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 ملخص

التطورات المتسارعة األخيرة التي شهدتها جنوب السودان طرحت العديد من اإلشكاليات حول أسباب تجددها من ناحية، 

د االشتباكات يرجع إلى البُعدْين اإلثني وسبل تسويتها من ناحية ثانية، والسيناريوهات المتوق عة من ناحية ثالثة. فتجدُّ

"المتمثل في الخالف التقليدي بين الدينكا والعبها األبرز الرئيس "سيلفا كير"، والنوير والعبها األبرز "مشار"، فضالا 

عرقلة تنفيذ بنود اتفاق  عن الخالف السياسي المتمثل في التنازع حول الهيمنة والزعامة. هذه الصراعات أسهمت في

السالم الذي تم التوصل إليه العام الماضي في أديس أبابا، والذي يقضي بمجموعة من الترتيبات أبرزها تقاسم السلطة بين 

قوات الطرفين، لكن عرقلة كير تنفيذه، دفعت المجتمع الدولي للبحث في كيفية احتواء هذا الصراع، وهنا برزت فكرة 

ولية الموجودة هناك منذ استقالل البالد قبل خمس سنوات، أو إرسال قوات إقليمية من قِبل دول المنظمة تعزيز القوات الد

الحكومية للتنمية "إيجاد" باعتبارها قد تكون أكثر قبوالا من القوات الدولية التي فشلت حتى في تأمين النازحين الذين لجؤوا 

ا للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة. ويبدو أن االتجاه الثاني كان إليها؛ هرباا من الحرب رغم استناد قرار تأسيسه

األقرب للحدوث، خاصة في ظل رفض كير لفكرة التدويل. وتبقى هناك عدة إشكاليات تواجه عمل هذه القوات اإلقليمية، 

م عمله كنائب أول للرئيس. ربما أبرزها قدرتها على تأمين العاصمة جوبا، وإخراج المتقاتلين، وعودة مشار لممارسة مها

هذه التطورات تجعلنا أمام ثالثة سيناريوهات، منها: تحقيق االستقرار المنشود وإتمام تنفيذ اتفاق أديس أبابا للسالم 

"، أو تخلص المجتمع الدولي من كلٍّ من مشار وكير باعتبارهما سبب األزمة، أو دخول البالد في 2015"أغسطس/آب 

 حة.أتون حرب أهلية مفتو

 

 مقدمة

 

يبدو أن شهر يوليو/تموز بات يحمل من الذكريات األليمة لدولة جنوب السودان الوليدة أكثر مما يحمل من ذكريات سعيدة، 

ا اغتيال قائد الجنوب ومهندس االستقالل جون جارانج 2011فرغم أنه شهر االستقالل عن الخرطوم عام  ، إال أنه شهد أيضا

 "دولة جنوب السودان بين احتماالت السالم وتجدد الحرب األهلية. رويتيرز"
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، وذلك بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاقيات نيفاشا التي مهَّدت لهذه اللحظة 2005في حادث تحطُّم مروحية غامض عام 

"، اندلعت بوادر الحرب األهلية بين شركاء األمس الرئيس سيلفا كير، 2013التاريخية. وبعد االستقالل بعامين فقط "أي 

فاء الثاني من منصبه بدعوى السعي لتقويض ونائبه رياك مشار التي يبدو أنها بدأت ولم تنتِه حتى اآلن؛ حيث قام األول بإع

؛ مما أسفر عن مصرع أكثر من عشرة آالف 2015حكمه، خاصة بعدما أعلن مشار نيته الترشح في االنتخابات الرئاسية 

، ورغم دخول مشار العاصمة جوبا كنائب أول للرئيس بموجب اتفاقية السالم الموقعة في 2016شخص. وفي يوليو/تموز 

ا خالل لقاء جمع بينهما في القصر الرئاسي 2015"أغسطس/آب أديس أبابا  "، إال أن االشتباكات اندلعت بين الجانبين مجددا

ا استهداف مقر مشار في منطقة الجبل على بُعد  كيلومترات فقط  5بجوبا لبحث تنفيذ باقي استحقاقات االتفاق، وكان واضحا

