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تعريف مب�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
مي ّثل م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية مركز ًا عاملي ًا مرموق ًا ،مه ّمته توليد املعارف املحايدة امل�ستندة �إىل
الأدلة واملعارف ال�سيا�سية ذات ال�صلة بجميع جوانب الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح .و ُيعترب امل�شروع
امل�صدر الدويل الرئي�سي للخربات واملعلومات والتحليل ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية وق�ضايا العنف امل�سلح،
وي�شكل م�صدر ًا للحكومات ووا�ضعي ال�سيا�سات والباحثني وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة .ويقع مقره يف
جنيف� ،سوي�سرا ،يف املعهد العايل للدرا�سات الدولية واالمنائية.
م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية،

Maison de la Paix Chemin
Eugène-Rigot 2E
Geneva Switzerland 1202

الهاتف+41 22 908 5777 :
الفاك�س+41 22 732 2738 :
الربيد الإلكرتوينsas@smallarmssurvey.org :
املوقع الإلكرتوينwww.smallarmssurvey.org :
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م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ()HSBA

م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ( )HSBAيف ال�سودان وجنوب ال�سودان هو م�شروع بحثي
ممتد زمن ّي ًا ل�سنوات عديدة ،حتت �إدارة م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية البحثي امل�ستقل التابع للمعهد
العايل للدرا�سات الدولية والتنمية .ومت تطوير م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف تعاون مع
احلكومة الكندية وبعثة الأمم املتحدة يف ال�سودان ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي واجلهات ال�شريكة
غري احلكومية .ومن خالل الإنتاج والن�شر الن�شطني للبحوث امليدانية ،يدعم هذا امل�شروع املبادرات
الرامية للحد من العنف ،مبا يف ذلك برامج نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج واخلطط التحفيزية
لعمليات جتميع الأ�سلحة من املدنيني� ،إىل جانب �إ�صالح قطاع الأمن والتدخالت املوجهة ملكافحة ت�سريب
الأ�سلحة عرب ال�سودان وجنوب ال�سودان .ويقدم امل�شروع �إر�شادات بخ�صو�ص ال�سيا�سات املتبعة ملواجهة
�إنعدام الأمن.
ويقدم م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري �أوراق عمل م�صممة بحيث تقدم حتلي ًال عميق ًا حول
الق�ضايا املتعلقة بالأمن .كما يقدم �أي�ض ًا ملخ�صات �أ�صغر للمو�ضوعات حتتوي على املعلومات الأ�سا�سية
ب�صيغة �سهلة القراءة ،ويف الوقت املنا�سب .وورقة العمل وامللخ�ص املوجز كالهما متوفران باللغتني
العربية والإنكليزية علىwww.smallarmssurveysudan.org :
وميكن االطالع على تقارير "حقائق و�أرقام" ،التي تُل ِقي ال�ضوء على �أبرز املو�ضوعات املرتبطة بالأمن
على الرابط التايل:
www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php.

يتلقى م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري دعم ًا مالي ًا مبا�شر ًا من وزارة اخلارجية الأمريكية
ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الدمناركية ووزارة اخلارجية الرنويجية �إىل جانب املعهد الأمريكي لل�سالم.
وقد ح�صل امل�شروع �أي�ض ًا على الدعم يف ال�سابق من �صندوق ال�سالم والأمن العامليني ،التابع لوزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا ،ومن وزارة اخلارجية الهولندية ،ومن ال�صندوق املعني مبنع
ال�صراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة ،ف� ً
ضال عن املجموعة الدمناركية املعنية ب�إزالة الألغام،
و�صندوق املنح الوطنية من �أجل الدميوقراطية .ويتلقى م�شروع م�سح اال�سلحة ال�صغرية دعم ًا �إ�ضافي ًا من
�سوي�سرا ،والذي لواله ملا مت الإ�ضطالع مب�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري على نحو فعال.
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ملزيد من املعلومات �أو لإر�سال �آرائكم وا�ستف�ساراتكمُ ،يرجى التوا�صل معنا على العنوان التايل:
كري�ستفور كال�سن ،من�سق م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان،
م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية،

Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2E

الهاتف+41 22 908 5777 :
الفاك�س+41 22 732 2738 :
الربيد الإلكرتوينKhristopher.Carlson@smallarmssurvey.org :
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املوارد املتاحة عرب الإنرتنت
ميكن حتميل معظم من�شورات م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية جما ًنا من موقعنا الإلكرتوين:

.www.smallarmssurvey.org/publications

والكثري من من�شورات م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية متوفرة بعدة لغات ،غري اللغة الإجنليزية،
عرب الرابط التايل.www.smallarmssurvey.org/languages :
ثمة جمموعة من الأدوات متاحة عرب الإنرتنت ،وميكن ا�ستخدامها يف املجاالت املرتبطة
بالأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح؛ منها �أدوات التعرف على الأ�سلحة وتت ُّبع امل�صادر
واخلرائط الزاخرة بالبيانات والأدلة الإر�شادية التفاعلية ،وهي متوفرة على الرابط التايل:
.www.smallarmssurvey.org/tools
ميكنكم تل ِّقي حتديثات عرب الربيد الإلكرتوين فيما يتعلق باملن�شورات والأخبار
اخلا�صة بنا ،باال�شرتاك يف خدمات الإ�شعارات الإلكرتونية عرب الرابط التايل:
.www.smallarmssurvey.org/eAlerts
ميكنكم متابعة م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية على مواقع التوا�صل االجتماعي عرب الروابط التالية:
www.facebook.com/SmallArmsSurvey
www.twitter.com/SmallArmsSurvey
www.smallarmssurvey.org/podcasts

ي�س ُّرنا معرفة �آرائكم
ُ
نحن حري�صون على تل ِّقي �آرائكم فيما يتعلق بكيفية ا�ستخدام الأبحاث التي يوفرها م�شروع م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية ،وكيفية حت�سني من�شوراتنا ومواردنا الأخرىُ .يرجى تعبئة اال�ستبيان املخت�صر
املتاح على الرابط التايل:
.www.smallarmssurvey.org/feedback

وميكن �إر�سال تعليقاتكم ومقرتحاتكم على الربيد الإلكرتوين التايل:
feedback@smallarmssurvey.org

الأيقونات من ت�صميم فريبيكwww.flaticon.com :
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املخت�صرات والأ�سماء املخت�صرة

ARCSS

اتفاق َ
حل ِّل النزاع يف جنوب ال�سودان

AU

االحتاد الأفريقي
جلنة التحقيق يف جنوب ال�سودان(االحتاد الأفريقي)
اتفاق ال�سالم ال�شامل
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
حماية املدنيني
القوات امل�سلحة ال�سودانية
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املُعا َر�ضة
قوات دفاع جنوب ال�سودان
جبهة حترير �شعب تيغراي
بعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�سودان

CoISS
CPA
IGAD
PoC
SAF
SPLA
SPLM
SPLM-IO
SSDF
TPLF
UNMISS
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ُنبذة عن امل�ؤلف

جون يونغ مواطن كندي من حملة درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية؛ عمل يف القرن الأفريقي منذ
عام ً � 1986
أ�ستاذا و�صحف ًّيا ،و ُمرا ِق َب ًا يف بعثة �سالم ،وم�ست�شار ًا و�أكادمي ًّيا .ن�شر جون يونغ كتابني� :أولهما
بعنوان "ثورة املزارعني يف �إثيوبيا :جبهة حترير �شعب تيغراي بني عامي  1975و( "1991دار ن�شر جامعة
كامربيدج ،)1997 ،والآخر بعنوان "م�صري ال�سودان :جذور وعواقب عملية �سالم َمعيبة" (زد للكتب،
)2012؛ بالإ�ضافة �إىل العديد من املقاالت حول النزاعات الإقليمية وعمليات ال�سالم واحلوكمة.

يونغ ال�صراعات ال�شعبية وا�ستقطاب النخَ ب 9

�شكر وتقدير

يو ُّد امل�ؤلف �أن ُي ِعرب عن جزيل �شكره وامتنانه للإ�سهامات التي قدمها ال�سيد /بول جاتكوث ،املتحدث
الر�سمي ال�سابق با�سم قوات دفاع جنوب ال�سودان والنائب الربملاين بجنوب ال�سودان ،الذي عمل م�ساعد له.
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�أوال :تقدمي ونتائج �أ�سا�سية

كانت اجليو�ش البي�ضاء 1التابعة ل�شرق النوير ،والتي ظهرت ب�شكل بارز يف احلرب الأهلية الثانية يف
ال�سودان ( ،)2005-1983م�صد ًرا بار ًزا لعدم اال�ستقرار خالل الفرتة االنتقالية واال�ستقالل (-2005
 ،)2013و�شكلت القوة املقاتلة الرئي�سية املعار�ضة للحكومة يف احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان ،التي
اندلعت عام  .2013ورغم الدور الكبري والهام للجيو�ش البي�ضاء يف هذه النزاعات ،مل ت َ
ُن�شر درا�سات
م�ستفي�ضة عنها ،ومل ُي َ
ن�شر عنها �سوى جمموعة حمدودة �أقل من �أن تكون �شاملة من �أوراق بحثية .لذلك،
مل ُيف َهم �-إال ب�صورة �ضعيفة -ذلك الدور الذي ا�ضطلع به مقاتلو اجليو�ش البي�ضاء ،واهتماماتها،
ومنظومة عملها ،وت�سل�سل القيادة لديها؛ وعالقة ذلك بالعنا�صر ال�سيا�سية والع�سكرية الفعالة الأخرى،
والتوجهات العامة .هناك حاجة �إىل �إجراء درا�سات تاريخية و�أنرثبولوجية للجيو�ش البي�ضاء؛ مل�ساعدة
و�سطاء ال�سالم وحكومة جنوب ال�سودان ،ومنظمات التنمية ،على فهم جمموعة لها دور حا�سم يف احلرب
وال�سالم واال�ستقرار يف جنوب ال�سودان .وللأ�سف ،ال ت�ستطيع الدرا�سة احلالية �سوى تقدمي �إ�سهام حمدود
لتلبية تلك االحتياجات الكبرية.
يتلخ�ص عمل هذه الدرا�سة يف مراجعة الرتاث البحثي املحدود حول تاريخ ومنظومة وعمل اجلي�ش
الأبي�ض يف �سياق احلرب الأهلية ،التي اندلعت يف دي�سمرب عام  .2013ولن تكون هناك حماولة لتقدمي
ا�ستعرا�ض �شامل لتاريخ اجلي�ش الأبي�ض يف تلك احلرب ،ولن تكون هذه درا�س ًة �أنرثبولوجي ًة �أو �سو�سيولوجية
ملجتمع النوير .هناك مكونان �أ�سا�سيان للدرا�سة احلالية� :أولهما� ،أن هذه الدرا�سة  -بنا ًء على املقابالت
جريت� -ستُو ِّفر �صورة عامة عن اجلي�ش الأبي�ض املعا�صر ،وتك�شف عن ال�صورة الب�شرية ملقاتليه� .أما
التي �أُ ِ
العن�صر الثاين ،ف�أن هذه الدرا�سة �ستُل ِقي ال�ضوء على عوامل حتفيز اجلي�ش الأبي�ض -على وجه التحديد-
وفهم عنا�صره للحرب واتفاقية ال�سالم ،وامل�ستقبل الذي يتطلعون �إليه جلنوب ال�سودان؛ وكذلك ردودهم
على االتِّهامات التي تُوجه لهم بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�سان وغريها من الأمور.
ر َّكزت عملية ال�سالم التي تقودها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (�إيقاد) على تلبية م�صالح
ال ُّن َخب يف حكومة جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) رغم �أن املفاو�ضني
يف الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية قد اتَّهموا تلك ال ُّن َخب مرا ًرا وتكرا ًرا ب�أنها �أقل من �أن تكون
ممثلة للبالد �أو املناطق التي تزعم متثيلها .حاول الو�سطاء خالل عملية ال�سالم الأوىل (من دي�سمرب
دخلوا بع�ض عنا�صر املجتمع املدين يف جنوب ال�سودان والأحزاب ال�سيا�سية
 2013حتى مار�س � )2015أن ُي ِ
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الأخرى ،عدا احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) ،واملعتقلني ال�سابقني يف �إطار
عملية ال�سالم؛ لكن تلك اجلهود مل ت�شمل اجلي�ش الأبي�ض .وقد �أخفقت تلك اجلهود لعدة �أ�سباب ،فجاءت
ُدخل �أطرا ًفا �أخرى
و�سعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية� ،إال �أنها مل حتاول �أن ت ِ
مبادرة ثانية ُم َّ
يف عملية ال�سالم (يونغ  .)2015وقد �أدَّى ا�ستمرار ال�ضغوط على رئي�س حكومة جنوب ال�سودان �سيلفا كري
�إىل �إعالنه عن �إلتزام �أكرث قوة باتفاق �إيقاد َ
حل ِّل النزاع يف جنوب ال�سودان ( )ARCSSيف �أغ�سط�س عام
 .2015وكما �أو�ضحنا يف �أجزاء �أخرى من هذه الدرا�سة (يونغ  )2015ف�إنه كانت هناك حاجة ل َق ْدر قليل
من ال�ضغط على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) لتوقيع اتفاق ال�سالم.
�ستداما ،فال بد له من �أن ينال قبول جمموعات من خارج دائرة
و�إذا كان لذلك االتفاق �أن يكون ُم ً
النخب ،ال �سيما اجلي�ش الأبي�ض ،الذي قاد احلملة الع�سكرية �ضد احلكومة ودعمته قيادة احلركة ال�شعبية
ً
مرتبطا
لتحرير ال�سودان – (جناح املعار�ضة) لتحقيق �أهدافها ال�سيا�سية .وقد كان اجلي�ش الأبي�ض
باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) خالل فرتة احلرب ،لكن تلك العالقة كانت ُمعقَّدة؛
كما �ستو�ضح هذه الدرا�سة بجالء تلك العالقة ،فال ينبغي افرتا�ض �أن قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان (جناح املعار�ضة) كانت بال�ضرورة متثل م�صالح مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض� ،أو �أن تلك امل�صالح
حدث التطرق �إليها يف اتفاق َح ِّل النزاع يف جنوب ال�سودان ( ،)ARCSSحتى و�إن كانت مفاو�ضات الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (�إيقاد) ت�ستند �إىل تلك الفر�ضية .وبالطبع ف�إن ما نت�ص َّوره هنا هو �أن
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) مل تتمكن َق ُّط من التحكم يف اجلي�ش الأبي�ض؛ لذلك
ال ينبغي الت�سليم ،دون نقا�ش ،بادِّعاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) �أنها تمُ ِّثل
م�صالح اجلي�ش الأبي�ض يف مفاو�ضات ال�سالم؛ �إذ �إن اجلي�ش الأبي�ض ما زال �إىل اليوم على حالته التي
كان عليها عندما اندلع النزاع� ،أي ما يزال �إىل َحدٍّ كبري منظمة م�ستقلة .لذا ،ف�إن من الأهداف الأ�سا�سية
لهذه الدرا�سة  -مع الأخذ يف احل�سبان �ضيق الوقت وحمدودية التمويل املتاح والع ِّينة التي مل تبلغ م�ستوى
الطموح املثايل للباحث� -أن نحاول فهم كيف كان مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض ينظرون �إىل احلرب ،و ُيق ِّيمون
مواقفهم نحو اتفاقية ال�سالم وعملية ال�سالم وقت كتابة هذه الدرا�سة.
�إن املك ّون الأ�سا�سي الثاين لهذه الدرا�سة هو النظر يف املو�ضوعات ذات طبيعة "فنية" ،وخا�صة
املقارنة بالقوات الأخرى غري النظامية يف جنوب ال�سودان ،وتنظيم اجلي�ش الأبي�ض ،وقيادته والت�سل�سل
الهرمي فيه ،وارتباطاته بالقوى النظامية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) ومكوناته،
والتغريات الداخلية التي حدثت م�ؤخ ًرا فيه؛ وطريقة قتاله �ضد القوات احلكومية.
�إن النزاعات التي ينخرط فيها جي�ش النوير الأبي�ض هي نزاعات حملية وقومية؛ فعاد ًة ما يندلع
النزاع على امل�ستوى املحلي� ،إال �أن �أ�صوله ودوافعه تت�شكل غال ًبا على امل�ستوى القومي �أو الدويل �إذا �أدركنا
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وت�صوغ �شكلها� .إن املزاعم التي تطرحها الأطراف
�أن عمليات ال�سالم الدولية تت�سبب يف اندالع النزاعات ُ
امل�شرتكة يف هذه النزاعات َومن ُيرا ِقبوها والقائلة ب�أن تلك ال�صراعات ناجتة عن �أفعال فئة من ال�شباب
ال�ساخط ،يجب تفنيدها .و�سوف تو�ضح هذه الدرا�سة �أنه برغم ال�سلوك الوح�شي الذي تكرر كث ًريا من
مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ،ف�إن �أفعالهم ناجمة عن مظامل م�شروعة .وعند تفكيك وحتليل تلك املظامل ،ميكن
�أن ندرك �أنها ذات حمتوى �سيا�سي.
يف البداية ،ينبغي �أن نو�ضح �أن م�صطلح "اجلي�ش الأبي�ض" (�أو م�صطلح "اجليو�ش البي�ضاء" عند
و�صف مكونات فرعية معينة) يُ�ستخدَ م فقط للتمييز بينه وبني اجلي�ش الأ�سود � -أي القوات النظامية-
حيث ينطوي م�صطلح "الأبي�ض" على دالالت �إيجابية ،بينما ينطوي م�صطلح "الأ�سود" على دالالت
�سلبية؛ ويتنا�سب ذلك مع نظرة مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ال�سلبية للقوات النظامية .وفوق ذلك ،وعلى عك�س
وجهات النظر ال�شائعة ،مل يكت�سب اجلي�ش الأبي�ض ا�سمه هذا من ا�ستخدام مقاتليه لل َّرماد.
هناك تقارير عن وجود قوات اجلي�ش الأبي�ض يف والية الوحدة ،وقد قال اللواء بيرت قديت �إن تلك
التق�صي ب�صورة مل تتمكن هذه الدرا�سة من
القوات موجودة بالفعل هناك .2ويتطلب هذا الأمر املزيد من ِّ
حتقيقها؛ لأنها اقت�صرت على �شرقي النوير� ،إال �أن الأدلة املتوفرة ت�شري �إىل �أن قوات ال�شباب املوجودة
يف والية الوحدة ال ميكن اعتبارها جي�ش ًا �أبي�ض وف ًقا لتف�سري م�صطلح "اجلي�ش الأبي�ض" يف ال�شرق.
ويرجع ذلك �إىل �أن القوات النظامية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) يف والية
الوحدة كان لها دور كبري يف تنظيم ال�شباب ،الذين مل يكن للمجتمع املحلي دور ُيذ َكر� ،أو لي�س له �أي
دور ،يف التحكم فيهم .ولذلك ،فقد جرى دجمهم يف القوات النظامية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
(جناح املعار�ضة) ،مما يمُ ِّيزهم عن اجلي�ش الأبي�ض يف �شرقي والية �أعايل النيل .وعالوة على ذلك،
ف�إن النوير يف والية الوحدة  -خا�صة ع�شرية (بول) ال�ضخمة -كانت منق�سمة على نف�سها ب�ش�أن احلرب،
وتولىَّ بع�ض كبار قادتها �إدارة حكومة الوالية ،وكان لهم دور كبري �-إىل جانب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان -يف َ�شنِّ الهجمات املتكررة واملدمرة على املدنيني من النوير ،الذين يعي�شون يف اجلزء اجلنوبي
من والية الوحدة.
وقد كتب م�ؤلف هذه الورقة ،درا�سة بحثية �سابقة عن اجلي�ش الأبي�ض بتكليف من م�شروع م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية (يونغ  2007ب)� ،إال �أنه كان من ال�ضروري �إجراء درا�سة �أخرى لتحديث املعرفة
املتوفرة؛ خ�صو�ص ًا ،على �ضوء حرب دي�سمرب/كانون الأول  ،2013وكذلك مراجعة الدرا�سات الأخرى
احلديثة عن اجلي�ش الأبي�ض ،والأخذ يف االعتبار التغيرّ ات الداخلية التي ت�ؤثر فيه ،وتناول املو�ضوعات
التي مل تتطرق لها الدرا�سة الأوىل ،وكذلك تناول وجهات نظر مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض يف وقت تتباط�أ
فيه عملية ال�سالم ووجود خطر بعودة �شبح اندالع احلرب من جديد؛ والتي قد يكون للجي�ش الأبي�ض دور
يونغ ال�صراعات ال�شعبية وا�ستقطاب النخَ ب 13

