
�صلحة ال�صغيرة 2007: موجز الف�صل 10 م�صح الأ

القالقل الم�ستمرة

من فى جنوب ال�سودان  العنف الم�سلح وعدم الأ

منية الراهنة التى تواجه جنوب ال�سودان فى م�ساعيه لتنفيذ اتفاق ال�سالم اله�ش المبرم مع الخرطوم. فهو يظهر اأنه على الرغم  يعر�ش هذا الف�سل قائمة بالتهديدات الأ

�سلحة  من تنفيذ اتفاق ال�سالم ال�سامل منذ مطلع 2005، فاإن جنوب ال�سودان فى مرحلة »ما بعد ال�سراع« مازال يفتقر فى جوهره اإلى ال�ستقرار فى منطقة تعج بالأ

ال�سغيرة والخفيفة. 

الجنوب،  ي�سهدها  التى  ال�سيا�سى  النتقال  الف�سل من خالل تحليل عملية  المنطقة. ويطرح  الرئي�سية فى  منية  الأ التهديدات  �سواء على  الأ ت�سليط  اإلى  الف�سل  وي�سعى 

�سئلة التالية:  ن�سانى، الأ من الإ وت�ساعف اأعداد الجماعات الم�سلحة، ودور واآثار العنف الم�سلح على مجتمعاته المحلية، والجهود الرامية اإلى تح�سين الأ

بناء جنوب ال�سودان منذ اإبرام اتفاق ال�سالم ال�سامل؟  منى بالن�سبة لأ ·        هل  تح�سن الو�سع الأ

منية الكبيرة التى ما زالت تواجه المنطقة؟  ·        ما هى التهديدات الأ

ن�سانى؟  من الإ طار الذى يطرحه اتفاق ال�سالم ال�سامل لتح�سين الأ ·        ما هو الإ

·        اإلى اأى مدى يحقق اتفاق ال�سالم ال�ستقرار وال�سمولية؟ 

خر اأن تحويل نف�سها  فهو يتوا�سل اإلى اأنه بالرغم من اأن الحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان ت�سق طريقها قدما نحو تنفيذ اتفاق ال�سالم التاريخى، فاإنه يثبت يوما تلو الآ

اإلى حكومة فاعلة وجنى عوائد ال�سالم المتوقعة على نطاق وا�سع اأمر بالغ ال�سعوبة. 

التحتية  البنية  اإلى مرافق  العالم، وافتقار �سبه كامل  مهات فى  طفال والأ الأ �سرات فيما يتعلق بالتعليم وكذلك وفيات  الموؤ اأدنى  ال�سودان بع�سا من  وي�سجل جنوب 

طر القانونية بمقت�سى اتفاق ال�سالم ال�سامل، فاإنه يتعين على حكومة جنوب ال�سودان حقيقة  �سا�سية. وبرغم اإحراز تقدم فى اإقامة الموؤ�س�سات ال�سرورية  وو�سع الأ الأ

دارية، وعدم وجود اإ�سراف مدنى لها ب�سكل كامل، ومحدودية مواردها من الكوادر الب�سرية الماهرة، تمثل  اأن تبنى نف�سها من ال�سفر اإذ مازال افتقارها اإلى الخبرة الإ

دارة ولتبادل  الإ �ساءة  اأمام تحقيق تقدم. وهناك فر�ش كبيرة لإ عقبات كئود 

هناك  ولكن  ال�سامل،  ال�سالم  اتفاق  تنفيذ  يتم  ومازال  بالف�ساد.  التهامات 

مجموعة من العوامل الموؤتلفة تتاآمر لتعطيل اإحراز تقدم، لي�ش اأقلها النتهاكات 

الم�ستمرة من جانب عنا�سر مناوئة فى الخرطوم. 

واإجراء  الحدود  وتر�سيم  لل�سكان  تعداد  لعمل  الجارية  ال�ستعدادات  و�سمن 

2011، تجد  انتخابات قبل تنفيذ ا�ستفتاء حا�سم على ف�سل الجنوب فى عام 

ال�سكوك  فت�سافر  خا�سة.  ب�سورة  حرجة  مرحلة  فى  نف�سها  ال�سالم  عملية 

المنطقة  فى  الم�سلحة  الجماعات  من  العديد  ووجود  الطرفين،  بين  العميقة 

والمظالم  وا�سع،  نطاق  على  ال�سغيرة  �سلحة  الأ على  الح�سول  �سبل  وتوافر 

احتمالت  جميعا  تمثل  كامل  �سبه  ب�سكل  عمل  فر�ش  وجود  وعدم  الكثيرة، 

كامنة مدمرة. 

ونورد فيما يلى النتائج الرئي�سية لهذا الف�سل:    

منى بالن�سبة لقطاعات  ·         ف�سل اتفاق ال�سالم ال�سامل فى تح�سين الو�سع الأ
كبيرة من ال�سكان. 

فراد.  ·        تف�سى العنف الم�سلح ومعدلت الجرائم بين الأ

�سلحة ال�سغيرة واإ�ساءة ا�ستخدامها  ·        هناك فر�ش كبيرة للح�سول على الأ
من جانب جميع قطاعات المجتمع. 