 منطقة الخطر.من القصر الرئاسي، لكن قواته نجحت في إبعاده عن 

ده، وسبل تسويته، السيما بعدما أسند مجلس األمن في العاشر من  هذا الصراع يطرح عدة تساؤالت حول أسباب تجدُّ

 Inter-governmental Authorityلقوات الحماية اإلقليمية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية "اإليجاد"  2016أغسطس/آب 

on Development وائه، رغم وجود قوات دولية هناك. كما يطرح في األخير تساؤالا حول التدخل من أجل احت

ا، وبينهما يقف خيار رحيل  السيناريوهات المتوقعة، والتي تدور ما بين تفعيل اتفاق السالم أو اندالع الحرب األهلية مجددا

 كير ومشار باعتبارهما أساس المشكلة.

 

 األسباب الداخلية للصراع

 

ا؛ مما يجعل عملية تسويته يمكن القول بأن الصرا ا سياسي اا فحسب، وإنما صراع إثني أيضا ع في جنوب السودان ليس صراعا

 CONFLICTمعقدة للغاية، إذ ال تتوقف على التوصل إلى اتفاقيات سياسية هنا أو هناك في إطار مفاهيم تسوية الصراع 

SETTLEMENT بقدر احتياجه لعملية حل الصراع من جذوره ،CONFLICT RESOLUTION  في إطار عملية

ا من عملية حفظ السالم الراهنة PEACE BUILDINGبناء السالم   .PEACE KEEPIMG، والتي تعدُّ أكثر تعقيدا

 

 البعد اإلثني

 

وتضم  % من مجموع السكان،65 ة رئيسة، أبرزها النيليون الذين يشكلونيضم جنوب السودان ثالث مجموعات إثنيَّ 

 .والشلك ،والنوير ،ينكاالد :قبائل أساسية هي ثالث

وينحدر منها السلطات ، % من إجمالي السكان40وتشكل ، قبيلة الدينكا: وهي كبرى المجموعات اإلثنية في السودان  -1

 .وغيرهم ،دينق ألور، سيلفا كير، مثل جون جارانج 1983الحاكمة في الحركة الشعبية منذ الحرب األهلية عام 

النوير في فضاء جغرافي ويسكن  % من مجموع السكان.20حيث تشكل ، لة بعد الدينكاقبيلة النوير: وهي ثاني أكبر قبي -2

التي كان يفترض أن يتم فيها إنشاء  ،في واليات أعالي النيل والوحدة "حيث مناطق النفط" ومنطقة جونجلي ايقع أساسا 

النوير عدد من القيادات الحاكمة وينحدر من  .إلمداد مصر والسودان بعدة مليارات من مياه نهر النيل ؛قناة جونجلي

ونائب رئيس الحركة ، وإن جاؤوا في مرتبة تالية للدينكا، ومن أبرزهم رياك مشار النائب األول لرئيس البالد، اأيضا 

ر هذا الصراع األخير بين سيلفا وربما يفس  ، وهناك صراعات تاريخية بين النوير والدينكا على السلطة السياسية .الشعبية

 "."النوير ورياك مشار، لدينكا""ا كير

% من حجم السكان"، وتعيش على الضفة الغربية والشرقية للنيل 5" اوهي أقل المجموعات الثالث تعدادا  لك:قبيلة الش  -3

ومن أبرز قياداتها وزير  ."الرث"وهي ذات نظام سياسي مركزي تحت قيادة ملك أو سلطان يُطلقون عليه لقب  األبيض،

 .(1)للحركة باجان أموم واألمين العام، الم أكولالخارجية األسبق 
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 فضالا ، على حساب الدولة من ناحية لعل من أبرزها الوالء لها ،ب عليه عدة أمور سلبيةويالحظ أن وجود القبيلة ترتَّ 

دينكا وإذا كان الخالف األساسي بين ال ،عن حدوث حالة من عدم االستقرار السياسي عندما يتم تسييس الخالفات القبلية

وكذلك الخالف ، إال أن هذا ال يعني عدم وجود خالفات أخرى مثل خالفات النوير والمورلي بشأن ملكية الماشية، والنوير

