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تعريف مب�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية

ميّثل م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية مركزًا عامليًا مرموقًا، مهّمته توليد املعارف املحايدة امل�شتندة اإىل 
الأدلة واملعارف ال�شيا�شية ذات ال�شلة بجميع جوانب الأ�شلحة ال�شغرية والعنف امل�شلح. وُيعترب امل�شروع 
امل�شدر الدويل الرئي�شي للخربات واملعلومات والتحليل ب�شاأن الأ�شلحة ال�شغرية وق�شايا العنف امل�شلح، 
وي�شكل م�شدرًا للحكومات ووا�شعي ال�شيا�شات والباحثني وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة. ويقع مقره يف 

جنيف، �شوي�شرا، يف املعهد العايل للدرا�شات الدولية والمنائية.

م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 
Maison de la Paix Chemin

 Eugène-Rigot 2E 
 Geneva Switzerland 1202

الهاتف: 5777 908 22 41+
الفاك�س: 2738 732 22 41+

sas@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
www.smallarmssurvey.org :املوقع الإلكرتوين
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)HSBA( م�شروع التقييم الأ�ش��شي للأمن الب�شري

بحثي  م�شروع  هو  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  يف   (HSBA) الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع 
ممتد زمنّيًا ل�شنوات عديدة، حتت اإدارة م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية البحثي امل�شتقل التابع للمعهد 
تعاون مع  الب�شري يف  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  تطوير  والتنمية. ومت  الدولية  للدرا�شات  العايل 
احلكومة الكندية وبعثة الأمم املتحدة يف ال�شودان، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي واجلهات ال�شريكة 
املبادرات  امل�شروع  هذا  يدعم  امليدانية،  للبحوث  الن�شطني  والن�شر  الإنتاج  خلل  ومن  احلكومية.  غري 
الرامية للحد من العنف، مبا يف ذلك برامج نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج واخلطط التحفيزية 
لعمليات جتميع الأ�شلحة من املدنيني، اإىل جانب اإ�شلح قطاع الأمن والتدخلت املوجهة ملكافحة ت�شريب 
الأ�شلحة عرب ال�شودان وجنوب ال�شودان. ويقدم امل�شروع اإر�شادات بخ�شو�س ال�شيا�شات املتبعة ملواجهة 

اإنعدام الأمن.
ويقدم م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري اأوراق عمل م�شممة بحيث تقدم حتليًل عميقًا حول 
الق�شايا املتعلقة بالأمن. كما يقدم اأي�شًا ملخ�شات اأ�شغر للمو�شوعات حتتوي على املعلومات الأ�شا�شية 
باللغتني  متوفران  كلهما  املوجز  وامللخ�س  العمل  وورقة  املنا�شب.  الوقت  ويف  القراءة،  �شهلة  ب�شيغة 

www.smallarmssurveysudan.org :العربية والإنكليزية على
بالأمن  اأبرز املو�شوعات املرتبطة  ال�شوء على  ُتلِقي  التي  واأرقام"،  "حقائق  وميكن الطلع على تقارير 

على الرابط التايل: 
www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php. 

الأمريكية  وزارة اخلارجية  مبا�شرًا من  ماليًا  دعمًا  الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  يتلقى 
لل�شلم.  الأمريكي  املعهد  اإىل جانب  الرنويجية  ووزارة اخلارجية  الدمناركية  ال�شوؤون اخلارجية  ووزارة 
لوزارة  التابع  العامليني،  والأمن  ال�شلم  �شندوق  من  ال�شابق  يف  الدعم  على  اأي�شًا  امل�شروع  ح�شل  وقد 
ال�شوؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا، ومن وزارة اخلارجية الهولندية، ومن ال�شندوق املعني مبنع 
ال�شراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة، ف�شًل عن املجموعة الدمناركية املعنية باإزالة الألغام، 
و�شندوق املنح الوطنية من اأجل الدميوقراطية. ويتلقى م�شروع م�شح ال�شلحة ال�شغرية دعمًا اإ�شافيًا من 

�شوي�شرا، والذي لوله ملا مت الإ�شطلع مب�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري على نحو فعال.   
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ملزيد من املعلومات اأو لإر�شال اآرائكم وا�شتف�شاراتكم، ُيرجى التوا�شل معنا على العنوان التايل:
كري�شتفور كال�شن، من�شق م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري يف ال�شودان وجنوب ال�شودان،

م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 
Maison de la Paix

 Chemin Eugène-Rigot 2E 

الهاتف: 5777 908 22 41+
الفاك�س: 2738 732 22 41+

Khristopher.Carlson@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
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www.flaticon.com :الأيقونات من ت�شميم فريبيك

املوارد املت�حة عرب الإنرتنت

الإلكرتوين:  موقعنا  من  جماًنا  ال�شغرية  الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  من�شورات  معظم  حتميل  ميكن   
.www.smallarmssurvey.org/publications

 والكثري من من�شورات م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية متوفرة بعدة لغات، غري اللغة الإجنليزية، 
.www.smallarmssurvey.org/languages :عرب الرابط التايل

املرتبطة  املجالت  يف  ا�شتخدامها  وميكن  الإنرتنت،  عرب  متاحة  الأدوات  من  جمموعة  ثمة   
امل�شادر  وتتبُّع  الأ�شلحة  على  التعرف  اأدوات  منها  امل�شلح؛  والعنف  ال�شغرية  بالأ�شلحة 
التايل: الرابط  على  متوفرة  وهي  التفاعلية،  الإر�شادية  والأدلة  بالبيانات  الزاخرة   واخلرائط 

.www.smallarmssurvey.org/tools

والأخبار  باملن�شورات  يتعلق  فيما  الإلكرتوين  الربيد  عرب  حتديثات  ي  تلقِّ ميكنكم   
التايل: الرابط  عرب  الإلكرتونية  الإ�شعارات  خدمات  يف  بال�شرتاك  بنا،   اخلا�شة 

.www.smallarmssurvey.org/eAlerts

ميكنكم متابعة م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية على مواقع التوا�شل الجتماعي عرب الروابط التالية:
www.facebook.com/SmallArmsSurvey  

www.twitter.com/SmallArmsSurvey  

www.smallarmssurvey.org/podcasts  

نا معرفة اآرائكم ي�ُسرُّ
ي اآرائكم فيما يتعلق بكيفية ا�شتخدام الأبحاث التي يوفرها م�شروع م�شح   نحن حري�شون على تلقِّ
الأ�شلحة ال�شغرية، وكيفية حت�شني من�شوراتنا ومواردنا الأخرى. ُيرجى تعبئة ال�شتبيان املخت�شر 

املتاح على الرابط التايل:
.www.smallarmssurvey.org/feedback

وميكن اإر�شال تعليقاتكم ومقرتحاتكم على الربيد الإلكرتوين التايل: 
feedback@smallarmssurvey.org
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املخت�شرات والأ�شم�ء املخت�شرة

ARCSS اتفاق حَللِّ النزاع يف جنوب ال�شودان
AU الحتاد الأفريقي

CoISS)جلنة التحقيق يف جنوب ال�شودان)الحتاد الأفريقي
CPA اتفاق ال�شلم ال�شامل

IGAD الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية
PoC حماية املدنيني
SAF القوات امل�شلحة ال�شودانية

SPLA اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان
SPLM احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان

SPLM-IO احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املُعاَر�شة
SSDF قوات دفاع جنوب ال�شودان
TPLF جبهة حترير �شعب تيغراي

UNMISSبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�شودان
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ُنبذة عن املوؤلف

الأفريقي منذ  القرن  ال�شيا�شية؛ عمل يف  العلوم  الدكتوراه يف  يونغ مواطن كندي من حملة درجة  جون 
عام 1986 اأ�شتاًذا و�شحفيًّا، وُمراِقَبًا يف بعثة �شلم، وم�شت�شارًا واأكادمييًّا. ن�شر جون يونغ كتابني: اأولهما 
بعنوان "ثورة املزارعني يف اإثيوبيا: جبهة حترير �شعب تيغراي بني عامي 1975 و1991" )دار ن�شر جامعة 
كامربيدج، 1997(، والآخر بعنوان "م�شري ال�شودان: جذور وعواقب عملية �شلم َمعيبة" )زد للكتب، 

2012(؛ بالإ�شافة اإىل العديد من املقالت حول النزاعات الإقليمية وعمليات ال�شلم واحلوكمة.
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�شكر وتقدير   

املتحدث  جاتكوث،  بول  ال�شيد/  قدمها  التي  للإ�شهامات  وامتنانه  �شكره  جزيل  عن  ُيعِرب  اأن  املوؤلف  يودُّ 
الر�شمي ال�شابق با�شم قوات دفاع جنوب ال�شودان والنائب الربملاين بجنوب ال�شودان، الذي عمل م�شاعد له. 
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اأول: تقدمي ونت�ئج اأ�ش��شية     

يف  الثانية  الأهلية  احلرب  يف  بارز  ب�شكل  ظهرت  والتي  النوير،  ل�شرق  التابعة  البي�شاء1  اجليو�س  كانت 
ال�شودان )1983-2005(، م�شدًرا بارًزا لعدم ال�شتقرار خلل الفرتة النتقالية وال�شتقلل )2005-

2013(، و�شكلت القوة املقاتلة الرئي�شية املعار�شة للحكومة يف احلرب الأهلية يف جنوب ال�شودان، التي 
درا�شات  ُتن�َشر  النزاعات، مل  البي�شاء يف هذه  للجيو�س  والهام  الكبري  الدور  اندلعت عام 2013. ورغم 
م�شتفي�شة عنها، ومل ُين�َشر عنها �شوى جمموعة حمدودة اأقل من اأن تكون �شاملة من اأوراق بحثية. لذلك، 
واهتماماتها،  البي�شاء،  اجليو�س  مقاتلو  به  ا�شطلع  الذي  الدور  ذلك  �شعيفة-  ب�شورة  -اإل  ُيفَهم  مل 
ومنظومة عملها، وت�شل�شل القيادة لديها؛ وعلقة ذلك بالعنا�شر ال�شيا�شية والع�شكرية الفعالة الأخرى، 
اإجراء درا�شات تاريخية واأنرثبولوجية للجيو�س البي�شاء؛ مل�شاعدة  والتوجهات العامة. هناك حاجة اإىل 
و�شطاء ال�شلم وحكومة جنوب ال�شودان، ومنظمات التنمية، على فهم جمموعة لها دور حا�شم يف احلرب 
وال�شلم وال�شتقرار يف جنوب ال�شودان. وللأ�شف، ل ت�شتطيع الدرا�شة احلالية �شوى تقدمي اإ�شهام حمدود 

لتلبية تلك الحتياجات الكبرية.
يتلخ�س عمل هذه الدرا�شة يف مراجعة الرتاث البحثي املحدود حول تاريخ ومنظومة وعمل اجلي�س 
الأبي�س يف �شياق احلرب الأهلية، التي اندلعت يف دي�شمرب عام 2013. ولن تكون هناك حماولة لتقدمي 
ا�شتعرا�س �شامل لتاريخ اجلي�س الأبي�س يف تلك احلرب، ولن تكون هذه درا�شًة اأنرثبولوجيًة اأو �شو�شيولوجية 
ملجتمع النوير. هناك مكونان اأ�شا�شيان للدرا�شة احلالية: اأولهما، اأن هذه الدرا�شة - بناًء على املقابلت 
ر �شورة عامة عن اجلي�س الأبي�س املعا�شر، وتك�شف عن ال�شورة الب�شرية ملقاتليه. اأما  التي اأُجِريت- �شُتوفِّ
العن�شر الثاين، فاأن هذه الدرا�شة �شُتلِقي ال�شوء على عوامل حتفيز اجلي�س الأبي�س -على وجه التحديد- 
وفهم عنا�شره للحرب واتفاقية ال�شلم، وامل�شتقبل الذي يتطلعون اإليه جلنوب ال�شودان؛ وكذلك ردودهم 

هامات التي ُتوجه لهم بارتكاب انتهاكات حلقوق الإن�شان وغريها من الأمور. على التِّ
زت عملية ال�شلم التي تقودها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )اإيقاد( على تلبية م�شالح  ركَّ
النَُّخب يف حكومة جنوب ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة( رغم اأن املفاو�شني 
يف الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية قد اتَّهموا تلك النَُّخب مراًرا وتكراًرا باأنها اأقل من اأن تكون 
الأوىل )من دي�شمرب  ال�شلم  الو�شطاء خلل عملية  التي تزعم متثيلها. حاول  املناطق  اأو  للبلد  ممثلة 
2013 حتى مار�س 2015( اأن ُيدِخلوا بع�س عنا�شر املجتمع املدين يف جنوب ال�شودان والأحزاب ال�شيا�شية 
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الأخرى، عدا احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة(، واملعتقلني ال�شابقني يف اإطار 
عملية ال�شلم؛ لكن تلك اجلهود مل ت�شمل اجلي�س الأبي�س. وقد اأخفقت تلك اجلهود لعدة اأ�شباب، فجاءت 
عة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، اإل اأنها مل حتاول اأن ُتدِخل اأطراًفا اأخرى  مبادرة ثانية ُمو�شَّ
ى ا�شتمرار ال�شغوط على رئي�س حكومة جنوب ال�شودان �شيلفا كري  يف عملية ال�شلم )يونغ 2015(. وقد اأدَّ
اإىل اإعلنه عن اإلتزام اأكرث قوة باتفاق اإيقاد حَللِّ النزاع يف جنوب ال�شودان (ARCSS) يف اأغ�شط�س عام 
2015. وكما اأو�شحنا يف اأجزاء اأخرى من هذه الدرا�شة )يونغ 2015( فاإنه كانت هناك حاجة لَقْدر قليل 

من ال�شغط على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة( لتوقيع اتفاق ال�شلم.
اأن ينال قبول جمموعات من خارج دائرة  اأن يكون ُم�شتداًما، فل بد له من  واإذا كان لذلك التفاق 
النخب، ل �شيما اجلي�س الأبي�س، الذي قاد احلملة الع�شكرية �شد احلكومة ودعمته قيادة احلركة ال�شعبية 
مرتبًطا  الأبي�س  اجلي�س  كان  وقد  ال�شيا�شية.  اأهدافها  لتحقيق  املعار�شة(  – )جناح  ال�شودان  لتحرير 
دة؛  باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة( خلل فرتة احلرب، لكن تلك العلقة كانت ُمعقَّ
لتحرير  ال�شعبية  قيادة احلركة  اأن  ينبغي افرتا�س  العلقة، فل  تلك  الدرا�شة بجلء  �شتو�شح هذه  كما 
اأن تلك امل�شالح  اأو  ال�شودان )جناح املعار�شة( كانت بال�شرورة متثل م�شالح مقاتلي اجلي�س الأبي�س، 
حدث التطرق اإليها يف اتفاق َحلِّ النزاع يف جنوب ال�شودان (ARCSS)، حتى واإن كانت مفاو�شات الهيئة 
ره هنا هو اأن  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )اإيقاد( ت�شتند اإىل تلك الفر�شية. وبالطبع فاإن ما نت�شوَّ
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة( مل تتمكن َقطُّ من التحكم يف اجلي�س الأبي�س؛ لذلك 
مُتثِّل  اأنها  املعار�شة(  )جناح  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  عاء  بادِّ نقا�س،  دون  الت�شليم،  ينبغي  ل 
م�شالح اجلي�س الأبي�س يف مفاو�شات ال�شلم؛ اإذ اإن اجلي�س الأبي�س ما زال اإىل اليوم على حالته التي 
كان عليها عندما اندلع النزاع، اأي ما يزال اإىل َحدٍّ كبري منظمة م�شتقلة. لذا، فاإن من الأهداف الأ�شا�شية 
نة التي مل تبلغ م�شتوى  لهذه الدرا�شة - مع الأخذ يف احل�شبان �شيق الوقت وحمدودية التمويل املتاح والعيِّ
الطموح املثايل للباحث- اأن نحاول فهم كيف كان مقاتلو اجلي�س الأبي�س ينظرون اإىل احلرب، وُيقيِّمون 

مواقفهم نحو اتفاقية ال�شلم وعملية ال�شلم وقت كتابة هذه الدرا�شة.
وخا�شة  "فنية"،  طبيعة  ذات  املو�شوعات  يف  النظر  هو  الدرا�شة  لهذه  الثاين  الأ�شا�شي  املكّون  اإن 
املقارنة بالقوات الأخرى غري النظامية يف جنوب ال�شودان، وتنظيم اجلي�س الأبي�س، وقيادته والت�شل�شل 
الهرمي فيه، وارتباطاته بالقوى النظامية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة( ومكوناته، 

والتغريات الداخلية التي حدثت موؤخًرا فيه؛ وطريقة قتاله �شد القوات احلكومية.
يندلع  ما  فعادًة  وقومية؛  حملية  نزاعات  هي  الأبي�س  النوير  جي�س  فيها  ينخرط  التي  النزاعات  اإن 
النزاع على امل�شتوى املحلي، اإل اأن اأ�شوله ودوافعه تت�شكل غالًبا على امل�شتوى القومي اأو الدويل اإذا اأدركنا 
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وغ �شكلها. اإن املزاعم التي تطرحها الأطراف  اأن عمليات ال�شلم الدولية تت�شبب يف اندلع النزاعات وت�شُ
امل�شرتكة يف هذه النزاعات وَمن ُيراِقبوها والقائلة باأن تلك ال�شراعات ناجتة عن اأفعال فئة من ال�شباب 
اأنه برغم ال�شلوك الوح�شي الذي تكرر كثرًيا من  ال�شاخط، يجب تفنيدها. و�شوف تو�شح هذه الدرا�شة 
مقاتلي اجلي�س الأبي�س، فاإن اأفعالهم ناجمة عن مظامل م�شروعة. وعند تفكيك وحتليل تلك املظامل، ميكن 

اأن ندرك اأنها ذات حمتوى �شيا�شي.
"اجليو�س البي�شاء" عند  "اجلي�س الأبي�س" )اأو م�شطلح  يف البداية، ينبغي اأن نو�شح اأن م�شطلح 
و�شف مكونات فرعية معينة( ُي�شتخَدم فقط للتمييز بينه وبني اجلي�س الأ�شود - اأي القوات النظامية- 
دللت  على  "الأ�شود"  م�شطلح  ينطوي  بينما  اإيجابية،  دللت  على  "الأبي�س"  م�شطلح  ينطوي  حيث 
�شلبية؛ ويتنا�شب ذلك مع نظرة مقاتلي اجلي�س الأبي�س ال�شلبية للقوات النظامية. وفوق ذلك، وعلى عك�س 

ماد. وجهات النظر ال�شائعة، مل يكت�شب اجلي�س الأبي�س ا�شمه هذا من ا�شتخدام مقاتليه للرَّ
هناك تقارير عن وجود قوات اجلي�س الأبي�س يف ولية الوحدة، وقد قال اللواء بيرت قديت اإن تلك 
ي ب�شورة مل تتمكن هذه الدرا�شة من  القوات موجودة بالفعل هناك2. ويتطلب هذا الأمر املزيد من التق�شِّ
حتقيقها؛ لأنها اقت�شرت على �شرقي النوير، اإل اأن الأدلة املتوفرة ت�شري اإىل اأن قوات ال�شباب املوجودة 
ال�شرق.  الأبي�س" يف  "اجلي�س  لتف�شري م�شطلح  وفًقا  اأبي�س  اعتبارها جي�شًا  الوحدة ل ميكن  ولية  يف 
ولية  يف  املعار�شة(  )جناح  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  النظامية  القوات  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع 
اأي  اأو لي�س له  ُيذَكر،  الوحدة كان لها دور كبري يف تنظيم ال�شباب، الذين مل يكن للمجتمع املحلي دور 
دور، يف التحكم فيهم. ولذلك، فقد جرى دجمهم يف القوات النظامية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
)جناح املعار�شة(، مما مُييِّزهم عن اجلي�س الأبي�س يف �شرقي ولية اأعايل النيل. وعلوة على ذلك، 
فاإن النوير يف ولية الوحدة - خا�شة ع�شرية )بول( ال�شخمة- كانت منق�شمة على نف�شها ب�شاأن احلرب، 
وتوىلَّ بع�س كبار قادتها اإدارة حكومة الولية، وكان لهم دور كبري -اإىل جانب اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان- يف �َشنِّ الهجمات املتكررة واملدمرة على املدنيني من النوير، الذين يعي�شون يف اجلزء اجلنوبي 

من ولية الوحدة. 
م�شح  م�شروع  من  بتكليف  الأبي�س  اجلي�س  عن  �شابقة  بحثية  درا�شة  الورقة،  هذه  موؤلف  كتب  وقد 
املعرفة  لتحديث  اأخرى  درا�شة  اإجراء  ال�شروري  من  كان  اأنه  اإل  ب(،   2007 )يونغ  ال�شغرية  الأ�شلحة 
الأخرى  الدرا�شات  مراجعة  وكذلك   ،2013 الأول  دي�شمرب/كانون  حرب  �شوء  على  خ�شو�شًا،  املتوفرة؛ 
احلديثة عن اجلي�س الأبي�س، والأخذ يف العتبار التغرّيات الداخلية التي توؤثر فيه، وتناول املو�شوعات 
التي مل تتطرق لها الدرا�شة الأوىل، وكذلك تناول وجهات نظر مقاتلي اجلي�س الأبي�س يف وقت تتباطاأ 
فيه عملية ال�شلم ووجود خطر بعودة �شبح اندلع احلرب من جديد؛ والتي قد يكون للجي�س الأبي�س دور 
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رئي�شي فيها. ت�شتنًد الدرا�شة احلالية اي�شًا، وب�شكل كبري، على قناعٍة ُمفادها اأن م�شالح مقاتلي اجلي�س 
الأبي�س يجب التعاطي معها، رغم اأن التعّبرَي عن تلك امل�شالح مت ب�شكل �شعيف اأو مل ُيفَهم ب�شكل �شليم، 

وذلك لكي تكون هناك بارقة اأمل يف حتقيق �شلم ُم�شتدام يف جنوب ال�شودان. 
يناير  الفرتة من 25  اأُجِريت خلل  ب�شكل كبري، على مقابلت ميدانية  الدرا�شة احلالية،  وتتاأ�ش�س 
حتى 16 فرباير عام 2016 يف جامبيل يف اأق�شى املنطقة الغربية من اإثيوبيا- يف وقت كان فيه الكثري 
ا مهنة رعي املا�شية- موجودين يف املنطقة. وقد اأُجِريت  من مقاتلي اجلي�س الأبي�س - الذين يزاولون اأي�شً
نِّ  ا مقاتلني �شابقني من كبار ال�شِّ معظم هذه املقابلت مع مقاتلني من اجلي�س الأبي�س، كما �شملت اأي�شً
الرتكيز على مقاتلي  ان�شبَّ  وقد  املعار�شة(.  ال�شودان )جناح  لتحرير  ال�شعبية  وم�شوؤولني من احلركة 
اجلي�س الأبي�س من مناطق اأكوبو الكربى وفاجناك والنا�شر الكربى، بالإ�شافة اإىل اأن هناك عدد اأقل 
من املقاتلني من املنطقة الو�شطى، الذين كان من غري املرجح وجودهم يف غامبال. واأُجِريت مقابلت 
ا مع بع�س الزعماء، ومنهم اثنني من املقاتلني ال�شابقني يف اجلي�س الأبي�س. ورغم اأن املراأة تلعب  اأي�شً
دوًرا داعًما، فلي�س هناك وجود  يف اجلي�س الأبي�س لن�شاء مقاتلت؛ لذا مل تُكن هناك مقابلت اإل مع 
اأُجِريت مقابلت مع بع�س الأكادمييني يف جامعة غامبيل يف �شياق  عدد حمدود من الن�شاء. واأخرًيا، 