رئي�سي فيها .ت�ستندً الدرا�سة احلالية اي�ض ًا ،وب�شكل كبري ،على قناع ٍة ُمفادها �أن م�صالح مقاتلي اجلي�ش
الأبي�ض يجب التعاطي معها ،رغم �أن التعبّيرَ عن تلك امل�صالح مت ب�شكل �ضعيف �أو مل ُيف َهم ب�شكل �سليم،
وذلك لكي تكون هناك بارقة �أمل يف حتقيق �سالم ُم�ستدام يف جنوب ال�سودان.
جريت خالل الفرتة من  25يناير
وتت�أ�س�س الدرا�سة احلالية ،ب�شكل كبري ،على مقابالت ميدانية �أُ ِ
حتى  16فرباير عام  2016يف جامبيال يف �أق�صى املنطقة الغربية من �إثيوبيا -يف وقت كان فيه الكثري
من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض  -الذين يزاولون � ً
جريت
أي�ضا مهنة رعي املا�شية -موجودين يف املنطقة .وقد �أُ ِ
معظم هذه املقابالت مع مقاتلني من اجلي�ش الأبي�ض ،كما �شملت � ً
ال�سنِّ
أي�ضا مقاتلني �سابقني من كبار ِّ
ان�صب الرتكيز على مقاتلي
وم�س�ؤولني من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) .وقد
َّ
اجلي�ش الأبي�ض من مناطق �أكوبو الكربى وفاجناك والنا�صر الكربى ،بالإ�ضافة �إىل �أن هناك عدد �أقل
جريت مقابالت
من املقاتلني من املنطقة الو�سطى ،الذين كان من غري املرجح وجودهم يف غامباال .و�أُ ِ
� ً
أي�ضا مع بع�ض الزعماء ،ومنهم اثنني من املقاتلني ال�سابقني يف اجلي�ش الأبي�ض .ورغم �أن املر�أة تلعب
دو ًرا داع ًما ،فلي�س هناك وجود يف اجلي�ش الأبي�ض لن�ساء مقاتالت؛ لذا مل ت ُكن هناك مقابالت �إال مع
جريت مقابالت مع بع�ض الأكادمييني يف جامعة غامبيال يف �سياق
عدد حمدود من الن�ساء .و�أخ ًريا� ،أُ ِ
هذه الدرا�سة.
جريت مقابالت يف �أدي�س �أبابا ،و�سترَ ِ ُد الإ�شارة �إىل لقاءات �أجريت �سابق ًا مع
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم� ،أُ ِ
مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض� .أُب ِلغ جميع امل�شاركني يف املقابالت بطبيعة الدرا�سة ،وح�صلوا على تع ُّهد ب�ضمان
�سرية املعلومات التي ُي ْد ُلون بها؛ ويف احلاالت القليلة التي �أجريت فيها مقابالت مع كبار قادة اجلي�ش
الأبي�ض ،مت احل�صول على �إذن بت�سجيل �أ�سمائهم .وبينما ُيعترب �إجراء املقابالت يف جنوب ال�سودان،
�أمر ًا مف� ً
ضال ف�إن الأو�ضاع الأمنية َ
و�ش ِّك مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض يف الباحثني الذين ي�صلون من جوبا على
منت الطائرات ،باال�ضافة اىل معار�ضة احلكومة الإثيوبية لعبور الأجانب حلدودها لي�صلوا �إىل جنوب
ال�سودان -ف�إن غامبيال هي املكان الأف�ضل لإجراء املقابالت  ،وخا�صة �أن املقابالت كانت تجُ رى يف وقت
ي�أتي فيه ُرعاة النوير (الذين ي�شكلون غالبية مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض) مبا�شيتهم للمنطقة احلدودية
املتاخمة لغامبيال؛ وبالتايل ف�إن ذلك يوفر فر�صة �سانحة لإجراء املقابالت معهم� .إحدى العوائق التي
اعرت�ضت �إمتام الدرا�سة هي �أن زيارة غامبيال تزامنت مع نزاع بني قبيلة الأنواك الإثيوبية والنوير،
�شكالت �أمنية يف مدينة غامبيال.
نجَ َ َم عنه حالة من التوتر� ،أدَّت �إىل �إغالق الطرق يف املنطقة ،واىل ُم ِ
و�ساعدت الظروف الأمنية يف �إجراء الدرا�سة يف املدينة وتنويع املقابالت؛ �إذ فر�ضت على الكثريين البقاء
مما �س َّهل مهمة الباحث� .أجريتُ الدرا�سة بعلم قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح
يف املدينةَّ ،
املعار�ضة) ،والتي مل حتاول مطل ًقا الت�أثري على هذه الدرا�سة.
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كانت املقابالت ذات �صبغة غري ر�سمية ،وذات طبيعة نوعية .وبينما برزت مو�ضوعات عامة ومت
التطرق لها يف الأجزاء التالية من هذه الدرا�سة ،ف�إن النية كانت ت�شجيع مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض وغريهم
بح ِّر َّية عن وجهات نظرهم يف العديد من املو�ضوعات .وكان �أحد الأهداف الأ�سا�سية للدرا�سة
على التعبري ُ
تقدمي �صورة متكاملة عن مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ،والنظر �إليهم يف �سياق جمتمعاتهم .وي�ساهم هذا
النهج يف دح�ض النظرة الأحادية التي تنظر �إىل مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض بو�صفهم �أدوات َ�ص َّماء متعط�شة
للدماء يف �أيدي قائد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) ،رياك م�شار .وهي نظرة بلغت
م�ستويات ه�ستريية يف الأيام الأوىل للحرب عندما دخل اجلي�ش الأبي�ض بور ،وبد�أ الزحف نحو جوبا.
من �أُبرز ا�ستنتاجات هذه الدرا�سة ما يلي:
•كانت حرب اجليو�ش البي�ضاء ل�شرقي النوير �ضد حكومة جنوب ال�سودان حر ًبا �شعبية َح ِظيت بدعم
وح ِظيت بدعم خارجي حمدود للغاية.
�شبه كامل من املجتمعات املحلية التي جاء منها املقاتلونَ ،
•ميكن متييز اجليو�ش البي�ضاء ل�شرقي النوير عن غريها من جمموعات وملي�شيات الدفاع الذاتي
ال�شبابية من خمتلف املجتمعات املحلية ،والتي ت�شكلت يف جنوب ال�سودان با�ستقالل ذاتي عن
لل�سلطة ،والقدرة
القوى ال�سيا�سية والع�سكرية اخلارجية ،يف ظل غياب الت�سل�سل الهرمي الر�سمي ُّ
على احل�شد الداخلي ،ووجود روابط قوية بني جمتمعات املقاتلني ،وقدرتها على القتال خارج تلك
املجتمعات لتحقيق �أهداف �أو�سع مدى.
•ميثل الهجوم على بور عام  1991بقيادة رياك م�شار حلظة والدة جي�ش النوير الأبي�ض.وقد ارتكبت
خالل ذلك الهجوم انتهاكات وا�سعة النطاق �ضد املدنيني ،ووقعت عمليات �سلب ونهب نجَ َ َم ْت عن
كراهية دفينة �ضد قبيلة الدينكا ،ورغبة يف االنتقام .وكانت هجمات اجلي�ش الأبي�ض على البلدات
اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة يف جونقلي ووالية �أعايل النيل يف �أعقاب عمليات القتل التي تع َّر�ض
لها مدنيون من النوير يف منت�صف �شهر دي�سمرب عام  2013يف جوبا  -والتي ر�أى مقاتلو اجلي�ش
الأبي�ض �أن م�س�ؤوليتها تقع على قبيلة الدينكا ،ب�شكل عام ،وعلى �سيلفا كري ب�شكل خا�ص -ذات
دوافع م�شابهة.
ال�سلطة داخل قيادة
•هناك اعتقاد �شائع ب�أن �سبب اندالع حرب دي�سمرب  2013هو �صراع على ُّ
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان؛ و�أن املفاو�ضات التي َج َرتْ حتت رعاية الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بالتنمية (الإيقاد) ،وحمادثات �أرو�شا لتحقيق امل�صاحلة بني فرقاء احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سلطة بني ال ُّنخب،
ال�سودان كانت َم ْب ِن َّية على هذا االفرتا�ض ،لذا ر َّكزت املفاو�ضات على اقت�سام ُّ
وحتقيق امل�صاحلة يف �إطار احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان؛ �إال �أن �أحدً ا من مقاتلي اجلي�ش
الأبي�ض مل َي ُق ْل يف املقابالت �إن هذا كان دافعه خلو�ض احلرب .ومل ي ُق ْل � ّأي واحد منهم �إنه كان
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يخو�ض غمار احلرب لأن رياك م�شار قد �أُب ِعد من من�صبه كنائب للرئي�س� ،أو �إنهم كانوا َي ْ�س َع ْونَ
لك�سب مواقع وزارية للنوير يف حكومة ما بعد احلرب .لكن املقاتلني دون ا�ستثناء قالوا �أنهم كانوا
يقاتلون انتقام ًا ملقتل املدنيني من النوير ومن �أفراد �أُ َ�سرهم يف جوبا يف منت�صف دي�سمرب عام
 ،2013ولتحرير �أفراد �أُ َ�سرهم من املدن التي احتلتها احلكومة.
•رغم �أن رياك م�شار زعم يف �شهادته� ،أمام جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان،
متاما يف جميع قوات املعار�ضة امل�سلحة بداي ًة من  17دي�سمرب  ،2013والتي ت�شمل
�أنه كان ُمتح ِّك ًما ً
بال�ضرورة اجلي�ش الأبي�ض؛ �إال �أن هذه الدرا�سة ال تتب َّنى زعمه هذا .فالبحث يف تاريخ اجليو�ش
البي�ضاء منذ عام  1991ي�شري �إىل �أنه ال رياك م�شار �أو �أي �شخ�ص �آخر ميكنه االدِّعاء ب�أنه يتح َّكم
فيها ،وال ي�ستطيع ريك �أو �أي ممثلني له االدعاء ب�أن لهم َي ٌد يف تعبئة اجلي�ش الأبي�ض يف �أعقاب
عمليات القتل التي وقعت يف جوبا .لذا ،ف�إن �شهادة الم �أكول �أمام اللجنة ب�أن رياك "توىل �أمر
مت ُّر ٍد مل يكن له َي ٌد فيه" (جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان � ،2014ص ُ )131ت َع ُّد
�شهادة دقيقة.
•جنح اجلي�ش الأبي�ض  -ولي�س اجلي�ش الأ�سود �أو القوات النظامية التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان (جناح املعار�ضة)  -يف ب�سط �سيطرته على البلدات التي كانت ت�سيطر عليها احلكومة
يف جونقلي و�أعايل النيل ،لكن عدم رغبة املقاتلني يف موا�صلة العمليات الع�سكرية كان يعني �أنهم
َ�س ْرعان ما �سيعودون �إىل ديارهم؛ تاركني تلك البلدات حتت �سيطرة قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان (جناح املعار�ضة) ،التي اتَّ�ضح �أنها غري قادرة على االحتفاظ بها.
•رغم �أن هجمات اجلي�ش الأبي�ض على البلدات التي كانت ت�سيطر عليها احلكومة قد قادت �إىل
توح�شني وعنيفني وخارجني عن ال�سيطرة ،ف�إنهم كانوا ُم َّ
ح�سنون
هذبني و ُي ِ
النظر �إليهم بو�صفهم ُم ِّ
وال�سلطات املدنية،
الت�صرف يف مواطنهم الأ�صلية ،وكانوا يتبعون توجيهات زعمائهم من كبار ال�سن ُّ
وكانت الإدارات التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) تراهم عن�ص ًرا ها ًّما
يف حفظ الأمن.
•�إن بقاء �سيلفا كري ،الذي يراه مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض م�س�ؤو ًال عن قتل املدنيني من النوير يف جوبا-
رئي�سا جلنوب ال�سودان ،وا�ستمرار وجود جنود اجلي�ش ال�شعبي حترير ال�سودان يف املوطن الأ�صلي
ً
ِّ
للجي�ش الأبي�ض كان يعني ،ب َغ ِّ�ض النظر عن توقيع اتفاق �إيقاد َ
حلل النزاع يف جنوب ال�سودان� ،أن
مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ال َي َر ْونَ �أن احلرب قد و�ضعت �أوزارها؛ و�إمنا يعتقدون ،يف �أف�ضل الأحوال،
�أن هناك فقط وق ًفا لإطالق النار .ويف ِظ ِّل الأو�ضاع الراهنة ،ال ميكن التفكري يف عملية لنزع �سالح
املدنيني رغم �أنها خطوة حا�سمة يف �ضمان ا�ستدامة ال�سالم.
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•مل تبذل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) � َّأي ُج ْهد لتثقيف مقاتلي اجلي�ش
الأبي�ض �سيا�سي ًا؛ لذا انخرط معظمهم يف القتال بدافع االنتقام وكراهية قبيلة "الدينكا" .وقد
اتَّ�ضحت حمدودية هذا النهج ب�شكل جلي؛ ومل يكن املقاتلون ُ�س َعداء بنتيجة احلرب ،وازداد لديهم
ال�شعور بعدم الثقة يف قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة) واتفاقية ال�سالم.
وتو�صلت �أقلية منهم �إىل �أنهم تع َّر�ضوا للخيانة ،ويريدون ا�ستئناف القتال.
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ثان ًيا :خلفية

ن�ش�أت العديد من جمموعات الدفاع الذاتي املجتمعية املُ�ؤ َّلفة من �شباب م�س ّلح يف الكثري من �أرجاء
جنوب ال�سودان ،وهي حتمل الكثري من �أوجه ال�شبه باجلي�ش الأبي�ض� ،إال �أنها تختلف عنه يف �أوجه
جوهرية .ت�شمل �أمثلة ذلك "جولوجن" و"تيتوجن" يف قبيلة "الدينكا" ،و"مونيميجي" يف "الالتوكا" يف
�شرق اال�ستوائية ،وفتية ال�سهام يف قبيلة "الزاندي" يف غرب اال�ستوائية .وقد �أ َّدت احلرب الأهلية الثانية
يف جنوب ال�سودان �إىل انت�شار امللي�شيات ال َق َب ِل َّية يف �شتى �أرجاء البالد ،وخا�صة يف اال�ستوائية الكربى،
بهدف حماية املدنيني والأ�صول التي ميتلكها املجتمع من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ورعاة قبيلة
الدينكا ،الذين حزو حزوهم.
تولىَّ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان تدريب وقيادة "التيتوينج" التابعني لقبيلة الدينكا ).(Pendle 2015
وعلى عك�س اجلي�ش الأبي�ض ،الذي مل تدربه �أو تقوده احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح املعار�ضة).
ووف ًقا لـ ") ،Pendle (2015ف�إن املناف�سة ا�شتعلت بني ال ُّن َخب يف جي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان للتحكم املطلق
يف التيتوينج ،لكن مل ي�ستطيعوا خو�ض مثل ذلك التناف�س على التحكم يف اجلي�ش الأبي�ض؛ نظ ًرا لت�شديده على
ا�ستقالله الذاتي .يذكر )� Pendle (2005أي�ض ًا �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قد قو�ض من �سيطرة
وا�ضحا يف �أو�ساط اجلي�ش الأبي�ض؛ فال�صورة التي
زعماء قبيلة الدينكا على التيتوينج �إال �أن هذا لي�س
ً
تت�ضح من خالل ما ذكره (بيندل) وغريه من امل�صادر هي �أن التيتوينج ميلي�شيا مرتبطة باجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان �إال �أنها تن�شط ب�شكل �أ�سا�سي على امل�ستوى املحلي وال ت�ضم عددا كبريا من املقاتلني.
ً
مرتبطا ب�شكل ع�ضوي باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (جناح
�أما جي�ش النوير الأبي�ض فلم يكن
املعار�ضة) وال تقت�صر �أن�شطته على املناطق الأ�صلية ملقاتليه وي�ضم جيو�ش ًا �ضخمة للغاية �سريد تف�صيلها
يف الأجزاء التالية من البحث.
�أ�س�س جون�سون �أولوين ميلي�شيا ال�شلك – التي حتمل ا�سم الأجويليك عام  2009يف �أعقاب ت�سبب
قبيلة الدينكا يف نزوح �سكان مدينته كانال ،لكن على العك�س مما كان عليه اجلي�ش الأبي�ض ،ف�إن هذه
القوة كانت منظمة من اخلارج وكان لديها ت�سل�سل هرمي ع�سكري ر�سمي ونظام للرتب ومل يكن مقاتليها
ميتلكون الأ�سلحة التي يقاتلون بها .3وفوق ذلك ف�إن اجلي�ش الأبي�ض ،على عك�س ميلي�شيات اال�ستوائية
القبلية �أو الأجويليك ،حر�ص بحما�س �شديد على حماية ا�ستقالله.
قد تعترب جمموعة فتيان ال�سهم  -التي �أطلقت على نف�سها م�ؤخرا ا�سم احلركة الوطنية لتحرير جنوب
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ال�سودان � -أقرب املجموعات �شب ًها بجي�ش النوير الأبي�ض �إذ ان�ش�أتها جمموعة من ال�شباب للدفاع عن
�أ�صول ممتلكات املجتمع خا�صة من جي�ش الرب للمقاومة ،وبينما تت�أثر تلك احلركة ب�شكل كبري بكبار
ال�سن ف�إنها مل ت�شكل ت�سل� ً
سال هرمي ًا ر�سمي ًا لل�سلطة ومل تكن مرتبطة ر�سم ًيا ب�أي قوة �سيا�سية �أو ع�سكرية
�أخرى .ومب�ساندة احلاكم ال�سابق لال�ستوائية جوزيف باكو�سورو متكنت حركة فتيان ال�سهم من تبني دور
�سيا�سي �أكرب بحلول نهاية عام  2015وبد�أت ت�شن هجمات على اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� .إال �أنه
على النقي�ض من اجلي�ش الأبي�ض ف�إن فتيان ال�سهم مل ٌيعرف عنهم �أنهم نفذوا عمليات ع�سكرية خارج
مناطقهم الأ�صلية كما �أنهم تلقوا دع ًما خارج ًيا حل�شد قواتهم.
يجدر بالذكر �أنه مل يرد ذكر اجلي�ش الأبي�ض يف الدرا�سات الأنرثوبولوجية الكال�سيكية عن النوير
والتي �أجراها �إيفانز بريت�شارد ) (Pritchard 1940وال حتى يف الدرا�سة امل�ستفي�ضة التي �أجرتها �شارون
هت�شن�سون بعنوان ) (Nuer Dilemmasالتي ن�شرت بعد ذلك بفرتة طويلة ) (Hutchinson 1996على
الرغم من �أن كليهما تطرق لدور النوير يف احلرب ب�شيء من الإ�سهاب .وال ت�شري الدرا�سات عن احلرب
الأهلية الأوىل يف ال�سودان �إىل اجلي�ش الأبي�ض.
يقدر النوير املهارات الع�سكرية �أكرث من معظم �شعوب جنوب ال�سودان .ويبدو �أن العمل برعي املا�شية
يعد جز ًءا من تف�سري النزعة الع�سكرية لدى النوير ،بالإ�ضافة �إىل �أن �أرا�ضي النوير يف القرن التا�سع ع�شر
و�أوائل القرن الع�شرين كانت متنازع عليها بني الإمرباطوريتني الأثيوبية والعثمانية وكانت �إىل حد كبري
منطقة خارج نطاق القانون .وكان الإمرباطور الأثيوبي منليك ي�ستورد الأ�سلحة للدفاع عن امل�ستعمرات
الواقعة حتت �سيطرته وللدفاع عن البالد من تهديدات القوى املجاورة مثل املهدي وخليفة من ال�سودان.
وقد ح�صل النوير ال�شرقيون على بع�ض الأ�سلحة من هذه التجارة ،و�أ�صبح لديهم مذاق خا�ص يف اختيارها،
و�أ�ضحت رموزا للرجولة� .إال �أن تلك الأ�سلحة مل تنت�شر على نطاق وا�سع بني النوير الغربيني حيث كان لدى
الزعماء قدرة �أكرب فيما يتعلق بال�سيطرة على ال�شباب مقارنة مبا كان عليه الو�ضع يف ال�شرق.
ا�ستمر غياب القانون والنظام يف �أرا�ضي النوير ال�شرقية لبع�ض الوقت بعد عودة االحتالل الربيطاين؛
وبالطبع ،فقد كانت من �أواخر مناطق ال�سودان التي ا�ستعادت هدوءها .وحتى يف �إعقاب ا�ستقالل
ال�سودان عام  1956كانت للحكومة �سلطة حمدودة على �أجزاء من �شرق �أعايل النيل ،وا�ستمر هذا الو�ضع
م�سرحا لعمليات مترد �أكوبو عام
حتى الآن .ونتيجة لذلك �أ�صبح الإقليم ال�شرقي من والية �أعايل النيل
ً
 1975ومترد �آيود عام  1983وكذلك مترد (بور) يف ال�سنة نف�سها ،والذي جنم عنه ظهور اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) .(Adeba 2015وعلى الرغم من انت�شار الأ�سلحة وحركات التمرد تلك فلم يح�صل عدد
كبري من �شباب النوير على �أ�سلحة حديثة �إال يف �أعقاب مترد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان عام 1983
والدعم الع�سكري الذي قدمته (�سلطة الدرك) الأثيوبية ).(Skedsmo 2003
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�إن �شجرة ن�سب جمموعات �شباب النوير ظلت حتتل �أهمية كبرية  -ومثل كل املجموعات التي
يت�ألف منها جمتمع النوير -كان لتلك املجموعات ُمثل وقيم ع�سكرية قوية� ،إال �أن �شجرة ن�سب النوير
ا�ضمحلت وحل حملها (البورنام) �أو جمموعات الدفاع الذاتي املٌ�شكلة من جمموعات ال�شباب ،وفقط بعد
ا�ضمحاللها بد�أت جمموعات �شباب النوير ت�شكل اجليو�ش البي�ضاء .وفقا ملا ذكرته �شارون هت�شن�سون
وجوك ماديوت (� - 1999صفحة  )11ف�إن:
الـ(دك) �أو �أو�ساط الريفيني �أو اجلي�ش الأبي�ض كانت تت�شكل من جمموعات ب�سيطة التنظيم من
�شباب النوير امل�سلح وقد حتملت م�س�ؤولية حماية الرعاة املحليني خالل مو�سم اجلفاف .وكان اجلي�ش
الأبي�ض ميثل م�ؤ�س�سة لل�سكان الأ�صليني ت�شكلت من �شكل �سابق للواء من �شباب النوير كان يطلق عليه ا�سم
برينام (�أو بونام) والتي ظهرت لأول مرة بني نوير اجليكيني ولو -نوير خالل احلرب الأهلية الأوىل بني
عامي (.)1972 - 1955
�إن كلمة (برينام) كلمة م�ستعارة من الأنواك يعود تاريخها �إىل فرتة ما قبل احلرب الأهلية ال�سودانية
الأوىل وت�شري �إىل جمموعة من ال�شباب من نف�س الع�شرية ،ت�شكلت للدفاع عن الأ�صول اململوكة جلماعتها
املحلية والتي هي �أ�صول تت�ألف ب�صفة �أ�سا�سية من قطعان املا�شية .وقد اتخدت بع�ض تلك املجموعات
�شك ًال �أكرث ن�ضالي ًا خالل ال�سنوات املبكرة من احلرب الأهلية الثانية مت ثم ا�ستيعابها يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان .وقد و�صل اجلي�ش الأبي�ض �إىل �صورته احلالية خالل الهجمات التي نفذها ف�صيل
النا�صر حتت قيادة رياك م�شار على مدينة بور عام  .1991ووف ًقا للعديد من امل�صادر ف�إن هذا اال�سم مييز
اجلي�ش الأبي�ض فقط عن اجلي�ش الأ�سود �أو اجلي�ش النظامي .وعلى الرغم من �أن غالبية القوة املهاجمة
التابعة لـرياك عام  1991كانت من نوير -لو ف�إن م�صطلح اجلي�ش الأبي�ض �سرعان ما تبنته كافة ع�شائر
النوير ال�شرقية .ومازال م�صطلح (برينام) له معنى عام كما �أنه ي�ستخدم للإ�شارة �أحيان ًا �إىل قائد يف
اجلي�ش الأبي�ض.
هناك حاجة لإجراء املزيد من الدرا�سات ،لكن من الوا�ضح �أن النزعة الع�سكرية للنوير -بالإ�ضافة
لتزايد الإح�سا�س بانعدام الأمن وهجمات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان -الذي كان ينظر �إليه كجي�ش
احتالل ولي�س جي�ش حترير يف منطقة �أعايل النيل الكربى -بالإ�ضافة �إىل توفر كميات كبرية من الأ�سلحة
لـرياك م�شار من حكومة ال�سودان عقب ان�شقاقه عن جون قرنق� -ش ّكل الأ�سا�س لتكوين اجلي�ش الأبي�ض.
وبينما مت بيع بع�ض هذه الأ�سلحة ف�إن رياك وزع معظمها على �شباب لو وجاوار وع�شائر جيكاين ال�شرقية
ليتمكنوا من حماية ما�شيتهم وغريها من املمتلكات من هجمات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وتتواجد ع�شرية لو -نوير ب�شكل كبري يف �أكوبو ونريول وورور وجوار يف �أنحاء منطقة �آيود بينما تتواجد
ع�شائر �شرقي جيكاين يف املنطقة املتاخمة لنهر ال�سوباط بالقرب من احلدود الأثيوبية .ومت �إر�سال عدد
 20م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 41

