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رياك  فّر   ،2016 يوليو  يف  جوبا  ا�شتباكات  عقب 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قائد  م�شار، 
فيه  �شّن  الذي  الوقت  يف  العا�شمة؛  من  املعار�شة، 
من�ّشقًا  هجومًا  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ش 
على مواقع املعار�شة يف املدينة با�شتخدام الدبابات 
 1.Mi-24 نوع  من  والهليكوبرتات  الثقيلة  والأ�شلحة 
توّجهت  جوبا،  يف  ع�شكريًا  ن�شرًا  حتقيقها  وبعد 
تعزيز  اإلى  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قيادة 
 26 بتاريخ  احلكومة.  على  ال�شيا�شية  �شيطرتها 
يوليو، قام �شلفا كري، رئي�ش جنوب ال�شودان، بتقليد 
�شغل فيما م�شى موقع كبري  الذي  تعبان دينق قاي، 
لتحرير  ال�شعبية  للحركة  ال�شيا�شيني  املفاو�شني 
ي�شغل  يوليو   22 حتى  وظل  املعار�شة   – ال�شودان 
الوطنية  الوحدة  حكومة  يف  التعدين  وزير  من�شب 
من  بدًل  الأول،  الرئي�ش  نائب  من�شب  النتقالية، 

رياك م�شار، يف خطوة ميكن الت�شكيك يف �شرعيتها.
غالبية  من  معار�شًة  دينق  تعبان  تعيني  يلقى 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  ال�شيا�شية  النخبة 
الوحدة  لولية  ال�شابق  للحاكم  اإّن  اإذ  – املعار�شة؛ 
الذين  املعار�شة  �شفوف  بني  متدنية  �شعبية  اأي�شًا 
مكا�شب  لتحقيق  للحكومة  نف�شه  باع  باأّنه  يوؤمنون 
�شخ�شية. ويف حني تقف جمموعة �شغرية من القادة 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  ال�شيا�شيني 
دينق  تعبان  اأن�شار  من  وبع�ٍش  جوبا  يف  املعار�شة 
اجلديد  الأول  للنائَب  موؤيدة  الوحدة  من  القدماء 
ال�شعبية  احلركة  اأع�شاء  غالبية  يبقى  للرئي�ش، 
– املعار�شة موالني مل�شار الذي ما  لتحرير ال�شودان 

تزال القاعدة امل�شاندة له كبرية رغم اأنها �شعفت.
حل  اّتفاقية  اأّن  م�شار  اأعلن   ،2016 اأكتوبر  يف 
واأّن  هلكت،  قد  ال�شودان  جنوب  جمهورية  يف  النزاع 
ل  للتو�شّ �شرورية  اجلديدة  ال�شيا�شية  املفاو�شات 
احلركة  موقف  ويتمثل  جديدة.2  �شالم  لّتفاقية 
النائب  باأّن  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
الأول اجلديد للرئي�ش ل ميّثل املعار�شة، واأّن اّتفاقية 
وهي   - ال�شودان  جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل 

اّتفاقية تقا�شم �شلطة - قد انتهت، فال �ُشلطة يجري 
تقا�شمها.

جنوب  يف  ل�شعبية  دينق  تعبان  امتالك  عدم  ورغم 
ال�شودان، اأعلن اوغو�شتينو نقروق، وهو لواء �شابق يف 
والتقييم  الر�شد  جلنة  رئي�ش  ونائب  الكيني  اجلي�ش 
مراقبة  م�شوؤولية  تتولى  التي   (JMEC) امل�شرتكة 
اّتفاقية ال�شالم، بتاريخ 28 اأكتوبر، اأّنه رغم ما اأ�شاب 
اإّل  اّتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب ال�شودان، 
الأف�شل  الفر�شة  ت�شّكل  تزال  وما  بعد  تهلك  اأّنها مل 
لل�شالم يف جنوب ال�شودان.3 يتّفق املجتمع الدويل اإلى 
بتعيني  �شدر  ب�شعة  رّحب  وقد  جنوروج  مع  كبري  حٍد 

ب�شفته  املتحّدة  الوليات  زار  الذي  دينق،  تعبان 
الأمم  اجتماع  يف  وحتّدث  للرئي�ش  الأول  النائب 

املتحدة وحلكومة الوليات املتحّدة.4
تعيني  ب�شاأن  القلق  بع�ش  هناك  كان  ذلك،  ومع 
تعبان دينق. حيث اأقّر اوغو�شتينو نقروق رئي�ش جلنة 
الرئي�ش  نائب  �شرعية  اأّن  امل�شرتكة  والتقييم  الر�شد 
الأول م�شكوك فيها، لكن حرٌي بالدبلوما�شيني العمل 
ذلك  يف  مبا  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  مع 
هذا  اآخر”.5  خيار  لديهم  “لي�ش  اإذ  دينق  تعبان 
لولية  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  مراجعة  وُتظِهر 
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان، والتي ُن�ِشرت 

الأ�شا�شي لالأمن  التقييم  العمل 24  لورقة  توبيانا  امل�شارك مع جريوم  املوؤّلف  التقرير املخت�شر جو�شوا كريز، وهو  كتب هذا 
الب�شري، حالة من الن�شقاق: ديناميكيات ال�شراع يف ولية الوحدة، جنوب ال�شودان، 15-2013.
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تعبان دينق“يجعل �شرعية  اأّن تعيني  يف 10 نوفمرب، 
الت�شكيلة احلكومية احلالية غري وا�شحة”. 6

ال�شيا�شيون  ُي�شّر  ال�شكوك،  هذه  وُرغم 
الأمريكيون والأوروبيون يف اأحاديثهم اخلا�شة على 
اأّن اّتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب ال�شودان 
مبنّي  هو  وكما  الهتمام’.7  كّل  ي�شتحق  ما  ’هي 
اأدناه، فلدى اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي رغبة قليلة 
فقد  وبالتايل  جديدة  �شيا�شية  مفاو�شات  خْلق  يف 
جمهورية  يف  النزاع  حل  لّتفاقية  تاأييدهم  اأعلنوا 
اأحاديثهم  يف  اأبدوا  اأّنهم  ُرغم  ال�شودان،  جنوب 
جناح  اإمكانية  ب�شاأن  التفاوؤل  من  القليل  اخلا�شة 
عملية ال�شالم احلالية. فكان تاأييد املجتمع الدويل 
املعَلن لتعبان دينق اأ�شا�شيًا خلطة حكومة جمهورية 
املعار�شة  اإق�شاء  اإلى  تهدف  التي  ال�شودان  جنوب 
�شاأنها  من  التي  بال�شرعية  والحتفاظ  ال�شلطة  من 
ع�شكرية  حملة  تنفيذ  يف  بال�شروع  لها  ت�شمح  اأن 
مو�شم  خالل  ال�شودان  جنوب  على  لل�شيطرة 

اجلفاف القادم. 
جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  َعت  ُو�شِ
جنوب  يف  لالأزمة  ع�شكريًا  حاّلً  لُت�شّكل  ال�شودان 
عالية  ثنائية  �شلطة  تقا�شم  وكاّتفاقية  ال�شودان 
ال�شعبية  احلركة  املتحاربنْي:  الطرفنْي  بني  امل�شتوى 
ال�شعبية/  واحلركة  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير 
تف�شي  بحيث  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ش 
هذه  م�شمون  ول�شتبقاء  انتقالية.  حكومة  لت�شكيل 
ينبغي  كان   ،2016 يوليو  اأحداث  بعد  الّتفاقية 
حلكومة الوحدة الوطنية النتقالية اأن ت�شّكل حكومة 
دينق  تعبان  اإلى  ُينَظر  واأن  حقيقية  �شلطة  تقا�شم 
توؤّدي  اأن  ميكن  حقيقي  معار�شة  زعيم  اأّنه  على 
م�شتقبٍل  حتقيق  اإلى  ال�شالم  عملية  يف  م�شاركته 
م�شتدام جلنوب ال�شودان. يف الوقت احلايل، تتوّقف 
اإمكانية جْعل اّتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب 
النائب  للتطبيق على موقف  قابلة  اّتفاقية  ال�شودان 

الأول للرئي�ش. 
دينق  تعبان  تاريخ  املخت�شر  التقرير  هذا  ُيحلل 
ي�شتند  ال�شودان. وبذلك،  ومكانته احلايل يف جنوب 
التقييم  مل�شروع  جديدة  عمل  ورقة  اإلى  التقرير 
–حالة  الب�شري حول ولية الوحدة  الأ�شا�شي لالأمن 
من الن�شقاق: ديناميكيات ال�شراع يف ولية الوحدة، 
ن�شرها  يتم  والتي   –8  15-2013 ال�شودان،  جنوب 
العمل  ورقة  حُتلل  حيث  املخت�شر.  التقرير  هذا  مع 
الطويلة  الثانية  الأهلية  احلرب  بني  ال�شتمرارية 
لل�شودان )1983 – 2005( وال�شراع احلايل ف�شاًل 
ن�شاأت  التي  والع�شكرية  الجتماعية  الديناميات  عن 

منذ دي�شمرب 2013.
النتائج  بع�ش  املخت�شر  التقرير  وي�شع هذا  هذا 
الديناميات  �شياق  يف  العمل  لورقة  الأ�شا�شية 

دينق  تعبان  وبتعيني  الدولة.  يف  احلالية  ال�شيا�شية 
الوحدة،  ال�شتباكات يف  وا�شتمرار  اأول،  رئي�ش  نائب 
ت�شّكل الولية املحا�شرة حمورًا لفهم التحديات التي 

تواجه جنوب ال�شودان اليوم.