هذه الدرا�شة.
ُد الإ�شارة اإىل لقاءات اأجريت �شابقًا مع  بالإ�شافة اإىل ما تقدم، اأُجِريت مقابلت يف اأدي�س اأبابا، و�شرَتِ
د ب�شمان  مقاتلي اجلي�س الأبي�س. اأُبِلغ جميع امل�شاركني يف املقابلت بطبيعة الدرا�شة، وح�شلوا على تعهُّ
اأجريت فيها مقابلت مع كبار قادة اجلي�س  التي  القليلة  ُيْدُلون بها؛ ويف احلالت  التي  �شرية املعلومات 
ال�شودان،  جنوب  يف  املقابلت  اإجراء  ُيعترب  وبينما  اأ�شمائهم.  بت�شجيل  اإذن  على  احل�شول  مت  الأبي�س، 
اأمرًا مف�شًل فاإن الأو�شاع الأمنية و�َشكِّ مقاتلي اجلي�س الأبي�س يف الباحثني الذين ي�شلون من جوبا على 
اإىل جنوب  لي�شلوا  الأجانب حلدودها  لعبور  الإثيوبية  معار�شة احلكومة  اىل  بال�شافة  الطائرات،  منت 
ال�شودان- فاإن غامبيل هي املكان الأف�شل لإجراء املقابلت ، وخا�شة اأن املقابلت كانت جُترى يف وقت 
احلدودية  للمنطقة  مبا�شيتهم  الأبي�س(  اجلي�س  مقاتلي  غالبية  ي�شكلون  )الذين  النوير  ُرعاة  فيه  ياأتي 
التي  العوائق  اإحدى  لغامبيل؛ وبالتايل فاإن ذلك يوفر فر�شة �شانحة لإجراء املقابلت معهم.  املتاخمة 
والنوير،  الإثيوبية  الأنواك  قبيلة  بني  نزاع  مع  تزامنت  غامبيل  زيارة  اأن  هي  الدرا�شة  اإمتام  اعرت�شت 
ت اإىل اإغلق الطرق يف املنطقة، واىل ُم�شِكلت اأمنية يف مدينة غامبيل.  َم عنه حالة من التوتر، اأدَّ جَنَ
و�شاعدت الظروف الأمنية يف اإجراء الدرا�شة يف املدينة وتنويع املقابلت؛ اإذ فر�شت على الكثريين البقاء 
ل مهمة الباحث. اأجريُت الدرا�شة بعلم قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح  ا �شهَّ يف املدينة، ممَّ

املعار�شة(، والتي مل حتاول مطلًقا التاأثري على هذه الدرا�شة.
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ومت  عامة  مو�شوعات  برزت  وبينما  نوعية.  طبيعة  وذات  ر�شمية،  غري  �شبغة  ذات  املقابلت  كانت 
التطرق لها يف الأجزاء التالية من هذه الدرا�شة، فاإن النية كانت ت�شجيع مقاتلي اجلي�س الأبي�س وغريهم 
يَّة عن وجهات نظرهم يف العديد من املو�شوعات. وكان اأحد الأهداف الأ�شا�شية للدرا�شة  على التعبري بُحرِّ
هذا  وي�شاهم  جمتمعاتهم.  �شياق  يف  اإليهم  والنظر  الأبي�س،  اجلي�س  مقاتلي  عن  متكاملة  �شورة  تقدمي 
اء متعط�شة  مَّ النهج يف دح�س النظرة الأحادية التي تنظر اإىل مقاتلي اجلي�س الأبي�س بو�شفهم اأدوات �شَ
للدماء يف اأيدي قائد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة(، رياك م�شار. وهي نظرة بلغت 

م�شتويات ه�شتريية يف الأيام الأوىل للحرب عندما دخل اجلي�س الأبي�س بور، وبداأ الزحف نحو جوبا.
من اأُبرز ا�شتنتاجات هذه الدرا�شة ما يلي:

• كانت حرب اجليو�س البي�شاء ل�شرقي النوير �شد حكومة جنوب ال�شودان حرًبا �شعبية َحِظيت بدعم 	
�شبه كامل من املجتمعات املحلية التي جاء منها املقاتلون، وَحِظيت بدعم خارجي حمدود للغاية.

• ميكن متييز اجليو�س البي�شاء ل�شرقي النوير عن غريها من جمموعات وملي�شيات الدفاع الذاتي 	
عن  ذاتي  با�شتقلل  ال�شودان  جنوب  يف  ت�شكلت  والتي  املحلية،  املجتمعات  خمتلف  من  ال�شبابية 
لطة، والقدرة  القوى ال�شيا�شية والع�شكرية اخلارجية، يف ظل غياب الت�شل�شل الهرمي الر�شمي لل�شُّ
على احل�شد الداخلي، ووجود روابط قوية بني جمتمعات املقاتلني، وقدرتها على القتال خارج تلك 

املجتمعات لتحقيق اأهداف اأو�شع مدى.
• ميثل الهجوم على بور عام 1991 بقيادة رياك م�شار حلظة ولدة جي�س النوير الأبي�س.وقد ارتكبت 	

َمْت عن  خلل ذلك الهجوم انتهاكات وا�شعة النطاق �شد املدنيني، ووقعت عمليات �شلب ونهب جَنَ
كراهية دفينة �شد قبيلة الدينكا، ورغبة يف النتقام. وكانت هجمات اجلي�س الأبي�س على البلدات 
�س  اخلا�شعة ل�شيطرة احلكومة يف  جونقلي وولية اأعايل النيل يف اأعقاب عمليات القتل التي تعرَّ
لها مدنيون من النوير يف منت�شف �شهر دي�شمرب عام 2013 يف جوبا - والتي راأى مقاتلو اجلي�س 
ب�شكل خا�س- ذات  �شيلفا كري  وعلى  ب�شكل عام،  الدينكا،  قبيلة  تقع على  م�شوؤوليتها  اأن  الأبي�س 

دوافع م�شابهة.
• قيادة 	 داخل  لطة  ال�شُّ على  �شراع  هو   2013 دي�شمرب  حرب  اندلع  �شبب  باأن  �شائع  اعتقاد  هناك 

احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان؛ واأن املفاو�شات التي َجَرْت حتت رعاية الهيئة احلكومية الدولية 
املعنية بالتنمية )الإيقاد(، وحمادثات اأرو�شا لتحقيق امل�شاحلة بني فرقاء احلركة ال�شعبية لتحرير 
لطة بني النُّخب،  زت املفاو�شات على اقت�شام ال�شُّ ال�شودان كانت َمْبِنيَّة على هذا الفرتا�س، لذا ركَّ
اجلي�س  مقاتلي  من  اأحًدا  اأن  اإل  ال�شودان؛  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اإطار  يف  امل�شاحلة  وحتقيق 
اإنه كان  اأّي واحد منهم  اإن هذا كان دافعه خلو�س احلرب. ومل يُقْل  َيُقْل يف املقابلت  الأبي�س مل 
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َي�ْشَعْوَن  كانوا  اإنهم  اأو  للرئي�س،  اأُبِعد من من�شبه كنائب  قد  رياك م�شار  لأن  يخو�س غمار احلرب 
لك�شب مواقع وزارية للنوير يف حكومة ما بعد احلرب. لكن املقاتلني دون ا�شتثناء قالوا اأنهم كانوا 
عام  دي�شمرب  منت�شف  يف  جوبا  يف  اأُ�َشرهم  اأفراد  ومن  النوير  من  املدنيني  ملقتل  انتقامًا  يقاتلون 

2013، ولتحرير اأفراد اأُ�َشرهم من املدن التي احتلتها احلكومة.
• ال�شودان، 	 للتحقيق يف جنوب  الأفريقي  اأمام جلنة الحتاد  �شهادته،  رياك م�شار زعم يف  اأن  رغم 

ًما متاًما يف جميع قوات املعار�شة امل�شلحة بدايًة من 17 دي�شمرب 2013، والتي ت�شمل  اأنه كان ُمتحكِّ
اجليو�س  تاريخ  فالبحث يف  زعمه هذا.  تتبنَّى  ل  الدرا�شة  اأن هذه  اإل  الأبي�س؛  اجلي�س  بال�شرورة 
م  عاء باأنه يتحكَّ البي�شاء منذ عام 1991 ي�شري اإىل اأنه ل رياك م�شار اأو اأي �شخ�س اآخر ميكنه الدِّ
اأعقاب  الأبي�س يف  تعبئة اجلي�س  َيٌد يف  لهم  باأن  الدعاء  له  اأي ممثلني  اأو  ي�شتطيع ريك  ول  فيها، 
اأمر  "توىل  رياك  باأن  اللجنة  اأمام  اأكول  لم  �شهادة  فاإن  لذا،  جوبا.  يف  وقعت  التي  القتل  عمليات 
ٍد مل يكن له َيٌد فيه" )جلنة الحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�شودان 2014، �س 131( ُتَعدُّ  مترُّ

�شهادة دقيقة.
• جنح اجلي�س الأبي�س - ولي�س اجلي�س الأ�شود اأو القوات النظامية التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير 	

ت�شيطر عليها احلكومة  كانت  التي  البلدات  �شيطرته على  ب�شط  املعار�شة( - يف  ال�شودان )جناح 
يف  جونقلي واأعايل النيل، لكن عدم رغبة املقاتلني يف موا�شلة العمليات الع�شكرية كان يعني اأنهم 
�َشْرعان ما �شيعودون اإىل ديارهم؛ تاركني تلك البلدات حتت �شيطرة قوات احلركة ال�شعبية لتحرير 

ال�شودان )جناح املعار�شة(، التي اتَّ�شح اأنها غري قادرة على الحتفاظ بها.
• اإىل 	 قادت  قد  احلكومة  عليها  ت�شيطر  كانت  التي  البلدات  على  الأبي�س  اجلي�س  هجمات  اأن  رغم 

بني وُيح�ِشنون  �شني وعنيفني وخارجني عن ال�شيطرة، فاإنهم كانوا ُمهذَّ النظر اإليهم بو�شفهم ُمتوحِّ
لطات املدنية،  الت�شرف يف مواطنهم الأ�شلية، وكانوا يتبعون توجيهات زعمائهم من كبار ال�شن وال�شُّ
ا  وكانت الإدارات التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة( تراهم عن�شًرا هامًّ

يف حفظ الأمن.
• اإن بقاء �شيلفا كري، الذي يراه مقاتلو اجلي�س الأبي�س م�شوؤوًل عن قتل املدنيني من النوير يف جوبا- 	

رئي�ًشا جلنوب ال�شودان، وا�شتمرار وجود جنود اجلي�س ال�شعبي حترير ال�شودان يف املوطن الأ�شلي 
للجي�س الأبي�س كان يعني، بَغ�سِّ النظر عن توقيع اتفاق اإيقاد حَللِّ النزاع يف جنوب ال�شودان، اأن 
مقاتلي اجلي�س الأبي�س ل َيَرْوَن اأن احلرب قد و�شعت اأوزارها؛ واإمنا يعتقدون، يف اأف�شل الأحوال، 
اأن هناك فقط وقًفا لإطلق النار. ويف ِظلِّ الأو�شاع الراهنة، ل ميكن التفكري يف عملية لنزع �شلح 

املدنيني رغم اأنها خطوة حا�شمة يف �شمان ا�شتدامة ال�شلم.  
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• اجلي�س 	 مقاتلي  لتثقيف  ُجْهد  اأيَّ  املعار�شة(  )جناح  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  تبذل  مل 
وقد  "الدينكا".  قبيلة  وكراهية  النتقام  بدافع  القتال  يف  معظمهم  انخرط  لذا  �شيا�شيًا؛  الأبي�س 
اتَّ�شحت حمدودية هذا النهج ب�شكل جلي؛ ومل يكن املقاتلون �ُشَعداء بنتيجة احلرب، وازداد لديهم 
ال�شعور بعدم الثقة يف قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة( واتفاقية ال�شلم. 

�شوا للخيانة، ويريدون ا�شتئناف القتال.  وتو�شلت اأقلية منهم اإىل اأنهم تعرَّ
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ث�نًي�: خلفية   

اأرجاء  من  الكثري  يف  م�شّلح  �شباب  من  املُوؤلَّفة  املجتمعية  الذاتي  الدفاع  جمموعات  من  العديد  ن�شاأت 
اأوجه  يف  عنه  تختلف  اأنها  اإل  الأبي�س،  باجلي�س  ال�شبه  اأوجه  من  الكثري  حتمل  وهي  ال�شودان،  جنوب 
"اللتوكا" يف  "الدينكا"، و"مونيميجي" يف  جوهرية. ت�شمل اأمثلة ذلك "جولوجن" و"تيتوجن" يف قبيلة 
ت احلرب الأهلية الثانية  �شرق ال�شتوائية، وفتية ال�شهام يف قبيلة "الزاندي" يف غرب ال�شتوائية. وقد اأدَّ
يف جنوب ال�شودان اإىل انت�شار امللي�شيات الَقَبِليَّة يف �شتى اأرجاء البلد، وخا�شة يف ال�شتوائية الكربى، 
بهدف حماية املدنيني والأ�شول التي ميتلكها املجتمع من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ورعاة قبيلة 

الدينكا، الذين حزو حزوهم.
 .(Pendle 2015) توىلَّ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان تدريب وقيادة "التيتوينج" التابعني لقبيلة الدينكا
اأو تقوده احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )جناح املعار�شة(.  وعلى عك�س اجلي�س الأبي�س، الذي مل تدربه 
ووفًقا لـ "Pendle (2015)، فاإن املناف�شة ا�شتعلت بني النَُّخب يف جي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان للتحكم املطلق 
يف التيتوينج، لكن مل ي�شتطيعوا خو�س مثل ذلك التناف�س على التحكم يف اجلي�س الأبي�س؛ نظًرا لت�شديده على 
�شيطرة  قو�س من  قد  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اأن اجلي�س  اأي�شًا   Pendle (2005) يذكر  الذاتي.  ا�شتقلله 
اأو�شاط اجلي�س الأبي�س؛ فال�شورة التي  اأن هذا لي�س وا�شًحا يف  اإل  زعماء قبيلة الدينكا على التيتوينج 
تت�شح من خلل ما ذكره )بيندل( وغريه من امل�شادر هي اأن التيتوينج ميلي�شيا مرتبطة باجلي�س ال�شعبي 
املقاتلني.  امل�شتوى املحلي ول ت�شم عددا كبريا من  اأ�شا�شي على  ب�شكل  تن�شط  اأنها  اإل  ال�شودان  لتحرير 
)جناح  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  باحلركة  ع�شوي  ب�شكل  مرتبًطا  يكن  فلم  الأبي�س   النوير  جي�س  اأما 
املعار�شة( ول تقت�شر اأن�شطته على املناطق الأ�شلية ملقاتليه وي�شم جيو�شًا �شخمة للغاية �شريد تف�شيلها 

يف الأجزاء التالية من البحث.  
ت�شبب  اأعقاب  2009 يف  عام  الأجويليك  ا�شم  – التي حتمل  ال�شلك  ميلي�شيا  اأولوين  اأ�ش�س جون�شون 
العك�س مما كان عليه اجلي�س الأبي�س، فاإن هذه  الدينكا يف نزوح �شكان مدينته كانال، لكن على  قبيلة 
القوة كانت منظمة من اخلارج وكان لديها ت�شل�شل هرمي ع�شكري ر�شمي ونظام للرتب ومل يكن مقاتليها 
ال�شتوائية  ميلي�شيات  الأبي�س، على عك�س  فاإن اجلي�س  وفوق ذلك  بها3.  يقاتلون  التي  الأ�شلحة  ميتلكون 

القبلية اأو الأجويليك، حر�س بحما�س �شديد على حماية ا�شتقلله.
قد تعترب جمموعة فتيان ال�شهم - التي اأطلقت على نف�شها موؤخرا ا�شم احلركة الوطنية لتحرير جنوب 
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للدفاع عن  ال�شباب  ان�شاأتها جمموعة من  اإذ  الأبي�س  النوير  �شبًها بجي�س  املجموعات  اأقرب   - ال�شودان 
بكبار  ب�شكل كبري  تلك احلركة  تتاأثر  وبينما  للمقاومة،  الرب  املجتمع خا�شة من جي�س  اأ�شول ممتلكات 
ال�شن فاإنها مل ت�شكل ت�شل�شًل هرميًا ر�شميًا لل�شلطة ومل تكن مرتبطة ر�شمًيا باأي قوة �شيا�شية اأو ع�شكرية 
اأخرى. ومب�شاندة احلاكم ال�شابق لل�شتوائية جوزيف باكو�شورو متكنت حركة فتيان ال�شهم من تبني دور 
�شيا�شي اأكرب بحلول نهاية عام 2015 وبداأت ت�شن هجمات على اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان. اإل اأنه 
على النقي�س من اجلي�س الأبي�س فاإن فتيان ال�شهم مل ٌيعرف عنهم اأنهم نفذوا عمليات ع�شكرية خارج 

مناطقهم الأ�شلية كما اأنهم تلقوا دعًما خارجًيا حل�شد قواتهم.
النوير  الكل�شيكية عن  الأنرثوبولوجية  الدرا�شات  الأبي�س يف  يرد ذكر اجلي�س  اأنه مل  بالذكر  يجدر 
والتي اأجراها اإيفانز بريت�شارد (Pritchard 1940) ول حتى يف الدرا�شة امل�شتفي�شة التي اأجرتها �شارون 
على   (Hutchinson 1996) بفرتة طويلة  بعد ذلك  ن�شرت  التي   (Nuer Dilemmas) بعنوان  هت�شن�شون 
الرغم من اأن كليهما تطرق لدور النوير يف احلرب ب�شيء من الإ�شهاب. ول ت�شري الدرا�شات عن احلرب 

الأهلية الأوىل يف ال�شودان اإىل اجلي�س الأبي�س.
يقدر النوير املهارات الع�شكرية اأكرث من معظم �شعوب جنوب ال�شودان. ويبدو اأن العمل برعي املا�شية 
يعد جزًءا من تف�شري النزعة الع�شكرية لدى النوير، بالإ�شافة اإىل اأن اأرا�شي النوير يف القرن التا�شع ع�شر 
واأوائل القرن الع�شرين كانت متنازع عليها بني الإمرباطوريتني الأثيوبية والعثمانية وكانت اإىل حد كبري 
منطقة خارج نطاق القانون. وكان الإمرباطور الأثيوبي منليك ي�شتورد الأ�شلحة للدفاع عن امل�شتعمرات 
الواقعة حتت �شيطرته وللدفاع عن البلد من تهديدات القوى املجاورة مثل املهدي وخليفة من ال�شودان. 
وقد ح�شل النوير ال�شرقيون على بع�س الأ�شلحة من هذه التجارة، واأ�شبح لديهم مذاق خا�س يف اختيارها، 
واأ�شحت رموزا للرجولة. اإل اأن تلك الأ�شلحة مل تنت�شر على نطاق وا�شع بني النوير الغربيني حيث كان لدى 

الزعماء قدرة اأكرب فيما يتعلق بال�شيطرة على ال�شباب مقارنة مبا كان عليه الو�شع يف ال�شرق.
ا�شتمر غياب القانون والنظام يف اأرا�شي النوير ال�شرقية لبع�س الوقت بعد عودة الحتلل الربيطاين؛ 
ا�شتقلل  اإعقاب  يف  وحتى  هدوءها.  ا�شتعادت  التي  ال�شودان  مناطق  اأواخر  من  كانت  فقد  وبالطبع، 
ال�شودان عام 1956 كانت للحكومة �شلطة حمدودة على اأجزاء من �شرق اأعايل النيل، وا�شتمر هذا الو�شع 
حتى الآن. ونتيجة لذلك اأ�شبح الإقليم ال�شرقي من ولية اأعايل النيل م�شرًحا لعمليات مترد اأكوبو عام 
1975 ومترد اآيود عام 1983 وكذلك مترد )بور( يف ال�شنة نف�شها، والذي جنم عنه ظهور اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان (Adeba 2015). وعلى الرغم من انت�شار الأ�شلحة وحركات التمرد تلك فلم يح�شل عدد 
كبري من �شباب النوير على اأ�شلحة حديثة اإل يف اأعقاب مترد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان عام 1983 

 .(Skedsmo 2003) والدعم الع�شكري الذي قدمته )�شلطة الدرك( الأثيوبية
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التي  املجموعات  كل  ومثل   - كبرية  اأهمية  حتتل  ظلت  النوير  �شباب  جمموعات  ن�شب  �شجرة  اإن 
النوير  ن�شب  �شجرة  اأن  اإل  قوية،  ع�شكرية  وقيم  ُمثل  املجموعات  لتلك  كان  النوير-  منها جمتمع  يتاألف 
ا�شمحلت وحل حملها )البورنام( اأو جمموعات الدفاع الذاتي املٌ�شكلة من جمموعات ال�شباب، وفقط بعد 
�شارون هت�شن�شون  ملا ذكرته  وفقا  البي�شاء.  ت�شكل اجليو�س  النوير  �شباب  بداأت جمموعات  ا�شمحللها 

وجوك ماديوت )1999 - �شفحة 11( فاإن:
من  التنظيم  ب�شيطة  جمموعات  من  تت�شكل  كانت  الأبي�س  اجلي�س  اأو  الريفيني  اأو�شاط  اأو  الـ)دك(   
املحليني خلل مو�شم اجلفاف. وكان اجلي�س  الرعاة  امل�شلح وقد حتملت م�شوؤولية حماية  النوير  �شباب 
الأبي�س ميثل موؤ�ش�شة لل�شكان الأ�شليني ت�شكلت من �شكل �شابق للواء من �شباب النوير كان يطلق عليه ا�شم 
برينام )اأو بونام( والتي ظهرت لأول مرة بني نوير اجليكيني ولو- نوير خلل احلرب الأهلية الأوىل بني 

عامي )1955 - 1972(.
اإن كلمة )برينام( كلمة م�شتعارة من الأنواك يعود تاريخها اإىل فرتة ما قبل احلرب الأهلية ال�شودانية 
الأوىل وت�شري اإىل جمموعة من ال�شباب من نف�س الع�شرية، ت�شكلت للدفاع عن الأ�شول اململوكة جلماعتها 
اأ�شا�شية من قطعان املا�شية.  وقد اتخدت بع�س تلك املجموعات  تتاألف ب�شفة  اأ�شول  املحلية والتي هي 
�شكًل اأكرث ن�شاليًا خلل ال�شنوات املبكرة من احلرب الأهلية الثانية مت ثم ا�شتيعابها يف اجلي�س ال�شعبي 
ف�شيل  نفذها  التي  الهجمات  خلل  احلالية  �شورته  اإىل  الأبي�س  اجلي�س  و�شل  وقد  ال�شودان.   لتحرير 
النا�شر حتت قيادة رياك م�شار على مدينة بور عام 1991. ووفًقا للعديد من امل�شادر فاإن هذا ال�شم مييز 
اجلي�س الأبي�س فقط عن اجلي�س الأ�شود اأو اجلي�س النظامي. وعلى الرغم من اأن غالبية القوة املهاجمة 
التابعة لـرياك عام 1991 كانت من نوير- لو فاإن م�شطلح اجلي�س الأبي�س �شرعان ما تبنته كافة ع�شائر 
النوير ال�شرقية. ومازال م�شطلح )برينام( له معنى عام كما اأنه ي�شتخدم للإ�شارة اأحيانًا اإىل قائد يف 

