل 150 راأ�شا من املا�شية، لكن تعذر 

العثور على املغريين. 
كول،  دينق  بولبيك  وادعى  الغارات.  هذه  تدعم  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  اأن  نقوك  دينكا  يدعي 
الزعيم الأكرب لدينكا نقوك، اأن الغارة التي جرت يف 14 يونيو/ حزيران قام بتنفيذها مقاتلون يرتدون 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ممثل  جماك،  بيونق  دينق  وادعى  ال�شودانية.  امل�شلحة  القوات  زي 
امل�شئول عن اأبيي، اأن الهجوم الذي وقع بتاريخ 16 يوليو/ متوز �شارك يف تنفيذه م�شريية وحركة وحدة 
جنوب ال�شودان التابعة لتوما�س تيل. وتيل، املكروه ب�شدة يف اأبيي، ينحدر من  دينكا تويك وقد قاتل مع 
القوات امل�شلحة ال�شودانية يف جنوب كردفان خلل احلرب الأهلية الثانية وكان م�شوؤول عن بع�س اأعمال 
العنف التي وقعت يف اأبيي عام 2008، عندما اأدى ا�شتباك بني القوات امل�شلحة ال�شودانية واجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان اإلى تدمري بلدة اأبيي.  
الهجمات.  ال�شودانية يف  امل�شلحة  القوات  م�شاركة  لأبيي  املوؤقتة  الأمنية  املتحدة  الأمم  قوة  توؤكد  ومل 
وفقد ظلت القوات امل�شلحة ال�شودانية تقوم بت�شليح ورعاية قوات امل�شريية يف العديد من املنا�شبات على 
مدى العقد املا�شي، اإل اأنه ل ميكن التثبت من مدى م�شاركتها يف املواجهات التي جرت موؤخرا. ومهما 
يكن من اأمر، قام امل�شريية بالإغارة على مواقع جنوب بلدة اأبيي يف فرتة من مو�شم الهجرة  كانت اإبانها 
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الغالبية العظمى من الرعاة اإما يف حميط قويل يف املنطقة ال�شمالية من اأبيي اأو  يف غرب كردفان، مما 
ا�شتقرار  لزعزعة  حماولت  بل  الرعي،  مو�شم  نهاية  غارات  جمرد  تكن  مل  الغارات  هذه  اأن  اإلى  ي�شري 
اأبيي. وعلى اأقل القليل، اأظهرت التدهور التام يف العلقات بني امل�شريية ودينكا نقوك. ونظرا للنزاعات 
امل�شتمرة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان، فاإن هذا النهيار التام وتدين الرتكيز الدبلوما�شي والدويل على 

اأبيي يعني اأنه من غري املرجح حدوث تغيري يف الو�شع ال�شيا�شي للمنطقة يف امل�شتقبل القريب. 
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5. منطقة الـ 14 ميل  

خلفية
يعترب دينكا ملوال ال�شكان الرئي�شيون يف منطقة الـ 14 ميل، المتداد املتنازع عليه للأرا�شي التي متتد 
عرب  ويهاجر  دارفور.  و�شرق  الغزال  بحر  �شمال  بني  العرب،  بحر  كري/   نهر  جنوب  ميل   14 م�شافة 
الرزيقات مو�شميا اإلى املنطقة خلل مو�شم اجلفاف لكي ترعي موا�شيهم جنوب نهر كري. وعقب نزاعات 
حول املراعي بني املجموعتني عام 1918، حاول حاكم دارفور الربيطاين فر�س حدود رعي جديدة وقام 
باإن�شاء منطقة رزيقات متتد م�شافة 40 ميل جنوب كري . وا�شتكى دينكا ملوال ب�شدة ويف عام 1924 مت 
والرائد  دارفور،  حاكم  مونرو،  باتريك  ا�شم  )يحمل  ويتلي  مونرو-  خط  اإن�شاء  مت  ت�شوية:  على  التفاق 
مريفن ويتلي، حاكم بحر الغزال( ليمتد م�شافة 14 ميل جنوب نهر كري وهكذا جرى ت�شكيل اإحداثيات 

املنطقة املعا�شرة التي تعرف با�شم منطقة الـ 14 ميل. 
وجاءت منطقة الـ 14 ميل كاإ�شافة متاأخرة اإلى اخلريطة التي اعدتها جلنة الحتاد الفريقي رفيعة 
ال�شودانية  ا�شرار احلكومة  بناء على  ا�شيفت  وقد  ال�شلح.  الآمنة منزوعة  للمنقطة احلدودية  امل�شتوى 
التي ادعت اأن عدم �شمول كامل املنطقة )ولي�س فقط اجلزء ال�شمايل منها( يف املنطقة احلدودية الآمنة 
منزوعة ال�شلح �شيكون للتنازل عن الأرا�شي ل�شالح جنوب ال�شودان. ول ين�شجم هذا الدعاء مع اتفاقية 
وراء حتفيز احلكومة  الأكرث م�شداقية  الدافع  �شابقا،  مناق�شته  وكما متت  الأمنية.  اأيلول  �شبتمرب/   27
ال�شودانية على ا�شافة منطقة الـ 14 ميل اإلى املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح هو رغبتها يف قطع 
خطوط امداد اجلبهة الثورية ال�سودانية من �سمال بحر الغزال واإجبار اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان 

