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نبذة عن املؤلفة
سارة فويلستيك موظفة إغاثة إنسانية عاشت وعملت يف جنوب السودان منذ أوائل عام 

وصول  كمفاوض  ذلك  وبعد  حدود،  بال  أطباء  منظمة  مع  البداية  يف  عملت  وقد   .2015

املساعدات اإلنسانية ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األغذية العاملي. 

السابقة  الغزال  بحر  غرب  والية  يف  العمل  يف   2016 عام  منذ  وقتها  معظم  أمضت  وقد 

من  املؤثرة  الجهات  مع  مبارش  بشكل  تعاملت  حيث  الوصول،  صعبة  املناطق  من  وغريها 

طريف الرصاع وعىل جانبي الخطوط األمامية. وقد قامت بتأليف وشاركت يف تأليف العديد 

العمل يف جنوب  السودان. وقبل  2013 يف جنوب  بعد عام  ما  التقارير حول رصاع  من 

السودان، شغلت سارة العديد من املناصب والوظائف األخرى يف مجال املساعدات اإلنسانية 

يف مختلف دول أفريقيا.

شكر وتقدير 
تود املؤلفة أن تتقدم بالشكر من أفراد مجتمع الفراتيت يف جنوب السودان القاطنني يف كل 

من املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة واألرايض الخاضعة لسيطرة املعارضة للسامح لها 

بإجراء مقابالت ال مثيل لها مع املحاورين عىل جميع املستويات وعىل رغبتهم واستعدادهم 

 T و DG و O و C و J و G و A و AK للتعاون والعمل معها. وهي ممتنة بشكل خاص لـ

ملشاركتهم يف االجتامعات واملقابالت الرئيسية وتيسريهم إجراء هذه املقابالت، والتي لوالها 

ملا متكنت من فهم التعقيدات يف املنطقة والرصاع يف غرب بحر الغزال.

وقدم JA الدعم والتوجيه واملعلومات والقصص املؤثرة عىل مدار السنوات الثالث املاضية، 

مع الحفاظ عىل املوضوعية واإلدراك الذايت لتاريخ الفراتيت والوضع الراهن. ولواله ملا كان 

لهذه الورقة أن ترى النور. كام يستحق جون دريرب إشادة خاصة لدعمه املستمر أثناء كتابة 

هذه الورقة.
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املقدمة 

عىل  االستقطاب  يف  غاية  واو  والية  إن 
النزعة  وصلت  وقد  القبلية  الحدود 
فيه  تأثر  مستوى  إىل  فيها  القبلية 
 GRSS( للمجتمع  االجتامعي  النسيج 
 Commission of Inquiry, 2016, pp.

.)18–19

يف مساء يوم 24 يونيو 2016، بدأ إطالق النار 
واو1.  مدينة  يف  الغربية  الجنوبية  األحياء  يف 
ومن املعروف أن سكان هذه املناطق ينتمون يف 
غالبيتهم إىل جامعة الفراتيت العرقية2. وأفادت 
من  مسلحني  شبابا  كانوا  املهاجمني  أن  املزاعم 
من  مدعومني  مدنية  مالبس  يرتدون  الدينكا 
أشخاص يرتدون الزي العسكري وينتقلون من 
بالسواطري  املدنيني  ويهاجمون  آخر  إىل  منزل 
ويشاركون  والرماح  والعيص  النارية  واألسلحة 
وقد  النطاق3.  واسعة  اغتصاب  عمليات  يف 
وشوهدت  الليل  طوال  العنف  موجة  استمرت 
اليوم  صبيحة  يف  الشوارع  يف  الجثث  عرشات 
التايل4. ولجأ الذين متكنوا من الفرار إىل قاعدة 
القريبة  السودان  جنوب  يف  املتحدة  األمم  بعثة 
باسم  )املعروفة  املحلية  الكنائس  ومجمعات 
املراكز الجامعية(. وعىل مدار األيام التالية، وصل 
املزيد من األشخاص إىل هذه املواقع مع استمرار 
انعدام األمن، وتم جمع أعداد كبرية من التقارير 
القتل  وعمليات  الفظائع  تفاصيل  تذكر  التي 
 .5

 )Nield, 2016( املدنيون  ضحيتها  راح  التي 
وقد فر آالف املدنيني من مدينة واو ولجأوا إىل 
الغريب  الجنوب  إىل  تقع  منطقة  وهي  بغاري، 
خاضعة لسيطرة أسود الفراتيت ، وهي جامعة 
الجيش  الحركة/  لواء  تحت  انضوت  معارضة 
بقيادة  املعارضة  السودان يف  لتحرير  الشعبي 

رياك مشار يف العام السابق.
السودان  جنوب  يف  الحكومة  معارضة  إن 
تصور  عىل  وترتكز  طويل  أمد  من  موجودة 
قائم بني مجتمعات األقليات، مثل الفراتيت ، بأن 
أفراد قبيلة الدينكا يحاولون السيطرة عىل هذه 
املجتمعات واالستيالء عىل أراضيهم – وهي يف 
السابقة  الغزال  بحر  غرب  والية  الفراتيت  حالة 
التصور  هذا  تشكل  وقد   .6)1 الخريطة  )انظر 
القائم منذ عقود خالل الحرب األهلية السودانية 
الثانية )2005-1983( ووالدة الحركة/ الجيش 
جون  الراحل  بقيادة  السودان  لتحرير  الشعبي 
قرنق ورياك مشار، وقد أدى إىل تعميق النزعة 
العرقية التي يتسم بها النزاع الحايل. وبالنسبة 
من  الهيمنة  من  الخوف  تعزز  فقد  للفراتيت، 
خالل األحداث التي وقعت يف العقد املايض، مبا 
يف ذلك نقل عاصمة مقاطعة واو إىل بغاري؛ 
املجاورة  واملجتمعات  الفراتيت  بني  والتوترات 
بشأن حركة املاشية التي متلكها األخرية؛ وإعادة 

ملحة عامة
إن للرصاع الذي اندلع يف جنوب السودان يف ديسمرب 2013 جذور تاريخية 
ضاربة العمق والتعقيد. فهو رصاع مدفوع بالكفاح من أجل البقاء الوجودي 
السلطة  يف  والرغبة  لآلخرين؛  بالنسبة  عدالة  أكرث  بتمثيل  واملطالب  للبعض؛ 
والوصول إىل املوارد والسيطرة املطلقة بالنسبة للكثريين. واملظامل ليست وليدة 
الحرب األهلية الحالية فقط، بل تعود جذورها إىل أحداث سابقة تربط ما بني 

القضايا التاريخية ورصاع ما بعد عام 2013.

وما ورد أعاله ينطبق عىل الفراتيت، وهم أقلية عرقية يف جنوب السودان تعيش 
يف والية غرب بحر الغزال السابقة. وعىل نحو شبيه بجامعات أخرى يف جميع 
أنحاء البالد، فإنهم يعارضون يف الوقت الراهن النظام الحايل يف جوبا. غري أنه 
ورغم انسجام بعض تطلعات الفراتيت مع األجندة الوطنية العامة للمعارضة، 
تتسم  معارضتهم  وأسباب  فقط.  تقترصعليهم  التطلعات  هذه  من  بعضا  فإن 
بالطابع الفردي والشخيص فيام يتعلق مبنظورهم لتاريخ وتطورات ديناميات 
السلطة يف جميع أنحاء جنوب السودان. لذلك فإن فهم تصور الفراتيت لألحداث 
وأساسيا  جوهريا  يعترب  الحارض  الوقت  يف  عليهم  تأثريها  وكيفية  التاريخية 
لفهم األسباب الجذرية ملعارضتهم للحكومة، األمر الذي يعترب بدوره حاسام يف 

أي محاوالت إلقامة السالم والتعايش الدائم لسكان جنوب السودان.

النتائج الرئيسية 
تكمن جذور معارضة الفراتيت لحكومة جنوب السودان يف إميانهم بحقهم 	 

يف األمن والحفاظ عىل الذات، والسيطرة عىل أراضيهم، والدفاع عن هويتهم. 
وقد ولدت معارضة الفراتيت من رحم الخوف من التهميش والتصور السائد 
بأن أفراد قبيلة الدينكا يحاولون السيطرة عىل والية غرب بحر الغزال السابقة. 
وقد تعزز هذا الخوف يف اآلونة األخرية نتيجة إعادة تنظيم جنوب السودان 
التوازن  كفة  إىل رجحان  أدى  2015، مام  عام  28 والية يف  إىل  وتقسيمه 
السكاين يف أجزاء من والية غرب بحر الغزال السابقة لصالح الدينكا، جاعالً 

من السكان األصليني من الفراتيت أقلية يف أرايض أجدادهم.

الجيش 	  الحركة/  يف  أخرى  جامعات  إىل  الفراتيت  معارضة  انضمت 
عام  مشار يف  رياك  قيادة  تحت  املعارضة  السودان يف  لتحرير  الشعبي 
الحرب  سياق  يف  املحلية  للمظامل  حلول  أي  أن  الفراتيت  ويرى   .2014
األهلية الحالية يجب الوصول إليها عىل املستوى الوطني. غري أن التطور 
التشكيك يف  إىل  يدعو   2017 عام  منذ  املعارضة  للنزاع وتشظي  الالحق 

مدى فعالية استخدام الفراتيت لهذا املنرب.

ال تزال إعادة إحياء اتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب السودان التي 	 
متت يف 12 سبتمرب 2018 بني الحكومة وأحزاب املعارضة مستمرة يف 
الرغم من االعرتاف باملطالب الشعبية  الفعال للنزاع. فعىل  تقويض الحل 
القوة  املنادية بعملية صنع قرار المركزية، فإن االتفاقية ترسخ ديناميات 
التي برزت أثناء الحرب. ونتيجة لذلك، فإن احتامل تحقيق سالم دائم يف 
مختلف أنحاء البالد ضئيل، ال سيام يف والية واو الجديدة ووالية غرب بحر 
الغزال السابقة، حيث من املرجح أن تستمر رحى املعارضة والرصاع املسلح 

بالدوران ما مل تتم معالجة القضايا املحلية التي تغذي املقاومة املسلحة.
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الغزال  بحر  لغرب  العرقية  الرتكيبة  تشكيل 
السابقة من خالل إنشاء 28 والية، ثم 32 والية 
أدى  وقد   .2015 عام  منذ  السودان  يف جنوب 
ذلك األمر إىل قيام الفراتيت بحمل السالح ضد 
من يعتربونه نظام حكم يسيطر عليه الدينكا يف 
مناسبات عدة، كان آخرها تحت مظلة الحركة/ 
الجيش الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة.

مدى  أي  إىل  الواضح  من  ليس  أنه  غري 
انتشار  فمع  التنظيم.  لهذا  والءهم  سيستمر 
مولدا  املقاطعة،  أنحاء  جميع  يف  الرصاع 
واملصالح،  املجتمعات  من  متنوعة  مجموعة 
لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/  توسعت 
السودان يف املعارضة لتشمل مجموعة واسعة 
من الجهات املؤثرة، مع انضامم أطراف أخرى 
إىل النزاع وطاولة املفاوضات. وكان لهذا األمر 
طاولة  عىل  املساحة  ازدحام  أوال،  تأثريان. 
معارضة  وجود  عدم  أدى  وقد  املفاوضات، 
يف  املعارضة  نفوذ  إضعاف  إىل  موحدة 
التوصل إىل حل  املفاوضات وزاد من صعوبة 
غالبا  املفاوضات  ركزت  لذلك،  نتيجة  وسط. 
للسلطة  تشاركية  صياغات  إىل  الوصول  عىل 
ومحاولة فرض وقف إلطالق النار، يتم انتهاكه 
وقد  قصري7.  بوقت  ذلك  بعد  روتيني  بشكل 

األسباب  معالجة  حساب  عىل  األمر  هذا  حدث 
والتي ترسخت يف مجموعة  للرصاع،  الجذرية 
بني  النطاق  واسع  وخوف  املحلية  املظامل  من 
األقليات يف جنوب السودان من هيمنة الدينكا8. 
قوية  كتلة  فيه  متثل  الذي  الوقت  ويف  ثانياً، 
للمعارضة يف مختلف أنحاء الدولة، تعني عىل 
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
فادحة  املعارضة مواجهة خسائر عسكرية  يف 
واملنابر  األطراف  هذه  ظهور  مع  بالتزامن 
أصبحت  وقد  املفاوضات.  طاولة  عىل  األخرى 
عىل  مفتوحة  املسلحة  للمقاومة  البديلة  السبل 
بأن  الفصائل  شعرت  ما  إذا  اآلن  مرصاعيها 
قضاياهم الرئيسية غري مطروحة للنقاش. ويف 
الجيش  الحركة/  أهمية  أصبحت  السياق،  هذا 
الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة بالنسبة 

للفراتيت مسألة مشكوك فيها.
وتدرس ورقة اإلحاطة هذه9 جذور معارضة 
الفراتيت يف غرب بحر الغزال السابقة وتوضح 
استمرار  إال  هي  ما  الحالية  املقاومة  أن  كيف 
للمظامل السابقة التي مل تجد حال. وتناقش ورقة 
اإلحاطة األحداث الرئيسية من منظور الفراتيت 
املايض  القرن  سبعينات  بني  ما  الفرتة  خالل 
2018، كام تدرس التشكيل  ومنتصف سبتمرب 

الداخيل ألسود الفراتيت، جناح املعارضة الحايل 
لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/  مظلة  تحت 
السودان يف املعارضة، وآفاق حل الرصاع عىل 
احتامالت  وتبدو  والوطني.  املحيل  الصعيدين 
املرجح  املستويني ومن  السالم ضئيلة عىل كال 

أن تستمر املعارضة املسلحة.

املعارضة يف غرب بحر الغزال: 

الجذور واألسباب الحالية

أصول التمرد: قوات السالم

واو  يف  املعارضة  حركة  أصول  تاريخ  يعود 
وغرب بحر الغزال إىل سبعينات القرن املايض 
الشعبي  الجيش  للحركة/  األوىل  واأليام 
لتحرير السودان يف مثانينات القرن املايض. 
الفراتيت  مجتمع  كفاح  يف  متجذرة  وهي 
لحامية أرضه وهويته ضد ما يعتربونه انتهاكا 
من قبل جامعة الدينكا العرقية املهيمنة10، التي 
يسيطر أفرادها عىل واليات بحر الغزال11. يف 
الفراتيت  بني  التوترات  تاريخ  يعود  الواقع، 
املايض  القرن  خمسينات  إىل  والدينكا 

.)Blocq, 2014, pp. 713–14(

املصدر: املجموعة اللوجستية )2017(

واو

أبيي

الوحدة

غرب االستوائية البحريات

واراب

شامل
بحر الغزال

غرب
بحر الغزال

جمهورية
أفريقيا الوسطى

لول

راجا شل
ت

جور

حر الغزال
باغاريب

بازيا

برينغي
برينغي

ميبل تونج
نوماتيام

كري (بحر العرب)

50 كم

حدود دولية
حدود والية سابقا
عاصمة والية
بلدة أخرى
طريق هام

السودان

أبيي

أويل

مبورو
نغيسا

كواجوك

موقع حامية املدنيني 

ثكنات ميبلثكنات ميبل

ديم الزبري

راجا

بانتيو

رمبيك

الخريطة 1 والية غرب بحر الغزال السابقة قبل عام 2015
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الفراتيت  من  أفرادا  السودان  لتحرير  الشعبي 
أو لوو )ليو هم أيضا من السكان األصليني يف 
املنطقة( لتنفيذ هذه املهمة يف غرب بحر الغزال. 
وتفيد التقارير أن ضباط الدينكا الذين أرسلتهم 
املنطقة  إىل  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة 
تفاقم  إىل  أدى  مام  عدائية  تكتيكات  استخدموا 
 .19

 )Pinaud, 2014, pp. 197–98( األمور 
وتدهور الوضع يف عام 1985 عندما بدأ الجيش 
الشعبي لتحرير السودان باستخدام العنف ضد 
وباالستيالء  له،  معادين  اعتربهم  الذين  املدنيني 
عىل املوارد )مبا يف ذلك الغذاء واملاء والذخرية 
للفراتيت،  مشابه  نحو  وعىل  بالقوة.  واملنازل( 
فقد استهدف الدينكا جامعات املوريل )من والية 
بوما( والتوبوسا )من رشق االستوائية السابقة( 
واملنداري )من وسط االستوائية السابقة( ألنهم 
لتحرير  الشعبي  للجيش  معارضني  يرونهم 
وشن   .)Johnson, 2003, p. 83( السودان 
نهب  غارات  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش 
راجا،  من  الغربية  الجنوبية  املناطق  عنيفة يف 
نطاق  عىل  والقتل  االغتصاب  انترش  حني  يف 
كانوا  الجناة  أن  القبائل  زعامء  وأفاد  واسع. 
كان  العرقية  املظامل  أن  واعتربوا  الدينكا،  من 
الغارات  يف  املستخدم  العنف  عىل  أثرها  لها 

.)Blocq, 2014, pp. 714–15(
الشعبي  الجيش  شن  نفسه  الوقت  يف 
استهدف  عنيفة  غارات  السودان  لتحرير 
الفراتيت يف مدينة واو وحولها. و يؤمن قادة 
الفراتيت بشدة أن األسباب التي دفعت الجيش 
الشعبي لتحرير السودان إىل شن هذه الغارات 
للفراتيت  كعقاب  محاور:  ثالثة  إىل  انقسمت 
الجيش  الحركة/  إىل  انضاممهم  عدم  عىل 
لتسوية  وكوسيلة  السودان؛  لتحرير  الشعبي 
واملوارد؛  باألرض  املتعلقة  القدمية  الحسابات 
واو  عىل  للسيطرة  الدينكا  خطة  عن  وكجزء 
هذا  وترسخ   .20

 )Blocq, 2014, p. 716(
“رسية”  ورقة  تداول  بسبب  األخري  االعتقاد 
وهو  مزعوم  وبعنوان  مجهول  مؤلف  قبل  من 
“سياسة الدينكا ضد جامعات الفراتيت”. كانت 
عىل  السيطرة  تتم  أن  هو  الورقة  هذه  فحوى 
بالزواج  الدينكا  رجال  قيام  ثم  ومن  الفراتيت، 
الفراتيت  إخضاع  وبالتايل  الفراتيت  النساء  من 
.)Thomas, 2010, p. 106( يف نهاية املطاف

وناشد قادة الفراتيت حاكم بحر الغزال يف 
أكول،  أكول  ألبينو  الدينكا(،  من  )وهو  حينها 
املزاعم بأنه  من أجل حامية مجتمعاتهم. وتفيد 
بسحب  ذلك  من  بدال  وقام  مناشدتهم  رفض 
التي يسكنها  املناطق  قوات الرشطة واألمن من 
نتيجة   .)Blocq, 2014, p. 717( الفراتيت 
قام  الفراتيت،  قادة  من  طلب  عىل  وبناء  لذلك، 
قوة  بتأسيس  خميس21  وأشعب  النور  التوم 
النفس  عن  للدفاع  التنظيم  محلية  ميليشيا  أو 