اجلي�س الأبي�س.
هناك حاجة لإجراء املزيد من الدرا�شات، لكن من الوا�شح اأن النزعة الع�شكرية للنوير- بالإ�شافة 
لتزايد الإح�شا�س بانعدام الأمن وهجمات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- الذي كان ينظر اإليه كجي�س 
احتلل ولي�س جي�س حترير يف منطقة اأعايل النيل الكربى- بالإ�شافة اإىل توفر كميات كبرية من الأ�شلحة 
لـرياك م�شار من حكومة ال�شودان عقب ان�شقاقه عن جون قرنق- �شّكل الأ�شا�س لتكوين اجلي�س الأبي�س. 
وبينما مت بيع بع�س هذه الأ�شلحة فاإن رياك وزع معظمها على �شباب لو وجاوار وع�شائر جيكاين ال�شرقية 
ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  هجمات  من  املمتلكات  من  وغريها  ما�شيتهم  حماية  من  ليتمكنوا 
وتتواجد ع�شرية لو- نوير ب�شكل كبري يف اأكوبو ونريول وورور وجوار يف اأنحاء منطقة اآيود بينما تتواجد 
ع�شائر �شرقي جيكاين يف املنطقة املتاخمة لنهر ال�شوباط بالقرب من احلدود الأثيوبية. ومت اإر�شال عدد 
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التقليدية  لل�شلطات  الأكرب  النفوذ  اأن  الوحدة. ويبدو  راأ�س رياك يف ولية  اإىل م�شقط  الأ�شلحة  قليل من 
ُيعد جزًءا من تف�شري هذا الو�شع اإل اأن مترد رياك قد مكنه اأي�شا من تعزيز علقته مع حركة الأنيانيا 
الثانية وقائدها باولينو ماتيب من ع�شرية بول القوية التي ظلت تعار�س اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
على  ال�شيطرة  من  باولينو  متكن  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  دعم  خلل  ومن   ،1983 عام  ظهوره  منذ 
معظم الولية. وقد ا�شتخدم اجلي�س الأبي�س الأ�شلحة التي ح�شل عليها من خلل رياك يف ظل ن�شوب 
نزاعات داخلية بني الع�شائر ونزاعات بني القبائل. وكان ذلك وا�شًحا ب�شورة خا�شة عندما كان لو- نوير 
الذين تعاين اأرا�شيهم من �شعف موارد املياه- ينقلون ما�شيتهم خلل مو�شم اجلفاف لأرا�شي اجليكاين 

ال�شرقيني ودينكا بور.  
قبيلة  ع�شائر  احدى  الدوك،  ع�شرية  من  �شغرية  وجمموعة  نوير  لو-  وخا�شة  ال�شرقيني  النوير  كان 
نوفمرب 1991 �شد  �شاركوا يف هجمات  ثقافيًا- قد  النوير  لها قريبني من  املنتمني  يعترب  التي  الدينكا- 
بقيادة  الهجوم  وكان  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قائد  قرنق  جون  القائد  نفوذ  معقل  بور  مدينة 
�شابط حمرتف ا�شمه �شيمون جاتوت�س )اأ�شبح فيما بعد رئي�س اأركان احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
- جناح املعار�شة( ونفذ ذلك الهجوم ما يربو على 30 األف من مقاتلي اجلي�س الأبي�س بيد انه مل يكن 
اأن جون قرنق ل  اإ�شعاف عزمية دينكا- بور باإظهار  اإىل  اأي دور يف ح�شدهم. كان رياك يرمي  لـ رياك 
ي�شتطيع الدفاع عن �شعبه اإل اأن هذا كان على الأرجح هدًفا ثانويا بالن�شبة ملقاتلي اجلي�س الأبي�س الذين 
كان تركيزهم ين�شب على �شرقة الآلف من روؤو�س املا�شية وغريها من الأ�شول املنقولة علوة على قتل 
مقتل  اأغ�شبهم  النوير  من  الكثري  لأن  بور  على  الهجوم  يف  ا  اأي�شً اأ�شا�شًيا  دافًعا  النتقام  وكان  املدنيني. 
اأتباع قرنق واأي�شا على يد  II من اثنية النوير على يد  اأنيانيا  �شاموئيل جاي توت وغريه من قادة حركة 

�شباط اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من ع�شرية لو- نوير يف بحر الغزال.
كان قتل املدنيني من الدينكا قد �شار ممكًنا نتيجة الزدراء املتبادل بني ال�شعبني؛ فالنوير ينظرون 
"من  واأنهم  منهم،  ثقافًيا  اأرقى  اأنف�شهم  يعتربون  الدينكا  بينما  القتالية  وملهاراتهم  الدينكا  اإىل  بتعاٍل 
خرية الرجال" Pritchard - 1940، مت ال�شت�شهاد به يف Adeba - 2015(. ويف لغة النوير يدعى الدينكا 
الـ)جينج( والذي ميكن ترجمته بـ)العبيد( ويعزى ذلك اإىل الدعاء بخ�شوع الدينكا للعديد من القوى 
وا�شتخدام النوير لهم كعمال زراعيني )بينما يطلق النوير على اأنف�شهم ا�شم "ناث" اأو "الب�شر"(. واأخذ 
الهجوم على بور تنظيمًا خمتلفًا عن �شابقيه من حيث ح�شد املقاتلني و�شرقة املا�شية وقتل النا�س وكيفية 
مرارا  اأعلن  رياك  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�شودان.  ال�شيا�شة يف جنوب  عامل  م�شتقبل  �شياغة  على  تاأثريه 
وتكرارا، و ب�شكل علني، اأنه يتحمل امل�شوؤولية عن تلك الأفعال فلي�س هناك �شبب قوي يدفعنا للعتقاد باأنه 

كان يتحكم يف اأفعال القوات التي اأطلقها من عقالها.
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على الرغم من اأن الدينكا والنوير يف العادة "يتميزون ب�شكل قوي ب�شلت الرحم والع�شرية اأكرث مما 
امل�شتوى"  على هذا  املجموعات  بني  تندلع  ما  عادة  املجتمعات  داخل  ال�شراعات  واأن  بالإثنية،  يتميزون 
)Breidlid and Arensen - 2014 - �شفحة 3(، فاإن البعد الثني كان العن�شر الأبرز يف هجوم بور. 
والنوير  الدينكا  بني  ال�شر�س  العرقي  ال�شراع  من  حلقة  اندلع  يف  ت�شبب  الهجوم  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
ورفع من م�شتوى ع�شكرة حياة ال�شعبني واأدى اإىل اإن�شاء التيتوينج التابع للدينكا اأو حرا�س املا�شية حلماية 
اأ�شول ممتلكات املجتمع من غارات النوير والبدو العرب. وقد جعل ذلك الهجوم وما تبعه من هجمات، من 
الوا�شح متاًما، اأن اجلي�س الأبي�س ميكنه اأن ينتقل لو�شعية الهجوم ويعمل خارج موطنه الأ�شلي ويح�شد 
قواته للحرب من خلل حتالف مع قوات نظامية وي�شعى لتحقيق اأهداف �شيا�شية حتى لو اأن مقاتليه مل 

يكونوا دائًما مدركني للتبعات ال�شيا�شية لأفعالهم.
وكان الهجوم على بور هو ما جعل للجي�س الأبي�س �شمعة �شيئة را�شخة كمجموعة من ل�شو�س املا�شية، 
م�شار.  رياك  اأيدي  يف  اأدوات  �شاروا  الذين  احلكومة،  �شيطرة  عن  اخلارجني  القلوب  ق�شاة  القتلة  ومن 
و�شيتم تناول بع�س تلك الأفكار يف مو�شع لحق من هذه الدرا�شة؛ لكن من املهم هنا ملحظة اأن اجلي�س 
وحدهم؛  ع�شريتهم  اأفراد  بوا�شطة  قادته  وينتخب  الذاتي،  وحكمه  ا�شتقلله،  يثّمن  دائًما  كان  الأبي�س 
وكان اجلي�س الأبي�س، ول قوة اأخرى عداه، يتخذ القرارات ب�شاأن خو�س احلروب، ومواعيدها. ومل تكن 
ل ال�شرتاتيجية، ول الروؤية مما ي�شغل بال �شباب حمدود التفكري، مل يتلق قدًرا وافًرا من التعليم، بل كان 
همهم، و�شاغلهم الأكرب هو رعاية قطعان املا�شية اخلا�شة بهم، ومل يكونوا موؤهلني خلو�س معارك طويلة. 
مقاتلي جمتمعاته  دعم  دون  القتال  الأبي�س  اجلي�س  ي�شتطيع  ل  احلا�شر،  الوقت  مثلما يف  املا�شي،  ويف 

املحلية، التي تزودهم بالغذاء، وتتوىل رعاية ما�شيتهم عند خروجهم يف حملت ع�شكرية. 
كانت مترًدا جنوبًيا  الثانية )1983- 2005(  الأهلية  اأن احلرب  ال�شائدة هي  النظر  وجهة  اأن  رغم 
�شد حكومات ال�شمال املتعاقبة، فاإن ما ظل يهيمن على امل�شهد خلل ال�شنوات الأخرية هو ال�شراعات 
بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، الذي يخ�شع ل�شيطرة قبيلة الدينكا، وقوات دفاع جنوب ال�شودان، 
التي تخ�شع ل�شيطرة النوير، واملتحالفة حتالًفا قوًيا مع اجلي�س الأبي�س، واملدعومة من القوات امل�شلحة 
ال�شودانية، )يونغ، 2006(. وقد ا�شتمر اجلي�س الأبي�س يف قتال اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان حتى بعد 
عودة رياك م�شار اإىل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان عام 2002، مما يو�شح بجلء حدود �شيطرته على 

مقاتلي اجلي�س الأبي�س، وا�شتمرار م�شاعر العداء للدينكا بني النوير.  
وكانت قوات دفاع جنوب ال�شودان قد اأثبتت اأنها الأكرث فعالية، بني القوات املتعددة، يف التحالف مع 
ال�شودان يف احل�شول على  ال�شعبي لتحرير  اأنها مل تكن تتمتع مبثل حظ اجلي�س  الأبي�س، رغم  اجلي�س 
الأ�شلحة، والدعم اللوجي�شتي.  كذلك مل تكن املناطق التي احتلتها قوات دفاع جنوب ال�شودان ت�شتطيع 
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العتماد على امل�شاعدات الغذائية التي ُتقّدم عرب عملية �شريان احلياة يف ال�شودان، والتي كثرًيا ما كانت 
لها اأهمية حيوية للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف م�شاألة احل�شول على قبول ال�شكان املحليني له، حيث 
للحكومة  وتابعة  ال�شودانية،  امل�شلحة  القوات  مع  متحالفة  قوات  تعترب  ال�شودان  دفاع جنوب  قوات  كانت 
اجلي�س  قوات  من  وحلفاوؤها  ال�شودان،  جنوب  دفاع  قوات  كانت  احلرب  فبنهاية  ذلك،  ومع  ال�شودانية. 
الأبي�س، قد �شيطرت على جزء كبري من منطقة اأعايل النيل الكربى، بل، وعلى الأرجح، متتعت بدعم 
اأكرثية النوير. وكان لعدد من القادة رفيعي امل�شتوى لقوات دفاع جنوب ال�شودان مكانة بارزة، من بينهم 
ت�شايوت مانياجن يف مايويت، وجوردون كوجن، وجاروث جاتكوت يف بلدة النا�شر، وكول جاجا يف ميدينج، 
وغابرييل تاجن، وتوما�س مابيور يف فاجناك، و�شيمون جاتويت�س يف يواي، نظًرا لكونهم م�شدر لللهام 
والتعاون يف العمل مع نظرائهم يف اجلي�س الأبي�س )يونغ، 2007 ب(؛ لكنهم رغم ذلك مل يتمكنوا اأبًدا 
يتمتعون  ليزالون  القادة  هوؤلء  كان   2013 دي�شمرب  ويف حرب  توجيههم.  اأو حتى  عليهم،  ال�شيطرة  من 
بتلك املكانة مع اجلي�س الأبي�س. ومع اأن تلك احلرب اكت�شبت ثوب ال�شجال ال�شيا�شي، فاإنها كانت ت�شبه 
احلرب ال�شابقة، حيث كانت القيادة الع�شكرية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- جناح املعار�شة تتكون 
من لواءات �شابقني من قوات دفاع جنوب ال�شودان، واأتى معظم املقاتلني املعار�شني للحكومة من جي�س 
لهيمنة  اخلا�شع  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  من  خ�شومهم  مع�شكر  ت�شكل  بينما  الأبي�س،  النوير 

الدينكا )يونغ، 2015(.   
مل  ال�شامل  ال�شلم  اتفاق  فاإن  جنوبية،   – جنوبية  كحرب  بدت  الثانية  الأهلية  احلرب  لأن  ونظًرا 
اإعلن جوبا يف 8 يناير  اإل مع توقيع  يتمخ�س عن ال�شلم املنتظر، ومل ي�شبح ال�شلم امل�شتدام ممكًنا 
2006 بني باولينو ماتيب، ممثل لقوات دفاع جنوب ال�شودان، والرئي�س �شيلفا كري، ممثل حلكومة جنوب 
ال�شودان، التي كانت تدعو اإىل دمج قوات دفاع جنوب ال�شودان يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يونغ، 
2006(.مع ذلك اأ�شبح ف�شل تطبيق اإعلن جوبا، (الذي ل يت�شع املقام هنا للحديث عنه تف�شيل،) ب�شكل 

مر�ٍس، �شببًا رئي�شيًا للحرب التي اندلعت يف دي�شمرب 2013.    
اأخرى من امل�شكلت، التي ظهرت يف ذلك الوقت، هي م�شكلة نزع �شلح جمموعة من  وثمة م�شكلة 
القوات غري النظامية، اأو املدنية ا�شًما يف البلد، والتي كانت متثل اأهم مكون من مكونات اجلي�س الأبي�س. 
ومع دمج قوات دفاع جنوب ال�شودان يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان نتيجة اإعلن جوبا، ازداد جي�س 
ا�شتخدام  احتكار  على  الوطنية  احلكومة  فيه  اأ�شّرت  الذي  الوقت  ويف  و�شعفًا.  ه�شا�شًة  الأبي�س  النوير 
عن  التخلي  على  عازمني  الأوقات  اأكرث  يف  الأبي�س  اجلي�س  من  املا�شية  رعاة  يكن  مل  البلد،  يف  العنف 
�شلحهم يف ظل مناخ غري اآمن؛ خا�شة فيما يتعلق باجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، الذي طال انعدام 
ثقتهم به، وقاتلوه كثرًيا. وفوق ذلك فاإن الحرتام وال�شلطة التي حظي بها رعاة املا�شية بني جماعاتهم، 
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التقرير مقابلت على امتداد  اأجرى معهم كاتب  بال�شلح. و�شكا قرويون، ممن  يعتمد على احتفاظهم 
نهر ال�شوباط عام 2006، من غياب الأمن، وحالت �شرقة املا�شية، وحوادث الغت�شاب التي كان يرتكبها 
ال�شباب من حملة ال�شلح اخلارجني عن �شيطرة ال�شلطات التقليدية، اأو موؤ�ش�شات الدولة املركزية، التي 
ُتدفع  اأ(؛ كما قّو�س ا�شتخدام ال�شلح لل�شتيلء على املا�شية، التي كانت  اختفت تقريًبا )يونغ، 2007 
كمهور، �شلطة ونفوذ �شيوخ الع�شائر، وبات اأمرًا مدمرًا ملجتمع النوير. و�شّلم بع�س مقاتلي اجلي�س الأبي�س، 
خا�شة بني اجليكاين ال�شرقيني، اأ�شلحتهم اإىل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، لكن تبني لهم اأن هذا مل 

يجلب لهم الأمان؛ لذلك عادوا مرة اأخرى لت�شليح اأنف�شهم.  
لنزع  �شخمة  حملة  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  �شّن  عندما   2006 عام  ذروتها  امل�شكلة  بلغت 
�شلح لو-نوير يف اجلي�س الأبي�س بعد رف�شهم ت�شليم �شلحهم طواعية )يونغ 2007 ب(. ونظًرا للعلقة 
اخلا�شة، التي كانت تربط رياك م�شار ب ع�شرية لو، حيث كانوا ي�شكلون اجلزء الأكرب من مقاتليه يف هجوم 
ونتيجة  اأخرى،  اأخفق مرة  لكنه  اأ�شلحتهم،  بت�شليم  التقى بهم يف حماولة لإقناعهم  بور عام 1991، فقد 
ا معاقبة  لذلك بداأ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان حملة مل ت�شتهدف نزع �شلح ال�شباب فح�شب، بل اأي�شً
املدنيني الذين ُيفرت�س اأنهم كانوا يدعمونهم واأخذ موا�شيهم للعتماد عليها كم�شدر للغذاء. يف البداية 
كانت للجي�س الأبي�س اليد العليا، لكنه مل ي�شتطع اأن يكون نًدا للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان على املدى 
الطويل؛ وُمني بهزمية �شاحقة يف موتوت، �شمال و�شط فاجناك، يف مايو 2006؛ وبعدها بداأ ال�شباب يف نهب 

جمتمعاتهم املحلية نف�شها، وهربوا من املنطقة. ويف ذلك الوقت خل�س كاتب الدرا�شة اإىل اأنه :
حالة  مواجهة  يف  الف�شل  واأن  فقط،  اأمنية  كم�شكلة  الأبي�س  اجلي�س  اإىل  النظر  اخلطاأ  من  "كان 
من  كان  التي  العنف  من  جديدة  دورة  بظهور  �شي�شمح  فّعال  ب�شكل  الفر�س،  وانعدام  والفقر،  ال�شخط، 

املفرت�س ان ي�شع اتفاق ال�شلم ال�شامل حدا لها" )يونغ، 2007ب، �س. 24(. 
وبالفعل فاإنه رغم �شّن املزيد من احلملت لنزع �شلح املدنيني يف اأر�س النوير، وغريها من مناطق 
جنوب ال�شودان، مل يتمكن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من حتقيق الأمن، وا�شتمر القتال الع�شائري، 

والعرقي، ومل تتم معاجلة اأ�شباب حالة ال�شخط ال�شائدة التي كانت وقوًدا للجي�س الأبي�س.     
واأّيًا كانت درجة عنف النزاعات الداخلية، التي ا�شتمرت بني عامي 2006 و2009، فاإن تلك النزاعات 
التي ن�شبت يف جونقلي بعد عام 2009 كانت اأكرث فتكًا. و�شارك لو- نوير، واملوريل، يف اأ�شواأ جزء من هذا 
لو - نوير املحاربة  القتال. لكن طبًقا ملوجز تقرير مل�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، مل يكن و�شف قوة 
وا�شًحا، حيث قال بع�س اخلرباء اإنها كانت تتكون من اجلي�س الأبي�س، يف حني قال اآخرون اإن املقاتلني 
مقابلت  واأعطت   .)2012 ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  )م�شروع  ال�شباب  من  اأو  فقط،  البونام  من  كانوا 
بالفعل هي  كانت  املقاتلة  القوة  هذه  اأن  فكرة  يدعم  ثقل  غامبيل  الأبي�س يف  اجلي�س  قادة  مع  اأجريت 
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اجلي�س الأبي�س. وكان باولينو كور، الذي قاتل يف حملة املوريل، وخدم كقائد رفيع امل�شتوى يف احلرب �شد 
احلكومة، متاأكًدا من اأن قوة لو - نوير املقاتلة كانت بالفعل هي اجلي�س الأبي�س4. اإىل جانب ذلك، كان 
تنظيم هذه القوة مماثل لتنظيم اجلي�س الأبي�س حتت قيادة بوردواجن يل من حملية اأورور، والذي كان 

يقود لو- نوير يف اجلي�س الأبي�س اأثناء مترد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة.  
ويف الوقت الذي كان ميثل فيه قتال املدنيني يف جونقلي بني عامي 2009 و2012 ا�شتمراًرا لقتال �شابق، 
فاإنه على عك�س نزاع ما بعد 15 دي�شمرب 2013، مل يكن موجها �شد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، اأو 
الدينكا يف بور، ومل تكن هناك تقارير موؤكدة ت�شري اإىل م�شاعدة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان لع�شرية 
لو )هيومان رايت�س ووت�س، 2013(. و�شهدت تلك الفرتة اأي�شًا بزوغ جنم داك كيوث، نبي النوير، جم�شًدا 
لغ�شب لو- نوير من هجمات املوريل. وبح�شب اأحد املحللني، فقد �شاعد كيوث يف تنظيم رد فعل اجلي�س 
الأبي�س (Thomas, 2015). ومرة اأخرى ت�شدى رياك م�شار ب�شفته نائب الرئي�س، وقائد النوير، واأحد 
القادة ال�شابقني لـ لو، ملهمة اإقناع مقاتلي لو بالعدول عن مهاجمة املوريل خلل اجتماعاته معهم يف 28، 
القادة احلاليني  اأحد  ال�شباب رف�شوا طلبه. وبح�شب  البيبور، وليكواجنول، لكن  و28 دي�شمرب 2012 يف 
لو،  قادة  لأن  رياك  طلب  رف�س  مت  رياك،  عقدها  التي  الجتماعات  تلك  ح�شروا  ممن  الأبي�س  للجي�س 
الذين ميثلون جمتمعات لو املحلية كلها، قد اأخربوا احلكومة من وقت �شابق مبنحها مهلة مدتها �شتة اأ�شهر 
لو�شع حد لهجمات املوريل يف املنطقة، ونظًرا ل�شتمرار، وتوا�شل الهجمات، قرروا التعامل مع امل�شكلة 
باأنف�شهم5. وعندما طلب من اأحد قادة اجلي�س الأبي�س عقد مقارنة بني احلرب �شد املوريل، والتمرد �شد 
احلكومة، قال اإن احلالة الأوىل كانت تتعلق بالأبقار، بينما احلالة الثانية تتعلق بال�شلطة، لكن يبدو اأن 

الأمر اأكرث تعقيًدا من ذلك.    
ال�شدامات،  ا�شتمرت  اإذ  طويلة،  لفرتة  هي  كما  لو  وغ�شب  �شخط،  وراء  الكامنة  الأ�شباب  وظلت 
والنزاعات على املراعي، وم�شادر املياه، وتوا�شل تدهور املراعي، مما اأدى اإىل ن�شوب الكثري من اأ�شكال 
التوتر نظًرا لكون املا�شية هي امل�شدر الرئي�شي للرثوة، ول�شرورتها كمهور، ولتدنى م�شتوى التنمية، والبنية 
اأدنى امل�شتويات، ولغياب الأمن، واإ�شفاء الطابع ال�شيا�شي على  التحتية يف جنوب ال�شودان ليرتاجع اىل 
عامل  وثمة  ال�شراع حتديًدا.  اأمر مييز هذا  وهو  للأطفال،  املوريل  باختطاف  املزاعم  وانت�شار  النزاع، 
اآخر برز، على ال�شاحة خلل احلرب الأهلية يف دي�شمرب 2013، وهو امل�شاعدة التي قدمتها اجلاليات يف 
اخلارج اإىل مقاتلي النوير، و�شملت ح�شد الدعم الدويل، وجمع الأموال، وت�شجيع رجال لو- نوير ال�شباب 
يف اخلارج على الن�شمام للقوات املقاتلة. وعدا م�شتوى القتال غري امل�شبوق، )الذي بدا اأحيانا كحرب 
م�شغرة(، فاإن ما كان مييز القتال بني لو، واملوريل هو ا�شتهداف الن�شاء، والأطفال؛ مما اأو�شح اأن الهدف 
الرئي�شي للقتال مل يكن ال�شتيلء املعتاد على قطعان املا�شية، واإمنا هو الكراهية العرقية )م�شروع م�شح 
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املدنيني على  ال�شلح من  لنزع  �شّن حملة  الإعلن عن  ال�شغرية، 2012(. وردًا على ذلك، مت  الأ�شلحة 
بالأ�شا�س  ت�شتهدف  وكانت   .2012 مار�س  -يف  ال�شلم  اإ�شتعادة  -عملية  احلملة  وبداأت  البلد،  م�شتوى 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  وتعامل   ، ال�شلح  لنزع  �شابقة  حملت  خم�س  يف  جتاهلهم  مت  الذين  املوريل، 
رايت�س  الأخرى )هيومان  ال�شلح  نزع  اأكرب مقارنة بوح�شيته يف مبادرات  املدنيني بوح�شية  ال�شودان مع 
ووت�س، 2013(. واأ�شفر ذلك عن مترد وا�شع النطاق بقيادة ديفيد ياو ياو، اأحلق الهزمية باجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان يف نهاية املطاف. 
ويلخ�س كل ما �شبق ال�شراع يف منطقة اأعايل النيل الكربى ع�شية اندلع احلرب الأهلية يف دي�شمرب 
اجلي�س  مقاتلي  اإىل  النظر  ب�شهولة  موجات عنف. وميكن  اأ�شواأ  من  عانت  التي  2013، خا�شة جونقلي، 
ا لظروف مهينة يف  الأبي�س كمفجرين لتلك النزاعات، لكنهم هم، وجمتمعاتهم املحلية كانوا �شحايا اأي�شً
مناطقهم ت�شبب فيها �شوء حكم واإدارة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، واإخفاقاته الأمنية، اإىل جانب 