على الن�شحاب من مواقعه على طول نهر كري.
وجنوب  ال�شودان  بني  احلدود  تفر�شها  التي  التحديات  بع�س  على  مثال  ميل   14 الـ  منطقة  وتعترب 
ال�شودان. خط مونرو-ويتلي الذي قد ي�شبح خطا لل�شيادة الوطنية املطلقة يف�شل بني ال�شودان وجنوب 
ال�شودان، كان الهدف الأ�شا�شي منه حتديد منطقة لرعي الرزيقات. وحتى داخل هذه املنطقة، كان هناك 
اأماكن حقوق رعي لدينكا ملوال واأماكن اأخرى تت�شاطر فيها املجموعتني حقوق الرعي. ومنذ عام 2005، 
بقيت منطقة الـ 14 ميل، منطقة ذات حقوق رعي م�شرتكة، اإل اأن كل املجموعتني تطالبان باحلد الأق�شى 
اإلى  اإلى  �شمال نهر كري مب�شافة بعيدة، و�شول  اأرا�شيهم متتد  باأن  املالوال دينكا  الأرا�شي. ويحتج  من 
املريم، واأن هذه الأرا�شي يجب اأن تكون جزءا من جنوب ال�شودان، يف حني يطالب الرزيقات مبنطقة الـ 
14 ميل الواقعة جنوب نهر كري. وبعد انف�شال جنوب ال�شودان، ازدادت حدة هذه املطالبات ب�شبب خوف 

اجلانبني اأن احلدود القومية �شتقطع طرق الرعي التقليدية وحترمهم من اأرا�شي رعوية اأ�شا�شية.  
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جنوب  جمهورية  حلكومة  التفاو�شية  املواقف  كبري  ب�شكل  ملوال  ودينكا  الرزيقات  مطالب  وتعك�س 
القرى  وتت�شمن  املواقف.  هذه  خلف  الدوافع  اختلف  من  الرغم  على  ال�شودانية،  واحلكومة  ال�شودان 
الواقعة على طول نهر كري يف منطقة الـ 14 ميل مواقع ا�شرتاتيجية وع�شكرية هامة جلي�شي احلكومتني، 
ال�شعبي  �شيطرة اجلي�س  اأن  ال�شودانية  تعتقد احلكومة  الدولتني. كما  اإلى جانب ممرات موا�شلت بني 
لتحرير ال�شودان على هذه القرى تتيح للجبهة الثورية ال�شودانية نقل المدادات  من جنوب ال�شودان اإلى 
ال�شودان. ويف حني حافظت اجلبهة الثورية ال�شودانية على وجودها يف �شمال بحر الغزال خلل العامني 
2011-12، فل يوجد ما يثبت اأن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان تزود حركة العدل وامل�شاواة بالأ�شلحة 

عرب كري اآدم، على الرغم من ادعاءات احلكومة ال�شودانية بذلك.  
ونظرا لهذه املوارد، وامل�شائل املتاأ�شلة حول الأمن الداخلي، واأهمية دينكا ملوال والرزيقات كدوائر 
دعم �شيا�شي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان وحزب املوؤمتر الوطني، على التوايل، فاإن هناك اأمل �شئيل 

يف التو�شل اإلى اتفاق حول احلدود النهائية بني �شمال بحر الغزال و�شرق دارفور يف امل�شتقبل املنظور. 
فاإن  ال�شيا�شية،  للمفاو�شات  و�شاحة  املجموعتني  بني  م�شرتكة  رعي  لأماكن  موقعا  كونها  اإلى  اإ�شافة 
منطقة الـ 14 ميل حاليا ت�شكل جزءا من املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح. وعندما جرى الإعلن 
عن اتفاقية 27 �شبتمرب/ اأيلول الأمنية، احتج  دينكا ملوال ب�شخب يف كل من اأويل وجوبا. وانعك�س هذا 
العرتا�س على موقف بول مالونق اأوان، الذي كان ي�شغل حينها من�شب وايل �شمال بحر الغزال، والذي 
"اأرا�شي  يف  ال�شلح  منزوعة  الآمنة  احلدودية  املنطقة  بوجود  ال�شماح  رف�شهم  على  لولية  اأهايل  �شكر 

اأ�شلفهم". 
الغزال  بحر  �شمال  ولية  �شحبت  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  مار�شته  الذي  ال�شغط  وبعد 
اعرتا�شها على املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح، اإل اأن الأ�شباب الهيكلية لذلك العرتا�س ظلت 
قائمة. وي�شعر دينكا ملوال اأن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح �شتعني الن�شحاب من الأرا�شي 
التي نزحوا منها خلل احلرب الأهلية الثانية والتي خ�شروا اأقارب لهم يف الدفاع عنها، خلل احلرب 
الأهلية وخلل املواجهات التي وقعت موؤخرا يف حميط قرية كري اآدم. وعلوة على ذلك وبعد ا�شتقلل 
جنوب ال�شودان، ينمو احل�س القومي يف اأنحاء جانب جنوب ال�شودان من احلدود ويعتقد  دينكا ملوال اأنهم 
غري م�شطرين مل�شاركة اأرا�شيهم مع الرزيقات . ويف حني اأ�شارت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان اإلى 
اأن املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح ل تعني اأن على املجتمع التخلي عن مطالبها يف منطقة الـ 
14 ميل، فاإن  دينكا ملوال يدركون اأنه دون اقرتاب التو�شل اإلى اتفاق حول احلدود النهائية بني البلدين، 
فاإن اإن�شاء املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح �شيعني غياب احلماية التي يوفرها اجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان عن املناطق الرعوية ذات الأهمية. 