مما جعل كير يضطهدها بعد ذلك برفضه ضم  ؛بين الدينكا وقبيلة الفراتيت التي تحالفت مع حكومة الخرطوم قبل االنفصال

ثنية من أخطر المشكالت التي تواجه قضية االندماج القومي في هذه ي ستظل المشكلة اإلوبالتال .(2)لى جيش الجنوبإشبابها 

 ا.فإن جنوب السودان ال يحتاج فقط لتسوية الصراع بقدر االحتياج لحله أيضا  مَّ الدولة الوليدة. ومن ث  

 
 

 البعد السياسي

 

لكنها ربما تتجاوزه ، ا بالبعد اإلثنيغلفة أحيانا خبة السياسية في الجنوب والمويقصد به الخالفات التي تدور بين النُّ 

مشار، الم  رياك فالشخصيات الثالث البارزة على الساحة اآلن "سيلفا كير، بسبب األطماع السياسية لشركاء األمس. ؛اأيضا 

إال أنها ، مي للشلك"الثاني للنوير، بينما الثالث ينتينتمي في حين ، "األول ينتمي للدينكا أكول" بالرغم من اختالفها القبلي

رف بانقالب الناصر، فيما عُ  1990فعقب انشقاق مشار عن الحركة الشعبية أوائل عام  ؛ا في فترة من الفتراتتحالفت معا 

 كولأ من الم ا كال ا رفت باسم حركة تحرير جنوب السودان، أغلبها من النوير، لكنها ضمت أيضا قام بتشكيل حركة جديدة عُ 

"الدينكا"، وأعلنت  والرئيس الحالي سلفا كير كوانين أحد المؤسسين للحركة الشعبية مع جارانج،وكاربينو  ،)الشلك(

 ؛الحركة أنها تسعى النفصال جنوب السودان، كما عملت على سحب البساط من الحركة الشعبية بزعامة الدينكاوي جارانج

والقبيلتين المواليتين لكل منهما "الدينكا التابعة  ،جنوبية بين الحركتين -مما ترتب عليه الدخول في حرب أهلية جنوبية

أكبر من هؤالء الذين سقطوا خالل الحرب مع  ىترتب عليها سقوط عدد من القتل ؛لجارانج، النوير التابعة لمشار"

ت تولى كير منصب رئاسة الحركة والنائب األول للرئيس البشير بموجب اتفاقيا، 2005وبعد رحيل جارانج عام . الخرطوم

فتولى منصب رئاسة البالد ، 2011الستقالل النهائي أوائل عام حتى تم ا، وكذلك منصب رئيس حكومة الحكومة، نيفاشا

ر بإقالته من إلى أن قام كي، واحد، في حين تولى مشار منصب نائب رئيس البالد ونائب رئيس الحركة والحركة في آن  

 .(3)2013 تموز/منصبه في يوليو

أو ، كير ومشار سواء من حيث المؤهالت العلمية واألكاديمية التباينات الشخصية بين، الخالفاتق هذه ومما يعم  

ا يقود العمليات العسكرية، بينما مشار تنقل من القيادة الميدانية إلى القيادة ا ميداني ا فكير كان قائدا  ؛من حيث األفكار والطباع

ا في معارك ا وقائدا ومنظرا  في التخطيط االستراتيجي من بريطانيا،  على الدكتوراهالعليا مع جارانج باعتباره حاصالا 

في حين أن كير رجل عسكري صارم قليل الصبر على معالجة الملفات، وفي ، والحكومة السودانية التفاوض بين الحركة

ر أسباب اتهام ا يفس  ولعل هذ !(4)استخدام السالح في بعض األحيان الغالب يحسم مشاكله مع اآلخرين بالقوة التي تصل إلى

2
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السيما بعد إعالن مشار  2013ير انقالب ضده أواخر بمقابل اتهام األخير له بتد، مشار لكير بممارساته غير الديمقراطية

 .(5)حتى اآلن رغبته في تولي الرئاسة والترشح في االنتخابات الرئاسية التي لم تجرِ 

بسبب عدم تطبيق بنود اتفاق السالم  ؛اد مؤخرا  أن الصراع تجدَّ إال، ورغم الخالفات األصيلة السابق اإلشارة إليها