كحصن  األصل  يف  واو  مدينة  تأسست  لقد 
ذلك  وتبع  عرش12،  التاسع  القرن  يف  فرنيس 
العبيد  تجار  يد  عىل  عسكري  مخيم  إقامة 
)Rone, 1999, pp. 235–341(. وكانت واو 
خليطا عرقيا ضم تجار العبيد العرب من الشامل 
أناس  مع  السابقني  والعبيد  السابقني  والجنود 
الشامل  وإىل  واو.  حول  القروية  املناطق  من 
والرشق والجنوب الرشقي، كانت املنطقة مأهولة 
واليات  املنطقة  هذه  )شكلت  الدينكا  بعرقية 
شامل بحر الغزال السابقة وواراب والبحريات(، 
الزاندي  بجامعة  مأهولة  كانت  الجنوب  وإىل 
حاليا  يُعرف  ما  تشكل  التي  املنطقة  )وهي 
بغرب االستوائية(. وأدى قرب غرب بحر الغزال 
عالوة  حينها،  يف  السودان  شامل  من  السابقة 
عىل وصول التجار من دارفور وجنوب كردفان 
ووجود البعثات التبشريية اإليطالية إىل تحولها 
مع  كبري،  بشكل  العربية  تتحدث  منطقة  إىل 
وجود قوي للمسلمني واملسيحيني. ويف أواسط 
القرن العرشين، كانت واو أيضا محطة تجارية 
هامة تربطها سكة حديد بالخرطوم. ونجم عن 
هذا التاريخ املشرتك مع الشامل حفاظ الفراتيت 
بعد  حتى  السودان،  مع  قوية  عالقات  عىل 

استقالل جنوب السودان يف عام 2011. 13
وقد برزت املخاوف األوىل من جنوب سودان 
األهلية  الحرب  نهاية  يف  الدينكا  عليه  يهيمن 
السودانية األوىل يف عام 1972، مع إقامة منطقة 
تنفيذي  مجلس  يحكمها  الحكم،14  ذاتية  جنوبية 
جنويب  سيايس  وهو  ألري،  أبل  وأصبح  أعىل. 
 1971 عام  السودان  لرئيس  نائبا  الدينكا،  من 
وبالتايل تم تعيينه كأول رئيس للمجلس التنفيذي 
شغل  لذلك،  ونتيجة  التالية.  السنة  يف  األعىل 
الوزارية  املناصب  نصف  من  أكرث  الدينكا  ممثلو 
سيطرة  اكتسبوا  وبالتايل  الجنوبية،  املنطقة  يف 
واإلدارية  السياسية  القرارات  من  كل  عىل  فعلية 
)Willems and Deng, 2015, pp. 7–9(. وقد 
الفساد  انتشار شائعات عن  إىل  األمر  هذا  أدى 
واملحسوبية وغرس مخاوف واسعة النطاق من 
واحدة  قبيلة  هيمنة  إىل  رامية  تحركات  وجود 
السودان  جنوب  يف  األخرى  الجامعات  عىل 

.15 )Johnson, 2003, pp. 52–53(
املخاوف  هذه  فإن  للفراتيت،  بالنسبة 
املثال،  سبيل  عىل  واو،  ففي  مربراتها.  لها 
تقريبا  حرصي  بشكل  الرشطة  قوات  تألفت 
 ،)Rone, 1999, p. 25( الدينكا من ضباط 
يحصلون  الدينكا  أن  الفراتيت  قادة  ويرى 
عىل عدد اكرب من الوظائف مقارنة بالفراتيت 
)Thomas, 2010, pp. 105–6(. كام بدأ األفراد 
بتويل  الدينكا  من  قبل شخصيات  املعينون من 
يشغلها  كانت  التي  واملكتبية  اإلدارية  املناصب 
 Johnson and( يف السابق أفراد من الفراتيت
Prunier, 1993, p. 132, fn. 14(. وقد أشار 

تقرير صادر عن لجنة إعادة تقسيم محافظات 
الجنوب من هذه الفرتة إىل أن:

من  الفراتيت  لدى  هناك شعورا عميقا 
واو وراجا ]راجا، مدينة يف غرب بحر 
الفراتيت[ من  سكانها  غالبية  الغزال 

قويا  طموحا  هناك  وأن  الدينكا  ضد 
لهم.  مستقلة  محافظة  عىل  للحصول 
الفراتيت يخشون هيمنة الدينكا عليهم 

.)Thomas, 2010, p. 106(

سياسيو  بها  أدىل  التي  الترصيحات  وتوضح 
بأن  باعتقادهم  يتعلق  فيام  املحليون  الفراتيت 
مصممة  كانت  األعىل  التنفيذي  املجلس  خطة 
وقد  املخاوف.  هذه  أيضا  الدينكا  هيمنة  لزيادة 
رصح التوم النور، الذي كان عضوا يف االتحاد 
جعفر  الرئيس  بقيادة  السوداين  االشرتايك 

النمريي، قائال:

أويل  من  جزءا  وجعلها  راجا  أخذ  كان 
وضم تونج إىل واو إحدى بنات أفكار أبل 
50 سنة، لن يعود هناك  ألري. فبعد مرور 
وجود للفراتيت. ألنهم جميعا سيتزوجون 
من الدينكا. لقد درسنا هذه املسألة برمتها 

.16 )Thomas, 2010, pp. 110–11(

رئيس  أن  يفرتض  التي  التعليقات  تفد  ومل 
الدولة يف حينها قد أدىل بها يف تهدئة  برملان 
التوترات العرقية يف واو. حيث يقال انه وصف 
 – راجا  حول  القاطنني  وتحديدا   - الفراتيت 
هذه  تكن  ومل  للسودان17.  ينتمون  ال  بأنهم 
ادعاءات  فيها  صدرت  التي  الوحيدة  املرة  هي 
تواصل  فعندما  الفراتيت.  بشأن  النوع  هذا  من 
معهم الدينكا يف البداية لالنضامم إىل الحركة/ 
أحد  رصح  السودان،  لتحرير  الشعبي  الجيش 
يف  إلينا  تنضموا  مل  “إذا  قائال:  الدينكا  ضباط 
الوسطى”  أفريقيا  إىل  سنعيدكم  فإننا  الحركة 

.)Thomas, 2010, p. 116(
الجيش  الحركة/  تشكلت  عندما  لذلك، 
فإن   ،1983 عام  يف  السودان  لتحرير  الشعبي 
يرونها  ألنهم  إليها،  انضموا  الفراتيت  من  قلة 
استخدامها  وسيتم  الدينكا  عليها  يسيطر  حركة 
جنوب  أنحاء  جميع  عىل  الدينكا  هيمنة  لتعزيز 
)Ali, Elbadawi, and el- السودان18 
وترسخ   .Batahani, 2005, pp. 200–1(
لقيادة  التكتيكية  األخطاء  بسبب  التصور  هذا 
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
كانت  حني  ففي  للحركة.  أنصار  تجنيد  أثناء 
الفكرة األساسية تكمن يف إرسال أفراد محليني 
مختلف  يف  الحركة  لصالح  والتجنيد  للتحفيز 
الجيش  الحركة/  قيادة  تستخدم  مل  املناطق، 
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والدة  عن  معلنني  السالم22،  قوات  اسم  تحت 
يف  واو  يف  للفراتيت  رسمية  معارضة  أول 
واجتمع  املايض23.  القرن  مثانينيات  منتصف 
أيضا  براجا  املحيطة  املناطق  الفراتيت من  قادة 
املحلية لحامية مجتمعاتهم  الدفاع  لحشد قوات 

.)Blocq, 2014, pp. 715–16( من الغارات
وأدت االشتباكات التي تلت ذلك يف واو وما 
باملجتمعات  ودفعت  املدينة  تدمري  إىل  حولها 
دوامة  نحو  املايض  القرن  مثانينات  أواخر  يف 
من العنف التي تغذيه الهجامت االنتقامية. وقد 
بحق  فظائع  الفراتيت  الدينكا  من  كل  ارتكب 
زاد  مام   )Rone, 1999, pp. 26–30( اآلخر 
غضون  يف  الجانبني.  كال  عىل  الكراهية  من 
السالم  قوات  الخرطوم  حكومة  استغلت  ذلك، 
لتحرير  الشعبي  الجيش  الحتواء  لصالحها 
قواتها  تكريس  إىل  الحاجة  دون  السودان 
املنطقة. حيث قدمت دعام ماديا  للسيطرة عىل 
 Blocq, 2014, pp.( للميليشيا  وتكتيكيا 
18–717( 24. ونتيجة لذلك، فإن هناك اعتقادا 
الفراتيت  بأن  اليوم  الدينكا  بني  شائعا  خاطئا 
بل  السودان25  الجنوب  استقالل  ضد  حاربوا 

وأنهم صوتوا ضده يف استفتاء عام 2011 26.
وتم أخريًا يف عام 1988 التوصل إىل اتفاق 
سالم محيل )بعيدا عن الجيش الشعبي لتحرير 
الدينكا،  ومجتمعات  امليليشيات  بني  السودان( 
عىل الرغم من عدم حل امليليشيا. وظلت التوترات 
صورة  يف  أحيانا  وبرزت  حارضة  العرقية 
األحداث  هذه  وتفاقمت  العنف.  من  موجات 
بعد انهيار نظام الديرغ بقيادة منغستو هاييل 
1991، والذي كان  إثيوبيا يف مايو  مريام يف 
يدعم الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنوات 
عدة. وقد أُجرب الجيش الشعبي لتحرير السودان 
جنوب  إىل  العودة  عىل  الالجئني  من  واآلالف 
منهم حول  الكثري  استقر  إثيوبيا،  السودان من 
التي  املناطق  يف  وأويل  واو  مدينتي  حاميات 
يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان. 
أفراد  من  هائلة  أعداد  وصول  فإن  باملقابل، 
الجيش الشعبي لتحرير السودان وعائالتهم من 
إثيوبيا، والكثري منهم كانوا من الدينكا، عزز من 
االعتقاد الراسخ بني الفراتيت بأن الدينكا كانوا 

يخططون للسيطرة عىل واو وضواحيها27، مام 
األحيان  بعض  يف  العنف  من  مبوجات  تسبب 

.)Rone, 1999, pp. 45–50(
مبادرات  أعقاب  ويف   ،1991 عام  يف  لكن 
الذي  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  من 
دقة  أكرث  حملة  وقاد  املايض  أخطاء  من  تعلم 
عن  االستقالل  وراء  سعيه  يف  الجنوب  لتوحيد 
من  الكفاح  إىل  أخريًا  الفراتيت  انضم   ، الشامل 
أجل االستقالل )BBC, 1991(. وكان الفراتيت 
مثل  كربى  مدن  عىل  االستيالء  يف  حاسمني 
املطاف  نهاية  ويف  وراجا  وتونج  رومبيك 
الحرب  وضعت  أن  بعد  واو28.  عىل  السيطرة 
الشامل  السالم  اتفاقية  فرتة  وخالل  أوزارها، 
)11-2005(، تم ترسيح قوات السالم ودمجها 
السودانية  املسلحة  القوات  من  كل  يف  رسميا 
متاشيا  السودان  لتحرير  الشعبي  والجيش 
 GoS and( الصلة  ذات  الربوتوكوالت  مع 
 SPLM/A, 2005, arts. 3)d( and 7, pp.
art. 11, pp. 100–2 ,2004 ;90–88(. ويف 
السالم  استعادة  مؤمتر  عقد  تم   2005 مارس 
واملصالحة الشاملة يف ميبل29 ملعالجة التوترات 
ليو  أو  لوو  و  الفراتيت  مجتمعات  بني  القامئة 
واإلدارة  األمن  قضايا  مع  وللتعامل  والدينكا؛ 
الرغم من اإلشادة  والعالقات االجتامعية. وعىل 
الوقت،  ذلك  يف  نجاح  قصة  باعتباره  باملؤمتر 
بخصوص  تحفظات  دامئا  الفراتيت  لدى  كان 
أن معظم  الرئييس هو  انتقادهم  نتائجه. وكان 
الحارضين يف املؤمتر كانوا من ممثيل الدينكا 
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/  من 

وبالتايل فإن املناقشات افتقرت إىل التوازن30.
والتوترات  التحفظات  هذه  الرغم من  عىل 
وغرب  واو  عىل  مخيام  الهدوء  ظل  املستمرة، 
بحر الغزال غالبية الوقت ملدة تزيد عىل سبع 

سنوات.

عودة التوترات والعنف: النقل املقرتح 

لقيادات املقاطعة يف عام 2012

التوترات  فتيل  اشتعل   ،2012 عام  أواخر  يف 
بشأن  املحلية  والدينكا  الفراتيت  مجتمعات  بني 

واو  من  واو  مقاطعة  لعاصمة  املقرتح  النقل 
يتوافق  مبا  بغاري،  إىل  الغريب  الجنوب  يف 
السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  سياسة  مع 
 SPLM,( للناس”  املدينة  “جلب  يف  املتمثلة 
sec. IV 24 ,2008(. يف ذلك الوقت، مل تكن 
الغزال،  بحر  غرب  والية  عاصمة  مجرد  واو 
ولكن أيضا عاصمة مقاطعة واو، مام أدى إىل 
نقل  واعترب  الشحيحة.  املوارد  عىل  التنافس 
عاصمة املقاطعة كحل لهذه املشكلة ألنه سوف 
بغاري،  القروية يف  املناطق  تطوير  إىل  يؤدي 
بنود  أحد  تحقيق  يف  تتمثل  إضافية  ميزة  مع 

جدول األعامل الوطني.
الغزال  بحر  غرب  والية  حاكم  اقرتح  وقد 
الفراتيت،  من  وهو  زكاريا31،  رزق  حينها  يف 
2011. وشكل  الخطوة ألول مرة يف عام  هذه 
بشأن  واو  مقاطعة  سكان  مع  للتشاور  لجنة 
الدعم  عىل  للحصول  محاولة  يف  املقرتح 
برفض  قرارا  أصدرت  اللجنة  لكن  الشعبي. 
يف  يرون  الفراتيت  أن  ووجدوا  للفكرة.  الناس 
السياسية  الدينكا  هيمنة  لزيادة  وسيلة  املقرتح 
املركزية  الحكومة  سيطرة  توسيع  خالل  من 
ببعض  األمر  ووصل  املحيطة.  املناطق  لتشمل 
وراء  الدافعة  القوة  بأن  االعتقاد  إىل  الفراتيت 
هذه الخطوة مصدرها تونج، وربطوها مبجلس 
شيوخ الجينق، وهو مجموعة من شيوخ الدينكا 
الوطني  القرار  صنع  عملية  عىل  املؤثرين 
واملرتبطني غالبا بالتغيريات السياسية الرئيسية 
)ال يزال مجلس شيوخ الجينق ميارس هذا الدور 
من  الرغم  وعىل  ذلك  ومع  هذا(32.  يومنا  حتى 
الرفض الشعبي الواضح للخطة، أصدر الحاكم 
مرسوما يف شهر أكتوبر 2012 لتنفيذ النقل إىل 
بغاري، مام أدى إىل غضب عارم بني الفراتيت 
 .)Sudan Tribune, 2012( واو  مدينة  يف 
عنارص  أن  تكمن يف  الحدث  هذا  أهمية  وكانت 
األحداث  إىل  نظروا  الفراتيت  من  املعارضة 
وراء  واملدافع  املحرك  باعتبارها  بالنقل  املحيطة 

رصاعهم الحايل33.
الفراتيت  املرسوم، نظم شباب  وبعد صدور 
منتدى عام يف واو طرح تساؤالت عام إذا كان 
قد تم إقرار املرسوم من قبل برملان الوالية وفًقا 
لقانون الحكم املحيل لعام 2009 34. عندها نفى 
املرسوم،  الوالية عىل  برملان  موافقة  الربملانيون 
عن  نيابة  تعمل  )التي  األمنية  األجهزة  ولكن 
الشباب  من  بعض  عىل  القبض  ألقت  الحاكم( 
املحليني  الربملان  أعضاء  بعض  بعزل  وقامت 
واحتجاجا   .)AI, 2013, p. 6( مناصبهم  من 
عىل االعتقاالت، قام الشباب بفرض حصار عىل 
والجنوبية  الغربية  والجنوبية  الغربية  الطرق 
ملدينة واو يف 5 ديسمرب. وبعد ثالثة أيام، أنهت 
قوات األمن الحصار بالقوة بناء عىل أوامر من 
النار  بإطالق  الحكوميني35  املسؤولني  كبار 

من  األوىل  املخاوف  برزت  وقد   

يف  الدينكا  عليه  يهيمن  سودان  جنوب 

نهاية الحرب األهلية السودانية األوىل يف 

عام 1972...”
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شخصني  مقتل  عن  أسفر  مام  املحتجني،  عىل 
وأدت   .)AI, 2013, p. 6( آخرين  عدة  وجرح 
يف  االحتجاجات  من  املزيد  إىل  القتل  عمليات 
مدينة واو بقيادة نساء وشباب الفراتيت ، غري 
فعندما  بالعنف.  قوبلت  االحتجاجات  هذه  أن 
كان املحتجون يف طريقهم لتقديم التامس إىل 
الحاكم، أطلقت قوات األمن النار عليهم دون أي 
عن  أسفر  مام   ،36

 )Cavell, 2012( استفزاز 
ما  وإصابة  األقل  عىل  أشخاص  مثانية  مقتل 

.)AI, 2013, p. 8( يزيد عن 20 آخرين
ستة  جثث  اكتشاف  تم  ديسمرب،   15 ويف 
عامل مزارع من الدينكا يف فرانجاال، مام أجج 
من حدة التوتر وأطلق العنان لهجامت انتقامية 
شنها شباب الدينكا عىل أحياء الفراتيت يف واو 
الهجامت  هذه  حصيلة  وكانت  قليلة.  أيام  بعد 
الكثري  غريهم  وإصابة  أشخاص  سبعة  مقتل 
 )AI, 2013, pp. 400 منزل وتدمري أكرث من 
)12–11. وال يزال من غري الواضح ما إذا كانت 
ما  أو  العنف  يف  متورطة  املحلية  األمن  قوات 
الفراتيت  بعض  ويرى  فيه.  دورها  طبيعة  هي 
أن حادث فرانجاال، وما تاله من شائعات بشأن 
تشويه الجثث ووقوع املزيد من جرائم القتل يف 
الدينكا  محاوالت  لتربير  ملفقة  كانت  املنطقة، 
إىل  العاصمة  لنقل  املعارضة  األصوات  إسكات 

.)AI, 2013, pp. 11–13( بغاري
جنوب  رئيس  زار  الحوادث،  تلك  أعقاب  يف 
السودان، سلفا كري، وهو من الدينكا، واو وألقى 
ديسمرب   24 الوطني يف  واو  ملعب  خطابا يف 
GreenAcity Media, 2012( 2012(. ورغم 
أن الرسالة الرسمية للخطاب ارتبطت بالتعايش 
السلمي بني املجتمعات، فقد فرسها معظم جامعة 
التصور  هذا  واستند  تهديد.  أنها  عىل  الفراتيت 
املدينة  يدمر  أن  بأنه ميكن  الرئيس  قاله  ما  إىل 
لقتال  استعداد  عىل  كان  أنه  واحدة،  ساعة  يف 
أنه  لو  بنفسه  املشكلة”  “الذين خلقوا  املحتجني 
كان موجودا، وأنه يجب عىل الفراتيت “العودة 
إىل أماكنهم”. كام أفاد أيضا أنه سيعطي الجيش 
إذا  املكان  بإدارة  له  ويسمح  الصالحيات  كامل 

