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م�سح أ
ال�سلحة ال�صغيرة

�إن م�سح أال�سلحة ال�صغرية عبارة عن م�رشوع بحثى م�ستقل داخل معهد الدرا�سات العليا للدرا�سات
الدولية فى جنيف – �سوي�رسا .ويعمل كم�صدر رئي�سى لال�ستعالمات العامة عن جميع �أوجه أال�سلحة
ال�صغرية وكمركز م�صدرى للحكومات و�صناع ال�سيا�سة والباحثني والن�شطاء.
ويتلقى امل�رشوع ،الذى ت أ��س�س فى عام  ،1999امل�ساندة من وزارة اخلارجية الفيدرالية ال�سوي�رسية
وامل�ساهمات امل�ستدمية �أو احلالية من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا و�أملانيا وهولندا والرنويج
وال�سويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة .كما ي�شعر امل�رشوع باالمتنان للدعم ال�سابق واحلاىل
املخ�ص�ص للم�رشوع الذى تلقاه من �أ�سرتاليا والدمنارك ونيوزيلندا .كما جاء متويل �آخر من برنامج
المنائى ومعهد أالمم املتحدة لبحوث نزع ال�سالح و�شبكة جنيف أالكادميية الدولية
أالمم املتحدة إ
ومركز جنيف الدوىل إلزالة أاللغام أ
الن�سانية .ويتعاون م�رشوع م�سح أال�سلحة ال�صغرية
للغرا�ض إ
مع معاهد لبحوث ومنظمات غري حكومية فى العديد من الدول منها الربازيل وكندا وجورجيا
و�أملانيا والهند و�إ�رسائيل أ
والردن وكينيا والرنويج ورو�سيا االحتادية وجنوب �أفريقيا و�رسيالنكا
وال�سودان وال�سويد وتايالند واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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ال�سا�سى أ
التقييم أ
للمن الب�شرى فى ال�سودان ()HSBA

التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى فى ال�سودان ( )HSBAعبارة عن م�رشوع بحثى ي�ستغرق عامني
(� )2007-2005أجراه م�رشوع م�سح أال�سلحة ال�صغرية ( .)Small Arms Surveyوقد تطور هذا
التقييم بالتعاون مع وزارة اخلارجية الكندية وبعثة أالمم املتحدة فى ال�سودان وبرنامج أالمم
المنائى وجمموعة كبرية من ال�رشكاء من املنظمات غري احلكومية الدولية وال�سودانية.
املتحدة إ
أ
النتاج والتوزيع الن�شط لبحث جتريبى جاء فى وقته يعمل م�رشوع التقييم ال�سا�سى
ومن خالل إ
أ
أ
للمن الب�رشى لدعم نزع ال�سالح والت�رسيح و�إعادة االندماج و�إ�صالح القطاع المنى وتدخالت
مراقبة أال�سلحة لتعزيز أالمن.
ويجرى هذا التقييم جمموعة متعددة التخ�ص�صات من متخ�ص�صني �إقليميني و�أمنيني و�أخ�صائى
ال�صحة العامة .وي�ستعر�ض التوزيع املكانى للعنف امل�سلح فى �أنحاء ال�سودان ويقدم الن�صح املتعلق
بال�سيا�سة ملعاجلة انعدام أالمن.
�إن �أوراق عمل التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى عبارة عن تقارير مو�ضوعية و�سهلة اال�ستخدام حول
الجنليزية والعربية .و�سرتكز �أوراق العمل فى امل�ستقبل على
�أن�شطة البحث احلالية وت�صدر باللغتني إ
ال�ضحايا واملالحظات أالمنية وجتارة أال�سلحة ال�صغرية ونقلها �إىل داخل ال�سودان وخارجه وكذا
ال�صدارات.
ترتيبات أالمن املحلى .كما ي�صدر �سل�سلة من ملخ�صات إ
وتلقى ملخ�صات �إ�صدارات التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى و�سل�سلة �أوراق العمل دعما من وزارة
اخلارجية والتجارة الدولية فى كندا ومنتدى منع ال�رصاعات فى العامل التابع حلكومة اململكة
املتحدة.
ملزيد من التفا�صيل:
كلري ماك �إيفوى
من�سق م�رشوع التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى ،م�رشوع Small Arms Survey
اللكرتونىmcevoy@hei.unige.ch :
الربيد إ