الأو�شاع العامة للتنمية غري املتوازنة.  
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ث�لًث�: احلرب الأهلية يف دي�شمرب 2013     

ل يت�شع املقام يف هذه الورقة لل�شرح الوايف للأ�شباب الكامنة وراء احلرب الأهلية يف جنوب ال�شودان، التي 
اندلعت يف 15 دي�شمرب 2013، ، لكن ما يهمنا هنا يف هذا ال�شياق هو ما يعتقده مقاتلو اجلي�س الأبي�س باأنه 
�شبب لندلع احلرب، اأو بعبارة اأخرى، ما هو ال�شبب وراء حملهم لل�شلح يف مواجهة احلكومة. كذلك، 
من الأمور ذات الأهمية، املوؤ�شرات الدالة على تغري اإدراك املقاتلني للحرب مبرور الوقت. وركزت اأكرث 
التحليلت الإعلمية، والأكادميية على الأ�شباب املعّجلة اأو املبا�شرة للحرب، وهي اأ�شباب متناغمة بوجه 

عام مع تقرير خل�س اإىل اأنها: 
انق�شامات �شيا�شية داخل احلزب احلاكم... �شرعان ما تطورت اإىل عنف يف العا�شمة جوبا، مما اأدى 
اإىل ان�شقاقات يف �شفوف اجلي�س، وح�شد ملدنيني، واأثار ال�شتهداف الوح�شي للمدنيني على اأ�ش�س عرقية 

اإدانة املجتمع الدويل )Breidlid and Arensen, 2014، �س. 3(.      
واعرتف تقرير اآخر باأهمية ما اأطلق عليه "مذبحة جوبا"، لكنه خل�س اإىل اأن:

اإىل  تردت  قد  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  املتنازعني يف اجلي�س  الف�شيلني  ال�شيا�شية بني  الختلفات 
درجة اأن حتولت اإىل حرب اأهلية وا�شعة النطاق. وبينما كانت الأ�شباب الأ�شا�شية ذات طبيعة �شيا�شية، 
اتخذ ال�شراع منحى عرقي اأ�شفر عن نزاع بني اأكرب جماعتني عرقيتني يف جنوب ال�شودان وهما الدينكا، 

والنوير )Adeba, 2014، �س. 5(.       
وميكن القتبا�س من الكثري من التحليلت، والتقارير الإعلمية، حيث راأت جميعها تقريًبا اأن ال�شبب 
والقتبا�شان  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قيادة  داخل  ال�شراعات  هو  احلرب  لندلع  الرئي�شي 
اأي  ي�شتطع  مل  لكن  الأبي�س،  للجي�س  اأكادميية  درا�شات  من  اأُخذا  لأنهما  بارزين  �شارا  اأعله  املذكوران 
منهما اأن ي�شع العتبار، ب�شكل ملئم، لأ�شباب خو�س مقاتلي اجلي�س الأبي�س القتال �شد احلكومة، وكيف  
اجنبهم رحم احلرب الأوىل، وكيف مت ح�شدهم، وما الذي كانوا يبتغونه من وراء تلك احلرب. ويعد هذا 
الأمر مثري لل�شتغراب، فقد تبينت �شعوبة وندرة ح�شد فلحني، ورعاة ما�شية، ودفعهم نحو النخراط يف 
قتال م�شتمر ا�شتناًدا اإىل اأهداف �شيا�شية يف اأفريقيا. ورغم الأهمية ال�شديدة للأ�شباب التي دفعت �شباب 
والدرا�شات  الإعلمية  التقارير  باهتمام يف  ال�شباب  تلك  ما حُتظى  فنادرًا  نحو خو�س احلرب،  النوير 

الأكادميية، اأو يتم تناولها يف مفاو�شات �شلم الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. 
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وا�شحة  للحكومة،  قتالهم  ودوافع  احلرب،  ن�شوب  �شبب  عن  الأ�شئلة  على  املقاتلني  ردود  جاءت 
النوير يف  للمدنيني  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قتل  ب�شبب  اأنهم خا�شوا احلرب  وهي  وبالجماع: 
والغ�شب،  الت�شديق،  على  القدرة  بعدم  املقاتلني  �شعور  وكان   .2013 دي�شمرب  �شهر  منت�شف  يف  جوبا 
راأوا  اأن املحللني قد  النوير الآخرين. ورغم  اأفراد  والأذى، الذي جنم عن ذلك احلدث، مماثل ل�شعور 
اأن قتل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان للمدنيني النوير كان ب�شبب نزاع النخب من الدينكا والنوير على 
ال�شيطرة على البلد، فاإن هذا الطرح مل يجد له من يدعمه �شوى مقاتل واحد فقط6. ومع ذلك فقد اأو�شح 

ذلك املقاتل اأن ما دفعه على القتال هو عمليات القتل التي وقعت يف جوبا. 
اأي فرد  اأو  اأطراف فاعلة خارجية مثل رياك م�شار،  اأن يكون ح�شدهم قد مت من قبل  نفى املقاتلون 
من قيادات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة. فخلل املرحلة الأوىل من احلرب، جتمع كل 
املقاتلني تقريبًا عقب اأحداث جوبا ب�شكل ت�شامني بدافع الرغبة يف النتقام ولإنقاذ عائلتهم واأ�شدقائهم 
املعر�شني للخطر، يف املدن اخلا�شعة ل�شيطرة احلكومة. وبالفعل �شخر املقاتلون ممن مت اإجراء مقابلت 
"اأي �شخ�س  اأحد القادة:  معهم من الطرح القائل بح�شد اأي جمموعة خارجية لهم لأجل القتال. وقال 
"مل يكن رياك  يقول بذلك كاذب"7. وقال مقاتل �شاب من اجليكاين ال�شرقيني، واأيده رفاقه فيما قال: 
يحب القتال، وبالتايل مل يكن يحب اجلي�س"8، لذا مل يكن ليلعب دوًرا يف ح�شدهم، وعلى كل حال، مل يكن 

رياك قريًبا منهم يف بلدة النا�شر عندما بداأوا متردهم �شد احلكومة.          
وهذا اأمٌر هام لأن رياك زعم يف �شهادته اأمام جلنة الحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�شودان 
بانياجور  اإىل  الأبي�س، منذ و�شوله  امل�شلحة، مبا يف ذلك اجلي�س  اأنه كان متحكمًا يف قوات املعار�شة 
ال�شودان، 2014،  للتحقيق يف جنوب  الأفريقي  الحتاد  دي�شمرب 2013 )جلنة  بور يف 17  بالقرب من 
متحكمًا  كان  اأنه  )اليقاد(  بالتنمية  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  رياك  اأقنع  وكذلك   .)126 �س. 
ال�شلم  مفاو�شات  للم�شاركة يف  دعوته  الأ�شا�س متت  هذا  وعلى  احلكومة،  تقاتل  التي  القوات  كل  يف 
"ب�شعوبة  رياك يف مقابلة  اإعرتف  و  بامل�شكلة؛  منه  اإدراًكا  القوات. رمبا  تلك  ولتمثيل  اآبابا،  اآدي�س  يف 
التحكم" يف اجلي�س الأبي�س و"افتقار عنا�شره للن�شباط" (Davison، 2014). ومل ُيطلب من مقاتلي 
اجلي�س الأبي�س متثيلهم يف مفاو�شات الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )اليقاد( بني رياك و 
اأو احل�شول على موافقتهم على  اأو اإخبارهم بذلك،  احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة ، 
ذلك. وكانت �شهادة لم اأكول اأمام جلنة الحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�شودان التي ذكر فيها 
باأن رياك "ا�شتوىل على مترد مل يكن يخ�شه". )جلنة الحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�شودان، 
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2014، �س. 131( تف�شرًيا اأكرث اإقناًعا من ت�شديق حديث رياك، كما فعل الحتاد الأفريقي و الهيئة 
احلكومية الدولية املعنية بالتنمية.

بـ"�شيا�شة  كانت مرتبطة  اأ�شا�س عرقي" للنوير  القتل على  "عمليات  اأن  اللجنة قد وجدت  اأن  ورغم 
الدولة" )جلنة الحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�شودان، 2014،  �س. 225(، فاإنه حتى هذه اللحظة، 
مل يتم اتخاذ اأي اإجراء للت�شدي للأمر، ناهيك عن و�شع حد للم�شاألة. ورف�شت جلنة الحتاد الأفريقي 
للتحقيق يف جنوب ال�شودان، وب�شكل حا�شم، ودون اإبداء اأي اأ�شباب، الزعم الذي كان يحظى بقبول مقاتلي 
عدم  اإىل  اللجنة  خل�شت  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  اإبادة.  لعملية  �شحية  كانت  جماعتهم  باأن  الأبي�س  اجلي�س 
اإمكانية عمل اأي م�شاحلة اإىل حني اأن تتم "حما�شبة من كان لهم ال�شلع الأكرب من امل�شوؤولية يف الأعمال 
الوح�شية من الذين يحتلون اأعلى امل�شتويات الرفيعة" )جلنة الحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�شودان، 
2014، �س. 300(. مع ذلك، فقد اأدى تكرار رف�س جمل�س ال�شلم والأمن التابع للحتاد الأفريقي لإ�شدار 
التقرير، والرف�س، بعد اإ�شداره اأخرًيا، لن�شر ق�شم حا�شم منه يحدد املتهمني بعمليات القتل، اإىل تفاقم 
ا مع النتائج التي تو�شل اإليها املجل�س نف�شه. ونتيجة لذلك، فاإن م�شكلت من ت�شبب  امل�شكلة، ومثل تناق�شً
يف اندلع احلرب، وملاذا تعر�س النوير لعمليات القتل اجلماعي يف جوبا، واأ�شباب رف�س التقرير ال�شتنتاج 
اإبادة جماعية، قد اثارت غ�شب و�شخط النوير.  اأ�شا�س عرقي" مل تكن ت�شكل  "عمليات القتل على  باأن 
ومل ت�شاهم جلنة الحتاد الأفريقي للتحقيق يف جنوب ال�شودان اإطلًقا يف ح�شم هذه الق�شايا ال�شاخنة. 
باأنه بالرغم من اجلرائم التي ل �شك  وكذلك، تفاقمت امل�شكلة ب�شبب رف�س املجتمع الدويل العرتاف 
يف وقوعها، التي ارتكبتها قوات النوير املعار�شة )خا�شة اجلي�س الأبي�س(، فاإن عمليات القتل اجلماعي 
للمدنيني النوير يف جوبا كانت هي التي اأ�شعلت فتيل احلرب. ومت تو�شيح ذلك بجلء يف مقابلت اأجريت 
مع مقاتلي اجلي�س الأبي�س، الذين مل ي�شريوا ول حتى مرة واحدة اإىل اأن النزاعات واخللفات يف قيادة 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان هي ال�شبب وراء ن�شوب التمرد �شد احلكومة. ولقد كان جتاهل الق�شايا 
ال�شودان، وجنوب  ال�شلم يف  اإقرار  واأهميتها، من ملمح حماولت  �شاأنها  والتقليل من  للجدل،  املثرية 

ال�شودان )يونغ، 2012(، لكن ذلك كان بل �شك يزيد امل�شكلة �شوًءا. 
بينما كان الدافع، ب�شكل وا�شح، وراء الهجمات الأوىل  التي �شنها اجلي�س الأبي�س، وال�شتيلء على 
اأ�شبحت  النيل،  اأعايل  القادمني من منطقة  الأقل  املقاتلني، على  دوافع  فاإن  النتقام،  وملكال، هو  بور، 
وان�شحابهم منها يف  �شيطرتهم على ملكال  بعد  اإىل ديارهم،  املقاتلني  وتنوًعا. وعند عودة  تعدًدا،  اأكرث 
يناير 2014، كانت يف انتظارهم اتهامات من جماعتهم تتهمهم بالتخلي عن رفاقهم النوير يف عا�شمة 
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اأعايل النيل، حيث تركوهم عر�شة لنتهاكات قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، وحكومة احلركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان بعد عودتها. وبعد تعر�شهم لنقد قا�س يف حينه، عادوا لل�شتيلء على ملكال 
مرة اأخرى يف فرباير، وانخرطوا يف قتال دامي، لكن هذه املرة كان الدافع هو النتقام ملا وقع من عمليات 
قتل يف جوبا، اإ�شافة اإىل ما راأوه من انتهاكات م�شتمرة للنوير، واحلاجة اإىل حتريرهم يف ملكال. ومع 
ذلك، هناك موؤ�شرات يتحجج بها حاكم ال�شوباط املنتمي اإىل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- جناح 
املعار�شة، ديور توت، باأن مقاتلي اجلي�س الأبي�س قد اتخذوا موقًفا حا�شًما لحًقا ب�شاأن احلرب جعلهم 

يفكرون فيها من منظور اأقرب اإىل املنظور ال�شيا�شي9.   
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ْلَطة والرتاتبية يف اجلي�ض الأبي�ض      رابًع�: ال�شُّ

اإيفانز بريت�شارد )1940( لنظام احلكم يف قبيلة النوير يف القرن املا�شي، مل يكن اتخاذ  وفًقا لو�شف 
القرار والقيادة يف جي�س النوير الأبي�س مركزيًّا، بل كان تنظيم اجلي�س اأمرًا ع�شائريًا؛ حيث يكون رئي�س 
َتب اإىل اأ�شفل عرب فروع الع�شائر. وبينما يتم يف كل م�شتوى اختيار  الع�شرية هو القائد الأول، ثم تتدرج الرُّ
ال�شعبية  التعبئة  تنظيم  فحتى  ر�شمية؛  ُرَتب  هناك  لي�س  فاإنه  الآراء  توافق  على  بناًء  ع�شرية  لكل  ممثل 
والجتماعات والدعم، مثل توفري املوؤن والطعام للمقاتلني، يجري على م�شتوى فروع الع�شرية. اإن اجلي�س 
لتحرير  ال�شعبية  التقليدي )جي�س احلركة  اأو اجلي�س  الأ�شود  الأبي�س منف�شل متاًما عن هيكل اجلي�س 
اأفراده قليلون  ُيِقرُّ بع�س املقاتلني بوجود ذلك اجلي�س الأ�شود لأن  – يف املعار�شة(، ونادًرا ما  ال�شودان 
اإنه  الأبي�س  اجلي�س  مقاتلو  يقول  ال�شودان(.  لتحرير  ال�شعب  اجلي�س  يف  �شابقني  جنود  الغالب  يف  )هم 
خا�س قتاًل طفيًفا يف اأعايل النيل من جهة ال�شرق. وُي�شرَتط يف املتقدمني للمنا�شب القيادية يف اجلي�س 
الأبي�س اأن َيتحلَّوا بال�شجاعة، واأن يكونوا ملئمني لأداء اأعمالهم، واأن يكونوا قادرين على َحلِّ النزاعات 
الداخلية بني ال�شباب مما ي�شري اإىل الطبيعة امل�شاك�شة لل�شباب الذين يت�شكل منهم اجلي�س الأبي�س. لي�س 
للمنا�شب اآماد حمددة، وكما اأن اختيار القادة يتم باإجماع الآراء، فاإن عزلهم ممكن يف اأي وقت بالطريقة 
ذاتها. اإن قادة الع�شرية وحدهم هم الذين يتمتعون بات�شال مبا�شر ومنتظم بقادة جي�س احلركة ال�شعبية 
مع  بالتعاون  قرار  اأي  على  الع�شرية  اأع�شاء  يوافق  اأن  يجب  ولكن  املعار�شة،  جناح   - ال�شودان  لتحرير 
نادرَا ما  انه  يبدو  الع�شكرية؛ وهذا  الإجراءات  املعار�شة يف  – جناح  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 
يحدث اإذا كان ميكن قبول �شهادات مقاتلي اجلي�س الأبي�س يف ذلك. ويف الواقع، فاإن لدّي كل  مقاتلي 
اجلي�س البي�س تقريبًا اآراء �شلبية للغاية حول اجلي�س الأ�شود حتى وان ظهر احرتام لبع�س القادة. وهكذا 
عاءات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- جناح املعار�شة لتمثيل  يرتدد مرة اخرى الت�شديدعلى �شعف ادِّ

اجلي�س الأبي�س. 
لكل رئي�س ع�شرية ق�شته اخلا�شة، لكنَّ اأوكدور �شول دايت ، قائد اجلي�س الأبي�س جليكاين ال�شرقية، 
والذي نال �شمعًة و�شعبيًة ب�شبب مهاراته يف �شرقة املا�شية من ع�شرية لو- وهي مهارات قابلة للإنتقال 
والتحول لتنا�شب دوره يف قيادة قوات م�شلحة غري نظامية يف احلملة �شد احلكومة وبالتحالف مع لو. ُوِلد 
اأوكدور يف غيجمري، وهو من عائلة حمرتمة. وقد �شاعده اللواء جاروث جاتكوث يف تويلِّ القيادة عندما 
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وبعد  ال�شودان.  جنوب  دفاع  قوات  يف  قائًدا  كان  وعندما  احلرب،  خلل  النا�شر،  منطقة  ُمفوَّ�س  كان 
توقيع اتفاقية ال�شلم ال�شامل، عندما �شار جاروث ع�شوَا من ناحية �شكلّية يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان. ويف ت�شرف مثري للجدل تعاون جاروث مع اجلي�س الأبي�س املحلي حتت قيادة اأوكدور؛ لتوفري 
الأمن يف ظل غياب موارد لدعم قوات �شرطة حملية فعالة ل�شعف اإمكاناتها، وفقًا ل�شيوخ من جيكاين 
ال�شرقية10. ول�شيوخ القرية وكبار ال�شن نفوذ كبري على اجلي�س الأبي�س )حتت قيادة جاروث(، وقد اأثبت 
يختلط  ومل  املا�شية.  ل�شرقة  لو  غارات  ومواجهة  الريفية،  املناطق  يف  ال�شلم  �شمان  يف  فعاًل  كان  انه 
مقاتلو اجلي�س الأبي�س باملواطنني، بل اإلتزموا ب�شكل عام بالقانون بعدم حمل الأ�شلحة يف القرى واملدن، 
ملي�شيات  يوؤ�ش�س  ُتعاِقبه. كان جاروث  التقليدية  ال�شلطات  القانون، كانت  اأحدهم  اأن خالف  واإن حدث 
خا�شة به، مما اأثار حالة من القلق يف جوبا؛ حيث كان جاروث �شابطًا كبريًا �شابقًا يف قوات دفاع جنوب 
ال�شودان، لكن اجلي�س الأبي�س كان جزًءا من املجتمع، ورغم تعاون جاروث معه، مار�س روؤ�شاء القبائل 

�ُشلطة حقيقية عليه.
و�شف اأحد مقاتلي اجلي�س الأبي�س املتعلمني من مهاجري ال�شتات، )اأوكدور( باأنه راعي بقر )وذلك 
و�شف غري واقعي؛ ح�شب الق�ش�س التي كانت ُتروى عنه(، بينما دافع �شيوخ وكبار ال�شن من قبيلة النوير 
عن اأوكدور وقالوا اإنه واجلي�س الأبي�س كانا يوفران اأمنًا اأف�شل مما كان عليه احلال قبل تعاون جاروث 
معه، اأو بعد عزل جاروث من من�شبه كُمفوَّ�س.11 واأقدم جاروث قبل ف�شله، على ترقية اأوكدور، الذي مل 
يعمل َقطُّ يف اجلي�س، اإىل ُرتبة عميد. ويف وقت كتابة هذه ال�شطور ُمِنح اأوكدور تدريًبا ع�شكريًّا ر�شميًّا، 
– جناح املعار�شة(. وقد َحلَّ حَملَّه بول  ال�شعبية لتحرير ال�شودان  واندمج يف اجلي�س الأ�شود )احلركة 
ا باملقاتل ال�شجاع؛ اإذ كان دائًما يف ال�شف الأمامي  تانغ كوم وونغ، الذي كان نائًبا له، وكان ُيعَرف اأي�شً
ث جيد. ويف هذه الأثناء، اأبعد بديل جاروث، املفو�س اجلديد  مع رفاقه يف املعركة، ف�شًل عن اأنه ُمتحدِّ
داك تاب، مقاتلي اجلي�س الأبي�س، وارتفع م�شتوى اجلرمية حتى ا�شتاء املجتمع املحلي من وجوده. ويف 
ا حتى تتم ترتيبات تعيني �شخ�س من طرف  بداية احلرب الأهلية، اأُِطيح بداك وَعنيَّ اأوكدور نف�شه مفو�شً

احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- جناح املعار�شة.
ويف عام 2015، ُعنيِّ دور توت- القت�شادي الذي تلقى تدريًبا يف فرن�شا، واملفو�س ال�شابق باأولنغ، 
للـ 21 ولية، وامل�شتند اإىل النظام الداري لل�شتعمار  حاكًما لولية ال�شوباط )حتت نظام رياك م�شار 
ولذلك  متماثلة.  كانت  الأبي�س  اأفكارهما عن اجلي�س  فاإن  اأنه جاء خلفًا جلاروث،  ورغم  الربيطاين(. 
ل خطًرا على الأمن؛12 ولكنه  �شعى دور اإىل جعل اجلي�س الأبي�س ي�شاعد يف توفري الأمن بدًل من اأن ُي�شكِّ
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ذَكر اأن اجلي�س الأبي�س كان يف البداية غري من�شبط، واأنه ت�شبب يف وقوع ا�شطرابات يف املجتمع املحلي. 
الأبي�س يف  اجلي�س  املحلي وجمموعات  املجتمع  مع  اجتماعات  لعقد  اأ�شهر  �شتة  نحو  هو  �س  كرَّ ولذلك، 
خمتلف اأنحاء الولية؛ لتهدئة الأو�شاع، وتعليم املقاتلني اأهمية احرتام القيم املحلية والقانون. وقد حقق 
هدفه الذي كان يهدف اإليه يف يونيو 2015، وهو احلفاظ على اجلي�س الأبي�س حتت ال�شيطرة من خلل 
زعماء القبائل. وقد ربط كتائب اجلي�س الأبي�س بقوات ال�شرطة املحلية �شعيفة املوارد والعدد، وبذلك، 
"قوى اإيجابية لتحقيق الأمن". وبالإ�شافة اإىل ذلك، قال دور اإن عملية  �شار اجلي�س الأبي�س يف نظره 
الدينكا  وقتل  للنتقام  ال�شعي  اأن  ُيدِركون  الأبي�س  اجلي�س  مقاتلي  من  الكثري  جعلت  دوؤوبة  تعليمّية 
اأمر ل يوؤدي اإىل اأي نتيجة، واأن امل�شكلت ال�شيا�شية - مثل احلاجة اإىل املدار�س واملرافق ال�شحية حتتل 