 54     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 34

الو�شع الراهن املتحول ب��شتمرار 
"الآليات القبلية امل�شرتكة" يتعني عليها حل النزاع يف  اأيلول الأمنية، فاإن  مبوجب اتفاقية 27 �شبتمرب/ 
منطقة الـ 14 ميل.  ولكن، منذ احلرب الأهلية الثانية، ظل تدخل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان  يحل 
الرعي. وخلل مو�شم رعي  تتحكم يف  موؤ�ش�شة حدودية  بو�شفها  ملوال  ودينكا  الرزيقات  ملتقيات  حمل 
لتحرير  ال�شعبي  �شفاعة اجلي�س  بعد  اإل  الـ 14 ميل  بالرعي يف منطقة  للرزيقات  ي�شمح  2011- 12، مل 

ال�شودان وحكومة �شمال بحر الغزال، كان هذا م�شتوى الكراهية جتاه الرعاة ال�شماليني. 
وتاأكدت خماوف دينكا ملوال ب�شاأن ا�شتدامة منطقة الـ 14 ميل بعيد �شحب اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
�شهر  يف  املنطقة-  يف  الرئي�شية  قواعده  من  قاعدتان  – وهما  ووارغويت  اآدم  كري  من  لقواته  ال�شودان 
مار�س/   25 بتاريخ  ملوال  لدينكا  م�شتقرات  رزيقات مبهاجمة  قوات  قامت  وذلك عندما  اآذار،  مار�س/ 
اآذار 2013 ، ما اأدى اإلى مقتل تلثة اأ�شخا�س و�شرقة 200 راأ�س من املا�شية. ولقد مثل ان�شحاب اجلي�س 
ال�شعبي  اجلي�س  وكان  هذا  ال�شودانية.  احلكومة  ل�شالح  بانقلب  اأ�شبه  �شيئًا  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان قد اأحتل كري اآدم يف �شهر اكتوبر/ ت�شرين اأول 2010 وقام يف وقت لحق بتعزيز مواقعه 
يف منطقة الـ 14 ميل يف وارغويت و�شماحة وكري اآدم. وقد ا�شتخدمت القوات امل�شلحة ال�شودانية احلملت 
اجلوية ب�شكل متكرر يف حماولة لزعزعة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، حيث قامت بغارات جوية يف 
�شهر اكتوبر/ ت�شرين اأول ونوفمرب/ ت�شرين ثاين من العام 2010، وعاودت الكرة من جديد خلل �شهري 

ابريل/ ني�شان ومايو/ اأيار 2012  ويف �شهر دي�شمرب/ كانون اأول 2012. 
اأعله  يرد  كما  ميل،   14 الـ  منطقة  كامل  من  ين�شحب  مل  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  اأن  اإل 
بالتف�شيل يف الق�شم املتعلق باملواقع الع�شكرية من ورقة العمل هذه. وبالرغم من التواجد امل�شتمر لقوات 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف منطقة الـ 14 ميل، بعد طلعات ال�شتطلع اجلوي التي نفذت خلل 
23-24 مار�س/ اآذار 2013، ادعت بعثة الآلية امل�شرتكة لر�شد احلدود والتحقق منها اأن اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان قد ترك مواقعه يف حميط كري اآدم. وقادت رحلت ال�شتطلع اللحقة التي قامت بها 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قواعد  باإ�شتثناء   ، الع�شكري  الوجود  من  املنطقة  بخلو  تفيد  تقارير  اإلى  البعثة 
على  جاءت  قد  ال�شهود  وتقارير  ال�شناعية  الأقمار  �شور  اأن  من  الرغم  على  املنطقة،  �شرقي  ال�شودان 
النقي�س من ذلك. وتقع واحدة من القاعدتني العاملتني للبعثة يف قوك م�شار، �شمال بحر الغزال، على بعد 
ب�شعة كيلومرتات من جنوب منطقة الـ 14 ميل. ومهما يكن من اأمر، فاإن البعثة ل تزال يف انتظار ن�شر 
قوات حفظ ال�شلم التابعة لقوة الأمم املتحدة الأمنية املوؤقتة لأبيي لتوفري احلماية للدوريات الربية ، وهو 
ما قد يتحقق بعد عدة اأ�شهر. واإلى اأن يحني ذلك الوقت، ل ميكن للبعثة التحقق ب�شكل دقيق من اأن املنطقة 

احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح تخلو بالفعل من الوجود الع�شكري. 
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رهنًا  ظل  البلدين  بني  التجارة  ا�شتمرار  فاإن  احلدود،  طول  على  اأخرى  اأماكن  يف  احلال  هو  وكما 
للرتتيبات الأمنية بينهما. وبتاريخ 22 اكتوبر/ ت�شرين اأول 2013، بعد قمة رئا�شية بني �شالفا كري وعمر 
الب�شري، كان من املفرت�س فتح �شل�شلة من املعابر احلدودية، مبا يف ذلك املعرب بني اأويل وبابانو�شة. ولكن 
يف واقع احلال، بقيت هذه املعابر مغلقة. ويف 6 نوفمرب/ ت�شرين ثاين، اأعلن بول ملونق اأوان، الذي كان 
يتم حل جميع  مغلقة حتى  �شتبقى  احلدودية  املعابر  اأن  الغزال،  بحر  �شمال  وايل  من�شب  اأنذاك  ي�شغل 