قليل من الأ�سلحة �إىل م�سقط ر�أ�س رياك يف والية الوحدة .ويبدو �أن النفوذ الأكرب لل�سلطات التقليدية
ُيعد جز ًءا من تف�سري هذا الو�ضع �إال �أن مترد رياك قد مكنه �أي�ضا من تعزيز عالقته مع حركة الأنيانيا
الثانية وقائدها باولينو ماتيب من ع�شرية بول القوية التي ظلت تعار�ض اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
منذ ظهوره عام  ،1983ومن خالل دعم القوات امل�سلحة ال�سودانية متكن باولينو من ال�سيطرة على
معظم الوالية .وقد ا�ستخدم اجلي�ش الأبي�ض الأ�سلحة التي ح�صل عليها من خالل رياك يف ظل ن�شوب
وا�ضحا ب�صورة خا�صة عندما كان لو -نوير
نزاعات داخلية بني الع�شائر ونزاعات بني القبائل .وكان ذلك
ً
الذين تعاين �أرا�ضيهم من �ضعف موارد املياه -ينقلون ما�شيتهم خالل مو�سم اجلفاف لأرا�ضي اجليكاين
ال�شرقيني ودينكا بور.
كان النوير ال�شرقيني وخا�صة لو -نوير وجمموعة �صغرية من ع�شرية الدوك ،احدى ع�شائر قبيلة
الدينكا -التي يعترب املنتمني لها قريبني من النوير ثقافي ًا -قد �شاركوا يف هجمات نوفمرب � 1991ضد
مدينة بور معقل نفوذ القائد جون قرنق قائد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وكان الهجوم بقيادة
�ضابط حمرتف ا�سمه �سيمون جاتوت�ش (�أ�صبح فيما بعد رئي�س �أركان احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 جناح املعار�ضة) ونفذ ذلك الهجوم ما يربو على � 30ألف من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض بيد انه مل يكنلـ رياك �أي دور يف ح�شدهم .كان رياك يرمي �إىل �إ�ضعاف عزمية دينكا -بور ب�إظهار �أن جون قرنق ال
ي�ستطيع الدفاع عن �شعبه �إال �أن هذا كان على الأرجح هد ًفا ثانويا بالن�سبة ملقاتلي اجلي�ش الأبي�ض الذين
كان تركيزهم ين�صب على �سرقة الآالف من ر�ؤو�س املا�شية وغريها من الأ�صول املنقولة عالوة على قتل
املدنيني .وكان االنتقام داف ًعا �أ�سا�س ًيا � ً
أي�ضا يف الهجوم على بور لأن الكثري من النوير �أغ�ضبهم مقتل
�صاموئيل جاي توت وغريه من قادة حركة �أنيانيا  IIمن اثنية النوير على يد �أتباع قرنق و�أي�ضا على يد
�ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من ع�شرية لو -نوير يف بحر الغزال.
كان قتل املدنيني من الدينكا قد �صار ممك ًنا نتيجة االزدراء املتبادل بني ال�شعبني؛ فالنوير ينظرون
بتعال �إىل الدينكا وملهاراتهم القتالية بينما الدينكا يعتربون �أنف�سهم �أرقى ثقاف ًيا منهم ،و�أنهم "من
ٍ
خرية الرجال"  ،Pritchard - 1940مت اال�ست�شهاد به يف  .)Adeba - 2015ويف لغة النوير يدعى الدينكا
الـ(جينج) والذي ميكن ترجمته بـ(العبيد) ويعزى ذلك �إىل االدعاء بخ�ضوع الدينكا للعديد من القوى
وا�ستخدام النوير لهم كعمال زراعيني (بينما يطلق النوير على �أنف�سهم ا�سم "ناث" �أو "الب�شر") .و�أخذ
الهجوم على بور تنظيم ًا خمتلف ًا عن �سابقيه من حيث ح�شد املقاتلني و�سرقة املا�شية وقتل النا�س وكيفية
ت�أثريه على �صياغة م�ستقبل عامل ال�سيا�سة يف جنوب ال�سودان .وعلى الرغم من �أن رياك �أعلن مرارا
وتكرارا ،و ب�شكل علني� ،أنه يتحمل امل�س�ؤولية عن تلك الأفعال فلي�س هناك �سبب قوي يدفعنا لالعتقاد ب�أنه
كان يتحكم يف �أفعال القوات التي �أطلقها من عقالها.
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على الرغم من �أن الدينكا والنوير يف العادة "يتميزون ب�شكل قوي ب�صالت الرحم والع�شرية �أكرث مما
يتميزون بالإثنية ،و�أن ال�صراعات داخل املجتمعات عادة ما تندلع بني املجموعات على هذا امل�ستوى"
(� - Breidlid and Arensen - 2014صفحة  ،)3ف�إن البعد االثني كان العن�صر الأبرز يف هجوم بور.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الهجوم ت�سبب يف اندالع حلقة من ال�صراع العرقي ال�شر�س بني الدينكا والنوير
ورفع من م�ستوى ع�سكرة حياة ال�شعبني و�أدى �إىل �إن�شاء التيتوينج التابع للدينكا �أو حرا�س املا�شية حلماية
�أ�صول ممتلكات املجتمع من غارات النوير والبدو العرب .وقد جعل ذلك الهجوم وما تبعه من هجمات ،من
متاما� ،أن اجلي�ش الأبي�ض ميكنه �أن ينتقل لو�ضعية الهجوم ويعمل خارج موطنه الأ�صلي ويح�شد
الوا�ضح ً
قواته للحرب من خالل حتالف مع قوات نظامية وي�سعى لتحقيق �أهداف �سيا�سية حتى لو �أن مقاتليه مل
يكونوا دائ ًما مدركني للتبعات ال�سيا�سية لأفعالهم.
وكان الهجوم على بور هو ما جعل للجي�ش الأبي�ض �سمعة �سيئة را�سخة كمجموعة من ل�صو�ص املا�شية،
ومن القتلة ق�ساة القلوب اخلارجني عن �سيطرة احلكومة ،الذين �صاروا �أدوات يف �أيدي رياك م�شار.
و�سيتم تناول بع�ض تلك الأفكار يف مو�ضع الحق من هذه الدرا�سة؛ لكن من املهم هنا مالحظة �أن اجلي�ش
الأبي�ض كان دائ ًما يث ّمن ا�ستقالله ،وحكمه الذاتي ،وينتخب قادته بوا�سطة �أفراد ع�شريتهم وحدهم؛
وكان اجلي�ش الأبي�ض ،وال قوة �أخرى عداه ،يتخذ القرارات ب�ش�أن خو�ض احلروب ،ومواعيدها .ومل تكن
ال اال�سرتاتيجية ،وال الر�ؤية مما ي�شغل بال �شباب حمدود التفكري ،مل يتلق قد ًرا واف ًرا من التعليم ،بل كان
همهم ،و�شاغلهم الأكرب هو رعاية قطعان املا�شية اخلا�صة بهم ،ومل يكونوا م�ؤهلني خلو�ض معارك طويلة.
ويف املا�ضي ،مثلما يف الوقت احلا�ضر ،ال ي�ستطيع اجلي�ش الأبي�ض القتال دون دعم مقاتلي جمتمعاته
املحلية ،التي تزودهم بالغذاء ،وتتوىل رعاية ما�شيتهم عند خروجهم يف حمالت ع�سكرية.
رغم �أن وجهة النظر ال�سائدة هي �أن احلرب الأهلية الثانية ( )2005 -1983كانت متردًا جنوب ًيا
�ضد حكومات ال�شمال املتعاقبة ،ف�إن ما ظل يهيمن على امل�شهد خالل ال�سنوات الأخرية هو ال�صراعات
بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،الذي يخ�ضع ل�سيطرة قبيلة الدينكا ،وقوات دفاع جنوب ال�سودان،
التي تخ�ضع ل�سيطرة النوير ،واملتحالفة حتال ًفا قو ًيا مع اجلي�ش الأبي�ض ،واملدعومة من القوات امل�سلحة
ال�سودانية( ،يونغ .)2006 ،وقد ا�ستمر اجلي�ش الأبي�ض يف قتال اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حتى بعد
عودة رياك م�شار �إىل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان عام  ،2002مما يو�ضح بجالء حدود �سيطرته على
مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ،وا�ستمرار م�شاعر العداء للدينكا بني النوير.
وكانت قوات دفاع جنوب ال�سودان قد �أثبتت �أنها الأكرث فعالية ،بني القوات املتعددة ،يف التحالف مع
اجلي�ش الأبي�ض ،رغم �أنها مل تكن تتمتع مبثل حظ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف احل�صول على
الأ�سلحة ،والدعم اللوجي�ستي .كذلك مل تكن املناطق التي احتلتها قوات دفاع جنوب ال�سودان ت�ستطيع
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االعتماد على امل�ساعدات الغذائية التي تُقدّم عرب عملية �شريان احلياة يف ال�سودان ،والتي كث ًريا ما كانت
لها �أهمية حيوية للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف م�س�ألة احل�صول على قبول ال�سكان املحليني له ،حيث
كانت قوات دفاع جنوب ال�سودان تعترب قوات متحالفة مع القوات امل�سلحة ال�سودانية ،وتابعة للحكومة
ال�سودانية .ومع ذلك ،فبنهاية احلرب كانت قوات دفاع جنوب ال�سودان ،وحلفا�ؤها من قوات اجلي�ش
الأبي�ض ،قد �سيطرت على جزء كبري من منطقة �أعايل النيل الكربى ،بل ،وعلى الأرجح ،متتعت بدعم
�أكرثية النوير .وكان لعدد من القادة رفيعي امل�ستوى لقوات دفاع جنوب ال�سودان مكانة بارزة ،من بينهم
ت�شايوت مانياجن يف مايويت ،وجوردون كوجن ،وجاروث جاتكوت يف بلدة النا�صر ،وكول جاجا يف ميدينج،
وغابرييل تاجن ،وتوما�س مابيور يف فاجناك ،و�سيمون جاتويت�ش يف يواي ،نظ ًرا لكونهم م�صدر لاللهام
والتعاون يف العمل مع نظرائهم يف اجلي�ش الأبي�ض (يونغ 2007 ،ب)؛ لكنهم رغم ذلك مل يتمكنوا �أبدً ا
من ال�سيطرة عليهم� ،أو حتى توجيههم .ويف حرب دي�سمرب  2013كان ه�ؤالء القادة اليزالون يتمتعون
بتلك املكانة مع اجلي�ش الأبي�ض .ومع �أن تلك احلرب اكت�سبت ثوب ال�سجال ال�سيا�سي ،ف�إنها كانت ت�شبه
احلرب ال�سابقة ،حيث كانت القيادة الع�سكرية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -جناح املعار�ضة تتكون
من لواءات �سابقني من قوات دفاع جنوب ال�سودان ،و�أتى معظم املقاتلني املعار�ضني للحكومة من جي�ش
النوير الأبي�ض ،بينما ت�شكل مع�سكر خ�صومهم من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان اخلا�ضع لهيمنة
الدينكا (يونغ.)2015 ،
ونظ ًرا لأن احلرب الأهلية الثانية بدت كحرب جنوبية – جنوبية ،ف�إن اتفاق ال�سالم ال�شامل مل
يتمخ�ض عن ال�سالم املنتظر ،ومل ي�صبح ال�سالم امل�ستدام ممك ًنا �إال مع توقيع �إعالن جوبا يف  8يناير
 2006بني باولينو ماتيب ،ممثال لقوات دفاع جنوب ال�سودان ،والرئي�س �سيلفا كري ،ممثال حلكومة جنوب
ال�سودان ،التي كانت تدعو �إىل دمج قوات دفاع جنوب ال�سودان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان (يونغ،
.)2006مع ذلك �أ�صبح ف�شل تطبيق �إعالن جوبا) ،الذي ال يت�سع املقام هنا للحديث عنه تف�صيال (،ب�شكل
مر�ض� ،سبب ًا رئي�سي ًا للحرب التي اندلعت يف دي�سمرب .2013
ٍ
وثمة م�شكلة �أخرى من امل�شكالت ،التي ظهرت يف ذلك الوقت ،هي م�شكلة نزع �سالح جمموعة من
القوات غري النظامية� ،أو املدنية ا�س ًما يف البالد ،والتي كانت متثل �أهم مكون من مكونات اجلي�ش الأبي�ض.
ومع دمج قوات دفاع جنوب ال�سودان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان نتيجة �إعالن جوبا ،ازداد جي�ش
النوير الأبي�ض ه�شا�ش ًة و�ضعف ًا .ويف الوقت الذي �أ�ص ّرت فيه احلكومة الوطنية على احتكار ا�ستخدام
العنف يف البالد ،مل يكن رعاة املا�شية من اجلي�ش الأبي�ض يف �أكرث الأوقات عازمني على التخلي عن
�سالحهم يف ظل مناخ غري �آمن؛ خا�صة فيما يتعلق باجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،الذي طال انعدام
ثقتهم به ،وقاتلوه كث ًريا .وفوق ذلك ف�إن االحرتام وال�سلطة التي حظي بها رعاة املا�شية بني جماعاتهم،
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يعتمد على احتفاظهم بال�سالح .و�شكا قرويون ،ممن �أجرى معهم كاتب التقرير مقابالت على امتداد
نهر ال�سوباط عام  ،2006من غياب الأمن ،وحاالت �سرقة املا�شية ،وحوادث االغت�صاب التي كان يرتكبها
ال�شباب من حملة ال�سالح اخلارجني عن �سيطرة ال�سلطات التقليدية� ،أو م�ؤ�س�سات الدولة املركزية ،التي
اختفت تقري ًبا (يونغ� 2007 ،أ)؛ كما ق ّو�ض ا�ستخدام ال�سالح لال�ستيالء على املا�شية ،التي كانت تُدفع
كمهور� ،سلطة ونفوذ �شيوخ الع�شائر ،وبات �أمر ًا مدمر ًا ملجتمع النوير .و�س ّلم بع�ض مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض،
خا�صة بني اجليكاين ال�شرقيني� ،أ�سلحتهم �إىل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،لكن تبني لهم �أن هذا مل
يجلب لهم الأمان؛ لذلك عادوا مرة �أخرى لت�سليح �أنف�سهم.
بلغت امل�شكلة ذروتها عام  2006عندما �شنّ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حملة �ضخمة لنزع
�سالح لو-نوير يف اجلي�ش الأبي�ض بعد رف�ضهم ت�سليم �سالحهم طواعية (يونغ  2007ب) .ونظ ًرا للعالقة
اخلا�صة ،التي كانت تربط رياك م�شار ب ع�شرية لو ،حيث كانوا ي�شكلون اجلزء الأكرب من مقاتليه يف هجوم
بور عام  ،1991فقد التقى بهم يف حماولة لإقناعهم بت�سليم �أ�سلحتهم ،لكنه �أخفق مرة �أخرى ،ونتيجة
لذلك بد�أ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حملة مل ت�ستهدف نزع �سالح ال�شباب فح�سب ،بل � ً
أي�ضا معاقبة
املدنيني الذين ُيفرت�ض �أنهم كانوا يدعمونهم و�أخذ موا�شيهم لالعتماد عليها كم�صدر للغذاء .يف البداية
كانت للجي�ش الأبي�ض اليد العليا ،لكنه مل ي�ستطع �أن يكون ندً ا للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على املدى
الطويل؛ و ُمني بهزمية �ساحقة يف موتوت� ،شمال و�سط فاجناك ،يف مايو 2006؛ وبعدها بد�أ ال�شباب يف نهب
جمتمعاتهم املحلية نف�سها ،وهربوا من املنطقة .ويف ذلك الوقت خل�ص كاتب الدرا�سة �إىل �أنه :
"كان من اخلط�أ النظر �إىل اجلي�ش الأبي�ض كم�شكلة �أمنية فقط ،و�أن الف�شل يف مواجهة حالة
ال�سخط ،والفقر ،وانعدام الفر�ص ،ب�شكل ف ّعال �سي�سمح بظهور دورة جديدة من العنف التي كان من
املفرت�ض ان ي�ضع اتفاق ال�سالم ال�شامل حدا لها" (يونغ2007 ،ب� ،ص.)24 .
وبالفعل ف�إنه رغم �شنّ املزيد من احلمالت لنزع �سالح املدنيني يف �أر�ض النوير ،وغريها من مناطق
جنوب ال�سودان ،مل يتمكن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من حتقيق الأمن ،وا�ستمر القتال الع�شائري،
والعرقي ،ومل تتم معاجلة �أ�سباب حالة ال�سخط ال�سائدة التي كانت وقودًا للجي�ش الأبي�ض.
و�أ ّي ًا كانت درجة عنف النزاعات الداخلية ،التي ا�ستمرت بني عامي  2006و ،2009ف�إن تلك النزاعات
التي ن�شبت يف جونقلي بعد عام  2009كانت �أكرث فتك ًا .و�شارك لو -نوير ،واملوريل ،يف �أ�سو�أ جزء من هذا
القتال .لكن طب ًقا ملوجز تقرير مل�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،مل يكن و�صف قوة لو  -نوير املحاربة
وا�ضحا ،حيث قال بع�ض اخلرباء �إنها كانت تتكون من اجلي�ش الأبي�ض ،يف حني قال �آخرون �إن املقاتلني
ً
كانوا من البونام فقط� ،أو من ال�شباب (م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية .)2012 ،و�أعطت مقابالت
�أجريت مع قادة اجلي�ش الأبي�ض يف غامبيال ثقال يدعم فكرة �أن هذه القوة املقاتلة كانت بالفعل هي
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اجلي�ش الأبي�ض .وكان باولينو كور ،الذي قاتل يف حملة املوريل ،وخدم كقائد رفيع امل�ستوى يف احلرب �ضد
احلكومة ،مت�أكدً ا من �أن قوة لو  -نوير املقاتلة كانت بالفعل هي اجلي�ش الأبي�ض� .4إىل جانب ذلك ،كان
تنظيم هذه القوة مماثال لتنظيم اجلي�ش الأبي�ض حتت قيادة بوردواجن يل من حملية �أورور ،والذي كان
يقود لو -نوير يف اجلي�ش الأبي�ض �أثناء مترد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة.
ويف الوقت الذي كان ميثل فيه قتال املدنيني يف جونقلي بني عامي  2009و 2012ا�ستمرا ًرا لقتال �سابق،
ف�إنه على عك�س نزاع ما بعد  15دي�سمرب  ،2013مل يكن موجها �ضد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،أو
الدينكا يف بور ،ومل تكن هناك تقارير م�ؤكدة ت�شري �إىل م�ساعدة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لع�شرية
لو (هيومان رايت�س ووت�ش .)2013 ،و�شهدت تلك الفرتة �أي�ض ًا بزوغ جنم داك كيوث ،نبي النوير ،جم�سدً ا
لغ�ضب لو -نوير من هجمات املوريل .وبح�سب �أحد املحللني ،فقد �ساعد كيوث يف تنظيم رد فعل اجلي�ش
الأبي�ض ) .(Thomas, 2015ومرة �أخرى ت�صدى رياك م�شار ب�صفته نائب الرئي�س ،وقائد النوير ،و�أحد
القادة ال�سابقني لـ لو ،ملهمة �إقناع مقاتلي لو بالعدول عن مهاجمة املوريل خالل اجتماعاته معهم يف ،28
و 28دي�سمرب  2012يف البيبور ،وليكواجنول ،لكن ال�شباب رف�ضوا طلبه .وبح�سب �أحد القادة احلاليني
للجي�ش الأبي�ض ممن ح�ضروا تلك االجتماعات التي عقدها رياك ،مت رف�ض طلب رياك لأن قادة لو،
الذين ميثلون جمتمعات لو املحلية كلها ،قد �أخربوا احلكومة من وقت �سابق مبنحها مهلة مدتها �ستة �أ�شهر
لو�ضع حد لهجمات املوريل يف املنطقة ،ونظ ًرا ال�ستمرار ،وتوا�صل الهجمات ،قرروا التعامل مع امل�شكلة
ب�أنف�سهم .5وعندما طلب من �أحد قادة اجلي�ش الأبي�ض عقد مقارنة بني احلرب �ضد املوريل ،والتمرد �ضد
احلكومة ،قال �إن احلالة الأوىل كانت تتعلق بالأبقار ،بينما احلالة الثانية تتعلق بال�سلطة ،لكن يبدو �أن
الأمر �أكرث تعقيدً ا من ذلك.
وظلت الأ�سباب الكامنة وراء �سخط ،وغ�ضب لو كما هي لفرتة طويلة� ،إذ ا�ستمرت ال�صدامات،
والنزاعات على املراعي ،وم�صادر املياه ،وتوا�صل تدهور املراعي ،مما �أدى �إىل ن�شوب الكثري من �أ�شكال
التوتر نظ ًرا لكون املا�شية هي امل�صدر الرئي�سي للرثوة ،ول�ضرورتها كمهور ،ولتدنى م�ستوى التنمية ،والبنية
التحتية يف جنوب ال�سودان ليرتاجع اىل �أدنى امل�ستويات ،ولغياب الأمن ،و�إ�ضفاء الطابع ال�سيا�سي على
النزاع ،وانت�شار املزاعم باختطاف املوريل للأطفال ،وهو �أمر مييز هذا ال�صراع حتديدً ا .وثمة عامل
�آخر برز ،على ال�ساحة خالل احلرب الأهلية يف دي�سمرب  ،2013وهو امل�ساعدة التي قدمتها اجلاليات يف
اخلارج �إىل مقاتلي النوير ،و�شملت ح�شد الدعم الدويل ،وجمع الأموال ،وت�شجيع رجال لو -نوير ال�شباب
يف اخلارج على االن�ضمام للقوات املقاتلة .وعدا م�ستوى القتال غري امل�سبوق( ،الذي بدا �أحيانا كحرب
م�صغرة) ،ف�إن ما كان مييز القتال بني لو ،واملوريل هو ا�ستهداف الن�ساء ،والأطفال؛ مما �أو�ضح �أن الهدف
الرئي�سي للقتال مل يكن اال�ستيالء املعتاد على قطعان املا�شية ،و�إمنا هو الكراهية العرقية (م�شروع م�سح
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الأ�سلحة ال�صغرية .)2012 ،ورد ًا على ذلك ،مت الإعالن عن �شنّ حملة لنزع ال�سالح من املدنيني على
م�ستوى البالد ،وبد�أت احلملة -عملية �إ�ستعادة ال�سالم -يف مار�س  .2012وكانت ت�ستهدف بالأ�سا�س
املوريل ،الذين مت جتاهلهم يف خم�س حمالت �سابقة لنزع ال�سالح  ،وتعامل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان مع املدنيني بوح�شية �أكرب مقارنة بوح�شيته يف مبادرات نزع ال�سالح الأخرى (هيومان رايت�س
ووت�ش .)2013 ،و�أ�سفر ذلك عن مترد وا�سع النطاق بقيادة ديفيد ياو ياو� ،أحلق الهزمية باجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان يف نهاية املطاف.
ويلخ�ص كل ما �سبق ال�صراع يف منطقة �أعايل النيل الكربى ع�شية اندالع احلرب الأهلية يف دي�سمرب
 ،2013خا�صة جونقلي ،التي عانت من �أ�سو�أ موجات عنف .وميكن ب�سهولة النظر �إىل مقاتلي اجلي�ش
الأبي�ض كمفجرين لتلك النزاعات ،لكنهم هم ،وجمتمعاتهم املحلية كانوا �ضحايا � ً
أي�ضا لظروف مهينة يف
مناطقهم ت�سبب فيها �سوء حكم و�إدارة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،و�إخفاقاته الأمنية� ،إىل جانب
الأو�ضاع العامة للتنمية غري املتوازنة.
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ثال ًثا :احلرب الأهلية يف دي�سمرب 2013