ال�شدارة ب�شكل متزايد 13.
اأفراد اجلي�س  اأنه، وبَغ�سِّ النظر عن اجلرائم التي يرتكبها بع�س  اإىل  ال�شوباط  وت�شري جتربة ولية 
الأقل  على  املمكن  فاإن من  �شيطرة احلكومة،  كانت حتت  التي  املدن  على  لل�شيطرة  املعارك  الأبي�س يف 
ا يف اأمن املجتمع املحلي.  توجيه الأمر، اإن مل ميكن حتقيق ال�شيطرة الكلية، لأن يكون اجلي�س عن�شًرا هامًّ
مقاتلي  وهي جمموعة من  الأبي�س(،  )موؤ�ش�شة اجلي�س  التي طرحتها  الأفكار  تاأتي  نف�شه،  املنوال  وعلى 
اجلي�س الأبي�س من املهجر )ال�شتات(. ويحاول اأن�شار هذه املجموعة ن�شر اأفكار الأمن املجتمعي، التي 
ي الربامج التي  حتمل ت�شابًها مميًزا مع التجربة التي حدثت يف منطقة النا�شر14. وتقرتح املوؤ�ش�شة تبنِّ
احتفظ  اإثيوبيا؛ حيث  ال�شعبية يف  الدميقراطية  الثورية  برامج اجلبهة  اأخرى، مبا يف ذلك  دول  ذتها  نفَّ
اأن  اإىل  النف�س،  عن  الدفاع  جمال  يف  فقط  ا�شتخدامها  ب�شرط  البداية،  يف  باأ�شلحته  املحلي  املجتمع 
للمناطق  ال�شوباط منوذًجا  التجربة يف  اأو  الأفكار  تلك  مُتثِّل  اأن  كلّيُا15. وميكن  النهاية  ا�شتغنى عنها يف 
اأو تعك�س الظروف الفريدة يف الدولة؛ حتت قيادة )ُدور( احلكيمة. ورغم ذلك، ونظًرا لندرة  الأخرى، 
اأمن جنوب ال�شودان يف امل�شتقبل والتجربة الكارثية ملحاولة قمع اجلي�س الأبي�س من خلل  الروؤى حول 
حملت نزع الأ�شلحة، فاإن هذه الأفكار تتطّلب اإجراء مزيد من الدرا�شة حولها. لكن املقرتحات حول اأمن 
املجتمع لي�شت �شوى عن�شر واحد فقط – اأ�شا�شي، �شمن جهد اأكرب ملنح ال�شباب �شوتُا حول م�شتقبلهم، 

وم�شاعدتهم على جتاوز تهمي�شهم �شيا�شيًا.
كان نظري اأوكدور يف جي�س لو- نوير الأبي�س هو بوردوانغ يل من باثي بايوم يف حملية اأورور، والذي 
لوالده عام 1991 حافًزا له على  ال�شودان  ال�شعبي لتحرير  اإىل عائلة مرموقة. وكان قتل اجلي�س  ينتمي 
من  جزءًا  كان  اأنه  كما  ذاته.  العام  يف  بور  على  الهجوم  يف  و�شارك  الأبي�س،  باجلي�س  فالتحق  القتال، 
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اجلي�س الأبي�س الذي عار�س حملة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان لنزع ال�شلح عام 2006، املذكورة 
اأعله؛ لكنه نال مكانة بارزة يف حرب لو �شد املوريل، خا�شة اأثناء الهجمات التي �شنتها قبيلة املوريل يف 
بريي عام 2010، والتي ُقِتل فيها املئات. وبعدها، �شار زعيم ع�شرية معرتفًا به يف اجلي�س الأبي�س، ولطاملا 
ف باأنه متحدث بارع، كما كان من املوؤمنني بالعقيدة  كان دائمًا يف ال�شفوف الأوىل يف املعارك. وقد ُو�شِ
الر�شتفارية. وقد كان قائًدا اأثناء احلرب الأهلية يف دي�شمرب 2013، وقاد القوات اإىل بور لينقذ املنتمني 
لع�شرية لو، الذين كانوا يف خطر داخل العا�شمة جونقلي. �شحيٌح اأن مهمة الهجوم على جوبا قد اأُلِغيت، 

لكنه كان قائد القوة التي كانت تاأمل يف ال�شتيلء على جوبا.
ب ثم التحق بقوات احلركة ال�شعبية لتحرير  ومثل اأوكدور، كان بوردوانغ وقت كتابة هذه الورقة، يتدرَّ
ال�شودان – جناح املُعاِر�شة، وفًقا للبع�س- مكافاأًة له على م�شاهماته يف الكفاح امل�شلح، لكنَّ اأحد كبار 
الرابع من  العقد  اأن بوردوانغ تقاعد؛16 لأنه كان يف  اأ�شرَّ على  ال�شن من لو- نوير من منطقة واجلاك 
ُعْمره، ول ميكنه مناف�شة مقاتلني هم يف �شن الـ 18 عاًما. وعلى العك�س منه كان رئي�س قبيلة جاوار، جاتور 
مابوار، �شابًّا �شغرًيا، لكنه التحق بالقوات التقليدية. وعند اإمتام اأوكدور وبوردوانغ لتدريبهم الع�شكري، 
نا عميدين يف القوات التقليدية. كان مقاتلو اجلي�س الأبي�س َيَرْوَن هذين القائدين الع�شائريني ممثَلنْيِ  ُعيِّ
عوا منهما التعبري  – جناح املعار�شة، وتوقَّ لهم يف القوات الع�شكرية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
عن م�شاحلهم. لكن ُيعترب هذا اأمرًا �شائكًا؛ لأنه مل يكن با�شتطاعة ال�شباط الع�شكريني متثيل م�شالح 
جمتمعاتهم، ومل يكن ممكًنا حتديد م�شالح مقاتلي اجلي�س الأبي�س ب�شهولة. كان مقاتلو اجلي�س الأبي�س 
 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  النظامية  القوات  اإىل  القبيلة  روؤ�شاء  ان�شمام  اأن  َيَرْوَن  املُتعلِّمون 
جناح املعار�شة يهدف اىل ر�شوتهم، وتقليل التهديد الذي ميثلونه بتاأثريهم على املقاتلني. وقد كان ذلك 

تف�شرًيا اأكرث واقعية.
اإزعاج  يف  والأ�شلحة  ْلَطة  ال�شُّ ا�شتغلَّ  الأهلية  احلرب  قبل  الأبي�س  اجلي�س  اإن  لو  ع�شرية  روؤ�شاء  ذكر 
جمتمعه، كنظريه يف جيكاين ال�شرقية. وقد قال جوي جوك يول، املفو�س باأكوبو خلل الفرتة بني مار�س 
التعاون مع  دون  ملجتمعه  الأمن  توفري  النيل ميكنه  اأعايل  �شرق  مفو�س يف  ل  اإنه  ومار�س 2013،   2009
اجلي�س الأبي�س17. وقد خلفه بكوانغ رامبونك ت�شول، الذي اآمن بالفل�شفة ذاتها. ومثلما حدث يف مدينة 
النا�شر وولية ال�شوباط، راأى قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة الذين ينتمون اإىل 

لو- نوير  يف ذلك و�شيلة ملحاولًة دمج اجلي�س الأبي�س يف جهاز الأمن املحلي.
قِبل املجتمع بحق ال�شباب يف اختيار قادتهم لكن اإىل اأن توحدت ع�شرية لو- نوير حول الكفاح �شد 
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ال�شراعات  هذه  اأدت  فقد  ذلك  ومع  عليهم.  �ُشْلَطة  للزعماء  يكن  مل  احلكومة،  �شد  وحتى  بل  املوريل، 
ن �شلوك ال�شباب. ومن حيث املبداأ  ال�شعبية، اإىل دور متزايد للمجتمع املحلي ككل، ومنذ ذلك احلني حت�شَّ
الأبي�س  اجلي�س  ٌيفّعل  ل  عندما  لكنه  التقليدي،  اجلي�س  هيكلة  عن  تختلف  الأبي�س  اجلي�س  هيكلية  فاإن 
خلو�س حرب فان اأفراده يظلون يف اإطار الهيكل التقليدي للجي�س. وبينما ل ميلك الزعماء من كبار ال�شن 
فاإنهم  الأبي�س باعتباره جمموعة منف�شلة،  ال�شديدة من اجلي�س  الع�شكرية  يتعلق باملخاوف  قرارًا فيما 
الت�شرف عند مهاجمة مواقع احلكومة، وكيفية احرتام  لل�شباب عن كيفية  الن�شح  قادرون على تقدمي 
اإذ ي�شتند  اأن النق�شام بني الزعماء ومقاتلي اجلي�س الأبي�س مل يكن ر�شميًا؛  حقوق املدنيني. لكن يبدو 
اإىل اأن الزعماء كانوا دائًما اأكرب �شنًا من املقاتلني، ومل يكونوا قادرين بدنيًّا على جماراتهم. قال الرئي�س 
ت�شول جاتبيل اإنه �شارك يف كافة حملت اجلي�س الأبي�س الرئي�شية يف اأعايل النيل؛ لأنه ي�شتطيع اجلري 

ه18. ب�شرعة رغم ِكرَب �ِشنِّ
قال رئي�س ع�شرية لو، الذي كان قد عمل مع اجلي�س الأبي�س، اأنه مقتنع باأن املقاتلني اإذا خ�شعوا لرقابة 
ق  ر لهم تعليم اأف�شل، لن يعودوا ل�شرقة املا�شية يف جيكاين ال�شرقية19 وحتى لو حتقَّ اأكرب  من املجتمع وتوفَّ
جِريت معهم مقابلت. وعلى كل حال، فاإن املقاتلني  ال�شلم؛ ولكن راأيه لي�س هو الراأي ال�شائد بني َمن اأُ
�س على مذبحة  ون على اأن احلرب مل َتْنَتِه ولن تنتهي اإىل اأن يتم عزل �شيلفا كري، املُحرِّ والزعماء ي�شرَّ
اأُجِريت معهما مقابلت لهذه الدرا�شة،  جوبا. وقد �شكا اثنان من مقاتلي لو- نوير الأكرث تعلًُّما، الذين 
من اأن املجتمع الدويل تاآمر حتى يظل �شيلفا يف من�شبه. وي�شود بني مقاتلي لو- نوير املتعلمني غ�شٌب من 
مقرتح احلكومة للنظام الحتادي للـ 28 ولية، واخلوٌف من اأن ذلك وحده قد يعيد البلد اإىل احلرب، 
ولكنهم يعرتفون باأن الكثريين يف الع�شرية، وخا�شة ال�شباب، ل يعلمون بهذا املخطط. ويرى بع�س ال�شباب 
املتعلمني اأن رياك م�شار يعار�س احلرب، واأنه ب�شبب نفوذه على الزعماء فاإنه كان قادًرا على وقفها قبل 
اإىل  العودة  ال�شباب  يريد  ولذلك،  املعار�شة.  ال�شودان - جناح  لتحرير  ال�شعبية  اأهداف احلركة  حتقيق 

احلرب و”اإكمال اجناز املهمة؛ “على حد قول اأحد املقاتلني20.
اأما مقاتلو اجلي�س الأبي�س، فاإنهم ي�شرون باأن رياك لي�س له نفوذ على اأعمالهم، ل �شيما يف املجال 

الع�شكري؛ ولكن هذا لي�س �شحيًحا متاًما. 
اجلي�س  على  نفوذهم  يب�شطون  )الذين  ال�شن  كبار  من  واحلكماء  الزعماء  على  نفوذ  له  رياك  اأوًل، 
الأبي�س، واإن كان ذلك يف ظلِّ الظروف التي مت و�شفها اأعله(، ويعود جزٌء من ذلك اإىل جهوده لتقدمي 
ق نبوءة َجدِّ القبيلة الأكرث اأهمية، احلكيم "نغوندينغ بونغ"؛ حيث ي�شود  نف�شه لقبيلة النوير على اأنه حُمقِّ
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اأ يف اأوائل القرن الع�شرين.باأن رجًل  العتقاد على نطاق وا�شع بني اأبناء قبيلة النوير اأن نغوندينغ بونغ تنبَّ
اأع�شر) م�شتخدم ليده الي�شرى( من �شللة جد رياك م�شار �شيكون زعيًما عظيًما ل�شعبه وقد حاول رياك 
م دعواه بح�شوله على  تقدمي نف�شه على اأنه ذلك احلفيد، وقبل فرتة وجيزة من اندلع احلرب الأهلية دعَّ
دانغ)ع�شا( نغوندينغ من بريطانيا؛ حيث كانت قد �ُشِلبت21. ويعد هذا الربط بني املا�شي والنبوءة ذا 
تاأثري و�شط ذوي العقول التقليدية والزعماء ، ولكنَّ مقاتًل واحًدا فقط من اجلي�س الأبي�س كان قد اأ�شار 
اإىل نغوندينغ.22 بينما اأ�شار العديد من املقاتلني اإىل احلكيم داك كويث، اأحد اأتباع نغوندينغ واملتزوج من 

اإحدى حفيداته.
ثانًيا، اكت�شب رياك م�شداقية كبرية بني اأفراد قبيلة النوير بتحديه لزعيم احلركة ال�شعبية لتحرير 
الإدانة  النوير، رغم  لقبيلة  وُم�شطِهًدا  الدينكا،  قبيلة  ل�ُشْلَطة  كان جت�شيًدا  الذي  قرنق،  ال�شودان، جون 
وا�شعة النطاق لرياك ب�شبب الهجوم على دينكا- بور عام 1991. ومع ذلك، فمع اأن الهجوم على بور كان 
الأبي�س  ال�شودان، فاإن عددًا قليًل من مقاتلي اجلي�س  ال�شيا�شية يف جنوب  التطورات  تاأثري هائل يف  له 
م بهم الُعْمر يف ذلك الوقت مبا يكفي لئل يكون لها اأي  احلايل �شاركوا يف تلك احلملة، اأو كانوا قد تقدَّ

تاأثري على اآرائهم.
ثالًثا، ح�شر بع�س قادة اجلي�س الأبي�س موؤمتر حزب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان املعار�شة يف 
باجاك، اأعايل النيل، يف اأواخر نوفمرب ودي�شمرب 2014، وعقدوا اجتماعات منف�شلة )يونغ، 2015(. ومع 
العمومية، ومل  الأبي�س يف اجلمعية  وقائع جل�شات اجلي�س  الإبلغ عن  َيْجِر  املعتاد، مل  وعلى غري  ذلك، 

ي�شارك قادة اجلي�س الأبي�س مبا�َشرًة يف اجتماعات باجاك الأخرى اأو املجال�س القيادية.
رابًعا، حافظ رياك على التوا�شل املبا�شر مع الزعماء من كبار ال�شن وغريهم يف امليدان، الذين، من 
اأن يتحدث  مِّ املعركة، مل يكن من املاألوف  جانبهم، مار�شوا نفوذًا على اجلي�س الأبي�س. ولهذا، يف ِخ�شَ
ث مع الزعيم ليح�شل على تقييمه للأمر.23 ولكن يف ال�شوباط،  رياك هاتفيًّا مع قائد الهجوم، بل يتحدَّ
نقل  يف  ُت�شتخَدم  اأن  من  خوفا  ال�شناعي؛  القمر  هواتف  جميع  توت  دور  املحافظ  �شادر  لذلك،  حلفًا 

املعلومات اإىل احلكومة.
خام�ًشا، عنيَّ رياك �شخ�شيًّا كل القادة الع�شكريني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان املعار�شة - جناح 
الأبي�س، وزودوهم  الع�شائر من اجلي�س  تاأثريهم على زعماء  والتقى بهم، وبل �شكٍّ مار�شوا  املعار�شة، 
بالدعم يف بع�س الأحيان، و �شاعدوهم، احيانًا اأخرى، يف تن�شيق عمليات القوات النظامية وغري النظامية.
خيانًة  ميثل  احلالية  الأهلية  احلرب  خلل  رياك  �ُشْلَطة  ي  حتدِّ كان  اأهمية،  الأكرث  ورمبا  واأخرًيا، 
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ا لكيان القبيلة؛ اإذ راأى اأبناء قبيلة النوير – وهم م�شيبون متامًا- اأن قبيلتهم حتت احل�شار، واأن  وتقوي�شً
ا، �شواء يف جنوب ال�شودان اأو دوليًّا. وقد ظهر ذلك جليًّا يف النت�شار ال�شيا�شي  عدد اأ�شدقائهم قليل جدًّ
على قادة املُعاَر�شة يف منت�شف عام 2015. ورغم اأن هوؤلء القادة كانوا َيْحَظْوَن باحرتام كبري من اأبناء 
علقاتهم  واإنهاء  احلرب،  يف  التفاين  )مثل:  اخللفية  الق�شايا  يف  لهم  كبري  ب�شكل  وانحازوا  النوير، 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  يف  اأكرب  �شوًتا  اجلي�س  واإعطاء  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبية  باحلركة 
ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  اأدانتهم احلركة  ان�شقاقهم  اأنهم مبجرد  اإّل  املُعاِر�شة؛ وغري ذلك(،  - جناح 
امل�شكلة ب�شبب عدم ان�شياعه  ل بظهور  باأن رياك قد عجَّ التحّجج  اأنه ميكن  املُعاِر�شة، بالرغم  - جناح 

للإرادة ال�شعبية يف هذه امل�شائل )يونغ، 2015(. 
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خ�م�ًش�: تغريات طراأت على اجلي�ض الأبي�ض     

القيام مبا  وهو  بهدف حمدد  اأعله-  اإليه  امل�شار  النحو  – على  عام 1991  الأبي�س  اإن�شاء اجلي�س  كان 
اعتقد معظم املقاتلني اأنه يتعلق بالرثاء من خلل امل�شاركة يف عمليات ال�شلب والنهب، والنتقام ملختلف 
اجلرائم املن�شوبة اإىل جون قرنق. ومتيَّز اجلي�س الأبي�س بعد مرور خم�شة وع�شرين عاًما باأمرين اثنني 
هما: ال�شتمرارية، والتغرّي. وتكمن ال�شتمرارية يف حقيقٍة اأن الهدف الأ�شا�شي من اإن�شاء اجلي�س الأبي�س 
ل يزال الدفاع عن اأ�شول ممتلكات املجتمع، والذي يعني على م�شتوى املمار�شة قطعان البقار. ومع ذلك، 
فاإن انت�شار الأ�شلحة احلديثة بني ال�شباب �شاهم يف جعل اجلي�س الأبي�س قوة غري خا�شعة للم�شاءلة يف 
جمتمعه، ومن َثمَّ ا�شعف من ال�شلطات التقليدية. وهي عملية انتهجها على اأي حال قادة اجلي�س ال�شعبي 
لطة الكاملة  لتحرير ال�شودان، الذين راأوا اأن الروؤ�شاء متخلفون وميثلون تهديًدا لرغبتهم يف امتلك ال�شُّ
يف جنوب ال�شودان. ولكن ال�شعوبة املتزايدة يف احل�شول على اأ�شلحة يف ال�شنوات الأخرية، واندلع حرب 
لطات التقليدية والإدارة املحلية واحلركة  اأهلية يف دي�شمرب 2013 �شاهما يف توحيد النوير، وتعزيز قوة ال�شُّ
القدر من  نف�س  على  تكن  – بدرجة مل  الزعماء   زعم  املعار�شة(. وعلوة على ذلك،  ال�شعبية )جناح 
قبل  فيهم  والتاأثري  املقاتلني،  على  ال�شيطرة  من  مزيد  فر�س  على  قادرون  اأنهم  احلرب-  قبل  الو�شوح 
اأن يذهبوا اإىل املعركة؛ للحفاظ على ُح�ْشن �شلوكهم، حتى واإن اأ�شارت الدلئل اإىل اأن املقاتلني مل يتبعوا 

م�شورتهم هذه دائًما. 
ومتا�شيًا مع هذا التطور ودعًما له، التحق عدد متزايد من ال�شباب املتعلم باجلي�س الأبي�س. قد ُيعزى 
قت يف اإثيوبيا طفرة كبرية يف توفري املرافق التعليمية، ارتادها العديد من  ذلك اإىل عدة عوامل: اأوًل، حتقَّ
رت الفرتة النتقالية الوجيزة يف نهاية احلرب الأهلية ال�شودانية الثانية فر�س  النوير ال�شرقيني. ثانًيا، وفَّ
تعليم مل تكن موجودة من قبل. ثالًثا، فرَّ العديد من النوير املتعلمني من املدن الرئي�شية - بور وملكال 
د  تزوَّ واأخرًيا،  الأبي�س.  اجلي�س  اإىل  بع�شهم  وان�شم  عليهم،  القب�س  احلكومة  األَقت  اأن  بعد  والنا�شر- 
اجلي�س الأبي�س منذ بداية احلرب يف دي�شمرب 2013 باأعداد من النوير، الذين ح�شلوا على تعليمهم يف 
اأنهم انتقلوا اإىل مناطق خمتلفة من وليتهم  ا  اأي�شً ال�شتات. اإن ح�شول �شباب النوير على التعليم يعني 
ع اآفاقهم التي لول ذلك لبقيت حمدودة جتاه َمن لي�س من اأبناء ِجْلدتهم،  اأو دولهم اأو خارجها، مما و�شَّ
عهم التعليم على انتهاج املزيد من التفكري النقدي. ول ميكن تقدير درجة تاأثري هذه الطفرة  ورمبا �شجَّ
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يف التح�شيل العلمي ملقاتلي اجلي�س الأبي�س على وجه الدقة. ول ميكننا اإل اأن نخمن فقط – يف الظروف 
واأكرث  ال�شيا�شية،  للأهداف  تقبًُّل  اأكرث  �شيجعلهم  للمقاتلني  العلمي  التح�شيل  املزيد من  اأن  الطبيعية- 

قابلية للن�شباط، واأقل اهتماًما باحلرب امَلْبِنيَّة على النتقام والنهب.
ال�شغار،  ال�شبيان  وجود  م�شتوى  من  ارتفع  قد  الأبي�س  اجلي�س  يف  املقاتلني  ُعْمر  متو�شط  اأن  يبدو 
الذين �شكلوا معظم القوة يف �شنوات اجلي�س البي�س الأوىل وحتى الوقت احلا�شر؛ حيث اإن من املاألوف 
اأن جتد مقاتلني يف الثلثني اأو الأربعني من العمر. ومع ذلك، جتدر الإ�شارة اإىل اأن م�شطلح "ال�شباب" 
كما ي�شتخدمه النيليون ميكن اأن ي�شري اإىل من هم يف �شن 10 �شنوات واىل من ت�شل اأعمارهم اإىل 45 
ر24،  �شنة. ويف حني تو�شلت منظمات حقوق الإن�شان اإىل اأن معظم املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س من الُق�شَّ
فاإن ال�شورة العامة املتداولة وامل�شّلم بها، التي انبثقت من هذه الدرا�شة البحثية، هي اأن باجلي�س الأبي�س 
مقاتلني اأكرب �شنًا يف املتو�شط واأف�شل تعليًما مما كانوا عليه يف املا�شي. واأفاد مقاتلون باأن اجلي�س الأبي�س 
�شمح لقلة من ال�شبيان، الذين تقلُّ اأعمارهم عن 15 �شنة بالن�شمام اإليه؛ لأن الأغلبية مل ي�شتطع مواكبة 
مدى  على  الع�شائر  من  فرعية  جمموعات  بني  مناف�شات  غالًبا  تت�شمن  التي  املطلوبة،  ال�شريعة  الوترية 
ال�شرعة التي ميكن اأن ي�شلوا من خللها اإىل ِوجهتهم. وقال اأحد مقاتليهم: "اإن اأهم �شيء ملقاتل اجلي�س 

الأبي�س هو اأن يكون قادًرا على الرك�س ال�شريع25"
هو  والن�شاء  املقاتلون  قدمه  الذي  الرئي�شي  وال�شبب  به26،  الفتيات  اإلتحاق  الأبي�س  اجلي�س  يقبل  مل 
اأن خو�س الن�شاء للقتال لي�س من تقاليد النوير، كما اأ�شاروا اإىل افتقار الن�شاء اإىل التدريب الع�شكري، 
وعدم قدرتهنَّ على الرك�س ال�شريع. لكن هذه الأ�شباب الأخرية تبدو غري واقعية؛ اإذ اإن ن�شاء املجتمعات 
ْلَن ن�شبة كبرية من املقاتلني يف احلرب �شد الديرغ. وعلوة على  واإثيوبيا قد �َشكَّ اإريرتيا  املُحاِفظة مثل 
ال�شعبية  ال�شودان، واحلركة  لتحرير  ال�شعبي  النظامية يف كل من اجلي�س  القوات  ن�شاء يف  ذلك، هناك 
وعملهن  الربية،  احلياة  وقوات  ال�شرطة  يف  وجودهنَّ  عن  ف�شًل  املعار�شة؛  جناح   - ال�شودان  لتحرير 
لتحرير  ال�شعبية  رئي�س احلركة  ي�شغل من�شب  َمن  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�شافة  ال�شجون.  قوات حر�س  يف 
ال�شودان - جناح املعار�شة –وي�شغل بحكم موقعه ذاك من�شب وزير الدفاع– امراأٌة ُتدَعى اأجنلينا تيني، 