تعيني تعبان دينق

عقب توقيع اّتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب 
املفاو�شات  جرت   ،2015 اأغ�شط�ش  يف  ال�شودان 
للحكومة  الأف�شل  ال�شكل  ب�شاأن  عديدة  لأ�شهر 
النتقالية والو�شع الع�شكري يف جوبا منزوعة �شالح 
ظاهريًا؛ حيث مل تقم حكومة جنوب ال�شودان بنزع 
الّتفاقية،  اأوجبت  كما  الفرتة  هذه  خالل  ال�شالح 
ال�شغط  تزايد  رغم  العا�شمة  اإلى  م�شار  َيُعد  ومل 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  لعودته من قبل احلركة 
واجلهات الدولية الفاعلة. وعندما عاد م�شار اأخريًا 
تزال  ما  املدينة  كانت  ني�شان 2016،  اإلى جوبا يف 
الطرفني  من  اأٌي  يكن  ومل  ال�شالح،  منزوعة  غري 
ويف  كامل.  ب�شكٍل  ال�شالم  اّتفاقية  بتنفيذ  مهتمًا 
اأق�شى  ا�شتخراج  الطرفني  كال  حاول  الواقع، 
املكا�شب ال�شيا�شية من قراءة انتقائية لأجزاٍء من 
ال�شودان،  جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل  اّتفاقية 
وبقيت  لالّتفاقية،  العام  التنفيذ  تعّث  حني  يف 
جوبا م�شّلحة، واأو�شكت املواجهة على الندلع بني 

القوتني اإلى حٍد كبري
خلفية  م�شتقرة  الغري  احلالة  هذه  �شّكلت 
ل�شتباكات اأولية يف جوبا يف تاريخ 7-8 يوليو 2016. 
متعار�شة.9  ال�شتباكات  بهذه  املحيطة  والأحداث 
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اأّن  جليًا  يبدو  ذلك،  ومع 
ا�شتخدمت هذه احلوادث ذريعة  ال�شودان/ اجلي�ش 
ال�شعبية  مواقع احلركة  على  �شامل  لهجوم ع�شكري 
 11-10 يف  جوبا  يف  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير 
يوليو، وهو هجوم م�شّمم لتعزيز ال�شيطرة الع�شكرية 

للحكومة على العا�شمة. 
مُتجهًا  العتداء،  هذا  خالل  جوبا  من  م�شار  فّر 
تاركًا  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  نحو  جنوبًا 
وتكرارًا  مرارًا  كري  طالب  بجوبا.  ال�شلطة  يف  فراغًا 
بعودة م�شار اإلى العا�شمة اأو عزله عن من�شب نائب 
الرئي�ش الأول. خ�شية على حياته، رف�ش م�شار العودة 
اإلى جوبا واأ�شار اإلى اأّنه �شيفعل ذلك حال و�شول قّوة 

من طرف ثالث يف جوبا مما قد ي�شمن �شالمته.
ا�شتّغل كٌل من كري وتعبان دينق غياب م�شار فر�شًة 
�شيا�شية. ويف 23 يوليو، يف فندق كراون، اأّيد اجتماع 
ال�شعبية  احلركة  يف  دينق  ملوؤّيدي  عجل  على  ُعِقد 
لتحرير ال�شودان – املعار�شة – مبا يف ذلك الأمني 
ماتوك  ديو  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  العام 
ونائب الرئي�ش األفريد لدو قور )كالهما يفوق تعبان 

دينق يف الرتبة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
وزير  حزقياللوجلاتكوث،  عن  ف�شاًل  – املعار�شة(، 
ال�شعبية  احلركة  يف  الأ�شبق  اخلارجية  ال�شوؤون 
لتحرير ال�شودان –املعار�شة تعيني تعبان دينق نائبًا 
النائب  من�شب  دينق  تعبان  كري  قّلد  للرئي�ٍش.10  اأوًل 

الأول للرئي�ش يف 26 يوليو. 
هذا  اأّن  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  توؤّكد 
التعيني كان قانونيًا. اإذ ين�ش البند 4-6 من اّتفاقية 

حل النزاع يف جمهورية جنوب ال�شودان اأّن:

يف حال اأ�شبح من�شب نائب الرئي�ش الأول فارغًا 
وي�شمل  �شبب،  لأي  النتقالية،  الفرتة  خالل 
ل�شاغل  اجل�شدي  العجز  اأو  العقلي  املر�ش  ذلك 
هيئة  اأعلى  قبل  من  البديل  ح  ُير�شَّ املن�شب، 
كما  ال�شودان  امل�شّلحة جلنوب  للمعار�شة  قيادية 

يف توقيع الّتفاقية.11

باأّن  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  وحتتفظ 
غياب م�شار من جوبا يعني اأّن من�شب نائب الرئي�ش 
احلركة  اجتماع  واأّن  بالفعل،  �شاغرًا  كان  الأول 
فندق  يف  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
كراون �شّكل اجتماعًا �شرعيًا للهيئة القيادية للحركة 
تعبان  واأّن  املعار�شة،   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
دينق كان ع�شوًا �شرعيًا يف املعار�شة وبالتايل ميكن 

ح ملن�شب النائب الأول للرئي�ش.  اأن ُير�شَّ
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  تقول  ذلك،  على  ردًا 
م�شار  طلب  يوليو   22 يف  اأّنه  – املعار�شة  ال�شودان 
النتقالية  احلكومة  من  دينق  تعبان  عزل  كري  من 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  من  واإقالته 
ملن�صب  للرت�ّصح  �أهليته  �إ�صقاط  وبالتايل  �ملعار�صة، 
حني  يف  اأّنه  اأي�شًا  وتوؤّكد  الأول.12  الرئي�ش  نائب 
ال�شعبية  اأع�شاء احلركة  لبع�ش  اجتماع  كان هناك 
لتحرير ال�شودان – املعار�شة يف فندق كراون، اإّل اأّن 
هذا الجتماع كان بعيدًا عن غالبية قيادة املعار�شة، 
للحركة  الوطنية  القيادة  ملجل�ش  اجتماعًا  يكن  ومل 
– املعار�شة، و�شّكل على  ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
نحٍو فّعال ا�شتيالًء على ال�شلطة من قبل فئة موالية 
على  دليل  يوجد  ول  هذا  جوبا.  يف  دينق  لتعبان 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اأع�شاء  اأّن 
املعار�شة الذين اأّيدوا تعبان دينق كانت لهم الأهلية 

القانونية للقيام بذلك.
العا�شمة  من  م�شار  فرار  تف�شري  ميكن  ول  هذا 
من�شب  اأّن  اإلى  اإ�شارة  اأّنه  على  معقولة  ب�شورة 
النائب الأول للرئي�ش كان �شاغرًا. حيث اأعرب م�شار 
ا�شتقرار  حال  جوبا  اإلى  العودة  نّيته  عن  با�شتمرار 
املطّبق  البند  يكن  لذلك، مل  ونتيجة  الأمني.  الو�شع 
اّتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب ال�شودان  من 

ليكون 4.6 واإّنا 5.6، والذي ين�ش على اأّن:
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يف حال الغياب املوؤّقت لنائب الرئي�ش الأول، قد 
امل�شتوى  رفيع  وزيرًا  الأول  الرئي�ش  نائب  يفّو�ش 
واملهام  الوظائف  لتويّل  امل�شلحة  املعار�شة  من 