ال يت�سع املقام يف هذه الورقة لل�شرح الوايف للأ�سباب الكامنة وراء احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان ،التي
اندلعت يف  15دي�سمرب  ، ،2013لكن ما يهمنا هنا يف هذا ال�سياق هو ما يعتقده مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض ب�أنه
�سبب الندالع احلرب� ،أو بعبارة �أخرى ،ما هو ال�سبب وراء حملهم لل�سالح يف مواجهة احلكومة .كذلك،
من الأمور ذات الأهمية ،امل�ؤ�شرات الدالة على تغري �إدراك املقاتلني للحرب مبرور الوقت .وركزت �أكرث
املعجلة �أو املبا�شرة للحرب ،وهي �أ�سباب متناغمة بوجه
التحليالت الإعالمية ،والأكادميية على الأ�سباب ّ
عام مع تقرير خل�ص �إىل �أنها:
انق�سامات �سيا�سية داخل احلزب احلاكم� ...سرعان ما تطورت �إىل عنف يف العا�صمة جوبا ،مما �أدى
�إىل ان�شقاقات يف �صفوف اجلي�ش ،وح�شد ملدنيني ،و�أثار اال�ستهداف الوح�شي للمدنيني على �أ�س�س عرقية
�إدانة املجتمع الدويل (� ،Breidlid and Arensen, 2014ص.)3 .
واعرتف تقرير �آخر ب�أهمية ما �أطلق عليه "مذبحة جوبا" ،لكنه خل�ص �إىل �أن:
االختالفات ال�سيا�سية بني الف�صيلني املتنازعني يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قد تردت �إىل
درجة �أن حتولت �إىل حرب �أهلية وا�سعة النطاق .وبينما كانت الأ�سباب الأ�سا�سية ذات طبيعة �سيا�سية،
اتخذ ال�صراع منحى عرقي �أ�سفر عن نزاع بني �أكرب جماعتني عرقيتني يف جنوب ال�سودان وهما الدينكا،
والنوير (� ،Adeba, 2014ص.)5 .
وميكن االقتبا�س من الكثري من التحليالت ،والتقارير الإعالمية ،حيث ر�أت جميعها تقري ًبا �أن ال�سبب
الرئي�سي الندالع احلرب هو ال�صراعات داخل قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .واالقتبا�سان
املذكوران �أعاله �صارا بارزين لأنهما �أُخذا من درا�سات �أكادميية للجي�ش الأبي�ض ،لكن مل ي�ستطع �أي
منهما �أن ي�ضع االعتبار ،ب�شكل مالئم ،لأ�سباب خو�ض مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض القتال �ضد احلكومة ،وكيف
اجنبهم رحم احلرب الأوىل ،وكيف مت ح�شدهم ،وما الذي كانوا يبتغونه من وراء تلك احلرب .ويعد هذا
الأمر مثري لال�ستغراب ،فقد تبينت �صعوبة وندرة ح�شد فالحني ،ورعاة ما�شية ،ودفعهم نحو االنخراط يف
قتال م�ستمر ا�ستنادًا �إىل �أهداف �سيا�سية يف �أفريقيا .ورغم الأهمية ال�شديدة للأ�سباب التي دفعت �شباب
النوير نحو خو�ض احلرب ،فنادر ًا ما تحُ ظى تلك اال�سباب باهتمام يف التقارير الإعالمية والدرا�سات
الأكادميية� ،أو يتم تناولها يف مفاو�ضات �سالم الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
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جاءت ردود املقاتلني على الأ�سئلة عن �سبب ن�شوب احلرب ،ودوافع قتالهم للحكومة ،وا�ضحة
وباالجماع :وهي �أنهم خا�ضوا احلرب ب�سبب قتل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان للمدنيني النوير يف
جوبا يف منت�صف �شهر دي�سمرب  .2013وكان �شعور املقاتلني بعدم القدرة على الت�صديق ،والغ�ضب،
والأذى ،الذي جنم عن ذلك احلدث ،مماثال ل�شعور �أفراد النوير الآخرين .ورغم �أن املحللني قد ر�أوا
�أن قتل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان للمدنيني النوير كان ب�سبب نزاع النخب من الدينكا والنوير على
ال�سيطرة على البالد ،ف�إن هذا الطرح مل يجد له من يدعمه �سوى مقاتل واحد فقط .6ومع ذلك فقد �أو�ضح
ذلك املقاتل �أن ما دفعه على القتال هو عمليات القتل التي وقعت يف جوبا.
نفى املقاتلون �أن يكون ح�شدهم قد مت من قبل �أطراف فاعلة خارجية مثل رياك م�شار� ،أو �أي فرد
من قيادات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف املعار�ضة .فخالل املرحلة الأوىل من احلرب ،جتمع كل
املقاتلني تقريب ًا عقب �أحداث جوبا ب�شكل ت�ضامني بدافع الرغبة يف االنتقام ولإنقاذ عائالتهم و�أ�صدقائهم
املعر�ضني للخطر ،يف املدن اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة .وبالفعل �سخر املقاتلون ممن مت �إجراء مقابالت
معهم من الطرح القائل بح�شد �أي جمموعة خارجية لهم لأجل القتال .وقال �أحد القادة�" :أي �شخ�ص
يقول بذلك كاذب" .7وقال مقاتل �شاب من اجليكاين ال�شرقيني ،و�أيده رفاقه فيما قال" :مل يكن رياك
يحب القتال ،وبالتايل مل يكن يحب اجلي�ش" ،8لذا مل يكن ليلعب دو ًرا يف ح�شدهم ،وعلى كل حال ،مل يكن
رياك قري ًبا منهم يف بلدة النا�صر عندما بد�أوا متردهم �ضد احلكومة.
وهذا �أم ٌر هام لأن رياك زعم يف �شهادته �أمام جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان
�أنه كان متحكم ًا يف قوات املعار�ضة امل�سلحة ،مبا يف ذلك اجلي�ش الأبي�ض ،منذ و�صوله �إىل بانياجور
بالقرب من بور يف  17دي�سمرب ( 2013جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان،2014 ،
�ص .)126 .وكذلك �أقنع رياك الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (االيقاد) �أنه كان متحكم ًا
يف كل القوات التي تقاتل احلكومة ،وعلى هذا الأ�سا�س متت دعوته للم�شاركة يف مفاو�ضات ال�سالم
يف �آدي�س �آبابا ،ولتمثيل تلك القوات .رمبا �إدرا ًكا منه بامل�شكلة؛ و �إعرتف رياك يف مقابلة "ب�صعوبة
التحكم" يف اجلي�ش الأبي�ض و"افتقار عنا�صره لالن�ضباط" ) .(Davison، 2014ومل ُيطلب من مقاتلي
اجلي�ش الأبي�ض متثيلهم يف مفاو�ضات الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (االيقاد) بني رياك و
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف املعار�ضة � ،أو �إخبارهم بذلك� ،أو احل�صول على موافقتهم على
ذلك .وكانت �شهادة الم �أكول �أمام جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان التي ذكر فيها
ب�أن رياك "ا�ستوىل على مترد مل يكن يخ�صه"( .جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان،
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إقناعا من ت�صديق حديث رياك ،كما فعل االحتاد الأفريقي و الهيئة
� ،2014ص )131 .تف�س ًريا �أكرث � ً
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.
ورغم �أن اللجنة قد وجدت �أن "عمليات القتل على �أ�سا�س عرقي" للنوير كانت مرتبطة بـ"�سيا�سة
الدولة" (جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان� ،2014 ،ص ،)225 .ف�إنه حتى هذه اللحظة،
مل يتم اتخاذ �أي �إجراء للت�صدي للأمر ،ناهيك عن و�ضع حد للم�س�ألة .ورف�ضت جلنة االحتاد الأفريقي
للتحقيق يف جنوب ال�سودان ،وب�شكل حا�سم ،ودون �إبداء �أي �أ�سباب ،الزعم الذي كان يحظى بقبول مقاتلي
اجلي�ش الأبي�ض ب�أن جماعتهم كانت �ضحية لعملية �إبادة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،خل�صت اللجنة �إىل عدم
�إمكانية عمل �أي م�صاحلة �إىل حني �أن تتم "حما�سبة من كان لهم ال�ضلع الأكرب من امل�س�ؤولية يف الأعمال
الوح�شية من الذين يحتلون �أعلى امل�ستويات الرفيعة" (جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان،
� ،2014ص .)300 .مع ذلك ،فقد �أدى تكرار رف�ض جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد الأفريقي لإ�صدار
التقرير ،والرف�ض ،بعد �إ�صداره �أخ ًريا ،لن�شر ق�سم حا�سم منه يحدد املتهمني بعمليات القتل� ،إىل تفاقم
امل�شكلة ،ومثل ً
تناق�ضا مع النتائج التي تو�صل �إليها املجل�س نف�سه .ونتيجة لذلك ،ف�إن م�شكالت من ت�سبب
يف اندالع احلرب ،وملاذا تعر�ض النوير لعمليات القتل اجلماعي يف جوبا ،و�أ�سباب رف�ض التقرير اال�ستنتاج
ب�أن "عمليات القتل على �أ�سا�س عرقي" مل تكن ت�شكل �إبادة جماعية ،قد اثارت غ�ضب و�سخط النوير.
ومل ت�ساهم جلنة االحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان �إطال ًقا يف ح�سم هذه الق�ضايا ال�ساخنة.
وكذلك ،تفاقمت امل�شكلة ب�سبب رف�ض املجتمع الدويل االعرتاف ب�أنه بالرغم من اجلرائم التي ال �شك
يف وقوعها ،التي ارتكبتها قوات النوير املعار�ضة (خا�صة اجلي�ش الأبي�ض) ،ف�إن عمليات القتل اجلماعي
للمدنيني النوير يف جوبا كانت هي التي �أ�شعلت فتيل احلرب .ومت تو�ضيح ذلك بجالء يف مقابالت �أجريت
مع مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ،الذين مل ي�شريوا وال حتى مرة واحدة �إىل �أن النزاعات واخلالفات يف قيادة
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان هي ال�سبب وراء ن�شوب التمرد �ضد احلكومة .ولقد كان جتاهل الق�ضايا
املثرية للجدل ،والتقليل من �ش�أنها و�أهميتها ،من مالمح حماوالت �إقرار ال�سالم يف ال�سودان ،وجنوب
ال�سودان (يونغ ،)2012 ،لكن ذلك كان بال �شك يزيد امل�شكلة �سو ًءا.
بينما كان الدافع ،ب�شكل وا�ضح ،وراء الهجمات الأوىل التي �شنها اجلي�ش الأبي�ض ،واال�ستيالء على
بور ،وملكال ،هو االنتقام ،ف�إن دوافع املقاتلني ،على الأقل القادمني من منطقة �أعايل النيل� ،أ�صبحت
وتنوعا .وعند عودة املقاتلني �إىل ديارهم ،بعد �سيطرتهم على ملكال وان�سحابهم منها يف
�أكرث تعددًاً ،
يناير  ،2014كانت يف انتظارهم اتهامات من جماعتهم تتهمهم بالتخلي عن رفاقهم النوير يف عا�صمة
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�أعايل النيل ،حيث تركوهم عر�ضة النتهاكات قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وحكومة احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان بعد عودتها .وبعد تعر�ضهم لنقد قا�س يف حينه ،عادوا لال�ستيالء على ملكال
مرة �أخرى يف فرباير ،وانخرطوا يف قتال دامي ،لكن هذه املرة كان الدافع هو االنتقام ملا وقع من عمليات
قتل يف جوبا� ،إ�ضافة �إىل ما ر�أوه من انتهاكات م�ستمرة للنوير ،واحلاجة �إىل حتريرهم يف ملكال .ومع
ذلك ،هناك م�ؤ�شرات يتحجج بها حاكم ال�سوباط املنتمي �إىل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -جناح
املعار�ضة ،ديور توت ،ب�أن مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض قد اتخذوا موق ًفا حا�س ًما الح ًقا ب�ش�أن احلرب جعلهم
يفكرون فيها من منظور �أقرب �إىل املنظور ال�سيا�سي.9

 30م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 41

ال�س ْل َطة والرتاتبية يف اجلي�ش الأبي�ض
راب ًعاُّ :