مل تكن لديها خربة ع�شكرية �شابقة.
اأن  الدويل،  ال�شعيد  وعلى  الداخلي يف جوبا،  ال�شعيد  على  الأبي�س  اأعداء اجلي�س  من  العديد  يرى 
اجلي�س الأبي�س يتكون من �شباب يتميزون بالعنف، ول ميكن ال�شيطرة عليهم. وبينما كان عدد كبري من 
َيَزِل احلال على ما هو عليه  اأو ع�شر �شنوات، مل  املدنيني من النوير يحملون مثل هذا الراأي قبل ثماين 
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يف الوقت احلا�شر. ولن ينتق�س هذا من التقارير املُوثَّقة جيًدا حول انتهاكات اجلي�س الأبي�س للمدنيني 
املوجودين يف املدن التي ت�شيطر عليها احلكومة، ولكن وكما لوحظ، مل َتُعْد هناك اأدلة على ال�شلوك ال�شيئ 
الذي ينتهجه املقاتلون يف اأرا�شي النوير مثلما كان احلال قبل ب�شع �شنوات. وبينما ل يزال قتل الدينكا 
يجد �شداه بني املقاتلني، فاإن املقابلت التي اأجريناها يف �شهَرْي يناير وفرباير 2016 مل ت�شّدد على هذ 
الأمر؛ عك�س املقابلت التي اأجراها كاتب هذه الورقة يف العام ال�شابق مع مقاتلي اجلي�س الأبي�س. فبينما 
ا والأقلَّ تعليًما من مقاتلي اجلي�س الأبي�س، الذين اأجرى كاتب هذه الورقة معهم مقابلت،  الأ�شغر �ِشنًّ
ل يعمدون عادًة اإىل انتقاد قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة ورياك م�شار، فاإن 
عت اتفاق  ون عادًة عن غ�شبهم من القيادة التي وقَّ ا والأكرث خربة اأو تعليًما كانوا ُيعربِّ املقاتلني الأكرب �ِشنًّ
لطة  �شلم ل ُيعاِلج الق�شية التي يقاتلون من اأجلها، وهي قتل مدنيني من النوير يف جوبا، واأبَقت يف ال�شُّ
املفاو�شات،  رياك وممثله يف  نكون من�شفني، حاول  القتل هذه )لكي  م�شوؤولية عمليات  لونه  ُيحمِّ رئي�ًشا 
الهيئة  املفاو�شات، ولكن و�شطاء  تعبان دينج، مراًرا وتكراًرا طرح ق�شية عمليات قتل جوبا على طاولة 
ويقول  امل�شاألة(.  معاجلة هذه  مع احلكومة يف عدم  وقفوا  )الإيقاد(  بالتنمية  املعنية  الدولية  احلكومية 
ينتظرون  اإنهم  الأبي�س(  الراأي يف اجلي�س  قادة  اأنهم  نفرت�س  اأن  يجب  )والذين  املقاتلني  هوؤلء  معظم 
عون ا�شتئناف الأن�شطة الع�شكرية قريًبا. وقال اأحد كبار املقاتلني باجلي�س الأبي�س  الفر�شة امللئمة، ويتوقَّ
من جقمري: "كنا نثق يف رياك م�شار واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة، ولكننا اأدركنا 
ا اإن اجلي�س الأبي�س قد تعلَّم من اأخطائه مثل ترك البلدات  الآن اأنهم جتاهلوا م�شاحلنا27!" وقال اأي�شً
التي كان قد �شيطر عليها، واأنه مل تكن له فكرة وا�شحة عن الأهداف التي كان يقاتل من اأجلها؛ لكنه زعم 

اأن اجلولة املقبلة من القتال – التي يظنُّ اأنها واقعة ل حمالة– �شوف ت�شهد تغريات كبرية. 
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�ش�د�ًش�: اجلرائم �شد املدنيني     

من غري املثري للده�شة اأن الت�شاوؤلت التي تدور حول اجلرائم املُرتَكبة �شد املدنيني خلل الغارات التي 
�ُشنَّت على بور وملكال، وغريها من املراكز التي ت�شيطر عليها احلكومة، لي�شت مادة متداولة كثريًا بني 
ردود  وانق�شمت  الدرا�شة.  هذه  �شياق  يف  الورقة  هذه  كاتب  قابلهم  الذين  الأبي�س،  اجلي�س  يف  املقاتلني 
اأّي  باإرتكاب  املقاتلني العرتاف  اأولهما، رف�س   : نْيِ باملتناق�شَ ، ميكن و�شفهما  نْيِ �ِشقَّ اإىل  املقاتلني عموًما 
رها؛ لأن رجال  جرائم؛ وثانيهما، تاأكيدهم على اأن اإ�شاءتهم التعامل مع املدنيني من الدينكا لها ما ُيربِّ
ر وراء اإ�شاءة معاملة املدنيني من الدينكا  الدينكا ُمدانني بقتل النوير يف جمزرة جوبا. وهذا يعني اأن املرُبِّ
الذين كانوا  اأولئك  اأن  املقاتلني يف  اأحداث ملكال، جادل بع�س  الرغبة يف النتقام. ويف �شياق  يكمن يف 
وا اإىل خميمات حماية املدنيني التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان، اأما  معادين للحكومة، َفرُّ
الذين َبُقوا يف املدينة فاإنهم كانوا حلفاء للحكومة؛ ومن ثم هناك ما يكفي من املربرات للهجوم عليهم. 
وقال اآخرون اإنهم �شاعدوا النوير املقيمني يف املخيمات على املغادرة، و�شاعدوا الن�شاء والأطفال املقيمني 
يف املدينة على الدخول اإليها، وتطوعوا بالقول باأنه مت ُقِتل كافة الرجال الذين ُوجدوا يف املدينة التي كانت 
حتت �شيطرة احلكومة رمًيا بالر�شا�س؛ بافرتا�س اأنهم - اأو من املحتمل اأنهم- من ُجند احلكومة الذين 
هم الر�شمي، وارتَدْوا ملب�س مدنية. وتو�شح حقيقة قتل  تخلَّْوا -عند مواجهتهم لهزمية و�شيكة- عن ِزيِّ
نِّ من الرجال ب�شورة روتينية اأن النتقام كان هو ال�شغل ال�شاغل للمقاتلني ولي�س ا�شتنادَا اإىل  كبار ال�شِّ
ذلك املنطق. لقد كان النتقام هو الدافع وراء عملياتهم، ولي�شت الهوية الِعْرِقيَّة املحددة حينما اعتربوا 
النوير - الذين ظلوا يف حكومات الوليات بعد عمليات القتل يف جوبا اأو ظلوا يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير 

ا.  ال�شودان- اعتربوهم من الدينكا وقتلوهم اأي�شً
زعمائهم  ِمن  اأن  خمتلفة  ع�شائر  اإىل  ينتمون  ممن  الأبي�س  للجي�س  التابعني  املقاتلني  كافة  وذكر 
رهم من حرق اأماكن طهي الطعام، اأو العتداء على الن�شاء  وقادتهم امللهمني، مثل داك كويث، َمن حذَّ
عمليات  وبعد  باملقاتلني،  ليلتحقوا  الزعماء  بع�س  جاء  ال�شرقيني،  اجليكانيني  بني  ومن  الغارات؛.  اأثناء 
ال�شتيلء على مدينة حكومية ما كان هوؤلء َيدعون باإحلاح اإىل اإر�شال ال�شباب اإىل املناطق النائية لإقامة 
خطوط دفاعية، ومن ثم يَحّدوِا من ا�شتهدافهم للمدنيني. كما األقى الزعماء حما�شرات على املقاتلني يف 
املدن حول انتهاج ال�شلوك ال�شحيح جتاه املدنيني. وقال بع�س الزعماء للمقاتلني باأنهم اإذا اأقدموا على 
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اغت�شاب الن�شاء، ف�شت�شيبهم اللعنة اأو ميوتون يف املعركة. ورغم اجلهود التي بذلها الزعماء، اعرتف 
وقد  اغت�شاب.  جرائم  بارتكابهم  �شمنيًّا-   - مقابلت  الورقة  هذه  كاتب  معهم  اأجرى  الذين  املقاتلون 
عوقب مرتكبو اجلرائم بحق الن�شاء باملوت يف املعركة نف�شها. ونفى كل َمن اأُجِريت معهم مقابلت مقتل 
النوم على فرا�س يح�شلون عليه  اأنه مت حتذيرهم من خطورة  ال�شرقية  اأي طفل. وذكر مقاتلو جيكاين 
من خلل النهب وال�شلب، واأن عليهم ت�شليم مثل هذه الغنائم والتخلِّي عنها28. ورغم �شعوبة تف�شري هذا 
الأمر، فاإن من الروؤى املُكت�َشبة من هذه التوجيهات اأن نهب ممتلكات العدو مقبول من حيث املبداأ، ولكن 
اأيٌّ  معاَقبة  تتم  مل  باأنه  مقابلت  معهم  اأُجِريت  َمن  كل  اأقرَّ  وقد  القواعد.  ببع�س  اللتزام  الواجب  من 
عن�شر من مقاتلي اجلي�س الأبي�س يف اأي وقت م�شى نتيجة �شوء تعامله مع املدنيني. كما اأفاد اأحد القادة 
باأنه - هو و زعماء اآخرون غريه - عاتبوا ال�شباب املُذِنبني علًنا، مما اأدى اىل ت�شويه �شمعة هوؤلء ال�شباب 
وت�شويه �شمعة عائلتهم.29 وخلل ذلك عرّب زعماء النوير علًنا عن حزنهم ال�شديد من انهيار القواعد 
التقليدية للحرب، والتي كانت - ح�شب قناعاتهم- قد ت�شّدد يف اأوقات �شابقة على حماية املدنيني والن�شاء 

والأطفال.
ا على غريهم من اجلماعات امل�شلحة يف جنوب ال�شودان،  وينطبق انهيار القواعد التقليدية للحرب اأي�شً
التي ُيَعدُّ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان الأهمَّ من بينها، والذي ي�شهد �شجله بتاريخ طويل من الق�شوة. 
وكما َعَمد اجلي�س الأبي�س اإىل معاقبة كل الدينكا على اأفعال حفنة �شغرية يف جوبا، مار�س اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان على نحو روتيني العقاب اجلماعي، مثل اإر�شال املخالفني اإىل امليدان دون طعام، مما 
جوًعا.  ميوتون  الأحيان  بع�س  يف  افرادها  وترك  املحلية،  للمجتمعات  الغذائي  املخزون  �شلب  عنه  ينتج 
وباملثل، ُيحتَمل اأن ت�شن غارات ع�شوائية باملدفعية على قرى ُيعتقد اأنها داعمة للمتمردين، وهو الأمر الذي 
يجعل زراعة الأرا�شي اأمًرا �شعًبا اأو ُم�شتحيًل. وبالإ�شافة اإىل ذلك، كان من ممار�شات اجلي�س ال�شعبي 

م للن�شاء، و�شيا�شة عدم اأخذ اأي اأ�شرى.  لتحرير ال�شودان حرق القرى، والغت�شاب املُنظَّ
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�ش�بًع�: اجلي�ض الأبي�ض يف �ش�حة املعركة     

لول  املعار�شة  جناح   - ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  كبرية  ع�شكرية  انت�شارات  لتتحقق  كانت  ما 
اجلي�س الأبي�س، ولكن التكيف املحدود للجيو�س البي�شاء مع اأ�شاليب احلروب احلديثة، وكذلك افتقارها 
لأهداف طويلة املدى يقودنا ل�شرح الإجنازات الع�شكرية القليلة التي حتققت للمعار�شة امل�شلحة بنهاية 
احلرب )ونق�شد هنا النهاية املفرت�شة للحرب مع توقيع �شيلفا كري على اتفاقية َحلِّ النزاع يف جمهورية 
جنوب ال�شودان(. ورغم ازدراء مقاتلي اجلي�س الأبي�س عادًة للجي�س النظامي، فقد �شارت قوات احلركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة يف منطقة اأعايل النيل، على نحو كبري، حتت قيادة اجلرنال 
ن من ب�شط �شيطرته الكاملة على القوات وغري  جاروث جاتكوث عند بداية احلرب. ولكن لأنه مل يتمكَّ
قادر على اإطعامهم، عاد معظم اأفراد القوات اإىل جمتمعاتهم، ثم ان�شموا بعد ذلك بت�شجيع من جاروث 
اإىل اجلي�س الأبي�س. ومع اأن خربتهم الع�شكرية نالت العرتاف فاإنهم اأُجربوا على قبول ثقافة اجلي�س 

الأبي�س، مبا فيه من هيكل قيادته الأفقي اإىل َحدٍّ كبري.
ويف �شمال منطقة اأعايل النيل، عمل اجلي�س الأبي�س ب�شكل وثيق مع القوات النظامية التابعة للحركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة. واأحكم اجلي�س الأبي�س اجليكاين ال�شرقي وحده قب�شته على 
ي الأ�شلحة والإمدادات من اجلي�س  مانثياجن، وجمام، وتاجنريل، ومابان وهو يف طريقه اإىل ال�شمال لتلقِّ
بعد  الأبي�س  وتعاون اجلي�س  ال�شودان.  الأبي�س يف  النيل  لولية  ال�شريط احلدودي  املوجود على  الأ�شود، 
ذلك مع القوات النظامية يف ال�شيطرة على ملوط، وهي نقطة دخول حا�شمة اإىل حقول بوليت�س النفطية، 
ف تقدم القوات لأ�شباب غري وا�شحة. ويف الوقت نف�شه، اندجمت فرقة لواء خا�شة باجلي�س  وبعد ذلك توقَّ
بحيث  ة  بِدقَّ مت�شابكة  ل�شبكة  ا�شم عربي  )وهو  �شلكي  ا�شم  واتخذت  مقاتل،   1500 نة من  -ُمكوَّ الأبي�س 
ن  ميكنها اإلتقاط كمية هائلة من الأ�شماك( - يف قوات جون�شون اولوجن النظامية، وهي ف�شيل خا�س ُمكوَّ

من ال�شلك والنوير على َحدٍّ �شواء.
ا ب�شكل وثيق مع اجلي�س النظامي التابع للحركة  ويف ولية جونقلي، عملت قوات اجلي�س الأبي�س اأي�شً
النا�شر  ت�شم  التي  املنطقة  يف  احلال  عليه  كان  مما  اأكرث  املعار�شة  جناح   - ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
اجلي�س  مع  وحتالف  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  على  قديت  بيرت  اللواء  مترد  فهناك،  ملكال.   -
الأبي�س، مع احلفاظ على انف�شال الهيكل النظامي لكل منهما، و�شيطر على مدينة بور يوم 18 دي�شمرب 
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قديت  اإىل  اأمًرا  ريك  ه  وجَّ اأن  بعد  الهجوم  ف�شل هذا  وقد  امل�شرية جتاه جوبا.  معًا يف  �شرعا  ثم   ،2013
ه املقاتلون يف اجلي�س الأبي�س - الذين اأُجِريت معهم مقابلت يف �شياق هذه  بوقف تقدمه، وهو اأمر َعدَّ
اأوامر بالهجوم على جوبا وحدها مع تزايد دفاعاتها، التي  ْوا  الدرا�شة- خطاأً كبرًيا. ولكنهم عندما تلقَّ
توفرت بعد ان�شمام املزيد من وحدات الدفاع الوافدة موؤخًرا من قوات اجلي�س الأوغندي، اأوقف اجلي�س 
ا تقدمه، وعاد اإىل مدينة بور! ويف الوقت نف�شه، ُعنيِّ قديت مرة اأخرى يف م�شقط راأ�شه، ولية  الأبي�س اأي�شً
الوحدة، وِحلَّ حَملَّه اللواء �شاميون جاتويك، اأحد اأبناء املنطقة. وُعنيِّ جاتويك يف وقت لحق رئي�شًا لأركان 

قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة. 
يبداأ التخطيط ل�شن غارات اجلي�س الأبي�س على م�شتوى الع�شائر، ورمبا ي�شتمل على اجتماعات بني 
قادة الع�شائر وكبار قادة اجلي�س الأ�شود، التابعني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة، 
مروًرا بالعديد من وحدات الع�شائر الفرعية. ولأن اتِّخاذ القرار ُيبَنى على الإجماع، فقد يوؤدي اعرتا�س 
ع�شرية فرعية واحدة اإىل اإجها�س العمل الع�شكري املقرتح. ول ي�شارك الزعماء يف التخطيط للمعارك 
الن�شاء  الت�شرف، وعدم العتداء على  ُح�ْشن  اإلتزام  اإىل  املقاتلني  هون  وُينبِّ الفعلية، بل يدعمون احلملة 
لقبائل  )الأنبياء(  الروحيون  القادة  وي�شارك  مبجتمعاتهم.  العار  اإحلاق  اأو  املباين،  حرق  اأو  والأطفال، 
ق�شايا  بعدة  امَل�َشا�س  من  املقاتلني  ر  حذَّ الذي  كويث-  داك  -خ�شو�شًا  املرحلة  هذه  يف  اأحياًنا  النوير 
اأخلقية، واأعطى تعليمات حمددة ل علقة لها يف ظاهر الأمر بالهجوم الفعلي، ويبدو اأنها متعلقة، نوعًا 

ما، بتنظيم الهجوم.
وتتعر�س وحدات الع�شائر التي يكون اأداوؤها �شعيًفا، اأو اأظهرت ُجْبنًا يف املعركة اإىل الإذلل بتكليفها 
وُيَعدُّ اخلوف من العار عامًل م�شاهما يف ت�شجيع  رة اجلي�س يف املعركة املقبلة.  �شة ملُوؤخِّ باملهام املُخ�شَّ
يف  والفتيات  والأقران  الأ�شرة  وت�شتهزاأ  احلرب.  وخو�س  الأبي�س،  اجلي�س  اإىل  الن�شمام  على  ال�شباب 

معظم الأحيان، بل ُيِهينون، اأيَّ �شابٍّ يرف�س الن�شمام اإىل اجلي�س الأبي�س.
ومن الأمور احلا�شمة يف تنظيم اجلي�س الأبي�س اتِّخاذ الرتتيبات املتعلقة بالغذاء والإمدادات الأخرى، 
الطعام،  امل�شاعدة يف جمع  اأجل  ال�شغار جهدهم من  التجار  يبذل  كما  �شوؤون احلملة.  لت�شيري  اللزمة 
وكذلك من اأجل امل�شاهمة ب�شكل �شخ�شّي يف هذه الإمدادات. ويف املناطق القريبة من اإثيوبيا، ُيجَمع املال 
يف بع�س الأحيان من اأفراد املجتمع املحلي، اأو يف ال�شوق، وُينَقل عرب احلدود ل�شراء ال�شلع املطلوبة. وغالًبا 
ما يكون الهدف امل�شتهدف بالهجوم على م�شافًة بعيدة، كما كان احلال ملقاتلي اجلي�س الأبي�س يف النا�شر 
باع نظام  اإتِّ ل املقاتلون  ُيف�شِّ اأيام ملهاجمة ملكال. ويف مثل هذه احلالت،  اأربعة  عندما �شاروا على مدى 
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عون اأنها تبطئ �شريهم. ول يرافق املقاتلني  رة العادية، ولي�س اللحوم؛ اإذ يدَّ رة الرفيعة والذُّ غذائي من الذُّ
يف اجلي�س الأبي�س اأيُّ ن�شاء اأو فريق دعم يف هذه امل�شريات، واإمنا يتقدم املقاتلون فيتبعهم الآخرون.

بينما ي�شتهر بيرت قديت بقدرته على تعبئة واإذكاء روح جنوده النظاميني قبل خو�س املعركة بحثِّهم 
على عدم اخلوف من املوت، فاإن مقاتلي اجلي�س الأبي�س ي�شرون باأنه ل تنتابهم اأيُّ خماوف قبل الذهاب 
اىل املعركة، ولي�شوا يف حاجة اإىل رفع ُروحهم املعنوية. ويوؤكد ما �شبق قوُل اأحد املقاتلني: "حتتاج عنا�شر 
]يف اجلي�س الأبي�س[ ل نخ�شى  اجلي�س الأ�شود اإىل مثل هذه املحا�شرات ، لأنهم لي�شوا �ُشجعاًنا، ولكننا 
ت�شعر  لن  املعركة  ُقتلوا يف  اإذا  اأنه  املقاتلون  اأكد  كما    ." ]حما�شرات كهذه[30  اإىل  بحاجة  ول�شنا  املوت، 
�شبقه  الذي  عاء  الدِّ فاإن  الأخري كاذًبا،  عاء  الدِّ يبدو  وبينما قد  اأ�شدقاوؤهم باحلزن عليهم.  اأو  اأُ�َشرهم 
ة لل�شباب املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س؛ ف�شًل عن ازدرائهم  ُيعربِّ عن اأيديولوجيا الثقافة الذكورية والَقَدِريَّ
عى اأنه قد بدا بالفعل على وجوه املقاتلني يف اجلي�س  ز هذا زعم مراقٌب خارجيٌّ ادَّ للجي�س الأ�شود. وقد عزَّ
الأبي�س عدم اخلوف يف �شاحة املعركة، بل مل َتْبُد على وجوههم اأي م�شاعر عند موت رفاقهم، وكانت اأُ�َشر 

املقاتلني تعلم بب�شاطة مبوت ذويها من خلل �شوت اأعرية نارية ُتطلق خارج ديارهم31. 
الكحول واملخدرات مل حتطم �شباب  اأن  اإىل  اأو  ال�شجاعة،  اإىل الرتكيز على مفهوم  ُيعزى ذلك  رمبا 
النوير؛ على عك�س ما تفعل مع غريهم من ال�شباب يف اأجزاء اأخرى من اأفريقيا، اأو اإىل التاأثري الكبري الذي 
ما يزال يحظى به الزعماء  الكبار لدي املقاتلني من ال�شباب. واأيًّا كان ال�شبب، فلم تتوفر اأدلة كافية عن 
تناول املقاتلني للم�شروبات الكحولية قبل النزول اإىل �شاحة القتال. ومع ذلك، فبمجرد ا�شتيلء املقاتلني 
ال�شغط  اأنها و�شيلة فعالة ملعاجلة  ا منهم  الكحولية؛ ظنًّ امل�شروبات  ت�شيع معاقرة  على مدينة من املدن، 

النف�شي الذي يقع املقاتلون حتت وطاأته.
ول تقع غارات اجلي�س الأبي�س اإل يف و�شح النهار؛ لأن املقاتلني َينُظرون اإىل الهجوم يف ُجْنح الظلم 
ذون عمليات حرب الع�شابات. ويرجع ال�شبب  على اأنه خدعة ُم�ِشينة. كما اأنهم ل ين�شبون كمائن، اأو ُينفِّ
اإن عدم قدرة  ال�شباط قال  اأحد  اأن  القيام بذلك، رغم  يهم تدريبات على  تلقِّ اإىل عدم  الأمر  يف ظاهر 
املقاتلني على تنفيذ هذه العمليات ُيَعدُّ اأحد اأكرب اأوجه الق�شور لدى مقاتلي اجلي�س الأبي�س. وعند نزول 
املقاتلني اإىل �شاحة املعركة، يرتدون ال�شراويل الق�شرية، ول يرتدون الُقْم�شان، ويربطون حول ِجباههم 

