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1. املقدمة واال�شتنتاجات الرئي�شية

يف 30 يناير 2014، اتفقت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان مع جمموعة متمردة تعرف باإ�شم اجلي�س/ 
بناءة من  ل�شل�شلة  مهد  نار  اإطلق  وقف  على  الكوبرا  – ف�شيل  ال�شودان   الدميقراطية جلنوب  احلركة 
املفاو�شات انعقدت يف اأدي�س اأبابا. ويف 9 مايو وقع الطرفان على اتفاقية �شلم. اأنهت ال�شفقة متردا بداأ 
اأن اعرت�س ديفيد ياو ياو، وهو موظف حكومي من املوريل، على نتائج انتخابات اإحدى  عام 2010، بعد 
دوائر مقاطعة البيبور التابعة لولية جونقلي. وبغ�س النظر عن هذا التظلم الذي يخ�س ياو ياو واملقربني 
منه، فاإن النزاع كان قد اأخذ  يتج�شد على نحو م�شطرد ك�شعور بالتهمي�س يت�شاطره معظم املوريل موجه 
باإعتبارها معادية  اإليها  ينظرون  كانوا  التي  الولية  بور عا�شمة  الرئي�شي يف  الولية ومقرها  �شد حكومة 

وخا�شعة لهيمنة الدينكا. 
 ولقد دعت اتفاقية ال�شلم املوقعة بني حكومة جمهورية جنوب ال�شودان وف�شيل الكوبرا اإلى ت�شكيل 
التابعتني  ال�شابقة  وف�شل  البيبور  مقاطعتي  حدود  من  الإدارية  وتتاألف  اجلديدة.  الكربى  البيبور  اإدارية 
لولية جونقلي، على طول احلدود مع اأثيوبيا،  يف منطقة ي�شكنها ب�شكل رئي�شي الأنواك واجلية والكا�شيبو 
واملوريل، وعليه تعزز النق�شام الإداري عن املقاطعات املحيطة التي ت�شكنها غالبية من النوير والدينكا. 
ومتا�شيًا مع مبد�أ �لالمركزية، قام �لرئي�س �شيلفا كري بتعيني ديفيد ياو ياو حاكما �إد�ريا للمنطقة مبرتبة 
تتهاوى للدخول يف  البلد  امل�شاومة ال�شتثنائية يف حني كانت بقية  تعادل مرتبة حاكم ولية. ومتت هذه 
حرب اأهلية تعترب الثالثة يف خلل ال�شتني عاما املن�شرمة - والأولى منذ ا�شتقلل جنوب ال�شودان- بني 
اجلي�س/ احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان احلاكمة واأتباع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة. 
�لبالد،  �أنحاء  �أقوى يف  �لأمد بنظام حكم فدر�يل �شارت  �لتي طال عليها  فاإن �ملطالب  �ل�شياق،  يف هذ� 
وتبناها واأيدها ب�شكل ا�شرتاتيجي كل من قادة املنطقة الإ�شتوائية وقادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
يف املعار�شة نف�شها. واقرتحت الأخرية اإعادة تر�شيم وليات جنوب ال�شودان الع�شرة اإلى 21 ولية فدرالية، 
مبا يف ذلك �لبيبور �لكربى، يف تو�فق مع �لرت�شيم �لذي مت يف عهد �لإ�شتعمار للخارطة �لعرقية و�لإد�رية. 
للنظام اللمركزي احلايل يف جنوب  انعكا�س  للفدرالية، واإمنا  البيبور الكربى لي�شت �شابقة  واإدارية 
ال�شودان كما مت بيانه يف الد�شتور النتقايل. ومع ذلك، �شيكون من املهم اأن نرى ما اإذا كان  هذا التطور- 
عرب اإعادة تاأ�شي�س بع�س احلدود الداخلية التي ر�شمها ال�شتعمار يف ال�شابق )ت�شري اتفاقية ال�شلم بو�شوح 
تاأطري  يعيد  ذلك  عن  عو�شًا  �أنه  �أم  �ل�شكان  لكافة  �أو�شع  لتمثيل  فر�شة  يخلق    -)1956 عام  حدود  اإلى 
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علقات �شلطة داخلية بناء على هويات عرقية على ح�شاب اأقليات �شيا�شية اأخرى. وهذا الأمر يعترب ذو 
اأهمية ق�شوى بالن�شبة لأن�شار نظام احلكم الفدرايل يف اأنحاء البلد.

وتقدم ورقة العمل هذه و�شفا للم�شار، منذ املراحل املبكرة للتمرد الذي قام به ياو ياو  وخلل تطوره 
الكربى.  البيبور  اإدارية  منطقة  بتاأ�شي�س  توجت  التي  التفاقية  توقيع  حتى  ال�شتقلل،  بعد  ما  فرتة  يف 
الأولى  املراحل  وت�شتعر�س  املفاو�شات،  عملية  يف  ودوليني  حمليني  فاعلني  لعبه  الذي  الدور  وت�شتك�شف 
من تنفيذ الإدارية اجلديدة، والتحديات الرئي�شية التي تواجهها واإجنازاتها املبكرة، والآفاق امل�شتقبلية 

للتعاي�س ال�شلمي و�شط التنوع ال�شكاين. 
اإنها ملفارقة غريبة كون جل النا�س يف البيبور، وبالأخ�س املوريل، ظلوا منذ "فرتة ال�شلم" ف�شاعدً� 
جنوب  �إلى  �حلرب  عادت  وقد  �لآن  �أما  �مل�شتمر،  و�لنزوح  �لعنف  من  حالة  يعي�شون   )2005 عام  )بعد 
الإدارية. فحاجة  ومراكزهم  املو�شمية  ا�شتيطانهم  اأماكن  اإلى  ف�شيئا  �شيئا  يعودون  اأخذوا  فقد  ال�شودان 
لإجراء  كري  دفعت   املعار�شة   ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  �شد  مواردها  كافة  لتوظف  احلكومة 
مباحثات تنطوي على تنازلت مع ف�شيل الكوبرا. وباإقدامها على ذلك تكون احلكومة القومية قد  نحت 
جانبًا م�شالح جهات فاعلة رئي�شية  يف �لولية و�حلكومة �ملحلية �لتي وقفت مناوئة لتفاقية �إد�رية �لبيبور 
الكربى. وهكذا تبقى احلرب الأهلية الأو�شع �شرطا يتحقق ال�شلم يف البيبور الكربى بتحققه. ويف حال 
مقدور  يف  �شيكون  بينهما،  التوازن  تداعى  اأو  الآخر،  على  املتحاربني  الطرفني  من  طرف  كفة  رجحت 
اأولويات وحتالفات جديدة اأن تربز، ويف مقدور م�شالح  على م�شتوى الدولة واأخرى حملية على م�شتوى 

ولية جونقلي اأن تعود لرت�شخ نف�شها. 
عام 2014 يف  و�شبتمرب من  يوليو  بني  ما  الفرتة  ميداين مكثف مت يف  على عمل  الورقة  ت�شتند هذه 
جوبا والبيبور اإبان اإن�شاء اإدارية البيبور الكربى. وتعتمد على ملحظات مبا�شرة ومقابلت مع مدنيني 
و�شباط ع�شكريني من جنوب �ل�شود�ن، وممثليني من �حلكومة �لقومية وحكومة ولية جونقلي، و�أع�شاء 
يف منظمات غري حكومية ووكالت دولية، وباحثني دوليني. وعلوة على ذلك، ت�شتفيد الورقة من تقارير 
متنوعة اأعدتها منظمات تعمل يف جمال الأبحاث واملنا�شرة واأبحاث ميدانية �شابقة اأجراها املوؤلف داخل 

وخارج جنوب ال�شودان. 
ومن ال�شتنتاجات الرئي�شية للورقة: 

• منذ منت�شف عام 2013 ف�شاعد�، مرورً� باتفاقية �شالم �شنة 2014، اأظهرت قيادة ف�شيل الكوبرا 	
�لبيبور  �إد�رية  تاأ�شي�س  مت  وقد  �لآن،  �أما  �لكربى.  للبيبور  �ل�شتقر�ر  جلب  على  و�لقدرة  �لرغبة 
الكربى، فاإنها تواجه التحدي الأكرب املتمثل يف جمع الهيكلة ال�شكانية املتنوعة يف هيكلية �شيا�شية 

�شاملة جديدة.  
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• ويعترب وجود �إد�رية �لبيبور �لكربى على �لورق ن�شرً� كبريً� حلركة �لتمرد �لتي يقودها ديفيد ياو 	
ياو، �إل �أن تنزيلها على �أر�س �لو�قع  ما يز�ل بعيدً� عن �لإكتمال. وحتى بد�ية مار�س 2015، كانت 
اإدارية البيبورالكربى كيانا غري م�شتقر، حقيقي لكن مل يتحقق بالكامل. وما يزال التمويل احلكومي 
قيد النتظار، ومل يتم بعد ر�شميا تاأ�شي�س حدود اإدارية البيبور الكربى ومقاطعاتها ال�شبع املحتملة. 
اإلى ن�شوء توترات بني  اأدت  اإعادة التق�شيم الأويل لبع�س املناطق، مثل فرتني واألليل، قد  اأن  كما 

�شخ�شيات �شيا�شية.
• يت�شابك م�شري اإدارية البيبور الكربى ب�شكل وثيق مع النزاع بني احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير 	

ال�شودان يف املعار�شة. ويف الواقع، يف مقدور احتمال التو�شل اإلى اتفاق �شلم اأن يوؤدي اإلى ت�شاوؤل 
نفوذ ياو ياو لدى الأطراف املتحاربة وتكوين حتالفات جديدة قد تهدد اإدارية البيبور الكربى. ولهذه 
�لأ�شباب، فاإن ياو ياو لديه حافز قوي لروؤية تطبيق �إد�رية �لبيبور �لإد�رية �لكربى ي�شري قدمًا قبل 

اأن تتم ت�شوية للنزاع.  
• باإعتبارها الولية رقم 11 جلنوب 	 البيبور الكربى  ويف الوقت نف�شه، فاإن الت�شمني الكامل لإدارية 

ال�شودان يحتاج لد�شتور وطني جديد لن يتم اإجنازه على الأرجح اإلى حني التو�شل اإلى حل تفاو�شي 
للنزاع الدائر، مما يرتك املنطقة اجلديدة يف نوع من الن�شيان. على اأن اإدارة فاعلة ورا�شخة كاأمر 

واقع �شيكون لها فر�شة  اأف�شل للمراعاة يف الد�شتور الدائم. 
• نظام 	 اجتاه  يف  �شيا�شية  لإ�شلحات  مقدمة  الكربى  البيبور  اإدارية  تكون  اأن  ال�شروري  من  ولي�س 

فدرايل يف جنوب ال�شودان. وعلى الرغم من اأن قادة احلركات التي ت�شعى اإلى حكم ذاتي اأو متثيل 
�لبيبور �لكربى يعك�س  �إد�رية  �إلى  فاإن نقل �ل�شالحيات  �لتجربة عن كثب،  �أكرب ير�قبون  �شيا�شي 

ال�شكل احلايل للنظام اللمركزي املبني يف الد�شتور النتقايل ل�شنة 2011.  
• وحتى فرباير 2015، ظل ادماج مقاتلي ف�شيل الكوبرا يف قوات الأمن التابعة للولية �شمن حدود 	

�إد�رية �لبيبور �لكربى ي�شري ببطء. ويرغب �لكثري من �ملوريل يف �حل�شول على عمل يف �جلي�س �أو 
القوات النظامية الأخرى، لكن لي�س من الوا�شح ما اإذا كان هوؤلء اجلنود اجلدد �شوف تتم دعوتهم 
اإلى قتال احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة. وقد تعهد ياو ياو مرارا باحليادية، لكن 
اإذا ما اأر�شلت القوات اجلديدة اإلى املمر بني البيبور واأكوبو ف�شيمثلون بذلك ميزة ع�شكرية جديدة 

هامة ل�شالح احلكومة. 
• حققت اإدارية البيبور الكربى ال�شتقلل عن ولية جونقلي، ولكن من غري الوا�شح متاما ما اإذا كانت 	

�جلي�س  �شباط يف  قيام  �ملثارة حول  و�ل�شكوك  �إد�رتها.  �شمن  �لعرقية  �لأقليات  تهمي�س  �شتتجنب 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان بت�شليح مقاتلني من اجلية وم�شاعر الكراهية وا�شعة الإن�شار يف بوما �شد 
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فاإن ثمة خ�شومات �شيا�شية داخلية ما بني  القلق. وعلوة على ذلك،  اجلية تعتربان من م�شادر 
ف�شائل �لأنو�ك بل ويف �أو�شاط �ملوريل. 

• خلق تاأ�شي�س اإدارية البيبور الكربى رابحني وخا�شرين �شيا�شيني، لي�س فقط  يف حكومة ولية جونقلي 	
�أولئك  تنحيتهم جانبًا، من  وف�شال. ويف مقدور فاعلني متت  وبوما  �لبيبور  �أي�شًا يف  و�إمنا  بور،  يف 
الذين ل يح�شلون على منافع من الإطار اجلديد لل�شلطة، اأن يربزوا كمف�شدين اأثناء ت�شكل اإدارية 
تاأتي  و�لن�شقاقات  �لد�خلي  �لتخريب  و�أعمال  �حلدود  عرب  �ل�شطر�بات  �أن  كما  �لكربى.  �لبيبور 

جميعها �شمن خماطر حمتملة. 
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2. اخللفية وال�شياق

البيبور: هل هي مكان هام�شي؟
تقع ولية جونقلي، �لتي متتد مبحاذ�ة �حلدود مع جنوب غرب �أثيوبيا، يف ملتقى طرق هجر�ت تاريخية 
ويتزاوجوا  ويتفاعلوا  ليلتقوا  املا�شية  القرون  عرب  جاءوا  خمتلفة   جغرافية  اأ�شول  من  عديدون  لأقوام 
اأنف�شهم  يعرفون  املعا�شرون  وال�شكان  املحلية.  املوارد  على  ليقتتلوا  واأحيانا  البع�س  بع�شم  مع  ويتبادلوا 
كدينكا ونوير واأنواك وموريل وجية وكا�شيبو. ويقطن املوريل  ب�شكل رئي�شي يف املناطق الواقعة بني وحول 
مراكز بيبور وبوما والتي ت�شكل الآن جزءا من اإدارية البيبور الكربى. ولقد ظلت البيبور حامية ع�شكرية يف 
اجلنوب تابعة للحكومة ال�شودانية طوال جل فرتة احلرب الأهلية الثانية، با�شتثناء الفرتة ما بني عام 1987 
وعام 1992 والتي كانت اإبانها خا�شعة ل�شيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان. ولقد ا�شتولى ال�شلطان 
البلدة عام 1992 وبقيت حتت �شيطرته  ا�شماعيل كوين وهو قائد من املوريل م�شنود من اخلرطوم على 
اأما بوما  الواقع حتى بداية عام 2007.  الأمر  ا�شتمر احلال بحكم  النزاع عام 2005، وهكذا  حتى نهاية 
فقد ا�شتمرت كمعقل ا�شرتاتيجي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان منذ عام 1985. ويف ال�شنوات التي تلت 
اتفاقية ال�شلم ال�شامل، كانت املنطقة م�شرحا ل�شطرابات متقطعة بني اجلي�س/ احلركة ال�شعبية لتحرير 

ال�شودان وفاعلني غري حكوميني1. 
النزاع  ال�شودان وبداية  ال�شعبية لتحرير  ال�شيا�شية للحركة  اأ�شهر من ت�شاعد الأزمة  وقبل ب�شعة 
احلايل يف دي�شمرب 2013، ولعل النزوح من البيبور وما حولها قد كان وقتها يف ذروته، اأكد �شابط يف 
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان باأ�شى بالغ خلل حوار غري ر�شمي يف جوبا اأن: "ل اأحد يهتم 
اإعلم دولية  لأمر جونقلي". لكن ال�شطرابات يف جونقلي كانت يف الواقع تظهر على �شا�شة و�شائل 
رئي�شية. وحقيقة كانت امليلي�شيا املتمردة بقيادة ديفيد ياو ياو املنحدر من املوريل تقوم بتوجيه �شربات 
موجعة للجي�س القومي، هذا وقد كانت التقارير الإن�شانية الواردة من منطقة القتال ملا يقارب ال�شنتني 
تطلق �شافرات اإنذار. وعلوة على ذلك، فاإن املنطقة جتذب اإنتباه حملي ودويل ن�شبة لكونها واحدة 
من اأكرب هجرات احليوانات الربية ولأن ثمة تفاوؤل وا�شع النت�شار باأن بها موارد طبيعية غري م�شتغلة 

مثل النفط واملعادن.
الراحل للجي�س/ احلركة  القائد  راأ�س  اأن جونقلي- م�شقط  ال�شابط كان حمقا. فبالرغم من  ولكن 
التاريخ  يف  و�شيا�شية  ع�شكرية  لأحداث  حمورا  تعد  مابيو-  دي  قرنق  جون  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
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عام  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  فتيل مترد �حلركة  �أ�شعل  �لذي  �لقادة  )مثل ع�شيان  �لقريب  �ل�شود�ين 
1983(، �إل �أنها يف �لغالب تعترب بعيدة وهام�شية. وبعد �تفاقية �ل�شالم �ل�شامل مل يتم ��شتئناف �أعمال 
�لتنقيب عن �لنفط �لتي تعطلت يف ثمانينات �لقرن �ملا�شي، كما �أن �ملنطقة تتاأثر بالعنف �مل�شتمر و�ملنظم 
الذي يغذيه التمثيل العرقي. ومن جانبها، قللت احلكومة من �شاأن العنف )Thomas, 2013(، وا�شفة 
امللي�شيا املتمرة  اأن  "قبلي". وعلى الرغم من  اأو، ب�شكل عام،  املا�شية ما بني رعاة  باأنه غارات على  اإياه 
اأنها �شرعان ما �شارت  اإل  ال�شودان خ�شائر فادحة،  لتحرير  ال�شعبية  ياو قد كبدت احلركة  لياو  التابعة 
التحدي الع�شكري الداخلي الوحيد املتبقي اأمام احلكومة. ويف الواقع، فاإن جمموعات املتمردين الأخرى 
�شبب  وكتهديد معزول منفرد،  ن�شطة.  ما عادت   2010 �نتخابات  �ل�شود�ن عقب  �لتي ظهرت يف جنوب 
لل�شيا�شيني يف جوبا2.  �شببه  الذي  الإزعاج  ن�شبيا من  اأقل  ب�شكل  الولية  ازعاجا حلكومة  الكوبرا  ف�شيل 
وعلوة على ذلك، عندما قال ال�شابط يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان اأن ل اأحد يهتم بجونقلي، 
فاإنه من خالل ذلك كان ي�شري �أي�شًا �إلى �أ�شحاب م�شالح دوليني. وتطرق �إلى ذكر بع�س كبار �ل�شباط 
يف البعثة ممن اأدركوا الطبيعة الع�شكرية للغارات لكنهم اأخفقوا يف التعاطي معها بنف�س الأولوية مقارنة 
مع، مثاًل، حت�شري�ت �لإ�شتفتاء على �ل�شتقالل و�لإنف�شال عام 2011، وم�شاألة احلدود اأو عائدات النفط 
امل�شتمرة مع ال�شودان. ويف هذا املنحى كان ثمة حديث ب�شاأن جونقلي، واإمنا من « دون اهتمام فعلي بها»، 

وبعبارة اأخرى كانت مهم�شة.  
اأ�شبحت جونقلي حمط اهتمام فعلي لكونها �شارت �شاحة  اأمر، يف بداية عام 2014  ومهما يكن من 
وكان  للرئي�س.  �ل�شابق  �لنائب  م�شار  ريك  مع  و�ملتحالفني  كري  �شيلفا  للرئي�س  �ملو�لية  �لقو�ت  بني  �إقتتال 
بور.  املرور عرب  يتعني عليه  ال�شتيلء على جوبا  اأراد  اإذا  م�شار  اأن   للحرب  الأولى  املراحل  وا�شحا منذ 
واتفاقية ال�شلم مع ياو ياو متكنت اإلى الآن من منع البيبور الكربى من اأن ت�شبح جزءا من �شاحة القتال 
هذه. على اأن تنفيذ اإدارية البيبور الكربى قد يوؤثر على توازنات النزاع احلايل بذات القدر الذي يوؤثر فيه 
للنز�ع  لت�شوية  �لتو�شل  �لورقة. ويف نف�س �لوقت، فاإن  �لإقتتال نف�شه، وكما �شتتم مناق�شه ل حقًا يف هذه 

ميكنه اأن ي�شكل تهديدا لإدارية البيبور الكربى. 

املوارد الرئي�شية يف البيبور الكربى
تعترب جونقلي منذ اأمد بعيد واحدة من اأكرث املناطق غري النامية يف العامل )ICG, 2009, p. i(. ويف الواقع، 
اأدى تعذر الو�شول اإليها وتدين ال�شتثمارات بها اإلى �شح معظم اخلدمات الأ�شا�شية. وهذا بالرغم من اأن 

�لرثو�ت �لكامنة باملنطقة قد ظلت منذ زمن �لإ�شتعمار جتذب �إهتمامًا خارجيًا. 
بعيد،  املحلي منذ زمن  املعي�شة  واملاعز واخلراف عن�شرا هاما يف نظام  الأبقار  ولقد ظل رعي 
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ومنذ   .)1956-1899( امل�شري  الإجنليزي  الثنائي  احلكم  خلل  توزيعها  تنظيم  حماولة  وجرت 
نطاق  الكائنة خارج  الأ�شواق احل�شرية  اإلى  متزايد  ب�شكل  ت�شق طريقها  املا�شية  ذلك احلني، ظلت 
اأ�شبحت جونقلي متتلك  وموؤخرا،   .)Small Arms Survey, 2012, p. 6( املحلية  القت�شاديات 
 .)ADB Group, 2013, p. 70( ال�شودان  جنوب  يف  اأخرى  ولية  اأي  من  اأكرب  عدد  املوا�شي  من 
اأوقات  املا�شية3. وحتى يف  اأ�شواق  بغلته  الذي   البيبور على املدى  راأيهم يف  اأ�شتطلع  الذين مت  واأكد 
الإ�شطرابات بني البيبور وبلدة بور )التي ي�شكنها ب�شكل رئي�شي الدينكا وتقع على اأق�شر م�شار اإلى 
جوبا(، وجد رعاة �ملوريل م�شار� بدياًل �إلى �لعا�شمة ينحرف جنوبًا عند مفرتق �لطرق يف كو�شار. ول 
ميكن  فهم �لغار�ت على �ملو��شي فهمًا مكتماًل دون �لنتباه �إلى هذه �لتجارة �ملتنامية و�إلى �لتحول يف 
نظام النهر، الذي اأخذ ينح�شر يف العقود الأخرية، جمربا بع�س املوريل على نقل ما�شيتهم يف اإجتاه 
 Schomerus and( الغرب وال�شمال اأكرث، مما اأدى اإلى ال�شغط على الرعاة من الأنواك والنوير

 .)Allen, 2010, p. 24

وقبل  الزمان.  من  قرن  يقارب  ملا  جونقلي  يف  بالغ  قلق  م�شدر  املاء  على  احل�شول  م�شاألة  ظلت  ولقد 
ا�شتقلل ال�شودان، كان بناء قناة جونقلي  حمور تركيز اأ�شا�شي لنظام احلكم الثنائي. وكانت اخلطة تقت�شي 
حرف م�شار النيل الأبي�س  من املناطق املجاورة لبور واإعادة ربطه يف نقطة تقع اأ�شفل النهر قرب ملكال، 
وذلك على الأرجح على ح�شاب من يعي�شون يف م�شتنقعات ال�شدود. ومت تقييم عدة م�شارات واحتمالت على 
مدى �لقرن �ملن�شرم، مبا يف ذلك "خطة فيفينو- البيبور" التي مت يف نهاية الأمر التخلي عنها عام 1932 
ب�شبب �شعف �لتو�زن بني كلفتها ومنافعها )Howell, Lock, and Cobb, 1988, p. 34(. وخلل احلرب 
العاملية الثانية مت التخلي عن امل�شروع برمته، لكنه ظل مطروحا للنقا�س يف حقبة ما بعد اتفاقية ال�شلم 

ال�شامل وما بعد ال�شتقلل. 
"للنزاع  �أغلب �لأحيان باعتبارهما �مل�شدرين �لرئي�شيني  �إلى �ملو��شي و�ملياه يف  وبالرغم من �لإ�شارة 
القبلي"، �إل �أنهما م�شدرين  فح�شب من بني م�شادر عديدة تولد �لتناف�س �ل�شيا�شي يف �ملنطقة. كما �أن 
انف�شال اجلنوب قد اأثر على م�شالح اأجنبية يف قطاع النفط، مثل م�شالح �شركة النفط الفرن�شية توتال 
B، وهو المتياز الكبري الذي يقع ب�شكل رئي�س يف جونقلي وجزئيا يف مقاطعة البيبور ال�شابقة.  يف مربع 
ويفرت�س اأحيانا اأن احلرب الأهلية الثانية وا�شتمرار العنف يف حقبة ما بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل هو ما 
ظل  مينع �شركة توتال التي وقعت عقدا مع ال�شودان عام 1980 من �لتنقيب عن �لنفط منذ عام 1985. على 
�أن �نعد�م �لأمن مبفرده ل يعترب تف�شري� لبطء تقدم �شناعة �إ�شتخر�ج �لنفط يف جونقلي. فقبل �تفاقية 
وخا�شة يف  �شياق احلروب،  العمليات يف  ال�شروع يف  �شيا�شية يف  لأ�شباب  توتال  ترددت  ال�شامل،  ال�شلم 
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�لأر��س �لو�قعة حتت �شيطرة �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن )�أي حتت �شيطرة �ملتمردين(. ولكن منذ 
ا�شتقلل جنوب ال�شودان، مل يعد انعدام الأمن هو العامل املعرقل الوحيد- ففي واقع الأمر ت�شتمر عمليات 

اإ�شتخراج النفط يف وليات اأخرى اأثناء النزاع احلايل. 
ويف �لو�قع، يبدو �أن �ل�شبب �لأكرب يف �لرتدد يعود �إلى عدم وجود تنظيم لقطاع �لنفط4. ولقد قامت 
ال�شلم  باتفاق  توجت  التي  ال�شلم  اتفاقيات  قبيل    ،2004 عام  ال�شودان  مع  عقدها  بتجديد  توتال 
ال�شامل. وهذا الأمر كان عليه اأن  يقود، كما هي العادة، اإلى عمليات ن�شطة و�شراكة اإنتاج مع ال�شركة 
امل�شجلة  الأبي�س  النيل  �شركة  اأن  بدا  ال�شامل،  ال�شلم  اتفاقية  بعد  اأنه  اإل   .)Total, 2012( الوطنية 
ال�شودان اجلديدة )وبخا�شة مع ريك  اأف�شل مع حكومة جنوب  يف اململكة املتحدة متلك علقة �شيا�شية 
م�شار( وناف�شت من �أجل �حل�شول على �لمتياز. ويف �لعام 2007، اأيدت جلنة نفطية ت�شم اأع�شاء من كل 
من احلكومة القومية وحكومة جنوب ال�شودان حكما �شادرا عن حمكمة يف لندن يقر بحقوق �شركة توتال 
B. وبعد ا�شتقلل اجلنوب، وعلى الرغم من مقاومة الفرن�شيني لذلك، قررت حكومة جمهورية  يف مربع 
جنوب �ل�شود�ن �أن �ملنطقة �شا�شعة لدرجة ل يت�شنى معها �أن متنح ل�شركة و�حدة فح�شب و�عرتفت فقط 
بثلث امتياز توتال الأ�شلي، يف حني دعت م�شتثمرين اآخرين لتقدمي عطاءات لبقية املنطقة. وكانت �شركتي 
 .)ECOS, 2012( إك�شون موبيل و�شيفرون �لأمريكيتني من بني مقدمي �لعرو�س للح�شول على حقوق �لتنقيب�
وكان هذا تغريا ذو مغزى يف علقات جنوب ال�شودان التجارية مع الوليات املتحدة التي ظلت حتظر على 