كان هناك مزيد من االحتجاجات37.
يف  املتضمنة  املعاين  عن  النظر  وبغض 
غرب  والية  حكومة  فرست  فقد  كري38،  خطاب 
بحر الغزال الخطاب بأنه يعطيها الضوء األخرض 
 ،2013 عام  ويف  الفراتيت.  معارضة  لقمع 
وخالل األسابيع التي تلت وفاة األشخاص الستة 
وجهاز  الرشطة  من  ضباط  قام  الدينكا،  من 
من  أكرث  باعتقال  الوطني  واملخابرات  األمن 
شبابا  االعتقاالت  هذه  وشملت  شخص.  مائة 
املدين  املجتمع  يف  مؤثرة  وجهات  وسياسيني 
وسائل  يف  وعاملني  مجتمعية  وشخصيات 
من  وعنارص  أكادميية  وشخصيات  اإلعالم39 
الرشطة وخدمات السجون ورجال إطفاء وجهت 

أو  االحتجاجات  بالفشل يف وقف  اتهامات  لهم 
 )Radio الطرق  أغلقوا  الذين  املحتجني  بدعم 
 Tamazuj, 2013; Committee to Pro¬tect
ألقي  من  جميع  وكان   .Journalists, 2013(
شخص  باستثناء  الفراتيت  من  عليهم  القبض 
نار  أجج  الذي  األمر  )HRW, 2013(؛  واحد 
أعقاب  ويف  البلدة.  يف  العرقية  التوترات 
الفراتيت  شباب  من  كثري  فر  األحداث،  هذه 
خشية  بواو  املحيطة  املناطق  إىل  )الذكور( 
هؤالء  وشكل  واالنتقام.  لالعتقال  التعرض 
ملعارضة  األساسية  القوى  بعض  الشباب 

الحالية40. الفراتيت 

إعادة تنظيم معارضة الفراتيت 

وانضاممها إىل الحركة/ الجيش 

الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة

التوترات  أتون  استمر  االعتقاالت،  أعقاب  يف 
األحكام  التوترات  بالغليان. وزاد من شدة هذه 
التي صدرت عن محكمة خاصة تتكون من ثالثة 
قضاة من جوبا تم جلبهم للتحقيق يف األحداث 
التي أدت إىل االعتقاالت ومحاكمة املتهمني. وتم 
الفراتيت  11 شابًا من  ما مجموعه  الحكم عىل 
فرانجاال  زعيم  عىل  والحكم  شنقا،  باإلعدام 
صدرت  حني  يف  سنوات،  عرش  ملدة  بالسجن 
أحكام بالسجن بحق العديد من أعضاء الربملان 

.)Sudan Tribune, 2013( وشباب آخرين
األهلية  الحرب  اندلعت  ذلك،  غضون  يف 
الحالية يف ديسمرب 2013 عىل إثر االشتباكات 
تدهور  إىل  أدى  مام  جوبا،  يف  وقعت  التي 
وارتفاع  البالد  أنحاء  جميع  يف  األمني  الوضع 
العرقيات  ذات  املجتمعات  بني  التوترات  حدة 

املختلفة، وخاصة بني الدينكا والنوير.
وبعد وقت قصري من اندالع الحرب األهلية، 
من  الدينكا  من  )وهو  مالونغ  بول  تعيني  تم 
لتحرير  الشعبي  الجيش  أركان  رئيس  أويل( 
السودان. وأثار هذا التعيني مخاوف بني جنود 
النوير،  من  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش 
رئيسيًا  دوًرا  لعب  مالونغ  بأن  تفيد  املزاعم  ألن 
يف  جوبا  يف  النوير  املدنيني  مقتل  تنظيم  يف 
جنود  بني  القتال  واندلع   .41  2013 ديسمرب 
الدينكا والنوير يف 25 أبريل 2014 يف ثكنات 
 .)1 الخريطة  )راجع  واو  من  القريبة  ميبل 
الفراتيت،  عىل  مبارش  تأثري  األمر  لهذا  وكان 
األمم  قاعدة  إىل  مدين   800 نحو  هرب  حيث 
ويف   .)OCHA, 2016( واو  يف  املتحدة 
لوقوع  الفعيل  السبب  فيه  يزال  ال  الذي  الوقت 
أن يكون  املرجح  االشتباكات محل خالف، فمن 
هجوم أفراد من جامعة الدينكا عىل متدرب من 
السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  يف  النوير 
فتيلها  أشعل  من  هو  املحلية  األسواق  أحد  يف 

)Small Arms Survey, 2014(. ويف أعقاب 
500-100 من جنود  وقوع االشتباكات، تخىل 
الجيش الشعبي لتحرير السودان من النوير عن 

مواقعهم خشية وقوع مزيد من االعتداءات42.
امللحوظة  والزيادة  األحداث،  هذه  بعد 
الدولة وجهاز األمن  الذي متارسه  القمع  يف 
اإلعالم  وسائل  عىل  الوطني  واملخابرات 
الفراتيت  وبدأ  املدين،  واملجتمع  املحلية 
القدمية  الشبكات  وتفعيل  باالحتشاد  بهدوء 
والتحضري ملا يعتربونه مواجهة ال مفر منها 
الدقيق  الزمني  الجدول  يزال  وال  جوبا.  مع 
عام  أواخر  يف  ولكن  واضح،  غري  لألحداث 
الفراتيت  أعضاء  من  العديد  هرب   2014
التهديد  وطأة  تحت  واو  من  البارزين 
أشعب  وكان  األمن.  قوات  يد  عىل  باالعتقال 
السالم  لقوات  مؤسس  عضو  وهو  خميس، 
املعارضة،  صفوف  يف  حاليا  بارز  وجرنال 
من بني من فروا. وتم تأسيس خاليا املعارضة 
املؤدية  الطرق  وعىل  واو  الفراتيت حول  من 
املناطق  ويف  واو  مدينة  وغرب  جنوب  إىل 
املقر  إقامة  الغربية من واو، ومتت  الجنوبية 
نوماتيام43.  يف  الخاليا  هذه  لقيادة  األويل 
كانت  التي  الخاليا،  هذه  صفوف  وتعززت 
من  برسعة  الفراتيت،  أسود  رعاية  تحت 
وكريش  وباي  وندوغو  قولو  من  جامعات 
وبونغو  وشري  وفوروغي  ويولو  وباندا 
)بوسري( وباالندا فيريي/ بوور من املناطق 
الزبري  وديم  واو  غرب  جنوب  إىل  الواقعة 

وراجا )راجع الخريطة 1(.
املحلية  واألحداث  املخاوف  كانت  حني  ويف 
معارضة  خاليا  وتأسيس  لتعبئة  املحفز  هي 
األهلية  الحرب  فإن  واو،  مدينة  خارج  الفراتيت 
الدائرة وإدراك أن بعض القضايا كانت مرتبطة 
بجدول أعامل وطني أوسع نطاقا كان لها تأثري 
طاغي عىل هذا األمر. وقد أدرك الفراتيت أن أي 
يتم عىل مستوى مركزي  أن  ينبغي  حل لألزمة 

وعىل طاولة املفاوضات السياسية.
واو  والية  برملان  رئيس  نائب  قام  لذلك، 
زعيم  مع  بالتواصل  تينغو44،  بيرت  وقتها،  يف 
السودان يف  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
املعارضة رياك مشار عرب وسطاء يف السودان 
انضم   2014 عام  يف  اتفاق  إىل  التوصل  وتم 
مبوجبه الفراتيت إىل الحركة/ الجيش الشعبي 
واعتربت  املعارضة.  يف  السودان  لتحرير 
الصفقة مفيدة لكل الطرفني. فالحركة/ الجيش 
الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة ستكون 
أنحاء  جميع  يف  متثيلها  توسيع  عىل  قادرة 
اإلضافية  الحاميات  مواقع  واستخدام  البالد 
وغريها من املوارد، وجلب مجموعة أخرى تحت 
وغري  شاملة  حركة  بأنها  ادعائها  لدعم  مظلتها 
املفاوضات  يف  نفوذها  زيادة  وبالتايل  عرقية، 
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مع جوبا. ومن جانبهم، رأى الفراتيت منفعتني 
الجيش  الحركة/  إىل  االنضامم  يف  أساسيتني 
الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة: األوىل 
الوطنية من  السياسية  املفاوضات  شمولهم يف 
خالل عملية السالم الخاصة باتفاقية حل النزاع 
السودان45، وإيجاد نظام  يف جمهورية جنوب 
لهم؛  بالنسبة  نهايئ  كهدف  للحكومة  فيدرايل 
املوارد.  إىل  الوصول  قدرتهم عىل  هي  والثانية 
وقد رأوا يف اإلدماج الوطني أهمية خاصة بعد 
الواليات  القايض بزيادة عدد  الرئايس  املرسوم 
 )GRSS,  28 إىل   10 من  السودان  جنوب  يف 
تغيري  وبالتايل   ،2015; Mayom, 2015(
التوازن العرقي بشكل كبري يف بعض املناطق، 
مبا يف ذلك غرب بحر الغزال )راجع اإلطار 1، 
والخرائط 2 و3( 46. والوصول إىل املوارد - ال 
سيام املوارد العسكرية - سيكون عىل قدر كبري 
املعارضة  استمرارية  لضامن  أيضا  األهمية  من 

وحامية أراضيها.
يف الوقت نفسه، بدأت نريان الحرب األهلية 
متسها  مل  التي  املناطق  هشيم  يف  باالنتشار 
األمن  انعدام  وانترش   ،2015 عام  يف  قبل  من 
ساهمت  وبصورة  برسعة  األرايض  هذه  يف 

واو  رضبت  التي  األزمة  يف  املطاف  نهاية  يف 
العيش يف والية  2016. وتعتمد سبل  يف عام 
الزراعة  عىل  غالبًا  السابقة  الغزال  بحر  غرب 
املستقرة، ومن الناحية التاريخية، تسببت طرق 
بحر  شامل  والية  من  للامشية  السنوية  الهجرة 
البحريات  ووالية  واراب  ووالية  السابقة  الغزال 
الزراعية حول والية واو بحصول  إىل األرايض 
الفراتيت  من  وغالبيتهم  املزارعني  بني  توترات 
بني  والتوترات  الدينكا.  من  والرعاة  ولوو 
وقد  شائع47،  أمر  املاشية  وحراس  املزارعني 
توسط الشيوخ يف العديد من االتفاقات املصممة 
سبل  عىل  والسيطرة  الحركات  هذه  لتنظيم 
الوصول إىل أرايض الرعي، لكن هذه االتفاقات 
كانت غالبًا من تُنتهك. ويف الواقع، فقد أشعلت 
والية  وضعت  مواجهات  فتيل  التوترات  هذه 
بؤرة  السابقة يف  الغزال  بحر  واو ووالية غرب 

الحرب األهلية:
مناطق  من  املاشية  بدأت   ،2015 عام  يف 
بازيا  منطقة  إىل  بالوصول  والبحريات  واراب 
املاشية  حراس  يرافقها  واو،  مدينة  جنوب  يف 
الغالوينغ املسلحون48. ومل يلتزم حراس املاشية 
باالتفاقات املحلية، وقاموا بحسب املزاعم بتدمري 

وتم  املحليني49.  السكان  وترهيب  املحاصيل 
إرسال خطابات وترصيحات شفوية إىل الحاكم 
الفراتيت،  من  وهو  زكريا،  رزق  واو  والية  يف 
ولكن نظرًا إىل أن املاشية تعود إىل كبار عنارص 
من  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
الدينكا من والية واراب )سابًقا(، فقد تم تجاهل 
املجتمعات  بني  العنف  واندلع  الشكاوى50. 
الزراعية وحراس املاشية، مع انضامم امليليشيات 
من  بدعم  املاشية  حراس  إىل  للحكومة  املوالية 
الفرقة الخامسة التابعة للجيش الشعبي لتحرير 
السودان51. ونتيجة لذلك، فرت الجامعات القاطنة 
يف املناطق املترضرة إىل الغابات، وسعى الكثري 
الفراتيت  أسود  دعم  عىل  الحصول  إىل  منهم 
أدت   ،2015 مايو  ويف  إليهم.  االنضامم  إىل  أو 
هذه التوترات املحلية إىل أول اشتباكات مبارشة 
لتحرير  الشعبي  الجيش  قوات  بني  تسجيلها  تم 
الشعبي  الجيش  السودان والفراتيت تحت مظلة 
.)Deng, 2015( لتحرير السودان يف املعارضة

والحركة/  الحكومة  توقيع  من  الرغم  وعىل 
الجيش الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة 
حل  اتفاقية  يف  الواردة  السالم  صفقة  عىل 
السودان يف جوبا  النزاع يف جمهورية جنوب 

جنوب
دارفور

رشق
دافور

أبيي

غرب
كردفان

رشق
أويل

أويل

نهر
ياي

نامجونق
اماتونج

جوبيك

تركيكا
امادي

مريدي

بودوي

بوما

جونقيل
رشق

غربالبحريات
البحريات

غوك
واو

تونج جنوب
ليج

رشق
بييه

التجور

رشق
غربالنيل

النيل
روينق

شامل
ليج

تويج

لول
غرب بيية
(فانجاك)

قوقريال

جنوب
كردفان

النيل
األزرق

السودان

جوبا

جمهورية
أفريقيا الوسطى

جمهورية
الكونغو الدميقراطية  أوغندا

كينيا

إثيوبيا

حدود دولية
حدود دولة جنوب السودان 
يف عام 2015
جدود دولة السودان
عاصمة وطنية  100 كم

الخريطة 2 واليات جنوب السودان الـ 28 يف عام 2015

املصدر: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2015(



معارضة الفراتيت في جنوب السودان       9

 ،)Al Jazeera, 2015(  2015 أغسطس  يف 
املزارعني  اشتباكات  الحكومة  استخدمت  فقد 
والرعاة كذريعة إلطالق عمليات مكافحة التمرد 
غرب  وجنوب  جنوب  إىل  الواقعة  املناطق  يف 
الحملة  وتزايدت حدة   .2015 ديسمرب  واو يف 
مع وصول القائد العام الجديد للفرقة الخامسة 
ثايب غاتلواك تاي تاي52، والجنود الجدد الذين 
ينحدرون بشكل رئييس من واليات أويل، وأويل 
ورشق  وتونج،  وغوغريال،  وتويك،  الغربية، 
)التي كانت  البحريات، وغوك  البحريات، وغرب 
واراب،  ووالية  الغزال،  بحر  شامل  والية  سابًقا 
بشكل  الجنود  هؤالء  وكان  البحريات(.  ووالية 
رئيس عبارة عن شباب مسلحني يرتدون مالبس 
إىل  الواقعة  القرى  من  تقارير  وظهرت  رثة53. 
بوقوع  تفيد  واو  مدينة  غرب  وجنوب  جنوب 
النطاق  واسع  بالتدمري  اتسمت  عنف  أحداث 
وحرق  األغذية،  محالت  ونهب  للممتلكات، 
أدى  مام  املحليني،  السكان  وتهجري  املحاصيل، 
إىل هروب عرشات اآلالف من املدنيني إىل املدينة 
)HRW, 2016(. بعد ذلك زاد الجيش الشعبي 
يف  تواجده  من  كبري  بشكل  السودان  لتحرير 
مناطق الفراتيت يف مدينة واو54 يف بداية عام 
حاالت  بتزايد  يفيدون  السكان  وبدأ   ،2016
نفسه  الوقت  يف  الجنيس55.  والعنف  التحرش 
قوات  لدى  املحتجزين  الفراتيت  أفراد  عدد  زاد 
املجتمع  أفراد  واحتج   .)HRW, 2016( األمن 
املدين عىل ذلك، األمر الذي أدى إىل املزيد من 
لهم  اتهامات  توجيه  إىل  املستندة  االعتقاالت 
.)Radio Tamazuj, 2015( ”بدعم “املتمردين

االشتباكات  اندلعت   ،2016 فرباير   18 يف 
إىل الغرب من مدينة واو، يف أعقاب الشائعات 
التي أفادت مبقتل العديد من الدينكا. قام شباب 
الدينكا مبهاجمة املدنيني املحليني، وقام الجنود 
بدعمهم،  املدينة  خارج  عمليات  من  العائدون 
املنازل  من  الكثري  يف  النريان  بإرضام  وقاموا 
يف منطقة هاي لوكولوكو )راجع الخريطة 4(. 
وقام الجنود بإطالق النار بشكل عشوايئ عىل 
الرجال  اثنني من  املدنيني، مام أسفر عن مقتل 
أمام مركز للرشطة56. وتم اإلبالغ عن املزيد من 
عمليات القتل واإلعدام مع تدهور الوضع األمني، 
منازلهم  عن  التخيل  إىل  املدنيني  اضطر  مام 
املدينة  من  أخرى  أجزاء  يف  اللجوء  والتامس 
للجيش  غارة  أعقاب  ويف   .)HRW, 2016(
الشعبي لتحرير السودان عىل املستشفى والتي 
)بحجة  للجرحى  املزعوم  “االختفاء”  إىل  أدت 
أن أي شخص مصاب سيكون عىل األرجح من 
حد  عىل  واملوظفون  املرىض  قام  املتمردين(57، 
سواء بالهروب من املستشفى. وبحلول منتصف 
تهجريهم  تم  الذين  املدنيني  عدد  وصل  مارس، 
املدينة يف واو إىل 60,000  من داخل وخارج 

 )OCHA, 2016(. شخص

والذي   2015 عام  الصادر  الوطني  املرسوم  أدى 
زاد عدد الواليات من 10 إىل GRSS, 2015( 28؛ 
تحول  إىل  والية،   32 إىل  ثم   )2 الخريطة  راجع 
جنوب  يف  العرقية  القوى  ميزان  يف  جوهري 
نقطة خالف رئيسة  املرسوم  هذا  السودان. وكان 
عىل  املالم  هو  وكان  السالم،  مفاوضات  خالل 
 .)HRW, 2017( الرصاع  من  كبري  جزء  تأجيج 
الهيكل  أن  إىل  املرسوم  آثار  تحليالت  وتشري 
الوطني الجديد أعاد تنظيم البالد بشكل فعيل عىل 
املدين  املجتمع  أعضاء  أحد  دعاها  عرقية،  أسس 
بأنها “شكل من أشكال الغش والتزييف الذي من 
شأنه أن يؤدي إىل تفاقم مشكلة جنوب السودان 
االنتامء  قبل  تأيت  القبلية  النزعة  أن  يف  املتمثلة 

.)Su, 2016( ”الوطني
فإن  البالد،  من  أخرى  بأجزاء  شبيه  نحو  وعىل 
استحداث الواليات الثامن والعرشين أرضت بوالية 
وال سيام  كبري،  بشكل  السابقة  الغزال  بحر  غرب 
والية لول التي استحدثت مؤخرا )راجع الخريطة 
والية  تقسيم  تم  الجديد،  التقسيم  ومبوجب   .)3
غرب بحر الغزال إىل قسمني وهام والية واو ووالية 
والية  كعاصمة  وضعها  عىل  واو  وحافظت  لول. 
مقاطعات  سابًقا  كان  ما  من  تألفت  والتي  واو، 
واو(،  مقاطعة  )سابًقا  وبغاري  جور  ونهر  واو 
مقاطعات  إىل  راجا  مقاطعة  ضم  تم  حني  يف 
عليها  يهيمن  التي  الغربية  وأويل  الشاملية  أويل 