وف ًقا لو�صف �إيفانز بريت�شارد ( )1940لنظام احلكم يف قبيلة النوير يف القرن املا�ضي ،مل يكن اتخاذ
القرار والقيادة يف جي�ش النوير الأبي�ض مركز ًّيا ،بل كان تنظيم اجلي�ش �أمر ًا ع�شائري ًا؛ حيث يكون رئي�س
الع�شرية هو القائد الأول ،ثم تتدرج ال ُّرتَب �إىل �أ�سفل عرب فروع الع�شائر .وبينما يتم يف كل م�ستوى اختيار
ممثل لكل ع�شرية بنا ًء على توافق الآراء ف�إنه لي�س هناك ُرتَب ر�سمية؛ فحتى تنظيم التعبئة ال�شعبية
واالجتماعات والدعم ،مثل توفري امل�ؤن والطعام للمقاتلني ،يجري على م�ستوى فروع الع�شرية� .إن اجلي�ش
متاما عن هيكل اجلي�ش الأ�سود �أو اجلي�ش التقليدي (جي�ش احلركة ال�شعبية لتحرير
الأبي�ض منف�صل ً
ال�سودان – يف املعار�ضة) ،وناد ًرا ما ُي ِق ُّر بع�ض املقاتلني بوجود ذلك اجلي�ش الأ�سود لأن �أفراده قليلون
(هم يف الغالب جنود �سابقني يف اجلي�ش ال�شعب لتحرير ال�سودان) .يقول مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض �إنه
خا�ض قتا ًال طفي ًفا يف �أعايل النيل من جهة ال�شرق .و ُي�شرتَط يف املتقدمني للمنا�صب القيادية يف اجلي�ش
الأبي�ض �أن َيتح َّلوا بال�شجاعة ،و�أن يكونوا مالئمني لأداء �أعمالهم ،و�أن يكونوا قادرين على َح ِّل النزاعات
الداخلية بني ال�شباب مما ي�شري �إىل الطبيعة امل�شاك�سة لل�شباب الذين يت�شكل منهم اجلي�ش الأبي�ض .لي�س
للمنا�صب �آماد حمددة ،وكما �أن اختيار القادة يتم ب�إجماع الآراء ،ف�إن عزلهم ممكن يف �أي وقت بالطريقة
ذاتها� .إن قادة الع�شرية وحدهم هم الذين يتمتعون بات�صال مبا�شر ومنتظم بقادة جي�ش احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،ولكن يجب �أن يوافق �أع�ضاء الع�شرية على �أي قرار بالتعاون مع
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – جناح املعار�ضة يف الإجراءات الع�سكرية؛ وهذا يبدو انه نادر َا ما
لدي كل مقاتلي
يحدث �إذا كان ميكن قبول �شهادات مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض يف ذلك .ويف الواقع ،ف�إن ّ
اجلي�ش االبي�ض تقريب ًا �آراء �سلبية للغاية حول اجلي�ش الأ�سود حتى وان ظهر احرتام لبع�ض القادة .وهكذا
يرتدد مرة اخرى الت�شديدعلى �ضعف ادِّعاءات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -جناح املعار�ضة لتمثيل
اجلي�ش الأبي�ض.
لكل رئي�س ع�شرية ق�صته اخلا�صة ،لكنَّ �أوكدور �شول دايت  ،قائد اجلي�ش الأبي�ض جليكاين ال�شرقية،
والذي نال �سمع ًة و�شعبي ًة ب�سبب مهاراته يف �سرقة املا�شية من ع�شرية لو -وهي مهارات قابلة للإنتقال
والتحول لتنا�سب دوره يف قيادة قوات م�سلحة غري نظامية يف احلملة �ضد احلكومة وبالتحالف مع لوُ .و ِلد
�أوكدور يف غيجمري ،وهو من عائلة حمرتمة .وقد �ساعده اللواء جاروث جاتكوث يف توليِّ القيادة عندما
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كان ُمف َّو�ض منطقة النا�صر ،خالل احلرب ،وعندما كان قائدً ا يف قوات دفاع جنوب ال�سودان .وبعد
توقيع اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،عندما �صار جاروث ع�ضو َا من ناحية �شكل ّية يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .ويف ت�صرف مثري للجدل تعاون جاروث مع اجلي�ش الأبي�ض املحلي حتت قيادة �أوكدور؛ لتوفري
الأمن يف ظل غياب موارد لدعم قوات �شرطة حملية فعالة ل�ضعف �إمكاناتها ،وفق ًا ل�شيوخ من جيكاين
ال�شرقية .10ول�شيوخ القرية وكبار ال�سن نفوذ كبري على اجلي�ش الأبي�ض (حتت قيادة جاروث) ،وقد �أثبت
انه كان فعا ًال يف �ضمان ال�سالم يف املناطق الريفية ،ومواجهة غارات لو ل�سرقة املا�شية .ومل يختلط
مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض باملواطنني ،بل �إلتزموا ب�شكل عام بالقانون بعدم حمل الأ�سلحة يف القرى واملدن،
و�إن حدث �أن خالف �أحدهم القانون ،كانت ال�سلطات التقليدية تُعا ِقبه .كان جاروث ي�ؤ�س�س ملي�شيات
خا�صة به ،مما �أثار حالة من القلق يف جوبا؛ حيث كان جاروث �ضابط ًا كبري ًا �سابق ًا يف قوات دفاع جنوب
ال�سودان ،لكن اجلي�ش الأبي�ض كان جز ًءا من املجتمع ،ورغم تعاون جاروث معه ،مار�س ر�ؤ�ساء القبائل
ُ�سلطة حقيقية عليه.
و�صف �أحد مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض املتعلمني من مهاجري ال�شتات�( ،أوكدور) ب�أنه راعي بقر (وذلك
و�صف غري واقعي؛ ح�سب الق�ص�ص التي كانت تُروى عنه) ،بينما دافع �شيوخ وكبار ال�سن من قبيلة النوير
عن �أوكدور وقالوا �إنه واجلي�ش الأبي�ض كانا يوفران �أمن ًا �أف�ضل مما كان عليه احلال قبل تعاون جاروث
معه� ،أو بعد عزل جاروث من من�صبه ك ُمف َّو�ض 11.و�أقدم جاروث قبل ف�صله ،على ترقية �أوكدور ،الذي مل
يعمل َق ُّط يف اجلي�ش� ،إىل ُرتبة عميد .ويف وقت كتابة هذه ال�سطور ُم ِنح �أوكدور تدري ًبا ع�سكر ًّيا ر�سم ًّيا،
واندمج يف اجلي�ش الأ�سود (احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – جناح املعار�ضة) .وقد َح َّل محَ َّله بول
تانغ كوم وونغ ،الذي كان نائ ًبا له ،وكان ُيع َرف � ً
أي�ضا باملقاتل ال�شجاع؛ �إذ كان دائ ًما يف ال�صف الأمامي
مع رفاقه يف املعركة ،ف� ً
ضال عن �أنه ُمتحدِّ ث جيد .ويف هذه الأثناء� ،أبعد بديل جاروث ،املفو�ض اجلديد
داك تاب ،مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ،وارتفع م�ستوى اجلرمية حتى ا�ستاء املجتمع املحلي من وجوده .ويف
وعينَّ �أوكدور نف�سه ً
مفو�ضا حتى تتم ترتيبات تعيني �شخ�ص من طرف
بداية احلرب الأهلية� ،أُ ِطيح بداك َ
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -جناح املعار�ضة.
ويف عام ُ ،2015عينِّ دور توت -االقت�صادي الذي تلقى تدري ًبا يف فرن�سا ،واملفو�ض ال�سابق ب�أوالنغ،
حاك ًما لوالية ال�سوباط (حتت نظام رياك م�شار للـ  21والية ،وامل�ستند �إىل النظام االداري لال�ستعمار
الربيطاين) .ورغم �أنه جاء خلف ًا جلاروث ،ف�إن �أفكارهما عن اجلي�ش الأبي�ض كانت متماثلة .ولذلك
�سعى دور �إىل جعل اجلي�ش الأبي�ض ي�ساعد يف توفري الأمن بد ًال من �أن ُي�ش ِّكل خط ًرا على الأمن؛ 12ولكنه
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ذ َكر �أن اجلي�ش الأبي�ض كان يف البداية غري من�ضبط ،و�أنه ت�سبب يف وقوع ا�ضطرابات يف املجتمع املحلي.
ولذلك ،ك َّر�س هو نحو �ستة �أ�شهر لعقد اجتماعات مع املجتمع املحلي وجمموعات اجلي�ش الأبي�ض يف
خمتلف �أنحاء الوالية؛ لتهدئة الأو�ضاع ،وتعليم املقاتلني �أهمية احرتام القيم املحلية والقانون .وقد حقق
هدفه الذي كان يهدف �إليه يف يونيو  ،2015وهو احلفاظ على اجلي�ش الأبي�ض حتت ال�سيطرة من خالل
زعماء القبائل .وقد ربط كتائب اجلي�ش الأبي�ض بقوات ال�شرطة املحلية �ضعيفة املوارد والعدد ،وبذلك،
�صار اجلي�ش الأبي�ض يف نظره "قوى �إيجابية لتحقيق الأمن" .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قال دور �إن عملية
تعليم ّية د�ؤوبة جعلت الكثري من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ُيدرِكون �أن ال�سعي لالنتقام وقتل الدينكا
�أمر ال ي�ؤدي �إىل �أي نتيجة ،و�أن امل�شكالت ال�سيا�سية  -مثل احلاجة �إىل املدار�س واملرافق ال�صحية حتتل
ال�صدارة ب�شكل متزايد .13
وت�شري جتربة والية ال�سوباط �إىل �أنه ،وب َغ ِّ�ض النظر عن اجلرائم التي يرتكبها بع�ض �أفراد اجلي�ش
الأبي�ض يف املعارك لل�سيطرة على املدن التي كانت حتت �سيطرة احلكومة ،ف�إن من املمكن على الأقل
توجيه الأمر� ،إن مل ميكن حتقيق ال�سيطرة الكلية ،لأن يكون اجلي�ش عن�ص ًرا ها ًّما يف �أمن املجتمع املحلي.
وعلى املنوال نف�سه ،ت�أتي الأفكار التي طرحتها (م�ؤ�س�سة اجلي�ش الأبي�ض) ،وهي جمموعة من مقاتلي
اجلي�ش الأبي�ض من املهجر (ال�شتات) .ويحاول �أن�صار هذه املجموعة ن�شر �أفكار الأمن املجتمعي ،التي
حتمل ت�شاب ًها ممي ًزا مع التجربة التي حدثت يف منطقة النا�صر .14وتقرتح امل�ؤ�س�سة تب ِّني الربامج التي
نفَّذتها دول �أخرى ،مبا يف ذلك برامج اجلبهة الثورية الدميقراطية ال�شعبية يف �إثيوبيا؛ حيث احتفظ
املجتمع املحلي ب�أ�سلحته يف البداية ،ب�شرط ا�ستخدامها فقط يف جمال الدفاع عن النف�س� ،إىل �أن
منوذجا للمناطق
ا�ستغنى عنها يف النهاية كل ّي ُا .15وميكن �أن تمُ ِّثل تلك الأفكار �أو التجربة يف ال�سوباط
ً
الأخرى� ،أو تعك�س الظروف الفريدة يف الدولة؛ حتت قيادة (دُور) احلكيمة .ورغم ذلك ،ونظ ًرا لندرة
الر�ؤى حول �أمن جنوب ال�سودان يف امل�ستقبل والتجربة الكارثية ملحاولة قمع اجلي�ش الأبي�ض من خالل
حمالت نزع الأ�سلحة ،ف�إن هذه الأفكار تتط ّلب �إجراء مزيد من الدرا�سة حولها .لكن املقرتحات حول �أمن
املجتمع لي�ست �سوى عن�صر واحد فقط – �أ�سا�سي� ،ضمن جهد �أكرب ملنح ال�شباب �صوت ُا حول م�ستقبلهم،
وم�ساعدتهم على جتاوز تهمي�شهم �سيا�سي ًا.
كان نظري �أوكدور يف جي�ش لو -نوير الأبي�ض هو بوردوانغ يل من باثي بايوم يف حملية �أورور ،والذي
ينتمي �إىل عائلة مرموقة .وكان قتل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لوالده عام  1991حاف ًزا له على
القتال ،فالتحق باجلي�ش الأبي�ض ،و�شارك يف الهجوم على بور يف العام ذاته .كما �أنه كان جزء ًا من
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اجلي�ش الأبي�ض الذي عار�ض حملة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لنزع ال�سالح عام  ،2006املذكورة
�أعاله؛ لكنه نال مكانة بارزة يف حرب لو �ضد املوريل ،خا�صة �أثناء الهجمات التي �شنتها قبيلة املوريل يف
بريي عام  ،2010والتي ُق ِتل فيها املئات .وبعدها� ،صار زعيم ع�شرية معرتف ًا به يف اجلي�ش الأبي�ض ،ولطاملا
كان دائم ًا يف ال�صفوف الأوىل يف املعارك .وقد ُو ِ�صف ب�أنه متحدث بارع ،كما كان من امل�ؤمنني بالعقيدة
الر�ستفارية .وقد كان قائدً ا �أثناء احلرب الأهلية يف دي�سمرب  ،2013وقاد القوات �إىل بور لينقذ املنتمني
لع�شرية لو ،الذين كانوا يف خطر داخل العا�صمة جونقلي� .صحي ٌح �أن مهمة الهجوم على جوبا قد �أُل ِغيت،
لكنه كان قائد القوة التي كانت ت�أمل يف اال�ستيالء على جوبا.
ومثل �أوكدور ،كان بوردوانغ وقت كتابة هذه الورقة ،يتد َّرب ثم التحق بقوات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – جناح املُعارِ�ضة ،وف ًقا للبع�ض -مكاف�أ ًة له على م�ساهماته يف الكفاح امل�سلح ،لكنَّ �أحد كبار
ال�سن من لو -نوير من منطقة واجلاك �أ�ص َّر على �أن بوردوانغ تقاعد؛ 16لأنه كان يف العقد الرابع من
عاما .وعلى العك�س منه كان رئي�س قبيلة جاوار ،جاتور
ُع ْمره ،وال ميكنه مناف�سة مقاتلني هم يف �سن الـ ً 18
مابوار� ،شا ًّبا �صغ ًريا ،لكنه التحق بالقوات التقليدية .وعند �إمتام �أوكدور وبوردوانغ لتدريبهم الع�سكري،
ُع ِّينا عميدين يف القوات التقليدية .كان مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض َي َر ْونَ هذين القائدين الع�شائريني ممث َلينْ ِ
لهم يف القوات الع�سكرية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – جناح املعار�ضة ،وتو َّقعوا منهما التعبري
عن م�صاحلهم .لكن ُيعترب هذا �أمر ًا �شائك ًا؛ لأنه مل يكن با�ستطاعة ال�ضباط الع�سكريني متثيل م�صالح
جمتمعاتهم ،ومل يكن ممك ًنا حتديد م�صالح مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ب�سهولة .كان مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض
املُتع ِّلمون َي َر ْونَ �أن ان�ضمام ر�ؤ�ساء القبيلة �إىل القوات النظامية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
جناح املعار�ضة يهدف اىل ر�شوتهم ،وتقليل التهديد الذي ميثلونه بت�أثريهم على املقاتلني .وقد كان ذلك
تف�س ًريا �أكرث واقعية.
ال�س ْل َطة والأ�سلحة يف �إزعاج
ذكر ر�ؤ�ساء ع�شرية لو �إن اجلي�ش الأبي�ض قبل احلرب الأهلية ا�ستغ َّل ُّ
جمتمعه ،كنظريه يف جيكاين ال�شرقية .وقد قال جوي جوك يول ،املفو�ض ب�أكوبو خالل الفرتة بني مار�س
 2009ومار�س � ،2013إنه ال مفو�ض يف �شرق �أعايل النيل ميكنه توفري الأمن ملجتمعه دون التعاون مع
اجلي�ش الأبي�ض .17وقد خلفه بكوانغ رامبونك ت�شول ،الذي �آمن بالفل�سفة ذاتها .ومثلما حدث يف مدينة
النا�صر ووالية ال�سوباط ،ر�أى قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة الذين ينتمون �إىل
لو -نوير يف ذلك و�سيلة ملحاول ًة دمج اجلي�ش الأبي�ض يف جهاز الأمن املحلي.
ق ِبل املجتمع بحق ال�شباب يف اختيار قادتهم لكن �إىل �أن توحدت ع�شرية لو -نوير حول الكفاح �ضد
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املوريل ،بل وحتى �ضد احلكومة ،مل يكن للزعماء ُ�س ْل َطة عليهم .ومع ذلك فقد �أدت هذه ال�صراعات
حت�سن �سلوك ال�شباب .ومن حيث املبد�أ
ال�شعبية� ،إىل دور متزايد للمجتمع املحلي ككل ،ومنذ ذلك احلني َّ
ف�إن هيكلية اجلي�ش الأبي�ض تختلف عن هيكلة اجلي�ش التقليدي ،لكنه عندما ال ٌيف ّعل اجلي�ش الأبي�ض
خلو�ض حرب فان �أفراده يظلون يف �إطار الهيكل التقليدي للجي�ش .وبينما ال ميلك الزعماء من كبار ال�سن
قرار ًا فيما يتعلق باملخاوف الع�سكرية ال�شديدة من اجلي�ش الأبي�ض باعتباره جمموعة منف�صلة ،ف�إنهم
قادرون على تقدمي الن�صح لل�شباب عن كيفية الت�صرف عند مهاجمة مواقع احلكومة ،وكيفية احرتام
حقوق املدنيني .لكن يبدو �أن االنق�سام بني الزعماء ومقاتلي اجلي�ش الأبي�ض مل يكن ر�سمي ًا؛ �إذ ي�ستند
�إىل �أن الزعماء كانوا دائ ًما �أكرب �سن ًا من املقاتلني ،ومل يكونوا قادرين بدن ًّيا على جماراتهم .قال الرئي�س
ت�شول جاتبيل �إنه �شارك يف كافة حمالت اجلي�ش الأبي�ض الرئي�سية يف �أعايل النيل؛ لأنه ي�ستطيع اجلري
ب�سرعة رغم ِكبرَ ِ�س ِّنه.18
قال رئي�س ع�شرية لو ،الذي كان قد عمل مع اجلي�ش الأبي�ض� ،أنه مقتنع ب�أن املقاتلني �إذا خ�ضعوا لرقابة
�أكرب من املجتمع وتو َّفر لهم تعليم �أف�ضل ،لن يعودوا ل�سرقة املا�شية يف جيكاين ال�شرقية 19وحتى لو حتقَّق
جريت معهم مقابالت .وعلى كل حال ،ف�إن املقاتلني
ال�سالم؛ ولكن ر�أيه لي�س هو الر�أي ال�سائد بني َمن ُ�أ ِ
والزعماء ي�ص َّرون على �أن احلرب مل َت ْن َت ِه ولن تنتهي �إىل �أن يتم عزل �سيلفا كري ،املُح ِّر�ض على مذبحة
جريت معهما مقابالت لهذه الدرا�سة،
جوبا .وقد �شكا اثنان من مقاتلي لو -نوير الأكرث تعلُّ ًما ،الذين �أُ ِ
غ�ضب من
من �أن املجتمع الدويل ت�آمر حتى يظل �سيلفا يف من�صبه .وي�سود بني مقاتلي لو -نوير املتعلمني
ٌ
ٌ
واخلوف من �أن ذلك وحده قد يعيد البالد �إىل احلرب،
مقرتح احلكومة للنظام االحتادي للـ  28والية،
ولكنهم يعرتفون ب�أن الكثريين يف الع�شرية ،وخا�صة ال�شباب ،ال يعلمون بهذا املخطط .ويرى بع�ض ال�شباب
املتعلمني �أن رياك م�شار يعار�ض احلرب ،و�أنه ب�سبب نفوذه على الزعماء ف�إنه كان قاد ًرا على وقفها قبل
حتقيق �أهداف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة .ولذلك ،يريد ال�شباب العودة �إىل
احلرب و”�إكمال اجناز املهمة؛ “على حد قول �أحد املقاتلني.20
�أما مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض ،ف�إنهم ي�صرون ب�أن رياك لي�س له نفوذ على �أعمالهم ،ال �سيما يف املجال
متاما.
الع�سكري؛ ولكن هذا لي�س
�صحيحا ً
ً
�أو ًال ،رياك له نفوذ على الزعماء واحلكماء من كبار ال�سن (الذين يب�سطون نفوذهم على اجلي�ش
الأبي�ض ،و�إن كان ذلك يف ِّ
ظل الظروف التي مت و�صفها �أعاله) ،ويعود جز ٌء من ذلك �إىل جهوده لتقدمي
نف�سه لقبيلة النوير على �أنه محُ ِّقق نبوءة َجدِّ القبيلة الأكرث �أهمية ،احلكيم "نغوندينغ بونغ"؛ حيث ي�سود
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االعتقاد على نطاق وا�سع بني �أبناء قبيلة النوير �أن نغوندينغ بونغ تن َّب�أ يف �أوائل القرن الع�شرين.ب�أن رج ًال
�أع�سر( م�ستخدم ليده الي�سرى) من �ساللة جد رياك م�شار �سيكون زعي ًما عظي ًما ل�شعبه وقد حاول رياك
دعم دعواه بح�صوله على
تقدمي نف�سه على �أنه ذلك احلفيد ،وقبل فرتة وجيزة من اندالع احلرب الأهلية َّ
دانغ(ع�صا) نغوندينغ من بريطانيا؛ حيث كانت قد ُ�س ِلبت .21ويعد هذا الربط بني املا�ضي والنبوءة ذا
ت�أثري و�سط ذوي العقول التقليدية والزعماء  ،ولكنَّ مقات ًال واحدً ا فقط من اجلي�ش الأبي�ض كان قد �أ�شار
�إىل نغوندينغ 22.بينما �أ�شار العديد من املقاتلني �إىل احلكيم داك كويث� ،أحد �أتباع نغوندينغ واملتزوج من
�إحدى حفيداته.
ثان ًيا ،اكت�سب رياك م�صداقية كبرية بني �أفراد قبيلة النوير بتحديه لزعيم احلركة ال�شعبية لتحرير
ل�س ْل َطة قبيلة الدينكا ،ومُ�ضطهِ دً ا لقبيلة النوير ،رغم الإدانة
ال�سودان ،جون قرنق ،الذي كان جت�سيدً ا ُ
وا�سعة النطاق لرياك ب�سبب الهجوم على دينكا -بور عام  .1991ومع ذلك ،فمع �أن الهجوم على بور كان
له ت�أثري هائل يف التطورات ال�سيا�سية يف جنوب ال�سودان ،ف�إن عدد ًا قلي ًال من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض
احلايل �شاركوا يف تلك احلملة� ،أو كانوا قد تقدَّم بهم ال ُع ْمر يف ذلك الوقت مبا يكفي لئال يكون لها �أي
ت�أثري على �آرائهم.
ثال ًثا ،ح�ضر بع�ض قادة اجلي�ش الأبي�ض م�ؤمتر حزب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان املعار�ضة يف
باجاك� ،أعايل النيل ،يف �أواخر نوفمرب ودي�سمرب  ،2014وعقدوا اجتماعات منف�صلة (يونغ .)2015 ،ومع
ذلك ،وعلى غري املعتاد ،مل َي ْج ِر الإبالغ عن وقائع جل�سات اجلي�ش الأبي�ض يف اجلمعية العمومية ،ومل
ي�شارك قادة اجلي�ش الأبي�ض َ
مبا�شر ًة يف اجتماعات باجاك الأخرى �أو املجال�س القيادية.
راب ًعا ،حافظ رياك على التوا�صل املبا�شر مع الزعماء من كبار ال�سن وغريهم يف امليدان ،الذين ،من
جانبهم ،مار�سوا نفوذ ًا على اجلي�ش الأبي�ض .ولهذا ،يف ِخ َ�ض ِّم املعركة ،مل يكن من امل�ألوف �أن يتحدث
رياك هاتف ًّيا مع قائد الهجوم ،بل يتح َّدث مع الزعيم ليح�صل على تقييمه للأمر 23.ولكن يف ال�سوباط،
حالف ًا لذلك� ،صادر املحافظ دور توت جميع هواتف القمر ال�صناعي؛ خوفا من �أن ُت�ستخدَ م يف نقل
املعلومات �إىل احلكومة.
خام�سا ،عينَّ رياك �شخ�ص ًّيا كل القادة الع�سكريني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان املعار�ضة  -جناح
ً
املعار�ضة ،والتقى بهم ،وبال ٍّ
�شك مار�سوا ت�أثريهم على زعماء الع�شائر من اجلي�ش الأبي�ض ،وزودوهم
بالدعم يف بع�ض الأحيان ،و �ساعدوهم ،احيان ًا �أخرى ،يف تن�سيق عمليات القوات النظامية وغري النظامية.
و�أخ ًريا ،ورمبا الأكرث �أهمية ،كان حتدِّ ي ُ�س ْل َطة رياك خالل احلرب الأهلية احلالية ميثل خيان ًة
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ً
وتقوي�ضا لكيان القبيلة؛ �إذ ر�أى �أبناء قبيلة النوير – وهم م�صيبون متام ًا� -أن قبيلتهم حتت احل�صار ،و�أن
عدد �أ�صدقائهم قليل جدًّا� ،سواء يف جنوب ال�سودان �أو دول ًّيا .وقد ظهر ذلك جل ًّيا يف االنت�صار ال�سيا�سي
على قادة املُعا َر�ضة يف منت�صف عام  .2015ورغم �أن ه�ؤالء القادة كانوا َي ْح َظ ْونَ باحرتام كبري من �أبناء
النوير ،وانحازوا ب�شكل كبري لهم يف الق�ضايا اخلالفية (مثل :التفاين يف احلرب ،و�إنهاء عالقاتهم
باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،و�إعطاء اجلي�ش �صوتًا �أكرب يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 جناح املُعارِ�ضة؛ وغري ذلك)� ،إ ّال �أنهم مبجرد ان�شقاقهم �أدانتهم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودانعجل بظهور امل�شكلة ب�سبب عدم ان�صياعه
 جناح املُعارِ�ضة ،بالرغم �أنه ميكنّ
التحجج ب�أن رياك قد َّ
للإرادة ال�شعبية يف هذه امل�سائل (يونغ.)2015 ،
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خام�سا :تغريات طر�أت على اجلي�ش الأبي�ض
ً
كان �إن�شاء اجلي�ش الأبي�ض عام  – 1991على النحو امل�شار �إليه �أعاله -بهدف حمدد وهو القيام مبا
اعتقد معظم املقاتلني �أنه يتعلق بالرثاء من خالل امل�شاركة يف عمليات ال�سلب والنهب ،واالنتقام ملختلف
عاما ب�أمرين اثنني
اجلرائم املن�سوبة �إىل جون قرنق .ومت َّيز اجلي�ش الأبي�ض بعد مرور خم�سة وع�شرين ً
هما :اال�ستمرارية ،والتغيرّ  .وتكمن اال�ستمرارية يف حقيق ٍة �أن الهدف الأ�سا�سي من �إن�شاء اجلي�ش الأبي�ض
ال يزال الدفاع عن �أ�صول ممتلكات املجتمع ،والذي يعني على م�ستوى املمار�سة قطعان االبقار .ومع ذلك،
ف�إن انت�شار الأ�سلحة احلديثة بني ال�شباب �ساهم يف جعل اجلي�ش الأبي�ض قوة غري خا�ضعة للم�ساءلة يف
جمتمعه ،ومن َث َّم ا�ضعف من ال�سلطات التقليدية .وهي عملية انتهجها على �أي حال قادة اجلي�ش ال�شعبي
ال�سلطة الكاملة
لتحرير ال�سودان ،الذين ر�أوا �أن الر�ؤ�ساء متخلفون وميثلون تهديدً ا لرغبتهم يف امتالك ُّ
يف جنوب ال�سودان .ولكن ال�صعوبة املتزايدة يف احل�صول على �أ�سلحة يف ال�سنوات الأخرية ،واندالع حرب
ال�سلطات التقليدية والإدارة املحلية واحلركة
�أهلية يف دي�سمرب � 2013ساهما يف توحيد النوير ،وتعزيز قوة ُّ
ال�شعبية (جناح املعار�ضة) .وعالوة على ذلك ،زعم الزعماء – بدرجة مل تكن على نف�س القدر من
الو�ضوح قبل احلرب� -أنهم قادرون على فر�ض مزيد من ال�سيطرة على املقاتلني ،والت�أثري فيهم قبل
�أن يذهبوا �إىل املعركة؛ للحفاظ على ُح ْ�سن �سلوكهم ،حتى و�إن �أ�شارت الدالئل �إىل �أن املقاتلني مل يتبعوا
م�شورتهم هذه دائ ًما.
ومتا�شي ًا مع هذا التطور ودع ًما له ،التحق عدد متزايد من ال�شباب املتعلم باجلي�ش الأبي�ض .قد ُيعزى
ذلك �إىل عدة عوامل� :أو ًال ،حتقَّقت يف �إثيوبيا طفرة كبرية يف توفري املرافق التعليمية ،ارتادها العديد من
النوير ال�شرقيني .ثان ًيا ،و َّفرت الفرتة االنتقالية الوجيزة يف نهاية احلرب الأهلية ال�سودانية الثانية فر�ص
تعليم مل تكن موجودة من قبل .ثال ًثا ،ف َّر العديد من النوير املتعلمني من املدن الرئي�سية  -بور وملكال
والنا�صر -بعد �أن �أل َقت احلكومة القب�ض عليهم ،وان�ضم بع�ضهم �إىل اجلي�ش الأبي�ض .و�أخ ًريا ،تز َّود
اجلي�ش الأبي�ض منذ بداية احلرب يف دي�سمرب  2013ب�أعداد من النوير ،الذين ح�صلوا على تعليمهم يف
ال�شتات� .إن ح�صول �شباب النوير على التعليم يعني � ً
أي�ضا �أنهم انتقلوا �إىل مناطق خمتلفة من واليتهم
و�سع �آفاقهم التي لوال ذلك لبقيت حمدودة جتاه َمن لي�س من �أبناء ِج ْلدتهم،
�أو دولهم �أو خارجها ،مما َّ
�شجعهم التعليم على انتهاج املزيد من التفكري النقدي .وال ميكن تقدير درجة ت�أثري هذه الطفرة
ورمبا َّ
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يف التح�صيل العلمي ملقاتلي اجلي�ش الأبي�ض على وجه الدقة .وال ميكننا �إال �أن نخمن فقط – يف الظروف
الطبيعية� -أن املزيد من التح�صيل العلمي للمقاتلني �سيجعلهم �أكرث تق ُّب ًال للأهداف ال�سيا�سية ،و�أكرث
اهتماما باحلرب ا َمل ْب ِن َّية على االنتقام والنهب.
قابلية لالن�ضباط ،و�أقل
ً
يبدو �أن متو�سط ُع ْمر املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض قد ارتفع من م�ستوى وجود ال�صبيان ال�صغار،
الذين �شكلوا معظم القوة يف �سنوات اجلي�ش االبي�ض الأوىل وحتى الوقت احلا�ضر؛ حيث �إن من امل�ألوف
�أن جتد مقاتلني يف الثالثني �أو الأربعني من العمر .ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح "ال�شباب"
كما ي�ستخدمه النيليون ميكن �أن ي�شري �إىل من هم يف �سن � 10سنوات واىل من ت�صل �أعمارهم �إىل 45
�سنة .ويف حني تو�صلت منظمات حقوق الإن�سان �إىل �أن معظم املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض من ال ُق َّ�صر،24
ف�إن ال�صورة العامة املتداولة وامل�س ّلم بها ،التي انبثقت من هذه الدرا�سة البحثية ،هي �أن باجلي�ش الأبي�ض
مقاتلني �أكرب �سن ًا يف املتو�سط و�أف�ضل تعلي ًما مما كانوا عليه يف املا�ضي .و�أفاد مقاتلون ب�أن اجلي�ش الأبي�ض
�سمح لقلة من ال�صبيان ،الذين تق ُّل �أعمارهم عن � 15سنة باالن�ضمام �إليه؛ لأن الأغلبية مل ي�ستطع مواكبة
الوترية ال�سريعة املطلوبة ،التي تت�ضمن غال ًبا مناف�سات بني جمموعات فرعية من الع�شائر على مدى
ال�سرعة التي ميكن �أن ي�صلوا من خاللها �إىل ِوجهتهم .وقال �أحد مقاتليهم�" :إن �أهم �شيء ملقاتل اجلي�ش
الأبي�ض هو �أن يكون قاد ًرا على الرك�ض ال�سريع"25
مل يقبل اجلي�ش الأبي�ض �إلتحاق الفتيات به ،26وال�سبب الرئي�سي الذي قدمه املقاتلون والن�ساء هو
�أن خو�ض الن�ساء للقتال لي�س من تقاليد النوير ،كما �أ�شاروا �إىل افتقار الن�ساء �إىل التدريب الع�سكري،
وعدم قدرتهنَّ على الرك�ض ال�سريع .لكن هذه الأ�سباب الأخرية تبدو غري واقعية؛ �إذ �إن ن�ساء املجتمعات
املُحا ِفظة مثل �إريرتيا و�إثيوبيا قد َ�ش َّك ْلنَ ن�سبة كبرية من املقاتلني يف احلرب �ضد الديرغ .وعالوة على
ذلك ،هناك ن�ساء يف القوات النظامية يف كل من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،واحلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة؛ ف� ً
ضال عن وجودهنَّ يف ال�شرطة وقوات احلياة الربية ،وعملهن
يف قوات حر�س ال�سجون .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن َمن ي�شغل من�صب رئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير
ُدعى �أجنلينا تيني،
ال�سودان  -جناح املعار�ضة –وي�شغل بحكم موقعه ذاك من�صب وزير الدفاع– امر�أ ٌة ت َ
مل تكن لديها خربة ع�سكرية �سابقة.
يرى العديد من �أعداء اجلي�ش الأبي�ض على ال�صعيد الداخلي يف جوبا ،وعلى ال�صعيد الدويل� ،أن
اجلي�ش الأبي�ض يتكون من �شباب يتميزون بالعنف ،وال ميكن ال�سيطرة عليهم .وبينما كان عدد كبري من
املدنيني من النوير يحملون مثل هذا الر�أي قبل ثماين �أو ع�شر �سنوات ،مل َيزَ ِل احلال على ما هو عليه
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يف الوقت احلا�ضر .ولن ينتق�ص هذا من التقارير املُو َّثقة جيدً ا حول انتهاكات اجلي�ش الأبي�ض للمدنيني
املوجودين يف املدن التي ت�سيطر عليها احلكومة ،ولكن وكما لوحظ ،مل َت ُع ْد هناك �أدلة على ال�سلوك ال�سيئ
الذي ينتهجه املقاتلون يف �أرا�ضي النوير مثلما كان احلال قبل ب�ضع �سنوات .وبينما ال يزال قتل الدينكا
يجد �صداه بني املقاتلني ،ف�إن املقابالت التي �أجريناها يف �شه َر ْي يناير وفرباير  2016مل ت�شدّد على هذ
الأمر؛ عك�س املقابالت التي �أجراها كاتب هذه الورقة يف العام ال�سابق مع مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض .فبينما
الأ�صغر ِ�س ًّنا وال َّ
أقل تعلي ًما من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ،الذين �أجرى كاتب هذه الورقة معهم مقابالت،
ال يعمدون عاد ًة �إىل انتقاد قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ورياك م�شار ،ف�إن
املقاتلني الأكرب ِ�س ًّنا والأكرث خربة �أو تعلي ًما كانوا ُيعبرِّ ون عاد ًة عن غ�ضبهم من القيادة التي و َّقعت اتفاق
ال�سلطة
�سالم ال ُيعا ِلج الق�ضية التي يقاتلون من �أجلها ،وهي قتل مدنيني من النوير يف جوبا ،و�أب َقت يف ُّ
حملونه م�س�ؤولية عمليات القتل هذه (لكي نكون من�صفني ،حاول رياك وممثله يف املفاو�ضات،
رئي�سا ُي ِّ
ً
تعبان دينج ،مرا ًرا وتكرا ًرا طرح ق�ضية عمليات قتل جوبا على طاولة املفاو�ضات ،ولكن و�سطاء الهيئة
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (الإيقاد) وقفوا مع احلكومة يف عدم معاجلة هذه امل�س�ألة) .ويقول
معظم ه�ؤالء املقاتلني (والذين يجب �أن نفرت�ض �أنهم قادة الر�أي يف اجلي�ش الأبي�ض) �إنهم ينتظرون
الفر�صة املالئمة ،ويتو َّقعون ا�ستئناف الأن�شطة الع�سكرية قري ًبا .وقال �أحد كبار املقاتلني باجلي�ش الأبي�ض
من جقمري" :كنا نثق يف رياك م�شار واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،ولكننا �أدركنا
الآن �أنهم جتاهلوا م�صاحلنا "!27وقال � ً
أي�ضا �إن اجلي�ش الأبي�ض قد تع َّلم من �أخطائه مثل ترك البلدات
التي كان قد �سيطر عليها ،و�أنه مل تكن له فكرة وا�ضحة عن الأهداف التي كان يقاتل من �أجلها؛ لكنه زعم
�أن اجلولة املقبلة من القتال – التي يظنُّ �أنها واقعة ال حمالة– �سوف ت�شهد تغريات كبرية.
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�ساد�سا :اجلرائم �ضد املدنيني
ً