 .)Reuters, 2012( 1997 شركاتها  التعامل مع ال�شودان منذ عام�
ويف عام 2012، اأفادت الأنباء اأن اإك�شون موبيل – كربى �شركات النفط يف الوليات املتحدة- وال�شركة الكويتية 
 ،B )ECOS, 2013b( كوفبيك �شتدخالن يف حمادثات للح�شول على رخ�شة عمل مع توتال للتنقيب يف مربع 
والذي ي�شتمل �شمن حدوده على املربع الفرعي )B)2 الذي يقع جزء كبري منه يف اإدارية البيبور الكربى. ولكن 
عزل نائب �لرئي�س ريك م�شار وقيام �شيلفا كري بحل جمل�س �لوزر�ء يف يوليو 2013 اأدى اإلى تعليق املحادثات حول 
الق�شم الفرعي من املربع الذي خطط له م�شار )Think Africa Press, 2013(. ويف عام 2014، ويف �شياق 
�لأزمة �حلالية، �ن�شحبت �إك�شون من �لتفاق �لذي عقدته للتنقيب يف �ملربعني B1 و B2 مع توتال وكوفبيك. وما 
زال العر�س الذي قدمته ال�شركتان الأخريتان يف اأكتوبر 2013 للتنقيب يف �ملربعني �لفرعيني قائما، لكن مل توقع 

 .)Bloomberg, 2014(  احلكومة على العقد بعد
ب�شاأن  مع اخلرطوم  املتذبذبة  العلقة  فاإن  النفطية،  المتيازات  النزاعات حول  النظر عن  وب�شرف 
اإقت�شام عائدات النفط منذ ال�شتقلل قد دفعت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان للبحث عن حلول بديلة 
�إلى �ملحيط �لهندي  ل�شتخد�م خط �لأنابيب �لذي مير بال�شمال. وتت�شمن �خليار�ت �ملطروحة م�شار�ت 
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عرب كينيا اإلى ال�شاطئ يف لمو، اأو اإلى جيبوتي عرب اإثيوبيا )ECOS, 2013a(، لكن مرة اأخرى مت حتديد 
انعدام الأمن يف جونقلي كاأمر يحول دون ذلك. وعلى وجه التحديد، وجه ممثلو حكومة جمهورية جنوب 
�إلى  �لأنابيب  خط  ت�شييد  عرقلة  بهدف  ياو  ياو  مترد  تدعم  باأنها  �ل�شود�ن  حكومة  �إلى  �لتهام  �ل�شود�ن 
اإثيوبيا )VOA, 2013a(. ويف �لو�قع، فاإن كلفة مد خط �لأنابيب من �أعايل �لنيل عرب جونقلي �إلى ميناء 
على املحيط ل ميكن تربيرها اإل من خلل �شواهد على اكت�شافات نفطية ذات مغزى يف جونقلي. و�شتكون 
كلفة �لتنقيب باهظة للغاية يف منطقة ي�شعب �لو�شول �إليها ب�شبب تردي نظام �لطرق فيها، وخا�شة على 
�شوء الأ�شعار املتدنية للنفط. وعلوة على ذلك، يبدو  اخليار الكيني راجح اأكرث من اخليار الإثيوبي، كما 
�إثيوبيا. و�قعيا، وعقب �كت�شاف  هو مقرتح يف �خلطة �لطموحة ملعرب نقل  ميناء لمو- جنوب �ل�شود�ن- 
�لنفط موؤخر� يف كينيا ويوغند�،  �شيقوم هذين �لبلدين فقط بتاأ�شي�س رو�بط خطوط �لأنابيب يف �ملرحلة 
الأولية. وميكن جلنوب ال�شودان فيما بعد  ال�شروع يف الن�شمام لهما عرب الطرق وال�شكك احلديدية يف حال 
اكت�شاف النفط يف جونقلي )Patey, 2014, p. iv(. وبالرغم من �أن مترد ياو ياو قد لعب دور� ول �شك، �إل 
اأن العقبات الرئي�شية التي واجهت �شناعة اإ�شتخراج النفط كانت اقت�شادية وقانونية ولوج�شتية وظلت دون 

حل على الرغم من توقيع احلكومة لتفاقيات �شلم مع املتمردين. 
وبالرغم من اأن م�شروع ممر النقل عرب ميناء لمو- جنوب ال�شودان- اإثيوبيا يكافح من اأجل النطلق، 
فمن املتوقع وجود ا�شتثمارات اقليمية هامة من اأجل تطوير نظام الطرق بني جنوب ال�شودان، كينيا )و�شول 
�إلى ممب�شا(، و�إثيوبيا. ويت�شمن جزء من �خلطة �شق طريق لريبط جوبا وكابويتا وبوما، مرورً� بدميا يف 
�أثيوبيا و�شول �إلى ميناء بحري بديل جلنوب �ل�شود�ن يف جيبوتي. وح�شب ما �أورده �لبنك �لدويل، يتعني 
 .)World Bank, 2014( اأن تتلقى جمهورية جنوب ال�شودان 75 مليون دولر اأمريكي لدعم هذا الربنامج

وتعترب �لبيبور �لكربى غنية باملو�رد �ملعدنية، وبخا�شة  �ملنطقة �لتي تقع مبحاذ�ة �حلدود مع �إثيوبيا. 
منذ  بالنفط،  �لغني  ملوط  حو�س  من  جزء  تعترب  و�لتي  وقامبيال،  ف�شال  بني  �لو�قعة  �ملنطقة  ظلت 
ال�شركة  اأعلنت   ،2013 اأبريل  ويف  للحدود.  عابرة  مترد  واأن�شطة  ونزوح  لتجارة  م�شرحا  طويلة  فرتة 
الإثيوبية "�شاوث وي�شت للطاقة" �أن �أعمال �لتنقيب يف مربع قامبيال �جلديد قد �أكدت �إمكانية �ل�شتخرج 
�لذهب  ��شتخر�ج  يف  �لتجارة  �أن  �ملعروف  من  ذلك،  على  وعالوة   .)SouthWest Energy, 2013(

تنظيمها بهدف احل�شول على عوائد  ال�شودان  تريد حكومة جمهورية جنوب  والذي  التقليدية،  بالطرق 
�شريبية )Sudan Tribune, 2013a(، ت�شتمل �أي�شًا على تهريب �لذهب من ف�شال.  كما توجد مناجم 
انقالنقورو،  وبخا�شة يف   ،)Deng et al., 2013, pp. 12–13( بوما  �أخرى يف حميط  ومناجم  ذهب 
من  )بالقرب  ت�شوري  عرب  �نقالنقورو  من  �لذهب،  جتارة  وم�شار  �حلدود.  عرب  منها  �لذهب  ينقل  �لتي 
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باكوك �لتي كانت مهبط طائر�ت يف زمن �حلرب( ور�ت �إلى دميا، كان هدفا للمناف�شة عند تر�شيم حدود 
�ملقاطعات �جلديدة يف �لبيبور �لكربى. وغالبا ما يتم بيع �لذهب �مل�شتخرج من ف�شال وبوما يف دميا، وهي 
منطقة تعدين يف اقليم قامبيل كانت  قاعدة ا�شرتاتيجية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان وموقع ملع�شكر 
اإداريا  تعيينه حاكما  اأيام من  ب�شعة  بعد  اأنه  املثري للهتمام  ومن  الثانية.  الأهلية  لجئني خلل احلرب 
لإدارية البيبور الكربى، ناق�س ديفيد ياو ياو نزاعا معلقا حول اجلمارك على احلدود مع اإثيوبيا، مطالبا باأن 
 .)Radio Tamazuj, 2014a( تقوم ادارته اجلديدة بتويل ال�شيطرة اجلمركية بدل من احلكومة القومية
�لربية  �حلياة  على  �حلفاط  م�شروع  وهي  �قليمي  باهتمام  حتظى  م�شاألة  توجد  ذلك،  مع  وبالتو�زي 
�لقادمة.  �ل�شنو�ت  يف  )�إيغاد(  بالتنمية  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  �شتنفذه  و�لذي  للحدود  �لعابر 
�إبان  ت�شت�شيف   �لتي  �لطبيعية  بوما  حممية  من  �حلدود  من  �ل�شود�ن  جنوب  جانب  على  �مل�شروع  يتاألف 
مو�شم الهجرة من كل عام اأحد اأكرب جتمعات احلياة الربية يف العامل. ويف عام 2007، قبل هذه اخلطة، 
وقعت وزارة احلياة الربية اتفاقية ر�شمية مع جمعية املحافظة على احلياة الربية ومقرها الوليات املتحدة 
للأرا�شي،  املعتدل  لل�شتخدام  والتخطيط  البيئية،  الربامج  حول  املدى  طويلة  �شراكة  اإطار  يف  للتعاون 
2008 عقدا مع  )Wikileaks, 2009(. ولحقًا وقعت �حلكومة يف عام  وتنظيم الأرا�شي، واإدارة املوارد 
ي�شكنها  البيئية يف منطقة  لل�شياحية  لإن�شاء منطقة  الربية يهدف  الإماراتية حلماية احلياة  العني  �شركة 
 10.000 �ل�شابقة. وطلب من حو�يل  �لبيبور  �شا�شع من مقاطعة  ت�شتمل على جزء  �ملوريل  رئي�شي  ب�شكل 
دي�شمرب 2011.  اأخرى بحلول  اإلى منطقة  النتقال  املقيمني حول ه�شاب ماروا  ال�شكان  – 15.000 من 
جتاهل  العقد  واأن  العقد  توقيع  قبل  معهم  تت�شاور  مل  احلكومة  باأن  وادعوا  ذلك،  قادتهم  بع�س  ورف�س 
م�شالح ال�شكان الأ�شليني. واأفادت امل�شادر باأن اأهايل املوريل الذين يقيمون يف املنطقة تعر�شوا للتهديد 
بالإخلء الق�شري )Deng, 2011, pp. 35–36(. وعالوة على ذلك، كان يتوجب على �ل�شركة �أن تقدم 
خدمات للموريل يف موقع اإقامة جديد ي�شمى كاراك لكنها اأخفقت يف ذلك5. ويف عام 2009، قامت �شركة 
 .)Wikileaks, 2009( اأخرى  ومرافق  فنادق  وظهرت  ماروا،  يف  كم   2 طوله  مبدرج  مطار  ببناء  �لعني 
ونتيجة لذلك، ح�شب ما قالته �شخ�شية �شيا�شية من  �ملوريل، هجر �ملوريل  جنوب غرب مارو�6. ولكن هذا 
امل�شروع ت�شارب مع منحة مبقد�ر 12.6 مليون دولر اأمريكي قدمتها الوكالة الأمريكية للإمناء الدويل 
اإلى وزارة احلياة الربية وجمعية املحافطة على احلياة الربية تهدف للحفاظ على التنوع البيولوجي يف 
بوما، واأدت الرحلت اجلوية غري امل�شرح بها ل�شركة العني من واإلى اإثيوبيا اإلى زيادة تعقيد املوقف 
)Wikileaks, 2009(. ويف نهاية �ملطاف، توقفت ن�شاطات �شركة �لعني ب�شبب �لنز�ع بني �حلكومة 

وف�شيل الكوبرا، واأفادت م�شادر باأن عقدها مل يجدد بعد توقيع اتفاقية اإدارية البيبور الكربى7. ويف 
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نوفمرب 2013، اأطلقت �لهيئة �حلكومية �لدولية �ملعنية بالتنمية )�إيغاد( برنامج �د�رة �لتنوع �حليوي يف 
 .)HoA-REC&N, 2013( القرن الأفريقي يف بوما – منطقة قامبيل بتمويل من �شندوق التنمية الأوروبي
كما اأفادت م�شادر باأن اجتماعا عقد مع وزير البيئة ووزير احلياة الربية وال�شياحة بتاريخ 1 ابريل 2014، 
واأرا�شي  مرافق  ت�شليم  عملية  تنظيم  بهدف  الكربى،  البيبور  اإدارية  اتفاقية  توقيع  من  تقريبا  �شهر  قبل 

�شركة العني8. 
ويف حني �أن �لأمل ما ز�ل قائما باأن تقوم �حلكومة و�مل�شتثمرون مبر�عاة م�شالح �ل�شكان �ملحليني  عند 
واملوا�شي واحلياة الربية،  املعدنية  املوارد  للبيبور الكربى من حيث  الهائلة  الإمكانيات القت�شادية  ادارة 
فاإن ثمة خطر يكمن يف اإعادة التوطني الق�شري وعزل الرعاة. وقد زادت حدة هذا الهاج�س نتيجة ل�شوابق 
حدثت يف منطقة قامبيل الإثيوبية التي تعترب الآن جزء من الإمتداد الطبيعي ملحمية بوما الطبيعية. وحدد 
تقرير م�شرب من اعداد جلنة تفتي�س داخلي تابعة للبنك الدويل وجود "�شلة عملياتية" بني برنامج ال�شحة 
والتعليم املمول من البنك الدويل بقيمة 2 مليار دولر اأمريكي وبني برنامج " ا�شتيطان قرى" تابع للحكومة 
الأثيوبية  �شاحبه ترحيل ق�شري  للأنواك يف قامبيل، و�شط تقارير عن وقوع حالت اغت�شاب وقتل ارتكبها 
اجلي�س )Huffington Post, 2015(. وتبني احلالة الإثيوبية اأن تنفيذ خطط التنمية )املن�شاآت الطبية، 
�ملد�ر�س، �لخ(، �لتي تقرتح �أحيانا بحيث تاأتي �أحيانا بالتز�من مع �أن�شطة جتارية قد يوؤدي �إلى �آثار �شلبية. 
اإلى املوارد واملنافع الناجمة عن ال�شتغلل  وب�شكل عام، نادرا ما ي�شتفيد ال�شكان الأ�شليني من الو�شول 

التجاري املنفذ بوا�شطة الدولة واجلهات الفاعلة اخلارجية بالتعاون مع الوكالت احلكومية. 
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3. مترد ديفيد ياو ياو

التمرد االأول لياو ياو

تت�شابه ال�شنوات الأولى من عمر ديفيد ياو ياو مع الكثري من اأبناء جيله يف جنوب ال�شودان. عندما بلغ 
حو�يل ع�شر �شنو�ت �أخذه �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن من عائلته، �إلى جانب �أطفال �آخرين من �ملوريل 
من منطقته،  وجلبته �إلى دميا يف �إثيوبيا ليلتحق باملدر�شة ويتلقى �لتدريب �لع�شكري يف "اجلي�س الأحمر" 
الأقدام مع  1991، عاد �شريا على  �ل�شباب. وبعد �شقوط منق�شتو هايلي مريام عام  �ملخ�ش�س لإ�شتيعاب 
قافلة  بوما يف  وانتقل من  القتال.  امل�شاركة يف  �شنه من  بوما. ومنعه �شغر  اإلى  الآخرين  ال�شبية  قليل من 
�شيارات فارغة تابعة للأمم املتحدة متجهة اإلى كينيا. وق�شى ال�شنوات التي تلت يف مع�شكر كاكوما للجئني 
حيث عا�س يف نف�س املنطقة مع اأنا�س اآخرين من اإريت وهي موطنه الأ�شلي قرب بلدة مانيابول يف مقاطعة 
قمروك ال�شابقة. وتابع ياو ياو تعليمه يف كاكوما يف كلية دينية10. وبعد ذلك، منذ عام 2004 وحتى 2006، 
 .)Sudan Tribune, 2012a( تابع درا�شته يف كلية اإميانويل امل�شيحية يف ياي يف ولية �شرق الإ�شتوائية 
التاهيل  واإعادة  الإغاثة  لدى مفو�شية  �شكرتريا  منت�شف عام 2010، عمل  اإلى  منت�شف عام 2008  ومن 
�لتابعة حلكومة جنوب �ل�شود�ن يف �لبيبور خالل فرتة تويل �أكوت ميز �أديكري وهو �لآخر من �إريت ملن�شب 

حمافظ املقاطعة. 
ولقد خ�شر ياو ياو النتخابات التي جرت عام 2010   كمر�شح للجبهة الدميقراطية املوحدة لربملان 
ولية جونقلي عن دائرة قمروك- بوما )Wikileaks, 2013( 11. اأما احلزب فقد ناأى بنف�شه عن التمرد 
�لذي �أنطلق لحقًا يف مايو من تلك �ل�شنة و�لذي قد يعزي لرف�س ياو ياو لنتائج �لنتخابات. ويف و�قع �لأمر 
قد خ�شر  ياو ياو النتخابات اأمام �شخ�س اآخر من املوريل وهو مر�شح احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
جودي جونقلي بويوري�س12، و�دعى حدوث تالعب باأ�شو�ت �لناخبني )Sudan Tribune, 2010(. واقرتح 
 .)Small Arms Survey, 2013a( آخرون �أن �ل�شيا�شات �لد�خلية للموريل كانت هي �ل�شبب ور�ء �لقتال�
اأطلق  اإلى ت�شكيل وت�شليح قوات �شبه ع�شكرية  اأكوت ميز  وبغر�س مكافحة التمرد، دعا حمافظ املقاطعة 
عليها ا�شم "�شباب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان" حتت قيادة قائد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
)Small Arms Survey, 2012, p. 4(. وت�شائل بع�س املراقبني عما اإذا  ج�شوا كوين وهو من املوريل 
كان �شلطان ا�شماعيل كوين، القائد املوؤثر لقوات دفاع البيبور املتحالفة مع اخلرطوم خلل احلرب الأهلية 
الثانية، يدعم ياو ياو. وينبع هذا الت�شاوؤل من التناف�س على القيادة بني كوين من جهة وبني اأكوت املوايل 
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اإلى حكومة  ين�شم كوين  الأخرى. هذا ومل  ال�شودان من اجلهة  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س  وقت طويل  منذ 
اجلنوب �شوى يف العام 2006 حني عمل كم�شت�شار رئا�شي لل�شلم وامل�شاحلة )ICG, 2009, p. 5(، ومل 
يدمج امللي�شيا التابعة له يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان �شوى يف فرتة لحقة لعام 2007. وبالرغم من 
هذه ال�شائعات املبكرة، فلي�س ثمة دليل يثبت قيام كوين بتقدمي دعم مبا�شر لنتفا�شة ياو ياو. ومما ميكن 
اإدراكه اأن  اأكوت ميز، على الرغم من عداوته لكوين يف ال�شابق، كان بب�شاطة ي�شطلع بدوره كمحافظ يف 
اإن�شاء قوة مقاتلة �شد ياو ياو. وكما يحدث عادة، حتول اأكوت لحقا اإلى و�شيط حا�شم يف املفاو�شات بني 

ياو ياو واحلكومة والتي اأف�شت اإلى اتفاق على وقف اأطلق النار يف يونيو 2011. 
ويف مترد ياو ياو الأول، مل يكن عدد اأفراد امليلي�شيا التابعة له يتجاوز 200 رجاًل وقدرتها مل تتجاوز 
عمليات ع�شكرية منخف�شة احلدة موجهة ب�شكل رئي�شي �شد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان. وقد تلقى 
ياو ياو اأ�شلحة من جي�س/ حركة جنوب ال�شودان الدميقراطية التابعة جلورج اآتور املدعوم من اخلرطوم13. 
اأقرانه من جمموعة  بني  البلدة  رئي�شي خارج  ب�شكل  النتخابية  ياو حملته  ياو  اأجرى  النتخابات،  وقبل 
العمرية  املجموعة  وتعترب  كبار.  �شيا�شيني  من  حتى  قبول  بدون  اأو  متدين  م�شتوى  مع  العمرية14،  بوثونيا 
موؤ�ش�شة هامة ذ�ت تاأثري كبري على �ل�شاأن �ل�شيا�شي ملقاطعة �لبيبور. فهناك تناف�س-و�أحيانًا تقاتل- بني 
املنتمني ملجموعات عمرية خمتلفة  من اأجل الن�شمام اإلى اجليل الأكرب منهم �شنا بهدف احل�شول على 
حقوق الزواج. وحتدد املجموعات العمرية �شبكات الت�شامن واحلماية وب�شورة عامة يقال اأن لها دور بارز 
واأكرث تعقيدا من  اأعلى درجة  املوا�شي، حتى عندما تت�شاعد هذه الأخرية لعنف منظم  الغارات على  يف 
واإعادة  الإغاثة  ياو �شكرتريا ملفو�شية  ياو  فيه  الذي كان  الوقت  ال�شيا�شية15. ويف عام 2009، يف  الناحية 
املجموعة  حمل  يحلوا  اأن  و�شك  على  العمرية  بوثونيا  جمموعة  اأع�شاء  كان  ال�شودان،  جنوب  يف  التاهيل 
ال�شابقة لهم وهي جمموعة تيتيث العمرية. واإلى ذلك احلني، خلفا للمجموعات الأكرب عمرا،  مل يكن 
لديهم احلق باأداء "رق�شات جيلهم" داخل البلدة، اإذ كان عليهم اأن يوؤدوها بعيدا عن الأنظار16.وعلوة 
على ذلك، مبجرد بد�ية ��شتمتاعهم باحلقوق �لتي ح�شلو� عليها لتوهم، كانت هناك جمموعة �أ�شغر عمر� 

يف طور �لن�شوء    لديها نف�س �ملطالب وهي جمموعة �لالنقو17.  
ويتوقع عادة اأن يتم خلل النزاعات ما ي�شمى "القتال بالع�شي". وبالرغم من اأن هذا ال�شكل من القتال 
ميكن �أن يوؤدي �إلى �إ�شابات خطرية و�أن يكون مميتا يف بع�س �لأحيان، �إل �أن �لقانون يوجب �أن ل يقوم فرد 
من املوريل ب�شفك دم فرد  اآخر منها. لكن ال�شلطات لحظت يف تلك ال�شنة زيادة يف ا�شتخدام الأ�شلحة 
فعل  وكرد  العدد واخلطورة.  اأكرث من حيث  اإ�شابات  العمرية �شاحبتها  املجموعات  النارية يف مناف�شات 
على ذلك، �أخذ �أتوك ميز موقفا ذو طابع ر�شمي ومنع �لرق�شات، ورمبا كان تلك حماولة لعرقلة تن�شيب 
املجموعة العمرية التي اأوجدت هذه النزاعات من خلل قمع طقو�شها الأكرث متثيل. لكن هذه اخلطوة التي 
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مل جتد قبوًل �شعبيًا مل ت�شاعد يف �إيقاف �لقتال. ويف �أثناء ذلك،  ظهر ياو ياو، بدوره �ل�شخ�شي و�ملوؤ�ش�شي، 
بعيدً� عن هذه �لديناميكيات ولكنه كان يحظى باحرت�م يف �أو�شاط �لبوثونيا، رمبا بف�شل وظيفته وحقيقة 
قامت  اللنقو  من  اأن ع�شابة  اأفادت م�شادر  ذلك،  الرغم من  وعلى  زعماء18.  ينحدر من ع�شرية  كونه 
بتهديده، مما ي�شري �إلى �أنه مل يتمكن من �لبقاء مبظهر �ملحايد19. وعندما تر�شح للنتخابات الربملانية 
عام 2010 ثم بداأ القتال، جلاأ اإلى املورد الثقايف املتمثل يف نظام املجموعات العمرية بغية الإ�شتقطاب من 
�أو�شاط هذه �لقاعدة �ل�شعبية �ملحظية باإمتياز�ت. ومهما يكن �لد�فع �حلقيقي خلف هذ� �خليار، �أجمع من 
اأجريت معهم مقابلت من املوريل على اأن املطالبة بولية منف�شلة يف جونقلي مل يكن جزءا من اأجندته 

اآنذاك20. 

العفو دون �شالم

 َقِبَل ياوا ياو يف يونيو 2011 عفوا رئا�شيا. وادجمت قواته يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان واأر�شلت  اإلى 
كلية نقا�شيقاك �لع�شكرية يف �شرق �لإ�شتو�ئية لتلقي �لتدريب21 ثم اإلى مابيل يف غرب بحر الغزال. لكن وقف 
اطلق النار مل يكبح نوع موازي من العنف بداأ قبل ولدة ياو ياو بوقت طويل. هذا وقبل احلكم الإ�شتعماري، 
حني و�شول �ملوريل لأول مرة �إلى و�دي لوتيال )نهر �لبيبور(، حتركو� غربا على ح�شاب �لدينكا. وباملثل، 
الأمر  اأكوبو،  لي�شتقروا يف  اأكرث  ال�شمال  فاأكرث قادمني من مناطق تقع ناحية  اأكرث  نوير يفدون  اللو  اأخذ  
�لذي �أخذ ي�شكل �شغطًا على �لأنو�ك �لذين كانو� يعي�شون هناك )Lewis,1972, p. 22(. وجذب البحث 
عن م�شادر �ملياه خالل مو�شم �جلفاف رعاة من �ملوريل ب�شكل منتظم �إلى جماري مياه د�ئمة �أكرث قربًا 
اإلى ات�شال م�شتمر �شواء على �شيغة  اإقامة النوير والدينكا والأنواك. وهذه التنقلت حتولت  اأماكن  من 
�لأخرية،  �لعقود  ويف  �ملا�شية(.  )خا�شة  �ملو�رد  حول  بينهما  عنيفة  مو�جهات  �أو  �لطرفني  بني  ما  تبادل 
اأثرت �شيا�شات احلرب يف املنطقة على هذه الديناميكيات م�شيفة اإلى الأعمال العدائية بعدا اأكرث تعقيدا 
وماأ�شاوية، مما اأدى اإلى  انت�شار اأعمال القتل والنزوح حتى بعد نهاية احلرب الأهلية الثانية. وعلى �شبيل 
�ملثال، �إلى جانب �حلمالت �ملتكررة �لتي ي�شنها غز�ة من �ملوريل، قام ما يطلق عليه "اجلي�س الأبي�س"، 
وهو ح�شد مرتدي التنظيم من الرعاة ال�شباب من النوير، بتجديد عملياته يف فرتة اتفاقية ال�شلم ال�شامل 
مقاطعة  )�شمال  لوكانقلي  بني  امل�شادة  والهجمات  النتقامية  الهجمات  من  مت�شاعدة  حلقة  يف  و�شارك 

�لبيبور( و�أكوبو، وخا�شة خالل عامي 2009 و 2011.
اأغ�شط�س   18 بتاريخ  املوريل  من  �شباب  نفذ  جوبا،  يف  العفو،  قبل  الذي  ياو،  ياو  وجود  حقبة  وخلل 
2011 هجوما مميتا �شد مدنيني من النوير يف بريي يف مقاطعة اأورور، وقتلوا حوايل 750 �شخ�شًا و�شرقو� 
38.000 ر�أ�شًا من �ملا�شية. و�أفادت �مل�شادر �أن منفذي �لهجوم ��شتخدمو� �أ�شلحة منحت لهم من قبل ياو 



 20     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 35

 )Small Arms Survey, ياو، على اأن م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية مل يتمكن من التحقق من ذلك

)p. 4 ,2012. ويف وقت لحق من تلك ال�شنة، خلل عطلة الكري�شما�س، متت تعبئة 8.000 مقاتل من اللو 

لوكانقلي. ور�شدت  انتقامي واجتهوا نحو حملية  لتنفيذ هجوم  واأورور  ونايرول  اأكوبو  نوير من مقاطعات 

بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان هوؤلء املقاتلني اأثناء عبورهم لنهر نانام قبل الهجوم واأطلقت من 

اإلى املركز الرئي�شي يف مقاطعة البيبور، لكن وجودها مل يكن كافيا  ثم �شفارات الإنذار. وار�شلت كتيبة 

م�شار  باإح�شار ريك  �لبعثة  وقامت  الإطار 1(.  )اأنظر   )UN News Centre, 2011( املدنيني  حلماية 

)�لذي كان حينها نائبا لرئي�س جمهورية جنوب �ل�شود�ن( بالطائرة �إلى بلدة لوكانقلي ليقنع ميلي�شيا �لنوير 

بالتخلي عن مهمتهم – لكنه مل ينجح يف ذلك )Small Arms Survey, 2012, p. 3(. ويف احلقيقة، 

فقد جتاهلته �لنوير وتابعو� يف �لأيام �لتالية �شريهم �شوب �لبيبور وتوغلو� جنوبًا مبحاذ�ة نهر كوجن كوجن. 