مع  الجديدة.  لول  والية  تشكيل  أجل  من  الدينكا 
فإن  بالسكان،  املكتظتني  أويل  مقاطعتي  شمول 
التوازن  كفة  أمالت  لول  لوالية  الجديدة  الحدود 
التظليل   ،3 )الخريطة  الدينكا  لصالح  السكاين 
األخرض(، مام جعل من قبائل الفراتيت األصليني 
)التظليل األزرق الرمادي( أقلية فيام يعدونه أرض 

أجدادهم60 .
معاقبة  فيها  تتم  التي  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
1973، خرست  عام  ففي  راجا سياسيًا.  مقاطعة 
راجا مقر الحكم فيها وتم نقله إىل أويل وخرست 
سيايس  لصالح  الربملانية  االنتخابية  دوائرها 
ويُنظر   .)Thomas, 2010, p. 105( الدينكا 
محليًا إىل هذا التغيري األخري عىل أنه جزء آخر من 
العرقية  الهيكل والرتكيبة  سلسلة محاوالت تغيري 

لهذا الجزء من والية غرب بحر الغزال السابقة.
ورفضت املجتمعات املحلية عىل نطاق واسع إنشاء 
الفراتيت يف راجا بعد  والية لول. واجتمع زعامء 
بيانًا  وأصدروا  املرسوم  صدور  من  قصري  وقت 
“إلحاقًا”  يعتربونه  كانوا  ما  عىل  فيه  يعرتضون 
الغربية  وأويل  الشاملية  أويل  ملقاطعتي 
الثقافية  االختالفات  إىل  مشريين  راجا،  إىل 
 .)Marcello, n.d.; Sudan Tribune, 2015(
الشاملية  أويل  من  الدينكا  زعامء  عارض  كام 
.)Agoth, 2016( وأويل الغربية هذه الخطوة

اإلطار 1 التحول السكاين يف والية غرب بحر الغزال

50 كم

رشق
أويل

أويل

راجا

لول

واو

لول
راجا

بودوي

شامل أويل

رشق
أويل

جمهورية
أفريقيا الوسطى

منطقة مكتظة بالسكان/ الغالبية 
من الدينكا
منطقة غري مكتظة بالسكان/ 
الغالبية من الفراتيت

حدود دولية
والية جديدة

مقاطعة سابقة
بلدات رئيسية
بلدات أخرى 

السودان

جنوب السودان

قوك مشار
نيامليل

مالوالكون

أويل

ديم الزبريواو

راجا

مريال-باي وانجوا

املصدر: بوماريكو )2018(

الخريطة 3 التوازن السكاين يف والية لول، 2018
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الحاكم  أكد   ،2016 مايو  نهاية  بحلول 

الياس وايا نيبوك58 أن جنود الجيش الشعبي 

مئة  عن  يقل  ال  ما  قتلوا  قد  السودان  لتحرير 

مدين، وأنه قد أبلغ الحكومة عن هذه الحاالت 

)Wani, 2016; HRW, 2016(. ونفت قيادة 

أي  ارتكاب  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش 

السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  جنود  من 

الوقت  ويف   .)Wani, 2016( تجاوزات  ألي 

املوقع  النار  تنفيذ وقف إطالق  يتم  نفسه، مل 

الشعبي  الجيش  بني   2015 أغسطس  يف 

التابعة  املحلية  والجامعات  السودان  لتحرير 

السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  للحركة/ 

يف املعارضة. ويف محاولة ملنع إنشاء مواقع 

الشعبي  الجيش  الحركة/  لقوات  حاميات 

لتحرير السودان يف املعارضة يف والية غرب 

بحر الغزال السابقة، قامت الحكومة يف حينها 

بنفي وجود أي قوات للحركة/ الجيش الشعبي 

املنطقة  يف  املعارضة  يف  السودان  لتحرير 

أساًسا، مام زاد الطني بلة )Ali, 2016(. يف 

الوقت نفسه، استمرت التوترات يف مدينة واو 

العنف  حوادث  من  العديد  تسجيل  ورافقها 

اليومية59. ومع عدم قدرة أو رغبة قوات األمن 

الذي كان يستهدف املدنيني  العنف  يف وقف 

الفراتيت  املدينة، بدأ  الفراتيت من  يف مناطق 

عن  وذلك  عاتقهم؛  عىل  أمنهم  مسألة  بأخذ 

الجناة  أنهم  يعتقدون  مع  مهاجمة  طريق 

كنوع من الدفاع عن النفس. وزاد هذا األمر من 

حدة دوامة القتل االنتقامي، مع تفاقم الوضع 

واملناطق  واو  مدينة  يف  املتدهور  األمني 

املحيطة بها.

يف  لتصل  التوترات  هذه  وتصاعدت 

بداية  يف  املذكور  العنف  إىل  املطاف  نهاية 

ويسود   .2016 يونيو   24 يف  الورقة  هذه 

الفرقة  جنود  بأن  واسع  نطاق  عىل  اعتقاد 

لتحرير  الشعبي  للجيش  التابعة  الخامسة 

يف  الفراتيت  عىل  الهجوم  ساندوا  السودان 

للفرقة يف  العام  القائد  من  بأمر  واو  مدينة 

من  ودعم  تاي،  تاي  غاتلواك  ثايب  حينها 

يف  املستوى  رفيعي  حكوميني  مسؤولني 

الفراتيت  وفرس   .61  )Golla, 2016( جوبا 

عقاب  أنه  عىل  الهجوم  الدويل  واملجتمع 

الحركة/  عىل  هجوم  من  وانتقام  جامعي 

يف  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش 

 Sudan( أيام املعارضة عىل راجا قبل تسعة 

Tribune, 2016a; ، راجع أيضا اإلطار 2(، 

نتيجة  الحكومة  إحباط  عن  ناجاًم  كان  وأنه 

فشل جهودها يف طرد املعارضة خارج واو62.

الحالة الراهنة للعالقات وآفاق 

السالم

استيالء تدريجي: التغيريات عىل 

الرتكيبة العرقية يف واو

منذ يونيو 2016، بقي الوضع يف واو ومحيطها 

عرضة للتغيري إىل حد كبري، عىل الرغم من أن 
األحداث التي وقعت منذ نوفمرب 2018 ميكن أن 
تعطي بصيص أمل يف تفاؤل حذر يف أعقاب 
التي متت بني املعارضة والحكومة  االجتامعات 
اتفاقية  إحياء  إعادة  مظلة  تحت  واو  مدينة  يف 
السودان  جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل 
)Mednick, 2018a(. ال تزال الحكومة تسيطر 

بها  لحقت  التي  الشديدة  األرضار  من  الرغم  عىل 
وارد  هو  )كام   28/32 الواليات  هيكل  نتيجة 
الخريطة  أيضاً  راجع   ،1 اإلطار  يف  بالتفصيل 
3(، يتم دامئًا تجاهل قضايا منطقة راجا األوسع 
نطاقًا بسبب قلة وجود الجهات املؤثرة اإلنسانية، 
املحدود  والوصول  راجا،  حول  املعلومات  وندرة 
إىل املناطق التي تقع خارج مدينة راجا68. غري أن 
الرصاع يف راجا يلعب دوًرا خاًصا يف تاريخ والية 
غرب بحر الغزال السابقة ويف الرصاع الدائر حاليًا 
فيها. فعىل سبيل املثال، كان الهجوم عىل راجا يف 
 )Sudan Tribune, 2016a(  2016 يونيو   16
الذي  واو  العنف يف  فتيل  إشعال  السبب يف  هو 
اندلع يف 24 يونيو، وكانت املنطقة املحيطة براجا 
أيضاً قاعدة خلفية اسرتاتيجية ملعارضة الفراتيت. 
السكان  وقلة  باتساعها  املنطقة  هذه  ومتتاز 
يجعل  مام  فيها،  للطرقات  التحتية  البنية  وسوء 
ورست  الرسية.  للنشاطات  مالمئة  تضاريسها 
منذ فرتة طويلة شائعات تفيد بوجود معسكرات 
السودانية  للجامعات  تابعة  مختلفة  تدريب 
العدل  وحركة  دارفور،  ميليشيات  مثل  املعارضة 
لتحرير  الشعبي  الجيش  والحركة/  واملساواة، 
املنطقة، وأنه يتم نقل  املعارضة يف  السودان يف 
اإلمدادات إىل مناطق نائية من راجا بعيدة متاًما 

عن نطاق نفوذ السلطات.

ملعارضة  إحباط إضايف  أيضاً مصدر  راجا  تشكل 
رزق  هو  لول  لوالية  الحايل  فالحاكم  الفراتيت. 
زكريا، الحاكم السابق لوالية غرب بحر الغزال قبل 
أن تم تقسيمها إىل واليتني، ورزق هو املالم املبارش 
من وجهة نظر الفراتيت عن أزمة عام 2012 وما 
تالها من أحداث69. )راجع “عودة التوترات العرقية 
عام  يف  املقاطعة  ملقر  املقرتح  النقل  والعنف: 
2012”، أعاله(. وعىل الرغم من أنه من الفراتيت، 
االنتخابية،  دائرته  بأي شعبية يف  يحظى  ال  فإنه 
باع  بأنه  ويتهمونه  خائًنا  أعضاؤها  يراه  حيث 
وتزايد  السلطة.  يف  بقائه  مقابل  للدينكا  نفسه 
الفراتيت برزق بسبب تعيينه لعنارص  انعدام ثقة 
حركة العدل واملساواة كحراس شخصيني وكقوات 
مساعدة لتعزيز خدمات األمن املحلية70. واستخدم 
الحاكم والجيش الشعبي لتحرير السودان عنارص 
كميليشيات  مبارش  بشكل  واملساواة  العدل  حركة 
عىل  هجامت  شن  يف  شخيص  وحرس  شخصية 
يف  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
وبالنسبة   .2018 عام  حتى  راجا  يف  املعارضة 
التي  الوثيقة  األوارص  إىل  ونظرًا   - للفراتيت 
تربط الجامعة مع دارفور والسودان بشكل عام- 
العدل  حركة  قيام  لهم  بالنسبة  املقبول  غري  فمن 

حكومة  أوامر  عىل  بناًء  ضدهم  بالقتال  واملساواة 
العدل  حركة  ضد  قاتلت  والتي  السودان،  جنوب 
الحركة/  األهلية كام فعلت  الحرب  أثناء  واملساواة 
السودان. ونتيجة ألفعال  الشعبي لتحرير  الجيش 
زكريا، فإن الفراتيت يف راجا يقاتلون حاليًا ليس 
حركة  ضد  أيضاً  ولكن  جوبا،  حكومة  ضد  فقط 
زكريا  تجاه  الكراهية  وبلغت  واملساواة.  العدل 
درجة يقول فيها الناس أنه من املرجح أن تتعرض 
مدينة راجا للهجوم عندما يكون الحاكم يف املدينة؛ 
والعداء الشخيص العميق الذي تشعر به معارضة 

الفراتيت تجاه زكريا تجعل منه هدفًا قيّاًم71.

أيضاً  األهمية  من  قدر  عىل  راجا  منطقة  تعد 
يف  السودان  لتحرير  الشعبي  الحيش  للحركة/ 
املعارضة لسببني آخرين. أواًل، تعد املنطقة موطًنا 
املرشوع.  غري  التهريب  وأسواق  طرق  من  لكثري 
جمهورية  بني  واألسلحة  والذهب  املاس  فتجارة 
الكونغو الدميقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى 
حول  ترتكز  كلها  والسودان  السودان  وجنوب 
وجنوب  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  بني  الحدود 
كافيا  جيب  عىل  عالوة  والسودان72،  السودان 
هاًما  مركزًا  يعد  والذي  راجا  من  القريب  كينجي 
هذه  خالل  ومن  التجارة73.  لهذه  متنازًعا  ولكن 
من  العديد  عىل  الحصول  يتم  واألسواق  الطرق 

أسلحة وذخرية الفراتيت74.

بني  تطور  لديه  الذي  الرابط  هو  الثاين  السبب 
تحت  االستوائية  رشق  يف  الزاندي  معارضة 
مظلة الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان 
يف املعارضة ومقرها خارج منطقة يامبيو )والية 
غرب االستوائية سابًقا والتي أصبحت اآلن والية 
بودوي( ومعارضة الفراتيت يف منطقة راجا75. 
فبعد األحداث التي وقعت يف نهاية عام 2016، 
شق كبار القادة والجنود من الزاندي طريقهم إىل 
حتى  هناك  متمركزين  ظلوا  حيث  راجا،  منطقة 
جاءتهم أوامر بالعودة إىل مواقعهم األصلية يف 
بداية 2018. وعىل الرغم من ظروف بقائهم يف 
منطقة راجا ال تزال محط خالف76، فمن الواضح 
أن معارضة الفراتيت استضافت الزاندي وسهلت 
الذخرية  من  جديدة  إمدادات  عىل  حصولهم 
املنطقة77.  يف  إقامتهم  فرتة  طوال  واألسلحة 
لبنة  والفراتيت  الزاندي  بني  التعاون  ويشكل 
الشعبي  الجيش  الحركة/  معارضة  يف  قوية 
لتحرير السودان يف املعارضة لجوبا التي متتد 
السودان.  جنوب  من  الغريب  الجزء  كامل  عىل 
مزيًدا  وتوفر  كبرية،  قوة  املعارضة  هذه  وتظهر 

من النفوذ يف املفاوضات.

اإلطار 2 ديناميات الرصاع يف راجا 
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عىل مدينتي واو وراجا كام استعادت األرايض 
املعارضة  لسيطرة  خاضعة  سابًقا  كانت  التي 
يف بغاري خالل هجامتها األخرية واملستمرة63. 
اتفاقيات  عدة  بانتهاك  الهجامت  هذه  واتسمت 
لوقف إطالق النار تم توقيعها عىل مر السنني، 
 27 يف  توقيعه  تم  “دائم”  اتفاق  ذلك  يف  مبا 
 Al( ساعات  خالل  انتهاكه  وتم   2018 يونيو 

.64
 )Jazeera, 2018

كان  الذي  دول،  تشوت  ماتور  الجرنال 
وشقيق  العسكرية  اللوجستية  الخدمات  رئيس 
 )Africans الغربية  البحريات  والية  حاكم 
قوات  قامت  لذلك،  نتيجة   .Press, 2017(
انتقامية  قتل  بعمليات  الحكومية يف واو  األمن 
املدنيني،  مقتل  عن  أسفرت  جامعية،  وعقوبات 
تابعة  يعدونها  التي  واألحياء  املنازل  وحرق 
 )CTSAMM, الشباب  واعتقال  للفراتيت، 
عامل  بعض  واعتقال   ،2017, p. 5, sec. 3(
 ،2018 سبتمرب  وبحلول  اإلنسانية65.  اإلغاثة 
السودان66  لتحرير  الشعبي  الجيش  توغل 
عميًقا يف املناطق املحيطة مببورو، كام تعمقوا 
إىل  األحيان  أدى يف كثري من  بغاري، مام  يف 
البنية  وتدمري  عنيفة،  بصورة  املدنيني  تهجري 
البنية  واحتالل  األسواق،  مثل  املدنية  التحتية 

التحتية اإلنسانية مثل العيادات67.
الشعبي  الجيش  الحركة/  قوات  طرد  وتم 
مناطق  من  املعارضة  يف  السودان  لتحرير 
ولكنها   ،2018 أكتوبر  منذ  بغاري  من  واسعة 
ال تزال تسيطر عىل املناطق الواقعة إىل جنوب 
عىل  عالوة  واو،  مدينة  غرب  جنوب  وأقىص 

معظم املنطقة املحيطة براجا.
النزوح  استمرار  إىل  املستمر  العنف  أدى 
واو  مدينة  يف  ولوو  الفراتيت  مناطق  من 
 .)4 الخريطة  )راجع  منها  السكان  وتهجري 
حامية  موقع  يف  الفراتيت  من  الكثري  يزال  وال 
جنوب  يف  املتحدة  األمم  لبعثة  التابع  املدنيني 
وخارج  املحلية  الجامعية  واملراكز  السودان، 
بشكل  وهم  املصادر،  بعض  وتدعي  املدينة78. 
رئيس املسؤولون الحكوميون وقيادة بعثة األمم 
السودان، ممن لهم مصلحة  املتحدة يف جنوب 
أجل  من  الطبيعية  الحياة  تصوير  يف  كبرية 
إغالق مواقع حامية املدنيني واملراكز الجامعية، 
من  فروا  الذين  أولئك  وأن  تتحسن  األمور  أن 
الحقيقة  لكن  املدينة.  إىل  يعودون  منازلهم 
يف  هم  املدينة  يدخلون  من  أن  هي  الصارمة 
األسواق  عىل  يعتمدن  اللوايت  النساء  األساس 
وال  املدرسة.  يرتادون  الذين  واألطفال  املحلية 
الشباب،  وخاصة  الرجال،  من  الكثري  يزال 
أبًدا مغادرة موقع  اآلمن  بأنه من غري  يشعرون 
حامية املدنيني بسبب خوفهم من االستهداف79. 
يف املساء، تعود أفواج من الناس من املدينة إىل 
ألنهم  الجامعية؛  واملراكز  املدنيني  حامية  موقع 

النوم يف  ال يزالون يشعرون بخوف شديد من 
يونيو  هجامت  عىل  سنتني  مرور  وبعد  املنزل. 
يتحسن  أن  يف  ضئياًل  أماًل  هناك  فإن   ،2016
بعني  األخذ  مع  القريب،  املستقبل  يف  الوضع 
االعتبار الهجامت األخرية خارج مدينة واو، عىل 
الطرفني  بني  األخرية  االجتامعات  أن  من  الرغم 
وغادر  البعض.  لدى  حذًرا  تفاؤاًل  أوجدت  قد 
وانتقلوا  واو  املوارد  ميلكون  الذين  األشخاص 
أن  حني  يف  أخرى80،  ومواقع  السودان  إىل 
الناس الذين يلجؤون إىل املناطق الريفية ليس 
املدينة  إىل  العودة  يف  يُذكر  اهتامم  أي  لديهم 
بسبب املخاطر األمنية. ونتيجة لذلك، فقد يكون 
تواجد  من  واو  يف  للدينكا  أكرب  تواجد  هناك 
أن  أيضاً  الواضح  من  أصبح  وقد  الفراتيت81. 
األحياء  بعض  عىل  يتدفقون  الذين  السكان 
من  وال  األصليني  السكان  من  ليسوا  القليلة 
الدينكا،  جامعات  قامت  فقد  الفراتيت.  جامعة 

أقل  ومبقدار  األمني  القوى  عنارص  وعائالت 
لتعزيز  جلبهم  تم  الذين  األخرى  القبائل  أفراد 
من  العديد  باحتالل  واو  يف  األمنية  الخدمات 
التجارية  املساحات  برشاء  وبدؤوا  املنازل، 
أثرياء  أفراًدا  أن  مصادر  الحظت  وقد  أيضا82ً. 
أعامل  مؤسسات  يشرتون  الدينكا  جامعة  من 
مثل  متميزة  مواقع  يف  األرايض  من  والكثري 
مطار  وحول  جديد  أويل  ومنطقة  واو  سوق 
العديد من  أمور  توليهم زمام  يعني  واو83، مام 
نفسه،  الوقت  يف  املدينة.  يف  املالية  املصالح 
سيطرة  تحت  واو  يف  األمنية  القوى  تزال  ال 
واراب  والية  من  ينحدر  الدينكا  من  فرقة  قائد 
السابقة84. ويبدو أن الخوف من استيالء الدينكا 
عمليات  استمرار  مع  بصمت  يجري  واو  عىل 
املدير  2017، عقد  له ما يربره. يف عام  القمع 
الوطنية،  الحكومة  يف  الداخيل  لألمن  العام 
أكول كور كوش85، اجتامًعا صاخبًا مع أحد كبار 

رشطة
اشاك

موتاميديا

1 كم

موقع حامية
املدنيني

حي بلبام
وكومالنغ

حي
سكة الحديد

حي
الجديد

حي
الدينكا

حي
جلبة

جور

حي
موسفني

حي جبل
وحي جو

حي السالم

حي كريش
ومنرة طلعات

حي فتال
وحي زندي

حي كاالفاريو
وحي فالتا

حي الدرجا

حي
بفرا

حي
انواس

حي
لوكولوكو

حي
خمسني

حي
الجزيرة

حي
بازيا الجديد موقع جديد

حي
باغاري الجديد

حي النارصي
حي

كوستي

حي
جبل كري

حي
كورغانا
الجديد

حي
أويل الجديد

مطار واو

بعثة األمم
املتحدة يف

جنوب السودان

غرينتي

%95 من النازحني من 
بلدة واو

%5 من النازحني من 
املناطق األخرى 

نسبة السكان يف مواقع 
حامية املدنيني ومواقع 
التجمع من كل منطقة 

>11
5-10
1-4

املناطق السكينة من 
غري الفراتيت/ اللو

الخريطة 4 املناطق السكنية يف بلدة واو قبل النزوح إىل مواقع حامية املدنيني منذ عام 2016
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مسؤويل حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة فيام 
االعتقال  وعمليات  الصارمة  باإلجراءات  يتعلق 
2017، مبا يف  الفراتيت يف واو يف عام  بحق 
وخالل  اإلنسانية.  اإلغاثة  موظفي  اعتقال  ذلك 
“واو  صارًخا:  قال  كور  بأن  يقال  االجتامع، 
ُملُك للدينكا”، وهي وجهة نظر يرى العديد من 
الفراتيت واملراقبني الوطنيني والدوليني اآلخرين 

أنها قناعة شائعة لدى النخبة من الدينكا86.