النرتنت( www.smallarmssurvery.org :ا�ضغط على رابط ال�سودان)
املوقع على �شبكة إ
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5  م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل

نبذة عن الم�ؤلف

جون يوجن �أكادميى كندى و�صل �إىل ال�سودان للمرة أالوىل فى عام  1986ليعمل ك�صحفى لدى
�صحيفة «�سودان تاميز» و�أقام هناك ملدة ثالث �سنوات .ثم عاد �إىل كندا و�أمت درا�سته للح�صول على
درجة الدكتوراة فى العلوم ال�سيا�سية من جامعة �ساميون فريزر ،حيث يعمل حاليا كم�ساعد باحث
لدى معهد درا�سات احلكم.
وقد ق�ضى يوجن معظم الت�سعينيات فى �إثيوبيا ك أ��ستاذ فى جامعة �أدي�س �أبابا وكان يجرى بحوثا
ميدانية فى جماالت الفيدرالية العرقية أ
الريرتية .ثم عمل
الثيوبية إ
والحزاب ال�سيا�سية واحلرب إ
مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية فى �أدي�س �أبابا كم�ست�شار حول عملية ال�سالم ال�سودانية .وقد
اليجاد
غادر �أدي�س �أبابا �إىل نريوبى وكلف بالعمل كم�ست�شار لل�سفري دانيال مبويا – مبعوث �أمانة إ
لل�سالم فى ال�سودان .وبعد �أن توىل من�صب رئي�س حتليل املعلومات لوكالة �أنباء أالمم املتحدة
(ايرين) فى نريوبى عمل كمراقب مع فريق مراقبة حماية املدنيني فى ال�سودان والذى �أن�شئ م�ؤخرا.
وتلى هذا عمله ملدة �سنتني مع جلنة وقف �إطالق النار التابعة لالحتاد أالفريقى.
ومنذ تركه فريق مراقبة حماية املدنيني فى ت�رشين أالول� /أكتوبر � ،2004أقام يوجن فى اخلرطوم
حيث يعمل كم�ست�شار م�ستقل ويجرى بحثا �أكادمييا فى جماالت ال�سالم أ
القليمية.
والمن والعالقات إ
وقد ن�رش يوجن كتابا واحدا – ثورة الفالحني فى �إثيوبيا (مطبوعات جامعة كامربيدج )1997 -
– ون�رش له الكثري من املجاالت أالكادميية .وتناولت معظم �إ�صداراته أالخرية قوات دفاع جنوب
ال�سودان وحتليل التفاق ال�سالم ال�شامل ونظرة على �إرث جون قرنق وا�ستعرا�ض لتداعيات ال�رصاع
القليمى.
فى �رشق ال�سودان على أالمن إ
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ملخ�ص

يقوم اقت�صاد وثقافة القبائل القاطنة حول نهر النيل فى جنوب ال�سودان على املا�شية .وحماية هذا
املورد النفي�س هو الهم الرئي�سى لل�سكان ,ال�سيما بني الفتيان فى مع�سكرات املا�شية .ومع ت�صاعد
حدة احلرب أالهلية فى جنوب ال�سودان فى مطلع الت�سعينيات من القرن الع�رشين� ,رشع �شباب
مناطق النوير فى حيازة �أعداد كبرية من أال�سلحة ال�صغرية احلديثة أ
وال�سلحة اخلفيفة ,مما �سمح
لهم بحماية ممتلكات جمتمعهم املحلى واال�ستيالء على املا�شية وغريها من ال�سلع من القبائل
املجاورة لهم .وكانت �إحدى النتائج أالخرى حليازتهم أ
لل�سلحة هى انخراط ه�ؤالء ال�شباب ب�شكل
متزايد فى ال�رصاع أالو�سع بني القبائل اجلنوبية وكذلك ال�رصاع بني ال�شمال واجلنوب .ونتيجة لذلك,
حتولت مع�سكرات املا�شية �إىل «اجلي�ش أالبي�ض» الذى كان ب�شكل عام متحالفا مع حكومة اخلرطوم
من خالل قوات د .ريك م�شار ,الذى كان قد انف�صل عن اجلناح الرئي�سى للحركة /اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان بزعامة د .جون جاراجن فى  .1991وكان الت أ�ثري أالكرب لهذه الظاهرة بني قبائل
«اللو نوير» التى تقطن مناطق و�سط �أعاىل النيل ,الذين �أدت فر�صهم املحدودة للو�صول �إىل �أرا�ضى
املراعى �إىل �إجبارهم على االنتقال مبا�شيتهم ب�شكل متوا�صل �إىل �أرا�ضى جريانهم .وعقب توقيع
اتفاق ال�سالم ال�شامل فى  9كانون الثانى /يناير  ,2005ظهرت حاجة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان للق�ضاء على اجلماعات امل�سلحة املناف�سة ,مما �أدى �إىل ن�شوب �رصاع لل�سيطرة على
مناطق و�سط �أعاىل النيل ا�ستمر منذ كانون أالول /دي�سمرب  2005حتى �آيار /مايو  .2006وكانت
النتيجة تدمري اجلي�ش أالبي�ض مما �أ�سفر عن خ�سارة الكثري من أالرواح ,وتدمري املجتمع املحلى,
وانهيار النظام العام وال�سلطة التقليدية فى مناطق النوير.