ومتكنت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان من احتواء الهجوم على بلدة البيبور جزئيا، على اأن بع�س 

ال�شاعني  البعثة كانت �شغرية لدرجة ل تفي با�شتيعاب املدنيني  اأن قاعدة  اأفادوا  اآرائهم  اأ�شتطلعت  ممن 

ما  �ل�شود�ن. وح�شب  لتحرير  �ل�شعبية  ثكنات �حلركة  �إلى  يهربو� جلاأو�  للح�شول على حمايتها. ومن مل 

اأفادت امل�شادر، فاإن املحافظ اجلديد للمقاطعة ج�شوا كوين قد اأخرب  بيرت روي، قائد احلركة ال�شعبية 

لتحرير ال�شودان يف البلدة، اأن يرد على الهجوم، اإل اأن الذين اأ�شتبكوا مع املهاجمني  كانوا قلة من اجلنود 

�لذين ل ينحدرون من �لنوير ) وعلى وجه �لتحديد من �ملنحدرين من �ملوريل(22. وعندما غادر مقاتلو 

النوير املقاطعة يف نهاية املطاف يف بداية يناير، اأدعى املحافظ اأن 3.141 �شخ�شا قد قتلوا، بينما اأف�شت 

اأكرث بقليل من 1.000 قتيل. وعلوة على القتلى، خطف العديد من  اأن العدد كان  اإلى  اأخرى  حتقيقات 

الن�شوة والأطفال ونزح اأكرث من 100.000 �شخ�س )Small Arms Survey, 2012, p. 3(. هذا وقد 

كان ت�شاعد حدة العنف عام 2009 قد ت�شبب يف �أعد�د كبرية من �لنازحني وخ�شائر ب�شرية لدى �جلانبني، 

البيبور.  ال�شدة يف عمق  اأن وقع هجوم مماثل بذات هذه  ال�شامل  ال�شلم  اتفاقية  ي�شبق يف فرتة  لكن مل 

وكانت املنظمات غري احلكومية تعترب البيبور القاعدة الأكرث اأمنا والتي ميكن اأن تنطلق منها عملياتها يف 

ليوانقول امل�شطربة. 

ل  اأنهم  النوير  مقاتلوا  قال   ،2012 يناير   5 بتاريخ  �شادر  الهجوم  م�شوؤولية  يتبنى  �شحفي  بيان  ويف 

يعرتفون مب�شار كقائد لهم و�إمنا ميثلهم "�شباب النوير" يف الوليات املتحدة )SSNA, 2012(. ويف الوقت 

�إدعاء  "اجلي�س الأبي�س". وبح�شب  نف�شه، كان لدى قلة من املوريل ثقة يف نية م�شار املعلنة بوقف تقدم 

من�شوب اإلى جنود من املوريل يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان ملحقني باخلدمة يف لوكانقلي، اأنهم 
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�شاهدو� م�شار يقفز متجاوزً� حيو�ن مت ذبحه مبنا�شبة و�شوله- وهو فعل رمزي يف�شره �لبع�س كاإ�شارة توؤكد 

اأن البيبور قد اأ�شبحت اأر�شه. ويف نف�س الفرتة تقريبا، قيل اأن اأحد الزعماء املتنفذين من حملية لوكانقلي 

قد اأدان م�شار ب�شدة وجها لوجه وعلى امللأ يف البيبور23. ومما اأثار املزيد من القلق لدى املوريل، اأن البيان 

اإلى دينكا تويك الذين اأن�شموا للعمليات �شد البيبور  "اجلي�س الأبي�س" قد ا�شار  ال�شحفي ال�شادر عن 

)SSNA, 2012(. و�أخذ بع�س �ملوريل يرون �أن هناك موؤ�مرة حتاك �شدهم، مبا يف ذلك، �لفكرة �لقائلة 

باأن �شبكات يف املهجر يف الوليات املتحدة واأ�شرتاليا كانت تقوم بتمويل الهجمات على جونقلي24. ومن �شاأن 

تقارير لحقة التاأكيد على هجمات م�شرتكة قام �شباب من النوير والدينكا ب�شنها على مقاطعة البيبور بني 

دي�شمرب 2011 ويوليو ICG, 2014b, p. 10( 2013(. وعلوة على ذلك، كرر "اجلي�س الأبي�س" التهام 

والدينكا  النوير  اأطفال  يختطفون  ولذا  اخل�شوبة  يف  م�شاكل  لديهم  املوريل  باأن  طويل  زمن  منذ  القائم 

– امل�شتندة على تقارير تعود لعقود  النمطية  الفكرة  والأنواك. ووفقُا خلرباء يف احلقل الطبي فاإن هذه 

م�شت حول الأمرا�س املنقولة جن�شيا  -  ل اأ�شا�س لها25 وتتجاهل حقيقة اأن اختطاف الأطفال كان اأمرا 

�شائعا ميار�شه �لنوير و�ملوريل بالتبادل )ولي�س فقط  �شد بع�شهما �لبع�س( حتى قبل و�شول �لربيطانيني 

 .)Hutchinson, 1996, p. 124(

تتمكن احلكومة من وقف  اإذا مل  اأنه  البيبور متثلت يف  للهجمات على مقاطعة  الرئي�شية  الر�شالة  ولكن 

الغارات التي يقوم بها معتدون من املوريل، فاإن "اجلي�س الأبي�س" �شيقوم بتطبيق القانون بنف�شه. ويف الواقع،  

�أثناء �لنتهاء من �عد�د �لبيان �ل�شحفي، فاإن �شباب من �ملوريل من نانام ولوكانقلي كانو� قد �شرعو� �شلفًا 

يف �شعيهم للنتقام من خلل �شل�شلة من الغارات اليومية على املناطق التي ي�شكنها ب�شكل رئي�شي الدينكا بور 

واللو نوير، خملفني الكثري من القتلى. وبني 9 و 11 مار�س، هاجموا رعاة ما�شية من النوير يف مناطق بعيدة 

 .)Small Arms Survey, 2012, p. 5( بلغت حتى اإثيوبيا، وقتلوا 225 �شخ�س على الأقل

نزع ال�شالح: تع�شفي وذو مردود عك�شي

يف الفرتة بني 23 دي�شمرب2011  و 2 يناير 2012 كان نطاق وحدة الهجمات غري م�شبوقة  يف حقبة ما 

بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل يف البيبور، ووردت ب�شاأنها تقارير وا�شعة النت�شار يف اخلارج26. وعلوة على 

النتقامية يف  الهجمات  �شل�شلة من  ب�شن  املوريل  العنف مع قيام  مغريون من  ا�شتمرت حلقات  ذلك، 

خالل �لأ�شهر �لتي تلت �إبتد�ًء من 1 يناير، مما اأدى اإلى وقوع خ�شائر كبرية يف الأرواح، وكذلك نزوح 

و�شرقة ما�شية. 
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الإطار 1: بعثة االأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان، دي�شمرب 2011 
يوؤكد الكثري من املوريل اأن اأع�شاء يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان قد �شمحوا اأو حتى �شجعوا يف منا�شبات عديدة 
عام  كري�شما�س  النوير يف  من  مقاتلون  نفذها  التي  الهجمات  واأثناء  البيبور.  على  م�شلحة  ملي�شيات  ت�شنها  هجمات 
2011، فاإن قوات بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان  امللحقة باخلدمة يف قاعدة  لوكانقلي مل تكن كافية لل�شتجابة 
لعتد�ء�ت متو��شلة من هذ� �لقبيل، كما �أن �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن مل يتدخل �إذ ظل ماكثًا خارج �لبلدة يف 
قاعدته يف مانيتونكور. واملدنيون، الذين نبههم للخطر اأهايل فارين جنوبا من كونقور، مل يتمكنوا من العثور على ملجاأ 
يف ليكونقول، فما كان منهم اإل اأن تركوا البلدة �شبه مهجورة وارحتلوا باأعداد كبرية نحو البيبور. ويف 27 دي�شمرب، 
عندما تخلت قوات ال�شرطة عن مواقعها بعد اأن حاولت دون جدوى مقاومة الهجوم، مل يبقى يف البلدة �شوى �شبعة 
اأ�شخا�س من املوريل. واأفادت امل�شادر باأن املغريون قد قتلوا منهم خم�شة - ثلث �شبيان م�شابني وامراأتني )كانتا 
تعتنيان باأمرهم( قدمو� من كونقور ومل يتمكنو� من �لهرب فلجاأو� لالإختباء يف كوخ على م�شافة ب�شع �أمتار  من جممع 
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان. ومل يتبق من املوريل �شهود عيان على الهجوم �شوى طفل اآخر م�شاب وموظف 
يف احلكومة املحلية. وبع�س ال�شحايا كانوا من اأقارب رئي�س �شرطة البيبور الذي مل يلق اللوم على جنود حفظ ال�شلم، 

معتربا  اأن عددهم قد كان ب�شكل وا�شح اأقل  من عدد املغريين. 
 على اأن ثمة مدنيون اآخرون كانوا اأقل ت�شاحما27. ووفقًا لتقرير مف�شل ن�شر يف يونيو  �شادر من بعثة �لأمم �ملتحدة 
يناير-  بني  �لفرتة  �لبيبور يف  مقاطعة  �لإن�شان يف  �شعبة حقوق  �أجرتها  على حتقيقات  �إ�شتنادً�  �ل�شود�ن،  يف جنوب 
القبعات الزرقاء قد قاموا باإجلء 31 مدنيا معر�شًا للخطر، وذلك قبل �لهجوم �لذي تعر�شت  فرباير 2012، فاإن 
له لوكانقلي )UNMISS, 2012, p. 15(. لكن جادل املوظف الذي ينحدر من املوريل الذي جنا من الهجوم بقوله اأن 
�لبعثة قد طلب منها مرتني، ورف�شت يف كالهما، �أن تاأوي يف جممعها �مل�شابني ومن كانو� ب�شحبتهم، وذلك قبل �أن 
يتم قتل هوؤلء ال�شحايا على عتبات بابها. ويذكر التقرير ال�شادر عن البعثة اأن �شابطا من ق�شم حقوق الإن�شان عرث 
على جثث يف حالة حتلل يف كوخ جماور للقاعدة الع�شكرية للبعثة تعود اإلى "اأنثى بالغة وما يبدو اأنهما ذكرين بالغني" 
)UNMISS, 2012, p. 16(. واأ�شاف الناجي اأنه حاول اأول الأمر الهرب اإلى قاعدة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 

لكن يف طريقه �إلى هناك �شمع �شوت �إطالق نار، فاأختار �أن ي�شلك �لطريق �شوب �لبيبور، ولكن يف هذ� �لأجتاه �أي�شًا 
كان ي�شمع �أ�شو�ت �إقتتال �شادرة من �إجتاه وجهته. وعليه ذهب �إلى بعثة �لأمم �ملتحدة يف جنوب �ل�شود�ن: مل ي�شمح 
له �ول �لأمر بالدخول �إلى �لقاعدة وكان �لقتال وقتها قد و�شل بالفعل  �إلى �لبلدة، ومل ي�شمح له بالدخول �إل لحقًا بعد 
�أن �ألح  وعن طريق �شابط �آخر. ومبجرد قيام منفذي �لهجوم من �لنوير بقتل �لأ�شخا�س �خلم�شة، قام جندي من 
قو�ت �لأمم �ملتحدة بكل �شجاعة بالت�شلل �إلى �خلارج و�أم�شك بال�شبي �لأخري وجلبه �إلى د�خل �ملع�شكر. وعندما طلب 
املغريون من جنود الأمم املتحدة ت�شليم كافة املدنيني، اأنكر اجلنود اأن لديهم اأي مدين. وخبئوا ال�شبي يف خزان ماء 
فارغ واألب�شوا املوظف زي جنود البعثة، ونقلوهم يف النهاية باأمان اإلى البيبور على منت طائرة عمودية. وبعد ما يقارب 

ثالث �شنو�ت من �حلادثة، قال �ملوظف �أن كاتب هذه �لورقة هو �أول �أجنبي ي�شاأله عن تلك �لوقائع28. 
وتقرتح �لرو�يات باأن م�شري �ملدنيني �مل�شتهدفني رمبا يعتمد على �ل�شجاعة وح�س �مل�شوؤولية لدى �ل�شباط كاأفر�د 
اأكرث مما يعتمد على توجيهات ملزمة معممة على قوات حفظ ال�شلم. وقد يعك�س هذا احلدث عدم الت�شاق الذي بينت 
بع�س املنظمات غري احلكومية واملحللني وجوده يف ت�شرفات بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان قبل 2014 29. ويف 
الواقع، وفق الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة،  من املفرت�س اإن القبعات الزرقاء تقع على عاتقهم م�شوؤولية  حماية 
�ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبي  �إتهم �جلي�س  �لقيام مبهامها. ويف فرتة لحقة  �خفاق �حلكومة يف  �ملدنيني، وخا�شة عند 
بارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق الإن�شان �شد مدنيني خلل حملة نزع ال�شلح ومكافحة التمرد. واأدى هذا التطور  
للك�شف عن �ملزيد من �لتناق�س يف تكليف بناء �لدولة �ملناط بالأمم �ملتحدة، �إذ �أن عليها �أن تدعم حكومة جمهورية 

جنوب �ل�شود�ن، ولكن �ي�شًا حتمي �ملدنيني �لذين كان يقوم �جلي�س باإ�شتهد�فهم. 



حقيقية لكنها ه�شة بقلم تودي�شكو     23

وجاء رد فعل احلكومة كما هو معتاد: نزع ال�شلح من املدنيني. وبعد عام 2005، وخا�شة يف جونقلي، 

حيث كان اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان  على اأيام احلرب يقاتل اأعدائه مثل "اجلي�س الأبي�س"، قوبل 

باهظا من  ثمنها  �شر�شة كان  �نتهجته �حلكومة مبقاومة حملية  �لذي  �لنحو  لل�شالح على  �لق�شري  �لنزع 

الأحيان دورا داعما يف تلك احلملت  لعبت يف بع�س  التي  املتحدة،  والأمم  الأرواح30.  حيث اخل�شائر يف 

ب�شفتها جهة حلفظ ال�شلم، فقدت بع�س امل�شداقية كنتيجة لهذه الأحداث. فعلى الرغم من تعزيزها 

)Young, 2010, p. 3( ودفعها يف الوقت نف�شه باجتاه برامج تنموية باإفرتا�س  للنزع الطوعي لل�شلح 

�إلى تقوي�س �حلافز لإعادة �لت�شلح، وقفت �لأمم �ملتحدة بجانب �حلكومة يف تركيزها �أحادي  �أنها توؤدي 

�جلانب �ملن�شب على "الأمن". 

�نتقاد�ت  ي�شع يف �حل�شبان  �أكرث حذرً�  نهجا  �شلكت �حلكومة  ال�شلح عام 2012،  نزع  واأثناء عملية 

�لأخر  دون  طرف  �شالح  نزع  وجتنب  مو�زية  م�شاحلة  �جر�ء�ت  م�شاحبة  �إلى  باحلاجة  متعلقة  �شابقة 

اأمام العدوان. ويف �شهر مار�س، ن�شر  من الطرفني املتخا�شمني الأمر الذي ترك بع�س املناطق مك�شوفة 

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ما يزيد عن 12.000 جندي، متمركزين يف جوبا يتبعون لفرقتيه الثانية 

جونقلي  يف  والت�شامح  وامل�شاحلة  لل�شلم  رئا�شية  جلنة  تاأ�شي�س  وعزز  امل�شطربة،  املناطق  يف  الثامنة، 

اأبريل  يف  اللجنة  عمل  بتد�شني  م�شار  ريك  قيام  قوبل  ولكن   .)Small Arms Survey, 2012, p. 8(

برف�س متوقع من قبل العديد من املوريل الذين حملوه م�شوؤولية عدم القب�س على امليلي�شيا التي ا�شتباحت 

مقاطعة البيبور. وكان ثمة اأمر اإ�شكايل بذات القدر وهو اأن رئا�شة اللجنة قد اأوكلت اإلى دانيل دينق بول ياك 

وهو مطران من الكني�شة الإجنيلية ينحدر من دينكا تويك  كان قد قاد و�شاطة جمل�س كنائ�س ال�شودان يف 

جونقلي عام 2011. وف�شلت تلك الو�شاطة يف منع الهجوم الذي وقع ما بني دي�شمرب اإلى يناير و�شعر ممثلو 

املوريل اأن املطران دينق كان منحازا �شيا�شيا �شدهم )Small Arms Survey, 2012, p. 7(. ومما زاد 

�لأمور �شوءً� �أنه �شرعان ما �ت�شح �أن برنامج نزع �ل�شالح �شيكون، على غر�ر �شابقه، ثقيل �لوطاأة ومنطويًا 

على انتهاكات �شد املدنيني. 

ماجونغ،  بابا  على  النار  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  اأطلق  والهامة،  املبكرة  الإ�شابات  اأحد  ويف 

لإ�شابات  تعر�س  اأن  بعد  جوبا  اإلى  باملروحية  ونقل   2012 مار�س  يف  ماروا  تلل  يف  الرئي�شي  الزعيم 

على  النار  اطلق  اأن  اإل  �شيا�شية،  هيكلية  لديهم  لي�س  املوريل  باأن  القول  يتكرر  حني  ويف  خطرية31. 

ماجونق اأظهر حمدودية هذا الدعاء. ويف حني ل يوجد نظام �شيا�شي مركزي عمودي يف البيبور )خارج 

نطاق �حلكومة �ملحلية على �لأقل(، توجد �شخ�شيات ت�شتمد �شرعيتها من هويتهم كاأفر�د يف عائالت، 
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�ل�شيا�شية و�لجتماعية. ويعترب بابا  مثل �لزعماء )ع�شائر( �لذين ميار�شون نفوذ� كبري� على �حلياة 

ماجونق زعيم موؤثر من ع�شرية نقوروتي. وكان من �ل�شعب على �لأهايل من �ملوريل فهم �ل�شبب �لذي 

ال�شودان خلل احلرب  لتحرير  ال�شعبي  الواقع، كان قد دعم اجلي�س  اإلى مهاجمته، ويف  دعا اجلي�س 

الأهلية الثانية32. وعندما و�شل اإلى مطار جوبا وهو م�شاب، ا�شتقبله �شخ�شيات هامة من املوريل ونقل 

اإلى م�شت�شفى جوبا التعليمي. و�شاهم العديد من اأهايل املوريل املقيمني يف اخلارج باملال لعلجه حتى 

املقيمني منهم يف ا�شرتاليا33. 

ومل يكن اإطلق النار على ماجونق �شوى حدث واحد �شمن �شل�شة طويلة من الإنتهاكات التي �شاحبت 

حملة نزع �ل�شالح، مبا يف ذلك �أعمال �لنهب و�ل�شرقة )و�شمل ذلك ممتلكات �ملنظمات غري �حلكومية(، 

�لرتهيب، و�ل�شرب و�لإيهام بالغرق، و�لغت�شاب، و�لقتل، و�لقتل �جلماعي، و�لتي وثقت حيثياتها منظمات 

دولية )AI, 2012, pp. 8–14; HRW, 2013, pp. 16–35(. و�زد�د هذ� �لتوجه �شوء� مبجرد مغادرة 

ديفيد ياو ياو جلوبا والبدء يف مترد جديد يف الن�شف الثاين من عام 2012. وا�شتمرت النتهاكات خلل 

عام 2013 و�أثارت، �إلى جانب �لقتال  بني �حلكومة �حلكومة و�ملتمردين، حالة ��شتمرت ل�شنتني من عدم 

الإ�شتقرار والنزوح اأثرت تقريبا على جميع �شكان مقاطعة البيبور. وجلاأ الآلف اإلى جوبا اأو الدول املجاورة: 

اأثيوبيا وكينيا واأوغندا، بينما هربت الأغلبية اإلى املراعي التي مل يكن يف مقدورها خلل مو�شم املطر يف  

توفري املعي�شة  �شواء للنا�س اأو للما�شية34. وا�شتهدف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان املوريل دون متييز 

وظلت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان غري قادرة على حمايتهم. ونتيجة لذلك وعلى الرغم من اأن 

التمرد الأول لياو ياو مل يحظى بالكثري من الدعم، فاإن احلالة املمتدة من عدم الر�شا واملعاناة التي �شببتها 

حملة نزع ال�شلح قد دفعت ب�شكل تدريجي العديد من املدنيني النازحني لل�شعي للح�شول على احلماية يف 

�ملناطق �لو�قعة حتت �شيطرة �ملتمردون، مبا يف ذلك ح�شول �لر�غبني يف �لقتال على �إمد�د�ت ياو ياو من 

الأ�شلحة ويف بع�س الأحيان الإن�شمام مبا�شرة اإلى ميلي�شياته. 

التمرد الثاين لياو ياو  واعالن جبل بوما

اإجازة  يف  نريوبي  اإلى  غادر  حني   2012 اإبريل  حتى  جوبا   يف  ياو  ياو  بقي  الرئا�شي   العفو  قبوله  بعد 

ر�شمية بغر�س �لإ�شت�شفاء، ومن هناك غادر لحقًا �إلى �خلرطوم. و�قرتحت م�شادر من �جلي�س �ل�شعبي 

لتحرير ال�شودان اأنه غادر جوبا لأنه مل يكن را�شيا عن الرتبة الع�شكرية التي منحت له لقاء الندماج 

 .)Small Arms Survey, 2013b, p. 4(
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�ملقعد  مبنحه  تعهدها  عن  تر�جعت  �ل�شود�ن  جنوب  جمهورية  حكومة  �أن  هو  �شردها  �لتي  و�لرو�ية 

الربملاين الذي تر�شح له عام 2010 والذي كان �شرطا لقبوله العفو، الأمر الذي مل يتبينه اإل لدى و�شوله 

اإلى جوبا بغر�س الندماج. وقال اأن هذا هو ما حثه على حمل ال�شلح مرة اأخرى )VOA, 2013a(. على 

�أنه يبقى من غري �لو��شح �إلى �أي مدى جاء مترده �جلديد مدفوعًا ب�شعوره �ل�شخ�شي بعدم �لر�شا بعر�س 

احلكومة، اأو بانتهاكات نزع ال�شلح املوجهة �شد املوريل، اأو بدخوله يف خطة �شيا�شية اأو�شع. وعلى اأي حال، 

عندما عاد من اخلرطوم اإلى مقاطعة البيبور يف اغ�شط�س 2012 كان برفقة الرجل الثاين الذي يليه يف 

القيادة، جيم�س ارزين كوجن كوجن، علوة على عدد من قادة القوات امل�شلحة ال�شودانية الذين كانوا جزءا 

من دائرة ا�شماعيل كوين خلل احلرب الأهلية الثانية. واأنكر ياو ياو مزاعم باأن قطاع الأمن ال�شوداين قد 

قدم له دعما ماديا )VOA, 2013a(. اإل اأن فريق بحث تابع مل�شح الأ�شلحة ال�شغرية، اأثناء قيامه بعمل 

ميداين يف بلدة البيبور يف فرباير 2013، قد �شمع  من جمموعة من املن�شقني عن ياو ياو بتفا�شيل تناق�س 

ذلك. كما �أن �أفر�د ميلي�شيا، برئا�شة �لقائد جيم�س كوبورين، قد قدمو� و�شفا مقنعا لعمليات �إ�شقاط  جوي 

لأ�شلحة حدثت مر�رً� بو��شطة جهاز �لمن و�ملخابر�ت �لقومي �لتابع لل�شود�ن ل�شالح �ملتمردين، و�دعو� 

 .)Small Arms Survey, 2013c; 2013d( 2013 اأن ذلك حدث يف مواقع خمتلفة يف عامي 2012 و

والعمليات الرئي�شية التي قام بها املتمردون يف العام 2012 كانت يف غرب مقاطعة البيبور حيث اأظهر 

ياو ياو واتباعه اجلدد متكنا ملحوظا من املهارات ال�شرتاتيجية والتنظيمية والقدرة على جمع عدد اأكرب 

من �ملقاتلني قيا�شًا �إلى متردهم �ل�شابق. وقد �أحلقو� باجلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن يف �لهجوم �لأول 

على نهر نانام اأكرث من 100 اإ�شابة. وبني �شهري اغ�شط�س و�شبتمرب، خلل مو�شم املطر، اأفادت امل�شادر 

بوقوع قتال عنيف بني املتمردين واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف كنقور ثم يف لوكانقلي التي هرب 

منها كافة �شكانها واختباأت غالبيتهم يف املناطق املغمورة باملياه يف داملاين35. وبني �شهري �شبتمرب واأكتوبر، 

انتقل متركز العمليات اإلى اجلنوب يف حميط قمروك ومانيبول وكو�شار، كما وقع القتال يف لوكوريانق على 

م�شارف البيبور. ولقد وقعت قمروك على وجه التحديد حتت �شيطرة املتمردين يف البداية ثم عاد اجلي�س 

ال�شعبي لتحرير ال�شودان فيما بعد ليفر�س �شيطرته عليها. 