االنشقاقات يف املعارضة: الرصاع 

الداخيل عىل القيادة

الوطني،  املستوى  مع استمرار الرصاع عىل 
فإن العالقات بني معارضة الفراتيت والحركة/ 
الجيش الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة، 
وحتى بني الفراتيت أنفسهم، أكرث تصدًعا ممن 

يظهر عىل العلن.
فمن الناحية اإليجابية، فإن الحركة/ الجيش 
تعد  املعارضة  يف  السودان  لتحرير  الشعبي 
والتمثيل  املرسح  إىل  مدخاًل  الفراتيت  مبنح 
الحكامة  مستويات  أعىل  عىل  السيايس 
تنقو، وهو من  بيرت  اآلن. وكان  املوجودة حتى 
توىل إبرام الصفقة للفراتيت من أجل االنضامم 
إىل الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، 
أول حاكم من الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير 
الغزال  لوالية غرب بحر  املعارضة  السودان يف 
إىل  عاد  الذي  الفريق  من  جزًءا  وكان  السابقة، 
جوبا مع رياك مشار يف أوائل عام 2016 كجزء 
وبعد  الوطنية.  للوحدة  االنتقالية  الحكومة  من 
شق   ،2016 يوليو  يف  جوبا  يف  القتال  اندالع 
تنقو طريقه عائًدا إىل الخرطوم، ومتت ترقيته 
للحركة/  العام  األمني  منصب  ليشغل  الحًقا 
الجيش الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة، 
الداخلية يف  السياسية  املناصب  وهو أحد أعىل 
التنظيم. كام تعهد مشار بحصول الفراتيت عىل 
متثيل مبارش عىل طاولة املفاوضات. وكان بيرت 
مفاوضات  للفراتيت يف  ممثل  أعىل  مارسيلو87 
الدولية  الحكومية  الهيئة  ترعاها  التي  السالم 
للتنمية )إيقاد(. وهذا النوع من املشاركة يصب 
لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/  مصلحة  يف 
يشغلون  فالفراتيت  املعارضة،  يف  السودان 
واحًدا من أواخر لبنات املعارضة الهامة املتبقية 

يف  املعارضة  عليها  تسيطر  التي  املناطق  يف 
جنوب السودان،88 ويفيد وجود ممثل للفراتيت 
عىل أعىل املستويات يف خلق انطباع عن حركة 

جنوبية واسعة متعددة العرقيات89.
بااللتزامات  الوفاء  تم  حني  ويف  لكن 
لتحرير  الشعبي  الجيش  للحركة/  السياسية 
تكن  مل  الحال  فإن  املعارضة،  يف  السودان 
اإلحباط  وكان  العسكرية.  االلتزامات  مع  كذلك 
معارضة  أعضاء  عنه  أعرب  الذي  الرئييس 
األسلحة  بإمدادات  بالوعد  مرتبطًا  الفراتيت 
والذخرية من الجيش الشعبي لتحرير السودان 
أربع سنوات  فبعد مرور حوايل  املعارضة.  يف 
يف  التنظيم  فشل  الفراتيت،  انضامم  عىل 
وراء  واألسباب  الكافية،  اإلمدادات  توفري 
تنظيم  أن  فيه  شك  ال  مام  واضحة90.  غري  ذلك 
أنه  ثبت  الهامة  املناطق  إىل  اإلمداد  خطوط 
معقد بالنسبة لقيادة الحركة/ الجيش الشعبي 
املزاعم  لكن  املعارضة،  يف  السودان  لتحرير 
ما  غالبًا  للفراتيت  املخصصة  املوارد  بأن  تفيد 
يتم بيعها أو مقايضتها من قبل كبار املسؤولني 
العسكريني النوير يف الحركة/ الجيش الشعبي 
لتحرير السودان يف املعارضة قبل وصولها إىل 
وجهتها91. لذلك قامت معارضة الفراتيت بتنظيم 
خطوط إمداداتها الخاصة والحصول اإلمدادات 
العسكرية من مصادر أخرى غري قيادة الحركة/ 
الجيش الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة. 
املكثفة  شبكاتها  بسبب  ذلك  يف  نجحت  وقد 
قدرتها  وبسبب  السودان،  يف  قبل  من  القامئة 
التي تربط بني  التهريب  عىل استغالل شبكات 
السودان  وجنوب  الوسطى  أفريقيا  جمهورية 
ودارفور واألسواق اإلقليمية الرسية ذات العالقة 
)راجع اإلطار 2(. وبعد قول ما سبق، فقد أشار 
الفريق الركن خميس بوضوح خالل االجتامعات 
مبارشة  أوامر  يتلقى  بأنه  الحكومة  مع  األخرية 
من مشار وأن والءهم حتى هذه املرحلة يظل مع 
الفصيل املعارض يف الحركة/ الجيش الشعبي 

لتحرير السودان يف املعارضة92.
وبصورة رمبا تثري القلق أكرث من إحباطهم 
من قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان يف 
يف  تحديات  أيضاً  الفراتيت  يواجه  املعارضة، 
هياكلهم العسكرية. فمن جانب، فإن االنسجام 
يف صفوف أسود الفراتيت صلب وقوي نسبيًا. 

حيث  مثاًل،  االستوائية،  واليات  عكس  فعىل 
الشعبي  الجيش  للحركة/  العليا  القيادة  تضم 
النوير  املعارضة قادة من  السودان يف  لتحرير 
حدوث  إىل  يؤدي  الذي  األمر  االستوائية،  ومن 
التوترات، فقد حافظ الفراتيت عىل االستقاللية 
خارجية.  تعيينات  أي  ودون  لقيادتهم  التامة 
هيكل  من  العسكرية  األوامر  تصدر  من  وغالبًا 
من  والتي  الراديو،”  “بغرفة  إليه  يشار  قيادة 

املعتقد أنها موجودة خارج جنوب السودان93.
من ناحية أخرى، فقد أثّرت ترصفات بعض 
املثال،  سبيل  فعىل  الحركة.  عىل  سلبًا  األفراد 
توىل الفريق الركن أشعب خميس، أحد مؤسيس 
قوات السالم يف مثانينات القرن املايض، القيادة 
املبدئية ألسود الفراتيت عند تشكيلها عام 2014 
الشعبي  الجيش  إىل  الفراتيت  انضامم  بعد 
هدفه  كان  املعارضة.  يف  السودان  لتحرير 
الفراتيت  مجتمعات  حامية  وهو  دامئًا  واضًحا 
والدينكا  األخرى،  القبائل  وتجاوزات  عنف  من 
عىل وجه الخصوص. وبالنسبة له، فإن الرصاع 
القرن  مثانينيات  لرصاع  مبارش  امتداد  الحايل 
)راجع   2012 عام  ألحداث  واستجابة  املايض 
النقل  والعنف:  العرقية  التوترات  “عودة  أيضا 
املقرتح ملقر املقاطعة يف عام 2012” أعاله(94.

لتحرير  الشعبي  الجيش  قوات  تتمتع 
السودان يف املعارضة يف والية غرب بحر الغزال 
وضمن   )7 )القطاع  قطاعي  بتنظيم  السابقة 
ويرتأس  لراجا،  و)6ب(  لواو،  )6أ(  فرقتني؛ 
كل منهام قائد فرقة95. ويف أعقاب االشتباكات 
التي اندلعت يف بغاري يف أبريل 2017 والتي 
أدت إىل فقدان أسود الفراتيت لقاعدة عملياتهم 
الحركة/  قيادة  قامت  برينجي،  يف  املتقدمة 
الجيش الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة 
الغزال  بحر  والية  يف  قواتها  تنظيم  بإعادة 
السابقة، وترقية خميس من رتبة قائد الفرقة )6 
أ( التي تغطي واو إىل رئيس العمليات اإلدارية 
والتمويل للقطاع 7، وبعد ذلك إىل القائد العام 
الرتقية من خميس  96. وتتطلب هذه   7 للقطاع 
إىل  بغاري  التخيل عن منصبه كقائد فرقة يف 
خميس  رفض  وقد  أوجانق.  الله  عبد  اللواء 
قائد  منصب  عن  والتخيل  املنطقة  مغادرة 
الفرقة. فبالنسبة له، فإن تخليه عن دوره كقائد 
وواجبه  وأهله  لشعبه  قيادته  عن  التخيل  يعني 
تجاههم. وحتى ترقيته لينضم عىل األرجح إىل 
النار  إطالق  لوقف  املشرتكة  العسكرية  اللجنة 
الجيش  للحركة/  املشرتك  الدفاع  مجلس  أو 
الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة مبوجب 
جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء  إعادة 
إىل  ونقله   ،2018 نوفمرب  السودان يف  جنوب 
ملنطقة  املبارش  القائد  خميس  كان  الخرطوم، 
بغاري الكربى97. ونتيجة لذلك، ويف حني كانت 
فإن  أوجانق،  بيد  للمنطقة  الرسمية  القيادة 

أكرث  للقلق  مثري  بشكل  رمبا   

أيضاً  يواجهون  الفراتيت  فإن  غريه،  من 

تحديات يف هياكلهم العسكرية”
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قيادة واو كانت مقسمة عىل أرض الواقع. حيث 
-منطقة  واو  غرب  جنوب  عىل  خميس  سيطر 
عىل  أوجانق  سيطر  حني  يف  الكربى-  بغاري 
منطقة بازيا التي تقع مبارشة إىل الجنوب من 
مام  مببورو،  املحيطة  املنطقة  إىل  إضافة  واو، 

أدى إىل توترات ضمن هيكل قيادة الفراتيت98.
للقيادة  الغريب  التقسيم  هذا  سوء  وازداد 
أن  الرغم من  أيضاً. فعىل  نتيجة مشاكل أخرى 
خميس وأوجانق من الفراتيت وكالهام ينحدران 
من قبيلة بالندا، فإنهام ينحدران من عشريتني 
التي  بغاري،  من  البالندا  وقبيلة  مختلفتني99. 
تحملوا  أنهم  يعتقدون  خميس،  منها  ينحدر 
القسط األكرب من املعاناة، وأنهم أكرث من ساهم 
يف رصاع الفراتيت100. وخميس نفسه كان جزًءا 
األصلية  الفراتيت  ومعارضة  السالم  قوات  من 
فإن  وبالتايل  املايض.  القرن  مثانينات  يف 
التغيري يف القيادة امليدانية الذي نجم عنه تعيني 
ومكانة،  خربة  أقل  يعد  شخص  وهو  أوجانق، 
كان أمرًا غري مقبول. ورغم عدم وجود مواجهة 
مبارشة بني القائدين وقواتهم، فإن الوضع أدى 

إىل توترات حادة. 
وقيادتهم  الضابطني  بني  السيئة  والعالقة 
التوترات  ظهرت  حيث  الجديد،  باألمر  ليست 
مقتل  أعقاب  يف   2017 يناير  يف  اإلثنني  بني 
ضابط تنسيق يف آلية مراقبة وقف إطالق النار 
واو  مدينة  يف  االنتقالية101  األمنية  والرتتيبات 
يف يناير Eye Radio, 2017( 2017(. ويسود 
نتيجة  قتلوه  الفراتيت هم من  أسود  بأن  اعتقاد 
كنائب  مشار  بديل  مع  يعمل  بأنه  اشتباههم 
رئيس أول، تابان دينغ غاي102، الذي كان يسعى 
إىل تجنيد املعارضة خارج مدينة واو من خالل 
املعارضة  لتحفيز  املال  يحملون  عمالء  إرسال 
عىل االنشقاق )Joakino, 2017( 103. وال يزال 
من غري الجيل ما إذا كانت عملية القتل قد متت 
ولكنها  األوامر،  هذه  أصدر  ومن  أوامر  نتيجة 
الرئيسيني  القائدين  بني  مواجهات  إىل  أدت 
وزادت من عدم الثقة. ونتيجة لذلك، قام خميس 
ضباط  من  عدد  باعتقال   2017 يوليو  يف 
أوجانق بتهمة الخيانة أثناء عبورهم من بغاري 
خضوعهم  بعد  جميًعا  إعدامهم  وتم  بازيا.  إىل 
ملحاكمة عسكرية. ومنذ ذلك الحني، وعىل الرغم 
من محاوالت التوسط للمصالحة، إال أن القائدين 
عىل  بالالمئة  يلقي  جانب  وكل  متباعدان،  ظال 
اآلخر. وأثّر هذا األمر أيضاً عىل تقديم الخدمات 

إىل السكان املحليني.
الضباط  رفض  املثال،  سبيل  فعىل 
قيادة  تحت  وبيزاليا  مبورو  يف  العسكريون 
أوجانق السامح تحويل األطفال الذين يعانون 
نغيسا  يف  طبي  مركز  إىل  التغذية  سوء  من 
سيطرة  تحت  تقع  والتي   ،2018 يونيو  يف 
خميس، بحجة املشاكل بني القائدين104. لكن 

يف مواجهة هجوم الحكومة الالحق، تصالح 
ألسباب  واو  يف  الفراتيت  معارضة  طرفا 
 ،2018 نوفمرب  ويف12  وعملية.  ميدانية 
تم  بغاري،  ملنطقة  خميس  مغادرة  بانتظار 
وهو  أ(   6( للفرقة  جديد  فرقة  قائد  تعيني 
اللواء دانيل جوزيف دونغو. وكان قائد الفرقة 
الجديد قائد كتيبة سابق يف منطقة بغاري، 
وجنوده  خميس  تالميذ  أحد  األرجح  وعىل 
املوثوقني105. وال يزال من غري الواضح ما هو 
هذا  كان  إذا  وما  األمر،  هذا  أوجانق يف  دور 
معسكر  يف  التوترات  أمد  من  سيطيل  األمر 

الفراتيت.

آفاق التوسط للسالم يف واو

يف  للنزاع  حل  إيجاد  جهود  ركزت  اآلن،  حتى 
حل  إيجاد  عىل  رئيس  بشكل  السودان  جنوب 
ترعاها  التي  السالم  عملية  خالل  من  وطني 
الهيئة الحكومية الدولية للتنمية )إيقاد( .ولكن 
وبعد مرور 4 سنوات عىل اندالع الحرب األهلية 
حالة  تعيش  الدولة  غالبية  تزال  ال  الحالية، 
قوات  بني  دامئة  ومواجهات  األمن  انعدام  من 
توقيع  من  بالرغم  املعارضة  وقوات  الحكومة 
العديد من معاهدات السالم ووقف إطالق النار. 
املشهد  عن  غائبة  املستدامة  الحلول  تزال  وال 
لتطبيق  األطراف  من  أي  استعداد  عدم  نتيجة 

أساسيات أي اتفاقيات تم التوصل إليها. 
الفراتيت  العثور عىل حل ملظامل  آفاق  وتظل 
يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء  إعادة  من  كجزء 
 12 يف  املوقعة  السودان  جنوب  جمهورية 
2018 بني الحكومة وأطراف املعارضة  سبتمرب 
ضئيلة. وأعرب البيان الرسمي لفصائل املعارضة 
مبوجب التحالف املعارض يف جنوب السودان- 
بقيادة  الوطني  الخالص  جبهة  وخصوًصا 
الدميقراطية  الوطنية  والحركة  سرييلو،  توماس 
املحتجزين  فصيل  من  وجزء  أكول،  الم  بقيادة 
لهذه  رفضه  عن  أموم-  باغان  بقيادة  السابقني 
االتفاقية106. وحسب أقوال األطراف املنشقة، فإن 
املعاهدة “ظلت عبارة عن اتفاق ملشاركة السلطة 
 SSOA, 2018;( أجلهم”  ومن  النخبة  بني 
ال  فإنها  وبالتايل   )Radio Tamazuj, 2018

تقدم إال بصيًصا من األمل بإقامة سالم دائم.
جنوب  يف  املعارض  التحالف  بيان  يحمل 
نوعا  صحيحة  نظر  وجهة  طياته  يف  السودان 
ما. إذ تركز صفقة إعادة إحياء اتفاقية حل النزاع 
 2018 لعام  السودان  جنوب  جمهورية  يف 
بشكل أسايس عىل ترتيبات غري واقعية لتقاسم 
الرئيس  يقودها  عملية  غري  حكم  وآلية  السلطة 
)رياك  للرئيس  األول  والنائب  كري(،  )سلفا 
 IGAD,( وأربعة نواب رئيس إضافيني ،)مشار
العملية  والجوانب   .)2018, p. 7, sec. 1.5

شخصيات  مع  جنب  إىل  جنبا  النموذج  لهذا 
الحكم  نجاح  احتامل  تجعل  الست107  األفراد 
وتشري  الحدود.  أبعد  إىل  فيه  مشكوك  أمرًا 
إىل  أيضاً  األخرى  واألحكام  األمنية  الرتتيبات 
مناذج اتفاقية السالم يف اتفاقية حل النزاع يف 
108 التي 