امل�شائل الأمنية العالقة بني البلدين. 
من  ال�شودانيون  التجار  وا�شتكى  مغلقة  احلدودية  املعابر  بقيت   ،2014 اأيلول  �شبتمرب/  �شهر  وحتى 
التعر�س مل�شايقات، على الرغم من اتفاقيات التجارة املربمة بني دينكا ملوال ورزيقات خلل الن�شف 
اأخرى حول  مباحثات جوهرية  اأي  2013، مل جتري  اأول  كانون  دي�شمرب/  ومنذ   .2014 العام  من  الأول 
احلدود بني �شرق دارفور و�شمال بحر الغزال، وذلك ب�شبب تركز الهتمام ال�شيا�شي على احلرب الأهلية 
يف جنوب ال�شودان. وحتى مايو/ اأيار 2014، ظلت ولية �شمال بحر الغزال يف حالة �شلم ن�شبي. ويعك�س 
اأوان على الولية وتركيبتها العرقية امل�شتقرة ن�شبيا. ويعك�س النزاع  هذا الهدوء قوة �شيطرة بول ملونق 
ال�شاري يف وليتي الوحدة واأعايل النيل يف الن�شف الأول من العام 2014 النق�شامات التي يعود تاريخها 
الثانية بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان وقوات امليلي�شيا التي مل تدمج ب�شورة  اإلى احلرب الأهلية 
كاملة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بعد توقيع اتفاقية ال�شلم ال�شامل. وعلى النقي�س من ذلك، مل 
تتواجد يف �شمال بحر الغزال اأي قوات من املتمردين خلل احلرب الأهلية الثانية بخلف اجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان. 
ولقد كانت الفرقة الثالثة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان املتمركزة يف �شمال بحر الغزال، ن�شطة 
يف ولية الوحدة واأعايل النيل يف بداية العام 2014، حيث اأدى بول مالونغ اأوان دورا رئي�شيا يف ا�شتعادة 
ال�شعبي  اعرتا�س اجلي�س  على  وكاإ�شتجابة  ني�شان،  ابريل/   24 وبتاريخ  اآذار.  مار�س/   19 بتاريخ  ملكال 
اأركان  هيئة  رئي�س  بطرد  كري  �شالفا  الرئي�س  قام  الأهلية،  احلرب  ادارة  طريقة  على  ال�شودان  لتحرير 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من اخلدمة، جيم�س هوث ماي، الع�شو الوحيد املتبقي من  النوير يف 
املنا�شب العليا يف ادارته، وقام بتعيني اأوان يف هذا املن�شب. واأ�شبح كول اأقوير كول واليًا موؤقتًا ل�شمال 
بحر الغزال. وقد كان كول حليفا �شيا�شيا رئي�شيا لأوان خلل النتخابات التي جرت يف عام 2010 وينظر 
ال�شيا�شي  امل�شهد  املركزية يف  ال�شخ�شية  بقي  الذي  ال�شابق  للوايل  موايل  كداعم  وا�شع  نطاق  على  اإليه 

ل�شمال بحر الغزال. 
ال�شعبي لتحرير  اأتورجنق نيول، وهو جرنال �شابق يف اجلي�س  لـداو  اأعطى اجلراأة  اأوان  اأن غياب  اإل 
ال�شودان خا�س حملة انتخابية غري ناجحة �شد اأوان عام 2010. فاأعلن نيول، وهو من دينكا ملوال من 
– يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اإلى اجلي�س  ان�شقاقه  الغزال،  بحر  �شمال  ولية  اأويل يف  �شمال  مقاطعة 
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املعار�شة يف �شهر مايو/ اأيار 2014. وخلفا لبع�س القوات يف ولية الوحدة واأعايل النيل، التي تدفعها 
مظامل حقيقية تخ�س اأعمال القتل التي تعر�س لها مدنيون من النوير يف جوبا خلل �شهر دي�شمرب/ كانون 
لتحويل  وو�شيلة  للفر�شة  انتهازا  باإعتباره  بعيد  اإليه حلد  النظر  يجب  اأتورجنغ  ان�شقاق  فاإن   ،2013 اأول 
ل  النيل،  واأعايل  الوحدة  وليتي  يف  النزاع  ا�شتمرار  فمع  الولية:  يف  اأكرب  نفوذ  اإلى  الع�شكري  التهديد 
ت�شتطيع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان اأن تتحمل كلفة فتح جبهة جديدة يف �شمال بحر الغزال. واأفادت 