ونتيجة للخ�شائر الكبرية التي تكبدها اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان مل يكن اأمامه اأي خيار �شوى 

�إيقاف حملة نزع �ل�شالح وتركيز جهوده على �لإ�شتجابة لتمرد ياو ياو. و�أوكلت �ملهمة �أوًل �إلى �للو�ء مار�شال 

�شتيفن، من املوريل، ولكنه ا�شتبدل قبل بدء حملة مكافحة التمرد يف مار�س 2013    باللواء بيرت قديت 

)Small Arms Survey, 2013a, p. 5(. واقرتحت املقابلت التي اأجريت اأن �شتيفن مل ي�شارك فعليا 
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يف عمل ع�شكري مفتوح �شد املتمردين36، وعلى الرغم من ذلك، حظي على تقدير اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
�ل�شود�ن ب�شبب متكنه من �لتو�شط يف �ن�شقاق جيم�س كوبورين. و�نتقل قائد �ملتمردين �ملنحدر من حملية 
فرتني مع قواته اإلى البيبور يف دي�شمرب Sudan Tribune, 2012b( 2012(. ويف 26 يناير 2013، دخل 
كوبورين وحرا�شه ال�شخ�شيني �شوق البيبور حاملني اأ�شلحتهم. ومع اأنهم وافقوا على الندماج، اإل اأنه تبني 
اجلي�س  جنود  واأخذ  ب�شرعة  التوترات  حدة  وارتفعت  امل�شطربة.  البيئة  تلك  يف  خطرية  اخلطوة  هذه  اأن 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان يطلقون النار على البلدة. وحرقوا عدة منازل وقتلوا ثمانية اأ�شخا�س على الأقل، 
ونزح معظم املقيمني يف البيبور. وهرب كوبورين اإلى اأكيلو الواقعة يف الطريق اإلى ف�شل، يف املنطقة التي 
يتواجد فيها ياو ياو منذ عام 2013، ولكن املتمردين حلقوا به. ومتكن يف نهاية املطاف من ال�شت�شلم اإلى 

 .)Small Arms Survey, 2013a, p. 4( حمافظ مقاطعة البيبور، ج�شوا كوين
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يرافقهم  نوير  اللو  املا�شية  رعاة  من  جمموعة  تعر�شت  فرباير،   8 وبتاريخ 
�لبوجن  و�نقار يف حملية  لهجوم  يف  تعر�شو�   �ل�شوباط،  نهر  �إلى  �ملو�شمية  �ل�شود�ن  يف طريق هجرتهم 
�لتابعة ملقاطعة �أكوبو. وبح�شب حتقيق �أجر�ه ق�شم حقوق �لإن�شان يف بعثة �لأمم �ملتحدة يف جنوب �ل�شود�ن، 
بلغ عدد القتلى 88 قتياًل، مبا يف ذلك رجال مدنيني، ون�شاء و�أطفال وبع�س جنود �جلي�س �ل�شعبي لتحرير 
ال�شودان. وبالرغم من اأن الناجني اأ�شاروا اإلى اأن منفذي الهجوم كانوا يرتدون زيا ع�شكريا وويهتفون بلغة 
�ملوريل، �إل �ن ق�شم حقوق �لإن�شان مل يتمكن من �لعثور على �شو�هد تثبت تورط متمردين تابعني لياو ياو 
)UNMISS, 2013, p. 15(. ويف مار�س، و�شع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من نطاق عملياته وركز 

قواته للقتال على نهر كوجن كوجن. 
ال�شلم  قوات حفظ  من  هنديا   30 ت�شم  قافلة  امل�شلحني  من  اأبريل، هاجمت جمموعة   9 وبتاريخ 
قوات  من  ت�شعة  وقتلوا  البيبور،  قمروك-  طريق  على  ال�شودان  جنوب  يف  املتحدة  الأمم  لبعثة  التابعة 
فيليب  �لعقيد  و�ألقى   .)UN News Center, 2013( واأ�شابوا كثريين  وثلثة مدنيني  ال�شلم  حفظ 
اأقوير، املتحدث الر�شمي با�شم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، باللوم ب�شاأن احلادث على ميلي�شيات 
ياو ياو)BBC, 2013(. اإل اأن ياو ياو، خلل مقابلة اأجرتها معه �شحيفة �شودان تريبيون يف اليوم التايل 
للهجوم، �أنكر �أي تورط لقو�ته و�أعرب عن تقدير منظمته للعمل �لذي تقوم به �لأمم �ملتحدة يف حماية 
اأنه  وادعى  احلادث37.  اإجراء حتقيق حول  اإلى  ال�شودان  املتحدة يف جنوب  الأمم  بعثة  ودعا  املدنيني، 
م�شتعد للتفاو�س مع �حلكومة ب�شرط �أن ت�شارك يف �ملفاو�شات جهات دولية فاعلة م�شتقلة، بالإ�شافة 
اإلى "املجتمع املدين واملجموعات الدينية وو�شائل الإعلم وال�شباب والن�شاء". وعلوة على ذلك، اأ�شاف 

مطالب جديدة، وخاطب ب�شكل رئي�شي �حلكومة �لقومية و�لرئي�س �شيلفا كري قائال:
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يجب تعريف نظام �حلكم ب�شكل و��شح. نوع �حلكومة �لذي نريده. غالبية �شعبنا تريد حكومة 
برملانية ذ�ت �شيا�شة لمركزية. كما يريدون حتديد فرتة رئا�شية وحدود عمرية للرئي�س. ويجب 

.)Sudan Tribune, 2013b( حتديد �شلطات الرئي�س ب�شكل وا�شح

وقبلها بعدة اأيام، كان العقيد بيرت كوين كوبورين38، املتحدث الر�شمي با�شم املتمردين، قد اأ�شدر 
جنوب  وجي�س  الدميقراطية  ال�شودان  جنوب  /حركة  جلي�س  الر�شمي  والربنامج  بوما  جبل  اإعلن 
ال�شودان، وهو الإ�شم الذي يحيل اإلى حركة/ جي�س جنوب ال�شودان الدميقراطي، اأي املنظمة ال�شيا�شية/ 
الع�شكرية حلليف ياو ياو ال�شابق جورج اأتور الذي قتل عام 2011. ولتو�شيح متيزهم عن احلركة ال�شابقة 
التابعة لتور، اأم�شى املتمردون يعرفون اأنف�شهم اأمام و�شائل الإعلم با�شم "ف�شيل الكوبرا". ويف البيان 
الر�شمي املكون من 32 �شفحة و�شعت احلركة ب�شكل خا�س قائمة مف�شلة باملبادئ وم�شروع �شيا�شي 
وا�شح العبارة مل ي�شاهد من قبل. وبعد ما يقارب ال�شهر ويف بداية مايو، اأعلن ف�شيل الكوبرا عن هجوم 
و�شيك على منطقة البيبور بل وحتى على كبويتا يف ولية �شرق الإ�شتوائية. ون�شح املتمردون املدنيني 
و�ملنظمات غري �حلكومية مبغادرة �لبلدتني خالل �أ�شبوع )Sudan Tribune, 2013c(. لكنهم  بدل 
من ذلك قامو� مبهاجمة و�حتالل بلدة بوما يف 5 مايو. ونفذ العملية ب�شكل م�شرتك كل من جيم�س اأرزين 
اأجريت يف جوبا، تذكر  وبابا ماجونق، وكلهما ينحدران من نوار يف منطقة فرتني39. وخلل مقابلة 
ع�شو يف �د�رة بوما وهو �لآن من حا�شية ماجونق �أن �ملتمردين ��شتولو� �وًل على مارو�. وعندما و�شلت 
معلومة �لهجوم �لو�شيك �إلى بوما، �أخذ �لنا�س مبا فيهم �مل�شوؤول �لإد�ري يهربون �شوب �إثيوبيا كونهم 
ل يعرفوا ما ميكن توقعه من ميلي�شيات ياو ياو عند دخولهم لبلدة ظلت معقل للجي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان منذ �شنوات الثمانينيات. كما اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان هو الآخر قد  غادر البلدة، 
ولحقًا �أعاد تنظيم نف�شه وعاد لال�شتباك مع �ملتمردين40. وا�شتغرقت عملية ا�شتعادة القوات احلكومية 
للبلدة الرمزية اأياما. واأجربت هذه ال�شابقة املذهلة  فاعلني قوميني – و�شكان من املوريل يف مقاطعة 

البيبور - على اإعادة النظر يف قدرات ف�شيل الكوبرا. 
الدميقراطية  ال�شودان  الر�شمي جلي�س/ حركة جنوب  والربنامج  بوما  اإعلن جبل  اإن�شرف  ولقد 
اأبريل 2013 عن مطالب ياو ياو �لأولى �ملتعلقة بربملان بورن وذلك على �لرغم من  ال�شادر بتاريخ 2 
اإ�شارته اإلى احلاجة لنتخابات حرة و"دميقراطية تعددية". واأ�شبحت الوثيقتان الآن تتناولن موا�شيع 
ذات اهتمام على امل�شتوى القومي بدل من �شيا�شة جونقلي وت�شتهدف جمهورا اأو�شع، حيث "حتث �شعب 
جنوب ال�شودان اأن ي�شرع يف الن�شمام اإلى جي�س/ حركة جنوب ال�شودان الدميقراطية وتعبئ اجلماهري 
للع�شوية  الأهلية  وكانت   .)SSDM/A, 2013a("اأي�شا اخلارج  ويف  واحل�شرية  الريفية  املناطق  يف 
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اأن  املهم  فما فوق" )SSDM/A, 2013b(. ومن  �شنة  �شن 18  بلغ  �شوداين  "اأي جنوب  اأمام  مفتوحة 
الإعلن اأبرز ب�شكل رئي�شي املوقعني من غري املوريل. وكاإ�شارة اإلى  اأن املتمردين كانوا يرفعون م�شتوى 
طرحهم، �إلى جانب دعو�ت �لدميقر�طية و�مل�شاو�ة و�حلرية للمهم�شني، �أوردو� �أي�شًا حل حكومة �شيلفا 
دائم.  د�شتور  واإ�شدار  جديدة  انتخابات  قيام  ت�شبق  �شنتني  لفرتة  اإنتقالية  ثورية  حكومة  وت�شكيل  كري 
وردا على ما و�شفوه باأنه "ا�شاءة ا�شتخدام اللمركزية من قبل النخبة احلاكمة احلالية باإ�شتخدامها 
ك�شيا�شة هيمنة" )SSDM/A, 2013a(، دعى ف�شيل الكوبرا اإلى "اإعادة هيكلة جنوب ال�شودان لي�شبح 

 .)SSDM/A, 2013b( "حتاد� فدر�ليًا متعدد �لقوميات�
 و�إذ� و�شعنا هذه �لن�شو�س �لتاأ�شي�شية جانبًا، فاإن ياو ياو قد ك�شف عن �أجندة �أكرث و�قعية خالل 
نف�س الفرتة، ومع اأنها لي�شت ذات مدى قومي اإل اأنها ذات م�شتوى عايل من الطموح: اأخذ تدريجيا يدعم 
�ملطلب بولية  م�شتقلة لأقليات جونقلي، مبا يف ذلك �أهايل �ملوريل و�لأنو�ك و�جلية و�لكا�شيبو، بحيث 
تكون م�شتقلة عن حكومة بور )VOA, 2013b(. وعك�شت هذه الر�شالة املزدوجة حقيقة اأن املتمردين 
كانوا ي�شعون عام 2013 للح�شول على العرتاف ال�شيا�شي من خلل طرح اأنف�شهم كجهة فاعلة ذات 
يف  �لأقدم  �ملطالب  مع  عميق  ب�شكل  مت�شابكا  �ل�شيا�شي  م�شريهم  كان  �آخر  جانب  ومن  قومية،  �شفة 
مقاطعة البيبور وهي املكان الوحيد الذي يتيح لهم قاعدة جماهريية عري�شة. وحتى قبل فكرة الولية 
اجلديدة، فاإن �شلطات املوريل قد ظلت ل�شنوات حت�شد التاأييد من اأجل املزيد من التمثيل ال�شيا�شي. ومع 
بداية عام 2008، حث �لزعيم �ملوؤثر باركوك لو�ل على ترفيع حملية لوكانقلي )رمبا تكون �لأكرث كثافة 
�أن  �إطار دعم هذ� �ملطلب، د�أب �لبع�س على �لأدعاء  �إلى مقاطعة جديدة41. ويف  �لبيبور(  �شكانية يف 
على الرغم من اأن العقيد نقا�شيقاك نقا�شيلوك من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، ال�شهيد املعروف 
للن�شال من اأجل التحرر، قد ولد يف املنطقة، اإل اأن ت�شحيات املقاتلون  املوريل يف �شبيل ق�شية اجلنوب 
مل جتد �إعرت�فًا )Sudan Tribune, 2008(. وانطلقت نداءات مماثلة من اأجل ترفيع حملية قمروك  
لت�شبح "مقاطعة كوبال" املقرتحة. وي�شتذكر اآخرون اأنهم، حتى قبل نقا�شيقاك وان�شمام الأمني العام 
كانوا  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  اإلى  اأموم  باقان  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  ال�شابق 
يقاتلون اخلرطوم يف منطقة بوما حتت قيادة املتمرد  لوكورنيانق لدو املنحدر من املوريل، وذلك  قبل 
"مترد بور" الذي كان بداية للحرب الأهلية عام 1983 42. وكما اأ�شار اأحد ال�شيا�شيني من املوريل، رفعت 
�شخ�شيات �أخرى من �ملوريل طلب "الإدارة امل�شتقلة" يف وقت �شابق، على �شبيل املثال يف ر�شالة وجهت 
اإلى رئي�س جنوب ال�شودان عام 2011. وهكذ� يكون  ياو ياو قد جاء متاأخر� �إذ مل يتقدم بذلك �ملطلب 

�شوى يف منت�شف عام 2013 43. 
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ف�شيل الكوبرا: ال�شعي لتحقيق التوافق

اأظهرت مقابلت اأجريت مع نازحني من املوريل يف اأبريل 2013 اأن العديد منهم لديه م�شاعر خمتلطة 
حيال �لتمرد. وقال �لبع�س �أنهم ل يريدون �شوى �ل�شالم و�أن ياو ياو جلب �حلرب �إلى �لبيبور. و�أ�شاف 
قلة منهم  يف حديث على انفراد اأن ياوا ياو قام على اأقل تقدير باإجبار اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
للمتمردين  املنا�شرة  اإظهار  ال�شلح44. ومهما يكن من امر، ب�شورة عامة كان  ايقاف حملة نزع  على 
وقتذ�ك  ينطوي على خماطر، ويتبعه �فرت��س �أن �ملنا�شرة �أكرب مما مت �لت�شريح به علنًا. لكن كال 
�لتعليقني عك�شا �لو�قع: فحملة نزع �ل�شالح �لعنيفة قد �أحلقت مبقاطعة �لبيبور �أ�شر�ر ج�شيمة ومتكن 
املتمردون من حتويل اإنتباه احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان. ويف الوقت نف�شه، اأدى نزاع ياو ياو مع 
اجلي�س اإلى تفاقم حركة النزوح اإذ جاء رد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، املذهول بحجم اخل�شائر 
توزيع  يف  كرماء  كانوا  واإن  املتمردون  فاإن  ذلك،  على  وعلوة  املدنيني.  �شد  �شر�شا  به،  حلقت  التي 
اأن  املحلية  الإدارة  اأحد موظفي  اأكد  وقد  امدادات غذائية.  انهم طالبوا باحل�شول على  اإل  الأ�شلحة، 
كل زعيم قدم لف�شيل الكوبرا ثورا، بينما قال بع�س رعاة املا�شية بكل �شراحة اأن املتمردين قد اأخذوا 

مو��شي ق�شرً� من مدنيني من �ملوريل45. 
ويف اإطار تقييم الآراء املحلية حول الع�شيان واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، من املهم اأن نتذكر 
منطقة  املنحدر من  كوين  تولى ج�شوا  املثال،  �شبيل  وعلى  املحلية.  الإدارة  املوريل ممثلني يف  لدى  اأن 
قمروك  من�شب حمافظ مقاطعة �لبيبور. ويف حني مل يفوت كوين �أي فر�شة للتنديد بالنتهاكات �لتي 
يرتكبها اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان �شد املدنيني46، فقد نفذ �لتكليف �ملناط به كامال باإ�شر�ك 
قوات ياو ياو. واإ�شافة اإلى ذلك، اأ�شدر اأمرا يف عام 2012 با�شتبد�ل �لعديد من زعماء �لقبائل مبن 
فيهم الزعماء الرئي�شيني  ملحليات البيبور الغربية الأربعة47. وو�شف ذلك باأنه تعديل دوري معتاد48، لكن  
بع�س من اأجريت معهم مقابلت يف قمروك اعتربه حترك ا�شرتاتيجي يرمي لل�شيطرة على ال�شيا�شة 

املحلية49. وبد� �أن قمروك حتديد� تخ�شع جزئيًا لنفوذ �ملحافظ. 
ال�شعبي  العام 2013، كانت بلدات لوكانقلي والبيبور حتت �شيطرة اجلي�س  ويف الن�شف الأول من 
بقيت  بينما  مايو،  �شهر  من  اإبتداء  بوما  على  الو�شف   ذات  وينطبق  ال�شكان.  من  خالية  تكون  وتكاد 
ا�شتمرار  اإن  املنطقة  ال�شودان يف  لتحرير  ال�شعبي  ن�شبيا. وقال قائد اجلي�س  بال�شكان  ماأهولة  قمروك 
املوريل  من  �شكان  واأكد  املحليني50.  ال�شكان  امل�شامل جتاه  ل�شلوكه  نتيجة  كان  البلدة  املدنيني يف  وجود 
فيما بعد على موقفه اللني، حتى من اأعلنوا تعاطفهم مع املتمردين51. ويف يوليو، عندما �شنت ميلي�شيا 
�لعديد  �إلى حدوث  و�أدى  �أيام  نانام على مدى  نهر  �لبلدة على  �آخر خارج  نوير هجومًا كبريً�  �للو  من 
من الإ�شابات يف اجلانبني، اأفادت امل�شادر اأن بع�س املدنيني من املوريل يف قمروك قالوا لأحد عمال 
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الإغاثة اأنهم ل يرغبوا يف اأن يتم علج املتمردين امل�شابني من املوريل يف البلدة52. ويف الواقع، الذين 
�شمح لهم بالو�شول �إلى مانيابول )جنوب غرب قمروك( حتى يجري نقلهم �إلى م�شت�شفى بور للعالج 
كانوا ب�شكل رئي�شي من النوير. ويعترب ذلك من الأ�شباب الذي جعلت املنظمات غري احلكومية ت�شغط 
على احلكومة كي ت�شمح باإي�شال م�شاعدات اإن�شانية اإلى امل�شابني من املوريل يف املناطق اخلارجية مثل 

.)Sudan Tribune, 2013d( دوريني ولباراب بالقرب من مواقع املتمردين
  من الوا�شح اإذن اأن املدنيني حملوا اأراء معقدة حول التمرد و�شرعية الدولة. وب�شكل عام، مل يكن 
بالإمكان و�شع علمة وا�شحة بني الف�شائل املوؤيدة للحكومة واملوؤيدة للمتمردين. ويف عام 2013، كان 
لدى العديد من عائلت املوريل اأفرادا على جانبي النزاع: مثل، يعيل اأحد الإخوة العائلة من خلل 
يف  باملا�شية  اآخر  يحتفظ  بينما  جوبا53،  يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اأو  احلكومة  مع  العمل 
�ملناطق �لتي ي�شيطر عليها �ملتمردون ويقاتل حلماية ما�شية �أخيه. ويجب �أن ل يكون هذ� �لأمر م�شتغربا 
فحتى ج�شوا كوين يقال اأنه ميت لياو ياو ب�شلة قرابة من ناحية اأمه54. وعلى الرغم من اأن بع�س اأهم 
ن�شب  يتم تطويرها على خط  �ملو��شي(  �لعرو�س من  توزيع مهر  للموريل )مثل  �لعالقات �لجتماعية 
�لأب، فاإن خط ن�شب �لأم يحدد عادة �شبكة للحماية و�لثاأر. وبهذ� �ملعنى، تكون �لر�بطة بني كونيي 
�لتمرد، تناف�شت  �لتعار�س. وخالل  �ل�شيا�شة و�شعتهم يف مو�قع �شديدة  �أن  �إل  تلقائيًا قوية،  ياو  وياو 
اأو هدم التحالفات. وهذا ما كان  العديد من الديناميكيات الجتماعية وال�شيا�شية املتداخلة لت�شيكل 
عليه احلال يف العلقات ال�شعبة بني جمموعات بوثونيا ولنقو العمرية55. ففي حني �شاهمت كل من 
املجموعتني م�شاهمة هامة يف حركة التمرد الثانية التي قام بها ياو ياو، اأفادت امل�شادر يف �شبتمرب 
2013 �أن بع�س �أفر�د لنقو تخلو� عن �لق�شية ب�شبب �لعد�ء �لقائم منذ وقت طويل بينهم وبني جمموعة 
بوثونيا )Small Arms Survey, 2013b, p. 4(. وقد يكون ج�شوا كوين قام بت�شليح وجتنيد مقاتلني 

معاديني لياو ياو من بني جمموعة لنقو العمرية56. 
وبالرغم من هذه �لتعقيد�ت �لتي تنطوي عليها �لعالقات و�لآر�ء، من �لو��شح �أنه �إبتد�ًء من حو�يل  
منت�شف عام 2013 اأخذ التاأييد الذي يجده ف�شيل الكوبرا يزداد ب�شكل كبري. و�شارك الزعيم املبجل 
بابا ماجونق يف �لحتالل �ملوؤقت لبوما �إبتد�ًء من 5 مايو واأدى الدعم الذي قدمه اإلى اأحداث تغيري كبري 
يف موازين القتال. وبعد ذلك، يف 10 مايو، اأفادت امل�شادر اأن رجال م�شلحني قد قاموا بـ "اختطاف" 
امل�شوؤول الإداري ملحلية لوكانقلي، �شاميون علي )Small Arms Survey, 2013a(. وتبني فيما بعد اأنه 
تولى دور� بارز� مع �ملتمردين. ويف �لوقت نف�شه، كان �لكثري من �لزعماء �ملوؤثرين- مبن فيهم منتمني 
اإلى مناطق غري  ينتقلون  اأي  "يهربون"،  ولوكانقلي-  البيبور  تعترب مهيمنة يف  التي  تانقاجون  لع�شرية 
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اخلا�شعة لأي حكم57. واملوقف الذي اتخذه زعماء موؤثرين ويحظون باإحرتام كان  موؤ�شرا ول �شك على 
دعم متزايد لق�شية املتمردين. 

فيهم  مبن  كاثيانقور  يف  �شخ�شا   11 باإعدام  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  لقيام  كان  كما 
بوما  حممية  يف  الربية  احلياة  حماية  يف  يعمل  املوريل  من  كبري  م�شوؤول  وهو  بينو،   كولور  العميد 
�لطبيعية، تاأثريً� مت�شددً�. و�أثار �حلادث �زدر�ء �جلميع، و��شتدعى توبيخا عاما حتى من �شيلفا كري 
)HRW, 2013, p. 24; Sudan Tribune, 2013e(. وقام �شيا�شيون من املوريل يف جوبا بتنظيم 

حفل تاأبني بح�شور معظم �شخ�شياتهم املوؤ�ش�شية بغ�س النظر عن انتماءاتهم وم�شاحناتهم58. 
�أخري� ولي�س �آخر�، بعد �أعمال �لتدمري و�لنهب �لتي قام بها �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن، غادر 
اإلى مناطق املتمردين. وخلل هذه الفرتة،  حتى اأفراد �شرطة البيبور وم�شوؤولوا حماية احلياة الربية 
ال�شودان ل�شتهدافه  لتحرير  ال�شعبي  ب�شكل مطلق اجلي�س  املوريل  مقابلتهم من  كل من متت  ا�شتنكر 
لأهايل املوريل دون متييز، اأي اخفاقه يف التفريق بني املتمردين واأفراد الأمن واملدنيني من املوريل59. 
ومل يكن باإمكان ال�شباب القرتاب من البلدة دون املخاطرة باأن يتعر�شوا لطلق النار، ومل يكن قتل 
الن�شاء والأطفال اأمرا غري �شائع60. لقد كان ما يجري "عقاب بالتبعية"، ح�شب تعبري وز�رة �خلارجية 

 .61 )USDoS, 2013( الأمريكية
جونقلي  من  فروا  لجئا   5.397 بت�شجيل  اللجئني  ل�شوؤون  املتحدة  للأمم  ال�شامية  املفو�شية  قامت 
اإلى كينيا يف الفرتة ما بني يناير ومايو 2013،، وبني يناير ويونيو حوايل 2.700 فروا اإلى اأوغندا، ويف 
يف  �شود�نيني  جنوب  لالجئني  ووفقًا   .)UNHCR, 2013( اإثيوبيا  اإلى   2.000 حوايل  وحده  مايو  �شهر 
كاكوما، يف اغ�شط�س 2013  كان �شباط هجرة كينيني على �حلدود يطلبون من �أفر�د �ملوريل �ملتجهني �إلى 
خميمات اللجئني اإبراز وثيقة موقعة من �شلطات جنوب ال�شودان حتى يتم ت�شجيلهم كطالبي حق اللجوء 
ال�شيا�شي. و�شاورت اللجئني �شكوك باأن حكومة جنوب ال�شودان هي من اأوجدت هذه القاعدة62. ومع اأن 
م�شح الأ�شلحة ال�شغرية مل يتمكن من التحقق من هذه الإفادات، اإل اأن بع�س من متت مقابلتهم قالوا 
اأن هذه ال�شائعة كانت من الأ�شباب التي جعلت عددا اأكرب من املوريل الهاربني يلجاأ اإلى يوغندا63. ويف 
�لو�قع، �شعر �أهايل عديدون من �ملوريل �أنهم حماطون من جميع �جلو�نب – وي�شاف اإلى ذلك اأن تقارير 
ظهرت تفيد باأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان كان يزود ميلي�شيات اللو نوير بالأ�شلحة باإ�شقاطها من 
طائرات مروحية خلل حملة مكافحة التمرد )Small Arms Survey, 2013b, pp. 9–10(. ووردت 
بت�شليح مدنيني من اجلية يف كاثيانقور  اأع�شاء يف احلكومة قاموا  باأن  بوما، تزعم  تقارير م�شابهة من 

لقتال ف�شيل الكوبرا 64. 
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والعديد من �شكان مقاطعة البيبور مل يح�شوا فقط اأنهم واقعني بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
"الولية  فكرة  مع  تعاطفو�  �أي�شًا  و�إمنا  �لكوبر�،  للبقاء هي ف�شيل  �لأخرية  فر�شتهم  و�أن  و�مليلي�شيات 
املنف�شلة" عن حكومة بور التي اعتربوها معادية لهم. ويف منت�شف عام 2013 تقريبا، جمع ياو ياو 
كافة املوريل الذين هربوا من البلدات الرئي�شية يف اجتماع على مدى ثلثة اأيام عقد يف مكان ي�شمى 
مريليما، على نهر كوجن كوجن بني اأكيلو والبيبور. وا�شتذكر الكثري من املجيبني على اأ�شئلة الدرا�شة اأن 
بها  حتظى  التي  وال�شعبية  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجية  عنها  انبثقت  حا�شمة  حلظة  �شكلت  الفعالية  هذه 
كان  �ملدنيني،  من  كبرية  و�أعد�د  و�مليلي�شيا  �ملتمردين  قادة  �إلى جانب  �أنه  �مل�شادر،  و�أفادت  �حلركة. 
انق�شامات  كل  اأن  ياو  ياو  قال  األقاه،  الذي  الربية. ويف اخلطاب  احلياة  و حماية  �شرطة  افراد  هناك 

املا�شي �شيتم ن�شيانها واأن على النا�س اأن يتوحدوا الآن وينا�شلوا �شويا من اأجل ولية خا�شة بهم65.  
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4. ال�شالم يف زمن احلرب

حمادثات ال�شالم املبكرة: بداية بطيئة

يعود تاريخ جهود الو�شاطة ملعاجلة التوترات احلالية يف جونقلي اإلى احلرب الأهلية الأخرية وا�شتمرت اإلى 
ما بعد فرتة اتفاقية ال�شلم ال�شامل، وخا�شة بعد ت�شاعد حدة العنف عام 2009 و 2011-12 الذي كان 
بوؤرته يف �شرق تويك و�لبيبور و�أكوبو. ولقد ظلت بعثة �لأمم �ملتحدة يف جنوب �ل�شود�ن يف �أغب �لأحيان تقوم 
بتقدمي العون ملبادرات امل�شاحلة التي تدعمها وتعمل على ا�شتدامتها املنظمات غري احلكومية بال�شراكة مع 
�شبكات املنظمات املحلية والكنائ�س. ويف عام 2011، �شكل جمل�س الكنائ�س ال�شوداين جلنة و�شاطة برئا�شة 
املطران الأجنيليكاين دانيل دينق. ويف عام 2012، بعد القتل اجلماعي يف مقاطعة البيبور، دفع �شيلفا كري 
بلجنة اأخرى للم�شاحلة ومرة اخرى برئا�شة املطران. وكما متت الإ�شارة اأعله، وجد امل�شاركون من املوريل 
املبادرتني اللتني اأطلقهما دانييل دينق خميبتان للآمال و�شككوا يف حياديته66. ويف الواقع، كانت عمليات 
ال�شلم املختلفة التي متت عرب ال�شنني غري ناجحة ب�شكل كبري، وجرى تنظيمها يف الفرتات التي تتخلل 

اندلعات القتال املتكررة. 
ويف الن�شف الأول من عام 2013، ا�شتخدمت احلكومة جيم�س الريي، مدير موؤ�ش�شة اأيجز للخدمات 
�لدفاعية )�ململكة �ملتحدة(، للتفاو�س على �شفقة )Small Arms Survey, 2013b, p. 10(. واأفادت 
�مل�شادر �أن �لو�شيط �لربيطاين �لتقى  ياو ياو �أكرث من مرة، لكن مهمته يف �ل�شا�س كانت تقت�شي �أن يجلب 
اإلى جوبا بدل من تدار�س مطالبه. ولكن النهج الذي مت اتباعه مل يوؤد اإلى الأثر املرجتى67.  قائد التمرد 
بناء  ت�شاعد م�شاهمتهم يف  اأن  اأمل  املوريل على  بارزين من  �شيا�شيني  اإ�شراك  الدولية  املنظمات  ودعمت 
ياو من بداية 2012 حتى بداية  ياو  للتوا�شل مع  الأولى  حوار بني احلكومة واملتمردين. وامتدت املحاولة 
التمرد68.  ملكافحة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  انطلق عمليات اجلي�س  �شريعا غرث  توقفت  اأنها  اإل   ،2013
وبتاريخ 19-20 مايو 2013، التزم جمع من قادة ومثقفي املوريل، ب�شوء اأخ�شر من الرئي�س، بالتوا�شل مع 
ياو ياو بهدف �قناعه باإنهاء �لتمرد نظرً� للو�شع �لإن�شاين �ملرتدي يف مقاطعة �لبيبور69. ومن بني املوقعني 
�آنذ�ك كينغني جيكور، و�لفريق  كان �ل�شلطان ��شماعيل كوين وكثريون غريه مبن فيهم نائب وزير �ملالية 
كينيدي جني، ووزير ال�شباب والثقافة يف جونقلي بابا ميدان، وحمافظ املقاطعة ج�شوا كوين. ويف يونيو، 
ومبوجب هذه �ملبادرة، حاول �لق�س �مل�شيخي �لتو��شل مع ياو ياو يف مانيتاكار ولكنه مل يتمكن من �للتقاء 

به70. ومن غري الوا�شح ما اإذا كان تلك م�شاألة تتعلق بقدرة اأم باإرادة قادة املوريل. 
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املوريل  من  القادة  ومعظم  الأطراف.  هذه  مع  للتفاو�س  م�شتعدا  يكن  مل  ياو  ياو  اأن  حال  اأي  على  ويبدو 
�لذي عر�شو� �أن يقومو� بالو�شاطة بني �ملتمردين و�حلكومة كانو� �أنف�شهم م�شوؤولني حكوميني، مبن فيهم 
م�شوؤولني يف حكومة بور التي اتهمت مرارا بتهمي�س املوريل يف جونقلي. ويف حني كانت الت�شالت مع ياو 
ياو متوا�شلة اإل اأنها مل تف�س اإلى و�شع اأ�شا�س ملفاو�شات71. وح�شب �لتقارير �لتي جمعها عامل �إغاثة يعمل 
مع النازحني يف املناطق اخلارجية من مقاطعة البيبور، فاإن ياو ياو خارج دائرته القريبة كان ل يثق �شوى 
بعدد قليل من الأ�شخا�س72. ورمبا ل يكون م�شتغربا، حينها، �شيوع تقارير مت�شاربة حول �ملحادثات خالل 
تلك الفرتة. ويف 20 يونيو، على �شبيل املثال، �شرح بابا ميدان الوزير يف حكومة جونقلي لراديو اآي )2013( 
قائاًل: " النقا�س الذي اأجريته مع ياو ياو كان ايجابيا .... ويف احلقيقة اعطانا �شوءا اأخ�شر، وقال اأنه يقبل 
ال�شلم، اإل اأن علينا اأن جند طريقة للإلتقاء به".   غري اأن بيرت كوبورين الناطق با�شم املتمردين �شرح 

بعد يومني من ذلك مبا يلي: 

م�شايخ املوريل الذين يتحدثون عن ال�شلم ي�شيعون الوقت. لن يكون هناك مفاو�شات ما مل 
يحدث تغيري جوهري يف جوبا. ويف هذا املو�شم املاطر، �شنجعل احلياة ع�شية بالن�شبة ل�شيلفا 

 .)Sudan Tribune, 2013f( كري

ومل ت�شبح الظروف ملئمة للحوار اإل يف نهاية عام 2013.