من غري املثري للده�شة �أن الت�سا�ؤالت التي تدور حول اجلرائم املُرت َكبة �ضد املدنيني خالل الغارات التي
ُ�ش َّنت على بور وملكال ،وغريها من املراكز التي ت�سيطر عليها احلكومة ،لي�ست مادة متداولة كثري ًا بني
املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض ،الذين قابلهم كاتب هذه الورقة يف �سياق هذه الدرا�سة .وانق�سمت ردود
َ
باملتناق�ضينْ ِ � :أولهما ،رف�ض املقاتلني االعرتاف ب�إرتكاب � ّأي
عموما �إىل ِ�ش َّقينْ ِ  ،ميكن و�صفهما
املقاتلني ً
جرائم؛ وثانيهما ،ت�أكيدهم على �أن �إ�ساءتهم التعامل مع املدنيني من الدينكا لها ما ُي ِّربرها؛ لأن رجال
الدينكا ُمدانني بقتل النوير يف جمزرة جوبا .وهذا يعني �أن املُ ِّربر وراء �إ�ساءة معاملة املدنيني من الدينكا
يكمن يف الرغبة يف االنتقام .ويف �سياق �أحداث ملكال ،جادل بع�ض املقاتلني يف �أن �أولئك الذين كانوا
معادين للحكومةَ ،ف ُّروا �إىل خميمات حماية املدنيني التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان� ،أما
الذين َب ُقوا يف املدينة ف�إنهم كانوا حلفاء للحكومة؛ ومن ثم هناك ما يكفي من املربرات للهجوم عليهم.
وقال �آخرون �إنهم �ساعدوا النوير املقيمني يف املخيمات على املغادرة ،و�ساعدوا الن�ساء والأطفال املقيمني
يف املدينة على الدخول �إليها ،وتطوعوا بالقول ب�أنه مت ُق ِتل كافة الرجال الذين ُوجدوا يف املدينة التي كانت
حتت �سيطرة احلكومة رم ًيا بالر�صا�ص؛ بافرتا�ض �أنهم � -أو من املحتمل �أنهم -من ُجند احلكومة الذين
تخ َّل ْوا -عند مواجهتهم لهزمية و�شيكة -عن ِز ِّيهم الر�سمي ،وارتدَ ْوا مالب�س مدنية .وتو�ضح حقيقة قتل
ال�سنِّ من الرجال ب�صورة روتينية �أن االنتقام كان هو ال�شغل ال�شاغل للمقاتلني ولي�س ا�ستناد َا �إىل
كبار ِّ
ذلك املنطق .لقد كان االنتقام هو الدافع وراء عملياتهم ،ولي�ست الهوية ال ِع ْر ِق َّية املحددة حينما اعتربوا
النوير  -الذين ظلوا يف حكومات الواليات بعد عمليات القتل يف جوبا �أو ظلوا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان -اعتربوهم من الدينكا وقتلوهم � ً
أي�ضا.
وذكر كافة املقاتلني التابعني للجي�ش الأبي�ض ممن ينتمون �إىل ع�شائر خمتلفة �أن ِمن زعمائهم
وقادتهم امللهمني ،مثل داك كويثَ ،من َّ
حذرهم من حرق �أماكن طهي الطعام� ،أو االعتداء على الن�ساء
�أثناء الغارات؛ .ومن بني اجليكانيني ال�شرقيني ،جاء بع�ض الزعماء ليلتحقوا باملقاتلني ،وبعد عمليات
اال�ستيالء على مدينة حكومية ما كان ه�ؤالء َيدعون ب�إحلاح �إىل �إر�سال ال�شباب �إىل املناطق النائية لإقامة
يحدّو ِا من ا�ستهدافهم للمدنيني .كما �ألقى الزعماء حما�ضرات على املقاتلني يف
خطوط دفاعية ،ومن ثم َ
املدن حول انتهاج ال�سلوك ال�صحيح جتاه املدنيني .وقال بع�ض الزعماء للمقاتلني ب�أنهم �إذا �أقدموا على
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اغت�صاب الن�ساء ،ف�ست�صيبهم اللعنة �أو ميوتون يف املعركة .ورغم اجلهود التي بذلها الزعماء ،اعرتف
املقاتلون الذين �أجرى معهم كاتب هذه الورقة مقابالت � -ضمن ًّيا -بارتكابهم جرائم اغت�صاب .وقد
جريت معهم مقابالت مقتل
عوقب مرتكبو اجلرائم بحق الن�ساء باملوت يف املعركة نف�سها .ونفى كل َمن �أُ ِ
�أي طفل .وذكر مقاتلو جيكاين ال�شرقية �أنه مت حتذيرهم من خطورة النوم على فرا�ش يح�صلون عليه
من خالل النهب وال�سلب ،و�أن عليهم ت�سليم مثل هذه الغنائم والتخ ِّلي عنها .28ورغم �صعوبة تف�سري هذا
كت�سبة من هذه التوجيهات �أن نهب ممتلكات العدو مقبول من حيث املبد�أ ،ولكن
الأمر ،ف�إن من الر�ؤى املُ َ
جريت معهم مقابالت ب�أنه مل تتم معا َقبة � ٌّأي
من الواجب االلتزام ببع�ض القواعد .وقد �أق َّر كل َمن �أُ ِ
عن�صر من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض يف �أي وقت م�ضى نتيجة �سوء تعامله مع املدنيني .كما �أفاد �أحد القادة
ب�أنه  -هو و زعماء �آخرون غريه  -عاتبوا ال�شباب املُذ ِنبني عل ًنا ،مما �أدى اىل ت�شويه �سمعة ه�ؤالء ال�شباب
وت�شويه �سمعة عائالتهم 29.وخالل ذلك عبرّ زعماء النوير عل ًنا عن حزنهم ال�شديد من انهيار القواعد
التقليدية للحرب ،والتي كانت  -ح�سب قناعاتهم -قد ت�شدّد يف �أوقات �سابقة على حماية املدنيني والن�ساء
والأطفال.
وينطبق انهيار القواعد التقليدية للحرب � ً
أي�ضا على غريهم من اجلماعات امل�سلحة يف جنوب ال�سودان،
أهم من بينها ،والذي ي�شهد �سجله بتاريخ طويل من الق�سوة.
التي ُي َع ُّد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ال َّ
وكما َع َمد اجلي�ش الأبي�ض �إىل معاقبة كل الدينكا على �أفعال حفنة �صغرية يف جوبا ،مار�س اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان على نحو روتيني العقاب اجلماعي ،مثل �إر�سال املخالفني �إىل امليدان دون طعام ،مما
جوعا.
ينتج عنه �سلب املخزون الغذائي للمجتمعات املحلية ،وترك افرادها يف بع�ض الأحيان ميوتون ً
وباملثلُ ،يحت َمل �أن ت�شن غارات ع�شوائية باملدفعية على قرى ُيعتقد �أنها داعمة للمتمردين ،وهو الأمر الذي
يجعل زراعة الأرا�ضي �أم ًرا �صع ًبا �أو ُم�ستحي ًال .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان من ممار�سات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان حرق القرى ،واالغت�صاب املُ َّ
نظم للن�ساء ،و�سيا�سة عدم �أخذ �أي �أ�سرى.
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�ساب ًعا :اجلي�ش الأبي�ض يف �ساحة املعركة

ما كانت لتتحقق انت�صارات ع�سكرية كبرية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة لوال
اجلي�ش الأبي�ض ،ولكن التكيف املحدود للجيو�ش البي�ضاء مع �أ�ساليب احلروب احلديثة ،وكذلك افتقارها
لأهداف طويلة املدى يقودنا ل�شرح الإجنازات الع�سكرية القليلة التي حتققت للمعار�ضة امل�سلحة بنهاية
احلرب (ونق�صد هنا النهاية املفرت�ضة للحرب مع توقيع �سيلفا كري على اتفاقية َح ِّل النزاع يف جمهورية
جنوب ال�سودان) .ورغم ازدراء مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض عاد ًة للجي�ش النظامي ،فقد �صارت قوات احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة يف منطقة �أعايل النيل ،على نحو كبري ،حتت قيادة اجلرنال
جاروث جاتكوث عند بداية احلرب .ولكن لأنه مل يتم َّكن من ب�سط �سيطرته الكاملة على القوات وغري
قادر على �إطعامهم ،عاد معظم �أفراد القوات �إىل جمتمعاتهم ،ثم ان�ضموا بعد ذلك بت�شجيع من جاروث
�إىل اجلي�ش الأبي�ض .ومع �أن خربتهم الع�سكرية نالت االعرتاف ف�إنهم �أُجربوا على قبول ثقافة اجلي�ش
الأبي�ض ،مبا فيه من هيكل قيادته الأفقي �إىل َحدٍّ كبري.
ويف �شمال منطقة �أعايل النيل ،عمل اجلي�ش الأبي�ض ب�شكل وثيق مع القوات النظامية التابعة للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة .و�أحكم اجلي�ش الأبي�ض اجليكاين ال�شرقي وحده قب�ضته على
مانثياجن ،وجمام ،وتاجنريل ،ومابان وهو يف طريقه �إىل ال�شمال لتل ِّقي الأ�سلحة والإمدادات من اجلي�ش
الأ�سود ،املوجود على ال�شريط احلدودي لوالية النيل الأبي�ض يف ال�سودان .وتعاون اجلي�ش الأبي�ض بعد
ذلك مع القوات النظامية يف ال�سيطرة على ملوط ،وهي نقطة دخول حا�سمة �إىل حقول بوليت�ش النفطية،
وبعد ذلك تو َّقف تقدم القوات لأ�سباب غري وا�ضحة .ويف الوقت نف�سه ،اندجمت فرقة لواء خا�صة باجلي�ش
الأبي�ض ُ -مك َّونة من  1500مقاتل ،واتخذت ا�سم �سلكي (وهو ا�سم عربي ل�شبكة مت�شابكة بدِ َّقة بحيث
ميكنها �إلتقاط كمية هائلة من الأ�سماك)  -يف قوات جون�سون اولوجن النظامية ،وهي ف�صيل خا�ص ُمك َّون
من ال�شلك والنوير على َحدٍّ �سواء.
ويف والية جونقلي ،عملت قوات اجلي�ش الأبي�ض � ً
أي�ضا ب�شكل وثيق مع اجلي�ش النظامي التابع للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة �أكرث مما كان عليه احلال يف املنطقة التي ت�ضم النا�صر
 ملكال .فهناك ،مترد اللواء بيرت قديت على اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وحتالف مع اجلي�شالأبي�ض ،مع احلفاظ على انف�صال الهيكل النظامي لكل منهما ،و�سيطر على مدينة بور يوم  18دي�سمرب
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وجه ريك �أم ًرا �إىل قديت
 ،2013ثم �شرعا مع ًا يف امل�سرية جتاه جوبا .وقد ف�شل هذا الهجوم بعد �أن َّ
جريت معهم مقابالت يف �سياق هذه
بوقف تقدمه ،وهو �أمر َعدَّه املقاتلون يف اجلي�ش الأبي�ض  -الذين �أُ ِ
الدرا�سة -خط�أً كب ًريا .ولكنهم عندما تل َّق ْوا �أوامر بالهجوم على جوبا وحدها مع تزايد دفاعاتها ،التي
توفرت بعد ان�ضمام املزيد من وحدات الدفاع الوافدة م�ؤخ ًرا من قوات اجلي�ش الأوغندي� ،أوقف اجلي�ش
الأبي�ض � ً
أي�ضا تقدمه ،وعاد �إىل مدينة بور! ويف الوقت نف�سهُ ،عينِّ قديت مرة �أخرى يف م�سقط ر�أ�سه ،والية
وعينِّ جاتويك يف وقت الحق رئي�س ًا لأركان
الوحدةِ ،
حم َّله اللواء �ساميون جاتويك� ،أحد �أبناء املنطقةُ .
وح َّل َ
قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة.
يبد�أ التخطيط ل�شن غارات اجلي�ش الأبي�ض على م�ستوى الع�شائر ،ورمبا ي�شتمل على اجتماعات بني
قادة الع�شائر وكبار قادة اجلي�ش الأ�سود ،التابعني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة،
مرو ًرا بالعديد من وحدات الع�شائر الفرعية .ولأن اتِّخاذ القرار ُيب َنى على الإجماع ،فقد ي�ؤدي اعرتا�ض
ع�شرية فرعية واحدة �إىل �إجها�ض العمل الع�سكري املقرتح .وال ي�شارك الزعماء يف التخطيط للمعارك
الفعلية ،بل يدعمون احلملة و ُين ِّبهون املقاتلني �إىل �إلتزام ُح ْ�سن الت�صرف ،وعدم االعتداء على الن�ساء
والأطفال� ،أو حرق املباين� ،أو �إحلاق العار مبجتمعاتهم .وي�شارك القادة الروحيون (الأنبياء) لقبائل
النوير �أحيا ًنا يف هذه املرحلة -خ�صو�ص ًا داك كويث -الذي َّ
حذر املقاتلني من ا َمل َ�سا�س بعدة ق�ضايا
�أخالقية ،و�أعطى تعليمات حمددة ال عالقة لها يف ظاهر الأمر بالهجوم الفعلي ،ويبدو �أنها متعلقة ،نوع ًا
ما ،بتنظيم الهجوم.
وتتعر�ض وحدات الع�شائر التي يكون �أدا�ؤها �ضعي ًفا� ،أو �أظهرت ُج ْبن ًا يف املعركة �إىل الإذالل بتكليفها
خ�ص�صة ملُ� ِّؤخرة اجلي�ش يف املعركة املقبلة .و ُي َع ُّد اخلوف من العار عام ًال م�ساهما يف ت�شجيع
باملهام املُ َّ
ال�شباب على االن�ضمام �إىل اجلي�ش الأبي�ض ،وخو�ض احلرب .وت�ستهز�أ الأ�سرة والأقران والفتيات يف
�شاب يرف�ض االن�ضمام �إىل اجلي�ش الأبي�ض.
معظم الأحيان ،بل يُهِ ينونَّ � ،أي ٍّ
ومن الأمور احلا�سمة يف تنظيم اجلي�ش الأبي�ض اتِّخاذ الرتتيبات املتعلقة بالغذاء والإمدادات الأخرى،
الالزمة لت�سيري �ش�ؤون احلملة .كما يبذل التجار ال�صغار جهدهم من �أجل امل�ساعدة يف جمع الطعام،
�شخ�صي يف هذه الإمدادات .ويف املناطق القريبة من �إثيوبياُ ،يج َمع املال
وكذلك من �أجل امل�ساهمة ب�شكل
ّ
يف بع�ض الأحيان من �أفراد املجتمع املحلي� ،أو يف ال�سوق ،و ُين َقل عرب احلدود ل�شراء ال�سلع املطلوبة .وغال ًبا
ما يكون الهدف امل�ستهدف بالهجوم على م�ساف ًة بعيدة ،كما كان احلال ملقاتلي اجلي�ش الأبي�ض يف النا�صر
عندما �ساروا على مدى �أربعة �أيام ملهاجمة ملكال .ويف مثل هذه احلاالتُ ،ي ِّ
ف�ضل املقاتلون �إتِّباع نظام
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غذائي من ال ُّذرة الرفيعة وال ُّذرة العادية ،ولي�س اللحوم؛ �إذ يدَّعون �أنها تبطئ �سريهم .وال يرافق املقاتلني
يف اجلي�ش الأبي�ض � ُّأي ن�ساء �أو فريق دعم يف هذه امل�سريات ،و�إمنا يتقدم املقاتلون فيتبعهم الآخرون.
بينما ي�شتهر بيرت قديت بقدرته على تعبئة و�إذكاء روح جنوده النظاميني قبل خو�ض املعركة بح ِّثهم
على عدم اخلوف من املوت ،ف�إن مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض ي�صرون ب�أنه ال تنتابهم � ُّأي خماوف قبل الذهاب
اىل املعركة ،ولي�سوا يف حاجة �إىل رفع ُروحهم املعنوية .وي�ؤكد ما �سبق ُ
قول �أحد املقاتلني" :حتتاج عنا�صر
اجلي�ش الأ�سود �إىل مثل هذه املحا�ضرات  ،لأنهم لي�سوا ُ�شجعا ًنا ،ولكننا [يف اجلي�ش الأبي�ض] ال نخ�شى
املوت ،ول�سنا بحاجة �إىل [حما�ضرات كهذه] ." 30كما �أكد املقاتلون �أنه �إذا ُقتلوا يف املعركة لن ت�شعر
�أُ َ�سرهم �أو �أ�صدقا�ؤهم باحلزن عليهم .وبينما قد يبدو االدِّعاء الأخري كاذ ًبا ،ف�إن االدِّعاء الذي �سبقه
ُيعبرِّ عن �أيديولوجيا الثقافة الذكورية وال َقدَ ِر َّية لل�شباب املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض؛ ف� ً
ضال عن ازدرائهم
خارجي ادَّعى �أنه قد بدا بالفعل على وجوه املقاتلني يف اجلي�ش
مراقب
للجي�ش الأ�سود .وقد عزَّز هذا زعم
ٌ
ٌّ
ُ
الأبي�ض عدم اخلوف يف �ساحة املعركة ،بل مل َت ْب ُد على وجوههم �أي م�شاعر عند موت رفاقهم ،وكانت �أ َ�سر
املقاتلني تعلم بب�ساطة مبوت ذويها من خالل �صوت �أعرية نارية تُطلق خارج ديارهم.31
رمبا ُيعزى ذلك �إىل الرتكيز على مفهوم ال�شجاعة� ،أو �إىل �أن الكحول واملخدرات مل حتطم �شباب
النوير؛ على عك�س ما تفعل مع غريهم من ال�شباب يف �أجزاء �أخرى من �أفريقيا� ،أو �إىل الت�أثري الكبري الذي
ما يزال يحظى به الزعماء الكبار لدي املقاتلني من ال�شباب .و�أ ًّيا كان ال�سبب ،فلم تتوفر �أدلة كافية عن
تناول املقاتلني للم�شروبات الكحولية قبل النزول �إىل �ساحة القتال .ومع ذلك ،فبمجرد ا�ستيالء املقاتلني
على مدينة من املدن ،ت�شيع معاقرة امل�شروبات الكحولية؛ ظ ًّنا منهم �أنها و�سيلة فعالة ملعاجلة ال�ضغط
النف�سي الذي يقع املقاتلون حتت وط�أته.
وال تقع غارات اجلي�ش الأبي�ض �إال يف و�ضح النهار؛ لأن املقاتلني َي ُ
نظرون �إىل الهجوم يف ُج ْنح الظالم
على �أنه خدعة ُم ِ�شينة .كما �أنهم ال ين�صبون كمائن� ،أو ُين ِّفذون عمليات حرب الع�صابات .ويرجع ال�سبب
يف ظاهر الأمر �إىل عدم تل ِّقيهم تدريبات على القيام بذلك ،رغم �أن �أحد ال�ضباط قال �إن عدم قدرة
املقاتلني على تنفيذ هذه العمليات ُي َع ُّد �أحد �أكرب �أوجه الق�صور لدى مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض .وعند نزول
املقاتلني �إىل �ساحة املعركة ،يرتدون ال�سراويل الق�صرية ،وال يرتدون ال ُق ْم�صان ،ويربطون حول ِجباههم
ُع�صابة من القما�شُ ،مل َّون ًة بلون واحد؛ لأغرا�ض متييزهم عن �سواهم.
ومن امل�شكالت الكبرية التي يعاين منها اجلي�ش الأبي�ض االفتقار �إىل العدد الكايف من الأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفة ،ففي املعارك املبكرة قد متتلك قوة مهاجمة ي�صل عدد �أفرادها مائة َف ْر ٍد من املقاتلني ن�صف
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د�ستة ( 6قطع) من الأ�سلحة احلديثة ،وتكون خزانات الر�صا�ص يف كل قطعة �سالح من هذه الأ�سلحة غري
ممتلئة بالكامل ،بينما ال ميتلك �أغلبية املقاتلني �سوى الرماح وال�سكاكني .ومل يتوفر الدعم الكايف من
مدفعية اجلي�ش الأ�سود طوال فرتة احلرب ،كما مل ميتلك املقاتلون يف اجلي�ش الأبي�ض �أي �أ�سلحة �أخرى
غري الأ�سلحة ال�صغرية مثل البنادق من نوع �إيه كي  ، AK- pattern riflesوقاذفات القنابل ال�صاروخية
�إال نادر ًا .وبالطبع ف�إن الدافع الكامن وراء غاراتهم هو احل�صول على الأ�سلحة احلديثة .وعلى عك�س ما
يحدث يف �أي قوة نظامية ،ف�إن الأفراد املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض لهم احلق يف االحتفاظ ب�أي �سالح قد
يح�صلون عليه .وح�صولهم على هذه الأ�سلحة يمُ ِ دُّهم بال�شعور بالأمان ،وت�أمني �ضروريات احلياة؛ فهذا
هو الدافع وراء االن�ضمام �إىل اجلي�ش الأبي�ض .ويف ظل هذه الظروفُ ،ت َع ُّد الغارات الأولية �ضد القوات
ت�سليحا جيدً ا انتحاري ًة تقري ًبا ،باعرتاف املقاتلني .حتى بعد جتهيز اجلي�ش الأبي�ض
التقليدية امل�سلحة
ً
ملقاتليه ب�صورة �أف�ضل ،مل تُ�ضا ِه �إمكانيات قواته من العتاد الع�سكري �إمكانيات جي�ش احلكومة ،الذي كانت
تدعمه القوات الأوغندية دع ًما جو ًّيا.
يبد�أ الهجوم مبحاولة اجلي�ش الأبي�ض االقرتاب من هدفه اقرتاب ًا �شديد ًا بقدر االمكان دون �أن يثري
االنتباه؛ حتى ال يتع َّر�ض لق�صف مدفعي ،ثم َ
ي�شنِّ غارات مكثفة و�سريعة .وبنا ًء عليه ،ف�إن �أعظم م�صادر
القوة لدى اجلي�ش الأبي�ض تتمثل يف عن�ص َري املفاج�أة و�إلقاء الرعب يف قلوب العدو ،من خالل الأعداد
هاجمة .ونظ ًرا لعدم كفاية الأ�سلحة والذخرية احلديثة ،ال
املهولة للمقاتلني  ،وروح االلتزام لدى القوة املُ ِ
َي ْ�ش َرع املقاتلون يف �إطالق النار حتى يكونوا على ُب ْعد ثالثني مرتًا ،و�إىل �أن ُيط ِلق قائد الف�صيل النار �أو ًال .و�إذا
مت اجتياح جنود العدو يف خنادقهم  -اعرتف مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض مبح�ض �إرادتهم ب�أنهم ال ي�أخذون جنود
ف�س ْر َعان ما ت�سقط احلامية بني �أيديهم .وعلى �صعيد الواقع ،عاد ًة ما ينتهي القتال يف �أقل
العدو �أَ ْ�سرىَ -
وجهون �أ�سلحتهم ال�صغرية ل�ضرب الدبابات،
من �ساعة .وقد َي�ض ُعف �أمل مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض عندما ُي ِّ
ولكنهم يحاولون بد ًال من ذلك الق�ضاء بب�ساطة على حاملي الأ�سلحة الآلية يف �أبراج الدبابات؛ �أو جت ُّنبها.
مثلما تبد�أ املعركة ب�سرعة ،ف�إنها ميكن �أن تنتهي ب�سرعة بالن�صر ،حيث ال تكون القوات املدافعة
قادرة على ال�صمود �إذا كان اجلي�ش الأبي�ض قادر على َ�شنِّ هجومه من مواقع قريبة من مواقع قوات
احلكومة .و�إذا كانت القوات احلكومية قادرة على ال�صمود �أمام هذا الهجوم ،ف�إن مقاتلي اجلي�ش
الأبي�ض �سرعان ما يرتاجعون بقدر �سرعة تقدُّمهم ،وبالتايل يبتعدون يف �أ�سرع وقت ممكن عن نريان
الأ�سلحة ال�صغرية .ووف ًقا ملا قاله اجلرنال جاروث جاتكوث ،الذي كانت له جتربة طويلة يف �ش�ؤون اجلي�ش
الأبي�ض�" :إن عمليات تراجع قوات اجلي�ش الأبي�ض ميكن �أن تكون �أ�سرع من عمليات تقدمها ،وقد تكون
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غري من�ضبطة "!32ومع ذلك ،ف�إن احلديث عن عمليات االن�سحاب والتقهقر ُيعترب مو�ضوع ًا َح َّ�سا�س ًا بني
املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض ،طاملا �أن �أثرها ينعك�س �سل ًبا عليهم وعلى �أُ َ�سرهم وع�شائرهم وقبائلهم .وقد
�أنكر البع�ض وجود �أي حالة ِفرار للجي�ش الأبي�ض من املعركة .ويف حني تغ َّلب اجلي�ش الأبي�ض مرا ًرا على
مقاومة القوات احلكومية يف بور وملكال ،ف�إن جنوده مل يتمكنوا من �إحكام قب�ضتهم على النا�صر وليود
رغم حماوالتهم الد�ؤوبة .وقد يرجع �سبب ذلك يف ظاهر الأمر �إىل �إ�سرتاتيجيات الدفاع املتفوقة ،التي
ت�ض َّمنت اخلنادق العميقة والأ�سالك ال�شائكة.
ف�س ْر َعان ما تتّجه قواته �إىل ال�سلب والنهب .ويف
و�إذا �سيطر اجلي�ش الأبي�ض على مدينة من املدنَ ،
تلك الظروف ،قد تنهار ب�شكل كامل مبادئ النظام واالن�ضباط عند املقاتلني ،وال يقدر �أحد �أبدً ا على
�إحكام ال�سيطرة عليهم .وقد �شكا َج ْم ٌع من املقاتلني -مازحني -من متتُّع املقاتلني املتمركزين يف ُم� ِّؤخرة
اجلي�ش باملوقع الأف�ضل لل�سلب والنهب .وهناك تقييم غري ر�سمي يف حالة الن�صر �أو الهزمية لأداء املُك ِّونات
املختلفة للهجوم و�سينعك�س �ضعف الأداء� ،سل ًبا على الأفراد املقاتلني وجمتمعاتهم املحلية .وبنا ًء عليه،
ي�ؤخذ هذا املُك ِّون بعني االعتبار يف �أي معركة م�ستقبلية .وال يب�شر انت�صار اجلي�ش الأبي�ض حت ًما باخلري
لل�سكان املحل ّيني من غري النوير ،الذين �س ُي َعدُّون م�ؤيدين للحكومة� .أما النوير النازحني يف مواقع خميمات
حماية املدنيني ،التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان مبنطقة �أعايل النيل ،فقد يخرجون من
تلك املخيمات للم�شاركة يف عمليات ال�سلب والنهب� ،أو يف عمليات �إيذاء للمدنيني املقيمني ،الذين من
املحتمل �أن يكونوا قد �أ�ساءوا معاملتهم �ساب ًقا ،وا�ضط ُّروهم �إىل اللجوء �إىل مواقع خميمات املدنيني.
�إن اال�ستيالء على مدينة قد يعني اال�ستيالء على الدبابات ،ولكن املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض ال يعرفون
كيفية ت�شغيلها ،وحتى �إن �شاركتهم قوات اجلي�ش الأ�سود التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح
املعار�ضة يف َ�شنِّ الهجوم ،فقد يفتقرون � ً
أي�ضا �إىل املهارات الفنية الالزمة لذلك؛ لأن النوير املقاتلني يف
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مل يكونوا عاد ًة ُيدربون ليبلغوا هذا َ
احلدِّ  .وي�سهل تفنيد مزاعم وفود
دعم خارجي وا�سع النطاق �إىل احلملة الع�سكرية اخلا�صة باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح
املعار�ضة من خالل احلقيقة التي تفيد �أنه ،على �صعيد املمار�سة العملية ،تتك َّون قواتها �إىل َحدٍّ كبري
من اجلي�ش الأبي�ض ،الذي يعاين مقاتلوه من �إعداد بالغ ال�سوء .وكان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
هو ُمو ِّرد الأ�سلحة الرئي�سي ،دون ق�صد منه ،للجي�ش الأبي�ض .ورغم حالة عدم ان�ضباط مقاتلي اجلي�ش
الأبي�ض ف�إنهم يعمدون بعد اال�ستيالء على مدينة من املدن �إىل ن�شر نقاط احلرا�سة الالزمة ،وت�سيري
دوريات على حدودها اخلارجية؛ خو ًفا من �أن َ
ت�شنِّ احلكومة غارات م�ضادة.
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بعد مرور فرتة وجيزة (ترتاوح عادة بني � 4 -2أيام) ،يرغب مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض عاد ًة يف العودة
�إىل ديارهم و�إىل ُق ْط َعان ما�شيتهم؛ محُ َّم ِلني بالغنائم ،وتاركني املدينة حتت �سيطرة جمموعة ثابتة �صغرية
العدد من قوات اجلي�ش الأ�سود ،التابع للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة .وعندما يدرك
بع�ض �أفراد اجلي�ش الأ�سود �أن القوات احلكومية التي ت�صل �إليها الإمدادات كل حني من املحتمل �أن
تعودَ ،يع ِقدون ال ِّنية على �سلب ونهب املدينة ،واالن�ضمام �إىل اجلي�ش الأبي�ض املُغا ِدر ،وبذلك يرتكون قوات
اجلي�ش الأ�سود املتبقية �أكرث ُعر�ضة للهجوم .وبالطبع ف�إن هذه التجربة الواقعية �أو�ضحت مرا ًرا وتكرا ًرا،
هجوما م�ضادًّا ،بدعم من
�أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف كثري من الأحيان�َ ،س ْر َعان ما َي ُ�شنُّ
ً
اجلي�ش الأوغندي ،ال ت�ستطيع القوات املدافعة َ�صدَّه ،ولذلك قد َتعمِ د القوات املدافعة �إىل االلتحاق
باجلي�ش الأبي�ض؛ لت�أمني املواقع املختلفة يف الريف .وبهذا ،يتهي�أ امل�سرح يف وقت الحق لغارات �أخرى
َي ُ�ش ُّنها اجلي�ش الأبي�ض .وجتتمع عوامل  -مثل احلالة النف�سية للمقاتلني باجلي�ش الأبي�ض ،وافتقارهم �إىل
االن�ضباط ،وااللتزام املحدود ب�أهداف �سيا�سية طويلة املدى ،والرتكيز على الأو�ضاع احلالية الذي يبلغ
مدى مت ُّكنها من التغلب مرا ًرا على قوات ُمتف ِّوقة عليها تقن ًّيا يف ظروف ع�صيبة ،ولكن بعد ذلك ال تكون
هذه القوات قادرة على تعزيز انت�صارها؛ ناهيك عن �إدارة تلك ال َب ْلدَ ات التي احتلتها� ،أو �ضمان �أمن
ال�سكان� ،أو �إعادة اخلدمات العامة �إىل �سابق عهدها .وقد �شجعت الدورة املتكررة لالنت�صارات الع�سكرية
التي تعقبها الكوارث ،القيادة الع�سكرية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،على تدريب
املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض ودجمهم يف اجلي�ش الأ�سود .وقد حدث بع�ض التقدم يف هذا ال�صدد ،ولكن
حينما انت َهت احلرب ر�سم ًّيا يف �أغ�سط�س � ،2015صارت التدريبات حمدودة للغاية.
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ثام ًنا :املُ�ستق َبل