ه السياسي الخاص بالصالحيات المشتركة الماضي بأديس أبابا، خاصة ما يتعلق بشق   آب/ليه في أغسطسإالذي تم التوصل 

ولم ، "2016 نيسان/مما جعل مشار يتأخر في العودة للبالد لمدة ثمانية أشهر "إبريل ؛لكير ومشار وكذلك الشق األمني

د كير عدم تطبيق بنوده ورغبته في الهيمنة خاصة بعد تعمُّ ، يستمر بها سوى ثالثة أشهر فقط حتى اندلع الصراع األخير

 رغم أن االتفاق ينصُّ ، 10 من بدالا  28ومن ذلك قيامه بإعادة تقسيم الواليات في البالد لتصبح ، المنفردة على مقاليد األمور

بد من أن تحظى قرارات الرئيس بموافقة نائبه األول في بعض القضايا ومنها على أنه ال 2-1-8، 1-1-8وفق المادتين 

 . عن قيامه بعزل مشار وتعيين نائبه تعبان دينق ليحل محلهفضالا ، (6)تعيين محافظي الواليات

 

 التسويات الخارجية للصراع

 

د لحاالت مماثلة السيما في الشرق الوليدة التي ربما تمه   ا على إنجاح تجربة الدولةلقد كان المجتمع الدولي حريصا 

 "أي قبل االستقالل بيوم واحد" على نشر 2011تموز /يوليو 8في  1996في قراره رقم  لذا وافق مجلس األمن ؛األوسط

وضاع هناك لضمان استقرار األ من رجال الشرطة 900، آالف من العسكريين 7 قوات أممية وفق الفصل السابع يبلغ قوامها

خر في آثم صدر قرار  .(7)ومساعدة حكومة الجنوب على منع نشوب النزاعات ،والتي يمكن أن تهدد السلم واألمن الدوليين

لتصبح  يقضي بزيادتها، بعد محاولة االنقالب الفاشلة ومقتل العديد من قوات حفظ السالم 2013 كانون األول/ديسمبر

، وغندا، أرواندا :مثل ،فريقيةقي من العسكريين من دول عديدة منها بعض الدول اإلمن الشرطة والبا 1173منهم  ،12500

 مصر. ،تنزانيا، نيايك، مالي

إال أنها فشلت حتى في تأمين المدنيين ،  عن التفويض الممنوح لهافضالا ، ورغم كبر الحجم النسبي لهذه القوات

 والية ملكال وقف االشتباكات التي حدثت بالقرب من مقرها في النازحين إليها في المخيمات التابعة لها. فلم تتمكن من

عندما هاجم بعض  2014 نيسان/الماضي، كما فشلت من قبل في وقف اشتباكات مماثلة حدثت في إبريل شباط/فبراير

 150 منمما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر  ؛المسلحين من الدينكا معسكرات للنازحين تأوي آالف من النوير في منطقة بور

 .(8)التهام هذه القوات بالفشل في توفير الحماية للنازحين وهو ما حدا بالمنظمة الدولية للهجرة، اشخصا 

مع تعديل مهامها لتشمل استخدام القوة ضد الطرف ، ومن هنا بات التساؤل عن إمكانية تعزيز هذه القوات مرة ثالثة

نادت به قيادات جنوبية أبرزها باجان أموم األمين العام لـ"الحركة "كير في هذه الحالة"، وهو نفس الطلب الذي  المعتدي

هها األمين العام لألمم المتحدة كما برزت دعوات أخرى وجَّ ، والم أكول رئيس "الحركة الشعبية" المعارضة، الشعبية" المقال

ومعاقبة القادة السياسيين ، نبفرض حظر للسالح على الجنوب السودا مجلس األمن لتعزيز هذا اإلجراء بان كي مون أمام

 .(9)والعسكريين الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السالم

بل كير الذي يبدو أنه لم يكن لديه خيار ل بالرفض من قِ وبِ قُ ، هذا االتجاه الداخلي والدولي السابق بشأن هذه القوات