جمهورية جنوب السودان لعام 2015، 
فشلت يف نهاية املطاف وعرضت أمن السكان 
شديدة.  ملخاطر  السودان  جنوب  يف  املدنيني 
بصفقة  الشكوك  من  الكثري  تحيط  بالتايل 
جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء  إعادة 
جنوب السودان الجديدة، وهي شكوك يربرها 
من حينه فشل األطراف يف االلتزام بآخر اتفاق 
 Mednick, 2018b;( النار  إطالق  لوقف 

 .)Fick and Dimo, 2018
-وهام  أخريتان  رئيستان  مسألتان  هناك 
يف  املعارضة  ومتثيل  والية،   28/32 إنشاء 
السياسات(-  )وبالتايل وضع  املحلية  الحكومة 
من املرجح أن تظال دون حل. وفًقا إلعادة إحياء 
اتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب السودان، 
يتم  أن  املفرتض  فإن مسألة 28/32 والية من 
الحدود  لجنة  تأسيس  خالل  من  معها  التعامل 
 IGAD, 2018, pp. 21–24, sec.( املستقلة 
15 عضًوا  من  املكونة  اللجنة  1.15(. وستقرر 
بشأن عدد الواليات وحدود كل منها. ويف حال 
فشلها يف الوصول إىل االتفاق، سيتم طرح هذه 
 .)p. 23, sec. 1.15.14( لالستفتاء  املسألة 
خالل  األمد  طويل  الجمود  إىل  وبالنظر  لكن 
الواليات،  عدد  قضية  حول  السالم  مفاوضات 
فإن احتامل نجاح اللجنة يف الوصول إىل قرار 
فإن  ذلك،  غضون  وىف  ضئياًل.  يعد  بالرتايض 
حكومة  يد  يف  املناطق  عىل  السيطرة  معظم 
بقرار  تتأثر  األكرث  املناطق  بقاء  مع  جوبا، 
السابقة-  الغزال  بحر  الحدود- كام والية غرب 
إليها  الوصول  عليها، وال ميكن  متنازع  مناطق 
إىل  الواضح  غري  ومن  ومتقلبة.  كبري،  حد  إىل 
أي مدى سيكون االستفتاء ممثاًل للمشاركني يف 

ظل هذه الظروف.
إعادة  تتضمن  ال  التمثيل،  لقضية  وبالنسبة 
جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء 
حكومة  سيطرة  لتغيري  محاولة  أي  السودان 
القامئة  السودان  جنوب  أرايض  عىل  جوبا 
لالتفاقية،  ووفًقا  األهلية.  الحرب  اندالع  منذ 
الواليات  حكومات  سيطرة  أنواع  كافة  فإن 
محددة  بنسبة  ستتقرر  املحلية  والحكومات 
عىل  مسيطرة  الحالية  الحكومة  تظل  بحيث 
 ،)55%( املحلية  الحكومية  املناصب  أغلبية 
وسوف تكون قادرة عىل تعيني أشخاص لشغل 
 IGAD,( مناسبًا  تراه  ملا  وفًقا  املناصب  هذه 
pp. 24–25, sec. 1.16 ,2018(. وستحصل 
السودان يف  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
وسيحصل  املناصب،  من   27% عىل  املعارضة 
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عىل  السودان  جنوب  يف  املعارض  التحالف 
السياسية  األحزاب  ستحصل  حني  يف   ،10%
األخرى عىل %8. وهذه النسبة املحددة ال تبرش 
بخري بالنسبة ملجموعات مثل الفراتيت، بالنظر 
الكثري من أراضيهم  الحكومة عىل  إىل استيالء 
ذلك حكام  السياسية، مبا يف  مواقفها  ومعظم 
الواليات وقادة قوات األمن يف واليات واو ولول. 

والبند الذي يفيد بأنه:
الواليات  حكومات  يف  املناصب  تقاسم  عند 
أن  األطراف  عىل  يتعني  املحلية،  والحكومات 
يف  طرف  لكل  النسبية  األهمية  باالعتبار  تأخذ 
 IGAD, 2018, p.( املعنية املقاطعة  أو  الوالية 

)25, sec. 1.16.4
عىل  يحفز  فهو  قلق.  مصدر  أيضاً  هو 
املتنازع عليها قبل بداية  املناطق  االستيالء عىل 

فرتة انتقالية.
أن  الواضح  فمن  سبق،  ما  إىل  باإلضافة 
جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء  إعادة 
مقايضة  إجراء  عىل  تنطوي  السودان  جنوب 
فالنوير  النجاح.  لتحقيق  املؤثرة  الجهات  بني 
وسكان االستوائية هم أصحاب التمثيل والنفوذ 
لذلك  التي ميثلونها.  املناطق  إىل  بالنظر  األكرب 
ال بد أن تؤخذ مطالبهم بعني االعتبار، ولكن ال 
بد من التضحية بقضايا ومطالب أخرى للقيام 
وبالتايل  أقلية،  فهم  الفراتيت  أما  األمر.  بذلك 
ميكن التضحية مبطالبهم وقضية واو كمقايضة 
بالنسبة  الكثري  تعني  ولكنها  )نسبيًا(  صغرية 
عىل  اتفاق  لتأمني  كافية  تكون  ورمبا  للدينكا، 
انتهاكات  استمرار  ويعد  أخرى109.  مصالح 
 Fick( واو  مدينة  خارج  النار  إطالق  وقف 
املساءلة  عدم  واستمرار   ،)and Dimo, 2018
إشارة عن مدى رغبة  االنتهاكات، هي  عن هذه 
سيطر  التي  املناطق  عىل  السيطرة  يف  الدينكا 

عليها الفراتيت يف السابق.
امللحوظ  والبطء  أعاله  ورد  مام  الرغم  عىل 
يف عملية تنفيذ إعادة إحياء اتفاقية حل النزاع 
يف جمهورية جنوب السودان، فإن أول محاولة 
للمصالحة بني املعارضة والحكومة يف واو قيد 
آلية  2018، توسطت  22 نوفمرب  التنفيذ. ففي 
األمنية  والرتتيبات  النار  إطالق  وقف  مراقبة 
االنتقالية لعقد لقاء بني خميس وممثليه، واللواء 
كري كيري كري، وحاكم واو، أنجيلو تابان. وعىل 
بالكلامت  مليئًا  كان  االجتامع  أن  من  الرغم 
إطالق  ووقف  بالسالم  وااللتزامات  الصحيحة 

النار، فقد كان من الواضح أيضاً عمق عدم الثقة 
القامئة بني الجانبني. وتفيد املزاعم بأن الحوار 
عن  املسؤولية  بشأن  باالتهامات  مليئًا  كان 
مواصلة القتال، وبعد االجتامع أشار خميس إىل 
أنه ال يزال حذًرا من صدق الحكومة، حيث قال: 
السيطرة  لكسب  القوة  استخدام  تحاول  “إنها 
 .)Mednick, 2018a( لالنتخابات”  استعداًدا 
ومنذ ذلك الحني، تم عقد املزيد من االجتامعات 
بني ممثيل املعارضة واملسؤولني الحكوميني يف 
مدينة واو. واألنظار موجهة إىل رؤية ما إذا كان 

االنفراج الهش قادًرا عىل الصمود.
عىل  املحرز  البطيء  التقدم  مع  بالتوازي 
السالم  بناء  الوطني، تم تنفيذ مبادرات  املستوى 
فيها  البلد حيث شارك  أنحاء  مختلف  املحيل يف 
من  متفاوتة  وبدرجات  مختلفة  مؤثرة  جهات 
مبادرة  بأن  األمل  من  بصيص  وهناك   . النجاح 
أن تنجح يف والية  املدين ميكن  املجتمع  يقودها 
غرب بحر الغزال السابقة يف املستقبل110. وميكن 
متعددة،  طوائف  متثل  التي  الكنيسة،  تتوىل  أن 
قيادة الوساطات. فهي تلعب دوًرا مهاًم يف جنوب 
قدر  عىل  واو  يف  ونفوذها  عام  بشكل  السودان 
العنف يف  ذروة  األهمية. وحتى خالل  من  كبري 
كانت مجمعات  املثال،  2016، عىل سبيل  يونيو 
أجل  من  املجتمعات  نحوها  فرت  التي  الكنيسة 

الحامية تعد مناطق ممنوعة عىل املهاجمني.
الناجحة  الجهود  فإن  الحظ،  لسوء  لكن 
التي تقودها الكنيسة يف أماكن أخرى، كام هو 
النجاح  بعد  تحقق  بودوي، مل  والية  الحال يف 
تنوع  إىل  أساًسا  هذا  ويرجع  واو.  يف  نفسه 
بحر  غرب  والية  مناطق  يف  العرقية  الجامعات 
كانت  التاريخية،  الناحية  فمن  السابقة.  الغزال 
حكم  تحت  الغزال  بحر  منطقة  عاصمة  واو 
التي  الكنائس  من  كثري  واستخدمت  الخرطوم. 
القرن  أوائل  يف  املنطقة  يف  أبرشياتها  تنشئ 
أيضاً  شملت  ولكنها  كقاعدة،  واو  العرشين 
الواليات  يف  الدينكا  من  غالبية  ذات  تجمعات 
)راجع  وواراب  وقوقريال،  أويل،  مثل  املجاورة 
الخريطة 1( .ونتيجة لذلك، وعىل الرغم من أن 
يديرون  الذين  وأولئك  الدين  رجال  من  الكثري 
من  كانوا  الكنيسة  يف  الطوائف  مختلف 
الفراتيت، إال إن قيادة األبرشيات واألساقفة كانوا 

إىل حد كبري معينني من طرف الدينكا111.
التعامل مع  وقد أدى ذلك إىل توترات بشأن 
حول  والخالفات  ولول،  واو  واليات  يف  الرصاع 

وتوضح  الوساطة.  مبادرات  مع  التعامل  كيفية 
الراحل،  الكاثوليكية  األبرشية  أسقف  تجربة 
رودولف دينغ ماجاك، عمق التحدي112. فقد تم 
اتهام األسقف ماجاك داخليًا ومن قبل الناس يف 
املجتمع بالفشل يف التوسط يف أزمة عام 2012، 
ألتباعه.  وخذالنه  الحكومة  صف  يف  بوقوفه 
قادر  غري  وكان  مصداقيته  فقد  لذلك،  ونتيجة 
عىل تنشيط عملية سالم محلية بقيادة الكنيسة. 
أيضاً  األخرى  الكنيسة  طوائف  أساقفة  وعاىن 
من مشاكل مامثلة. يف نفس الوقت، هناك تردد 
الكنيسة  لقادة  الوساطة  مسؤولية  تسليم  يف 
املزاعم  وتفيد  واألصليني.  املحليني  السكان  من 
بأن اقرتاًحا جعل مدير الكنيسة الكاثوليكية من 
عن  مسؤًوال  مانجو113،  ماركو  األب  الفراتيت، 
حوار سالم محليًا قد أوقفته القيادة العليا ملجلس 
الشخصية  االشتباكات  بسبب  واو  يف  األديان 
حاكم  وقام  العرق114.  أساس  عىل  واالنقسامات 
بوضع  بياجو،  تابان  أنجيلو  الجديد،  واو  والية 
االنتظار.  قيد  الكنيسة  تقودها  لوساطة  طلب 
ومن هنا، يظل حل وساطة بقيادة الكنيسة أمرًا 

غري وارد يف واو اعتباًرا من منتصف 2018.
إيجابية  مبادرات  هناك  النكسات  هذه  رغم 
تعمل   ،2014 عام  فمنذ  واو.  أخرى تجري يف 
متكني  منظمة  مثل  املدين،  املجتمع  مجموعات 
السالم  مبادرات  عىل  التقدم  أجل  من  املجتمع 
أقرت  حيث  املحيل،  املستوى  عىل  الطائفي 
املختلف  التصور  هو  الرئييس  التحدي  بأن 
واملتضارب يف بعض األحيان للمجتمعات بشأن 
الربامج عىل جمع  التاريخ املشرتك. وقد ركزت 
مختلفة  عرقيات  من  والنساء  والشباب  الشيوخ 
فهم  لتعزيز  املترضرة  املواقع  مختلف  من 
التاريخ، والرصاع  النظر مختلفة حول  وجهات 
تحطيم  وبالتايل  املحيل،  والسياق  الوطني، 
الشائعة.  والتحيزات  الخاطئة  املفاهيم  بعض 
وقد حققت هذه املبادرة بعض النجاح، رغم أنه 
من املفهوم أن التوترات خارج واو بني معارضة 
الفراتيت والجيش الشعبي لتحرير السودان لها 
فإن  لذلك  املدينة،  يف  األمن  عىل  مبارش  تأثري 
الحاجة إىل وساطة سياسية تعد حاسمة أيضاً 

لضامن االستقرار والسالم115.

الخالصة

تقرير  يف  الرغبة  إىل  الفراتيت  رصاع  يستند 
املصري؛ ويعني ذلك الرغبة يف تحديد وضعهم 
وحكم  هويتهم،  عىل  والحفاظ  السيايس، 
من  الخوف  مواجهة  يف  وشعبهم  أراضيهم 
قبيلة  من  السياسية  النخب  قبل  من  التهميش 
العمق  ضاربة  جذور  له  الخوف  وهذا  الدينكا. 
يف املايض تعززت لحظات حاسمة يف التاريخ 
عام  والية   28/32 هيكل  فإنشاء  الحديث. 

ملظامل  حل  إيجاد  آفاق  تزال  ال   

الفراتيت ضئيلة”
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كثرية  نواح  من  كان  املثال،  سبيل  عىل   ،2015
تجسيًدا لهذه املخاوف.

هيمنة  يخشون  من  وحدهم  ليسوا  والفراتيت 
الغرب  إىل  النيل  أعىل  يف  فالشلك  الدينكا. 
يتعلق  فيام  املعتقدات  نفس  يشاركونهم 
باإلستيالء عىل مملكتهم من قبل بادينغ الدينكا، 
منذ  الجنوب  إىل  االستوائية  سكان  طالب  كام 
رسخت  مامثلة.  ألسباب  بالفيدرالية  عقود 
الجيش  تشكيل  منذ  وقعت  التي  التطورات 
األهلية  والحرب  السودان  لتحرير  الشعبي 
يف  األقلية  القبائل  قناعات  الثانية  السودانية 
مل  ما  محدق  خطر  يف  أنهم  السودان  جنوب 
املعتقدات  بقائهم، وهذه  أجل  فعليًا من  يقاتلوا 

هي الوقود الذي يؤجج الرصاع الحايل.
العديد  بوجود  الحالية  األهلية  الحرب  تتسم 
ما  ترتاوح  التي  األسباب  أو  “الطبقات”  من 
من  والخوف  األرايض  بشأن  األمن  انعدام  بني 
التهميش، إىل الرغبة يف السيطرة عىل كل من 
السلطة واملوارد املحلية واملركزية. وهذا الخليط 
طريق  عن  حله  ميكن  ال  القضايا  من  املعقد 
أو  النخب،  بني  السلطة  تقاسم  ترتيبات  وضع 
من خالل فرض الرتتيبات األمنية التنازلية التي 
ال تأخذ بعني االعتبار العداوة الطويلة وانعدام 
الحالية.  املسلحة  املؤثرة  الجهات  بني  الثقة 
الجهات  قبل  السالم من  فرض  أيضاً  وال ميكن 
محدود  فهم  لديها  ممن  )الخارجية(  املؤثرة 
يف  الرصاع  وراء  الكامنة  األسباب  لتعقيدات 

جنوب السودان.
إذا  الدائم إال  وال ميكن تحقيق السالم الحقيقي 
قبول  عىل  السودان  جنوب  سكان  جميع  وافق 
تاريخ مشرتك واحد مكون من القصص املتعددة 
من  وسيكون  األحيان.  بعض  يف  واملتضاربة 
مسبًقا  املوجودة  القصص  هذه  معالجة  املهم 
بشكل مبارش من خالل جمع املجتمعات املحلية 
وينبغي  والخوف.  العنف  من  عقود  لحل  مًعا 
حل املظامل عىل املستوى املحيل، وبالتايل خلق 
أساس متني للسالم لتعيش املجتمعات مًعا يف 
وئام. وحاليًا هناك جهود تسري يف هذا االتجاه 
موجودة  ليست  أنها  )رغم  الكنيسة  خالل  من 
يف  وتحمل  املدين،  واملجتمع  واو(  يف  حاليًا 

طياتها بذور النجاح.
السالم  اتفاقات  آخر  يوفر  أن  الوارد  غري  ومن 
جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء  )إعادة 
الفراتيت  لقضايا  حلواًل  السودان(  جنوب 
طويلة األمد -أو أي مجتمعات أقليات أخرى يف 
الواقع– وفًقا ملا أدركته العديد من األطراف التي 
 .)SSOA, 2018( نأت بنفسها عن هذا االتفاق
الحكم  نظام  بأن  االتفاق  يعرتف  حني  ويف 
حاجة  هناك  وأن  شعبي،  مطلب  هو  الفيدرايل 
 ،)IGAD, 2018, p. 7( الصالحيات  نقل  إىل 
األمر  هذا  سيغريه  ما  الواضح  غري  من  يزال  ال 

عىل أرض الواقع طاملا يظل الحكم غري مستقر، 
النخب.  السلطة بني  اتفاق تقاسم  ويدور حول 
وحتى تزيد الطني بلة، فإن هذا اإلدراك يتناقض 
النزاع  اتفاقية حل  أيضاً مع أحكام إعادة إحياء 
الحكومة  بشأن  السودان  جنوب  جمهورية  يف 
ديناميات  تعزز  أن  املرجح  من  والتي  املحلية، 
الحرب  اندالع  منذ  القامئة  املنحرفة  السلطة 

األهلية الحالية.
ملنرب  الفراتيت  والء  فإن  نفسه،  الوقت  يف 
قد  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
يكون أيضاً قامئًا عىل أسس متزعزعة. إذ كان 
الرباغامتية،  عىل  مستنًدا  الفراتيت  أسود  والء 
ولدت  التي  املحلية  املظامل  بأن  واالعتقاد 
املستوى  عىل  فقط  حلها  ميكن  معارضتهم 
الحركة/  كانت   ،2015 عام  ويف  الوطني. 
الجيش الشعبية لتحرير السودان يف املعارضة 
التي  املتاح  الوحيد  املنرب  مشار  رياك  بقيادة 
بتقديم  الوعد  إىل  إضافة  الفرصة،  هذه  قدم 
منذ  األمور تغريت  الكثري من  لكن  مادي.  دعم 
ذلك الحني. فإعادة إحياء اتفاقية حل النزاع يف 
حلول،  أية  تقدم  مل  السودان  جمهورية جنوب 
عىل  مستمر  والقتال  املوارد،  توفري  يتم  ومل 