يف العام الأول من احلرب الأهلية ،كانت الإجابة على �س�ؤال ماذا يريد ُمقاتلو اجلي�ش الأبي�ض من احلرب؟
هي دائ ًما "قتل الدينكا" .وبعد �أكرث من عامني من بدء احلرب ،وجد هذا ال�س�ؤال �إجاب ًة �أكرث عقالنية،
رغم �أنها مل تكن دائم ًا �إجابة وا�ضحة .ومل ي�ست ِف ْد ُمقاتلو اجلي�ش الأبي�ض كث ًريا من قتل �أفراد قبيلة
الدينكا ،وباتوا يف و�ضع �شديد احلرج حتيط بهم خماطر احلرب؛ وال �سيما عملية ال�سالم واتفاق ال�سالم.
وذكر �أغلبهم �أن رغبتهم يف االنتقام مل تُ�ش َبع ،ومل َت ُكنْ لتُ�ش َبع حتى يكا َبد �أفراد قبيلة الدينكا يف بحر
ويتنحى �سيلفا كري من من�صبه .وعليه ،ف�إن كراهية قبيلة الدينكا ت�ضرب بجذورها
الغزال وجوبا ال َ
آالمَّ ،
وتنعك�س يف طلب اجلي�ش الأبي�ض �أن ُيغادر "اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان -الدينكا" (بعبارة
عمي ًقا ِ
ندجمينْ ِ ) �إقليم النوير ،و�أنه ينبغي �أال يعمل � ٌّأي فرد
�أخرى ،الدينكا واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ُم َ
من �أفراد قبيلة الدينكا يف احلكومات املح ِّلية .ودون �أن يعرف املُقاتلون فكرة الفيدرالية ال ِع ْر ِق َّية ،التي
باتت مو�ضوعية جدًّا يف �أعقاب احلرب بد�أوا ينادون بها .ولكن يجب الت�أكيد على �أن كراهية قبيلة النوير
لقبيلة الدينكا ُم ِّ
تجذرة يف� :أو ًال ،املناف�سة التاريخية على املوارد يف �سياق من ال ُّندرة؛ وثان ًيا ،التناف�س داخل
حركة �أنيانيا –  ( 2انيانيا – تو) وبينها وبني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان واجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سلطة يف الدولة .والتعبريات الرئي�سية عن
ال�سودان؛ لل�سيطرة على اجلماعات املُ�س َّلحة ،وبالتايل على ُّ
هذا ال َعدَ اء هي االنق�سام الذي قادته قبيلة النوير داخل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف عام ،1991
وهجوم �أفراد قبيلة النوير على بور يف عام  ،1991و ُم�ؤخَّ ر ًا عمليات قتل �أفراد قبيلة النوير يف جوبا يف
منت�صف دي�سمرب � .2013إن الكراهية لي�س لها محُ ِّرك بيولوجي؛ لأن هناك عددًا من حاالت التزاوج غري
القليلة بني القبائل ،وهناك درجة عالية من املرونة لقبول االندماج يف قبيلة النوير .والكراهية لي�ست
ِف ْط ِر َّية � ً
أي�ضا ،ولكنها نتاج لظروف ُمع ِّينة؛ لكن حتليل تلك الظروف يقع خارج جمال هذه الأُطروحة.
هناك بع�ض الوعي بني مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض الأكرث قدر ًة على التعبري �أو الأكرث ثقاف ًة ب�أنه رغم �أنهم
هم الذين �أ�شعلوا احلرب على نطاق وا�سع ،ولي�س اجلي�ش الأ�سود ،ودفعوا ثم ًنا ً
باهظا؛ ف�إنهم مل يك�سبوا
�شي ًئا من ال�سالم! وقال �أحد املقاتلني من املتعلمني �إنه �شعر بـ "اخليانة" ،يف حني قال �آخر�" :سنم َنح رياك
�شهرين �أو ثالثة �أ�شهر .ف�إذا مل تُنفَّذ مطالبنا ،وهي عزل �سيلفا كري ومغادرة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان �إقليمنا ،ف�سنعود �إىل احلرب" .33وهذه الآراء تعتنقها الأقلية حال ًّيا ،ولكنَّ ُمعت ِنقي هذه الآراء
غ�ضب ب�أن الأمور مل تجَ ْ ِر كما
هم قادة اجلي�ش الأبي�ض وقادة الر�أي فيه .والأكرث �شيوع ًا هو وجود م�شاعر ِ
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هو ُمتو َّقع لها ،بد ًال من وجود ر�أي وا�ضح ب�أن قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة
قد ا�ستغ َّلتهم للو�صول �إىل اتفاق �سالم ،والآن تتجاهلهم� .صارت املُ�شكلة متفاقمة؛ لأن املقاتلني عاد ًة ما
يزعمون �أن ال �أحد من قيادات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضةقد حتدَّث �إليهم يف �أي
متاما ،على النحو الوارد �أعاله.
وقت م�ضى حول عملية ال�سالم �أو عن اتفاق ال�سالم؛ وهذا غري �صحيح ً
وقد الحظ عد ٌد من املقاتلني �أن كبار عنا�صر اجلي�ش الأبي�ض الذين اندجموا يف اجلي�ش الأ�سود �س ُيم ِّثلون
م�صاحلهم .و�إذا مل تحُ ظ هذه امل�صالح باالهتمام  -كما َّ
حذر �أحد املقاتلني -ف�إن اجلي�ش الأبي�ض يحتل
و�ضع ًا ج ِّيد ًا يمُ ِّكنه من �إ�ضعاف مكانة احلكومة.
وي�شمل الأ�شخا�ص الذين يحظون باحرتام مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض محُ افظ حملية �سوباط ،ديور توت،
وحمافظ حملية �أكوبو ،كوجن ثور ،وحمافظ حملية �أدار� ،شايوت مانيانغ؛ الذين َق َ�ض ْوا وقتًا يف امليدان
ُيث ِّقفون �شعبهم و ُيط ِلعونه على التطورات ،وقد عملوا من �أجل دمج اجلي�ش الأبي�ض يف �أجهزة الأمن املحلية.
ومن املُثري لالهتمام �أن جون�سون �أولوين ،الذي ينحدر من قبيلة ال�شلك ،يحظى ب�إعجاب وا�سع النطاق
ل�شجاعته و�إقدامه .وواقع الأمر �أنه رغم �أن مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض غال ًبا ما يكونون من �أ�صحاب التفكري
ال َق َب ِل ِّي َّ
ال�ض ِّيق ،ف�إن �إعجابهم ب�أفراد معروفني ب�أنهم مقاتلون ُ�شجعان غ ُري مرتبط باعتبارات َق َب ِل َّية.
�أتت هوية �أفراد قبيلة النوير �إىل ال�صدارة ،يف �سياق غ�ضب اجلي�ش الأبي�ض ب�سبب عمليات القتل
يف جوبا .ورد ًا على ذلك ،انخرط �أفراد قبيلة النوير ب�صورة جماعية يف حرب انتقام َق َب ِل َّية �ضد قبيلة
الدينكا؛ ولكن هذه امل�شاعر قد تتغري .وهناك عدد �صغري من الذين امل�شاركني يف �شملتهم هذه الدرا�سة -
جميعهم كانوا من املتعلمني و�أ�صحاب اخلربة -حت َّدثوا عن حرب م�ستقبلية ت�ستند على �أ�سا�س تعاون ِعابر
للأعراق ،وذهب �أحد الأفراد بعيدً ا جدًّا حني قال �أ ّنه �إذا كان من �صفات الفرد �أن ينت�صر للحقَّ  ،فمن
�شيوعا �أنه يمُ ِكن التمييز بني الكراهية
�ش�أنه �أن ي�ساند قائد ًا من الدينكا للجي�ش الأبي�ض34؛ �إال �أن الأكرث ً
العميقة التي يُبدِ يها �أفراد اجلي�ش الأبي�ض لقبيلة الدينكا وكراهيتهم للقبائل الأخرى .وعليه ،ف�إنه رغم
القتال الوح�شي بني قبيلتَي النوير واملوريل ،وما �أُب ِلغ عنه من قتل  28مدن ًّيا من جيكاين ال�شرقية يف غارة
من قبيلة املوريل على قرية ماكاك يف �سوباط �أثناء �إجراء هذه الدرا�سة؛ ف�إن الكراهية لقبيلة املوريل
لي�ست ب َق ْدر الكراهية لقبيلة الدينكا .وللأمر �أ�صول تاريخية ،وهو يعك�س � ً
أي�ضا ال�صدمة واجلرح العميق
الذي �أ�صاب �أفراد قبيلة النوير مجُ تم ِع َني نتيجة هجوم دي�سمرب  2013على �أ�شقائهم يف جوبا.
عندما ُ�س ِئل امل�شاركون الذين �شملتهم الدرا�سة عما �إذا كان املقاتلون قد تَل َّق ْوا �أي تعليم �سيا�سي من
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة� ،أو كان لهم �أي �أهداف �سيا�سية ُت َع ُّد جز ًءا من حملة
�أو�سع �ضد حكومة �سيلفا كري ،كان �أغلبهم غري قادرين على ال َّردِّ؛ رغم �أنهم كانوا موقنني ب�شكل وا�ضح من
متاما .ويف ِّ
ظل
رغبتهم يف الإطاحة ب�سيلفا كري ،وكان ر�أيهم حول اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �سلب ًّيا ً
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التم ُّرد الذي قادته اجلبهة ال�شعبية لتحرير التغراي يف �إثيوبيا ،كان على جميع املقاتلني �أن يخ�ضعوا لتعليم
�سيا�سي ،حتى �أن الأ�صغ ُر بينهم وال ُ
أب�سط ِفك ًرا كانت لديه فكرة عن برنامج احلزب (يونغ .)1997 ،ولكن،
يف ما عدا ا�ستثناءات قليلة بارزة ،ف�إن �أع�ضاء قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة
مل ي�شعروا ب�أي رغبة ولو حتى يف تو�ضيح الأهداف ال�سيا�سية حلركتهم لأولئك الذين كانوا ي�أملون �أن
ي�ساعدوا يف حتقيقها ،من الذين يزعمون �أنهم كانوا موالني لهم.
�إن ُم�ستقبل ه�ؤالء ال�شباب بات �ضباب ًّيا دون �أدنى �شك .وحتدَّث عدد قليل منهم عن رغبتهم يف الذهاب
�أو العودة �إىل الدرا�سة ،يف حني عبرّ �آخرون عن �أملهم يف احل�صول على وظائف يف اجلي�ش النظامي .وهو
هدف معقول ،نظ ًرا ملحدودية فر�ص العمل املتاحة لهم يف جنوب ال�سودان ،ولكنه لي�س ب�سيناريو متفائل �إذا
كان على جنوب ال�سودان ،وال �سيما قبيلة النوير ،التخل�ص من ثقافتها الع�سكرية .وعالوة على ذلك ،ففي
ِظ ِّل انخفا�ض �أ�سعار النفط وكرثة النفقات� ،ستكون هناك حاجة لإعادة ت�أهيل البلد الذي دمرته احلرب،
وال يمُ كن جلنوب ال�سودان �أن يتحمل اقت�صاد ًّيا االحتفاظ بجي�ش كبري� ،أو  -على ال�صعيد ال�سيا�سي -جي�ش
جريت ُمقابالت مع �شباب �آخرين ال رغبة لهم يف االن�ضمام �إىل
�آخر ت ِ
ُ�سيطر عليه قبيلة النوير .وقد �أُ ِ
اجلي�ش ،غال ًبا ب�سبب عدم رغبتهم يف قبول االن�ضباط الع�سكري ،وخماطر �إر�سالهم �إىل �أجزاء من البالد
بعيدة عن ديارهم .وقال اثنان من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض الكبار من ع�شرية لو -نوير �إنه طاملا كان �سيلفا
رئي�سا ،ف�ست�ستمر احلرب ،وال تنتهي �إال برحيله -وهو الأمر الذي يعتقدون �أنه �سيتطلب العودة ثانية
كري ً
35
�إىل احلرب -وبرحيله فقط يمُ ِكنهم �أن يطمحوا يف االن�ضمام �إىل اجلي�ش النظامي  .ويف واقع الأمر ،ف�إن
جريت مقابالت معهم يف �سياق هذه الدرا�سة� ،أكدوا �أن
جميع مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض تقري ًبا ،الذين �أُ ِ
احلرب لن َت ْن َت ِه؛ طاملا �إن �سيلفا كري ال يزال يح ُكم و ال يزال اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يحت َّل مناطق
من وطنهم ،ونتيجة لذلك قد ُي�ست�أنف ال ِقتال يف �أي وقت.
ومل يكن هناك و�ضوح ر�ؤية لدى املقاتلني ب�ش�أن حرب �أخرى  ،رغم �أنهم �أو�ضحوا �أنهم وحدهم
�س ُيق ِّررون ما �إذا كانوا �سيقاتلون ،ومتى ُيقاتلون ،و�سيحددون �أهدافهم؛ رغم �أن �أولئك الذين ف َّكروا �أكرث
ب�ش�أن الق�ضية كانوا يقولون عادة ب�أنهم �إذا �شاركوا يف حرب �أخرى ف�إنهم �سيحتلون املُدن وي�سيطرون
�شخ�صا واحدً ا فقط ،وهو قائد وزعيم ،حت َّدث عن حكومة للجي�ش
عليها ،ومن بينها مدينة جوبا .لكن
ً
الأبي�ض .وحني �أع َرب كاتب هذه الورقة عن َ�ش ِّكه يف احتمال حتقق هذا الزعم ،هتف قائ ًال�" :إذا كان
�شاب جمنون ،ف�إننا ن�ستطيع ت�سيري حكومة"36
ب�إمكاننا التحكم يف ٍّ 40,000
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تا�س ًعا :اخلامتة