نًة بلون واحد؛ لأغرا�س متييزهم عن �شواهم. ُع�شابة من القما�س، ُملوَّ
ومن امل�شكلت الكبرية التي يعاين منها اجلي�س الأبي�س الفتقار اإىل العدد الكايف من الأ�شلحة ال�شغرية 
واخلفيفة، ففي املعارك املبكرة قد متتلك قوة مهاجمة ي�شل عدد اأفرادها مائة َفْرٍد من املقاتلني ن�شف 
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د�شتة )6 قطع( من الأ�شلحة احلديثة، وتكون خزانات الر�شا�س يف كل قطعة �شلح من هذه الأ�شلحة غري 
الكايف من  الدعم  يتوفر  وال�شكاكني. ومل  الرماح  �شوى  املقاتلني  اأغلبية  بينما ل ميتلك  بالكامل،  ممتلئة 
مدفعية اجلي�س الأ�شود طوال فرتة احلرب، كما مل ميتلك املقاتلون يف اجلي�س الأبي�س اأي اأ�شلحة اأخرى 
غري الأ�شلحة ال�شغرية مثل البنادق من نوع اإيه كي AK- pattern rifles ، وقاذفات القنابل ال�شاروخية 
اإل نادرًا. وبالطبع فاإن الدافع الكامن وراء غاراتهم هو احل�شول على الأ�شلحة احلديثة. وعلى عك�س ما 
يحدث يف اأي قوة نظامية، فاإن الأفراد املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س لهم احلق يف الحتفاظ باأي �شلح قد 
هم بال�شعور بالأمان، وتاأمني �شروريات احلياة؛ فهذا  دُّ يح�شلون عليه. وح�شولهم على هذه الأ�شلحة مُيِ
هو الدافع وراء الن�شمام اإىل اجلي�س الأبي�س. ويف ظل هذه الظروف، ُتَعدُّ الغارات الأولية �شد القوات 
الأبي�س  بعد جتهيز اجلي�س  املقاتلني. حتى  باعرتاف  تقريًبا،  انتحاريًة  ت�شليًحا جيًدا  امل�شلحة  التقليدية 
ملقاتليه ب�شورة اأف�شل، مل ُت�شاِه اإمكانيات قواته من العتاد الع�شكري اإمكانيات جي�س احلكومة، الذي كانت 

تدعمه القوات الأوغندية دعًما جويًّا.
يثري  اأن  دون  المكان  بقدر  �شديدًا  اقرتابًا  القرتاب من هدفه  الأبي�س  الهجوم مبحاولة اجلي�س  يبداأ 
�س لق�شف مدفعي، ثم ي�َشنِّ غارات مكثفة و�شريعة. وبناًء عليه، فاإن اأعظم م�شادر  النتباه؛ حتى ل يتعرَّ
الأعداد  العدو، من خلل  قلوب  الرعب يف  واإلقاء  املفاجاأة  تتمثل يف عن�شَري  الأبي�س  لدى اجلي�س  القوة 
الأ�شلحة والذخرية احلديثة، ل  املُهاِجمة. ونظًرا لعدم كفاية  القوة  ، وروح اللتزام لدى  للمقاتلني  املهولة 
َي�ْشَرع املقاتلون يف اإطلق النار حتى يكونوا على ُبْعد ثلثني مرًتا، واإىل اأن ُيطِلق قائد الف�شيل النار اأوًل. واإذا 
مت اجتياح جنود العدو يف خنادقهم - اعرتف مقاتلو اجلي�س الأبي�س مبح�س اإرادتهم باأنهم ل ياأخذون جنود 
العدو اأَ�ْشرى- ف�َشْرَعان ما ت�شقط احلامية بني اأيديهم. وعلى �شعيد الواقع، عادًة ما ينتهي القتال يف اأقل 
هون اأ�شلحتهم ال�شغرية ل�شرب الدبابات،  من �شاعة. وقد َي�شُعف اأمل مقاتلي اجلي�س الأبي�س عندما ُيوجِّ

ولكنهم يحاولون بدًل من ذلك الق�شاء بب�شاطة على حاملي الأ�شلحة الآلية يف اأبراج الدبابات؛ اأو جتنُّبها.
املدافعة  القوات  تكون  ل  حيث  بالن�شر،  ب�شرعة  تنتهي  اأن  ميكن  فاإنها  ب�شرعة،  املعركة  تبداأ  مثلما 
قوات  مواقع  من  قريبة  مواقع  من  �َشنِّ هجومه  على  قادر  الأبي�س  اجلي�س  كان  اإذا  ال�شمود  على  قادرة 
اجلي�س  مقاتلي  فاإن  الهجوم،  هذا  اأمام  ال�شمود  على  قادرة  احلكومية  القوات  كانت  واإذا  احلكومة. 
اأ�شرع وقت ممكن عن نريان  يبتعدون يف  وبالتايل  مهم،  تقدُّ بقدر �شرعة  الأبي�س �شرعان ما يرتاجعون 
الأ�شلحة ال�شغرية. ووفًقا ملا قاله اجلرنال جاروث جاتكوث، الذي كانت له جتربة طويلة يف �شوؤون اجلي�س 
الأبي�س: "اإن عمليات تراجع قوات اجلي�س الأبي�س ميكن اأن تكون اأ�شرع من عمليات تقدمها، وقد تكون 
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ا�شًا بني  غري من�شبطة32!" ومع ذلك، فاإن احلديث عن عمليات الن�شحاب والتقهقر ُيعترب مو�شوعًا َح�شَّ
املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س، طاملا اأن اأثرها ينعك�س �شلًبا عليهم وعلى اأُ�َشرهم وع�شائرهم وقبائلهم. وقد 
اأنكر البع�س وجود اأي حالة ِفرار للجي�س الأبي�س من املعركة. ويف حني تغلَّب اجلي�س الأبي�س مراًرا على 
مقاومة القوات احلكومية يف بور وملكال، فاإن جنوده مل يتمكنوا من اإحكام قب�شتهم على النا�شر وليود 
رغم حماولتهم الدوؤوبة. وقد يرجع �شبب ذلك يف ظاهر الأمر اإىل اإ�شرتاتيجيات الدفاع املتفوقة، التي 

نت اخلنادق العميقة والأ�شلك ال�شائكة. ت�شمَّ
واإذا �شيطر اجلي�س الأبي�س على مدينة من املدن، ف�َشْرَعان ما تّتجه قواته اإىل ال�شلب والنهب. ويف 
اأبًدا على  اأحد  يقدر  ول  املقاتلني،  والن�شباط عند  النظام  ب�شكل كامل مبادئ  تنهار  الظروف، قد  تلك 
رة  اإحكام ال�شيطرة عليهم. وقد �شكا َجْمٌع من املقاتلني -مازحني- من متتُّع املقاتلني املتمركزين يف ُموؤخِّ
نات  اجلي�س باملوقع الأف�شل لل�شلب والنهب. وهناك تقييم غري ر�شمي يف حالة الن�شر اأو الهزمية لأداء املُكوِّ
الأفراد املقاتلني وجمتمعاتهم املحلية. وبناًء عليه،  الأداء، �شلًبا على  املختلفة للهجوم و�شينعك�س �شعف 
ن بعني العتبار يف اأي معركة م�شتقبلية. ول يب�شر انت�شار اجلي�س الأبي�س حتًما باخلري  يوؤخذ هذا املُكوِّ
ون موؤيدين للحكومة. اأما النوير النازحني يف مواقع خميمات  لل�شكان املحلّيني من غري النوير، الذين �شُيَعدُّ
حماية املدنيني، التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�شودان مبنطقة اأعايل النيل، فقد يخرجون من 
الذين من  املقيمني،  للمدنيني  اإيذاء  اأو يف عمليات  والنهب،  ال�شلب  للم�شاركة يف عمليات  املخيمات  تلك 

وهم اإىل اللجوء اإىل مواقع خميمات املدنيني. املحتمل اأن يكونوا قد اأ�شاءوا معاملتهم �شابًقا، وا�شطرُّ
اإن ال�شتيلء على مدينة قد يعني ال�شتيلء على الدبابات، ولكن املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س ل يعرفون 
كيفية ت�شغيلها، وحتى اإن �شاركتهم قوات اجلي�س الأ�شود التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح 
ا اإىل املهارات الفنية اللزمة لذلك؛ لأن النوير املقاتلني يف  املعار�شة يف �َشنِّ الهجوم، فقد يفتقرون اأي�شً
. وي�شهل تفنيد مزاعم وفود  ليبلغوا هذا احَلدِّ ُيدربون  ال�شودان مل يكونوا عادًة  ال�شعبي لتحرير  اجلي�س 
ال�شودان - جناح  لتحرير  ال�شعبية  باحلركة  الع�شكرية اخلا�شة  اإىل احلملة  النطاق  وا�شع  دعم خارجي 
كبري  َحدٍّ  اإىل  قواتها  ن  تتكوَّ العملية،  املمار�شة  �شعيد  على  اأنه،  تفيد  التي  احلقيقة  خلل  من  املعار�شة 
من اجلي�س الأبي�س، الذي يعاين مقاتلوه من اإعداد بالغ ال�شوء. وكان اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
د الأ�شلحة الرئي�شي، دون ق�شد منه، للجي�س الأبي�س. ورغم حالة عدم ان�شباط مقاتلي اجلي�س  هو ُمورِّ
وت�شيري  اللزمة،  نقاط احلرا�شة  ن�شر  اإىل  املدن  ال�شتيلء على مدينة من  بعد  يعمدون  فاإنهم  الأبي�س 

دوريات على حدودها اخلارجية؛ خوًفا من اأن ت�َشنِّ احلكومة غارات م�شادة.
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بعد مرور فرتة وجيزة )ترتاوح عادة بني 2- 4 اأيام(، يرغب مقاتلو اجلي�س الأبي�س عادًة يف العودة 
ِلني بالغنائم، وتاركني املدينة حتت �شيطرة جمموعة ثابتة �شغرية  اإىل ديارهم واإىل ُقْطَعان ما�شيتهم؛ حُممَّ
العدد من قوات اجلي�س الأ�شود، التابع للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة. وعندما يدرك 
اأن  املحتمل  من  حني  كل  الإمدادات  اإليها  ت�شل  التي  احلكومية  القوات  اأن  الأ�شود  اجلي�س  اأفراد  بع�س 
ية على �شلب ونهب املدينة، والن�شمام اإىل اجلي�س الأبي�س املُغاِدر، وبذلك يرتكون قوات  تعود، َيعِقدون النِّ
اجلي�س الأ�شود املتبقية اأكرث ُعر�شة للهجوم. وبالطبع فاإن هذه التجربة الواقعية اأو�شحت مراًرا وتكراًرا، 
ا، بدعم من  َي�ُشنُّ هجوًما م�شادًّ اأن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، يف كثري من الأحيان، �َشْرَعان ما 
اللتحاق  اإىل  املدافعة  القوات  َتعِمد  قد  ولذلك  ه،  دَّ �شَ املدافعة  القوات  ت�شتطيع  ل  الأوغندي،  اجلي�س 
اأخرى  لغارات  لحق  وقت  يف  امل�شرح  يتهياأ  وبهذا،  الريف.  يف  املختلفة  املواقع  لتاأمني  الأبي�س؛  باجلي�س 
َي�ُشنُّها اجلي�س الأبي�س. وجتتمع عوامل - مثل احلالة النف�شية للمقاتلني باجلي�س الأبي�س، وافتقارهم اإىل 
الن�شباط، واللتزام املحدود باأهداف �شيا�شية طويلة املدى، والرتكيز على الأو�شاع احلالية الذي يبلغ 
قة عليها تقنيًّا يف ظروف ع�شيبة، ولكن بعد ذلك ل تكون  نها من التغلب مراًرا على قوات ُمتفوِّ مدى متكُّ
اأمن  اأو �شمان  احتلتها،  التي  الَبْلَدات  تلك  اإدارة  ناهيك عن  انت�شارها؛  تعزيز  على  قادرة  القوات  هذه 
ال�شكان، اأو اإعادة اخلدمات العامة اإىل �شابق عهدها. وقد �شجعت الدورة  املتكررة للنت�شارات الع�شكرية 
التي تعقبها الكوارث، القيادة الع�شكرية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة، على تدريب 
املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س ودجمهم يف اجلي�س الأ�شود. وقد حدث بع�س التقدم يف هذا ال�شدد، ولكن 

حينما انتَهت احلرب ر�شميًّا يف اأغ�شط�س 2015، �شارت التدريبات حمدودة للغاية. 
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ث�مًن�: املُ�شتقَبل      

يف العام الأول من احلرب الأهلية، كانت الإجابة على �شوؤال ماذا يريد ُمقاتلو اجلي�س الأبي�س من احلرب؟ 
هي دائًما "قتل الدينكا". وبعد اأكرث من عامني من بدء احلرب، وجد هذا ال�شوؤال اإجابًة اأكرث عقلنية، 
قبيلة  اأفراد  قتل  من  كثرًيا  الأبي�س  اجلي�س  ُمقاتلو  ي�شتِفْد  ومل  وا�شحة.  اإجابة  دائمًا  تكن  مل  اأنها  رغم 
الدينكا، وباتوا يف و�شع �شديد احلرج حتيط بهم خماطر احلرب؛ ول �شيما عملية ال�شلم واتفاق ال�شلم. 
الدينكا يف بحر  اأفراد قبيلة  يكاَبد  لُت�شَبع حتى  َتُكْن  ُت�شَبع، ومل  اأن رغبتهم يف النتقام مل  اأغلبهم  وذكر 
ى �شيلفا كري من من�شبه. وعليه، فاإن كراهية قبيلة الدينكا ت�شرب بجذورها  الغزال وجوبا الآلَم، ويتنحَّ
عميًقا وتنعِك�س يف طلب اجلي�س الأبي�س اأن ُيغادر "اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- الدينكا" )بعبارة 
( اإقليم النوير، واأنه ينبغي األ يعمل اأيٌّ فرد  اأخرى، الدينكا واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ُمندجَمنْيِ
الِعْرِقيَّة، التي  اأن يعرف املُقاتلون فكرة الفيدرالية  اأفراد قبيلة الدينكا يف احلكومات املحلِّية. ودون  من 
ا يف اأعقاب احلرب بداأوا ينادون بها. ولكن يجب التاأكيد على اأن كراهية قبيلة النوير  باتت مو�شوعية جدًّ
رة يف: اأوًل، املناف�شة التاريخية على املوارد يف �شياق من النُّدرة؛ وثانًيا، التناف�س داخل  لقبيلة الدينكا ُمتجذِّ
حركة اأنيانيا – 2 ) انيانيا – تو( وبينها وبني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان واجلي�س ال�شعبي لتحرير 
لطة يف الدولة. والتعبريات الرئي�شية عن  ال�شودان؛ لل�شيطرة على اجلماعات املُ�شلَّحة، وبالتايل على ال�شُّ
هذا الَعَداء هي النق�شام الذي قادته قبيلة النوير داخل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف عام 1991، 
اأفراد قبيلة النوير يف جوبا يف  رًا عمليات قتل  اأفراد قبيلة النوير على بور يف عام 1991، وُموؤخَّ وهجوم 
ك بيولوجي؛ لأن هناك عدًدا من حالت التزاوج غري  منت�شف دي�شمرب 2013. اإن الكراهية لي�س لها حُمرِّ
لي�شت  والكراهية  النوير.  قبيلة  الندماج يف  لقبول  املرونة  عالية من  وهناك درجة  القبائل،  بني  القليلة 

نة؛ لكن حتليل تلك الظروف يقع خارج جمال هذه الأُطروحة. ا، ولكنها نتاج لظروف ُمعيِّ ة اأي�شً ِفْطِريَّ
هناك بع�س الوعي بني مقاتلي اجلي�س الأبي�س الأكرث قدرًة على التعبري اأو الأكرث ثقافًة باأنه رغم اأنهم 
هم الذين اأ�شعلوا احلرب على نطاق وا�شع، ولي�س اجلي�س الأ�شود، ودفعوا ثمًنا باهًظا؛ فاإنهم مل يك�شبوا 
�شيًئا من ال�شلم! وقال اأحد املقاتلني من املتعلمني اإنه �شعر بـ "اخليانة"، يف حني قال اآخر: "�شنمَنح رياك 
لتحرير  ال�شعبي  �شيلفا كري ومغادرة اجلي�س  ذ مطالبنا، وهي عزل  ُتنفَّ فاإذا مل  اأ�شهر.  اأو ثلثة  �شهرين 
الآراء  ُمعتِنقي هذه  ولكنَّ  الأقلية حاليًّا،  تعتنقها  الآراء  اإىل احلرب"33. وهذه  اإقليمنا، ف�شنعود  ال�شودان 
ِر كما  ب باأن الأمور مل جَتْ هم قادة اجلي�س الأبي�س وقادة الراأي فيه. والأكرث �شيوعًا هو وجود م�شاعر غ�شِ
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ع لها، بدًل من وجود راأي وا�شح باأن قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة  هو ُمتوقَّ
قد ا�شتغلَّتهم للو�شول اإىل اتفاق �شلم، والآن تتجاهلهم. �شارت املُ�شكلة متفاقمة؛ لأن املقاتلني عادًة ما 
ث اإليهم يف اأي  يزعمون اأن ل اأحد من قيادات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شةقد  حتدَّ
وقت م�شى حول عملية ال�شلم اأو عن اتفاق ال�شلم؛ وهذا غري �شحيح متاًما، على النحو الوارد اأعله. 
لون  وقد لحظ عدٌد من املقاتلني اأن كبار عنا�شر اجلي�س الأبي�س الذين اندجموا يف اجلي�س الأ�شود �شُيمثِّ
ر اأحد املقاتلني- فاإن اجلي�س الأبي�س يحتل  م�شاحلهم. واإذا مل حُتظ هذه امل�شالح بالهتمام - كما حذَّ

نه من اإ�شعاف مكانة احلكومة.  دًا مُيكِّ و�شعًا جيِّ
وي�شمل الأ�شخا�س الذين يحظون باحرتام مقاتلي اجلي�س الأبي�س حُمافظ حملية �شوباط، ديور توت، 
امليدان  يف  وقًتا  ْوا  َق�شَ الذين  مانيانغ؛  �شايوت  اأدار،  حملية  وحمافظ  ثور،  كوجن  اأكوبو،  حملية  وحمافظ 
فون �شعبهم وُيطِلعونه على التطورات، وقد عملوا من اأجل دمج اجلي�س الأبي�س يف اأجهزة الأمن املحلية.  ُيثقِّ
ومن املُثري للهتمام اأن جون�شون اأولوين، الذي ينحدر من قبيلة ال�شلك، يحظى باإعجاب وا�شع النطاق 
ل�شجاعته واإقدامه. وواقع الأمر اأنه رغم اأن مقاتلي اجلي�س الأبي�س غالًبا ما يكونون من اأ�شحاب التفكري 

ق، فاإن اإعجابهم باأفراد معروفني باأنهم مقاتلون �ُشجعان غرُي مرتبط باعتبارات َقَبِليَّة. يِّ الَقَبِليِّ ال�شَّ
القتل  عمليات  ب�شبب  الأبي�س  اجلي�س  �شياق غ�شب  ال�شدارة، يف  اإىل  النوير  قبيلة  اأفراد  هوية  اأتت 
َقَبِليَّة �شد قبيلة  انتقام  النوير ب�شورة جماعية يف حرب  اأفراد قبيلة  يف جوبا. وردًا على ذلك، انخرط 
الدينكا؛ ولكن هذه امل�شاعر قد تتغري. وهناك عدد �شغري من الذين امل�شاركني يف �شملتهم هذه الدرا�شة - 
ثوا عن حرب م�شتقبلية ت�شتند على اأ�شا�س تعاون ِعابر  جميعهم كانوا من املتعلمني واأ�شحاب اخلربة- حتدَّ
، فمن  ا حني قال اأّنه اإذا كان من �شفات الفرد اأن ينت�شر للحقَّ للأعراق، وذهب اأحد الأفراد بعيًدا جدًّ
�شاأنه اأن ي�شاند قائدًا من الدينكا للجي�س الأبي�س34؛ اإل اأن الأكرث �شيوًعا اأنه مُيِكن التمييز بني الكراهية 
العميقة التي ُيبِديها اأفراد اجلي�س الأبي�س لقبيلة الدينكا وكراهيتهم للقبائل الأخرى. وعليه، فاإنه رغم 
القتال الوح�شي بني قبيلَتي النوير واملوريل، وما اأُبِلغ عنه من قتل 28 مدنيًّا من جيكاين ال�شرقية يف غارة 
املوريل  لقبيلة  الكراهية  فاإن  الدرا�شة؛  اإجراء هذه  اأثناء  �شوباط  املوريل على قرية ماكاك يف  من قبيلة 
ا ال�شدمة واجلرح العميق  لي�شت بَقْدر الكراهية لقبيلة الدينكا. وللأمر اأ�شول تاريخية، وهو يعك�س اأي�شً

الذي اأ�شاب اأفراد قبيلة النوير جُمتمِعنَي نتيجة هجوم دي�شمرب 2013 على اأ�شقائهم يف جوبا.
ْوا اأي تعليم �شيا�شي من   عندما �ُشِئل امل�شاركون الذين �شملتهم الدرا�شة عما اإذا كان املقاتلون قد َتلقَّ
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة، اأو كان لهم اأي اأهداف �شيا�شية ُتَعدُّ جزًءا من حملة 
؛ رغم اأنهم كانوا موقنني ب�شكل وا�شح من  دِّ اأو�شع �شد حكومة �شيلفا كري، كان اأغلبهم غري قادرين على الرَّ
رغبتهم يف الإطاحة ب�شيلفا كري، وكان راأيهم حول اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان �شلبيًّا متاًما. ويف ظلِّ 
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د الذي قادته اجلبهة ال�شعبية لتحرير التغراي يف اإثيوبيا، كان على جميع املقاتلني اأن يخ�شعوا لتعليم  التمرُّ
�شيا�شي، حتى اأن الأ�شغُر بينهم والأب�شُط ِفكًرا كانت لديه فكرة عن برنامج احلزب )يونغ، 1997(. ولكن، 
يف ما عدا ا�شتثناءات قليلة بارزة، فاإن  اأع�شاء قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة 
اأن  ياأملون  كانوا  الذين  لأولئك  ال�شيا�شية حلركتهم  الأهداف  تو�شيح  ولو حتى يف  رغبة  باأي  ي�شعروا  مل 

ي�شاعدوا يف حتقيقها، من الذين يزعمون اأنهم كانوا موالني لهم.
ث عدد قليل منهم عن رغبتهم يف الذهاب  اإن ُم�شتقبل هوؤلء ال�شباب بات �شبابيًّا دون اأدنى �شك. وحتدَّ
اأو العودة اإىل الدرا�شة، يف حني عرّب اآخرون عن اأملهم يف احل�شول على وظائف يف اجلي�س النظامي. وهو 
هدف معقول، نظًرا ملحدودية فر�س العمل املتاحة لهم يف جنوب ال�شودان، ولكنه لي�س ب�شيناريو متفائل اإذا 
كان على جنوب ال�شودان، ول �شيما قبيلة النوير، التخل�س من ثقافتها الع�شكرية. وعلوة على ذلك، ففي 
ِظلِّ انخفا�س اأ�شعار النفط وكرثة النفقات، �شتكون هناك حاجة لإعادة تاأهيل البلد الذي دمرته احلرب، 
ول مُيكن جلنوب ال�شودان اأن يتحمل اقت�شاديًّا الحتفاظ بجي�س كبري، اأو - على ال�شعيد ال�شيا�شي- جي�س 
اإىل  الن�شمام  لهم يف  اآخرين ل رغبة  �شباب  ُمقابلت مع  اأُجِريت  وقد  النوير.  قبيلة  ُت�شيِطر عليه  اآخر 
اجلي�س، غالًبا ب�شبب عدم رغبتهم يف قبول الن�شباط الع�شكري، وخماطر اإر�شالهم اإىل اأجزاء من البلد 
بعيدة عن ديارهم. وقال اثنان من مقاتلي اجلي�س الأبي�س الكبار من ع�شرية  لو- نوير اإنه طاملا كان �شيلفا 
كري رئي�ًشا، ف�شت�شتمر احلرب، ول تنتهي اإل برحيله -وهو الأمر الذي يعتقدون اأنه �شيتطلب العودة ثانية 
اإىل احلرب- وبرحيله فقط مُيِكنهم اأن يطمحوا يف الن�شمام اإىل اجلي�س النظامي35. ويف واقع الأمر، فاإن 
اأن  اأكدوا  الدرا�شة،  �شياق هذه  اأُجِريت مقابلت معهم يف  الذين  تقريًبا،  الأبي�س  جميع مقاتلي اجلي�س 
احلرب لن َتْنَتِه؛ طاملا اإن �شيلفا كري ل يزال يحُكم و ل يزال اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يحتلَّ مناطق 