مبادرة و�شاطة روؤ�شاء الكنائ�س

املهبية  ال�شخ�شية  بقيادة  بديل  تفاو�شي  مل�شار  الأولى  العلمات   2013 عام  بداية  يف  بالفعل  ظهرت 
�لأ�شقفية  �لكني�شة  يوغو�شوك من  بنجامني  بول  �لأ�شقف  �إلى جانب  تعبان،  بار�يد  �لكاثوليكي  �لأ�شقف 
و�شاطة  مبادرة  بقيادة  �شويا  وقاموا  الداخلية.  الفريقية  الكني�شة  من  ليمي  زاين  اآركاجنيلو  والأ�شقف 
التي مت تطويرها من خلل م�شاورات عن قرب مع منظمة باك�س، وهي منظمة تعمل  الكنائ�س  روؤ�شاء 
املتحدة  الأمم  وبعثة  الرنويجية  الكن�شي  الدعم  من  لوج�شتي  وبدعم  الهولندية،  ال�شفارة  مع  بالتعاون 
اإميانويل  كلية  يف  اإدارة  جمل�س  ع�شو  يعترب  اأركاجنيلو  الأ�شقف   .)PAX, 2014a( ال�شودان  جنوب  يف 
وانطلقت   .)Discipleship Press, 2014( ياو حتى عام 2006  ياو  ديفيد  فيها  التي در�س  امل�شيحية 
املبادرة يف فرباير 2013 ومهدت تدريجيا للمفاو�شات التي قادت يف النهاية اإلى توقيع وقف اإطلق النار 

يف يناير 2014  ثم  اإلى اتفاقيات �شلم يف مايو. 
ويف مقابلة اأجرتها  معه يف مايو اإذاعة �شوت اأمريكا يف ماي 2013، نا�شد الأ�شقف تعبان احلكومة واملتمردين 
على وقف اإطلق النار، على الرغم من قوله اأنه مل يتحدث بعد اإلى ياو ياو )VOA, 2013c( 73. وبعيد اإخفاق 
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جلان املطران دينق، متت الإ�شارة اإلى تعبان يف دوائر العمل الإن�شاين على اأنه �شخ�س يحتمل اأن يتمكن من 
�كت�شاب ثقة �ملتمردين ب�شبب �إلتز�مه وحياديته74. وقد �كت�شب م�شد�قية يف عملية �لو�شاطة خالل �حلرب 
اتفاقية  توقيع  قبل  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  ف�شائل  بني  امل�شاحلة  دعم  عندما  الثانية  الأهلية 
�ل�شالم �ل�شامل، ثم لحقًا من خالل تاأ�شي�س قرية �لثالوث �ملقد�س لل�شالم يف كورون يف �شرق �ل�شتو�ئية 

 .)Sergio Vieira de Mello Foundation, 2013(

وجرى الت�شال الر�شمي الأول يف اغ�شط�س 2013 عندما �لتقى �لأ�شقف مبمثلني عن ف�شيل �لكوبر� يف 
اأدي�س اأبابا حيث مت التفاق على تد�شني م�شار باجتاه اإجراء مفاو�شات مع احلكومة )PAX, 2014a(. ويف 
نهاية �ملطاف يف �شبتمرب، ومبباركة �شيلفا كري، متكن �لأ�شقف و�لق�س �مل�شيخي من �ملوريل �أوروزو لوكاين 
م�شلحون،  نفذ  عندما  اكتوبر   20 بتاريخ  انتكا�شة  حدوث  خطر  ووقع  كونقور75.  يف  ياو  بياو  الإلتقاء  من 
ح�شب ما �أفادت �مل�شادر، هجوما عنيفا يف مقاطعة تويك �ل�شرقية مما �أدى �إلى مقتل 40 �شخ�شا واإ�شابة 
60 خرين. وحمل م�شوؤولون حكوميون ف�شيل الكوبرا م�شوؤولية الهجوم )ReliefWeb, 2013a(، مع اأن 
حمللني دوليني قالو� �أنه لي�س هناك �أي دليل يثبت تورط ياو ياو. ويف �إطار �ل�شتدلل �ملنطقي، لي�شت هناك 
باإمكان جهات �شيا�شية  �أن  �أي مكا�شب لف�شيل �لكوبر� من تعري�س مفاو�شات �ل�شالم للخطر، يف حني 
فاعلة �أخرى تعار�س مطالب �ملتمردين ��شتخد�م �حلادثة بفعالية لتقوي�س �ملحادثات76. وعلى اأي حال، مل 

حتدث �لهجمات �أ�شر�ر� خطرية باحلو�ر وتابع قادة �لكنائ�س �ل�شري مببادرتهم. 
واجلنوب  العربي  ال�شمال  بني  مواجهات  باعتبارها  الأهلية  احلرب  تب�شيط  عادة  فيها  يتم  بلد  ويف 
امل�شيحيي، تثري بع�س و�شائل الإعلم احلما�شة حول ياو ياو من خلل و�شفه باأنه "رجل الدين املتمرد"، 
و�أ�شبح هذ� �ملفهوم �شائعا يف �أو�شاط �ملوظفني �لأجانب يف جوبا77. وحقيقة فاإنه من غري الوا�شح ما اإذا 
�أما �لآن، وب�شفته �شاحب م�شلحة  كان ياو ياو قد خطط بالفعل لأن ي�شبح ق�شي�شا يف يوم من �لأيام. 
�شيا�شية، فقد راأى يف و�شطاء الكني�شة حماورا ماألوفا، الأمر الذي يكون قد �شاعد على اإنطلقة املحادثات. 
وعلى العموم فقد كان للكنائ�س دور تاريخي يف عملية الو�شاطة يف جنوب ال�شودان، وزاد الدعم اللوج�شتي 
و�ملايل �ملقدم من �ملنظمات �مل�شيحية �لعاملية من تعزيز وتوجيه قدر�تها ب�شكل �أكرب. ويف �لو�قع، ولرمبا 
تكون �شبكة الكنائ�س هي اجلهة التي حتظى باأكرب اعرتاف يف "املجتمع املدين" جلنوب ال�شودان، وغالبا 
ما تكون �لوحيدة �ملنظمة �إد�ريًا بقدر يتيح لها �لو�شول �إلى طاولة �ملفاو�شات78. ومع ذلك، مل تكن مبادرة 
و�شاطة روؤ�شاء الكنائ�س متثل ر�شميا فئة معينة من املجتمع له تظلماته ومطالبه، ولكنها  بدل من ذلك 
لعبت دورا حمددا جدا ومرموقا كو�شيط بني طرفني  متحاربني. فقد قامت الإر�شاليات التب�شريية والعديد 
ذلك  يف  مبا  �لزمن،  من  عقود  مدى  على  �مل�شيحي  �لتعليم  يف  جهدً�  بذلت  �لتي  �لدينية  �ملنظمات  من 
�ملهار�ت  ذوي  �لأفر�د  من  جمموعة  بتدريب  �ل�شود�ن،  جلنوب  جماورة  دول  يف  �لالجئني  مع�شكر�ت  يف 
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ميكنهم �أد�ء هذ� �لدور. ورمبا يختار �آخرون ترك �مل�شار �لديني بهدف �ل�شعي نحو مهن خمتلفة. فمن غري 
امل�شتغرب اإذا اأن النخبة املهنية ال�شغرية ممن كان يف مقدورهم احل�شول على تعليم، مثل ياو ياو، قد 
�ألتحقو� يف غالب �لأمر بكليات م�شيحية قبل �ل�شعي �إلى �لعمل لدى �ملنظمات غري �حلكومية �أو �لوظائف 
�إلى حمليات  �لبيبور  تق�شيم مقاطعة  �لنهاية  �ملاألوف، حني مت يف  لي�س خروجًا عن  �أنه  كما   �ل�شيا�شية. 

�شغرية يف يوليو 2014، �أن �أربعة من �ملر�شحني ملنا�شب �ملحافظني �جلدد كانو� ق�شاو�شة من �ملوريل79. 
وبالرغم من نفوذها وم�شد�قيتها، مل تتمكن مبادرة و�شاطة روؤ�شاء �لكنائ�س مبفردها من �ملحافظة 
لتغطية  باك�س  ومنظمة  �لأوروبي  �لحتاد  من  �ملايل  �لدعم  جانب  فاإلى  �ل�شالم.  عملية  ��شتمر�ر  على 
النفقات يف اأدي�س اأبابا، كانت خربات وقدرات اجلهات الدولية الفاعلة على قدر من الأهمية على مدى 
�شري عملية ال�شلم: لي�س فقط املنظمات غري احلكومية، بل اأي�شا ق�شم ال�شوؤون املدنية التابع ملهمة حفظ 
ال�شلم يف الأمم املتحدة وخرباء الو�شاطة. واأكد �شيلفا كري اأن التفاقية مع ف�شيل الكوبرا تعترب مثال 
)�أي يف مقابل  �أجنبي  تدخل  دون  باأنف�شهم،  م�شاكلهم  �ل�شود�ن من حل  �شعب جنوب  كيفية متكن  حول 
حمادثات ال�شلم بقيادة اإيغاد بني حكومة جمهورية جنوب ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
يف �ملعار�شة( )Sudan Tribune, 2014a(. ويف الواقع، حقق ف�شيل الكوبرا بالفعل هدفه يف اإ�شراك 
�لأمم �ملتحدة يف �ملفاو�شات، وو�شع بالتايل �لعملية حتت �لإ�شر�ف �لدويل و�كت�شب يف نف�س �لوقت درجة 

عالية من العرتاف ال�شيا�شي80. 

اإدارية البيبور الكربى والنزاع االأو�شع

كانت حمادثات ال�شلم بني ف�شيل الكوبرا واحلكومة م�شتمرة عندما اأدت اأزمة �شيا�شية وطنية  بتاريخ 

ت�شعيد  اإلى  ال�شتقلل،  من  و�شنتني  ال�شامل  ال�شلم  اتفاقية  من  �شنوات  ت�شع  بعد   ،2013 دي�شمرب   15

ع�شكري واأعادت البلد اإلى نزاع اأهلي وا�شع النت�شار. فالإقتتال الذي دار بني ف�شائل متخا�شمة موالية 

للرئي�س �شيلفا كري و�أخرى مو�لية للنائب �ل�شابق للرئي�س ريك م�شار �شرعان ما �نتقل من جوبا �إلى مناطق 

اأخرى، ول �شيما اأعايل النيل الكربى. ومنذ ذلك احلني، ظلت التحالفات الناجتة تن�شاأ باإ�شتمرار، ومل يكن 

ذلك بال�شرورة ح�شب �لتمثيل �لعرقي �لأكرث قبول. وعلى �شبيل �ملثال، على �لرغم من �لنظر �إلى �حلكومة 

على اأنها تخ�شع لهيمنة الدينكا، مل تتمكن منذ بداية النزاع �شوى من تعبئة عدد �شئيل فقط من مقاتلي 

الدينكا يف جونقلي. هذا واأ�شحاب امل�شلحة ال�شيا�شية يف بور لديهم   خلفات قائمة منذ اأمد بعيد مع 

بع�س �شبكات الدينكا يف بحر الغزال، م�شقط راأ�س �شيلفا كري، كما توجد انق�شامات داخلية بني مقاطعتي 

نف�شه  �لوقت  كانو� يف  للحكومة،  ولئهم  ر�شميًا على  �لبع�س  فيبنما ظل   وبور �جلنوبية،  �ل�شرقية  تويك 
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يحتفظون بعلقات متقطعة مع عنا�شر من املعار�شة. ومن جانبه، يرتبط م�شار ب�شكل وا�شح يف جونقلي 

اللو نوير. ويف ولية الوحدة، ان�شمت  يتاألف ب�شكل رئي�شي من مقاتلني من  "اجلي�س الأبي�س" الذي  مع 

بع�س ف�شائل �لنوير بول �إلى �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن �ملعار�شة، بينما بقي �آخرون، مبا يف ذلك 

 ICG, 2014b, pp.( ولئهم جلوبا  الآن على  اإلى  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبية  اأع�شاء اجلي�س/ احلركة 

pp. 7–8; Small Arms Survey, 2015, pp. 4–6 ,2015 ;14–10(. وعلى الرغم من املفاو�شات 

اإيغاد للتو�شط يف النزاع وبالرغم من اجلهود التي تبذلها اجلهات الدولية  الر�شمية التي جتري بقيادة 

الفاعلة الأخرى مثل الرتويكا81 و�لحتاد �لأوروبي، فال يبدو من �ملرجح �أن �لنز�ع �شينتهي يف وقت قريب. 

ويجب فهم �تفاقية ياو ياو لل�شالم يف �ل�شياق �لأو�شع للحرب �لأهلية �حلالية.

انعقدت املحادثات بني احلكومة وف�شيل الكوبرا يف اأدي�س اأبابا بالتوازي مع املفاو�شات بني احلكومة 

احلركة  مع  احلكومة  وقعت   ،2014 يناير   23 وبتاريخ  املعار�شة.  ال�شودان يف  لتحرير  ال�شعبية  واحلركة 

 )IGAD, 2014a; Sudan Tribune, 2014b( ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن يف �ملعار�شة وقفًا لإطالق �لنار�

مل يلبث اأن مت انتهاكه. وبعد اأ�شبوع من ذلك وبتاريخ 30 يناير، �شادقت على الورق على وقفا لإطلق النار 

مع ف�شيل الكوبرا ما زال قائما حتى بداية مار�س Radio Tamazuj, 2014c( 2015(. ووقع الطرفان 

التفاق النهائي بتاريخ 9 مايو )GRSS and SSDM/A-Cobra Faction, 2014(، يف نف�س اليوم الذي 

مت فيه توقيع وقف اآخر لإطلق النار �شرعان ما مت اإنتهاكه مع احلركة ال�شعبية لتحريرال�شودان املعار�شة 

)Al Jazeera, 2014(. وعلى �لرغم من �أن �لوثيقة مل تلب كافة مطالب ياو ياو �ملتعلقة بولية منف�شلة، 

و�شعت  فقد  الدولة"،  الآمركزية يف  "مبداأ  على  �إ�شتنادً�  للمتمردين:  ملحوظة  �متياز�ت  �عطت  �أنها  �إل 

لتتاألف من مقاطعتي من مقاطعات ولية جونقي هما  الكربى اجلديدة  البيبور  اإدارية  لت�شكيل  الأ�شا�س 

البيبور وف�شل )اأنظر الإطار 2(. و�شيحكم �ملنطقة �جلديدة حاكم �إد�ري "يعادل من حيث �ملن�شب حاكم 

الولية" )GRSS and SSDM/A-Cobra Faction, 2014(. وبح�شب �لتفاقية، تنق�شم �إد�رية �لبيبور 

�لكربى  �إلى �شت مقاطعات يتم �إن�شائها مبا يتو�فق مع قانون �حلكومة �ملحلية ل�شنة 2009 82، بعد اإجراء 

م�شاورات ب�شاأن املحليات اأو املحليات الفرعية التي يتعني ترفيعها. و�شيتم اإن�شاء �شندوق تنمية خا�س من 

املوازنة الوطنية بهدف توفري اخلدمات والبنية التحتية، "و�شد فجوة تاأخر التنمية يف املنطقة". ويتعني 

�لنظامية  و�لقو�ت  و�ل�شرطة  �جلي�س  �ل�شابقني يف  �لكوبر�  ف�شيل  �أع�شاء  و�إنت�شار  وتدريب  دمج  يتم  �أن 

الأخرى "داخل حدود اإدارية البيبور الكربى" )اأنظر اجلدول 1(، �لأمر �لذي ت�شطلع مبهام تنظيمه جلنة 
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ع�شكرية فنية م�شرتكة  تتاألف من اأع�شاء يف ف�شيل الكوبرا ووزارتي الدفاع والداخلية، وت�شرف عليه هيئة 

مراقبة تتاألف من ف�شيل الكوبرا وطاقم موظفني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان بقيادة مبادرة 

 .)GRSS and SSDM/A-Cobra Faction, 2014( و�شاطة روؤ�شاء الكنائ�س

ت�شريف  حاكم  نيون،  كوجن  جون  قام  العملية،  لتي�شري  خم�ش�شة  تكون  اأن  املحتمل  من  خطوة  ويف 

�لدفاع(،  �لآن وزير  �ل�شابق كول مانيانق جوك، وهو  للمحافظ  �لأعمال يف جونقلي )�ختاره كري كبديل 

لل�شباب  �ل�شابق  �لوزير  تعيني  ومت  بور.  يف  مرموقة  منا�شب  يف  �ملوريل  من  �لربملان  يف  ع�شوين  بتعيني 

والثقافة بابا ميدان نائبا للحاكم بتاريخ 28 مار�س )Sudan Tribune, 2014c(، يف نف�س اليوم الذي مت 

فيه توقيع م�شودة �تفاقية يف �أدي�س �أبابا ت�شع �خلطوط �لعامة لإد�رية �لبيبور �لكربى83. وبتاريخ 6 مايو، مت 

تعيني جودي جونقلي بويوري�س، الناطق الر�شمي ال�شابق عن جمل�س الولية، وزيرا للمعلومات والت�شالت 

قبل ثلثة اأيام فقط من توقيع اتفاقية ال�شلم النهائية )Sudan Tribune, 2014d(. وهذه الرت�شيحات 

�جلديدة، بينما تاأتي كرد على �لدعاء�ت بان �ملوريل ل يحظون بتمثيل �شيا�شي، �إل �أنه رمبا تكون يف �لوقت 

نف�شه قد ي�شرت الطريق اأمام عملية �شلم قد تخ�شر نتيجة لها بع�س ال�شخ�شيات من املوريل ممن مل 

ي�شاركوا يف املحادثات. 

وبعد ب�شعة اأيام من العرتاف الر�شمي باإدارية البيبور الكربى، اقرتح رئي�س وفد ف�شيل الكوبرا يف 

اإثيوبيا، العقيد خالد بطر�س بورا، اأنه لي�س بو�شع احلكومة ول احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان املعار�شة 

والي�شرى  اليمنى  يديه  بتحريك  اأوماأ  اغ�شط�س 2014،  اأجريت معه يف  الكوبرا. ويف مقابلة  قتال ف�شيل 

�شعودا وهبوطا كمحاكاة حلركة امليزان قائل: "نحن عامل حا�شم يف التوازن"84. 

ويف الواقع، من م�شلحة ف�شيل الكوبرا اأن يحافظ على احلياد يف احلرب الأهلية. وحيث اأن الأعمال 

العدائية مع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان توقفت، فقد مت ا�شتئناف حمادثات ال�شلم املحلية والزواج 

بني املوريل والنوير يف البيبور واأكوبو، ومت فتح الطريق الرئي�شي الذي يربط بني املقاطعتني اأمام احلركة 

التجارية85. وهناك مثال تو�شيحي اآخر: نفذ اأفراد من  املوريل هجوما على مدنيني من النوير يف مقاطعة 

قام  كوين،  ج�شو�  �ملحافظ  ذكره  ما  وح�شب  مايو86.  �شهر  يف  ال�شلم  اتفاقية  توقيع  بعد  مبا�شرة  اأورور 

قام 500  البيبور،  اإلى مقاطعة  اأثناء عودتهم  ولكن  الكوبرا87.  اإلى ف�شيل  ينتمون  اأفراد  الهجوم  بتنفيذ 

رجل من ف�شيل الكوبرا برت�شدهم وقطع الطريق عليهم واأعيدت املا�شية فورا اإلى اأورور – وهذه حادثة 

غري م�شبوقة تقريبا88. 
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الإطار 2: خمترب للفدرالية؟

�أن جنوب �ل�شود�ن،  �أ�شا�س  �ل�شود�ن رف�شت ذلك على  طالب ياو ياو يولية جديدة، ولكن حكومة جمهورية جنوب 

وفقًا للد�شتور �لنتقايل، يتاألف )ويجب �أن يبقى( من ع�شر وليات91. كما حددت اتفاقية ال�شلم: "اأن الولية التي 

الكربى  البيبور  اأرا�شي  يف  اإن�شاءها  ال�شودان  جلنوب  الدميقراطية  احلركة  للجي�س/  التابع  الكوبرا  ف�شيل  يقرتح 

�شيتم اأن�شاءها �شمن الإطار الد�شتوري املت�شمن العملية اجلارية لو�شع د�شتور اجلمهورية". والو�شع القانوين غري 

املعتاد للإقليم اجلديد يجعله �شعيفا وموؤقتا. ونظرا اإلى اأن النزاع احلايل عطل عملية التحول الدميقراطي اجلارية، 

يبقى من غري الوا�شح ما اإذا كانت اإدارية البيبور الكربى �شت�شبح واقعا نافذا بحلول الوقت الذي حتقق فيه الدولة 

الد�شتور الدائم. ومهما يكن من اأمر، �شادق الربملان وجمل�س الوليات على الإدارة اجلديدة واأ�شدر الرئي�س مر�شوما 

بتاأ�شي�شها بتاريخ 25 يوليو Sudan Tribune, 2014f( 2014(. واأ�شبح ياو ياو ر�شميا الرئي�س الإداري بتاريخ 30 يوليو 

)Sudan Tribune, 2014g(، وتبع ذلك يف �شبتمرب تر�شيح نائب �لرئي�س وحمافظي �ملقاطعات، ومت تعيني �إد�ريون 

 .)Radio Tamazuj, 2014d; Sudan Tribune, 2014h( اآخرون بوظيفة �شبه وزير يف اكتوبر

مطلبه  يلبي  �لذي  �لأمر  قانونًا،  عليها  ومن�شو�س  ملمو�شة  �نت�شار�ت  �لكوبر�  لف�شيل  بالن�شبة  وتعتربهذه 

الرئي�س املتمثل يف ال�شتقلل عن بور، يف الوقت الذي ارتفعت وانت�شرت يف البلد الأ�شوات منادية بالفدرالية. 

وبعيد توقيع ياو ياو على اتفاقية ال�شلم التي تعطي احلياة لإدارية البيبور الكربى، اأيدت احلركة ال�شعبية لتحرير 

خلل  من  م�شار  وحاول   .)Radio Tamazuj, 2014e( ��شرت�تيجي  ب�شكل  �ملطالب  هذه  �ملعار�شة  يف  �ل�شود�ن 

امل�شجعني  اأقوى  من  وهم  ال�شتوائية  الوليات  وحكام  كري  بني  التوتر  من  مت�شاعدة  موجة  تعزيز  بذلك  قيامه 

واأن  اإلى 21 ولية فدرالية،  ال�شودان  الع�شر من جنوب  الوليات  تق�شيم  الفدرايل. واقرتح  النظام  �شراحة على 

تكون العا�شمة اجلديدة يف رام�شيل. وترتبط الوليات اجلديدة مع حدود املقاطعات ال�شتعمارية كما كانت عليه 

)Radio Tamazuj, 2014e(. ويبدو ب�شكل وا�شح اأن هذه احلركة ت�شتهدف  عام 1956، والبيبور واحدة منهم 

�أن�شار �حلركات �لتخ�شي�شية يف جميع �أنحاء �لبالد، مبا يف ذلك ياو ياو �لذي كان م�شار ياأمل يف �جتذ�به �إلى 

جانبه من احلرب الأهلية. 

غري اأن حالة اإدارية البيبور الكربى تتبع م�شارها اخلا�س ول ميكن اعتبارها بب�شاطة �شابقة يف جمال الفدرالية. 