األرض، وطاولة التفاوض أصبحت مزدحمة.
و  الفراتيت  والء  استمرار  أن  فيه  شك  ال  ومام 
إعادة  تنفيذ  عىل  سيعتمد  بنجاح  القتال  إنهاء 
جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء 
السودان. وباملقابل، إذا مل تتم معالجة املطالب 
الرئيسة بشأن القضايا التي غذت الرصاع، فمن 
ذلك  يف  مبا  املسلح،  الكفاح  يستمر  أن  املرجح 
مشار  رياك  عاد  لو  وحتى  للفراتيت.  بالنسبة 
غري  فمن  للرئيس،  أول  كنائب  منصبه  ليتسلم 
عىل  به  سيتمتع  الذي  التأثري  مدى  الواضح 
الرئيسة  القضايا  وحل  السياسية  القرارات 
الجديد  السلطة  تقاسم  هيكل  إىل  بالنظر   -
ويف  األعامل-  حقائب  عىل  السيطرة  وانقسام 
السبل  من  العديد  توفرت  فقد  نفسه،  الوقت 
 .2015 عام  منذ  جوبا  ملعارضة  السياسية 
توماس سرييلو – وهو زعيم من والية  ويقدم 
منرب  االحرتام-  من  بالكثري  يحظى  االستوائية 
معارضة بديل من خالل حركته الخاصة )جبهة 
يف  املعارض  والتحالف  الوطني(  الخالص 
جنوب السودان. وإىل جانب األطراف السياسية 
السابقني، فقد ركزت هذه  األخرى واملحتجزين 
من  بداًل  السيايس  التمرد  عىل  أكرث  املعارضة 
تضع  أن  وميكن  امليداين،  املستوى  عىل  التمرد 

نهاية بناءة وسلمية للنزاع.
هناك، بالطبع، الكثري من األسئلة التي ال ميكن 
ستصمد  هل  املرحلة.  هذه  يف  عليها  اإلجابة 
جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء  إعادة 
جنوب السودان، عىل الرغم من تحفظات العديد 
إطالق  وقف  تطبيق  يف  والفشل  املراقبني  من 

الشعبي  الجيش  الحركة/  ستكون  هل  النار؟ 
لتحرير السودان يف املعارضة قادرة عىل الوفاء 
هل  متثلها؟  التي  املجتمعات  ملختلف  بوعودها 
ستتمكن أطراف املعارضة من بناء جبهة متينة 
ضد الحكومة الحالية إلحداث تغيريات سياسية، 
أم أن القتال سيقوض االتفاق ويرصف االنتباه 
عن الهدف النهايئ املتمثل يف السالم يف جنوب 
السودان؟ هل ستؤدي إعادة إحياء اتفاقية حل 
النزاع يف جمهورية جنوب السودان، عىل الرغم 
من أوجه القصور التي تعاين منها فيام يتعلق 
املعارضة  إنهاء  إىل  املحلية،  القضايا  مبعالجة 
تفعل  سوف  وماذا  املحيل؟  املستوى  عىل 

األطراف التي رفضتها يف املستقبل؟
النجاح  فرص  فإن  القائم،  الوضع  إىل  بالنظر 
يف إنهاء الحرب األهلية وإنهاء املعارضة املحلية 
لنظام الحكم املركزي تبدو واهية. لكن الخطوات 
الالزمة إلعطاء الفرصة للحلول املحلية للقضايا 
املحلية )مثل توفري التمثيل العادل والالمركزية 
وبدائل  املحلية،  بالسيطرة  للسامح  الحكم  يف 
الوساطة التي تقودها الكنيسة واملجتمع املدين( 
األطراف  كانت  إذا  ما  نرى  أن  يبقى  واضحة. 
وراء  ستسعى  التفاوض  طاولة  عىل  الجالسة 
يف  حصل  -كام  أنها  أم  الخطوات،  هذه  تنفيذ 
قصرية  الشخصية  املكاسب  ستفضل  املايض- 

األمد بداًل من ذلك.

املالحظات

كوستي . 1 وحي  نغوبو  وحي  النارصي  حي  تأثر 
وحي  خري  وجبل  الربيع  وجبل  جديد  وبازيا 
كمسني وبغاري جديد هي األكرث تأثرا عىل وجه 

الخصوص. 
ولكنهم . 2 واحدة،  عرقية  من  الفراتيت  يتشكل  ال 

األصليني.  األقليات  قبائل  مختلف  من  مزيج 
)فريي  البالندا  قبائل  الفراتيت  مصطلح  يشمل 

وبوور وبغاري( وبونغو وندوغو كريش. 
مقابالت املؤلفة مع املدنيني املهجرين يف موقع . 3

يونيو  واو،  الجامعية،  واملراكز  املدنيني  حامية 
 .2016

تم جمع هذه املعلومات من شاهد عيان من عامل . 4
خالل  واو  يف  امليدانيني  اإلنسانية  املساعدات 

األحداث املذكورة. 
موقع . 5 يف  املدنيني  مع  املتعددة  املؤلفة  مقابالت 

واو،  مدينة  الجامعية،  واملراكز  املدنيني  حامية 
يونيو 2016. 

الغزال . 6 لوالية غرب بحر  الفنية، مل يعد  الناحية  من 
السابقة أي وجود، وذلك بعد تقسيمها إىل واليتي 
واو ولول يف عام 2015. وهي مستخدمة يف هذه 
الورقة لإلشارة إىل األحداث التي سبقت عام 2015.

الحايل: . 7 السالم  اتفاق  عىل  أيًضا  هذا  ينطبق 
والية  من  وأجزاء  بغاري  يف  القتال  استمر  فقد 
االستوائية الوسطى السابقة، مع اشتباكات متفرقة 
يف والية الوحدة الوسطى السابقة عىل الرغم من 
يف  النزاع  حل  اتفاقية  إحياء  إعادة  سالم  اتفاق 
جمهورية جنوب السودان يف سبتمرب عام 2018. 
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السودان . 8 جنوب  يف  املعارض  التحالف  إنشاء 
من  متنوعة  مجموعة  ميثل  والذي  مؤخرا، 
معارضتها  يف  اجتمعت  التي  املجتمعات 
ففي  النظر.  وجهة  يوضح  الحالية،  للحكومة 
حني يتحد أعضاء التحالف يف قلة من الجوانب 
قيادة مختلفة يف  إىل  الحاجة  - وهي  املشرتكة 
جنوب السودان ونظام جديد للحكم – فإن لكل 
هذه املجموعات دوافع وأسباب مختلفة وغالبا ما 
تكون محلية ملعارضة النظام الذي تفرضه جوبا. 
ونفس االختالفات أيضا قامئة أيضا تحت مظلة 
يف  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 

املعارضة. 
هذه . 9 إلها  تستند  التي  املعلومات  املؤلفة  جمعت 

مدى  عىل  امتد  ميداين  عمل  من  كجزء  الورقة 
لوالية  األوسع  واملنطقة  واو  يف  ونصف  عامني 
الغزال )السابقة(. وقد أمضت فرتات  غرب بحر 
ذلك  يف  مبا  عملية  لغايات  امليدان  يف  طويلة 
 2016 عامي  يف  واو  يف  األزمات  وبعد  قبل 
و2017، ممن منحها ميزة القدرة عىل الوصول 
والسامح  الرصاع  جانبي  كال  من  للمحاورين 
لها بأن تكون شاهدا مبارشا عىل األحداث. وقد 
أجرت عرشات املقابالت الرسمية والحوارات غري 
)من  املؤثرة  الجهات  من  مجموعة  مع  الرسمية 
والسكان  املدين  واملجتمع  والحكومة  املعارضة 
الفرتة،  هذه  خالل  الدولية(  واملنظامت  املدنيني 
يف والية غرب بحر الغزال السابقة وجوبا عالوة 
عىل املقابالت الهاتفية وعرب تطبيق الواتس أب. 

يف . 10 جنوبية  نيلية  مجموعة  أكرب  الدينكا  يعترب 
إجاميل  ثلث  قرابة  تشكل  حيث  السودان  جنوب 
السكان )املجموعة الدولية لحقوق األقليات، 2008( 

تضمن بحر الغزال واليات سابقة وهي غرب بحر . 11
الغزال وشامل بحر الغزال وقوقريال والبحريات 
وأويل  أويل  وهي  الحالية  والواليات  وواراب 
الرشقية ورشق البحريات وقوقريال وجوك ولول 
)راجع  البحريات  وغرب  وواو  وتويك  وتونج 

الخرائط 1 و2(. 
ميكن العثور عىل اللوحة األصلية لحصن ديزيه . 12

يف  الحاكم  مكاتب  يف  السالم  قاعة  يف  )واو( 
مدينة واو. 

العالقات . 13 متكرر  بشكل  الفراتيت  محاورو  ذكر 
تتضح  والتي  والسودان،  الفراتيت  بني  الوثيقة 
الفراتيت  معارضة  عنارص  من  العديد  باستقرار 
وجه  عىل  الخرطوم  ويف  عموما  السودان  يف 

الخصوص. 
تم تقسيم الجنوب إىل ثالث مناطق إدارية وهي . 14

بحر الغزال وأعايل النيل واالستوائية. 
املستوى . 15 رفيع  محيل  موظف  مع  املؤلفة  مقابلة 

يف األمم املتحدة، جوبا، 2016.
أصبح التوم النور مؤسسا لقوات السالم مسؤول . 16

رفيع املستوى يف األمم املتحدة من السكان املحليني 
وهو ما متت مناقشته أدناه يف املالحظة 21. 

يف . 17 املستوى  رفيع  مسؤول  مع  املؤلفة  مقابلة 
مايو  جوبا،  املحليني،  السكان  من  املتحدة  األمم 
2018؛ مقابلة املؤلفة مع زعيم مجتمع مدين من 
الفراتيت، مدينة واو، يونيو 2018. يف حني أنه ال 
يوجد سجالت مكتوبة لهذه اإلجراءات، فقد أشار 
األشخاص الذين متت مقابلتهم من الفراتيت إىل 
ويراها  الحوارات  من  العديد  يف  الحادثة  هذه 

املجتمع حقيقة وواقعة. 

املتحدة . 18 األمم  مع مسؤولني يف  املؤلف  مقابالت 
املعارضة  من  الفراتيت  ممثيل  من  والعديد 
والكنسية واملجتمع املدين، مدينة واو ومحيطها، 

 .2016-2018
من . 19 املستوى  رفيع  ممثل  مع  املؤلفة  مقابلة 

الفراتيت، مدينة واو، يونيو 2018. 
من . 20 املستوى  رفيع  ممثل  مع  املؤلفة  مقابلة 

الفراتيت، مدينة واو، يونيو 2018. 
كان التوم النور مسؤوال حكوميا من الفراتيت . 21

عائلية  روابط  وله  حينها  يف  واو  مدينة  يف 
ومل  الحكومة  اىل  الحقا  وانضم  السودان.  يف 
أشعب  وكان  األخرية.  املعارضة  يف  يشارك 
واو  يف  احرتامها  لها  عائلة  من  فردا  خميس 
وقام يف وقت الحق بالتدريب يف كلية القوات 
كان  حيث  الخرطوم،  يف  السودانية  املسلحة 
يف  والعمل  واو  إىل  االنتقال  قبل  يدرس 
تلفزيون الوالية. وهو حاليا أحد قادة املعارضة 

البارزين يف بغاري. 
األحيان . 22 بعض  يف  السالم  قوات  إىل  يشار 

“بالقوات الصديقة”. 
وموظف . 23 الفراتيت،  ممثيل  مع  املؤلفة  مقابالت 

وممثيل  املحليني،  السكان  من  املتحدة  األمم  يف 
املجتمع املدين، واو وجوبا، 2016-2018. 

رفيعي . 24 املمثلني  من  اثنني  مع  املؤلفة  مقابالت 
املستوى من الفراتيت، مبورو، سبتمرب 2017. 

من . 25 املستوى  رفيع  ممثل  مع  املؤلفة  مقابالت 
الفراتيت، مدينة واو، مايو 2018؛ مقابلة املؤلفة 
مع موظف يف األمم املتحدة من السكان املحليني، 

جوبا، أبريل 2018. 
من . 26 فقط   7000 رغب   ،2011 عام  استفتاء  يف 

السكان يف مقاطعتي واو وراجا، أو %4.5 من 
جنوب  )استفتاء  السودان  مع  بالبقاء  املصوتني 

السودان لعام 2011، 2011(. 
من . 27 املستوى  رفيع  ممثل  مع  املؤلفة  مقابلة 

مقابلة  2018؛  أبريل  واو،  مدينة  الفراتيت، 
الدولية،  الرشطة  منظمة  يف  محلل  مع  املؤلفة 

مدينة واو، يونيو 2018. 
من . 28 املستوى  رفيع  ممثل  مع  املؤلفة  مقابلة 

الفراتيت، مدينة واو، يونيو 2018. 
يونيو . 29 يف  الخرطوم  يف  اجتامع  املؤمتر  تبع 

2005 لتوحيد القرارات )غورتونغ، 2005(. 
مدينة . 30 مدين،  مجتمع  ممثل  مع  املؤلفة  مقابلة 

واو، يونيو 2018. 
يشغل رزق زكريا حاليا منصب حاكم والية لول، . 31

ومقرها يف راجا. 
تشري اإلشاعات غالبا إىل أن أعضاء مجلس شيوخ . 32

كري  سيلفا  للرئيس  القرارات  يتخذون  الجينق 
والية  إنشاء 28/32  مثل  بقرارات  ارتبطوا  وقد 
يف عام 2015، إضافة إىل الدفع بخطة لهيمنة 
الدينكا عىل جنوب السودان )مقابلة املؤلفة مع 
واو،  مدينة  الفراتيت،  من  املستوى  رفيع  ممثل 
أبريل 2018؛ مقابالت املؤلفة مع ثالثة أفراد من 

املعارضة، بغاري، سبتمرب 2017(. 
الفراتيت، . 33 معارضة  من  زعيم  مع  املؤلفة  مقابلة 

عرب  املؤلف  محادثة  2017؛  ديسمرب  بغاري، 
من  املستوى  رفيع  ممثل  مع  أب  الواتس  تطبيق 
صفحة  2017؛  سبتمرب  الفراتيت،  معارضة 
)غري  الفراتيت  ألسود  الرسمية  بوك  الفيس 

متوفرة منذ عام 2018(. 

راجع قانون الحكومة املحلية يف جنوب السودان . 34
)حكومة جنوب السودان، 2009(. 

الحايل . 35 الحاكم  عن  األمر صدر  بأن  املزاعم  تفيد 
ملدينة واو، أنجيلو تابان بياجو، الذي كان يعمل 
فيها حينها وزيرا للحكومة املحلية وإنفاذ القانون 
)املعلومات مستندة إىل مقابلة املؤلفة مع ممثل 
واو،  باألحداث،  الفراتيت عىل اطالع مبارش  من 

يونيو 2018( 
كانت . 36 أنها  تظهر  لالحتجاجات  فيديو  مقاطع 

احتجاجات سلمية. 
برنامج . 37 يف  املحليني  السكان  من  موظف  قام 

 ، للخطاب  رسمية  غري  برتجمة  العاملي  الغذاء 
الذي تم إلقاؤه باللغة العربية. ومتت اإلشارة إىل 
متت  ممن  العديد  قبل  من  كبري  بشكل  الخطاب 
تحول  نقطة  يناقشون  كانوا  والذين  مقابلتهم 

الرصاع يف واو. 
تحمل الخطابات يف جنوب السودان يف طياتها . 38

معاين خفية غالبا وميكن أن تكون مؤرشا عىل 
دويل  محلل  مع  املؤلفة  )مقابلة  القادم  العنف 
متخصص يف أعايل النيل، جوبا، يونيو 2018(. 

الكبار . 39 القادة  أحد  خميس،  أشعب  اعتقال  تم 
يف معارضة الفراتيت واملدير السابق لتلفزيون 

والية واو. 
الفراتيت، . 40 املؤلفة مع عضو يف معارضة  مقابلة 

مبورو، يونيو 2016. 
فرضت الحكومة األمريكية عقوبات عىل مالونق . 41

 2017 6 سبتمرب  وشخصيات عديدة أخرى يف 
)وزارة الخزينة األمريكية، 2017(، متهمة إياهم 
جنوب  يف  واالستقرار  واألمن  السالم  بتهديد 
السودان. كام فرض مجلس األمن عقوبات عىل 
مسؤوال  باعتباره   2018 يوليو   13 يف  مالونق 
عن، أو رشيكا يف/ اإلجراءات أو السياسات التي 
هددت أمن أو سالم أو استقرار جنوب السودان 
لجنة  تقرير  أن  كام   .)2018 املتحدة،  )األمم 
النهايئ  والتقرير  املتحدة  لألمم  التابعة  الخرباء 
السودان  جنوب  يف  الحقائق  تقيص  للجنة 
باعتباره  إليه  يشريان  األفريقي  لالتحاد  التابعة 
وفظائع  جرائم  عن  مسؤوال  واسع  نطاق  عىل 
جنوب  يف  الحقائق  تقيص  )لجنة  الحرب 

السودان التابعة لالتحاد األفريقي، 2014(. 
عىل سبيل املثال، “بعد مرور يوم عىل األحداث . 42

يف ميبل، فر ما ال يقل عن 16 جنديا و4 ضباط 
الشعبي  الجيش  قاعد  من  النوير  من  قيادة 
األسلحة  )مسح  واو  يف  السودان  لتحرير 
الصغرية، 2014(. وأفاد الجيش الشعبي لتحرير 
السودان “أن ثالثة أشخاص لقوا حتفهم خالل 
االشتباكات التي وقعت عندما فر الجنود” )مسح 

األسلحة الصغرية، 2014(.
معارضة . 43 من  أفراد  ثالثة  مع  املؤلفة  مقابالت 

املؤلفة  مقابلة  2016؛  يونيو  بغاري،  الفراتيت، 
مع مصدر من الفراتيت، مدينة واو، يونيو 2018. 

بحر . 44 غرب  لوالية  الظل  حاكم  تينقو  بيرت  أصبح 
الغزال وكان جزء من الفريق التحضريي لوصول 
رياك مشار إىل جوبا يف عام 2016. وبعد أزمة 
جوبا، فر إىل الخرطوم ومتت ترقيته إىل منصبه 
الشعبي  الجيش  للحركة/  عام  كأمني  الحايل 

لتحرير السودان يف املعارضة. 
الجيش . 45 الحركة/  إىل  االنضامم  كان  حينه،  يف 

الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة هو الخيار 
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املستوى  عىل  املفاوضات  إىل  للوصول  الوحيد 
الجيش  والحركة/  الحكومة  ووقعت  الوطني. 
الشعبي لتحرير السودان يف املعارضة واملحتجزون 
النزاع يف  اتفاقية حل  اتفاق سالم  السابقون عىل 
 2015 أغسطس  يف  السودان  جنوب  جمهورية 
)الهيئة الحكومية الدولية للتنمية )إيقاد(، 2015(. 

زيادة . 46 متت   .1 واإلطار  و3،   2 الخرائط  راجع 
عدد الواليات ليصل إىل 32 والية يف عام 2017 
)حكومة  رقم 1/2017  التأسيس  قرار  مبوجب 
تأثر  عدم  إىل  ونظرا   .)2017 السودان،  جنوب 
والية غرب بحر الغزال السابقة بقرار زيادة عدد 
هذه  تركيز  محور  فإن  والية،   32 إىل  الواليات 
الورقة ينصب عىل التغيري إىل 28 والية. ومتت 
 ”28/32“ مبصطلح  الواليات  عدد  إىل  اإلشارة 

والية يف هذه الورقة. 
حول . 47 املتحدة  األمم  يف  خبري  مع  املؤلفة  مقابلة 

هجرة املاشية واألرايض، جوبا، مايو 2016. 
الغالوينغ هم حراس األمن املسلحون التقليديون . 48

الذين يرافقون رعاة املاشية من واليات قوقريال 
الرشقية وتونج )والية واراب سابقا(. 

