مركز النيل األزرق لحقوق اإلنسان والسالم
مخاطر املذابح تواجه مائة وثالثون ألف الجئي سوداني بأربع معسكرات بدولة جنوب السودان
إندالع العنف العنف بمحافظة البونج ،أعالي النيل ،يستهدف منظمات العون اإلنساني
 6أغسطس 4102
إنفجرت منذ ظهر األحد  3أغسطس املنصرم األوضاع األمنية بمحافظة املبان ،والية أعالي النيل ،بدولة جنوب السودان ،حيث شهدت مدينة
البونج عاصمة املحافظة موجات متقطعة من القتل والقصف املدفعي إستمرت على مدى األيام الثالثة املاضية ،لتشكل أخطار واسعة وخطيرة
ومستمرة على حياة نحو مائة وثالثين ألف الجئي سوداني من والية النيل النيل األزرق من طالبي الحماية بمعسكرات اللجوء األربعة باملحافظة،
وعلى األالف من العاملين في هيئات اإلغاثة اإلنسانية العاملية ،إضافة إلى إستهداف حمالت العنف للمدنيين من مواطني دولة جنوب السودان.
وبآس ى وحزن خاص ،يعبر مركز النيل األزرق لحقوق اإلنسان والسالم عن صدمته بمقتل األستاذ غابريال ين قوج ،مسؤول برنامج األمن الغذائي
بمنظمة العون النرويجي باملبان ،صباح اإلثنين  4أغسطس ،والذي عرفنا في مركز النيل األزرق همته وإخالصه ،وصداقته الهادئة عن قرب ،من
خالل عمله الدوؤب ضمن فريق منظمته املميز معنا في مساعدةاالجئين السودانين املحاتاجين بمنطقة أعالي النيل .إن القتل الذي إستهدف غابريل
ّ
مواطني املنطقة
قوج ،كما إستهدف -خالل األيام األربع املاضية-عدد من العاملين املحليين باملنظمات اإلنسانية ،إضافة لعدد أخر من املدنيين من
ومن مجتمعات الالجئين ممن لم توثق حاالتهم بصورة كافية بعد ،يؤكد هذا القتل والعنف املندلع واملتطور ما ذهبنا إليه في مركز النيل األزرق
لحقوق اإلنسان من معلومات وتحليالت خالل األشهر االربعه املنقضية بأن أوضاع نحو مائة وسبعة وعشرون ألف من الجئي والية النيل األزرق إلى
معسكرات دورو ،يوسف باتل ،كايا وجندراسا بمحافظة املبان ،جنوب السودان،ستتطورمعاناة هؤالء الالجئين من تردي وتدهور إنساني وأمني إلى
ما هو أسواء بعد إندالع الحرب بين أطراف الصراع الجنوبي منتصف ديسمبر  3103املاض ي،وهي حالة اإلنهيار التي بلغتها األوضاع بمحافظة املبان
منذ األحد ،واضعة لحياة عشرات األالف من البشر أمام خطر القتل واملذابح الجماعية.
وبالرغم من شح املعلومات املوثوقة واملؤثقة ،فقد توفرت ملصادر مركز النيل األزرق لحقوق اإلنسان والسالم بمعسكرات الالجئين األربعة وبمدينة
ّ
مواطني املابان
البونج ومن املنظمات الدولية باملنطقة ،حتى مساء أمس الثالثاء  5أغسطس معلومات مؤكده أكدت مقتل ما يفوق ال ـ ـ  03مدني من
ومن مجتمع الالجئين ،من ضمنهم تجار ونساء وأطفال شوهدت جثثهم في سوق البونج ،إضافة لإلستهداف وتصفية نحو سبع عاملين من املنظمات
اإلنسانية العاملية ،من منظمات العون النرويجي )Norwegian People’s Aid (NPAومنظمة أكتيد  ACTEDوالغوث العالمي Relief
Internationalومنظمة أ.أ .أتش ،AAHهذا فضال عن عشرات القتلي من العسكريين ممن شوهدت جثثهم باملنطقة ملختلف القوى املشاركة في
الصراع والعنف .باإلضافة لحاالت القتل املصاحبة للعنف املندلع ،فقد شهدت األيام األربعة املاضية فرار عشرات أالف الالجئين من املعسكرات
والعودة مرة أخرى الى مناطق النزوح بالنيل األزرق -على ما فيها من قصف جوي .ولم يقتصر الفرار من العنف على الجئي النيل األزرق ،فقد رصد
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املركز كذلك األالف من املواطنين الجنوبيين يطلوب اللجوء والحماية داخل معسكرات الالجئين ،حيث تضاعف عدد قاطني معسكر دورو على
الحدود مع والية النيل األزرق من  400111ألف الجيئ إلى ما يفوق الضعف ليبلغ نحو ــمائة ألف شخص خالل أربع أيام.