ومع اأن اإعلن جبل بوما والبيان الر�شمي ال�شادر عن جي�س/ احلركة الدميقراطية جلنوب ال�شودان عربا عن احلاجة 

 ،)SSDM/A, 2013a; 2013b( " اإلى "احتاد متعدد القوميات" ليحل حمل "اللمركزية باعتبارها �شيا�شة الهيمنة

ولكن حني جل�س ف�شيل �لكوبر� على طاولة �ملفاو�شات و�شع  جانبا �جلو�نب �لأكرث طموحا من رو�يته �لإ�شالحية 

وركز على �لو�شول �إلى ت�شوية لمركزية  تتما�شى مع �لو�قع )ولية يف �حلالة �ملثالية(، لكن مع ذلك تعك�س تفوي�س 

�ل�شلطات �لقائم من �حلكومة �لقومية �إلى حكومات �لوليات. وكان جتاوز بور هو �ملطلب �حلا�شم. ويف �لو�قع، �شيكون 

هذا هو الإجناز الأكرث �شعبية بني موؤيدي اتفاقية ال�شلم من قبيلة موريل. وجرت املفاو�شات التي ميكن اأن توؤدي 

اإلى حتويل جذري خلريطة ولية جونقلي الإدارية بني ممثلني عن احلكومة برئا�شة كليمينت جاندا، الذي يتبع لكري 



حقيقية لكنها ه�شة بقلم تودي�شكو     41

ومل ترد تقارير حول وقوع اأي غارات على مدى عدة اأ�شهر بعد هذا العمل ال�شارم، وعلى الأرجح اأن 

 Sudan( يكون ذلك ب�شبب مو�شم �ملطر. وح�شب ما ذكره حمافظ بور، وقعت غارة يف نهاية �شهر �كتوبر

Tribune, 2014e(، يف حني ادعت امل�شادر اأن اأفراد من املوريل نفذوا ثلث غارات من حملية البوجن، 

مقاطعة اأكوبو، يف الفرتة ما بني 28 و 30 دي�شمرب 2014 89. ويف بداية فرباير 2015، حمل جون كوجن نيون 

حاكم جونقلي م�شوؤولية الهجوم الذي وقع حملية جايل يف مقاطعة بور على مغريين من البيبور الكربى 

)Sudan Tribune, 2015a(. ويف حني تعترب هذه التقارير التي �شدرت موؤخرا، يف حال ثبوتها، �شببا 

لإثارة هواج�س جدية، فقد طراأ تغيري كبري يف اللهجة متثل يف اإعادة املا�شية. وبعد �شنوات من حملت نزع 

�ل�شالح �لعنيفة، مل توؤدي �لإعالنات عن تدريب �ل�شرطة، ون�شر جنود �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن 

اإلى نتيجة تذكر، واأظهر ف�شيل الكوبرا اأنه من املمكن وقف اأو على الإقل احتواء الغارات دون ا�شتهداف 

املدنيني الأبرياء بال�شرورة.  

النازحني املوريل يف جوبا حول  اأنه يف منت�شف عام 2013 دارت �شائعات بني  ومن املثري للهتمام 

يكون هذا  القادمة90. وقد  الرئا�شية  النتخابات  قبيلة ميورل يف  اأ�شوات  ي�شتميل ريك م�شار  اأن  احتمال 

مفاجئا، نظرا لدورة الهجمات  بني اأكوبو والبيبور خلل عام 2013. ويف حال حدثت ا�شتمالة، فقد و�شعت 

اإطلق  اإلى كيري، �شمنت املوافقة على وقف  مبادرة الق�شاو�شة ومباركة �شالفا كيري حدا لها. وبالن�شبة 

ال�شودان يف املعار�شة  ال�شعبية لتحرير  اإلى احلركة  ياو  النار مع ف�شيل الكوبرا عدم ان�شمام قوات ياو 

يف �لنز�ع �لأهلي، مما جنب �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن �لذي ��شتنفد بالفعل كافة مو�رده �شيناريو 

– واتفاقية اإدارية  )ICG, 2014a, p. 10(. ومن هذا املنطلق، يعترب ال�شلم يف البيبور  كارثي حمتمل 

البيبور الكربى- نتاجا للحرب احلالية. ويف الواقع، على الرغم من اأن القتال بني احلكومة وف�شيل الكوبرا 

مبا�شرة، ووفد من قيادة ف�شيل الكوبرا، ويعترب هذا بالتايل اإق�شاء ل�شخ�شيات �شيا�شية هامة يف حكومة جونقلي. 

وت�شكيل ولية منف�شلة ظهر جليًا كهدف رئي�س لف�شيل �لكوبر�، تاركًا �لإ�شالحات �لقومية يف �ملوؤخرة. و�إد�رية  

�لكثري من  �أن جتد  �لإد�ري )و�ملناطقي(، يف مقدورها  �لت�شظي  لالإهتمام من  �شتكون حالة مثرية  �لكربى  �لبيبور 

�ملوؤيدين بني �ملهم�شني �لذين يطالبون ب�شكل م�شروع بتمثيل �شيا�شي،  �شاأنها يف ذلك �شاأن معظم مطالب �لفدر�ليني. 

لذا فاإن جتربة بايبور الكربى �شتعمل على الأقل كمرجع لتقييم ما اإذا كان هذا النوع من املبادرات ميكن اأن يكون 

و�شيلة مل�شتوى اأو�شع من امل�شاركة يف احلكامة اأو ينتج بدل من ذلك حالت عدم م�شاواة من خلل نقل توازن القوى 

على ح�شاب الأقليات ال�شيا�شية اجلديدة – على الأرجح على اأ�شا�س الإنتماء العرقي.
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قد توقفت قبل ب�شع �شهور من الأزمة التي حدثت يف دي�شمرب 2013، بداأت حمادثات ال�شلم الر�شمية 

�لتي �ت�شمت بتقدمي تنازلت من جانب �حلكومة بعد وقف �طالق �لنار يف يناير 2014، وذلك عندما كان 

الرئي�س بحاجة ملحة اإلى تركيز جميع قواته على جبهة اأخرى. 

العالقات بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان وف�شيل الكوبرا: التكامل والعي�س امل�شرتك

اأحد املحاور الهامة يف حمادثات اأدي�س اأبابا كان هو التو�شل اإلى ت�شوية ب�شاأن الرتتيبات الأمنية وادماج 

اأر�شلت  العام 2011،  العفو الرئا�شي يف  ف�شيل الكوبرا يف قطاع الأمن. هذا وعندما قبل ديفيد ياو ياو 

�ل�شتو�ئية ويف فرتة  �ل�شود�ن يف �شرق  لتحرير  �ل�شعبي  �إلى مركز تدريب �جلي�س  له  �لتابعة  �مليلي�شيات 

لحقة اإلى غرب بحر الغزال. وعلى النقي�س من ذلك، ن�شت اتفاقية عام 2014 بو�شوح اأن ادماج ف�شيل 

�لكوبر� يف �جلي�س �لقومي، ف�شاًل عن ن�شره وتدريبه، �شيتم �شمن حدود �إد�رية �لبيبور �لكربى. وعالوة 

على ذلك، اأ�شافت بع�س امل�شادر اأنه من املتوقع اأن تبقى قوات املتمردين ال�شابقني يف البيبور الكربى 

ملدة ثلث �شنوات92. وهذا جزء من ا�شرتاتيجية ياو ياو للحفاظ على تاأثريه ال�شيا�شي من خلل الإبقاء 

على ال�شيطرة على قواته، وخا�شة يف املرحلة النتقالية التي ت�شبق التطبيق الفعال للمتيازات احلكومية، 

مبا يف ذلك �لإفر�ج عن �لتمويالت �لتنموية �ملوعودة للبيبور �لكربى وتقدمي دعم مايل لت�شيري �لأعمال 

الإدارية املعتادة. 

اإلى ياو ياو. فقد كان قادرا  ويعترب الندماج يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان نعمة ممنوحة 

خلل فرتة التمرد على تو�شيع قاعدته ال�شعبية بف�شل يعود ب�شورة رئي�شية لقدرته على الو�شول اإلى 

الأ�شلحة والتي كان يوزعها كحوافز للن�شمام اإلى ف�شيل الكوبرا. اأما الآن، وقد وقع على  اتفاقية 

ال�شيا�شية.  �شلطته  �شمان  يف  النجاح  من  ميكنه  الذي  الأ�شا�شي  املورد  هي  الوظائف  فاإن  ال�شلم، 

و�ملرغوبة �أكرث هي �ملنا�شب �ملختلفة �لتي �شتنتج عن �إن�شاء �لأق�شام �لإد�رية و�ملقاطعات و�ملحليات 

اجلديدة )اأنظر الإطار 3(93. ولكن عددا اأكرث �شياأتي من التجنيد يف اجلي�س والقوات الأخرى. وبعد 

اتفاقية ال�شلم، مل يكن هناك اأي تقديرات وا�شحة عن عدد اجلنود الذين �شيتم ادماجهم. وادعى 

البع�س اأن �شيلفا كري وعد بتجنيد 20.000 جندي من املوريل94. وعلى الرغم من اأن هذه الدعاءات 

غري قابل للت�شديق، �إل �أنها ت�شري �إلى �لطلب على �لرو�تب من قبل رجال كثريين كانو� قد تطوعو� 

كمقاتلني متمردين. 
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على اأن الأمر الذي ينطوي على قدر كبري من الإلتبا�س هو عملية الت�شليم والت�شلم اأو العي�س امل�شرتك 

اإلى  العائدون  ال�شابقون  واملتمردون  الرئي�شية  املراكز  ال�شودان يف  لتحرير  ال�شعبي  بني قوات اجلي�س 

البلدة. وعلى �شبيل املثال، كان جمرد وجود املحافظ ج�شوا كوين يف البيبور موؤ�شر  ملخاطر لأنه كان 

اإدارية  تاأ�شي�س  الرئي�س بقراءة مر�شوم  بداأ فيها  التي  اللحظة  للتمرد. ويف  الرئي�شيني  املعار�شني  من 

البيبور الكربى على التلفاز يف نهاية يوليو، كانت قوات ف�شيل الكوبرا حتت قيادة اأدوك اأقول و�شبت 

كور كور متمركزة يف تينيت بالقرب من كافاكوك التي تبعد م�شرية ن�شف �شاعة عن البيبور. واأفادت 

م�شادر اأن للقوات املتمركزة يف لوكانقلي وقرموك مل يكن م�شموح لها بالذهاب اإلى البيبور ما مل تقم 

بت�شجيل اأ�شلحتها.

و�أحد مو��شيع �لنقا�س �ل�شاخنة هو ما يتعلق بحقيقة �أن �إد�رة كوين كانت ل تز�ل تتح�شل �ل�شر�ئب 

يف �لبلدة، �لأمر �لذي يتد�خل مع �ل�شر�ئب �لتي يفر�شها �ملتمردون و�لتي بدءو� بتح�شيلها بالفعل خارج 

البلدة على الطرقات الرئي�شية95. وحت�شيل �ل�شر�ئب باعتباره ممار�شة لل�شلطة يعترب �أمر له تد�عيات 

مادية ورمزية. فعى �شبيل املثال، عندما قام الرئي�س باإعفاء املحافظ من من�شبه اعتبارا من 12 اغ�شط�س 

على  اأن  البيبور  يف  الإغاثة  عمال  اأحد  الكوبرا  ف�شيل  ممثلوا  اأخرب   ،96)Radio Tamazuj, 2014f(

املنظمات غري احلكومية اأن تتحدث معهم يف الوقت احلايل بدل من  كوين لأنهم، كما قالوا،  من يتولون 

�مل�شوؤولية وهم �جلهة �لوحيدة �لتي تتح�شل �ل�شر�ئب يف �ل�شوق97. 

و�إلى جانب هذه �لنز�عات،  بتاريخ 18 اغ�شط�س جاءت  جمموعة كبرية من ف�شيل الكوبرا مدججة 

بال�شلح من تينيت، وعربت من اأمام قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان، ووا�شت �شريها �شوب 

�لبيبور. رحب بهم قائد �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن يف مكتب �لإد�رة ثم �أخذهم �إلى �ل�شوق. ومنذ 

ذلك اليوم، بداأ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان وف�شيل الكوبرا القيام بالدوريات �شويا يف البلدة، وكان 

من �ل�شعب �لتمييز بينهما، حيث �أن �لأول زود �لأخري بزي ر�شمي جديد98. وبتاريخ 30 اغ�شط�س، اأطلق 

القائد اأدوك نداءا عاما لتقدمي الطلبات وذلك من خلل اإعلن مكتوب بخط اليد مت تعليقه على �شجرة 

�أمام مركز �شرطة �لبيبور. �إبتد�ًء من ذلك �ليوم ولفرتة �شبع �أيام فتح باب �لتجنيد يف �ل�شرطة، وقو�ت 

ياو من  ياو  ياأتي  اأن  املتوقع  الربية. وعلوة على ذلك، كان من  الإطفاء، وحماية احلياة  ال�شجون، فرق 

جوبا يف وقت قريب وجتمع حر�شه يف �لبيبور قادمني من قمروك99. ومبجرد مغادرة ج�شو� كوين بتاريخ 

20 اغ�شط�س، مت تفريغ منزله وجتهيزه ل�شت�شافة ياو ياو وغريه من امل�شوؤولني. ون�شاأت توترات جمددا 
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يف دي�شمرب 2014 عندما مت تعيني كوين موؤقتا كقائد للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف البيبور. واأفادت 

 .)Bubna, 2015( م�شادر �أن تعينه �شرعان ما مت �إلغاءه بعد �حتجاج من ياو ياو �شخ�شيًا

ومل يبداأ الندماج يف قمروك اإل بتاريخ 18 يناير 2015. ومت تعليقه على الفور تقريبا، واأفادت امل�شادر 

�أن ذلك كان ب�شبب عدم و�شوح �للو�ئح �ملتعلقة باندماج كبار �ل�شباط100. و�إلى جانب �إجر�ء �مل�شح، قام 

ف�شيل الكوبرا بت�شريح 249 من اجلنود الأطفال يف بلدة قمروك يف يناير و300 اآخرون يف فرباير يف اإطار 

.)Radio Tamazuj, 2015( خطة لت�شريح ما جمموعه 2.000-3.000 طفل بنهاية عملية الندماج

وازدات الأو�شاع تعقيدا يف بوما، عندما تردد معظم ال�شكان يف العودة بعد ا�شتباكات وقعت يف مايو 2013 

بني ف�شيل الكوبرا واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان101. كان الكثريون موجودون يف اإثيوبيا ومل ي�شرعوا يف 

العودة �شوى ب�شكل بطيء، بينما كان بع�س رعاة املا�شية يف لباراب بالقرب من مواقع املتمردين. وقد كانت 

عملية �لت�شليم و�لت�شلم و�لعي�س �مل�شرتك ب�شورة عامة تنطوي علي م�شاعب. ويف يوليو 2014، كان اجلي�س 

الأكواخ  ال�شفلى، وكان جنوده متمركزون يف  بوما  اإيتي يف  يزال م�شيطرا على  ال�شودان ما  لتحرير  ال�شعبي 

املحلية واملدار�س، كما كان يحتل منطقة نيات، على م�شافة 10 كم من البلدة، التي ل تبعد كثريا عن مناجم 

�لذهب يف نقالنقورو، على �لطريق �إلى �أ�شو�ق دميا يف �إثيوبيا102. وظهرت يف البلدة علمات وقوع مواجهات 

داخلية كبرية يف �شفوف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف فرباير، وذلك يف اأعقاب الأزمة يف جوبا عندما 

قام احلاكم الإداري املنحد من النوير ومعظم اجلنود املنحدرين من النوير واملتمركزين يف بوما بالن�شقاق 

والن�شمام اإلى قوات ريك م�شار. ويف الأثناء، تعر�شت الكثري من امل�شاكن واملجمعات التابعة للمنظمات غري 

احلكومية للتدمري. وبعد اتفاقية اإدارية البيبور الكربى بقيت بوما حتت �شيطرة قوات تابعة للجي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان بقيادة �شابطني من دينكا بور قيل اأنهما مقربان من وزير الدفاع كول مانيانق جوك )حاكم 

جونقلي �ل�شابق(، بينما كانت �لكتائب �ملوجودة يف تالل مارو� تتاألف من قو�ت نظامية من �لفرقتني �لثانية 

والثامنة103. ويف نهاية يونيو، انتقل حوايل 500 رجل من ف�شيل الكوبرا من لباراب اإلى القرب من البلدة يف 

منطقة ي�شار اإليها اإما با�شم نغاناغيدي اأو غي�شيكوانياو، تقع بني اإتي ونيات، على الطريق الوا�شل بني البلدة 

ومناجم �لذهب. ومل يكونو� مو�شع ترحيب: و�أفادت م�شادر �أن �لقادة يف بوما �أر�شلو� لهم ر�شالة تفيد باأنهم 

ل يعرتفون بت�شكيل اإدارية البيبور الكربى104. وتفيد م�شادر باأن اإقلع قادة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 

عن �شلوكهم تطلب توجيه حتذير مبا�شر من رئي�س هيئة �لأركان �لعامة يف �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن، 

بول مالونق �أو�ن )حاكم �شمال بحر �لغز�ل �شابقا(، �لذي قام بزيارة بوما105. واأفادت امل�شادر، اأنهم علقوا 
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يف نزاع داخل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بني �شخ�شيات �شيا�شية بارزة من بور وبحر الغزال106.

وبتاريخ 18 اغ�شط�س، وعلى الرغم من اأن ف�شيل الكوبرا كان ل يزال مقيما خارج بوما، �شمح حلرا�س 

احلياة الربية بالدخول اإلى البلدة ل�شتئناف ن�شاطاتهم يف حديقة بوما الوطنية، حيث يتم تنفيذ برنامج 

عابر للحدود للحفاظ على الطبيعة يف بوما وقامبيل بتمويل من الحتاد الأوروبي. 

الإطار 3:  املنا�شب التنفيذية يف منطقة بايبور االإدارية الكربى
الرئي�س الإداري: ديفيد ياو ياو

نائب �لرئي�س لل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية: جوزيف ليليموي 
نائب �لرئي�س للخدمات: �أبيي �أوجولو �أو�شندو 

الأمني العام: الق�س اأوروزو لوكاين 

امل�شت�شارين
ال�شوؤون الأمنية وال�شيا�شية: بيرتقوزولو ميز 

التنمية الدارية والقت�شادية: اأو�شان ديفيد بيت�س
ال�شلم وامل�شاحلة: جون توان نقاريو 

امل�شوؤولون االإداريون )املنا�شب �شبه الوزارية(
احلكومة املحلية واإنفاذ القانون: كادي كيدي�شو تاوان 

ال�شوؤون الإن�شانية: العميد بابا اإيزاك نياتي
التعليم: الق�س ح�شن واوو 

املالية: اأوكوين �شيمون موري�س
البنية التحتية املادية: قريوت�س تاين كوروك 

الزراعة: قور ح�شن اأوديل 
الرثوة احليوانية: الق�س  جريميايا لوتيبي  كوروك 

الإعلم: �شام ديفيد
ال�شحة: جيم�س ت�شات�شا كوين

الثقافة وال�شباب والريا�شة: وليام بالثابو

حمافظو املقاطعة
مقاطعة كوبال )قمروك(: �أكومتيز �أديكري 

مقاطعة البيبور: ناكوري كيليقا 
مقاطعة فرتني: الق�س جيم�س األيي

مقاطعة لوكانقلي:  �شيمون علي
مقاطعة بوما: بيكو كوين

ف�شل اجلنوبية: اوموت اأت�شاو 
ف�شل ال�شمالية: اوموت اأقول 
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احلياة  حر�س  قائد  باينو،  كولور  للعميد  بديل  املوريل،  من  املنحدر  اأوليو  فورقول  العقيد  تعيني  ومت 

القائدان  اأغ�شط�س، رحل  نهاية  107. ويف  ال�شودان عام 2013  لتحرير  ال�شعبي  قتله اجلي�س  الذي  الربية 

املنحدران من الدينكا واأ�شبح العميد يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان جون ماما املنحدر من املوريل 

م�شوؤول عن القوات يف بوما، مما ميكن اأن ي�شهل اإحتمال اندماج ف�شيل الكوبرا108. 

وحتى فرباير 2015، ظلت م�شاألة الندماج اإحدى املحاور احلا�شمة والأكرث دقة من اتفاقية ال�شلم- 

على الرغم من التطورات الإيجابية ورغبة الكثري من املوريل  يف الن�شمام للجي�س. واله�شا�شة املوؤ�ش�شية 

لإدارية البيبور الكربى جتعل من الثقة املتبادلة اأمرا �شعبا. ونتيجة لذلك، فاإن علقة  اجلي�س/ احلركة 

حزبني  بني  مقابلة  باعتبارها  املزدوجة  بطبيعتها  حتتفظ  الكوبرا  ف�شيل  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبية 

�شيا�شيني ومنظمتني ع�شكريتني. وكما يقرتح �لق�شم �لتايل، فاإن �له�شا�شة  �ل�شائدة ميكن �أن تتفاقم ب�شبب 

التي جاءت  املفاو�شات  اق�شاوؤهم من  الكربى مت  وجونقلي  البيبور  كل من  �شيا�شيني يف  فاعلني  ا�شتياء 

باإدارية البيبور الكربى اإلى الوجود.  
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7- التحديات امل�شتقبلية الإدارية البيبور الكربى

�شيا�شات جونقلي يف البيبور الكربى

 توقيع اتفاقية ال�شلم وت�شكيل اإدارية البيبور الكربى حدد بداية لتجدد العلقة بني ف�شيل الكوبرا و�شيلفا 
قبل  �لتمردة  �حلركة  من  ت�شدر  ظلت  �شحفية  وبيانات  حتقريية  لتعليقات  �أ�شا�شيًا  هدفًا  كان  �لذي  كري 
بد�ية مرحلة �حلو�ر �شمن حمادثات �ل�شالم. ومل يتجنب �لرئي�س  خطر تكوين حتالف بني ياو ياو وريك 
م�شار فح�شب، بل بد�أ يك�شب �شعبية جديدة يف �لبيبور، حيث �شار ممكنًا ب�شكل مفاجئ �أن تقابل �أهايل من 
�إد�رية  �ملوريل  يرتدون قم�شانا حتمل �شور كري و�شعار�ت متجد �ل�شيادة �لوطنية. ومن جانب �آخر، فاإن 
البيبور الكربى تنطوي على ا�شتقلل عن احلكومة يف بور التي يعتربها معظم املوريل م�شدرا لتهمي�شهم 
وا�شطهادهم، وخا�شة يف عهد احلاكم كول مانيانق )اأنظر الإطار 4(. وعادة ما كانت تتهم قطاعات من 
حكومة �لولية بحجب �ملو�رد و�خلدمات عن �شكان مقاطعة �لبيبور، بل و�أي�شًا بن�شر �جلي�س �ل�شعبي لتحرير 
ال�شودان  خلل حملت نزع ال�شلح يف عامي 2008 و 2012 109. وب�شفة عامة ينظر اإليها باإعتبارها م�شوؤولة 
عن حماولة تر�شيخ �شيطرة �شبكات الدينكا على بوما منذ احلرب الأهلية الأخرية، عندما كانت البلدة حتت 

�شيطرة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان والبيبور حتت قيادة ال�شلطان ا�شماعيل كوين110.
وبعد اتفاقية ال�شلم، اأ�شبح بع�س الفاعلني ال�شيا�شيني عر�شة للخ�شارة نتيجة لإن�شاء اإدارة م�شتقلة 
حتت قيادة ف�شيل الكوبرا الذي ل ميلكون اأي نفوذ عليه. ويف مايو 2014، قال وزير الدولة جودي جونقلي 
يفقدوا  اأن  ميكن  مثله،  بور،  يف  ال�شا�شة  بع�س  فاإن  الكربى  للبيبور  اجلديد  امل�شتقل  للو�شع  نظرا  اأنه 
وبرزت   .)Sudan Tribune, 2014i( وف�شل  البيبور  دوائر يف  اإنتخابهم عرب  قد جرى  لأنه  منا�شبهم 
اإدارية  ا�شتقرار عملية تنفيذ  ال�شخ�شيات قد يكون لها م�شلحة يف زعزعة  باأن هذه  ال�شطح �شكوك  اإلى 
�لبيبور �لكربى )�أو ميكن �أن يتوقع منها ذلك( بهدف �لحتفاظ باأدو�رهم ومو�قعهم و�متياز�تهم. �إل �أنه 
ويف بداية اأغ�شط�س، يف اأوج الأيام الأولى بعد توقيع قانون اإدارية البيبور الكربى، اجتمع ال�شا�شة الهامني 
وال�شخ�شيات البارزة  من املوريل دون ا�شتثناء تقريبا يف فنادق جوبا: ياو ياو وحا�شيته، وا�شماعيل كوين، 
وبابا ميدان، وج�شوا كوين، وبع�س اأع�شاء الربملان، وزعماء، واأع�شاء كنائ�س، واآخرون. كما ح�شر للتجمع 
�شخ�شيات من جوبا وبور والبيبور115. وبح�شب �تفاقية �ل�شالم، �شوف يتم تخ�شي�س �لكثري من �ملنا�شب 
�جلديدة، لي�س يف �لبيبور �لكربى فقط، بل من �ملحتمل على �مل�شتوى �لقومي �أي�شًا، مبا يف ذلك م�شت�شارين 
للرئي�س ووزراء و�شفراء ودبلوما�شيني. ويف تلك الأيام  كان اجلميع يقابلون بع�شهم البع�س �شواء  ب�شكل 
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الإطار 4: حكاية "النقاالم" يف بوما
 وفق ما رواه الكثري من املوريل الذين جرى اإ�شتطلعهم، حاولت �شخ�شيات موؤثرة من بور خلق انق�شام �شيا�شي يف 
�أو�شاط �ملوريل من خالل حتفيز �شيا�شيني حمليني على �لرتويج لهويتني عرقيتني خمتلفتني بني بوما و�لبيبور: هوية 
التوايل111. ويف الواقع، ازداد اخلطابات التي تعمل على التفريق بني املوريل  "موريل" على  هوية  "نقالم" مقابل 
ونقالم يف �ل�شنو�ت �لتي تلت �ل�شتقالل، وذلك �إ�شتنادً� على �مل�شمى �لذي ظل منذ �أمد بعيد �لرعاة �لزر�عيني من 
�ملوريل �لذين يقطنون و�دي �لبيبور يطلقونه على  �ملز�رعني من �ملوريل �لذين يقطنون ه�شبة بوما : وح�شب ما ذكره 
بازيت لوي�س، الذي اأجرى بحثا اإثنوغرافيا خلل فرتة تكليفه كمحافظ ملقاطعة البيبور يف اأربعينيات  القرن املا�شي، 
وعلى �شعيد  اإثيوبيا.  نقالم يف  اأهايل  الزواج من  على   درجوا  قد  بوما،  وهم من موريل  الأولقينيون،  فاإن ع�شرية 
مت�شل، اأطلق رعاة املا�شية يف املناطق ال�شهلية ا�شم "نقالميت" على اأي فرد من املوريل ل ميلك ما�شية )اأي من لي�س 
لديه �لقدرة على دفع مهر �لعرو�س( وعلى �أهايل �ملوريل �لقاطنني يف بوما ب�شفة عامة )Lewis, 1972, p. 54(. ويف 
درا�شته اللغويه، فاإن ليونيل بيندر )p. 2 ,1977( قد اأدرج  املوريل  ونقالم بح�شبانهم اأقوام خمتلفون. وتو�شلت عاملة 
الأنرثوبولوجيا اإليزابيث اأندريتا )1989(، �لتي �أجرت بحثا يف �ملنطقة يف بد�ية �لثمانينيات، �إلى �أن �لنا�س يف �لبيبور 