املتحدة . 49 األمم  من  التقارير  من  العديد  أبرزت 
ورعاة  املزارعني  بني  التوترات  املدين  واملجتمع 

املاشية خالل هذه الفرتة. 
األمم . 50 يف  معلومات  محلل  مع  املؤلف  مقابلة 

املتحدة، جوبا، مارس 2016؛ مقابلة املؤلفة مع 
محلل شؤون مدنية يف األمم املتحدة، مدينة واو، 
أخرى  أماكن  الحال يف  هو  2018. وكام  يونيو 
يف جنوب السودان، فإن املاشية التي تعود لكبار 
لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/  يف  الضباط 
السودان أو كبار املسؤولني يف الحكومة محمية 
سياسيا بالغالب، مبا يف ذلك من قبل قوات األمن 

)كوبالند، 2016، ص. 35(. 
يف . 51 مدنية  شؤون  محلل  مع  املؤلفة  مقابالت 

مدينة  السودان،  جنوب  يف  املتحدة  األمم  بعثة 
واو، يونيو 2016؛ مقابالت املؤلفة مع أفراد من 

املجتمع املحيل، بازيا، يونيو 2018. 
تم اتهام تاي تاي بانه دافع أسايس يف تحريك . 52

العنف الجامعي يف هجوم عام 2015 يف والية 
الوحدة وبجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 
 ،2016 السودان،  املعنية بجنوب  الخرباء  )لجنة 

الصفحات19 و24(. 
الذي . 53 الوقت  خالل  الخاصة  املؤلفة  مالحظات 

قضته يف واو يف مارس ويونيو 2016. 
وحي . 54 خمسني،  حي  جديد،  بغاري  يف  تحديدا 

بازيا جديد. 
مقابالت املؤلفة مع موظفني طبيني، مدينة واو، . 55

مارس 2016 )منظمة أطباء بال حدود، 2016(. 
واو، . 56 مدينة  عيان،  شهود  مع  املؤلفة  مقابالت 

مارس 2016.
مقابلة املؤلفة مع موظفي املستشفى، مدينة واو، . 57

زيارة  خالل  املؤلفة  مالحظات  2016؛  مارس 
ملستشفى واو، مارس 2016. 

يونيو . 58  23 يف  منصبه  من  وايا  الحاكم  عزل  تم 
2016 واعتقاله من قبل جهاز األمن واملخابرات 
الوطني بعد يومني تحت ذريعة أنه كان مسؤوال 
تربيون،  واو )سودان  مدينة  األمن يف  عدم  عن 
نطاق  عىل  املعتقد  ومن  2016ج(.  2016ب؛ 
أنه تعرض لالعتقال نتيجة محاولة وقف  واسع 
العنف املخطط له يف واو يف 24 يونيو 2016. 

كبري يف . 59 بشكل  األمنية  الحوادث  عن  اإلبالغ  تم 
املستجدات اليومية عن األوضاع األمنية من قبل 
األمم املتحدة منتدى املنظامت غري الحكومية يف 

جنوب السودان. 
منطقة . 60 السابقة  الغزال  بحر  غرب  والية  غطت 

متتاز  حني  يف  السكان.  قليلة  ولكنها  شاسعة 
الغربية وأويل  الغزال وأويل  واليات شامل بحر 
بكتافة  ملوال،  دينكا  يقطنها  التي  الشاملية، 

سكانية أكرب. 
املستوى، . 61 رفيع  دويل  محلل  مع  املؤلفة  مقابلة 

ممثل  مع  املؤلفة  مقابلة  2016؛  يوليو  جوبا، 
2016؛ مقابلة  مجتمع مدين، مدينة واو، يونيو 
واو،  مدينة  األمن،  قوات  يف  عنرص  مع  املؤلفة 

يونيو 2016. 
مقابلة املؤلفة مع عنرص يف قوات األمن الوطنية، . 62

مدينة واو، يونيو 2016؛ مقابلة املؤلفة مع ممثل 
للمعارضة، واو، يونيو 2016؛ مقابلة املؤلفة مع 
جوبا،  املتحدة،  األمم  يف  املستوى  رفيع  محلل 

يوليو 2016. 
التقارير . 63 يف  جيدا  األخري  القتال  توثيق  تم 

واملوجزات األمنية الداخلية لألمم املتحدة. 
بشأن . 64  )2018( اكونوميست  ذا  مجلة  راجع 

املخالفات املستمرة لوقف إطالق النار منذ اندالع 
الرصاع الحايل. 

خالل . 65 اإلنسانية  اإلغاثة  وكالت  من  تقارير 
وتقارير  صور  إىل  إضافة  املؤلفة  مقابالت 
املؤلفة  وشاركت  امليدان.  يف  مصادر  قدمتها 
2017 وهي عىل  يف االستجابة لألزمة يف عام 

اطالع مبارش باألحداث. 
يف 2 سبتمرب 2018، أصدر الرئيس سيلفا كري . 66

الشعبي  الجيش  اسم  بتغيري  رسميا  مرسوما 
الشعبية  الدفاع  قوات  إىل  السودان  لتحرير 

لجنوب السودان )سودان تربيون، 2018(. 
مالحظات املؤلفة بناء عىل زيارة ملناطق مبورو . 67

وبغاري يف 29 سبتمرب و1 أكتوبر 2018. 
نظرا إىل صغر شبكة املحاورين يف راجا وضعف . 68

الهواتف  استقبال  انقطاع  بسبب  االتصاالت 
النقالة وقلة وجود الهواتف عرب األقامر الصناعية 
يف امليدان، كان جمع املعلومات حول هذه املنطقة 

الشاسعة وقليلة السكان صعبا للغاية. 
مقابالت املؤلف مع العديد من عنارص معارضة . 69

الفراتيت، 2017؛ مقابلة املؤلفة مع محلل محيل 
واو،  مدينة  املتحدة،  األمم  يف  املستوى  رفيع 

يونيو 2018. 
تتواجد حركة العدل واملساواة يف جنوب السودان . 70

الشعبي  الجيش  استخدم  وقد  طويل.  وقت  منذ 
مرتزقة،  كقوات  عنارصها  السودان  لتحرير 
ويشارك عنارص الحركة يف التجارة يف مختلف 
مناطق الدولة )مسح األسلحة الصغرية، 2013، 
ص. 2( كام تسيطر حركة العدل واملساواة عىل 

تجارة الفحم يف جوبا. 
راجا . 71 يف  االشتباكات  كانت  املثال،  سبيل  عىل 

اغتيل  ملحاولة  مبارشة  نتيجة   2016 يونيو  يف 
استهدفت الحاكم رزيق. 

مقابلة املؤلفة مع محلل محيل يف األمم املتحدة، . 72
باحث  من  داخيل  موجز  2018؛  أبريل  جوبا، 

دويل، جوبا، سبتمرب 2018. 
باملوارد . 73 غنيا  حدوديا  جيبا  كنجي  كافيا  تعترب 

املعدنية والسيطرة عليها متنازع عليها. فقد كانت 
باعتبارها  السودان  جنوب  سيطرة  تحت  سابقا 

جزء من راجا، وتخضع حاليا إلدارة جنوب دارفور 
يف السودان )توماس، 2010، ص. 6-11(. 

مقابلة املؤلفة مع محلل محيل يف األمم املتحدة، . 74
خبري  مع  املؤلفة  حوار  2018؛  أبريل  جوبا، 
السودان،  بجنوب  املعنية  الخرباء  لجنة  أسلحة، 

مارس 2018. 
شاهدت املؤلفة بنفسها الروابط املشار إليها يف . 75

الورقة وتواجد معارضة الزاندي يف منطقة راجا 
واليتي  يف   2018 ويونيو   2017 ديسمرب  يف 

لول وبودوي. 
كبار . 76 باعتقال  األحداق  عن  الروايات  إحدى  تفيد 

قادة الزاندي من قبل الفراتيت/ الحركة/ الجيش 
بسبب  املعارضة  يف  السودان  لتحرير  الشعبي 
تربط  حني  يف  املدنيني،  ضد  املرتكبة  الفظائع 
رواية أخرى وجود الزاندي يف منطقة والية غرب 

بحر الغزال السابقة بالحاجة االقتصادية. 
املستوى . 77 رفيع  محيل  محلل  مع  املؤلفة  مقابلة 

موجز  2018؛  أبريل  جوبا،  املتحدة،  األمم  يف 
2018؛  داخيل من باحث دويل، جوبا، سبتمرب 
مالحظات املؤلفة الخاصة خالل البعثات امليدانية 

يف واليتي لول وبودوي. 
حامية . 78 موقع  استضاف   ،2018 أغسطس  يف 

األمم  )بعثة  شخصا   17,732 واو  يف  املدنيني 
املتحدة يف جنوب السودان، 2018ب( يف حني 
 9,796 يونيو  يف  الجامعية  املراكز  استضافت 
 .)2018 شخصا )تنسيق أنشطة وإدارة املخيم، 
هذه  دقة  بشان  الشكوك  بعض  هناك  أن  غري 
تسجيل  تم   ،2018 عام  منتصف  فمنذ  األرقام. 
انخفاض جذري يف أعداد األشخاص املوجودين 
يف موقع حامية املدنيني واملراكز الجامعية، مع 
األشخاص.  هؤالء  مصري  حول  بسيط  توضيح 
ويف يوليو 2018، عىل سبيل املثال، تم تسجيل 
ما يزيد عىل 29,000 شخص يف موقع حامية 
املدنيني )بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، 
يف  التباين  سبب  املعروف  غري  ومن  2018أ(؛ 

األرقام األخرية. 
مقابالت املؤلفة مع سكان موقع حامية املدنيني . 79

2018؛  يونيو  واو،  مدينة  الجامعية،  واملراكز 
مالحظات املؤلفة. 

مقابالت املؤلفة مع سكان موقع حامية املدنيني . 80
واملراكز الجامعية، مدينة واو، يونيو 2018. 

األمم . 81 يف  املستوى  رفيع  محلل  قدمها  مالحظة 
املتحدة، مدينة واو، أبريل 2018. 

املحليني . 82 املوظفني  من  العديد  مع  املؤلفة  مقابلة 
مدينة  أحيائهم،  إىل  عادوا  ممن  املتحدة  األم  يف 
واو، مايو 2018؛ مالحظات املؤلفة خالل زيارات 

إىل األحياء املترضرة، مدينة واو، يونيو 2018.
مدينة . 83 الفراتيت،  السكان  أحد  مع  املؤلفة  مقابلة 

واو، يونيو 2018؛ مقابلة املؤلفة مع محلل دويل 
مايو  جوبا،  املتحدة،  األمم  يف  املستوى  رفيع 
2018؛ مالحظات املؤلفة خالل زيارة إىل سوق 

واو ومناقشات مع ماليك املحالت. 
القائد العام للفرقة الخامسة اعتبارا من نوفمرب . 84

2018 هو اللواء كري كيري كري. 
أكول كور من الدينكا من واراب وتم تسميته من قبل . 85

لجنة الخرباء يف العديد من التقارير ويف التقرير 
النهايئ للجنة تقيص الحقائق يف جنوب السودان 
التابعة لالتحاد األفريقي )لجنة تقيص الحقائق يف 
جنوب السودان التابعة لالتحاد األفريقي، 2014( 

كرشيك يف التحضري لجرائم الحرب. 
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مقابلة املؤلفة مع موظف دويل يف األمم املتحدة، . 86
جوبا، أغسطس، 2017. 

السابق . 87 يف  جيلينغي  نارص  مارسيلو  بيرت  كان 
املوارد  وتطوير  العامة،  والخدمة  للعمل،  وزيرا 
البرشية يف الحكومة االنتقالية للوحدة الوطنية، 
لرياك  والئه  بسبب  واستبداله  طرده  تم  ولكن 

مشار. 
الجيش . 88 الحركة/  خرست   ،2017 أغسطس  منذ 

كافة  املعارضة  يف  السودان  لتحرير  الشعبي 
الغربية  الضفة  وعىل  ملكال  حول  مناطقها 
للنيل، ومناطق واسعة من أرايض والية الوحدة 
بغاري  إىل  إضافة  االستوائية  وغرب  وجونقيل 

مؤخرا )راجع الخريطة 1(. 
الفراتيت . 89 من  املستوى  رفيعو  ممثلو  هناك  ليس 

يف الحكومة الحالية يف جوبا. 
املعارضة، . 90 أفراد  من  العديد  من  املؤلفة  مقابلة 

حوار  2018؛  يونيو   2017- سبتمرب  بغاري، 
املعنية  الخرباء  لجنة  أسلحة،  خبري  مع  املؤلفة 

بجنوب السودان، مارس 2018. 
مقابالت املؤلفة عرب تطبيق الواتس أب مع ثالثة . 91

محللني محليني، واو وجوبا، 2018. 
سام . 92 الفرنسية  األنباء  وكالة  مراسل  مع  مقابلة 

الذي  االجتامع  يف  حارض  كان  الذي  مادنيك، 
نظمته آلية مراقبة وقف إطالق النار والرتتيبات 
األمنية االنتقالية بني الفريق الركن أشعب خميس 

والحكومة، 22 نوفمرب 2018. 
2016؛ . 93 املؤلفة مع قائد معارضة، بغاري،  مقابلة 

مقابلة املؤلفة مع ممثيل املعارضة، بغاري، 2018. 
أشعب خميس، . 94 الركن  الفريق  مع  املؤلفة  مقابلة 

منطقة بغاري، 2017. 
العزيز . 95 عبد  داكومي  أحمد  موىس  اللواء  يرتأس 

الفرقة )6ب(.. 
وثائق رسية اطلعت عليها املؤلفة. . 96
مقابالت املؤلفة مع الفريق الركن أشعب خميس، . 97

 2017 وديسمرب  أغسطس  بغاري،  منطقة 
ونوفمرب 2018. 

الحكومة . 98 هجامت  أدت   ،2018 أغسطس  حتى 
منطقة  عىل  السيطرة  إىل  أوجانغ  اللواء  بقيادة 
مبورو/ بيسيليا إىل الغرب من واو مبارشة. وتم 

فقدان هذه املنطقة يف أغسطس 2018. 
قبلية . 99 من  خميس  أشعب  الركن  الفريق  ينحدر 

البالندا فريي من منطقة بغاري، يف حني ينحدر 
أوجانغ من قبيلة البالندا بوور من بازيا.

جنوب . 100 يف  املتحدة  األمم  لبعثة  رسية  وثائق 
السودان اطلعت عليها املؤلفة، سبتمرب 2017. 

وقف . 101 مراقبة  آلية  يف  االرتباط  ضباط  يراقب 
إطالق النار والرتتيبات األمنية االنتقالية مناطق 
الدائم  النار  النزاع لتقييم مخالفات وقف اطالق 
للمراقبة  املشرتكة  اللجنة  إىل  النتائج  ورفع 
الحكومة  من  مراقبني  تعيني  ويتم  والتقييم. 

واملعارضة لضامن توازن اآلراء. 
اعتبارا من نوفمرب 2018، شغل تابان دينق غاي . 102

السودان.  لجنوب  األول  الرئيس  نائب  منصب 
باسم  الرئييس  املفاوض  مىض  ما  يف  كان  وقد 
يف  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش  الحركة/ 
املعارضة مبوجب اتفاقية حل النزاع يف جمهورية 
يف  مشار  أزاح  أن  إىل  األولية،  السودان  جنوب 
األول  الرئيس  نائب  2016 وتوىل منصب  يوليو 
يف الحكومة االنتقالية للوحدة الوطنية األصلية. 

األمم . 103 املحللني يف  اثنني من  املؤلفة مع  مقابالت 
مارس  فرباير-  وجوبا،  واو  مدينة  املتحدة، 
2017؛ مقابلة املؤلفة مع قائد معارضة، منطقة 

بغاري، سبتمرب 2017. 
شهدته املؤلفة، مبورو، يونيو 2018. . 104
اجتامع املؤلفة مع قائد الفرقة الجديد اللواء دانيل . 105

جوزيف دونغو يف بغاري، نوفمرب 2018. 
النزاع . 106 حل  اتفاقية  إحياء  إعادة  عىل  التوقيع  تم 

يف جمهورية جنوب السودان من قبل الحكومة 
الجيش  الحركة/  و  الوطنية  للوحدة  االنتقالية 
)نيابة  املعارضة  يف  السودان  لتحرير  الشعبي 
عن جميع أعضائها، مبا يف ذلك أسود الفراتيت( 
يف  املعارض  والتحالف  السابقني  واملحتجزين 
السياسية  لألحزاب  السودان، وهو مظلة  جنوب 
)االئتالف الوطني لألحزاب السياسية( واألطراف 
الضامنة  والجهات  واملؤيدين  األخرى  املعنية 
واملبعوث  وأثيوبيا  وكينيا  )السودان  لالتفاقية 
الخاص للهيئة الحكومية الدولية للتنمية )إيقاد(. 

شاغلو املنصب املرجحون هم سيلفا كري ورياك . 107
وتوماس  إيغا  وواين  غاي  دينق  وتابان  مشار 

سرييلو أو جوزيف باكاسورو وريبيكا قرنق. 
تنص االتفاقيات األمنية إنشاء معسكرات للقوات . 108

الدولة ويتبع ذلك  أنحاء  املواقع يف مختلف  يف 
قوة  أو  رشطة  قوة  أو  واحد  جيش  يف  دمجها 
أمنية )الهيئة الحكومية الدولية للتنمية )إيقاد(، 

2018، ص. 31-41( 
محللون . 109 يدعمه  الذي  الخاص  املؤلف  تحليل 

آخرون من جنوب السودان. 
بعد . 110 مبادرة سالم محلية  الكنائس  أطلق مجلس 

الحركة/  الحكومة و  نجاح وساطته بني ممثيل 
املعارضة  يف  السودان  لتحرير  الشعبي  الجيش 
منهجا  أن  املعتقد  ومن  االستوائية.  غرب  يف 

مامثال ميكن أن ينجح يف واو. 
الكنيسة . 111 يف  سابق  عضو  مع  املؤلفة  مقابلة 

مقابلة  2018؛  يونيو  واو،  مدينة  الكاثوليكية، 
املؤلفة مع ممثل مجتمع مدين، مدينة واو، يونيو 

 .2018
نوفمرب . 112 منذ  أسقفا  مجاك  دينق  رودولف  كان 

2017. ومل يتم  1995 وحتى وفاته يف مارس 
استبداله حتى اآلن. 

ينحدر األب ماركو مانغو من قبيلة البالندا فريي . 113
من بغاري. 

الكنيسة . 114 يف  سابق  عضو  مع  املؤلفة  مقابلة 
مقابلة  2018؛  يونيو  واو،  مدينة  الكاثوليكية، 
املؤلفة مع ممثل مجتمع مدين، مدينة واو، يونيو 

 .2018
مدينة . 115 مدين،  مجتمع  ممثل  مع  املؤلفة  مقابلة 

واو، يونيو 2018.
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