امل�شادر اأن كري قام مبا�شرة مبنا�شدة نيول على العدول عن قراره، لكن  تلك املنا�شدات قد رف�شت.
وكانت  الولية.  يف  ع�شكريا  نا�شطة  اأتورجنغ  قوات  تكن  مل   ،2014 اأيلول  �شبتمرب/  بحلول  ذلك،  ومع 
املواجهات التي وقعت يف غوك م�شار بتاريخ 14 يوليو/ متوز بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ومن�شقني  
اأن  بعد عدم دفع رواتبهم. كما  ني�شان،  ابريل/  الفرار من اخلدمة يف �شهر  بعد  الغزال  تركوا غرب بحر 
جنود من الفرقة الثالثة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان قد هجروا مواقعهم يف اأعايل النيل يف �شهر 
يونيو/ حزيران 2014 وعادوا اإلى �شمال اأويل، حيث مت نزع اأ�شلحتهم. ويف بداية ذلك ال�شهر، قام اأكرث من 
األف جندي بالفرار من اخلدمة يف جونقلي. وخلل الفرتة ما بني 1-5 اغ�شط�س/ اآب، دخل 500 مدججني 
بال�شلح من الفارين من خدمة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان  اإلى �شرق دارفور بعد عبور منطقة الـ 
14 ميل. وخ�شي الرزيقات اأن توؤدي عمليات الفرار اإلى تقوي�س اتفاقية ال�شلم التي وقعوها مع  دينكا ملوال. 
ال�شعبي  تواجه اجلي�س  التي  التحديات  الع�شكرية تلك واحدة من  الفرار من اخلدمة  ومتثل عمليات 
لتحرير ال�شودان يف النزاع احلايل. ومع انخفا�س عوائد النفط ب�شكل كبري فاإن حكومة جمهورية جنوب 
ال�شودان تكافح لدفع م�شتحقات جنودها. ويف اأف�شل الأحوال، قد يوؤدي هذا اإلى عمليات فرار من اخلدمة 
واإطالة عمر النزاع الذي لن ي�شتطيع اأي طرف ك�شبه. ويف اأ�شواأ الأحوال، كما حدث خلل احلرب الأهلية 
الثانية، يتحول اجلنود اإلى اأعمال ال�شرقة والنهب لإعالة اأنف�شهم، وبالتايل خلق اقت�شاديات احلرب التي 
تعني اأن لدى اجلنود مكا�شب كبرية من ا�شتمرار القتال. ومع  اأن اجلنود الفارين من اخلدمة من �شمال 
اأتورجنق املتمردة، فاإنهم مثال لظاهرة م�شابهة مبعايري ثروة  الغزال غري مرتبطني بقوات  وغرب بحر 
اأن عليهم  ال�شودان يعني  ال�شعبي لتحرير  للفارين، فاإن غياب رواتب اجلي�س  و�شلطة خمتلفة. وبالن�شبة 
التحول اإلى مكان اآخر ل�شمان �شبل ك�شب معا�شهم، اأو الن�شمام اإلى حركات التمرد على اأمل اأن خطر 
قام  كما  م�شتحقاتهم.  ت�شديد  على  لدفعها  كافيا  �شيكون  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  �شد  القتال 
اأتورجنق بالفرار نتيجة تهمي�شه يف بحر الغزال وو�شعه يف ظروف �شيا�شية �شعبة، مع اأن الهدف من ذلك 
كان ت�شكيل قوة مترد خا�شة به، على اأمل اأن تتم اعادة ا�شتيعابه اإلى اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 

بنفوذ اأكرب- وهذه ا�شرتاتيجية ذات تاريخ طويل وناجح يف ال�شيا�شة الع�شكرية جلنوب ال�شودان. 
وخلقت عمليات الفرار اأجواء من عدم اليقني يف �شمال بحر الغزال وعطلت التجارة يف الولية. فقد 
و�شعت حواجز على الطرق وا�شتكى التجار ال�شودانيون من ال�شرائب املرتفعة يف جموك واراوار، وهما 
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اثنتان من اأكرب البلدات التجارية بالن�شبة للتجار من ال�شمال. كما اأن هناك تقارير عن حاجز طرق جلمع 
�شرائب "الزكاة" من التجار امل�شلمني. 

 ويف حني اأن التجارة  متعطلة واملعابر احلدودية مغلقة بني البلدين ، فاإن التجارة بني �شمال بحر الغزال 
و�شرق دارفور تزدهر اأكرث مما هي عليه يف اأي مكان اآخر على احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان، مع 
وجود اأ�شواق حدودية ن�شطة يف حميط واراوار، قوك م�شار، كري اآدم، وجموك. ولقد ورثت هذه الأ�شواق 
تقليدا من الأ�شواق الناجحة حلاميات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )"اأ�شواق ال�شلم"( التي ظلت 
قائمة خلل احلرب الأهلية الثانية وجمعت جتار من امل�شريية والرزيقات والدينكا. وازدهر التهريب يف 
منطقة الـ 14 ميل، مما جلب المدادات ال�شرورية للغاية اإلى �شمال بحر الغزال. وا�شتمر مو�شم الأمطار 
اآب  اغ�شط�س/   3 وبتاريخ  احلدودية.  املنطقة  يف  الع�شكرية  التحركات  من  للتجارة  اأهمية  اأكرث  كمحدد 
2014، اأفاد جتار يف واروار اأن اأ�شعار الطحني، وال�شكر، والذرة البي�شاء ازدادت ب�شكل كبري، ويعود ذلك 

جزئيا اإلى حواجز الطرق ، وب�شورة رئي�شية اإلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على الطريق من املريم. 
ويف هكذا ظروف ، من اللفت للنظر اأن هجرة الرزيقات اإلى ولية �شمال بحر الغزال قد كانت ناجحة 
اتفاقية  ميل. ومبوجب   14 الـ  منطقة  تنفيذ  منذ  مو�شم هجرة  اأول  مو�شم 14-2013  �شهد  فقد  للغاية. 
"الآليات القبلية امل�شرتكة" يتعني عليها ت�شوية اأي خلف. وقبل  27 �شبتمرب/ اأيلول 2012 الأمنية، فاإن 
اأن يبداأ مو�شم الرعي، بدا من غري املرجح اأن ت�شمن هذه الآليات ممر اآمن للمهاجرين. وكما راأينا يف 
ال�شنوات املا�شية، فاإن اجلي�س ال�شعبي اأخذ يحل حمل دينكا مالوال، وامل�شريية، والرزيقات يف ال�شيطرة 
على الرعي. ومنذ عام 2005، جرى توقيع عدد من اتفاقيات الرعي بني الرزيقات ودينكا ملوال، �شاحبها 