املن�شو�ش عليها يف هذه الّتفاقية. 13

ب بتعيني تعبان  رغم �شرعيته امل�شكوك فيها، ُرحِّ
الإقليمية  املنظمات  قبل  من  وا�شع  نطاق  على  دينق 
 ،2016 اأغ�شط�ش  يف  ال�شالم.  عملية  يف  امل�شاركة 
اعرتف ف�شت�ش موقاي، رئي�ش جلنة الر�شد والتقييم 
الأول  الرئي�ش  نائب  ب�شفته  دينق  بتعبان  امل�شرتكة، 
وتعّهد بالعمل معه وكري على تنفيذ اتفاقية حل النزاع 
مطالبة  وتتمثل  ال�شودان.14  جنوب  جمهورية  يف 
باأّن ت�شكيل احلركة  جلنة الر�شد والتقييم امل�شرتكة 
وحكومة  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
لها  راأي  ل  داخلي،  اأمٌر  النتقالية  الوطنية  الوحدة 
فيه.15 مع ذلك، يتطّلب هذا املوقف العرتاف بتعبان 
دينق ب�شفته القائد ال�شرعي للحركة ال�شعبية لتحرير 
اختياره  عملية  باأّن  والإميان  – املعار�شة،  ال�شودان 
كانت �شاأنًا داخليًا �شحيحًا – على وجه التحديد ما 
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  وبقية  م�شار  عليه  يعرت�ش 
ح ف�شت�ش  ال�شودان – املعار�شة. يف 28 اأغ�شط�ش، و�شّ
والتقييم  الر�شد  جلنة  وجدت  حني  يف  اأّن  موقاي 
مل  فيها،  م�شكوك  دينق  تعبان  �شرعية  اأّن  امل�شرتكة 
يكن لها خيار اإّل م�شاركته يف حال رغبت بال�شتمرار 
يف انتهاج ت�شوية �شلمية من خالل اّتفاقية حل النزاع 

يف جمهورية جنوب ال�شودان.16 
الر�شد  جلنة  موقف  نف�ش  الدويل  املجتمع  اّتخذ 
حت الهيئة  والتقييم امل�شرتكة. يف 26 اأغ�شط�ش، و�شّ
احلكومية للتنمية اأّن تعيني تعبان دينق كان قانونيًا، 
يف  كريي  جون  الأمريكية  اخلارجية  وزير  فعل  كما 
بيان لل�شحافة يف نريوبي بتاريخ 22 اأغ�شط�ش.17 ويف 
لل�شودان  اخلا�ش  الأمريكي  املبعوث  قال  �شبتمرب،   7
وجنوب ال�شودان، اأّنه اعرتف بتعبان دينق نائبًا اأّول 
اإليها  عزت  التي  الأ�شباب  نف�ش  م�شتخدمًا  للرئي�ش، 
حد  وعلى  موقفها.  الدولية  والتقييم  الر�شد  جلنة 
اأن يعود م�شار  اأّن من احلكمة  نوؤمن  ’اإّننا ل  تعبريه: 
تعبان  قبول  خ  ُر�شِّ وقد  جوبا.’18  يف  ال�شابق  ملن�شبه 
 ،2016 واأكتوبر  �شبتمرب  يف  اأّول  رئي�ٍش  نائَب  دينق 
املتحدة  الوليات  يف  م�شوؤولني  تعبان  التقى  حيث 

واألقى كلمته للجمعية العامة لالأمم املتحدة.
اجلديد  الأول  للنائب  ال�شعبي  تاأييده  ُرغم 
للرئي�ش، ُيدرك املجتمع الدويل اأّن تعبان دينق يفتقر 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  بني  لتفوي�ش 
املعار�شة ويف جنوب ال�شودان ب�شكٍل عام. ومع ذلك، 
ونظرًا ملدى دعم املجتمع الدويل لّتفاقية حل النزاع 
هناك  اإبرامها،  منذ  ال�شودان  جنوب  جمهورية  يف 
عزوف عميق عن العرتاف باأّن اتفاقية ال�شالم متّثل 
ل  واأوروبا  املتحّدة  الوليات  دبلوما�شي  واأّن  اإخفاقًا، 

لذلك،  ونتيجًة  جديدة.  �شالم  عملية  ببدء  يرغبون 
كالهيئة  الإقليمية  والهيئات  الدويل  املجتمع  يوا�شل 
اأحد  يعتقد  ل  �شالم  عملية  دعم  للتنمية  احلكومية 
بنجاحها رغم قبولها علنًا باعتبارها ُت�شفي �شرعية 

اإلى ما كان انقالبًا داخليًا فعليًا يف جوبا.
كان قبول تعيني تعبان دينق من قبل جلنة الر�شد 
والتقييم امل�شرتكة والهيئة احلكومية للتنمية واملجتمع 
من  م�شار  فرار  فبعد  لكري.  بالن�شبة  مهمًا  الدويل 
ال�شودان على مواقع  لتحرير  ال�شعبي  هجوم اجلي�ش 
يف  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 
ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  واجهت  جوبا، 
خيارًا قا�شيًا: قد ت�شمح مل�شار بالعودة اإلى جوبا لإعادة 
اإدارة حكومة تقا�شم �شلطة انتقالية والتي ل م�شلحة 
تعيني خليفة م�شار. ويف حال مل تعرتف  اأو  فيه،  لها 
الدويل  واملجتمع  امل�شرتكة  والتقييم  الر�شد  جلنة 
بخليفة م�شار باعتباره �شرعي، �شيكون ال�شغط على 
وللعودة  العا�شمة  اإلى  بالعودة  م�شار  لل�شماح  كري 
جمهورية  حكومة  رف�شت  حال  ويف  للمفاو�شات. 
جنوب ال�شودان القيام بذلك وهجرت عملية ال�شالم، 

�شتواجه احلكومة انتقادات دولية.
ي�شمح تعيني تعبان دينق نائب رئي�ٍش اأول للحكومة 
بالت�شريح على اأّنها ما تزال ملتزمة بعملية ال�شالم. 
وينزع قبول تعبان دينق قائدًا ر�شميًا للحركة ال�شعبية 
غالبية  �شرعية  اأي�شًا  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير 
املعار�شة،   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 

م�شتبَعدين من مكاٍن يف عملية ال�شالم. 
فعلى عك�ش  لكري.  اآمنًا  دينق خيارًا  تعبان  ي�شّكل 
الوطني  ال�شيا�شي  الدعم  ميتلك  ل  هو  م�شار، 
ال�شروري للتناف�ش على الرئا�شة، وبالتايل فهو مدين 
لكري ب�شلطته اإلى حٍد كبري. اأّما بالن�شبة لتعبان دينق، 
في�شمح التعيني با�شتحقاق �شلطة �شخ�شية اإلى جانب 
ال�شودان.  جنوب  ال�شيا�شي  الهيكل  يف  العليا  مرتبته 
ولوؤه لكري موؤّقت ول يعك�ش اتفاقًا متبادًل جوهريًا اأو 

روؤيًة موحّدة جلنوب ال�شودان. 
يكّرر اّتفاق امل�شلحة احلايل بني كري وتعبان دينق 
العمل  ورقة  تبنّي  وكما  الرجلنْي.  بني  �شابقًا  حتالفًا 
تعبان  اأم�شى  التف�شيل،  من  مبزيٍد  اأعاله  املذكورة 
ال�شودان حليفًا قويًا  الثانية يف  دينق احلرب الأهلية 
عن  الأخري  ان�شّق  عندما  ذلك  يف  مبا  م�شار  لرياك 
اأ�شبح  اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�شودان. ومع ذلك، 
بحكم  وكوفئ  لكري  مواليًا   2015 عام  دينق  تعبان 
.2013 حّتى   2005 من  توّلها  والتي  الوحدة،  ولية 
خالل هذه الفرتة، اأجنز تعبان دينق وظائف مفيدة 
متعّددة لكري: ان�شق عّما كان حرٌي به اأن يكون قاعدة 
التي  الوحدة  مل�شار، يف ولية  الأكث متا�شكًا  ال�شلطة 
الوحدة  نفط  عائدات  ذهاب  عدم  من  و�شَ لها  يتبع 
اأّن  دينق  تعبان  حكم  وعنى  هذا  الرئي�شي.  ملناف�شه 

�شيطروا  الذين  نوير  بول  قادة  تهمي�ش  املمكن  من 
على غالبية الوحدة خالل احلرب الأهلية الثانية كما 