، التمويل، على أن تخضع مسائل التفويض وإن كان قد أصرَّ ، "إقليمي" من خالل اإليجاد آخر سوى القبول ببديل إفريقي

 12الصادر في  2304ر أسباب رفضه المبدئي لقرار مجلس األمن رقم وهو ما يفس  . المهام المنوطة بها إلى التشاور

ومهامها "تأمين العاصمة جوبا ، أشهر قابلة للتجديد" 4آالف" ومدتها " 4" ن حجمهاوالذي تضمَّ  ،الماضي آب/أغسطس

ها حسب االقتضاء". وربما الذي يقلقه هو إعطاء القرار هذه القوة الحق في استخدام جميع الوسائل الالزمة، باألساس وغير

لهجمات أو تشارك في هجمات ضد  دُّ عِ في مواجهة أي جهة يعتقد أنها تُ  بما في ذلك اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق أهدافها

ها من المباني التابعة للمنظمة الدولية وموظفيها والجهات الفاعلة اإلنسانية مواقع حماية المدنيين التابعة لألمم المتحدة وغير

لذا رفض  ؛هي المسؤولة باألساس عن ذلك، وعلى اعتبار أن قوات كير وقبيلته الدينكا ،(10)الدولية والوطنية أو المدنيين

 القرار في البداية.

إال أن هناك ، اف القوات الدولية الموجودة هناكلهذه القوات صالحيات واسعة تحت إشر ىورغم أن القرار أعط

والتي تضمنها البند التاسع من ، لعل بعضها يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق المهام المنوطة بها ،عدة إشكاليات ربما تواجهها

 :(11)والتي تشمل ما يلي، آب/أغسطس 7قرار رؤساء اإليجاد في اجتماعهم بأديس أبابا في 

 .النازحينحماية المدنيين و -1
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 .ت األساسيةآحماية المنش -2

 .جميع القوات المتحاربة خارج جوبات -3

وأي فصائل مسلحة محددة ، نسانيالعاملين في المجال اإل، قوات حفظ السالم، نزع سالح أي فصيل يستهدف المدنيين -4

لى إتحكم في تدفق الالجئين مع ال. وكذلك تأمين مطار جوبا الدولي بالتعاون مع السلطات السودانية، د السلم واألمنتهد  

 .لتقليل حدة المواجهات العرقية ؛جوبا

، السيما السودان وإثيوبيا من ناحية ،بين دولها األيديولوجيةكما أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بمدى تحييد الخالفات 

شكاليات على ستؤثر هذه اإلوهل ، والتدخل المباشر لدعمه، األخيرة لكير السيما في ظل انحياز ،وأوغندا من ناحية ثانية

 .(12)أدائها

، ا في هذه الحالة لجوباد لعودة مشار منتصرا السيما أنها تمه   ،مدى استعداد كير للتعامل معها ،ارا خِ آا وليس وأخيرا 

حفظاته ان توقيع اتفاقية السالم العام الماضي ورفض تمرة إبَّ  ،وللمرة الثانية يشعر كير بأن المجتمع الدولي لم يقف بجانبه

 .الطرف األساسي الذي يعرقل تطبيقهوهذه المرة بعدما بات هو ، بشأنها

 

 السيناريوهات المتوقعة

 

 يمكن القول بوجود عدة سيناريوهات متوقعة:، وإزاء هذا الوضع المتأزم

 .د لتنفيذ باقي بنود اتفاق السالمنجاح هذه القوات في تحقيق أهدافها بما يمه   :األول

 .وبالتالي قد يكون الحل في رحيلهما، ت كير ومشاربسبب تعنُّ  ؛في تنفيذ اتفاق السالم: الفشل الثاني

 . ا: اندالع الحرب األهلية مجددا الثالث

وربما علينا االنتظار أربعة أشهر على ، ا من الوقتمن هذه السيناريوهات يحتاج مزيدا  ن ترجيح أيٍّ إ :ويمكن القول

 "سيناريو" تسير سفينة البالد. اهلكي نستطيع القول في أي اتج ؛وات اإلقليميةاألقل هي مدة التفويض الممنوح للق
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