 .)see Craze, 2013a, pp. 50–58( قدر حمدود من النجاح
اآذار  مار�س/  �شهر  ويف  خطرية.  با�شطرابات  املثال،  �شبيل  على   ،13-2012 الرعي  مو�شم  وامتاز 
اإلى  طريقهم  اأغلق  قد  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  اأن  الرعاة  من   50.000 حوايل  وجد   ،2013
جنوب ال�شودان. وحاول موؤمتر للهجرة الذي عقد يف اأويل بتاريخ 20-22 مار�س/ اآذار التغلب على هذه 
امل�شاكل. واتفق  دينكا ملوال والرزيقات على تاأ�شي�س جلنة �شلم م�شرتكة واأن ل يحمل الرزيقات اأ�شلحة 
يتم  ثم  تربم  التفاقيات  هذه  ظلت   ،2005 من  اإبتداء  �شنة  كل  ويف  ال�شودان.  جنوب  اإلى  دخولهم  عند 
لحقًا انتهاكها. وكان هناك ا�شطراب متزايد حول م�شتقبل الأرا�شي يف منطقة الـ 14 ميل. وبتاريخ 29 
اغ�شط�س/ اآب، هدد حممود مو�شى مادبو، اأحد قادة الرزيقات، بالدخول اإلى منطقة �شماحة )قرية و�شوق 
على ال�شفة ال�شمالية لنهر كري يف مواجهة كري اآدم( يف امل�شتقبل القريب وزعم اأن منطقة الـ 14 ميل هي 
اأرا�شي رزيقات. وبتاريخ 11 �شبتمرب/ اأيلول، حذر وايل �شرق دارفور، حممد حامد ف�شل اهلل، من �شن 

احلرب اإذا مل ين�شحب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من منطقة الـ 14 ميل. 
ومهما يكن من اأمر، مت التو�شل اإلى عدد من التفاقيات مع بداية مو�شم الرعي. وبتاريخ 11 نوفمرب/ 
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ت�شرين ثاين 2013، حاول دينكا ملوال والرزيقات توحيد معدلت ال�شرائب املتذبذبة حلد كبري يف الغالب 
املفرو�شة على رعاة �شماليني من قبل جمموعة كبرية من اجلهات الفاعلة يف جنوب ال�شودان. وواحدة من 
�شكاوى الرزيقات الأكرث تكرارا خلل مو�شم الرعي ال�شابق اأن الرعاة قد فر�شت عليهم �شرائب ملرات 
كلفة رعي  القطعان حتمل  اأ�شحاب  ال�شعب على  الأغلب، مما يجعل من  وب�شكل جمحف على  متعددة، 

موا�شيهم داخل جنوب ال�شودان.
بعد  موؤمتر عقد  التفاقيات. وخلل  بهذه  وا�شع  نطاق  على  ملوال  ودينكا   الرزيقات  من  كل  والتزم 
الهجرة يف قوك م�شار يف الفرتة 26-27 مايو/ اأيار 2014، التزم اجلانبان مبو�شم الهجرة التايل واإتفقا 
على دفع تعوي�شات مقابل التعديات التي حدثت خلل مو�شم 2013-14. ومع اأن �شبعة مدنيني من الدينكا 
قد قتلوا خلل مو�شم الهجرة و�شرقت 41 راأ�شا من ما�شية الرزيقات من قبل دينكا ملوال، اإل اأن جناح 
يكاد  ما  مع  �شارخ  ب�شكل  يتناق�س  ملوال  ودينكا  الرزيقات  بني  العلقات  وا�شتمرار  هذا  الرعي  مو�شم 
يكون اإنهيارًا تامًا للعلقات بني الرعاة ال�شماليني واملجتمعات املحلية اجلنوبية امل�شيفة يف اأماكن اأخرى 
على طول احلدود. وهذا ال�شتمرار �شار ممكنًا بف�شل تاريخ طويل من اتفاقيات الرعي امل�شتمرة، والتي 
، حيث  املتغري يف �شرق دارفور  ال�شيا�شي  امل�شهد  الثانية، وكذلك بف�شل  الأهلية  ا�شتمرت خلل احلرب 
ويلتحقون  بخلق حتالفات جديدة  الرزيقات  ويقوم  متزايد  نحو  على  ال�شودانية  �شلطة احلكومة  تتقل�س 

باجلبهة الثورية ال�شودانية ل�شمان م�شتقبل جمتمعاتهم. 
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6. اال�شتنت�ج 

قامت ورقة العمل هذه مبراجعة التطورات التي طراأت على املنطقة احلدودية بني ال�شودان وجنوب ال�شودان 
من �شهر يوليو/ متوز 2013 حتى بداية �شهر �شبتمرب/ اأيلول 2014. فلقد اأدت النزاعات الداخلية يف كل 
البلدين اإلى تركز الهتمام القومي والدويل على هذه ال�شراعات، مما اأف�شى اإلى اإهمال املفاو�شات حول 
احلدود وحول منطقة حدودية اآمنة منزوعة ال�شلح موؤقتة . وثمة اأمل �شئيل يف حدوث تطورات �شيا�شية 
جوهرية من خلل مفاو�شات يف امل�شتقبل القريب. وكانت املفاو�شات التي جرت ما بني عامي 2005 اإلى 
2011 حول احلدود رهنًا ملناورات تقوم بها الدولتان للو�شول اإلى و�شعية اأف�شل يف �شراع تناوبت فيه تباعًا 
مداولت دبلوما�شية ومواجهات ع�شكرية. وهذه املفاو�شات ا�شتبعدت املجتمعات احلدودية املحلية، مما 
اأدى اإلى تعظيم جمموعات مهم�شة لإدعاءاتها احل�شرية مبلكية املناطق اإلى حدود ق�شوى  و�شار التو�شل 
اإلى ت�شوية حول الإدعاءات والإدعاءات امل�شادة اأمر غري مرجح احلدوث ب�شكل متزايد. وما توؤكد عليه 
الأحداث التي جرت خلل هذه الفرتة هو ا�شتحالة التو�شل اإلى اتفاق م�شتدام حول حدود مر�شمة دون 
الأخذ بالعتبار واقع النا�س والقوات الذين �شيتعني عليهم العي�س مبحاذاة تلك احلدود. وبحلول �شبتمرب/ 
اأيلول 2014، فاإن هذه العملية عليها اأن ت�شتمل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – يف املعار�شة واجلبهة 