�سرة والما�سية  �سلحة ال�سغيرة تحركه الحاجة اإلى حماية الأ ·        الطلب على الأ
فى ظل عدم وجود قوات اأمن فاعلة. 

·        مازالت انتهاكات اتفاق ال�سالم ال�سامل قائمة ومن المحتمل اأن ت�ستمر. 

امراأة م�صلحة تحمل كال�صينكوف تعد وجبة الع�صاء بجوار طفلها فى منزلها. برومبيك، على بعد 
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·        من المحتمل اأن توؤدى الموارد الطبيعية لل�سودان، ول�سيما حقول نفطه، اإلى اإ�سعال �سراعات م�ستقبلية بين ال�سمال والجنوب. 
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 ن�سبة مئوية

)N=079621( مان منذ اإبرام اتفاق ال�صالم ال�صامل من والأ ال�سكل 10-1 الأ

الم�سدر: Garfield )2007، �سفحة 32(

 بدء الم�سح

 نهاية الم�سح

رغم ا�ستمرار الجهود الرامية اإلى تح�سين اأمن الب�سر – بما فى ذلك ان�سحاب القوات الم�سلحة ال�سودانية من الجنوب وتنفيذ برامج لنزع اأ�سلحة المدنيين والتخطيط لعمليات 

دماج – فهناك الكثير من ال�ستباكات المتفرقة التى تندلع وح�سد للقوات الم�سلحة فى مناطق الحدود ال�ستراتيجية. وي�سود العتقاد  نزع ال�سالح، وت�سريح الجنود واإعادة الإ

باأن تر�سيم الحدود، الذى يقرر اأين تقع الموارد الطبيعية المهمة �سيوؤدى اإلى ن�سوب �سراع فى الم�ستقبل.

منى بالن�سبة لقطاعات كبيرة من ال�سكان. ف�سل اتفاق ال�سالم ال�سامل فى تح�سين الو�سع الأ

�سعال �سراع فى الم�ستقبل. فال�سودان يقع فى قلب واحدة من اأكبر اأ�سواق ال�سالح فى العالم المفعمة بالن�ساط، والتى نجمت عن عقود من  وهناك وفرة من الموارد الالزمة لإ

جرامى فى المنطقة. وي�سترك جنوب ال�سودان فى حدود �سهلة  الثورات وعمليات التمرد والحروب الأهلية والحروب بالوكالة وال�سدامات الجماعية و�سعف الحكومة والعنف الإ

الختراق مع كل من جمهورية اأفريقيا الو�سطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية واإثيوبيا وكينيا واأوغندا، وجميعها دول �سهدت حروب داخلها اأو مع دول اأخرى اأو �سهدت 

�سلحة على عدد من بلدان المنطقة، بما فى ذلك ال�سودان، ولكن مازال من الع�سير للغاية تنفيذه.  �سدامات عامة دامية. وفر�ست الأمم المتحدة حظرا على الأ

تحديد  ال�سعب  مازال من  ذلك  ومع  ال�سودان،  الأمن فى جنوب  تف�سى عدم  فى  ي�سهم  الم�سلحة  والجماعات  النارية  �سلحة  الأ انت�سار  اأن  وا�سع  نطاق  به على  الم�سلم  ومن 

�سلحة النارية. ويقدم هذا  المعلومات الخا�سة بمدى وتواتر حوادث العنف الم�سلح، وهو ما ينطبق اأي�سا على المعلومات الموثوق بها ب�ساأن انت�سار حيازة المدنيين لالأ

�سلحة النارية فى ولية البحيرات – اإذ اعترف 35 فى المائة ممن �سملهم الم�سح باأنهم اأو اأحد ممن يعي�سون  �سر ك�سف عن معدلت مرتفعة لحيازة الأ الف�سل نتائج م�سح لالأ

فى مجتمعهم ال�سكنى يملكون �سالحا ناريا. كما اأماط الم�سح اللثام عن وجود معدلت مرتفعة لمن �سقطوا �سحايا. فقد وجد فى المتو�سط اأن هناك اأ�سرا تعر�ست على 

�سلحة النارية هى ال�سالح ال�سائد الم�ستخدم فى عمليات العنف.  قل لعملية �سرقة ولم�ساجرتين ولهجوم م�سلح واحد تقريبا منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�سامل. وكانت الأ الأ

من المحتمل اأن توؤدى الموارد الطبيعية لل�سودان اإلى اإ�سعال �سراع فى الم�ستقبل بين ال�سمال والجنوب. 

وعالوة على ذلك، يهيب الف�سل بالمانحين و�سناع ال�سيا�سة على م�ستوى العالم تركيز وقتهم وتمويلهم على جنوب ال�سودان لتن�سيط الدعم المقدم لعملية ال�سالم. فمن 

طراف التفاق  دماج واإ�سالح قطاع الأمن، واأن تحترم جميع الأ �سلحة وت�سريح الجنود واإعادة الإ اأن يتم تنفيذ اتفاق ال�سالم ال�سامل بمقت�سى برامج نزع الأ المهم ب�سدة 

اأن يجدد �سناع ال�سيا�سات  ن  اإلى تحويل قدر كبير من الهتمام الدولى بعيدا عن جنوب ال�سودان، ومن المهم جدا الآ  2003 اأزمة دارفور منذ عام  ن�سا وروحا. واأدت 

التزامهم نحوه. 