وبوما كانوا يت�شاطرون هوية واحدة وهي املوريل. 
 وباأخذ كل هذا يف العتبار، فلن يكون من املقلق اأو غري امل�شبوق اإذا ظهرت هويات عرقية جديدة مرة اأخرى 
�إلى �لأر��شي  �إ�شتنادً� على طرق معينة للو�شول  يف تاريخ �لهجرة �لطويل لالأر��شي �حلدودية �لأثيوبية �ل�شود�نية، 
انق�شموا عن  املوريل عن كيف  التي يرويها   �شيا�شي يف احلكومة املحلية. وتوفر احلكايات  اأو احل�شول على متثيل 
�لديدينقا و�لالنقارمي، على �شبيل �ملثال، دلياًل �أكرب على هذ� �لتنقل �لإجتماعي. وعالوة على ذلك، فاإن �جلدل حول 
ما يلزم لتكوين "قبيلة" حقيقية  يكاد ل يف�شى �شوى لتاأجيج "القبلية". ولكن املقلق هو اأن يقوم الت�شابق على املوارد 
بتحويل الهجرة اإلى نزوح ق�شري- وهي النزعة التي تزايدت يف مقاطعة البيبور. وكما قال بع�س الأفراد من املوريل، 
امل�شكلة مع ق�شة "نقالم" هي اأن احلكومة قد روجتها لتقوي�س التما�شك ال�شيا�شي بني املوريل. وكما متت الإ�شارة 
اإليه �شابقا، كانت مقاطعة �شرق وغرب البيبور معقل خل�شماء متحاربني خلل العقود القليلة الأخرية من النزاع. 
وعندما هاجم ف�شيل الكوبرا بوما يف �شهر مايو، مل يكن ينظر اإلى ياو ياو بال�شرورة على اأنه املحرر. ومع اأن �شجله  
من �لإنتهاكات �شد �ملدنيني �ملوريل يعترب ن�شبيًا متو��شع، �إل �أن �لكثري من �شكان بوما مل يكن لديهم علم مبا قد تقدم 
عليه قواته فكان اأن هربوا باأعداد كبرية �شوب اإثيوبيا، وذلك حتى قبل اأن ي�شتعيد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
�شيطرته على البلدة وينتقم  من ال�شكان وممتلكاتهم112. وهذ� �لتاريخ كان مبثابة �أر�س خ�شبة لتعزيز �لتباينات. 
وما يجدر ذكره اأن كول مانيانق وقع يف يونيو 2013 اأمرا  بتحويل بوما اإلى مقاطعة فرعية واأحال تبعيتها الإدارية من 
مقاطعة �لبيبور �إلى مكتب �حلاكم. ويف هذ� �جل�شم �لإد�ري �جلديد قام بتعيني بع�س �ملوؤيدين �لرئي�شيني من �ملوريل 
"نقالم"113، مما زاد من ال�شكوك باأن هذا كان جزءا من خطة للإ�شتيلء على املوارد املحلية التي تفيد  خلطاب 

امل�شادر باأن منطقة بوما تزخر بها114.
تغريت الأو�شاع ب�شكل دراماتيكي بعد ت�شكيل اإدارية البيبور الكربى. فال�شيا�شيون من املوريل الذين يقال اأنهم 
كانوا يعملوا حتت تاأثري بور قد متت تنحيتهم من بوما، وبع�شهم غادر حفاظا على �شلمته. ولكن ثمة خماوف قد 
برزت من جديد  باأن اأفراد من املوريل يف �شفوف حكومة جونقلي- اأو على الأقل تربطهم �شلة بعا�شمة الولية-  قد 

يقو�شون اتفاقية ال�شلم.
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ر�شمي اأم غري ر�شمي. ويف اأيام الآحاد من كل اأ�شبوع، كانت كني�شة املوريل املتوا�شعة الواقعة قرب �شوق 
جبل، التي ا�شتقبلت الكثري من النازحني عام 2013، تعج باأ�شخا�س يرتدون بدلت وربطات عنق، وتقف 
يف املنطقة املحيطة بها �شيارات دفع الرباعي. وكانت الأو�شاع تبدو واعدة واإحتفالية: وبتاريخ 24 يوليو 
اأدلى جودي جونقلي  الكربى-  البيبور  اإدارية  تاأ�شي�س  الرئي�س ملر�شوم  اإ�شدار  يوم واحد من  2014- قبل 
)الذي تر�شح ملقعد دائرة قمروك- بوما النتخابية �شد ياو ياو عام 2010( ببيان ت�شاحلي عرب و�شائل 
الإعلم موؤكدا  اأنه يتوقع اأن ي�شبح ياو ياو رئي�س اإدارية البيبور الكربى، وذلك لأنه قام بت�شكيل ف�شيل 

.)Radio Tamazuj, 2014h( لكوبر� ويعرف ما يجب �لقيام به من �أجل �أهايل �ملنطقة�
على �ن �حلما�شة �لعامة مل تدم طويال. فح�شب ما ذكره مر�قبون دوليون، �شرعان ما �أ�شبح من �لو��شح 
�أنه لي�س �أمام متقلدي �ملنا�شب من �ملوريل يف بور  �أدين فر�شة للح�شول على مكافاآت مرموقة من ف�شيل 
الكوبرا116، بينما �لتخوف من قيام بع�س �جلهات �لفاعلة مبحاولة زعزعة �إد�رية �لبيبور �لكربى حتول �إلى 
حقيقة مرة اأخرى. واأكرث من اأي �شخ�س اآخر، فاإن املحافظ ج�شوا كوين كان عر�شة للتهمي�س. هذا وتكليفه 
قد كان مثار� للجدل منذ �لبد�ية، فقد قام كول مانيانق بتعينه حمافظًا بدًل من �أكوت ميز �لذي عرف 
باإنتقاده للحاكم، وذلك يف الوقت نف�شه الذي  كان فيه "اجلي�س الأبي�س" يتقدم نحو مقاطعة البيبور قبيل 
كري�شما�س �شنة 2011. وبح�شب ما ذكره �أ�شخا�س من �ملوريل �أجريت معهم مقابالت، فاإن �لتقليد �ملتبع 
عادة يف انتخاب املحافظ كان هو  اأن يقوم �شكان املقاطعة باختيار ثلثة من املر�شحني املف�شلني لديهم 
ويعني احلاكم  واحد منهم. وبدل من ذلك، قبل كول مانيانق اإثنني فقط من املر�شحني ممن ح�شلوا على 
�أ�شو�ت �لأهايل و�أ�شاف مر�شحا ثالثا وهو ج�شو� كوين، ثم قام بتعيني هذ� �لأخري حمافظًا. وكان كونيي 
حينها قائد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف البيبور وحل حمله العميد بيرت روي من اجليكاين نوير. 
وذكر بع�س ال�شكان اأن الهدف من هذه احلركة كان هو اعفاء القائد املنحدر من املوريل الذي كان من 
 Small Arms Survey,( املمكن اأن  ياأمر اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بالرد على هجوم امليلي�شيا
p. 8 ,2012(. واأقر من ا�شتطلعت اآراءهم، �شواء من املوريل اأو م�شاركني دوليون، اأن كونيي ب�شفته ممثل 

�ملحافظ  يقم وهو يف من�شب  �ل�شالح، ومع ذلك مل  نزع  �إبان حملة  نف�شه يف و�شع �شعب  �حلكومة وجد 
ال�شودان �شد  لتحرير  ال�شعبي  ارتكبها اجلي�س  التي  النتهاكات  الطويلة من  ال�شل�شلة  بتليني موقفه حيال 
املدنيني117. وبالفعل، قام اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بقتل والد زوجته عام 2013، نايلن، وهو زعيم 
اإيريت منذ عام 2007، �إلى جانب �أربعة �آخرون. وعالوة على ذلك، عنما هرب معظم �شكان �لبيبور من 
البلدة عام 2013، ا�شت�شاف املن�شقني عن جيم�س كوبورين يف مقر اإقامته وقاموا معه باإيواء وحماية بع�س 

املدنيني من املوريل ممن مل يتمكنوا من املغادرة، مثل كبار ال�شن والقائمني على رعايتهم118. 
 غري اأن ج�شوا كونيي حظي باعرتاف �شيا�شي اأقل من ال�شخ�شيات الأخرى من املوريل. وعلى �شبيل 
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�لكوبر�  ف�شيل  �إد�رة  ظل  يف  قمروك  ملقاطعة  حمافظًا  ميز  �أكوت  تعيني   2014 �شبتمرب  يف  مت  املثال، 
اجلديدة119. ويتولى �أكوت وياو� ياو وحتى �شلطان ��شماعيل كونيي منا�شب خمتلفة جد�، �إل �أنهم يحظون 
بقدر كبري من الحرتام على نطاق وا�شع. ومل تكن م�شاألة علقاتهم املتباينة باأجهزة الدولة ذات اأهمية: 
ال�شودان يف حامية  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  �شد  الع�شكرية  واحلماية  الأ�شلحة  كوين  ا�شماعيل  قدم  فقد 
البيبور خلل احلرب الأهلية الثانية، بينما ا�شتخدم عام 2013 نفوذه لدى حكومة جنوب ال�شودان يف اإعادة 
توزيع قطع اأرا�شي على النازحني من املوريل يف جوبا120. وعام 1991، قام اأكوت الذي كان قائدا اإبان فرتة 
�شيطرة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان على البيبور، ب�شد هجوم نفذه "اجلي�س الأبي�س"  الذي يقال 
اأنه كان يزحف �شوب البيبور بعد "مذبحة بور" �شيئة ال�شيت121. واعترب اأن هذين القائدين نا�شرا اأهايل 
املوريل يف بع�س اأكرث الأوقات حرجا يف التاريخ احلديث. وال�شغينة التي كان يحملها ف�شيل الكوبرا �شد 
ج�شوا كوين تتمثل يف انه اأ�شتمر يف م�شاركته الكاملة يف حماربة التمرد،  حتى عندما بداأ اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان حملة عنيفة ملكافحة الع�شيان مل متيز بني املتمردين واملدنيني من املوريل. وعلوة على 
ذلك، عند تاأ�شي�س اإدارية البيبور الكربى، كان يعترب مقربا من كول مانيانق مايزال، وعليه ا�شتبه بع�س 

 .)ICG, 2014b, p. 17( النا�س يف كونه �شيحاول زعزعة اتفاقية ال�شلم
�شيكونو�  �ملوريل  مقاتلي  �أن  ميد�ن  بابا  �ملحافظ  نائب  �شرح  عندما  �أخرى  ح�شا�شة  حادثة  ووقعت 

م�شتعدين وتواقني اإلى مهاجمة قوات ريك ما�شار يف حال مل يقبل ال�شلم مع احلكومة:  

يف املرة ال�شابقة مت اإ�شتنفار ال�شباب يف جنوب ال�شودان لين�شموا اإلى جي�س جنوب ال�شودان 
اأولئك الذين كانوا يف اجلي�س. ولكن يف  التمرد، لكن املوريل مل يذهبوا. �شارك فقط  لإنهاء 
   .)Sudan Tribune, 2014j( هذه املرة، يف حال مل ياأتي ال�شلم، �شرتون ما �شيفعله املوريل

و�شكل هذا الت�شريح ا�شتفزازا يف الوقت الذي كان فيه  قادة من املوريل ومن والنوير من لوكانقلي 
و�أكوبو �ملجاورتني عاكفني على حو�ر �شالم  �أدى بالفعل �إلى فتح معابر جتارية بني �ملنطقتني. وح�شب ما 
اأفادت امل�شادر، انزعج اأهايل لوكانقلي من املزاعم التي اأطلقها ميدان واأكدوا باإ�شرار  اأنه ل ميلك حق 
التحدث نيابة عنهم122. واأعادت هذه احلادثة اإلى الأذهان �شبح تدخل جونقلي يف �شيا�شات البيبور الكربى 
واملخاوف من اأنها ميكن اأن تفر�س تهديدا حقيقيا على تنفيذ اتفاقية ال�شلم. غري اأن ت�شريح ميدان، على 
�لرغم من كونه معزول، مل يكن ��شتفز�ز� فقط: فقد �شلطت �ل�شوء على جانب يف �ندماج ف�شيل �لكوبر� مل 
يتم التو�شل اإلى حل ب�شاأنه. فهل �شتلتزم عند اندماجها بتعهدها باملحافظة على حياديتها بني م�شار وكري، 

اأم �شيتم تعبئة اأع�شائها كجزء من اجلي�س النظامي؟
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االندماج مقابل احليادية

ب�شرف النظر عن ال�شتباه يف كون فاعلني �شيا�شيني من بور يقومون بتاأجيج النزاع بهدف عرقلة تنفيذ 

اتفاقية اإدارية  البيبور الكربى، فاإن بع�س الفاعلني من جوبا �شي�شتفيدون كثريا اإذا ان�شم ف�شيل الكوبرا، 

�أو �شباب من �ملوريل من غري �ملنتمني، �إلى جانب حكومة جمهورية جنوب �ل�شود�ن يف �لنز�ع وقامو� بفتح 

جبهة جديدة يف �أكوبو. وح�شب تعبري �أمني عام جلنة جنوب �ل�شود�ن لالإغاثة و�إعادة �لتاأهيل يف �لبيبور 

)قبل تعيينه يف من�شب حمافظ بوما(، �إذ� قام ف�شيل �لكوبر� مبهاجمة �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن 

يف املعار�شة، "فاإنهم لن ي�شتطيعوا حماية اأنف�شهم"123. وحال متكن �لذين يقفون موقفًا مناوئًا من �إد�رية 

البيبور الكربى من زعزعة ال�شلم مع احلكومة اأو حال ان�شم ف�شيل الكوبرا يف نهاية املطاف اإلى اجلي�س 

القومي يف حربه �شد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة، ف�شتكون النتائج املرتتبة على البيبور 

الكربى هي نف�س النتائج: �شتهدر فر�شة غري م�شبوقة لإيقاف دائرة العنف التي و�شمت �شنوات ما بعد 

اأتون النزاع  مما  اأخرى يف  اتفاقية ال�شلم ال�شامل يف مقاطعة البيبور ال�شابقة و�شت�شقط املنطقة مرة 

�شيف�شي �إلى موجة جديدة من �لنزوح، �لأمر �لذي �شياأتي خ�شمًا على م�شلحة �لأهايل وعلى �ل�شتقالل 

�ملرغوب من بور. ووفقًا ملحللون دوليون، فاإن �أ�شحاب �مل�شلحة �لرئي�شيني يف حتقق هذين �ل�شيناريوهني 

يتمثلون يف �شبكات �شيا�شية من جونقلي وبحر الغزال. الأولى يقال اأنها مل تدعم  ت�شكيل اإدارية البيبور 

واندماج  ياو  ياو  مع  ال�شلم  اتفاقية  حتقيق  دعمت  الرئي�س،  من  املقربة  الأخرية،  اأن  حني  يف  الكربى، 

وزير  تقدم  بح�شب م�شادر، حني  �لظهور،  �ل�شجال يف  هذ�  و�أخذت مالمح  �لوطني.  �جلي�س  جنوده يف 

الدفاع كول مانيانق با�شتقالته للرئي�س يف يونيو 2014 ورف�شها الرئي�س. واأنكر الوزير يف الواقع تقدميه 

لل�شتقالة، على الرغم من اأن و�شائل الإعلم اأ�شرت على اأن النزاع متعلق بتوزيع الأدوار يف اإدارة اجلي�س 

Radio Tama-(  بينه وبني رئي�س هيئة الأركان العامة للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، بول مالونق اأوان

zuj, 2014i; Sudan Tribune, 2014m(. وعلى الرغم  من كونهما من زاويتي  نظر خمتلفتني، فاإن 

ف�شيلي �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن هذين رمبا كانا يت�شاركان �مل�شلحة يف �لدفع بف�شيل �لكوبر� 

اإلى احلرب جمددا. 

ال�شودان يف املعار�شة حال متكنت من ا�شتمالة ف�شيل  ال�شعبية لتحرير   وبالطبع �شت�شتفيد احلركة 

فاويلينو  ان�شق   الفدرالية. ويف فرباير 2015،  اأجل  املغرية من  بدعوتها  النزاع  اإلى جانبها من  الكوبرا 

زانقيل وهو من قادة ف�شيل الكوبرا لين�شم اإلى قوات م�شار. مدعيا اأنه يتحدث نيابة عن ف�شيل الكوبرا، 

�شرح باأن: "املوريل يتطلعون لنظام  حكم فدرايل. وعليه فاإننا نعلن اأن البيبور ولية". واأ�شاف: "كما اأننا 
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نرف�س حماولة النظام ل�شتخدام قوات الكوبرا واأهايل املوريل يف القتال اإلى جانبها يف حرب غري عادلة" 

لقيادة ف�شيل  ليليموي، ممثال  ياو، جوزيف  ياو  نائب  قام  �لفور  وعلى   .)Sudan Tribune, 2015b(

 .)Sudan Tribune, 2015c( �لكوبر�، بنكر�ن ز�نقلي باعتباره مل يكن م�شاركًا يف مترد ف�شيل �لكوبر�

على �أن هذ� �لت�شريح �أعاد ذكرى �شائعات تدعي �أن بول ملونق، مبجرد �أن �أ�شبحت �لبيبور �لكربى حقيقة 

واقعية يف نهاية يوليو 2014، اأخذ ي�شغط  على ف�شيل الكوبرا كيما ت�شاهم بقوات يف النزاع124. وح�شب 

ما ذكرته تقارير اإعلمية غري موؤكدة، قدم مالونق طلبا مفتوحا لياو ياو للتجنيد وللقيام بعمليات حمددة 

يف اأورور ووات واأكوبو، الأمر الذي رف�شه ياو ياو  )Upper Nile Times, 2014(. وقال مراقبون دوليون 

�أن �حلكومة رمبا ت�شتخدم  �جلزرة و�لع�شا(  �أو مبد�أ ثو�ب - عقاب )، وذلك من خالل حجب �لتمويل 

املخ�ش�س لإدارية البيبور الكربى التي مت التفاق عليه يف معاهدات ال�شلم، ومن ثم تقوم بدفع ف�شيل 

الكوبرا على مهاجمة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة125. 

املواجهات بني حكومة  امل�شاركة يف  نيته يف عدم  على  مرارا  الكوبرا  اأكد ف�شيل  اأخرى،  ناحية  ومن 

جمهورية جنوب ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة يف الكثري من املنا�شبات قبل 

اتفاقية �شلم اإدارية البيبور الكربى )ICG, 2014a, p. 10(. اإل اأنه مل يرد يف ن�س التفاقية ما ي�شري 

ب�شكل و��شح �إلى �أن جنود ياو ياو، بعد �لندماج، لن ي�شاركو� يف �لعمل �لع�شكري �شد قو�ت م�شار.وح�شب 

اتفاقية  على  الأخري  توقيع  بعيد  اأبابا  اأدي�س  يف  بطر�س  بخالد  �شخ�شيا  األتقى  قد  م�شار  فاإن  امل�شادر، 

اإدارية البيبور الكربى ب�شفته رئي�س وفد ف�شيل الكوبرا. وعلى الرغم من اأن ف�شيل الكوبرا تعهد مرارا 

باحليادية يف النزاع الأو�شع، وجه م�شار حتذيرا اإلى خالد اأن توقيعه على التفاقية يعني اأنه قد انحاز اإلى 

اأحد الأطراف126. 

ح�شل ف�شيل �لكوبر� على مكا�شب �شيا�شية هامة يف مفاو�شات �ل�شالم مع �حلكومة �أدت �إلى ت�شكيل 

اإدارة تتمتع بحكم �شبه ذاتي منف�شلة عن بور، الأمر الذي مل يكن بالإمكان ت�شوره قبل �شنة واحدة فقط 

من حتققه. ولكن هذه �ملكا�شب �لقائمة على �لورق مل يتم بعد حتقيقها على �أر�س �لو�قع: مل يتم  �لتفاق 

على تر�شيم حدود املحليات واملقاطعات. ولدى ف�شيل الكوبرا الآن م�شلحة يف احلفاظ على �شري عملية 

�لبناء قدمًا ب�شرعة و�لو�شول �إلى متا�شك د�خلي حول �مل�شائل �لعالقة �ملت�شلة ب�شكل �لإد�رة �جلديدة. 

وفر�س متكنه من حتقيق ذلك تعتمد ب�شكل مبا�شر على قدرته على البتعاد عن �شاحة القتال. ويف الواقع، 

اإذا قِدر لهذه احلرب الأهلية اأن تنتهي، ف�شتعيد التحالفات اجلديدة ت�شكيل �شياق جنوب ال�شودان وقد 

يخ�شر ياو ياو ما يحظى به  من تاأثري �شئيل على الأطراف املتحاربة. وحال  قامت يف الواقع  اإدارة را�شخة 
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توؤدي وظائفها بان�شجام مع الدولة ومع �شكانها، فاإن ف�شيل الكوبرا �شيكون له فر�شة اأف�شل بكثري يف اأن 

تنال �إد�رية �لبيبور �لكربى �إعرت�فًا يف �لد�شتور �لد�ئم. 

مقاطعات اإدارية البيبور الكربى والتحديات الداخلية

البيبور  اإدارية  يف  جديدة  مقاطعات  �شت  ت�شكيل  على  وا�شح  ب�شكل   2014 مايو   9 �شلم  اتفاقية  ن�شت 

مقاطعات:  �شبع  بت�شكيل  يق�شي  جمهوري  اأمر  بتوقيع  كري  �شيلفا  قام  يوليو،   30 بتاريخ  ولكن  الكربى. 

موقع  الأمر  حدد  كما  ال�شمالية127.  وف�شل  اجلنوبية،  ف�شل  بوما،  فرتني،  قرموك،  لوكانقلي،  البيبور، 

ال�شابق  يف  تتبع  كانت  التي  لباراب  هي  فرتني  مقاطعة  عا�شمة  فاإن  عليه،  وبناء  مقاطعة.  كل  عا�شمة 

ملقاطعة بوما الفرعية. ونتجت اإ�شافة مقاطعة �شابعة غري من�شو�س عليها يف اتفاقية ال�شلم عن ترفيع 

وتو�شيع حملية فرتني لت�شبح مقاطعة، وهو ما �أفادت �مل�شادر باأن ف�شيل �لكوبر� طالب به بعد �تفاقية 

ال�شلم عندما التقى ممثله مع الرئي�س ملناق�شة عملية الندماج128. كما بني الأمر اجلمهوري اأن عا�شمة 

اإعادة  اأدى  ما  و�شرعان  اأكوبو.  ال�شابق جزءا من مقاطعة  كانت يف  التي  الليل  �شتكون  ال�شمالية  ف�شل 

ت�شكيل املقاطعات، مثل فرتني والليل، اإلى احتكاك بني خمتلف القواعد ال�شعبية يف �شباق احل�شول على 

متثيل �شيا�شي )�أنظر �أدناه(. 

ومنذ زمن طويل ظلت  بع�س ال�شبكات ال�شيا�شية من الأنواك يف الليل تدعي  ملكية  اأكوبو التي 

كان يغلب على �شكناها �لأنو�ك قبل عقد من �لزمان حني متدد �لنوير لي�شتقرو� يف �ملنطقة. ومنذ ذلك 

�حلني، ظل �أنو�ك مقاطعة �أكوبو متمركزين  يف حملية �لاليل. وعقب حو�يل �أ�شبوع من �تفاقية �ل�شالم، 

البيبور الكربى ل  اأن  اأكوبو،  اأنواك  اأولوك يف بيان �شحفي، ممثل ملجتمع  اأوكوين  اأوموت  اأ�شتاذ  اأعلن 

 .)Anyuak Media, 2014( ت�شمل �شعب �لأنو�ك يف �أكوبو، و�إمنا فقط �أولئك �لذين يقطنون ف�شال 

وعندما قام الرئي�س بتاأ�شي�س مقاطعة ف�شل ال�شمالية وعا�شمتها يف الليل، خ�شي ممثلوا اأنواك اأكوبو 

من خ�شارة اأي مطالبات متبقية حول مقاطعة اأكوبو التي �شت�شبح بالتاأكيد جزءا من اإدارة منف�شلة. 

البيبور  اأكوبو" اإلى  كل  اأخذمت  اإذا  "�شنوافق  �لأنو�ك:  من  �ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  �أحد  تعبري  وح�شب 

�لكربى ولي�س فقط �لاليل. وعالوة على ذلك، �أدعى ياو ياو �أنه مل يطلب �شم �لاليل ولكن "الرئي�س 

اأن هذا  و�شعها يف املر�شوم"، بح�شب ما ذكره ذلك �ل�شيا�شي من �لأنو�ك129. ويعتقد بع�س املراقبون 

�لقر�ر ميكن �أن يولد ��شتياًء ورمبا ي�شجع على تعبئة مقاتلي �لأنو�ك لفر�س �إ�شتيعاب �أجز�ء من مقاطعة 

اأكوبو. ومن املوؤكد اأن �شم الليل قد يكون من عوامل زعزعة ال�شتقرار، ويحتمل اأن يوؤدي اإلى اإيجاد 

�أر�شية للنز�ع بني �لبيبور �لكربى و�أحد معاقل �لنوير )و�حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن يف �ملعار�شة( 
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مثل اأكوبو130. وميكن �أن يوؤدي هذ� �ل�شيناريو ب�شهولة �إلى ت�شكيل جبهة جديدة على �أحد جو�نب قو�ت 

م�شار. وعلوة على ذلك، ذكرت امل�شادر اأن تعيني اأبي اأوجولو اأو�شوندو نائبا للرئي�س ل�شوؤون اخلدمات 

يف البيبور الكربى قد قوبل بال�شتياء يف بع�س دوائر الأنواك. ويقال اأن اأو�شوندو اأن�شم اإلى التمرد يف 

�شهره الأخري، الأمر اذي اأك�شبه �شوتا يف املفاو�شات. ويف الواقع، جل�س اأع�شاء من الأنواك يف ف�شيل 

الكوبرا  على طاولة املفاو�شات يف اأدي�س اأبابا. لكن اأكد اآخرون من اأ�شحاب امل�شلحة من الأنواك اأنهم 

�شعروا اأن اأو�شوندو مل يكن ميثلهم، مما ي�شري اإلى اأن الهويات العرقية امل�شرتكة ل ترتجم على الدوام 

اإلى موقف �شيا�شي متجان�س131. 

اآخر وقعه، من بني اآخرين،  اأيام من �شدور البيان ال�شحفي لقادة الأنواك، تبعه بيان  وبعد ب�شعة 

زكريا نقوليتيانق لوتاموا ب�شفته "زعيم جمتمع اجلية". وجاء الأخري حتت عنوان "اجلية لي�شوا جزءا 

اأغ�شط�س، �شرح  )Citizen, 2014(. ويف نهاية  البيبور الكربى" وطالبو� مبقاطعة م�شتقلة  اإدارية  من 

زعيم اجلية ناتابو اأبراهام لراديو اآي باأنه مل ي�شارك اأي ممثل عن اجلية يف حمادثات ال�شلم كما مل تتم 

ا�شت�شارتهم حول ت�شكيل املقاطعات. واأعرب عن رغبته يف اأن تكون للجية مقاطعة تخ�شهم، اإما اأن تبقي 

يف ولية جونقلي )خارج �لبيبور �لكربى( �أو �أن تكون جزء� من ولية �شرق �ل�شتو�ئية. ويف �لو�قع، بعد 

اإ�شدار الر�شالة، �شارك ممثلون عن املوريل واجلية يف اجتماع بح�شور �شيلفا كري. وقال ياو ياو بخ�شو�س 

هذا الجتماع: " اأخربهم �شيادته بو�شوح اأنهم اإذا مل ين�شموا اإلى البيبور الكربى فعليهم الإن�شمام اإلى 

اأمر يعود لهم"  اإلى هناك، فاإنه  اأرادوا الن�شمام  ولية �شرق ال�شتوائية. وهذا اخليار يعود لهم. فاإذا 

 .)Eye Radio, 2014(

وجتدر الإ�شارة اإلى جانبني يف هذه احلادثة. اأول، وكما هو احلال بالن�شبة لأهايل املوريل والأنواك، 

لدى �أهايل �جلية مو�قف �شيا�شية غري متجان�شة. وح�شب ما ذكره �شيا�شي من �ملوريل، بعيد �شدور �لبيان 

ال�شحفي للجية، فاإن زعماء اآخرون من اجليه قد اأبلغوا ياو ياو باأنه لي�س لديهم �شلة بالبيان132. ثانيا، 

مل يو�شح هذا الت�شريح وت�شريحات ياو ياو الأخرى ما اإذا كانت منطقة كاثيانقور، التي ي�شكنها ب�شكل 

املجاورة.  الولية  اإلى  �شريحلون  احلاليني  �شكانها  اأن  اأم  ال�شتوائية،  �شرق  اإلى  �شتن�شم  اجلية،  اأ�شا�شي 

وبالنظر اإلى الدور الذي يزعم اأن  ملي�شيا اجلية قد لعبته بالوكالة عن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 

يف بوما خلل عمليات مكافحة التمرد133، فاإن �إحتمال ترحيل �أهايل كاثيانقور كان �أمرً� بعيد �حلدوث 

ولكنه مع ذلك يبعث على القلق. وو�شح اأحد ال�شيا�شيني من املوريل يف بور بتف�شيل اأكرث كيفية خماطبة 

الرئي�س ملمثلي اجلية "لقد جئتم �إلى بوما وبقائم مرحب به �أو ميكنكم �لعودة �إلى �شرق �ل�شتو�ئية، لكن 
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البقاء يف  "ل ميكنهم   : �إ�شتطالعه  �لكوبر� جرى  لف�شيل  وبح�شب  ممثل  بوما"134.  كاثيانقار جزء من 

كاثيانقور. لقد بلغ الأمر اأنهم قالوا خلل الجتماع اأن بوما لهم، لكنهم و�شلوا عام 1944 ب�شبب غار�ت 

املا�شية التي �شنها التبو�شا"135. 