الثورية ال�شودانية.  
اأن  هو  ال�شلح  الآمنة منزوعة  املنطقة احلدودية  امل�شتمرة حول  للمداولت  ال�شادمة  العنا�شر  اأحد 
هذه املفاو�شات اإلى حد بعيد قائمة يف الواقع كمو�شوع ملداولت دبلوما�شية بني ال�شودان وجنوب ال�شودان 
ل متت �شوى ب�شلة واهية ملا يحدث على الأر�س. اإذ اأنه لي�س يف مقدور اأي دولة من الدولتني �شمان خلو 
منطقتها احلدودية من الوجود الع�شكري، حتى ولو رغبت، وذلك لكونها ل متلك ال�شيطرة عليها. ومن 
بع�س النواحي، تعترب املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�شلح اإلهاًء عن امل�شائل احلقيقية: جدل حول 
منطقة موؤقتة اآلية تنفيذها تعاين نق�شًا وغري فعالة اإلى حد يرثى له، وهذا ي�شتت النتباه عن التحدي 
احلقيقي املتمثل يف العمل على التو�شل اإلى منطقة حدودية قابلة للعي�س بالن�شبة للنا�س الذين يعي�شون 

فيها من ال�شودان وجنوب ال�شودان.  
وميكن الإجابة على هذا التحدي فقط عند التو�شل اإلى ت�شوية للحروب الداخلية اجلارية يف ال�شودان 
وجنوب ال�شودان. وتتاأثر كامل املنطقة احلدودية بهذه النزاعات التي تعترب من اأوجه عديدة ا�شتمرارا 
اإلى  ال�شودانية  احلكومة  �شد  ال�شودانية  الثورية  اجلبهة  كفاح  يف  الأ�شل  ويعود  الثانية.  الأهلية  للحرب 
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الذين يدعمون اجلي�س  وامل�شاواة  العدل  بالن�شبة ملقاتلي حركة  وباملثل،  ال�شامل.  ال�شلم  اتفاقية  ق�شور 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف ولية الوحدة، يعترب هذا النزاع ا�شتمرارا للحرب الأخرية: كفاح هام�س �شد 
مركز ذو طابع ا�شتغليل يف اخلرطوم، وهو ما زج بهم لأ�شباب براغماتية يف �شراع �شد اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان- يف املعار�شة. وبالن�شبة للحكومة ال�شودانية، فاإن النزاع الداخلي اجلاري يف ال�شودان 
يطغى على كل �شيء اآخر: اأولويتها خلل املفاو�شات حول احلدود هي قطع دعم جنوب ال�شودان للجبهة 
الق�شف  وحملت  التجارة،  اأمام  واحلواجز  احلدود،  طول  على  اجلنود  فتحركات  ال�شودانية:  الثورية 
اجلوي، جميعها مدوفوعة بهذا الهدف. وداخل جنوب ال�شودان، اأدت النزاعات احلالية اإلى زيادة حدة 
توترات كامنة مل يتم ت�شويتها عرب دمج قوات دفاع جنوب ال�شودان يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف 
العام 2006. اإل اأن هذه النزاعات �شت�شهد املزيد من التحالفات بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- يف 
املعار�شة واجلبهة الثورية ال�شودانية. و�شتعرب تلك التحالفات احلدود الدولية، لكن الختلفات، بني قوات 
النوير يف جنوب ولية اأعايل النيل من جهة وقوات الدينكا التي ت�شيطر على ملكال من اجلهة الأخرى، 
تكاد ت�شاهي يف �شخامتها تلك التي تف�شل ال�شودان عن جنوب ال�شودان حاليا. و�شتن�شاأ حدود م�شتدامة 

فقط من خلل التو�شل اإلى حل لتلك اخللفات ولي�س على الرغم منها.  
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نبذة عن املوؤلف

جو�سوا كريز هو م�ست�سار للم�سروع واأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة �سيكاغو. وت�سمل تقاريره ال�سابقة  اخلطوط 
الفا�شلة: الرعي وال�شراع على طول احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان )ورقة عمل 30، يوليو 2013(، 
وخلق الوقائع على الأر�س: ديناميات ال�شراع يف اأبيي )ورقة عمل 26، يونيو 2011(. وقد ن�شرت مقالته 
يف �شحيفة الغارديان )اململكة املتحدة( ومعهد �شحافة احلرب وال�شلم، �شمن اأ�شياء اأخرى. عمله متاح 

على املوقع التايل:
http://www.joshuacraze.com
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م�شروع م�شح االأ�شلحة ال�شغرية

يف  والتنموية  الدولية  للدرا�شات  العايل  للمعهد  تابع  م�شتقل  بحثي  م�شروع  هو  ال�شغرية  الأ�شلحة  م�شح 
لل�شوؤون  الحتادية  الوزارة  من  بدعم   1999 العام  يف  اأُ�ش�س  الذي  امل�شروع  يحظى  �شوي�شرا.  يف  جنيف 
وفنلندا  والدامنرك  وكندا  وبلجيكا  اأ�شرتاليا  وبامل�شاهمات احلالية من حكومات  ال�شوي�شرية،  اخلارجية 
واأملانيا وهولندا والرنويج وال�شويد واململكة املتحدة والوليات املتحدة. ويعرب امل�شروع عن امتنانه للدعم 
الذي تلقاه يف املا�شي من حكومات فرن�شا ونيوزيلندا واإ�شبانيا. كما يرغب امل�شروع بالإعراب عن �شكره 
للم�شاعدة املالية التي تلقاها على مدى ال�شنوات من الوكالت والربامج واملعاهد املختلفة التابعة للأمم 

املتحدة.