وميكن اإبعادهم عن ال�شلطة.
يرى التحالف احلايل بني الرجلنْي جمّددًا اأّن كري 
قاعدة  عن  الن�شقاق  حماوًل  دينق  تعبان  ي�شتخدم 
املرة.  هذه  يف  الوطني  ال�شعيد  على  مل�شار،  ال�شلطة 
باعتباره  دينق  لتعبان  الدويل  املجتمع  قبول  وعنى 
اعرتفت  حني  يف  اأّن  اأي�شًا  �شرعي  اأول  رئي�ٍش  نائب 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة �شابقًا 
تظلمات  ذات  �شرعية  �شيا�شية  معار�شة  ب�شفته 
مو�شوعية، ويو�شف اأع�شاوؤها الآن برجال ع�شابات 
اأكتوبر  يف  ال�شيا�شية.  العملية  خارج  اإرهابيني،  اأو 
لولية  املعلومات  وزير  بنّي  املثال،  �شبيل  2016، على 
يفرت�ش  التي  الوليات  اإحدى   – ال�شمالية  ليت�ش 
اإليها وفقًا ملر�شوم كري لأكتوبر2015  تق�شيم الوحدة 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  كانت احلركة  منذ  – اأّنه 
– املعار�شة حتت �شلطة نائب الرئي�ش الأول، والتزم 
تعبان دينق بال�شالم، كان اأي من املقاتلني امل�شلحني 
امل�شاركني يف ال�شتباكات مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير 
على  اختالف  يف  بب�شاطة.19  جمرمني  ال�شودان 
املو�شوع، يف 9 اكتوبر، طلب متحّدث اجلي�ش ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان لول رواي كوانق من املجتمع الدويل 

العرتاف مبوؤّيدي م�شار ب�شفتهم“اإرهابيني”. 20
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ت�شّورات  ُت�شري 
ال�شودان – املعار�شة وجمموعات املعار�شة الأخرى 
من  جزءًا  كانوا  الذين  اأولئك  اأّن  اإلى  الدولة  يف 
املفاو�شات ال�شيا�شية يومًا ي�شّكلون برناجمًا �شيا�شيًا 
 – ال�شيا�شية  بغري  مو�شوفة  ومطالبهم  مرفو�شًا، 
اأّنهم جمّرد رجال ع�شابات مهتّمني  رون على  ي�شوَّ
حل  اّتفاقية  عملية  اأّن  يعني  مما  الذاتي.  بالإثراء 
اإق�شاء  بعد  ال�شودان،  جنوب  جمهورية  يف  النزاع 
حكومة  الآن  فقط  متّثل  للدولة،  العظمى  الغالبية 
جمهورية جنوب ال�شودان يف جوبا. يف الوقت ذاته، 
لتحرير  ال�شعبية  للحركة  املعار�شة  اأو�شاف  ُت�شري 
احلركة  باأّن  ُيعتقد  اأّنه  اإلى  اجلي�ش   / ال�شودان 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة م�شكلة اأمنية 

وُتعامل على اأّنه م�شكلة اأمنية. 
اجلي�ش  اآمال  مع  املعار�شة  ت�شّورات  تن�شجم 
القادم،  اجلفاف  ملو�شم  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اأّن  �شيما  ول 
اأو  دينق  تعبان  �شلطة  حتت  �شتندمج  اإّما  املعار�شة 
تعبان  تعيني  يقّيد  اإذ  اأدناه.  ح  يو�شّ كما  ُت�شتق�شى، 
لل�شيا�شيني  امل�شروعة  امل�شاحة  فّعال  نحو  على  دينق 
يف الدولة بجوبا، يف حني اأّن يف بقية جنوب ال�شودان 
تتحّول احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة 
اأمنية،  م�شاكل  اإلى  الأخرى  املعار�شة  واجلماعات 

ُيفرت�ش ت�شكينها.
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�لإحباط على مد�ر  ز�د هذ�  – �ملعار�صة.  ال�شودان 
النوير،  جمتمع  �شمن  �شيما  ول   ،16-2015 الفرتة 
حيث توّقفت املفاو�شات على امل�شتوى الوطني وتدهور 
النيل  اأعايل  منطقة  املجتمعات يف  العديد من  و�شع 

ب�شكٍل ملحوظ.
رمّبا ب�شكٍل غري متوّقع، قطع ان�شقاق تعبان دينق 
بني  م�شار  ريك  دعم  تاأييد  يف  كبري  �شوطًا  للحكومة 
املعار�شة.   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 
الأخري  اأ�شبح  دينق،  وتعبان  م�شار  ريك  وعو�شًا عن 
وحده كب�ش فداء، ملومًا على ف�شاد النخبة ال�شيا�شية. 
وحيث ُيق�شى م�شار من املفو�شات ال�شيا�شية، مل يعد 
قد  والتي  ال�شيا�شية،  مواقفه  عن  للتنازل  م�شطرًا 
ا�شت�شاغة  – واأكث  لذلك  نتيجًة  اأكث تطّرفًا  ت�شبح 
ال�شعبية  احلركة  لقوى  بالن�شبة  اأّما  قاعدته.  لدعم 
لتحرير ال�شودان – املعار�شة والتي ُت�شارك حاليًا يف 
يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ش  مع  فعلي  قتال 
بحر الغزال والإقليم ال�شتوائي ومنطقة اأعايل النيل، 
فاإّن ريك م�شار هو القائد املمكن الوحيد، اإذ يخ�شع 
تعبان دينق ب�شكٍل كبري لتاأثري كري ول يدعم ال�شراع 
امل�شّلح مع حكومة جمهورية جنوب ال�شودان. يف هذا 
الإطار، قد يكون تعيني تعبان دينق، الذي اأمل كري اأن 
يق�شم املعار�شة، قطع اإلى حٍد ما �شوطًا نحو توحيدها 
ال�شعبية  احلركة  اأفراد  ر�شا  عدم  على  والتغّلب 

لتحرير ال�شودان – املعار�شة عن حكم م�شار.
نتيجة اإن�شاء كري لقيادة للحركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان – املعار�شة يف جوبا حتت ولية تعبان دينق 
التي  نطاقًا  الأو�شع  الن�شالت  عن  معزولة  والتيتظل 
الدويل  املجتمع  اأّن  وحقيقة  ال�شودان،  حتدث جنوب 
اأعطى ال�شرعية لنائب الرئي�ش الأول، ُتق�شى احلركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة من املفاو�شات 
ال�شودان.  جلنوب  ال�شيا�شي  بامل�شتقبل  تتعّلق  التي 
ُي�شري تهجري كينيا ملتحّدث احلركة ال�شعبية لتحرير 
 3 يف  داك  غاديت  جيم�ش  املعار�شة   – ال�شودان 
للرئي�ش  انتخابي  اأن دفع كري ل�شندوق  نوفمرب، بعد 
حكومة  اأّن  اإلى  زعم،  كما  اأوهوروكينياتا  الكيني 
امل�شاحات  اإغالق  حُتاول  ال�شودان  جنوب  جمهورية 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  منها احلركة  ُنّظمت  التي 
اأي�شًا  – املعار�شة املقاومة �شابقًا؛ وميكن قول ذلك 
عن احلركات التي اأن�شئت ملنع ريك م�شار من البقاء 

يف اأدي�ش اأبابا واخلرطوم يف ال�شهر ذاته.22
التي  الوحيدة  الطريقة  تتمّثل  ال�شياق،  هذا  يف 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  متّكن  قد 
املفاو�شات  طاولة  اإلى  العودة  ت�شّور  من  املعار�شة 
جفاف  مو�شم  حملة  تاأمل  العنف.  طريق  عن  هي 
وجلنة  للتنمية  احلكومية  الهيئة  ُترب  اأن  ناجحة 
على  املتحدة  والوليات  امل�شرتكة  والتقييم  الر�شد 
العرتاف باأّن اّتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب 

م�شروع،  غري  دينق  تعبان  واأّن  ف�شلت  قد  ال�شودان 
ال�شغط  على  بدوره  الدويل  املجتمع  ُيجرب  قد  مما 
مع  للتفاو�ش  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  على 
ال�شعبية  للحركة  الأولى  اللقاءات  �شّكلت  املعار�شة. 
لتحرير ال�شودان – املعار�شة بعد تعيني تعبان دينق 
التح�شريات  بداية  اأغ�شط�ش 2016 يف اخلرطوم  يف 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ش  �شد  جفاف  مو�شم  حلملة 
اإعادة  اإلى  م�شار  دعى  �شبتمرب،   25 يف  ال�شودان. 
تنظيم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة 
حكومة  �شد  احلرب  امل�شلحة’  ’املقاومة  لت�شن 

جمهورية جنوب ال�شودان.23
نّددت الوليات املتحدة على الفور باإعالنه: بنّي 
املتحّدث با�شم وزارة اخلارجية جون كريبي بتاريخ 
“ُتدين  املتحّدة  الوليات  حكومة  اأّن  �شبتمرب   28
الوليات  اأ�شارت  وبالفعل،  ب�شّدة” مطالب م�شار.24 
املتحدة اإلى نداء م�شار للمقاومة امل�شلحة يف ملحق 
دعى  والذي  الدويل،  الأمن  ملجل�ش  املقرتح  قرارها 
اإلى فر�ش حظر الأ�شلحة على جنوب ال�شودان وقد 
اأي�شًا  امللحق  ح  و�شّ نوفمرب.25   17 يف  تعميمه  مت 
ومي�شيل  اأوان  الوجن  بومل  على  املفرو�شة  العقوبات 
لها  ر  قدِّ لو  حركة  يف  م�شار،  وريك  لويث  مكاوي 
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  هّم�شت  لكانت  النجاح 

ال�شودان – املعار�شة اأكث.26 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  منظور  من 
مل�شار  نف�شها  ال�شالم  عملية  ت�شببت  –املعار�شة، 
بتجديد ندائه لل�شراع امل�شلح. وبعد اإنكارها م�شاحة 
ا�شتق�شت  �شالم  عملية  فر�ش  بعد  مفاو�شات 
ال�شعبية  احلركة  تاأمل  للمعار�شة،  العظمى  الغالبية 
لتحرير ال�شودان – املعار�شة العودة اإلى املفاو�شات 
من  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  مع  ال�شيا�شية 

خالل العنف. 