ويف اغ�شط�س 2014، نظمت �شركة AECOM �لأمريكية �جتماع �شالم يف بوما مب�شاركة ممثلني عن 

املوريل واجلية والكا�شيبو والتبو�شا. واأ�شدر زعماء كل من تلك القبائل قرارات هادفة ورحبوا باملزيد من 

بوما �شد اجلية مدعاة  النت�شار يف  وا�شعة  الكراهية  تعترب  اأخرى136. ومع ذلك،  اأماكن  الجتماعات يف 

باأنه، بينما كانت قوات ف�شيل الكوبرا على  للقلق. وفوق هذا كله، يف يناير 2015 ذكرت تقارير مقلقة 

و�شك الندماج يف قمروك، مت اأخذ مقاتلني مدربني من اجلية من كاثيانقور اإلى �شرق ال�شتوائية، ويقال 

اأنهم توجهوا من هناك اإلى بور137. 

وتظهر بع�س هذه الأمثلة مدى تعقيد �شيا�شات البيبور الكربى التي تتجاوز يف بع�س الأحيان الفوارق 

العرقية. ومثال اآخر على ذلك هو التو�شع املثري للجدل حلدود مقاطعة فرتني اجلديدة. وعلى الرغم من 

اأن �شخ�شا موؤثرا مثل ا�شماعيل كوين ينحدر من املنطقة،  فاإن حكام اإداريون وزعماء حملية فرتني قد 

يتعلق  فيما  بهم  الدولية  واملنظمات غري احلكومية  اهتمام احلكومة  ياو من عدم  ياو  قبل مترد  ا�شتكوا 

بتقدمي �خلدمات. فقد �شعرو� �أنهم مهملون، وخا�شة مقارنة مبحليات �أخرى يف مقاطعة �لبيبور. ومهما 

يكن من اأمر، فاإن  فرتني قد �شاهمت على نحو ذو مغزى بتوفري الرجال   خلل عمليات ف�شيل الكوبرا، 

وخا�شة ببع�س اأهم القادة والزعماء املوؤثرين. اإذ اأن جيم�س اأرزين كوجن كوجن، الرجل الثاين يف القيادة، 

بع�س  بابا ماجونق كانت حا�شمة يف  الزعيم  �شلطة  اأن  للتمرد، كما  املبكرة  املراحل  ياو منذ  ياو  تبع  قد 

�ملعارك �لهامة، مبا فيها �حتالل بوما �لذي كان له دللة رمزية و�إن كان �إحتالًل موؤقتًا. كما كان جيم�س 

كوبورين، �لذي ينحدر من �ملنطقة، �شخ�شا مهمًا  قبل �ن�شقاقه و�إن�شمامه �إلى �جلي�س �ل�شعبي لتحرير 

ال�شودان. وبعد توقيع اتفاقية ال�شلم، كان تاأ�شي�س املقاطعة ال�شابعة يف فرتني هي الإ�شارة الأويل، التي 

تبعتها اإ�شارات عديدة، اإلى اأن ثمة �شخ�شيات من هذه املنطقة وجدوا اأنف�شهم يف موقف حمظوظ بحيث 

�جلديدة  �ملقاطعة  مكانة  فرتني  حتقق  ومل  ملطالبهم.  م�شتجيبًا  ياأتي  �جلديدة  �لإد�رة  ت�شميم  جعلو� 

وبالن�شبة  �شيكون يف لبار�ب.  �لرئي�شي  �أن مقرها  �إلى  �شيلفا كري  �أ�شدره  �لذي  �لأمر  �أ�شار  بل  فح�شب، 

للأهايل من املوريل، لباراب هو ا�شم نهر يقع بني بوما والبيبور. ويف الواقع فاإن املقر الرئي�شي �شيكون 

ا�شم  ال�شودان خلل احلرب  لتحرير  ال�شعبي  اأطلق عليه جنود اجلي�س  ما  ثورين )وهو  ي�شمى  يف مكان 

لبار�ب( ويقع جنوب �أكيلو و�شمال مارو�. ولقد ظلت بع�س قو�ت ف�شيل �لكوبر�  مر�بطة هناك لفرت�ت 
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طويلة من عمر �لتمرد وكانت م�شرحًا  ملعارك �شارية مع �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن. وقبل �شدور 

الأمر كانت املنطقة يف الواقع جزء من مقاطعة فرعية تتبع لبوما.

�أي�شًا،  و�إمنا  بوما،  �أهايل  من  �لكثري  �أو�شاط  يف  فقط  لي�س  كبري�  �شخطا  �جلديد  �لقر�ر  خلق  ولقد 

اأن لباراب  �أو�شاط �أهايل ثورين138. وتدعي بع�س ال�شخ�شيات ال�شيا�شية من فرتني  بح�شب ما قيل، يف 

هو �لنهر �لذي يجلب �إليه �أهايل مارو� ما�شيتهم خالل مو�شم �جلفاف. ويذكر نف�س �لأ�شخا�س �أن �شكان 

ماروا يف املا�شي البعيد انتقلوا اإلى املناطق املحيطة بفرتني هروبا من مر�س اأ�شاب املا�شية. ويقال اأن والد 

بابا ماجونق كان زعيم نيور )يف حملية فرتني �ل�شابقة(. وعاد هو و�أعد�د كبرية من قومه �إلى تالل مارو� 

يف ال�شبعينيات139. ومن امللحظ اأي�شا اأن منطقة نيور هي م�شقط راأ�س اأرزين كوجن كوجن. اإل اأن بع�س 

ال�شيا�شيني من بوما واأماكن اأخرى اأكدوا اأن الكثريين، لي�س فقط من فرتني، هاجروا اإلى ماروا. وياأتي 

�أنها مكانا م�شرتكا140. وذكر واحد ممن جرى اإ�شتطلع راأيهم نقطة جوهرية: اأكرث من اأي  هذ� مبعنى 

�شيء اآخر، تعترب ماروا ولباراب اآهلة بال�شكان، واإن ت�شنى ملقاطعة اأن حتتويهم فاإنها �شتزيد من نفوذها 

ال�شيا�شي141. لذ�، فلي�س من �مل�شتغرب �أن يدعي بع�س �لنا�س حتى من �لبيبور �أن لبار�ب يجب �أن تكون 

جزءا من مقاطعتهم142. وب�شرف النظر عن هذه الإدعاءات املتناف�شة، فاإن الرئي�س قد حدد اأنها تقع يف 

فرتني.  ويف املفاو�شات الداخلية لف�شيل الكوبرا، ثمة اأطروحات  ب�شاأن تو�شيع الرقعة اجلغرافية ملقاطعة 

فرتني، اإذ تقرتح �شمول ماروا الواقعة على معرب احليوانات الربية، ونقالنقورو القريبة جدا من بلدة بوما، 

ووفقًا لها فاإن فرتني �شتمتد و�شول �إلى ت�شوري، قرب �ملهبط �جلوي يف باكوك �لذي كان ي�شتخدم �أثناء 

�حلرب، وتغطي ب�شكل �أ�شا�شي م�شار جتارة �لذهب �إلى �حلدود �لإثيوبية143. 

كما �أن لبار�ب كانت حا�شرة يف �أذهان �جلميع ل�شبب �آخر: مع �أنه مل يرد ذكرها يف �تفاقية �ل�شالم، 

فقد �أ�شار �إليها �لكثريون على �أنها مقر رئي�شي حمتمل للبيبور �لكربى ككل. وبتحديد �أكرث، وبح�شب ما �أفاد 

به م�شدر مقرب من �لرتب �لعليا يف ف�شيل �لكوبر�، فاإن �لقر�ر كان بني خيارين هما لبار�ب وبوما144. 

�شيوؤدي  مما  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س  �شابق  معقل  على  �شي�شيطر  ياو  ياو  اأن  هي  بوما  وميزة 

يت�شل  فيما  و�أي�شًا  وخارجية،  حملية  مو�رد  �إلى  و�لو�شول  بور  من  �شيا�شيني  فاعلني  م�شالح  عزل  �إلى 

بربنامج حماية �حلياة �لربية �ملمول من �لإحتاد �لأوروبي و�لذي �شي�شرع يف تنفيذه عما قريب. و�مليزة 

�لتي تتمتع بها لبار�ب هي �أن ف�شيل �لكوبر� �شينقل مركزه �إلى �لقلب �جلغر�يف لإد�رية �لبيبور �لكربى 

بني البيبور وبوما وف�شل. كما اأن للمنطقة موقع ع�شكري هام )قاوم منه ف�شيل الكوبرا هجمات عنيفة 

�لإمار�تية  �لعني  �شركة  قامت  مارو�، حيث  بعيدة  عن  لي�شت  و�أي�شًا  �ل�شود�ن(  لتحرير  �ل�شعبي  للجي�س 
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بها  الإ�شطلع  م�شوؤولية  �شتوؤل  ما  وهي  الربية  احلياة  ال�شياحة وخطط حلماية  لأغرا�س  بت�شييد مطار 

�لو�ردة، يعترب �ملطار ذ� ميزة ��شرت�تيجية لإمد�د�ت  �لتقارير  �لإيغاد. وح�شب  تابع  �إقليمي  �إلى برنامج 

اأن لباراب  التناق�س يف  )Economist, 2009(. ويكمن  التجارية على حد �شواء  والن�شاطات  الأ�شلحة 

نف�شها ل حتتوي تقريبا على مباين �أو بنية حتتية وغري خمدومة بالطرق. وبح�شب، علي ح�شن، مدير ق�شم 

�ل�شوؤون �ملدنية يف بعثة �لأمم �ملتحدة يف جنوب �ل�شود�ن، �لذي كان حا�شرً� يف حمادثات �ل�شالم، �إذ� كان 

تاأ�شي�س املقاطعات ال�شبع التابعة لإدارية البيبور الكربى ميثل حتديا، فاإن جعل املقر الرئي�شي يف لباراب  

�شيكون بب�شاطة غري واقعي145. 

ويثبت �لتاأثري �ملتز�يد ل�شبكات فرتني يف هذه �جلو�نب ويف �لكثري من �جلو�نب �لتف�شيلية ل�شيا�شات 

ما بعد التمرد، مثل م�شاألة ت�شكيل املحليات ال�شغرية التي ل تعد ول حت�شى والتي تعترب مو�شع نقا�س يف 

كل مقهى146. وفيما يتعلق بتحول القوى اجلاري يف البيبور الكربى نخل�س اإلى اأنه: من ناحية، فاإن ياو ياو 

�شيجد �أنه من �ل�شعوبة مبكان جتاهل مطالب بع�س من �أولئك �لذين �أ�شهمو� باأكرب قدر يف مترده، حتى 

و�إن كان �لهدف جمرد جتنب قيام �أقرب موؤيديه بالإبتعاد عنه. ومن ناحية �أخرى، فاإن ف�شيل �لكوبر� من 

م�شلحته الإبقاء على �شيطرته على ال�شيا�شة املحلية لكل مقاطعة من املقاطعات. وقد ك�شف اختيار بع�س 

حمافظي املقاطعات هذه امل�شاألة ب�شكل جيد. وحقيقة على الرغم  من ان �شكان املقاطعات اجلديدة قد 

�أختارو� مر�شحيهم، فاإن ف�شيل �لكوبر� يف حالت معينة قد قام بتعيني �أ�شخا�س يف�شلهم، مما ت�شبب يف 

 .147 )Bubna, 2015( متعا�س لدى بع�س �لزعماء ح�شب ما �أفادت �مل�شادر�

منذ بداية حوار مبادرة و�شاطة قادة الكنائ�س مع احلكومة يف الن�شف الثاين من عام 2013، مرورا 

بوقف اطلق النار وحمادثات ال�شلم وتوقيع اتفاقية ال�شلم يف نهاية املطاف عام 2014، اأظهرت قيادة 

ف�شيل الكوبرا رغبتها وقدرتها على اإحداث ا�شتقرار ن�شبي يف البيبور الكربى، حيث  اخفقت يف ال�شابق 

النطاق.  وا�شع  نزوح  اإلى  اأدى  ال�شتقرار مما  توفري  والدولية يف  والقوات احلكومة  ال�شلح  نزع  حملت 

وتو�جه �لآن مهمة �شعبة تتمثل يف جمع �لنا�س �شويًا. وثمة ف�شائل خمتلفة من �لأنو�ك و�جلية و�لكا�شيو 

البيبور  اإدارية  تاأ�شي�س  اأو غري متعاطفة، مع  ال�شكان قد تكون متعاطفة،  والدينكا واملوريل وغريهم من 

الكربى، اإل اأن اأمامهم فر�شة نادرة يف املرحلة النتقالية للتو�شل اإلى حل يتيح املجال للتعاي�س امل�شرتك، 

وهو ما من �شاأنه اإراحتهم من العنف املتفاقم الذي ا�شرتكوا جميعا يف التعر�س له. وعلى �شوء ذلك، ل 

تقل قيمة مطالب من �شعو� �إلى �للجوء يف �ملنطقة موؤخر� عن مطالب من غادرو� ثم عادو� بعد ذلك. ويف 

حال جتاهل هذه �ملطالب، قد يوؤدي �إعادة تر�شيم حدود  �ملقاطعات �أو ترحيل �لنا�س من �أماكن �شكناهم 
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الكوبرا  ف�شيل  على  احلكومة،  مع  ال�شلم  اإلى  الو�شول  عناء  تكبد  وبعد  واملحن.  النزاع  من  املزيد  اإلى 

الآن التعامل مع خمتلف التيارات التي تت�شكل منها اإدارته. وميكن للقيادة احلازمة القادرة على مقاومة 

امل�شالح املتنازعة الرا�شخة حتقيق ذلك فقط من خلل نهج �شامل للحكامة. ويف حال اخفقت يف حتقيق 

هذا الهدف، فيمكن ب�شهولة للنق�شامات الداخلية وم�شاعي زعزعة ال�شتقرار اخلارجية اأن متزق اإدارية 

البيبور الكربى- حتى قبل التو�شل اإلى د�شتور دائم. 
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8- التحديات امل�شتقبلية الإدارية البيبور الكربى

اإدارية البيبور الكربى حقيقة  يف نهاية يوليو 2014، تلى �شيلفا كري عرب التلفاز املر�شوم الذي جعل من 
واقعية. و�شهدت الأيام التي تلت ذلك، اجتماع اأعداد كبرية من اأهايل البيبور، يف ال�شوق اأحيانا وحتت 
�شجرة اأحيانا، ويف تينيت يف قاعدة ف�شيل الكوبرا اأحيانا اأخرى. وكان ذلك هو وقت الحتفال بعد �شنوات 
اآرائهم كانوا  اإ�شتفتاء  اإ�شرتك اجلميع تقريبا يف التعر�س لها. وجل الذين مت  من اخل�شارة واملحن التي 
�ملوريل  �أحد زعماء  و�فق  �لوقت  �للحظة. ويف ذلك  تلك  �بتد�ًء من  �أن حيو�تهم �شتتح�شن  متاأكدين من 
البارزين على اإجراء مقابلة ب�شاأن  التطورات الأخرية التي �شهدتها البيبور. ويف خ�شم م�شاعر التفاوؤل 

�لتي �نت�شرت على نطاق و��شع، �أظهر و�قعية حذرة. ولدى �شوؤ�له عن �لآفاق �مل�شتقبلية، �أجاب قائاًل:

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان كان يقتل النا�س حتى يف امل�شت�شفي. وكنا م�شتعمرين من قبل 
نا�س يف �لربملان. وكان �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن يرعب حتى �لناطقني باللغة �لجنليزية 
�أي  �لطريق  يقتل على  لن  ؟  �لأمور حقًا جيدة  �ملوريل م�شكلة. هل   لدى  يعد   فلم  �لآن  �أما   ...
�شخ�س من املوريل  ياأخذ ما�شيته اإلى جوبا. اأنت تعرف ما هي احلرب، هل  الأو�شاع �شت�شري 

جيدة بالفعل؟ األن تكون هناك م�شكلة جمددا على الإطلق؟148

طاملا بقي ف�شيل الكوبرا حمور ارتكاز  يحفظ التوازن يف جونقلي بني احلكومة واملعار�شة، فاإن اإدارية 
البيبور الكربى �شتظل حتظى بفر�شة جيدة للإ�شتمرار. حتى ذلك احلني، �شيكون من م�شلحة ياو ياو 
تاأييد كلمات الق�س عن ال�شلم واأن يجعل احليادية اأف�شل بطاقة رابحة بيد ف�شيل الكوبرا اأمام املجتمع 
�لدويل. وكانت حكومة جوبا �شتك�شب فقط حال و�جهت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن يف �ملعار�شة  

جبهة ا�شافية �شد ف�شيل الكوبرا على طول املعرب بني البيبور واأكوبو.
ويف �لوقت نف�شه، حال ن�شب نز�ع بني ف�شيل �لكوبر� و�جلي�س �ل�شعبي لتحرير�ل�شود�ن يف �ملعار�شة 
فاإنه �شيكون �شيناريو �شار ملف�شدين حمتملني من بور. وبع�س الفاعلني ممن ا�شتبعدوا فجاأة من ال�شلطة 
واملوارد يف البيبور وبوما ل يدعمون تطبيق الإدارة امل�شتقلة اجلديدة وقد يجدون اأر�شا خ�شبة يف خمتلف 
ذلك،  على  وعلوة  الكربى.  البيبور  يف  بالفعل  ظهرت  التي  الداخلية  والنق�شامات  والدعاءات  املواقف 
�إذ� �حتاج �لرئي�س كري لدعم بع�س من يقفون موقفًا مناوئًا من �إد�رية �لبيبور  �لكربى من �أولئك �لذين  
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مل ين�شمو� كليا حتى �لآن �إلى جانب �حلكومة  يف �حلرب �لأهلية، �أو �إذ� حقق �أحد �لأطر�ف �ملتحاربة 
�لكوبر�، حينها ميكن  باأنه معتمد على موقف ف�شيل  ي�شعر  وما عاد  �ملعركة  �أر�س  مكا�شب كبرية على  

مل�شري اإدارية  البيبور الكربى اأن يتغري ب�شكل دراماتيكي. 
اإ�شدار د�شتور دائم. وحتى ذلك احلني، تبقى  البيبور الكربى"يعتمد على  "ولية  اأن الطريق نحو  كما 
�إد�رية �لبيبور �لكربى و�قعا موؤقتا، معتمدة  يف �لقانون من قبل �لربملان و�لرئي�س ولكن بع�س �لنقاط �ملتعلقة 
مب�شهدها  �ل�شيا�شي �لد�خلي مل يتم بعد �لإتفاق عليها. وتبقى يف �لوقت �لر�هن ��شتثناء غري ماألوف وه�س 
بالتعبري الت�شريعي والإداري. ويبدو الد�شتور الدائم بعيدا يف الأفق، فل كري اأو ل م�شار ينظران يف الوقت 
الطوارئ على ح�شاب  الإبقاء على حالة  يك�شبه من  الكثري مما  فلدى كري  البعيد.  الأمد  اإلى هذا  احلايل 
التحول الدميقراطي، واإبقاء احلرب دائرة لكن يف مناطق ذات م�شتوى مرتفع من العنف. هذا واملن�شاآت 

 )UN Security Council, 2014( النفطية تقع حمايتها حتت ولية بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان
ولي�س ثمة ما يهدد جوبا. ويف الواقع،  بعد الزخم الأول لقوات املعار�شة الذي كاد اأن يو�شلها اإلى العا�شمة،  
متكن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من اإعادة تنظيم نف�شه، وذلك بف�شل الدعم الع�شكري احلا�شم الذي 
للحكومة من  العلنية  الإدانة  بعد  الأجنبية. وعلوة على ذلك،  القوات  الأوغندي وغريه من  قدمه اجلي�س 

قبل الرتويكا والحتاد الأوروبي )Radio Tamazuj, 2014j(، األقى وزير خارجية الوليات املتحدة باللوم 
يف اغ�شط�س 2014 على م�شار بخ�شو�س ا�شتمرار النزاع وعزز موقف كري، موؤكدا  اأنه "�لرئي�س �ملنتخب 

والد�شتوري جلنوب ال�شودان" )USDoS, 2014( 149. ويف اأثناء ذلك، منع اأحد بروتوكولت اإيغاد م�شار من 

 .)IGAD, 2014b( الرت�شح للرئا�شة يف النتخابات القادمة
وبالطبع، ل ت�شتطيع جوبا يف واقع الأمر ال�شيطرة على التوازن بالغ احل�شا�شية لنزاع ذو اأبعاد اإقليمية. 
وهناك في�س من �لتحالفات يف �لكثري من �أجز�ء �لقطر ومبحاذ�ة �حلدود مع �ل�شود�ن. فثمة جيوب ملوؤيدي 
م�شار يف مناطق خا�شعة �إفرت��شًا ل�شيطرة �حلكومة، وذلك يف حني بلغت �لتوتر�ت ذروتها يف يوليو 2014 يف 
ولية الإ�شتوائية الو�شطى ب�شاأن مطالبات بالفدرالية، وهي ما ادعى م�شار على الفور تبعيتها له150. ويف يناير 

 .)Small Arms Survey, 2015, p. 2( 2015، �أحلق �ملتمردون �أذي  مبو�قع لنتاج �لنفط يف ولية �لوحدة

 .)ICG, 2015, pp. 21–22( واأخريا، وردت تقارير تفيد باأن اخلرطوم تقوم بتقدمي امدادات للمعار�شة
ولكن بالرغم من �أن هذه �لعو�مل متثل تهديد�ت للرئي�س، �إل �أنها ت�شهم �أي�شًا يف �إطالة �أمد �لقتال وب�شكل 

غري مبا�شر يف اإبقائه يف من�شبه لفرتة تتجاوز وليته املعتادة. 
وبعيدا عن اأي ترتيبات موؤقتة قد تن�شاأ من املفاو�شات يف اأدي�س اأبابا، وعلى الرغم من اأن الدعوات 
امللحة التي تطلقها احلكومة لإجراءالنتخابات يف موعدها املحدد عام 2015، فقد اأو�شح كري هدفه يف 
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 .)BBC, 2014; Reuters, 2014( 2018-2017 مايو 2014 عندما اأكد على وجوب تاأجيل النتخابات حتى
والنتهاء الو�شيك لفرتته الرئا�شية يف عام 2015 �شيوؤدي لتقوي�س �شرعية حقه يف احلكم. ولكن لأن ما ت�شفر 
عنه عملية انتخابية جترى يف حالة احلرب احلالية ل ميكن اأن يكون له م�شداقية، قامت بع�س اجلهات 

الفاعلة الدولية بتاأييد تاأجيل القرتاع )US News, 2015(. ويف نهاية املطاف يف فرباير 2015، قام جمل�س 
يوليو   9 قادمتني، حتى  ل�شنتني  الرئا�شية  الفرتة  النتخابات ومتديد  باإعادة جدولة  ال�شودان  وزراء جنوب 

 .)Al Jazeera, 2015( 2017
والو�شع  املفاو�شات  بقيت  طاملا  قوية  تبقى  الكوبرا  لف�شيل  امل�شتقبلية  الآفاق  اأن  املفارقة يف  وتكمن 
لتنازلت  جوبا  بتقدمي  الت�شريع  اإلى  احلالية  الأهلية  احلرب  اأدت  وقد  حاله.  على  البلد  يف  الع�شكري 
اإنتهاء  اأي �شمانات باأن هذه الظروف �شتدوم يف حال  ل�شالح ف�شيل الكوبرا يف املقام الأول، ول توجد 
�ل�شامل(  النزاع" )ما بعد �تفاقية �ل�شالم  "ما بعد  للبيبور، ما يطلق عليه ا�شم فرتة  النزاع. وبالن�شبة 
تزامنت ب�شكل حمري مع عنف ونزوح متفاقمني، بينما حت�شن الو�شع الأمني يف البيبور ب�شكل دراماتيكي 
حني اأنزلقت البلد اإلى حرب اأهلية. ومع ذلك، فاإنه طاملا بقيت البلد يف هذا الو�شع، ل ميكن ترفيع 
اإدارية البيبور الكربى يف الد�شتور لت�شبح الولية رقم 11 يف جنوب ال�شودان و�شتظل عالقة يف برزخ من 

الن�شيان.  
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نبذة عن املوؤلف

كلوديو تودي�شكو هو عامل الأنرثوبولوجيا يف معهد الدرا�شات الدولية ودرا�شات التنمية يف جنيف، حيث 
ترتكز اأبحاثه على ال�شراع، الإن�شانية، والهجرة. �شافر اأول اإلى ولية جونقلي بجنوب ال�شودان، يف عام 

2007. ومنذ ذلك احلني عمل باحثا وعامل اغاثة قبل العودة اإلى الدرا�شات الأكادميية.
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�شكر وتقدير

يعرب �ملوؤلف عن �متنانه جلميع �شعب جنوب �ل�شود�ن �لذي �شارك باآر�ئه ومعارفه، مبا يف ذلك يف �لعديد 
اإدارية  البيبور الكربى، ف�شل عن ممثلني من احلكومة واملنظمات احلكومية الدولية  من املقابلت يف 
واملنظمات غري احلكومية،اجلي�س/ وحركة جنوب ال�شودان الدميقراطية  -ف�شيل كوبرا. وي�شكرالعديد 
اأبحاثه،  توجيه  على  و�شاعدو  القيمة،  ملحظاتهم  قدموا  الذين  والباحثني  املحللني  بني  املحاورين  من 
اأن ي�شكرم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، وبخا�شة  اأي�شا  واملراجعني الذين �شاعدوا على تركيز التقرير. و يود 

يودي ليما، واميل ليربن، وكارول تورين، لن�شائحهم ولدعمهم  لن�شر التقرير.
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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 
�لذي تلقاه يف �ملا�شي من حكومات فرن�شا ونيوزيلند� و�إ�شبانيا. كما يرغب �مل�شروع بالإعر�ب 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  و�أن  �مل�شلح،  و�لعنف  �ل�شغرية  بالأ�شلحة  �ملت�شلة  �جلو�نب 
و�لدولية )�حلكومية وغري �حلكومية(  �لوطنية  �ملبادر�ت  ير�شد  و�أن  و�لنا�شطني،  و�لباحثني  �ل�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�شا�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( �أي�شًا �إر�شاد�ت بخ�شو�س �ل�شيا�شات �ملتبعة ملو�جهة حالة �نعد�م �لأمن.
�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 
�لدمناركية  �ملتحدة، ف�شال عن �ملجموعة  �ململكة  �لتابع حلكومة  �لدولية  �ل�شر�عات  ن�شوب  �ملعني 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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