إن مسآءة الالجئين السودانيين من والية النيل األزرق بجنوب السودانتبلغ أقص ى مدىلها هذا اإلسبوع بعد إندالع العنف متعدد العوامل والعناصر
ّ
قاطني املعسكرات األربع من الالجئين.
بمحافظة املابان ،وبما يهدد حياتهم فعليا في ظل زيادة مخاطر إرتكاب ما سيصبح مجازة جماعية على
فباالضافة الى تعاظم املعاناة اإلنسانية لالجئين في أعقاب مغادرة وإجالء العاملين في املنظمات الدولية من املنطقة ،وتوقف وسائل إيصال املعونات
اإلنسانية للمعسكرات ألشهر عديدة بعد إندالع الحرب في الجنوب في ديسمبر حتي األن ،تصاعد مع تعاظم املآساة اإلنسانية بداية التوتر وتاثيرات
العوامل والعناصر املهددة ألوضاع الالجئين األمنية .حيث تمكن مركز النيل األزرق لحقوق اإلنسان والسالم من رصد وتحليل نحو خمسة عناصر
وقوى عسكرية ظلت تمثل مصادر متنوعة تؤثر على حياة الجئي النيل األزرق بوالية أعالي النيل واملابان بمحافظة .فباإلضافة إلى الجيش والقوات
ّ
طرفي األكثر وضوحا -تضم منطقة املابان مجموعات
النظامية لحكومة جنوب السودان ،وقوات املعارضة املعروفة بقيادة رياك مشار -وهما يمثالن
عسكرية أخرى نشطة وغير نشطة من املليشيات سواء الخاصة باملنطقة وتحمل إسم املابان أو تلك التي ظلت تعمل وتتلقى التدريب والدعم من
ً
الحكومة السودانية بالخرطوم وبدأت تنشط مؤخرا من العمق السوداني ومن داخل مناطق سيطرة الجيش السوداني بالنيل األزرق ،هذا إضافة
إلى قوات املعارضة السودانية املمثلة في الجيش الشعبي لتحرير السودان باملناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية بالنيل األزرق.
ً
إن التراكم والتطور السلبي من تدهور لألوضاع اإلنسانية متزاوجا مع تزايد إنعدام األمان لالجئي النيل األزرق يمثل الخلفية والسياق الذي ظل
يمهد لإلندالع الواسع للعنف بمحافظة املابان هذا اإلسبوع ،وبما يحمله من عوامل وعناصر إلتساعه وتحوله إلى كارثة إنسانية أكبر في حالة
مهاجمة معسكرات الالجئين األربع .وغض النظر عن مختلف املصالح التي تعبر عنها مختلف أطراف الصراع في جنوب السودان ومستويات العنف
بينها -فهو شأن التجاذب حوله سيضاعف من إستضعاف الالجئين الواقعي .لذا ،فإن ما يوليه وظل مركز النيل األزرق لحقوق اإلنسان والسالم
يركز عليه ،ليس الدخول في عالقات ومصالح القوى ألطراف الصراع الجنوبية ،بل إبراز ما يلي املركز وما يحقق مصالح الالجئين السودانيين في
حدها األدني املمثل في الحماية من القتل والبقاء على الحياة .عليه ،فإن مركز النيل األزرق لحقوق اإلنسان والسالم يظل في إهتمامه بالسياق
والخلفية ،والتي مهدت للعنف الحالي،ظل يرصد األحداث والتطورات السياسية واألمنية على مدي األشهر واألسابيع االخيرة ،ومنها ما يقدم تفسير ملا
هو حادث األن ،كما ينذر بالصوت العالي ما قد يطال الالجئين في مقبل األيام .ومن األحداث والتطورات التي رصدها املركز )0( :االشتبكات بين
قوات مشار وكير على طول املنطقه املحيطه باملعسكرات للسيطره على مناطق البترول القريب جدا من املعسكرات وعلى املدن االستراتيجيه