من وطنهم، ونتيجة لذلك قد ُي�شتاأنف الِقتال يف اأي وقت.
وحدهم  اأنهم  اأو�شحوا  اأنهم  رغم   ، اأخرى  حرب  ب�شاأن  املقاتلني  لدى  روؤية  و�شوح  هناك  يكن  ومل 
روا اأكرث  رون ما اإذا كانوا �شيقاتلون، ومتى ُيقاتلون، و�شيحددون اأهدافهم؛ رغم اأن اأولئك الذين فكَّ �شُيقرِّ
وي�شيطرون  املُدن  �شيحتلون  فاإنهم  اأخرى  �شاركوا يف حرب  اإذا  باأنهم  عادة  يقولون  كانوا  الق�شية  ب�شاأن 
ث عن حكومة للجي�س  ا واحًدا فقط، وهو قائد وزعيم، حتدَّ عليها، ومن بينها مدينة جوبا. لكن �شخ�شً
"اإذا كان  الزعم، هتف قائًل:  ه يف احتمال حتقق هذا  �َشكِّ الورقة عن  اأعَرب كاتب هذه  الأبي�س. وحني 

باإمكاننا التحكم يف 40،000 �شابٍّ جمنون، فاإننا ن�شتطيع ت�شيري حكومة36" 
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ت��شًع�: اخل�متة       

رغم اأن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )اإيقاد( وافقت على تاأكيدات اأن اجلي�س الأبي�س يف �شرق 
له رياك  اأعايل النيل كان حتت �شيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة، ومُيِكن اأن مُيثِّ
دت على اأن للجي�س الأبي�س درجة عالية من ال�شتقللية  م�شار يف مفاو�شات ال�شلم، فاإن هذه الدرا�شة اأكَّ
والتعبئة الذاتية، وعلى عدم قدرة اأي قوات خارجية على فر�س �شيطرة فعالة عليه؛ فاجلي�س الأبي�س هو 
نتاج ملجتمعه املحلِّي، واأعماله يف الدفاع عن املجتمع ومهاجمته املن�شاآت احلكومية واملُُدن مُتثِّل على نحو 
وا�شع م�شالح جمتمعه، ل امل�شالح ال�شيا�شية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة. وحتى 
اأولئك الذين  اأو من  �شوء معاملة مقاتلي اجلي�س الأبي�س للمدنيني يف احلرب - �شواء كانوا من الدينكا 
ل حتدًيا ب�شكل اأ�شا�شي لأعراف جمتمع كان  فون باأنهم من الدينكا ب�شبب دعمهم للحكومة- ل ُي�شكِّ ُيو�شَ
– عدا  الأبي�س  قوات اجلي�س  اأهداف  ان  فاإنه مع  ولذلك،  الدينكا.  د من حكومة من  ُمهدَّ ُيعترب  وجوده 
فاإن من  النوير يف جوبا يف منت�شف �شبتمرب 2013- مل تكن دائًما جلية؛  النتقام لزملئهم من قبيلة 
د اجلي�س الأبي�س جذورًا ت�شرب عميًقا يف املجتمع، واأن حربه حربًا �شعبيًة اأديرت على  الوا�شح اأن لتمرُّ

نحو وا�شع ب�شورة ُم�شتقلَّة عن اأي قوات خارجية.
ويف اأعقاب املجازر التي وقعت يف دي�شمرب 2013، ان�شمَّ ذكور قبيلة النوير من اأجزاء كبرية من جنوب 
ال�شودان اإىل القوات املُقاِتلة حتت راية اجلي�س الأبي�س للنتقام مما كان ُينَظر اإليه على اأنه هجوم من 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، بقيادة الدينكا، على كافة الأ�شخا�س من اإثنية النوير. ورغم عدم وجود 
هيكل اأو نظام ع�شكري تقليدي، برز اجلي�س الأبي�س بو�شفه املعار�س الرئي�شي للجي�س ال�شعبي لتحرير 
بالتقدير  َظ  حَتْ مل  ال�شراع  هذا  خلو�س  الأبي�س  اجلي�س  مقاتلي  دفعت  التي  الأ�شباب  ولكن  ال�شودان. 
الكايف، ول بالقبول يف عملية ال�شلم التي ُت�شِرف عليها الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية )اإيقاد(، 
والتي ظلت مهتمة فقط بتحقيق م�شالح نَُّخب ثلث ف�شائل يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان. ورغم 
ُت�شيِطر  فاإنها ل  الأبي�س،  ة باجلي�س  ِعدَّ لت  املعار�شة �شِ ال�شودان - جناح  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  اأن 
اأو متار�س تاأثرًيا كبرًيا يف قراراته مبحاربة احلكومة، ويف التعبئة وخو�س معارك معينة، اأو اتخاذ قرار 
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ا�شتحوذت  لقد  �شلم.  اتفاق  بتوقيع  انتَهت  قد  احلرب  باأن  اإرادتها  مَبْح�ِس 
ودعمتها  ة،  واأجندتها اخلا�شَّ احتياجاتها  ي  لُيلبِّ الأبي�س  ِن�شال اجلي�س  على  املعار�شة  - جناح  ال�شودان 
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية)اإيقاد(، واجلهات الدولية املُ�شاِندة لعملية ال�شلم؛ لأنها تتَِّفق 
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َعْت  ة. ويف حني اأن قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة ادَّ ا مع م�شاحلها اخلا�شَّ اأي�شً
من ناحية، لأغرا�س التفاو�س، اأنها ُت�شيِطر على اجلي�س الأبي�س يف �شرق اأعايل النيل، فاإنها حاولت من 
الناحية الأخرى اأن تناأى عن النتهاكات التي ارتكبها املقاتلون عندما ا�شتوَلْوا على ُمُدن احلكومة. وكانت 
نتيجة ذلك اتفاق �شلم مل ياأخذ بعني العتبار اآراء القوة املُقاِتلة املُعاِر�شة الرئي�شية يف احلرب، و�شيكون 

لهذا الأمر تبعات خطرية على ُم�شتقَبل الأمن يف جنوب ال�شودان.
اإثارة للده�شة يف هذه الدرا�شة هي التناق�س بني ال�شلوك الوح�شي والإجرامي  اإحدى النتائج الأكرث 
يف بع�س الأحيان من مقاتلي اجلي�س الأبي�س جتاه املدنيني خلل غاراتهم على املدن التي ت�شيطر عليها 
احلكومة، و�شلوكهم احل�شن عموًما يف جمتمعاتهم املحلية، اإىل احَلدِّ الذي طلبت فيه ال�شلطات املحلية 
التمرد �شد  النوير يف  اإىل وحدة جمتمع  ُيعزى  اأنه  يبدو  اإ�شتئ�شال اجلرائم منها. وهذا  م�شاعدَتهم يف 
ال�شودان - جناح املعار�شة  ال�شعبية لتحرير  احلكومة، ولذلك يتمتع الزعماء  والقادة املحليون للحركة 
لي�س كذلك  الأمر  الأبي�س يف جمتمعاتهم؛ ولكن  اإيجاًبا يف �شلوك مقاتلي اجلي�س  التاأثري  بقدرتهم على 
ف التنظيم الجتماعي  ا اإيفانز بريت�شارد )1940( عندما و�شَ دائًما يف القتال. وقد اأورد هذه النقطَة اأي�شً
ة لقبائل النوير والدينكا كدولة بل زعيم، تفتقر اإىل الأجهزة الت�شريعية  الِعْرِقيَّ وال�شيا�شي للمجموعات 
تكن منظومة فو�شوية،  باأن منظومتهم مل  ُيوِحي  املتما�شك  و�شكلها  ثباتها  ولكن  والتنفيذية؛  والق�شائية 

مة"! واإمنا ميكن و�شفها باأنها "فو�شى ُمنظَّ
ا  وهذا ي�شري باملقابل اإىل اأن �شباب النوير يعملون يف اإطار نظام حتكمه القيود، واأن من املمكن اأي�شً
اأجرى  تزويدهم بتعليم �شيا�شي. ومن بني مئات ال�شباب امللتحقني بجبهة حترير تيغري ال�شعبية الذين 
كاتب الورقة مقابلت معهم اأثناء الثورة الإثيوبية، مل َيُقْل اأّي منهم اإن هدفه قتل افراد اثنّية الأمهرا، بل 
ا �شارًخا  اأن كل واحد منهم كان بعرّب عن الربنامج الأ�شا�شي للحزب الذي ينتمي اإليه، مما يظهر تناق�شً
مع اأيديولوجيات املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س. ورغم وجود اختلفات وا�شحة بني الأمناط الثقافية للنوير 
التثقيف  ا�شتيعاب  على  قدرًة  اأو  ذكاًء  اأقلُّ  النوير  �شباب  اأن  نظنُّ  يجعلنا  �شبب  هناك  فلي�س  والتيغراي، 

ال�شيا�شي، والعمل على حتقيق اأهداف �شيا�شية. 
ومل حتاول قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة – متتبعة النمط الأيديولوجي 
وجه  على  ال�شيا�شي  بالتعليم  الأبي�س  اجلي�س  يف  املقاتلني  تزويد  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبية  للحركة 
ة واملحاَفظة  اخل�شو�س )واملوالني لها على وجه العموم(؛ مما ي�شري اإىل انعدام الكفاءة ال�شيا�شية والنُّْخَبِويَّ
بنف�شها عن  تناأى  اأن  والرغبة يف  ال�شباب،  لدى  ال�شيا�شي  الوعي  اإيقاظ  من  ورمبا اخلوف  الجتماعية، 
مقاتلي اجلي�س الأبي�س؛ الذين لي�س لها تاأثري ُيذكر عليهم. وعلوة على ذلك، اإذا كانت قيادة احلركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة غري مهتمة باإيقاظ الوعي ال�شيا�شي ل�شباب النوير، فيجب اأن 
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تتولَّد ال�شكوك حول اإلتزام احلزب، املتكرر ب�شاأن التغيري اجلذري جلمهورية جنوب ال�شودان. وبالطبع، 
فاإنه ل توجد لدى احلزب الذي يعلن يف خطاباته بانتظام عن رغبته يف الإ�شلح، موؤ�شًر ُيذَكر عن اأيِّ 
نه من حتقيق هذه الإ�شلحات ملدة �شنتني ون�شف يف  اإ�شلحات يف جمتمعه، حينما كان يف مو�شع مُيكِّ

وقت كتابة هذه الورقة، وكان من املمكن تنفيذ هذه الإ�شلحات دون احل�شول على �ُشلطة الدولة. 
ا جدًل على نطاق وا�شع لدى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح  وقد اأثارت هذه امل�شاألة اأي�شً
د طاقاتها بال�شري يف طريق م�شدود  املعار�شة بني اأولئك الذين َيَرْوَن اأن اجلي�س الأبي�س قوة ُم�شتهَلكة ُتبدِّ
�شعيًا وراء النتقام، ومن َيَرْوَن اأن اجلي�س الأبي�س على ا�شتعداد للذهاب للقتال؛ اإذ مل تتحقق اأهدافه ول 
النزاع يف جمهورية  َحلِّ  اتفاقية  ال�شودان - جناح املعار�شة من خلل  ال�شعبية لتحرير  اأهداف احلركة 
جنوب ال�شودان. وعليه، فاإن احللقة املفقودة هي ال�شيا�شة؛ فاإذا كان اجلي�س الأبي�س قد ا�شتنفد طاقته يف 
عاء(، فذلك لأن قيادة احلركة  �شبيل �شعيه للنتقام )رغم اأن هذه الدرا�شة ت�شري اإىل عدم �شحة هذا الدِّ
يتجاوز  ما  اإىل  ال�شباب  لدى  الوعي  لإيقاظ  تبذل جهًدا  املعار�شة مل  ال�شودان - جناح  لتحرير  ال�شعبية 
يٌّ وغري قادر  ة. وكانت لدى القيادة قناعة تامة - من وجهة نظرها الذاتية- باأن ال�شباب اأُمِّ الكراهية الَقَبِليَّ
قة بني ال�شودان وجنوب  على الرتقاء اإىل م�شتوى املتعلمني. ويف الواقع، يبدو بو�شوح وجود �شيا�شة ُمن�شَّ
ال�شباب  على جهل  واملحافظة  النَُّخب،  بني  الدائرة  املعارك  ال�شباب يف خو�س  ا�شتغلل  ب�شاأن  ال�شودان 

باملغزى العميق وراء النزاعات التي ُزجَّ بهم فيها.
اجلي�س  اىل  بال�شافة  وجوبا،  اخلرطوم  حكومات  فيها  ف�شلت  ظروف  ِظلِّ  يف  الأبي�س  اجلي�س  ن�شاأ 
انعدام  يف  رئي�شيًّا  �شبًبا  احلكومات  هذه  كانت  ما  كثرًيا  بل  الأمن،  توفري  يف  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي 
ت التنمية غري املتوازنة يف كل مرحلة دوًرا  ُتَلبِّ الحتياجات الأ�شا�شية ل�شعوبها. واأدَّ اأنها مل  الأمن، كما 
ا يف تهيئة الظروف املو�شوعية لل�شتجابة ال�شيا�شية، التي نتجت عن هذا الو�شع. وا�شت�شرى ال�شعور  هامًّ
او�شاط  تاأثري يف  لها  يزال  ل  التي   - التقليدية  القتالية  القيم  النوير ذات  ثقافة  ووجد يف  الأمل،  بخيبة 
ال�شباب- تعبريًا يف التمرد امل�شلح، عندما َخُل�َس املجتمع كله اإىل اأن وجوده يواجه تهديد غارات َت�ُشنُّها 
احلكومة على املدنيني النوير يف جوبا. وقد ظلَّ الو�شع على حالته تلك بعد التوقيع على اتفاقية ال�شلم. 
وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه مل ُيذَكر اأي �شيء عن نزع �شلح املدنيني؛ اإذ اإنه �شار وا�شحًا عدم واقعية هذا 

الأمر يف ِظلِّ الظروف احلالية.
اأما عن حقيقة عدم خو�س اجلي�س الأبي�س لأي قتال يف الأ�شهر الأخرية، فلها �شاأن اأقل بتوقيع اتفاقية 
ال�شودان مل  لتحرير  ال�شعبي  اأن اجلي�س  بحقيقٍة  لها  اأكرث مما  ال�شودان  النزاع يف جمهورية جنوب  َحلِّ 
ل م�شرية حياتهم الجتماعية، اأو ي�شرق ما�شيتهم. وثمة عامل اآخر، رغم  يهاجم املدنيني النوير، اأو ُيعطِّ
ل غارات  عدم ذكره يف اأيٍّ من املقابلت، وهو القدرة املتزايدة للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان على حتمُّ
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الأ�شلك  ا�شتخدام  زيادة  مثل  اأف�شل،  نحو  على  الدفاعية  اأنظمته  تطوير  خلل  من  الأبي�س  اجلي�س 
ال�شائكة، واخلنادق، وال�شيارات املدرعة ال�شغرية.

واأفاد مقاتل ذو خربة قتالية اأن اجلي�س الأبي�س تنازل كي يعطي املجتمع الدويل فر�شة لإحلل ال�شلم 
يف جنوب ال�شودان، بل اأو�شح اأن ل�شربه حدوًد. ويوجد اإجماع بني املقاتلني يف اجلي�س الأبي�س على اأن 
احلرب مل ت�شع اأوزارها حتى الآن، فاإما النت�شار على الدينكا اأو جترع الهزمية منهم. وبذلك، فال�شلم 
ا اإطلًقا بني اجلي�س الأبي�س واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، واأيُّ عمل متهور َي�شُدر من  لي�س ُم�شتِتبًّ
فيها  دفع  التي  الأهلية  احلرب  اأعقاب  ويف  جتاهه.  وعنيفة  �شريعة  فعل  ة  َردَّ يحدث  اأن  ميكن  احلكومة، 
اجلي�س الأبي�س ثمًنا باهًظا، َتَبنيَّ اأنه ل ميكن جتاهل اآرائه، واأنه ل ميكن لأي اتفاقية �شلم اأن تكون نافذة 

وم�شتدامة دون دعمه، اأو على الأقل اإذعانه له.
منذ اأحداث القتل يف جوبا، ربطت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة م�شريها 
مب�شري اجلي�س الأبي�س، واعتربت اأنه ا�شتنادًا اإىل الولء الَقَبِليِّ وغياب اأي مطالب �شيا�شية م�شتقلة من 
اجلي�س الأبي�س، فللقيادة احلقُّ يف احلديث نيابًة عن هوؤلء املقاتلني. ويف حني َحدَّ تركيز اجلي�س الأبي�س 
الإ�شرار  فاإن  كيانهم،  عن  ُتعربِّ  �شيا�شية  مطالب  تقدمي  على  املقاتلني  قدرة  من  للنتقام  ال�شعى  على 
لتحرير  ال�شعبية  العلقة باحلركة  باإنهاء  املت�شلة بذلك  �شيلفا كري من من�شبه، ومطالبهم  اإقالة  على 
�شيا�شّيًا،  طابعًا  كلها؛  اتخذت  النوير  ديار  من  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  وا�شتبعاد  ال�شودان، 
فاإنه �شوف  ًنا من 28 ولية،  ُمكوَّ ا  اأن�شاأت احلكومة نظاًما فيدراليًّ واإذا  وكذلك دعمًا جمتمعّيًا عري�شًا. 
يت�شبَّب يف معاناة كبرية يف ديار النوير؛ ويقود اإىل انتقال املناطق الغنية بالنفط، التي يعتقد النوير انها 
تنتمي لهم – اإىل اإدارات وليات تخ�شع للدينكا. وهذه كلها ق�شايا �شائكة قادرة على اإعادة البلد اإىل 

مربع احلرب من جديد.
ولكن، من اجلدير بالذكر اأنه بقدر ما �شعي اجلي�س الأبي�س اإىل حتقيق اأهداف �شيا�شية؛ فاإن كل هذه 
عاء املذكور  الأهداف كانت ذات طبيعة �شلبية. ولي�س ثمة ما يدل على وجود اأهداف اإيجابية لديه؛ فالدِّ
اأعله -الذي اأدىل به �شيٌخ ومقاتٌل، باأن اجلي�س الأبي�س قادر على ت�شكيل حكومته اخلا�شة يف جوبا- يجب 
والروؤية  واخلربة  املهارات  الأبي�س  اجلي�س  امتلك  عدم  على  فقط  الأمر  يقت�شر  ل  اإذ  رف�شه؛  بالتايل 
لت�شكيل حكومة قادرة على العمل، واإمنا تتَّ�شم اآراءه اأي�شًا بالرجعية، كما َتبنيَّ ذلك من عدم قدرة معظم 
َتب الُعليا يف اجلي�س. وقد  ع عن م�شتوى النتقام، ورف�شهم التام و�شول الن�شاء اإىل الرُّ اأع�شائه على الرتفُّ
�شهد التاريخ انهياًرا �شريًعا للتجارب القليلة التي حاولت فيها احلركات ذات القاعدة والقيادة ال�شعبية 
اأمَر هذه احلركات مثقفون راديكاليون - مثلما حدث يف  لطة، ولكن فقط حني يتوىلَّ  ال�شُّ ال�شتمرار يف 

اإثيوبيا- ُيكَتب لها القدرة على النجاح واملثابرة )يونغ، 1997(.
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يجب التاأكيد على اأن جي�س النوير الأبي�س اليوَم لي�س هو نف�شه ذلك اجلي�س الذي ظهر للمرة الأوىل 
على ال�شاحة التاريخية عام 1991. وقد مت ر�شد مراحل تطور هذا اجلي�س وامل�شتويات التعليمية للمقاتلني 
به، ولكن، اإ�شافًة اإىل ذلك، اندمج بع�س املقاتلني يف القوات النظامية التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير 
يِهم اإىل املنا�شب العليا. وقد األَقت  ال�شودان - جناح املعار�شة، واأظهر قلة منهم قدراتهم القيادية وَتَرقِّ
ا على تقييمهم النقدي على نحو متزايد  املقابلت التي اأجراها كاتب هذه الورقة مع املقاتلني ال�شوء اأي�شً
ب�شاأن احلرب، والقيادة ال�شيا�شية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة، وميكن توقع اأنهم 
بني  من  اإنه  اإذ  حينئٍذ؛  اأفعالهم  تتباين  اأن  املحتمل  من  بامل�شتقبل.  اأخرى  حرب  يف  ا�شرتاكهم  حالة  يف 
ا غ�شٌب  نة من الأع�شاء الأكرث تعليمًا وخربًة ودرايًة بالأمور يف اجلي�س الأبي�س، هناك اأي�شً الأقلية املُكوَّ
اجلي�س  ا�شتقطاب  املعار�شة  جناح   - ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قيادة  حماولة  ب�شاأن  متزايٌد 
حا�شمة  تقييم  عملية  اإىل  يقود  وهذا  ال�شلم.  عملية  يف  الدويل  املجتمع  جانب  من  والتهمي�س  البي�س، 
ب�شاأن القيادة اخلا�شة باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - جناح املعار�شة، واأداء اجلي�س الأبي�س خلل 
ال�شعبية  احلركة  قيادة  من  ٍل  تدخُّ دون  القتال  ا�شتئناف  بها  ميكن  التي  الو�شائل  عن  والبحث  احلرب، 
و�شجاعتهم،  باهتماماتهم  يعرتفون  قادة  يريدون  املقاتلون  فهوؤلء  املعار�شة؛  جناح   - ال�شودان  لتحرير 
رون لهم ال�شبل والو�شائل للعودة اإىل �شاحة احلرب. وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن القادة يحتاجون اإىل  وُيوفِّ
روؤية �شيا�شية اأو�شع يفتقر لها حاليَا حتى اأكرث من تتوفر لديهم الروؤية الثاقبة من مقاتلي اجلي�س البي�س. 
ومثُل هوؤلء القادة الواعدين ل احتمال لربوزهم على املدى القريب، ولكن اإذا ا�شتمرت الأزمة يف جنوب 
ال�شودان، وكل الدلئل ت�شري اإىل ا�شتمرارها، فقد ياأتي هوؤلء القادة من عنا�شر اجلي�س الأبي�س القادمة 

من ال�شتات اأو غريهم.
نع  واأخرًيا، فاإن تهمي�س جي�س النوير الأبي�س يف عملية ال�شلم يدل على منوذج َمعيب من حماولت �شُ
راع  اأن ال�شِّ ة لل�شعب، وتفرت�س  النُّْخبة، وتتجاهل امل�شالح العامَّ ز فقط على م�شالح  ُتركِّ ال�شلم، التي 
لطة. وفوق ذلك، فكما مل ت�شمح عملية ال�شلم  ميكن َحلُّه بالتو�شل اإىل اتفاق حول �شيغة ما لتقا�ُشم ال�شُّ
يف نيفا�شا لقوات دفاع جنوب ال�شودان بامل�شاركة يف املفاو�شات مما ت�شبَّب يف خلق م�شاكل كبرية، فان ما 
قام به  جرنالت قوات دفاع جنوب ال�شودان من لعب دوًر هام يف الثورة �شد حكومة جوبا يف دي�شمرب عام 
ا ان يدعم التنبُّوؤ باأن ف�شل عملية ال�شلم باأدي�س اأبابا - يف العرتاف باأهمية اجلي�س  2013.  ميكن اأي�شً

ا اآثارها ال�شلبية.  الأبي�س يف احلرب الأهلية، اأو التحدث عن م�شاحله- �شيكون لها اأي�شً
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