تعبان دينق يف الوحدة

 ميتلك تعبان دينق م�شداقية �شيا�شية متدنية ب�شفته 
الوقت  ويف  القومي،  امل�شتوى  على  للرئي�ٍش  اوًل  نائبًا 
ينحدر  التي  الوحدة  ولية  يف  متامًا  مكروه  نف�شه 
منها، حيث لقت فكرة تعيني رجل ل يحظى ب�شعبية 
اأدان  اأغ�شط�ش،   29 يف  ال�شتياء.  للمعار�شة  رئي�شًا 
النيل  اأعايل  منطقة  اأنحاء  جميع  من  قبائل  زعماء 
حماية  موقع  يف  نوير  �شّكان  ويتحّدث  هذا  تعيينه. 
الأمم املتحدة للمدنيني يف ربكونا بانتقاد حول تعيني 
تعبان دينق؛ فهم يتهمونه بخيانة جمتمعه والن�شمام 
للنخبة ال�شيا�شية التي قتلت مدنيي النوير بوح�شية يف 
جوبا يف دي�شمرب 2013 و�شلبت ونهبت يف طريقها اإلى 

جنوب الوحدة عام 2014 و 2015. 27
الوقت  اإلى  الوحدة  يف  دينق  تعبان  كراهية  تعود 

تعبان دينق وال�سيا�سيون يف جوبا

معه  اأول، جلب  رئي�ٍش  نائب  دينق  تعبان  ُعنيِّ  عندما 
عددًا من �شيا�شيي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
جاتكوث  اإزيكيل  فيهم  مبن  املهمني،  املعار�شة   –
واألفِرد لدو قوري. ويف بداية �شهر اأغ�شط�ش 2016، 
ريك  عّينهم  الذين  الوزراء  جميع  دينق  تعبان  �شّرح 
موؤّيديه:  بهم  وا�شتبدل  النتقالية  م�شار يف احلكومة 
لدو  واألفرد  البرتول،  وزارة  جاتكوث  اإزيكيل  ا�شتلم 
قوري، وزارة الأرا�شي والإ�شكان والتنمية احل�شرية.

بالكامل  دينق  تعبان  تاأييد  يقت�شر  ذلك  ومع 
الن�شطة  املعار�شة  اأّما جميع قوى  تقريبًا على جوبا. 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ش  قتال  يف  امل�شاركة 
اأو  م�شار  ريك  مع  تبقى  فاإّما  ال�شتوائي،  الإقليم  يف 
توا�شل العمل ب�شكٍل م�شتقل، كما هو احلال بالن�شبة 
لقوى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف ولية بحر 
الغزال الغربية. يف كال املنطقتنْي، يوجد عدم اّتفاق 
عميق وجوهري مع، وعدم ثقة، يف حكومة جمهورية 
دينق.  لتعبان  الحرتام  من  وقليل  ال�شودان  جنوب 
ال�شعبية  احلركة  قادة  ين�شم  مل  ذلك،  على  عالوًة 
تعبان  اإلى  الرئي�شيني  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير 
القائد  دوال،  غاتويت�ش  �شيمون  بقي  حيث  دينق، 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ملوظفي  العام 
كبار  جميع  جانب  اإلى  مل�شار،  مواليًا  املعار�شة   –
اجلرنالت تقريبًا، مبن فيهم مارتيني كيني ترن�شيو 

وجموك قاي ماجاك.
اأمل  م�شار خيبة  واجه  يوليو 2016،  اأحداث  قبل 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اأفراد  بني 
يونيو  يف  ال�شيا�شية.  نخبتها  عن  ف�شاًل  املعار�شة 
جمموعة  من  جزءًا  جاتويت�ش  �شيمون  كان   ،2015
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  جرنالت  من 
غاتكوث  وغاثوث  قديت  بيرت  فيهم  مبن  املعار�شة، 
وّقع  والذي  ت�شاين )تاجنيني(،  وجابرييل جاتويت�ش 
اأن  منه  يطلب  الب�شري  عمر  ال�شودان  لرئي�ش  خطابًا 
ع  وُتوزَّ دينق  تعبان  للجبهة  املوّجهة  الأ�شلحة  تتجاوز 
جاتويت�ش  �شيمون  اأُحِبَط  امليدانيني.21  القادة  على 
جّراء عدم كفاية اإمدادات الأ�شلحة للحركة ال�شعبية 
و�شعر  امليدان  يف  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير 
ال�شعبية  للحركة  ال�شيا�شيني  املفاو�شني  بخيانة 
اأكث  بدوا  حيث  له،  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير 
م�شالح  تعزيز  يف  منه  الذاتي  التقّدم  يف  اهتمامًا 
وجاتكوث  قديت  انف�شل  عندما  النوير.  جمتمع 
– املعار�شة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  عن 
لهم  جاتويت�ش  �شيمون  ين�شم  مل  العام،  ذلك  لحقًا 
نتيجة ال�شغط من جمتمع اللو نوير الذي ينتمي له. 
املعار�شة خيبة  اأفراد  من  العديد  �شاركه  ومع ذلك، 
لتحرير  ال�شعبية  للحركة  ال�شيا�شية  النخبة  اأمله من 
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الذي ق�شاه حاكمًا. ففي حني كان حكم تعبان دينق 
من  مرارًا  الوحدة  �شعب  ا�شتكى  جوبا،  من  مدعومًا 
كري  يّتهمون  كما  متامًا  الولية،  على  له  كري  فر�ش 
الآن بفر�ش تعبان دينق على احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان – املعار�شة. هذا وعّر�شته مزاعم الف�شاد 
خالل الفرتة التي ق�شاها حاكمًا اإلى الزدراء العام. 
هناك  يكن  مل  حاكمًا،  دينق  تعبان  كان  فعندما 
كما  للوحدة،  املن�شوبة  النفط  عائدات  عن  م�شاءلة 
ال�شيا�شية  الفئات  م�شتوى  على  الولية  �شّكان  اّتهمه 
والعرقية باختال�ش الكثري من اأموال النفط التي تعود 
الولية  م�شوؤولو  اأقّر   ،2012 عام  بانتيو  ويف  للولية. 
ما  تواجد  اأماكن  اأي فكرة حّتى عن  اأّنهم ل ميلكون 
ن�شبته 2 باملئة من عائدات النفط والتي يجب اأن تعود 

ل�شعب الوحدة.
منذ 2005 �شعودًا، ا�شتد عدم الر�شا عن تعبان 
قائد  فاولينو متيب،  دينق. ففي عام 2008، حتالف 
بول  من  الثانية  الأهلية  احلرب  خالل  قوي  ملي�شيا 
مونتيل  نقوين  جوزيف  ودعم  م�شار  ريك  مع  نوير، 
لرئا�شة  الوحدة،  لولية  احلايل  احلاكم  وجانق، 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان للولية. مت انتخاب 
يف  الولية  حزب  موؤمتر  يف  مونتيل  نقوين  جوزيف 
كانت  ال�شودان،  جنوب  وليات  ففي   .2008 اأبريل 
احلركة  احلزب  رئي�ش  ميّثل  اأن  اأ�شا�شية  قاعدة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف انتخاب حكام الوليات 
عام 2010. وتاهاًل لهذا الّتفاق، رف�ش تعبان دينق 
مونتيل،  نقوين  جوزيف  انتخاب  على  املرتتبة  الآثار 
بانتيو.  يف  ال�شلطة  على  بالتناف�ش  القائدان  وبداأ 