الكبرى مثل ملكال  0الرنك  0والناصر مما اسفر عن الهجوم والعنف املحلي على بعض معسكرات الالجئين ( يوسف باتيل) من قبل بعض عناصر
املجتمعات املضيفه حيث قتل واحد وعشرون شخصا في شهر ى فبراير ومارس  3104والذي تم إحتوائه من القيادات املحلية وبمساعدة من
منظمة العون النرويجي و منظمة فايده )3( ،أحداث العنف الفردية واملعزولة بعدد من معسكرات الالجئين والتي قتل خاللها عدد من التجار
وأخذت طابع السرقات خالل أشهر مارس وأبريل ومايو ()3التوتر األمني وحالة الفزع والفرار من مدينة البونج عاصمة املابان خالل شهر أبريل
املاض ي وقيام بعض املنظمات اإلنسانية الدولية بمنح موظفيها املحليين إجازة عن العمل فاقمت من توتر الالجئين )4( ،التصريحات غير الدقيقة أو
ذات الغرض السياس ي عبر بعض اإلذاعات واملستهدفة إقحام قضايا الالجئين السودانيين ضمن قضايا وموضوعات أطراف الطراع الجنوب
سوداني ( )5قيام مجموعات عسكرية محدودة من قوات /مليشيات غير معروفة من جنوب السودان بمهاجمة قرية الروم داخل حدود النيل
األزرق املسيطر عليها من قبل الحركة /الجيش الشعبي لتحرير السودان الشمالي في يوليو )6( .استمرار حكومة شمال السودان في دعم واستخدام
ملشيات محليه مستقطبه من جنوب السودان لزعزعة امن املنطقه بغرض استراتيجي هو تفكيك معسكرات لالجئين السودانين من النيل االزرق
في منطقة املابان.
إن إنفجاراألوضاع األمنية بمحافظة املابان ظهر األحد املاض ي ،بما فيها موجات القتل والقصف املدفعي ،تشكل وتدفع في إتجاه تصاعد أخطار
ّ
قاطني معسكرات اللجوء .حيث تهدد وتضع هذه التطورات ،كما يعتقد مركز النيل األزرق،حياة
واسعة تطال نحو مائة وسبعة وعشرون الف من
2

الالجئين من نساء وأطفال وشيوخ أمام خطر القتل واملذابح الجماعية ،خاصة في ظل غياب قوات تابعة لبعثة األمم املتحدة بالجنوب في املنطقة
تعمل على حماية الالجئين ضمن تفويضها العام بحماية املدنيين.
وبالقدر الذي يدعو فيه مركز النيل األزرق لحقوق األنسان والسالم إ لى اإلعالء من جهود تحقيق السالم واملصالحة في دولة جنوب السودان ،فان
ً
املركز إستراتيجيا سيعمل على تعزيز آليات التكاتف والتضامن األنساني والشعبي بين مجتمعات الالجئين السودانيين واملجتمعات املضيفة بدولة
ً
الجنوب ،وبما ال يجعل تفاقم األزمات اإلنسانية وهدر حقوق األنسان الجسيم في أيا من املنطقتين على حساب أو خصما على الضحايا اآلخرون،
وذلك عبر اإلنذار ولفت اإلنتباه والحصول على الدعم اإلقليمي والدولي اإلنساني املتكافئ ،بما فيها اإلسراع والحيلولة دون وقوع أي جرائم كبرى
وخطيرة في حق الالجئين ،إضافة إلى تأسيس ونشر آلية دولية و/أو إقليمية مالئمة وقادرةللتعامل مع األوضاع املتدهورة والبالغة الخطورة للالجئين
السودانيين في دولة جنوب السودان ،وبما يعزز سالمة وثقةالالجئين املحتاجين للحماية والغوث اإلنساني العاجل.
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