جميع  عن  العامة  للمعلومات  الرئي�شي  امل�شدر  يكون  اأن  يف  ال�شغرية  الأ�شلحة  م�شروع  اأهداف  وتتمثل 
و�شناع  للحكومات  م�شادر  مركز  يكون  واأن  امل�شلح،  والعنف  ال�شغرية  بالأ�شلحة  املت�شلة  اجلوانب 
والدولية )احلكومية وغري احلكومية(  الوطنية  املبادرات  ير�شد  واأن  والنا�شطني،  والباحثني  ال�شيا�شات 
الأ�شلحة  عن  الناجمة  الآثار  معاجلة  اإلى  الرامية  اجلهود  يدعم  واأن  ال�شغرية،  بالأ�شلحة  ال�شلة  ذات 
ال�شغرية وانت�شارها و�شوء ا�شتعمالها، واأن يكون مركزا لتبادل املعلومات وتعميم اأف�شل املمار�شات. كما 
يرعى امل�شروع اإجراء الأبحاث امليدانية وجهود جمع املعلومات، ول �شيما يف البلدان واملناطق املت�شررة. 
والقانون  ال�شيا�شية  والعلوم  الأمنية  الدرا�شات  وا�شعة يف  يتمتع بخربة  امل�شروع طاقم عمل دويل  وي�شم 
الباحثني  من  عاملية  �شبكة  مع  ويتعاون  اجلرمية،  وعلم  الجتماع  وعلم  التنموية  والدرا�شات  والقت�شاد 

واملوؤ�ش�شات ال�شريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من خم�شني بلدا.

م�شح الأ�شلحة ال�شغرية
املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنموية

Small Arms Survey

Graduate Institute of International and Development Studies

Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E |1202 Geneva

هاتف:  5777 908 22 41+
الفاك�س: 2738 732 22 41+

sas@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
www.smallarmssurvey.org :املوقع الإلكرتوين
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)HSBA( م�شروع التقييم االأ�ش��شي لالأمن الب�شري

انطلق م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري يف ال�شودان وجنوب ال�شوان يف عام 2005، ويديره م�شروع 
م�شح الأ�شلحة ال�شغرية الذي يعترب م�شروع بحثي م�شتقل تابع للمعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنموية. 
  )UNMIS( ال�شودان  يف  املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية  احلكومة  مع  بالتعاون  امل�شروع  هذا  تطوير  مت  وقد 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( بالإ�شافة اإلى �شركاء من املنظمات غري احلكومية. ويقوم هذا 
امل�شروع من خلل اإ�شدار اأبحاث مو�شوعية واآنية وتوزيعها بدعم مبادرات احلد من العنف وي�شمل برامج 
نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج واخلطط التحفيزية جلمع الأ�شلحة املدنية واإ�شلح القطاع الأمني 
للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  ويقدم  ال�شودان.  اأنحاء  يف  الت�شلح  على  لل�شيطرة  املوجهة  والتدخلت 

الب�شري )HSBA( اأي�شًا اإر�شادات بخ�شو�س ال�شيا�شات املتبعة ملواجهة حالة انعدام الأمن.
�شممت اأوراق عمل م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري )HSBA( لتقدم حتليلت معمقة حول الق�شايا 
املتعلقة بالأمن يف ال�شودان وعلى طول �شريطها احلدودي. كما ي�شدر امل�شروع تقارير موجزة اأق�شر تلقي 
ال�شوء على معلومات اأ�شا�شية ب�شورة دورية و�شل�شة. وتتوافر كلتا ال�شل�شلتني باللغتني الإنكليزية والعربية 

 .http://www.smallarmssurveysudan.org على املوقع الإلكرتوين
يتلقى م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري )HSBA( يف ال�شودان وجنوب ال�شودان دعما ماليا مبا�شرا 
من وزارة اخلارجية الأمريكية ووزارة ال�شوؤون اخلارجية الدمناركية ووزارة اخلارجية الرنويجية، وكذلك 
والأمن  ال�شلم  اأي�شا من �شندوق  ال�شابق  الدعم يف  امل�شروع على  لل�شلم. وقد ح�شل  الأمريكي  املعهد 
والتجمع  الهولندية  اخلارجية  ووزارة  بكندا  الدولية  والتجارة  اخلارجية  ال�شوؤون  لإدارة  التابع  العامليني 
الدمناركية  املتحدة، ف�شل عن املجموعة  اململكة  التابع حلكومة  الدولية  ال�شراعات  ن�شوب  املعني مبنع 
لإزالة الألغام واملعهد الدميقراطي الوطني. كما يح�شل م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية على دعم اإ�شايف 
الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  تنفيذ  بالإمكان  كان  ملا  لوله  الذي  الدعم  �شوي�شرا، ذلك  من 

)HSBA( ب�شورة فعالة. للمزيد من املعلومات، يرجى الت�شال بـ

)HSBA( يودي  ليما / من�شق م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري
Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies

Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E |1202 Geneva

yodit.lemma@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
www.smallarmssurveysudan.org :املوقع الإلكرتوين
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