وتدخلت جوبا لحقًا ل�شالح تعبان دينق. 28
مر�ّشحًا  ب�شفته  يعمل  اأّل  مونيتور  نقوين  اختار 
ملن�شب احلاكم نتيجة ال�شغط من جوبا. وبدًل من 
ذلك، دعم معار�شو تعبان دينق اأجنلينا تيني، زوجة 
م�شتقاًل.  مر�شحًا  ب�شفتها  تعمل  كانت  التي  م�شار، 
فاز تعبان دينق يف النتخابات و�شط اتهامات وا�شعة 
للح�شول  الرتهيب  وا�شتخدام  الت�شويت  بتزوير 

على الأ�شوات.
من�شب  لتوليه  الوا�شحة  العالمة  ن�شره  ُيثبت 
جوبا  اأّن  احلزب  اأع�شاء  من  العديد  �شعر  احلاكم. 
يف  الثقة  وفقدوا  الولية  على  دينق  تعبان  فر�شت 
احلكومة واملكتب ال�شيا�شي للحركة ال�شعبية لتحرير 
انتخاب  اإعادة  من  الغ�شب  نطاق  اّت�شع  ال�شودان. 
دعمت  التي  ال�شيا�شية  النخبة  وتاوز  دينق  تعبان 
اأنحاء  معظم  اإلى  لي�شل  مونتيل  نقوين  جوزيف 
داخل  ال�شعيف  دينق  تعبان  موقف  كان  الولية. 
الوحدة هو ما قاده لحقًا للبحث عن تقارب مع ريك 
م�شار. ح�ّشنت هذه امل�شاحلة موقف تعبان دينق، اإّل 
اأّنها �شّكلت بداية اأي�شًا للعواقب مع �شلفا كري، الذي 
كان قلقًا ب�شاأن ولية الوحدة املوحدة حتت حكم ريك 

م�شار. �شّرح كري اأخريًا تعبان دينق يف يوليو 2013، 
التي  الت�شريح  كبرية من حالت  جزءًا من جمموعة 

َعت لدعم حكمه �شد حتّدي م�شار. ُو�شِ
املفاو�ش  دينق  تعبان  كان   ،2013 دي�شمرب  منذ 
ال�شيا�شي الرئي�شي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
يف  م�شهورًا  يكن  مل  املن�شب،  هذا  يف  – املعار�شة. 
ولية الوحدة. اإذ �شعر اأفراد احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان – املعار�شة باأّنه كان ُيفاو�ش يف اأدي�ش اأبابا 
لُيحقق مكا�شب �شخ�شية، واأّنه كان اأكث اهتمامًا يف 
– اأكث  – وموقعه فيها  ت�شكيلة احلكومة امل�شتقبلية 
من حتقيق العدالة يف اأحداث دي�شمرب 2013 يف جوبا، 
اأو يف تاأمني مكان لنوير يف ال�شيا�شة الوطنية جلنوب 
�شبيل  على  التوّتر،  هذا  عن  اأُعِرب  وقد  ال�شودان. 
لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الأول  املوؤمتر  املثال، خالل 
 ،2014 اأبريل  يف  باجاك  يف  املعار�شة   – ال�شودان 
املفاو�ش  فريقه  قبول  اأّن  دينق  تعبان  اأ�شّر  حيث 
حلكومة يقودها كري يجب اأن ُي�شاَدق عليه اأي�شًا من 
– املعار�شة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قبل 
الأو�شع نطاقًا – وهو موقف رف�شت املعار�شة دعمه. 
تلك  قدر  بنف�ش  ب�شعبية  يحظى  ل  دينق  تعبان  كان 
لقادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة. 
ولية  يف  لل�شراع  الأ�شلحة  �شراء  عن  م�شوؤوًل  كان 
ال�شعبية  للحركة  الع�شكري  اجلناح  واأّكد  الوحدة، 
الأ�شلحة  اإمدادات  اأّن  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير 

مل تكن كافية ومل ت�شّلم لالأماكن ال�شحيحة.
الولية  يف  دينق  تعبان  نحو  العداوة  �شعور  ازداد 
بعد موؤمتر باجاك، عنما ا�شتبدل م�شار بيرت غاديت 
ب�شفته قائد الفرقة الرابعة للحركة ال�شعبية لتحرير 
قاي  ماقويك  �شاميون  بنائبه،  – املعار�شة  ال�شودان 
متحّدثًا  قاي  ماقويك  كان  ال�شراع،  قبل  ماجاك. 
عّينه  الوحدة؛  لولية  الت�شريعي  للمجل�ش  �شعبي  غري 
�شبتمرب  يف  مونيتور  تغرين  وعزله  دينق،  تعبان 
ال�شعبية  احلركة  اأع�شاء  من  العديد  اّدعى   .2013
كان  قاي  ماقويك  اأّن  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير 
فرقة،  قائد  ب�شفته  اجلديد  ملن�شبه  منا�شب  غري 
فقد كان �شيا�شيًا بالأ�شا�ش ولي�ش جنديًا. هذا و�شعر 
لنخبة  اأخرى  حالة  �شّكل  تعيينه  اأّن  اأي�شًا  الأع�شاء 
�شيا�شية تخدم م�شاحلها الذاتية يف احلركة ال�شعبية 
املح�شوبية  م�شتخدمًة  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير 
ر  ُي�شِ نحٍو  على  الولية،  على  بال�شيطرة  لالحتفاظ 

باملعار�شة العامة للحكومة.
لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الالحق  النهيار  اأّدى 
ال�شودان – املعار�شة يف الولية خالل هجوم اجلي�ش 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف اأبريل – يونيو 2015 على 
باناكوات�ش وجنوب الوحدة اإلى زيادة انتقادات تعبان 
والع�شكرية  ال�شيا�شية  القيادة  ال�شك يف  وكان  دينق. 
للمعار�شة اأحد الأ�شباب التي جعلت احلركة ال�شعبية 

لتحرير ال�شودان – املعار�شة ت�شت�شعب التجنيد يف 
جنوب الوحدة خالل هجوم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير 

ال�شودان عام 2015.
الأول  الرئي�ش  نائب  كراهية  ترتبط  وبالتايل، 
بتوليه  بو�شوح  اإليها  ينتمي  التي  الولية  يف  اجلديد 
احلركة  يف  ع�شوًا  ب�شفته  واأدائه  احلاكم  من�شب 

ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة.

الو�سع الع�سكري يف الوحدة

بعد فرتة ق�شرية من توليه من�شب نائب الرئي�ش 
ال�شعبية  احلركة  بدمج  دينق  تعبان  تعّهد  الأول، 
ال�شعبي  اجلي�ش  يف  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير 
لتحرير ال�شودان؛ وحتقيقًا لهذه الغاية، اأقام مناطق 
ال�شتوائي.29  الإقليم  يف  املعار�شة  لقوى  مع�شكرات 
اإّل اأّن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة 
مل تنتقل اإلى مناطق املع�شكرات هذه، ومل تعرتف اأٌي 
من قوى املعار�شة يف الإقليم ال�شتوائي بتعبان دينق 
ب�شفته قائدًا عامًا لقواتهم. وبالفعل، كانت احلركة 
�شديدة  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
اللهجة يف الرد على ت�شريحات تعبان دينق، واأعلنت 
اأّن  الو�شطى  ال�شتوائية  الولية  يف  املعار�شة  قوى 
له ليدجمه’.30 خارج  ’ل جي�ش  الأول  الرئي�ش  نائب 
ب�شلطة  املعار�شة  اأع�شاء  من  القليل  يعرتف  جوبا، 

تعبان دينق.
العديد  اأعلن  اإذ  تعقيدًا،  اأكث  الوحدة  الو�شع يف 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قادة  من 
دينق،  تعبان  موطن  جويت،  منطقة  من  املعار�شة 
فيهم  مبن  اجلديد،  الأول  الرئي�ش  لنائب  موالتهم 
من  وجميعهم  ديو،  لياه  ماجنورو  دور  و  كول  كارلو 
جيكاين نوير، مثل تعبان دينق. وحّتى الآن، مل تدعم 
غالبية احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة 
حّتى يف مقاطعة جويت، نائب الرئي�ش الأول اجلديد. 
املناطق  دينق  لتعبان  ان�شموا  الذين  اأولئك  وترك 
اخلا�شعة ل�شيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
ال�شعبي  اجلي�ش  معقل  اإلى  وذهبوا  املعار�شة   –
القوات  اإلى  من�شمني  بانتيو،  يف  ال�شودان  لتحرير 
زار دور ماجنور مقاطعة  فّعال.  نحٍو  احلكومية على 
لإقناع  حماولة  يف  يوليو،  �شهر  نهاية  يف  �شرًا  جويت 
قّوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة 
هناك بالن�شمام اإلى قوى نائب الرئي�ش الأول؛ حيث 