رغم �أن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (�إيقاد) وافقت على ت�أكيدات �أن اجلي�ش الأبي�ض يف �شرق
�أعايل النيل كان حتت �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،ويمُ ِكن �أن يمُ ِّثله رياك
م�شار يف مفاو�ضات ال�سالم ،ف�إن هذه الدرا�سة �أ َّكدت على �أن للجي�ش الأبي�ض درجة عالية من اال�ستقاللية
والتعبئة الذاتية ،وعلى عدم قدرة �أي قوات خارجية على فر�ض �سيطرة فعالة عليه؛ فاجلي�ش الأبي�ض هو
نتاج ملجتمعه املح ِّلي ،و�أعماله يف الدفاع عن املجتمع ومهاجمته املن�ش�آت احلكومية واملُدُن تمُ ِّثل على نحو
وا�سع م�صالح جمتمعه ،ال امل�صالح ال�سيا�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة .وحتى
�سوء معاملة مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض للمدنيني يف احلرب � -سواء كانوا من الدينكا �أو من �أولئك الذين
و�صفون ب�أنهم من الدينكا ب�سبب دعمهم للحكومة -ال ُي�ش ِّكل حتد ًيا ب�شكل �أ�سا�سي لأعراف جمتمع كان
ُي َ
وجوده ُيعترب ُمهدَّد من حكومة من الدينكا .ولذلك ،ف�إنه مع ان �أهداف قوات اجلي�ش الأبي�ض – عدا
االنتقام لزمالئهم من قبيلة النوير يف جوبا يف منت�صف �سبتمرب  -2013مل تكن دائ ًما جلية؛ ف�إن من
الوا�ضح �أن لتم ُّرد اجلي�ش الأبي�ض جذور ًا ت�ضرب عمي ًقا يف املجتمع ،و�أن حربه حرب ًا �شعبي ًة �أديرت على
نحو وا�سع ب�صورة ُم�ستق َّلة عن �أي قوات خارجية.
ان�ضم ذكور قبيلة النوير من �أجزاء كبرية من جنوب
ويف �أعقاب املجازر التي وقعت يف دي�سمرب َّ ،2013
ال�سودان �إىل القوات املُقا ِتلة حتت راية اجلي�ش الأبي�ض لالنتقام مما كان ُي َ
نظر �إليه على �أنه هجوم من
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،بقيادة الدينكا ،على كافة الأ�شخا�ص من �إثنية النوير .ورغم عدم وجود
هيكل �أو نظام ع�سكري تقليدي ،برز اجلي�ش الأبي�ض بو�صفه املعار�ض الرئي�سي للجي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .ولكن الأ�سباب التي دفعت مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض خلو�ض هذا ال�صراع مل تحَ ْ َظ بالتقدير
ُ�شرف عليها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (�إيقاد)،
الكايف ،وال بالقبول يف عملية ال�سالم التي ت ِ
والتي ظلت مهتمة فقط بتحقيق م�صالح ُّن َخب ثالث ف�صائل يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .ورغم
ُ�سيطر
�أن للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ِ�صالت ِعدَّة باجلي�ش الأبي�ض ،ف�إنها ال ت ِ
�أو متار�س ت�أث ًريا كب ًريا يف قراراته مبحاربة احلكومة ،ويف التعبئة وخو�ض معارك معينة� ،أو اتخاذ قرار
َمب ْح ِ�ض �إرادتها ب�أن احلرب قد انت َهت بتوقيع اتفاق �سالم .لقد ا�ستحوذت احلركة ال�شعبية لتحرير
اخلا�صة ،ودعمتها
ال�سودان  -جناح املعار�ضة على ِن�ضال اجلي�ش الأبي�ض ل ُيل ِّبي احتياجاتها و�أجندتها
َّ
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية(�إيقاد) ،واجلهات الدولية املُ�سا ِندة لعملية ال�سالم؛ لأنها ت َّت ِفق
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� ً
اخلا�صة .ويف حني �أن قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة اد ََّع ْت
أي�ضا مع م�صاحلها
َّ
ُ�سيطر على اجلي�ش الأبي�ض يف �شرق �أعايل النيل ،ف�إنها حاولت من
من ناحية ،لأغرا�ض التفاو�ض� ،أنها ت ِ
الناحية الأخرى �أن تن�أى عن االنتهاكات التي ارتكبها املقاتلون عندما ا�ستو َل ْوا على ُمدُن احلكومة .وكانت
نتيجة ذلك اتفاق �سالم مل ي�أخذ بعني االعتبار �آراء القوة املُقا ِتلة املُعارِ�ضة الرئي�سية يف احلرب ،و�سيكون
لهذا الأمر تبعات خطرية على ُم�ستق َبل الأمن يف جنوب ال�سودان.
�إحدى النتائج الأكرث �إثارة للده�شة يف هذه الدرا�سة هي التناق�ض بني ال�سلوك الوح�شي والإجرامي
يف بع�ض الأحيان من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض جتاه املدنيني خالل غاراتهم على املدن التي ت�سيطر عليها
عموما يف جمتمعاتهم املحلية� ،إىل َ
احلدِّ الذي طلبت فيه ال�سلطات املحلية
احلكومة ،و�سلوكهم احل�سن ً
م�ساعدتَهم يف �إ�ستئ�صال اجلرائم منها .وهذا يبدو �أنه ُيعزى �إىل وحدة جمتمع النوير يف التمرد �ضد
احلكومة ،ولذلك يتمتع الزعماء والقادة املحليون للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة
بقدرتهم على الت�أثري �إيجا ًبا يف �سلوك مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض يف جمتمعاتهم؛ ولكن الأمر لي�س كذلك
دائ ًما يف القتال .وقد �أورد هذه النقط َة � ً
و�صف التنظيم االجتماعي
أي�ضا �إيفانز بريت�شارد ( )1940عندما َ
وال�سيا�سي للمجموعات ال ِع ْر ِق َّية لقبائل النوير والدينكا كدولة بال زعيم ،تفتقر �إىل الأجهزة الت�شريعية
وحي ب�أن منظومتهم مل تكن منظومة فو�ضوية،
والق�ضائية والتنفيذية؛ ولكن ثباتها و�شكلها املتما�سك ُي ِ
و�إمنا ميكن و�صفها ب�أنها "فو�ضى ُم َّ
نظمة"!
وهذا ي�شري باملقابل �إىل �أن �شباب النوير يعملون يف �إطار نظام حتكمه القيود ،و�أن من املمكن � ً
أي�ضا
تزويدهم بتعليم �سيا�سي .ومن بني مئات ال�شباب امللتحقني بجبهة حترير تيغري ال�شعبية الذين �أجرى
كاتب الورقة مقابالت معهم �أثناء الثورة الإثيوبية ،مل َي ُق ْل � ّأي منهم �إن هدفه قتل افراد اثن ّية الأمهرا ،بل
ً
�أن كل واحد منهم كان بعبرّ عن الربنامج الأ�سا�سي للحزب الذي ينتمي �إليه ،مما يظهر ً
�صارخا
تناق�ضا
مع �أيديولوجيات املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض .ورغم وجود اختالفات وا�ضحة بني الأمناط الثقافية للنوير
والتيغراي ،فلي�س هناك �سبب يجعلنا نظنُّ �أن �شباب النوير �أق ُّل ذكا ًء �أو قدر ًة على ا�ستيعاب التثقيف
ال�سيا�سي ،والعمل على حتقيق �أهداف �سيا�سية.
ومل حتاول قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة – متتبعة النمط الأيديولوجي
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -تزويد املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض بالتعليم ال�سيا�سي على وجه
اخل�صو�ص (واملوالني لها على وجه العموم)؛ مما ي�شري �إىل انعدام الكفاءة ال�سيا�سية والنُّخْ َب ِو َّية واملحا َفظة
االجتماعية ،ورمبا اخلوف من �إيقاظ الوعي ال�سيا�سي لدى ال�شباب ،والرغبة يف �أن تن�أى بنف�سها عن
مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض؛ الذين لي�س لها ت�أثري ُيذكر عليهم .وعالوة على ذلك� ،إذا كانت قيادة احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة غري مهتمة ب�إيقاظ الوعي ال�سيا�سي ل�شباب النوير ،فيجب �أن
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تتو َّلد ال�شكوك حول �إلتزام احلزب ،املتكرر ب�ش�أن التغيري اجلذري جلمهورية جنوب ال�سودان .وبالطبع،
ف�إنه ال توجد لدى احلزب الذي يعلن يف خطاباته بانتظام عن رغبته يف الإ�صالح ،م�ؤ�ش ًر ُيذ َكر عن �أيِّ
�إ�صالحات يف جمتمعه ،حينما كان يف مو�ضع يمُ ِّكنه من حتقيق هذه الإ�صالحات ملدة �سنتني ون�صف يف
وقت كتابة هذه الورقة ،وكان من املمكن تنفيذ هذه الإ�صالحات دون احل�صول على ُ�سلطة الدولة.
وقد �أثارت هذه امل�س�ألة � ً
أي�ضا جد ًال على نطاق وا�سع لدى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح
املعار�ضة بني �أولئك الذين َي َر ْونَ �أن اجلي�ش الأبي�ض قوة ُم�سته َلكة ُتبدِّ د طاقاتها بال�سري يف طريق م�سدود
�سعي ًا وراء االنتقام ،ومن َي َر ْونَ �أن اجلي�ش الأبي�ض على ا�ستعداد للذهاب للقتال؛ �إذ مل تتحقق �أهدافه وال
�أهداف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة من خالل اتفاقية َح ِّل النزاع يف جمهورية
جنوب ال�سودان .وعليه ،ف�إن احللقة املفقودة هي ال�سيا�سة؛ ف�إذا كان اجلي�ش الأبي�ض قد ا�ستنفد طاقته يف
�سبيل �سعيه لالنتقام (رغم �أن هذه الدرا�سة ت�شري �إىل عدم �صحة هذا االدِّعاء) ،فذلك لأن قيادة احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة مل تبذل جهدً ا لإيقاظ الوعي لدى ال�شباب �إىل ما يتجاوز
الكراهية ال َق َب ِل َّية .وكانت لدى القيادة قناعة تامة  -من وجهة نظرها الذاتية -ب�أن ال�شباب �أُ ِّم ٌّي وغري قادر
ن�سقة بني ال�سودان وجنوب
على االرتقاء �إىل م�ستوى املتعلمني .ويف الواقع ،يبدو بو�ضوح وجود �سيا�سة ُم َّ
ال�سودان ب�ش�أن ا�ستغالل ال�شباب يف خو�ض املعارك الدائرة بني ال ُّن َخب ،واملحافظة على جهل ال�شباب
باملغزى العميق وراء النزاعات التي ُز َّج بهم فيها.
ن�ش�أ اجلي�ش الأبي�ض يف ِظ ِّل ظروف ف�شلت فيها حكومات اخلرطوم وجوبا ،باال�ضافة اىل اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف توفري الأمن ،بل كث ًريا ما كانت هذه احلكومات �سب ًبا رئي�س ًّيا يف انعدام
الأمن ،كما �أنها مل ُت َل ِّب االحتياجات الأ�سا�سية ل�شعوبها .و�أدَّت التنمية غري املتوازنة يف كل مرحلة دو ًرا
ها ًّما يف تهيئة الظروف املو�ضوعية لال�ستجابة ال�سيا�سية ،التي نتجت عن هذا الو�ضع .وا�ست�شرى ال�شعور
بخيبة الأمل ،ووجد يف ثقافة النوير ذات القيم القتالية التقليدية  -التي ال يزال لها ت�أثري يف او�ساط
ال�شباب -تعبري ًا يف التمرد امل�سلح ،عندما َخ ُل َ�ص املجتمع كله �إىل �أن وجوده يواجه تهديد غارات ت َُ�ش ُّنها
احلكومة على املدنيني النوير يف جوبا .وقد ظ َّل الو�ضع على حالته تلك بعد التوقيع على اتفاقية ال�سالم.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مل ُيذ َكر �أي �شيء عن نزع �سالح املدنيني؛ �إذ �إنه �صار وا�ضح ًا عدم واقعية هذا
الأمر يف ِظ ِّل الظروف احلالية.
�أما عن حقيقة عدم خو�ض اجلي�ش الأبي�ض لأي قتال يف الأ�شهر الأخرية ،فلها �ش�أن �أقل بتوقيع اتفاقية
َح ِّل النزاع يف جمهورية جنوب ال�سودان �أكرث مما لها بحقيق ٍة �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مل
يهاجم املدنيني النوير� ،أو ُي ِّ
عطل م�سرية حياتهم االجتماعية� ،أو ي�سرق ما�شيتهم .وثمة عامل �آخر ،رغم
عدم ذكره يف �أيٍّ من املقابالت ،وهو القدرة املتزايدة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على حت ُّمل غارات
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اجلي�ش الأبي�ض من خالل تطوير �أنظمته الدفاعية على نحو �أف�ضل ،مثل زيادة ا�ستخدام الأ�سالك
ال�شائكة ،واخلنادق ،وال�سيارات املدرعة ال�صغرية.
و�أفاد مقاتل ذو خربة قتالية �أن اجلي�ش الأبي�ض تنازل كي يعطي املجتمع الدويل فر�صة لإحالل ال�سالم
يف جنوب ال�سودان ،بل �أو�ضح �أن ل�صربه حدودً .ويوجد �إجماع بني املقاتلني يف اجلي�ش الأبي�ض على �أن
احلرب مل ت�ضع �أوزارها حتى الآن ،ف�إما االنت�صار على الدينكا �أو جترع الهزمية منهم .وبذلك ،فال�سالم
لي�س ُم�ست ِت ًّبا �إطال ًقا بني اجلي�ش الأبي�ض واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،و� ُّأي عمل متهور َي�صدُر من
احلكومة ،ميكن �أن يحدث َردَّة فعل �سريعة وعنيفة جتاهه .ويف �أعقاب احلرب الأهلية التي دفع فيها
اجلي�ش الأبي�ض ثم ًنا ً
باهظاَ ،ت َبينَّ �أنه ال ميكن جتاهل �آرائه ،و�أنه ال ميكن لأي اتفاقية �سالم �أن تكون نافذة
وم�ستدامة دون دعمه� ،أو على الأقل �إذعانه له.
منذ �أحداث القتل يف جوبا ،ربطت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة م�صريها
مب�صري اجلي�ش الأبي�ض ،واعتربت �أنه ا�ستناد ًا �إىل الوالء ال َق َب ِل ِّي وغياب �أي مطالب �سيا�سية م�ستقلة من
اجلي�ش الأبي�ض ،فللقيادة احل ُّق يف احلديث نياب ًة عن ه�ؤالء املقاتلني .ويف حني َح َّد تركيز اجلي�ش الأبي�ض
على ال�سعى لالنتقام من قدرة املقاتلني على تقدمي مطالب �سيا�سية ُتعبرِّ عن كيانهم ،ف�إن الإ�صرار
على �إقالة �سيلفا كري من من�صبه ،ومطالبهم املت�صلة بذلك ب�إنهاء العالقة باحلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان ،وا�ستبعاد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من ديار النوير اتخذت كلها؛ طابع ًا �سيا�س ّي ًا،
نظاما فيدرال ًّيا ُمك َّو ًنا من  28والية ،ف�إنه �سوف
وكذلك دعم ًا جمتمع ّي ًا عري�ض ًا .و�إذا �أن�ش�أت احلكومة ً
يت�س َّبب يف معاناة كبرية يف ديار النوير؛ ويقود �إىل انتقال املناطق الغنية بالنفط ،التي يعتقد النوير انها
تنتمي لهم – �إىل �إدارات واليات تخ�ضع للدينكا .وهذه كلها ق�ضايا �شائكة قادرة على �إعادة البلد �إىل
مربع احلرب من جديد.
ولكن ،من اجلدير بالذكر �أنه بقدر ما �سعي اجلي�ش الأبي�ض �إىل حتقيق �أهداف �سيا�سية؛ ف�إن كل هذه
الأهداف كانت ذات طبيعة �سلبية .ولي�س ثمة ما يدل على وجود �أهداف �إيجابية لديه؛ فاالدِّعاء املذكور
�أعاله -الذي �أدىل به �شي ٌخ ومقات ٌل ،ب�أن اجلي�ش الأبي�ض قادر على ت�شكيل حكومته اخلا�صة يف جوبا -يجب
بالتايل رف�ضه؛ �إذ ال يقت�صر الأمر فقط على عدم امتالك اجلي�ش الأبي�ض املهارات واخلربة والر�ؤية
لت�شكيل حكومة قادرة على العمل ،و�إمنا تتَّ�سم �آراءه �أي�ض ًا بالرجعية ،كما َتبينَّ ذلك من عدم قدرة معظم
�أع�ضائه على الرت ُّفع عن م�ستوى االنتقام ،ورف�ضهم التام و�صول الن�ساء �إىل ال ُّرتَب ال ُعليا يف اجلي�ش .وقد
�شهد التاريخ انهيا ًرا �سري ًعا للتجارب القليلة التي حاولت فيها احلركات ذات القاعدة والقيادة ال�شعبية
ال�سلطة ،ولكن فقط حني يتولىَّ �أم َر هذه احلركات مثقفون راديكاليون  -مثلما حدث يف
اال�ستمرار يف ُّ
�إثيوبياُ -يكتَب لها القدرة على النجاح واملثابرة (يونغ.)1997 ،
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اليوم لي�س هو نف�سه ذلك اجلي�ش الذي ظهر للمرة الأوىل
يجب الت�أكيد على �أن جي�ش النوير الأبي�ض َ
على ال�ساحة التاريخية عام  .1991وقد مت ر�صد مراحل تطور هذا اجلي�ش وامل�ستويات التعليمية للمقاتلني
به ،ولكن� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،اندمج بع�ض املقاتلني يف القوات النظامية التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،و�أظهر قلة منهم قدراتهم القيادية و َت َر ِّقيهِ م �إىل املنا�صب العليا .وقد �أل َقت
املقابالت التي �أجراها كاتب هذه الورقة مع املقاتلني ال�ضوء � ً
أي�ضا على تقييمهم النقدي على نحو متزايد
ب�ش�أن احلرب ،والقيادة ال�سيا�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،وميكن توقع �أنهم
يف حالة ا�شرتاكهم يف حرب �أخرى بامل�ستقبل .من املحتمل �أن تتباين �أفعالهم حينئذٍ ؛ �إذ �إنه من بني
الأقلية املُك َّونة من الأع�ضاء الأكرث تعليم ًا وخرب ًة ودراي ًة بالأمور يف اجلي�ش الأبي�ض ،هناك � ً
غ�ضب
أي�ضا
ٌ
متزاي ٌد ب�ش�أن حماولة قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ا�ستقطاب اجلي�ش
االبي�ض ،والتهمي�ش من جانب املجتمع الدويل يف عملية ال�سالم .وهذا يقود �إىل عملية تقييم حا�سمة
ب�ش�أن القيادة اخلا�صة باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،و�أداء اجلي�ش الأبي�ض خالل
احلرب ،والبحث عن الو�سائل التي ميكن بها ا�ستئناف القتال دون ُّ
تدخ ٍل من قيادة احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة؛ فه�ؤالء املقاتلون يريدون قادة يعرتفون باهتماماتهم و�شجاعتهم،
و ُيو ِّفرون لهم ال�سبل والو�سائل للعودة �إىل �ساحة احلرب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن القادة يحتاجون �إىل
ر�ؤية �سيا�سية �أو�سع يفتقر لها حالي َا حتى �أكرث من تتوفر لديهم الر�ؤية الثاقبة من مقاتلي اجلي�ش االبي�ض.
ُ
ومثل ه�ؤالء القادة الواعدين ال احتمال لربوزهم على املدى القريب ،ولكن �إذا ا�ستمرت الأزمة يف جنوب
ال�سودان ،وكل الدالئل ت�شري �إىل ا�ستمرارها ،فقد ي�أتي ه�ؤالء القادة من عنا�صر اجلي�ش الأبي�ض القادمة
من ال�شتات �أو غريهم.
و�أخ ًريا ،ف�إن تهمي�ش جي�ش النوير الأبي�ض يف عملية ال�سالم يدل على منوذج َمعيب من حماوالت ُ�صنع
ال�صراع
ال�سالم ،التي تُر ِّكز فقط على م�صالح النُّخْ بة ،وتتجاهل امل�صالح العا َّمة لل�شعب ،وتفرت�ض �أن ِّ
ال�سلطة .وفوق ذلك ،فكما مل ت�سمح عملية ال�سالم
ميكن َحلُّه بالتو�صل �إىل اتفاق حول �صيغة ما ُ
لتقا�سم ُّ
يف نيفا�شا لقوات دفاع جنوب ال�سودان بامل�شاركة يف املفاو�ضات مما ت�س َّبب يف خلق م�شاكل كبرية ،فان ما
قام به جرناالت قوات دفاع جنوب ال�سودان من لعب دو ًر هام يف الثورة �ضد حكومة جوبا يف دي�سمرب عام
 .2013ميكن � ً
أي�ضا ان يدعم التن ُّب�ؤ ب�أن ف�شل عملية ال�سالم ب�أدي�س �أبابا  -يف االعرتاف ب�أهمية اجلي�ش
الأبي�ض يف احلرب الأهلية� ،أو التحدث عن م�صاحله� -سيكون لها � ً
أي�ضا �آثارها ال�سلبية.
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التعليقات اخلتامية
1 .1يف هذه الورقة ،املُف َرد من "اجلي�ش الأبي�ض" ُي�شري �إىل جت ُّمع قوات �شبه ُم�ستق َّلة ("اجليو�ش البي�ضاء").
2 .2مقابلة كاتب الورقة للواء بيرت قديت ،باجاك ،جنوب ال�سودان 9 ،دي�سمرب .2014
3 .3مقابلة كاتب الورقة للفريق تيجوك هدار ،احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،جامبيال 1 ،فرباير
.2016
4 .4مقابلة كاتب الورقة لباولينو كور مانييل ،قائد اجلي�ش الأبي�ض ،جامبيال 26 ،يناير .2016
5 .5مقابلة كاتب الورقة لباولينو كور مانييل ،قائد اجلي�ش الأبي�ض ،جامبيال 26 ،يناير .2016
ُ 6 .6مقابلة كاتب الورقة ملُقاتِل من اجلي�ش الأبي�ض ،جامبيال 29 ،يناير .2016
ُ 7 .7مقابلة كاتب الورقة ملُقاتِل من اجلي�ش الأبي�ض ،جامبيال 30 ،يناير .2016
ُ 8 .8مقابلة كاتب الورقة ملُقاتِل من اجلي�ش الأبي�ض ،جامبيال 30 ،يناير .2016
9 .9مقابلة كاتب الورقة لديور توت ،حمافظ والية ال�سوباط ،جامبيال 8 ،فرباير .2016
1010يمُ كن العثور على عنا�صر ال�شرح التايل يف )يونغ  2007ب) .وقد �أُ ِّكدَ ت � ً
أي�ضا من خالل العديد من املقابالت ،ولكن
ُ
جريت معهم املقابالت يف
الأكرث �إفاد ًة كان لثالثة زعماء :بي�شوك جوين نيون ،وجون جوين �شول ،ويني نيان؛ الذين �أ ِ
جامبيال يف  27يناير .2016
ل�سلطته هاجم قافلة من زوارق الأمم املُتحدة
اخلا�ضع
أبي�ض
ل
ا
نا�صر
جي�ش
أن
�
ب�سبب
ا
1111انتهى انتداب جاروث �أخ ًري
ُ
ِّ
يف نهر ال�سوباط ،كان ُيعتقَد �أنها حتمل �أ�سلحة ،و ُمتنكرة يف زورق يحمل الطعام �إىل ع�شرية لو ،يف وقت كانت فيه
الع�شريتان تتقاتالن .ومل ُي ِغرق اجلي�ش الأبي�ض فقط الزورق املُ�شتبه يف حمله الأ�سلحة ،و�إمنا هاجم �أي�ض ًا وقتل
ا ُ
حل َّرا�س من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وبعد عزله من انتدابهُ ،عينِّ جاروث م�ست�شا ًرا حلكومة �أعايل النيل.
ويف �أعقاب عمليات القتل يف جوبا ،كان �أحد �أوائل القادة املحليني الذين عملوا على تعبئة �أفراد ع�شريته وقيادتهم
يف عدد من الهجمات� ،إىل �أن ع َّينه رياك قائدً ا �أعلى .وقد عزله رياك من من�صبه يف يونيو  2015النتقاده له عل ًنا يف
كني�سة يف جامبيال ،فرحل �إىل اخلرطوم مع اللواء بيرت قديت وعدد من كبار امل�س�ؤولني ال�سابقني يف قوات دفاع جنوب
ال�سودان .ويف وقت الحق ان�ضم مرة �أخرى للحكومة.
1212مقابلة كاتب الورقة لديور توت ،محُ افِظ والية ال�سوباط ،جامبيال 29 ،يناير .2016
1313مقابلة كاتب الورقة لديور توت ،محُ افِظ والية ال�سوباط ،جامبيال 29 ،يناير .2016
1414مقابلة المُ�ؤ ِّلف لبانيديت كاواي جيوجميلكيمُ ،مدير م�ؤ�س�سة اجلي�ش الأبي�ض و�أحد كبار ُمقاتِلي اجلي�ش الأبي�ض،
جامبيال 26 ،يناير .2016
1515مقابلة كاتب الورقة للفريق ت�سادكان جربي ت�ساي ،رئي�س �أركان �سابق ،اجلي�ش الإثيوبي� ،أدي�س �أبابا 14 ،يوليو .2006
1616مقابلة كاتب الورقة جلوردن نيوت� ،أحد كبار ال�سن من ع�شرية نوير -لو ،جامبيال 31 ،يناير .2016
1717مقابلة املُ�ؤلف جلوي جوك يول� ،أدي�س �أبابا 22 ،يناير .2016
1818مقابلة كاتب الورقة للزعيم ت�شول جاتبل ،الق�سم الفرعي� ،سي الجن ،جيكاين ال�شرقية ،جامبيال 12 ،فرباير .2016
ُ 1919مقابلة كاتب الورقة جلوردون نيوت� ،شيخ نوير-لو ،جامبيال 31 ،يناير .2016
ُ 2020مقابلة املُ�ؤلف ملُقاتِل من اجلي�ش الأبي�ض 5 ،فرباير .2016
�2121أُعِ يدت ع�صا الكاهن نقون دينق ،املعروفة با�سم دانق� ،إىل جوبا يف مايو  2009مبعرفة الربوفي�سور دوغال�س جون�سون،
عاما.
ال�سلطات اال�ستعمارية قد �أخذتها �إىل بريطانيا قبل ً 80
الذي �س َّلمها �إىل رياك ما�شار ،بعدما كانت ُّ
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2222مقابلة كاتب الورقة ل�صمويل قووت� ،أحد كبار مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض و�أحد قادة املجتمع من �أوبل� ،أعايل النيل،
وعزا �صمويل العدد الكبري من ا َمل َّرات التي انتقلت فيها مدن كبرية يف �أعايل النيل من
جامبيال 10 ،فرباير َ .2016
�سيطرة احلكومة �إىل قوات النوير ،وعودتها مرة �أخرى �إليها� ،إىل نبوءات نغوندينغ.
2323مقابلة كاتب الورقة لبول جاتكوث� ،أدي�س �أبابا� 14 ،أبريل � .2015أفاد بول �أنه خالل هجوم اجلي�ش الأبي�ض على نا�صر
يف �أغ�سط�س  ،2014تلقَّى قائد قريب منه ات�صا ًال من ريك ما�شار حول العملية ،وعندما �سمع �أن بول كان م�شار ًكا يف
الهجوم ،طلب منه التحدُّث �إليه.
ال�سنِّ يف قواتها
2424بينما �أنكرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة االتهامات القائلة ب�أنها تجُ ِّند �صغار ِّ
ال�سنِّ يف اجلي�ش الأبي�ض؛ انظر �سودان تريبيون (ُ .)2014يق ُّر مقاتلو
النظامية� ،أق َّرت بتجنيد مقاتلني من �صغار ِّ
عاما بني ع�ضويتهم ،ولكنهم يزعمون �أنهم يرف�ضون
اجلي�ش الأبي�ض ب�صورة روتينية بوجود مقاتلني يبلغون ً 15
عاما؛ لأنهم لي�سوا �أقوياء مبا يكفي.
ان�ضمام َمن هم �أقل من ً 15
2525مقابلة امل�ؤ ٍّلف ملقاتل من اجلي�ش الأبي�ض ،جامبيال 3 ،فرباير .2016
2626رغم التقارير امل�ستمرة عن حاالت نادرة لوجود ن�ساء يف اجلي�ش الأبي�ض ،ف�إن التحقيق احلايل مل يتم َّكن من مقابلة
جريت ،والتي �أ�ص َّر اجلميع فيها على عدم وجود ن�ساء يف
�أي من �أولئك الن�ساء خالل العدد الكبري من املقابالت التي �أُ ِ
اجلي�ش الأبي�ض .ومن ثم ،يجب رف�ض الت�أكيد ال�سابق على ذلك (انظر .)Young, 2015
2727مقابلة كاتب الورقة لبور ت�شول ،جامبيال 4 ،فرباير .2016
2828مقابلة كاتب الورقة ملجموعة من مقاتلي اجلي�ش الأبي�ض يف جيكاين ال�شرقية ،جامبيال 5 ،فرباير .2016
2929مقابلة كاتب الورقة للزعيم ت�شول جاتبل ،الق�سم الفرعي �سي الجن ،جيكاين ال�شرقية ،جامبيال 12 ،فرباير .2016
3030مقابلة كاتب الورقة لدو ِبل لوال ،كبري م�س�ؤويل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -جناح املعار�ضة ،الذي �شهد عددًا
من معارك اجلي�ش الأبي�ض يف �أعايل النيل� ،أدي�س �أبابا 19 ،فرباير .2016
3131مقابلة كاتب الورقة ملقاتل من جيكاين ال�شرقية ،جامبيال 28 ،فرباير .2016
3232مقابلة كاتب الورقة لبول جاتكوث ،جامبيال 8 ،فرباير  ،2016فيما يتع َّلق به من جانب جاروث قبل الذهاب يف معركة
مع اجلي�ش الأبي�ض.
3333مقابلة كاتب الورقة ل�صمويل جاي مانيان� ،أحد كبار القادة يف جيكاين ال�شرقية ،جامبيال 4 ،فرباير .2016
3434مقابلة كاتب الورقة ملو�سى ت�شول� ،أحد كبار القادة يف جيكاين ال�شرقية ،جامبيال 9 ،فرباير .2016
3535مقابلة املُ�ؤلف ل�صمويل جاي مانيان وباولينو كور مانييل ،كبار قادة لو-نوير ،جامبيال 4 ،فرباير .2016
3636مقابلة كاتب الورقة للقائد ت�شول جاتبل ،الق�سم الفرعي �سي الجن ،جيكاين ال�شرقية ،جامبيال 12 ،فرباير .2016
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