قوبل بالرف�ش.
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قادة  من  عددًا  غادر 
ال�شعبية  نوير احلركة  بول  املعار�شة من   - ال�شودان 
اإلى  لالن�شمام  اأي�شًا  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير 
تعبان دينق، اأهّمهم مايكل ماكال كول، قائد عمليات 
ينتمي  للوحدة.  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 
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التفوا حول  الذين  املواليني  اإلى  القادة  معظم هوؤلء 
تعبان دينق خالل توليه من�شب احلاكم. عام 2010، 
�شالح  لنزع  حماولته  اأحد  خالل  املثال،  �شبيل  على 
ماكال  دينق  تعبان  حّمل  الولية،  يف  نوير  بول  قوى 
وكقادة  بوجلانق.  ماثيو  قوى  مهاجمة  م�شوؤولية  كول 
لتعبان  املوالية  نوير  بول  انف�شلت  نوير،  جيكاين 
 – دينق عن بقية احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
املعار�شة وان�شمت للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�شودان 

يف بانتيو وربكونا.
ومع ذلك، بقيت الغالبية العظمى لقوات احلركة 
الوحدة  يف  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
قائد  نائب  وييك،  بيل  تيتو  فيهم  مبن  مل�شار،  موالية 
يف  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 
الوحدة، وماغويك غاي، قائد الفرقة الرابعة للحركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة. وعلى النقي�ش 
باأّن 10000 ع�شو من احلركة  من مزاعم احلكومة 
اإلى  ان�شموا  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
تعبان دينق، من املرّجح اأن ي�شل عدد الن�شقاقات يف 
الوحدة اإلى املئات، ويبقى جنوب الولية معاديًا ب�شدة 

حلكومة جمهورية جنوب ال�شودان وتعبان دينق. 

منطقة بول نوير

اأول  رئي�ٍش  نائَب  دينق  تعبان  تعيني  يت�شبب  قد 
الوحدة.  يف  احلكومة  قوى  �شمن  اأي�شًا  بامل�شاكل 
حيث يبغ�ش نقوين مونتيل، احلاكم احلايل للولية 
ولية  ُت�شبح  اأن  ُيفرت�ش  ملا  املتوّقع  واحلاكم   –
ليت�ش ال�شمالية مبوجب تق�شيم كري املقرتح للوحدة 
تاريخية  جذور  الكراهية  ولهذه  دينق.  –تعبان 
حكم  على  الرجالن  تنازع   ،1997 فعام  عميقة. 
نقوين  و  م�شار،  وموؤيدو  دينق  تعبان  الوحدة؛  ولية 
الوطني.  املوؤمتر  حلزب  ال�شودان  دعم  مع  مونتيل 
فاز تعبان دينق باحلكم وخالل حكمه �شن معارك 
مريرة مع قادة بول نوير، يتولى العديد منهم الآن 
منا�شب هامة يف القوى الع�شكرية املوالية للحكومة 

يف ولية الوحدة.
ا�شتمر التناف�ش ال�شخ�شي بني الرجلنْي بعد توقيع 
اّتفاق ال�شالم ال�شامل يف 2005 والذي اأنهى احلرب 
الأهلية الثانية يف ال�شودان. توّحد م�شار وماتيب حول 
خلو�ش  مر�شحًا  ب�شفته   2008 عام  مونتيل  نقوين 
اإّل اأّن جوبا تدخلت يف  النتخابات �شد تعبان دينق، 
دينق  تعبان  بقاء  ل�شمان  الوليات  حاكم  انتخابات 
املطاف،  نهاية  يف  البديل  املر�شح  وهزمية  حاكمًا 

اأجنيلينا تيني.
بعد انتخابه، وا�شل تعبان دينق حملة نزع ال�شالح 
 2011 يناير  ل�شتفتاء  التح�شري  يف  الوحدة،  يف 
جمموعات  احلملة  ا�شتهدفت  الواقع،  ففي  ظاهريًا. 

�شعر تعبان دينق باأّنها تهّدد حكمه، مبا يف ذلك بول 
نوير. كانت العملية عنيفة جّدًا وخلفت �شعورًا بالظلم 
طويل الأجل يف منطقة بول نوير �شد تعبان دينق، ول 
امل�شارك  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اأّن اجلي�ش  �شيما 
يف العقاب اجلماعي لبول نوير يف اأبريل ومايو 2011، 
حمّرقني قراهم ومانعني و�شول امل�شاعدات الإن�شانية 
رئي�شيًا  �شببًا  احلملة  �شّكلت  مايوم.  مقاطعة  اإلى 
لتاأ�شي�ش جماعات متمردة قوية يف بول نوير، مبا يف 
القائد  بولنق،  ماثيو  ل�شيطرة  اخلا�شعة  تلك  ذلك 

الأقوى حاليًا يف ولية الوحدة.
تلقت بول نوير تعيني تعبان دينق نائب رئي�ش اأول 
با�شتياء عميق. يف 7 اأكتوبر، ا�شتقال بابيني مونتيل، 
اجلي�ش  من  �شابق،  ميلي�شيا  وقائد  احلاكم  اأخ 
ا�شتقالته،  خطاب  ويف  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبي 
ولية  وع�شرين  الثماين  مر�شوم  اأّن  بابيني  يقول 
جمهورية  حلكومة  ويوّجه  نوير  بول  اأر�ش  �شي�شلب 
م�شالح  تعزيز  على  العمل  تهمة  ال�شودان  جنوب 
دينكا على ح�شاب النوير.31 ومع ذلك، ونظرًا لنقد 
بابيني لأخيه يف اخلطاب، ينبغي اأّل يوؤخذ اخلطاب 
احلركة  مبحاذاة  نوير  بول  قادة  لتحّرك  كبداية 
ال�شعبية  احلركة  باّتاه  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 

لتحرير ال�شودان – املعار�شة.
ال�شعبية  احلركة  عن  دينق  تعبان  انف�شال  اأدى 
اأربعة  ظهور  اإلى  املعار�شة   – ال�شودان  لتحرير 
ف�شائل خمتلفة من بول نوير يف ولية الوحدة. يتاأّلف 
املوالني  القادة  من  �شغري  عدٍد  من  الأول  الف�شيل 
لتعبان دينق، ماكال كول. اأّما الف�شيل الثاين فيتاأّلف 
من قادة مثل بابيني مونتيل وبيرت غاديت، املعادينْي 
حلكومة جمهورية جنوب ال�شودان، وغري املرتبطني 
املعار�شة،   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  باحلركة 
يف  اخلرطوم  قبل  من  مف�شدين  توظيفهما  وميكن 
ال�شودان، يف حال  امل�شتقبلية مع جنوب  املفاو�شات 
نوير  بول  قوى  وت�شّكل  هذا  اأ�شلحة.  على  ح�شولهم 
لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الرئي�شي  للتيار  املوالية 
ويت�شمن  الثالث.  الف�شيل  املعار�شة   – ال�شودان 
حول  امل�شطفني  والقوات  القادة  الرابع  الف�شيل 
الرئي�شان  وهما  بوجلانغ،  وماثيو  مونتيل  نقوين 
الفاعالن من الوحدة حاليًا. ويبغ�ش الرجالن تعبان 

دينق ب�شدة. 
وماثيو  مونتيل  نقوين  يتقّبل  مل  ذلك،  على  وبناًء 
بولنق تعيني تعبان دينق نائَب رئي�ٍش اأّول. ومع ذلك، 
ولية  من  الوا�شعة  امل�شاحات  بهذه  الرجالن  يتحكم 
الوحدة، مما يرّجح اأّن تعيينه لن ُيقنعهم بالن�شمام 
وتعري�ش   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اإلى 
كل ما ك�شبوه خالل احلرب الأهلية احلالية للخطر. 
وبالفعل، ومن وجهة نظرهما، ُيعّد وجود تعبان دينق 
على  فّعاًل  الوحدة؛  يف  وجوده  من  اأف�شل  جوبا  يف 

ل  الدولة،  �شيا�شة  يف  وجود  ودون  الوطني،  ال�شعيد 
يهّدد تعبان دينق �شيطرتهما امل�شتمرة على الوحدة. 
على  نوير  بول  �شيطرة  دينق  تعبان  ُيهّدد  مل  وطاملا 
الولية، من غري املرّجح اأن يت�شبب تعيينه نائب رئي�ٍش 

اأّول باأكث من الن�شقاق احليني.

اخلال�سة

وقبوله  اأول،  رئي�ش  نائب  دينق  تعبان  تعيني  عقب 
امل�شرتكة  والتقييم  الر�شد  جلنة  قبل  من  لحقًا 
يف  النزاع  حل  اتفاقية  تنتهي  الدويل،  واملجتمع 
جمهورية جنوب ال�شودان على نحٍو فّعال. ُيقر الأمني 
الراهن  بالرتتيب  بامل�شكالت  املتحدة  لالأمم  العام 
يف تقرير ُن�ِشر يف 10 نوفمرب، م�شريًا بت�شريح عريف 
’�شاملة جزئيًا’  امل�شرتكة  النتقالية  املوؤ�ش�شات  باأّن 
فقط وداعيًا اإلى ا�شتعادة ال�شمولية.32 ومع ذلك، ل 
ال�شالم  عملية  يف  الدوليني  ال�شركاء  من  اأٌي  ميلك 
رغبة  هناك  لي�ش  ذلك.  تنفيذ  كيفية  حول  خطة 
جوبا.  اإلى  م�شار  عودة  اأو  جديدة،  �شالم  بعملية 
الوليات  تقرتح  التي  العقوبات  ُت�شري  ما  وبح�شب 
املتحدة فر�شها على م�شار، يبدو اأّن املجتمع الدويل 
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قائد  تهمي�ش  عن  را�ٍش 
ال�شودان – املعار�شة، بعد قيادة حكومة جمهورية 

جنوب ال�شودان.
من  العديد  يقرتح  ما  بح�شب  ال�شحيح،  من 
اأّنه عندما �شملت اّتفاقية حل النزاع  الدبلوما�شيني، 
تنجح.  مل  م�شار،  ال�شودان  جنوب  جمهورية  يف 
وحكومة  جوبا  اإلى  م�شار  اأعيد  واإن  حّتى  وبالفعل، 
الوحدة الوطنية النتقالية، لن ترتاح معظم املعار�شة 
اّتفاقية  ال�شودان، و�شتبقى  حلكومة جمهورية جنوب 
حل النزاع يف جمهورية جنوب ال�شودان لي�شت �شاملة 
�شراعًا  ي�شّكل  ما  يف  الأ�شوات  من  متنوعة  ملجموعة 
منق�شمًا على نحٍو متزايد يف جنوب ال�شودان. ويجعل 
ذلك القول، باأّن املجتمع الدويل وا�شل اإ�شراره على 
ال�شودان   جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل  اتفاقية  اأّن 
احلكومة  تهمي�ش  املتوفر”،  الوحيد  ال�شيء  “هو 
جلميع اأع�شاء املعار�شة �شرعيًا وي�شع ثقة اجلمهور 

يف عملية ل يعتقد اأحد بنجاحها.
احلركة  �شتوا�شل  القادم،  اجلفاف  مو�شم  يف 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة التابعة مل�شار، 
التفاو�ش،  طاولة  على  مقعد  ل�شتعادة  حماولة  يف 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ش  مواقع  مهاجمة 
يف  حملتها  حاليًا  وتري  البالد.  اأنحاء  جميع  يف 
ال�شعبي  اجلي�ش  ُيِعّد  ذاته،  الوقت  ويف  الوحدة. 
على  كاملة  �شيطرة  اأّمن  اأن  بعد  ال�شودان،  لتحرير 
بهدفنْي  جفاف،  مو�شم  حملة  ال�شيا�شية،  العملية 
اأو  الأمنية’،  ’التهديدات  اإق�شاء  الأّول:  مرتابطنْي، 
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ع�شابات،  رجال  اأّنه  على  ذلك  بخالف  يو�شف  ما 
املعلومات،  وزير  ماكوي،  مايكل  �شياغة  بح�شب 
الوزراء،  رئا�شة  �شوؤون  وزير  لومورو،  اإليا  ومارتن 
احلركة  قوى  اأّن  من  حّذرا  عندما  �شبتمرب،   5 يف 
لُتدمج  كانت  – املعار�شة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
اجلي�ش  حلملة  الثاين  الهدف  اأّما  ’ُت�شتبعد’.33  واإّل 
اأرا�شي  باأخذ  فيتمّثل  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – املعار�شة حيث 
ميكن تثبيت تعبان دينق قائدًا �شوريًا؛ ففي حني اأّن 
ال�شعبية  للحركة  احليادي  القائد  لي�ش  دينق  تعبان 
لتحرير ال�شودان – املعار�شة، تتمّثل مقامرة حكومة 
قد  ع�شكرية  حملًة  باأّن  ال�شودان  جنوب  جمهورية 

تعله يبدو كذلك على الأقل.
وبالتايل، ميهد امل�شرح ملزيٍد من ال�شتباكات، 
اإذ ُي�شّر اجلانبان على اأّنه بعد مرور ثالث �شنوات 
الع�شكري  احلل  زال  ما  ال�شراع،  بداية  على 
عملية  يف  الدويل  املجتمع  يوؤمن  حني  يف  ممكنًا، 

�شالم ل يثق بها اأحد. 

قائمة االخت�سارات

ARCSS
اّتفاقية حل النزاع يف جمهورية جنوب ال�شودان

FVP
نائب الرئي�ش الأول

GRSS
حكومة جمهورية جنوب ال�شودان 

IGAD
الهيئة احلكومية للتنمية

JMEC
جلنة الر�شد والتقييم امل�شرتكة

SPLA
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�شودان

SPLM
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان

SPLM/A
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان / اجلي�ش

SPLM-IO
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان –املعار�شة

TGoNU
حكومة الوحدة الوطنية النتقالية
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)HSBA( ملخ�ص م�سروع التقييم االأ�سا�سي لالأمن الب�سري
ُيعد م�شروع التقييم الأ�شا�شي لالأمن الب�شري يف ال�شودان وجنوب ال�شودان 
مت  ال�شغرية.  الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  يديره  �شنوات  لعدة  ميتد  م�شروًعا 
املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية  احلكومة  مع  بالتعاون  امل�شروع  هذا  تطوير 
الدوليني  ال�شركاء  من  كبرية  وجمموعة  الإنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�شودان  يف 
وال�شودانيني. ويقوم هذا امل�شروع من خالل اإعداد ون�شر اأبحاث مو�شوعية بدعم مبادرات 
واخلطط  الإدماج،  واإعادة  والت�شريح  ال�شالح  نزع  برامج  وي�شمل  العنف،  من  احلد 
التحفيزية جلمع الأ�شلحة املدنية، واإ�شالح القطاع الأمني، والتدخالت املوجهة لل�شيطرة 
على الت�شلح يف اأنحاء ال�شودان وجنوب ال�شودان. كما ُيقّدم امل�شروع اإر�شادات بخ�شو�ش 

ال�شيا�شات املتبعة ملواجهة حالة انعدام الأمن. 
ب�شيغة  الأ�شا�شية  املعلومات  عن  دورية  ملحات  لتوفر  املخت�شرة  التقارير  ممت  و�شُ
اأطول  تكون  العمل  اأوراق  من  �شل�شلة  امل�شروع  هذا  ُي�شدر  كما  القارئ.  على  �شهلة 
واأكث تف�شياًل من التقارير املخت�شرة. وتتوفر جميع الإ�شدارات باللغتني الإجنليزية 
عالوة   .www.smallarmssurveysudan.org الإلكرتوين  املوقع  على  والعربية 
على ذلك، ين�شر امل�شروع تقارير "حقائق واأرقام" �شهرية حول ق�شايا الأمن الرئي�شية 

.www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php على املوقع

يتلقى م�شروع التقييم الأ�شا�شي لالأمن الب�شري (HSBA) دعًما مالًيا مبا�شًرا من وزارة 
ا على  اأي�شً امل�شروع  الرنويجية. وح�شل  ال�شوؤون اخلارجية  ووزارة  الأمريكية،  اخلارجية 
اخلارجية  ال�شوؤون  لإدارة  التابع  العاملي  والأمن  ال�شالم  �شندوق  من  ال�شابق  يف  الدعم 
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وال�شندوق  الألغام،  لإزالة  الدناركية  املجموعة  الدعم من  امل�شروع  تلقى  اأن  �شبق  كما 

ال�شغرية دعًما  الأ�شلحة  ويتلقى م�شروع م�شح  املتحدة.  بالوليات  للدميقراطية  الوطني 
اإ�شافًيا من �شوي�شرا والذي مل يكن من املمكن بدونه اأن ُيطبق م�شروع التقييم الأ�شا�شي 

لالأمن الب�شري بفعالية.
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