 م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل 5

لـ HSBA

Small Arms Survey HSBA Working Paper 5

أ�وال :مقدمة

فى كل �أنحاء جنوب ال�سودان ظهرت اجلماعات امل�سلحة حلماية جمتمعاتهم املحلية ,وما�شيتهم,
وممتلكاتهم .وب�شكل منطى قامت هذه اجلماعات على �أ�سا�س قبلى ,واتخذت جانبا دفاعيا ,وكانت
م�ؤقتة ,وكانت بال ايدولوجيا �أو �أهداف بعيدة املدى .كما كان و�صول القوات احلكومية ملحاربة
متمردى اجلنوب عامال حافزا على ت�شكيل اجلماعات املحلية امل�سلحة .وفى بع�ض احلاالت اتخذ
نهب املا�شية على النحو الذى كانت تقوم به اجلماعات امل�سلحة من قبائل «املورل» و«التوبو�سا»
�شكال ل�صو�صيا ,ولكن ب�شكل عام كانت اجلماعات امل�سلحة فى اجلنوب دفاعية �أكرث منها هجومية.
وكان اال�ستثناء املفزع هو اجلي�ش أالبي�ض من قبائل «النوير» فى مناطق و�سط و�رشق �أعاىل
النيل )1(.وعلى غرار اجلماعات املحلية امل�سلحة أالخرى ,كان اجلي�ش أالبي�ض يهدف أ
بال�سا�س �إىل
الدفاع عن ما�شية املجتمع املحلى وممتلكاته .ولكن على النقي�ض من اجلماعات امل�شابهة فى
وبال�ضافة �إىل ذلك ,فبينما
مناطق �أخرى� ,أ�صبح �أفراده م�شاركني ب�شكل فعال فى احلرب أالهلية .إ
ظلت اجلماعات املحلية امل�سلحة أالخرى حتت �سيطرة املجتمع املحلي� ,أ�صبح اجلي�ش أالبي�ض قوة
م�ستقلة ب�شكل متزايد كانت فى بع�ض أالحيان مدمرة ب�شدة للمجتمع املحلى الذى ن� أش�ت منه.
لقد عملت تلك اجلماعة فى ظل الظروف امل�ضطربة للحرب أالهلية فى اجلنوب� ،إال �أن توقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل فى  9كانون الثانى /يناير � ،2005أدى �إىل ن� أش�ة الظروف التى قادت �إىل اختفاء
اجلي�ش أالبي�ض من الوجود )2(.فبموجب اتفاق ال�سالم ال�شامل �أ�صبح للحركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان و�ضع مهيمن فى اجلنوب ومل تكن تقبل بوجود جماعات م�سلحة مناف�سة .وقد �أقرت بع�ض
قطاعات اجلي�ش أالبي�ض ,وحتديدا تلك التى كانت ال تزال تخ�ضع ل�سيطرة املجتمع املحلى ,بالواقع
اجلديد وقامت �إما باالن�ضمام للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أو نزعت �سالحها ,بينما حاربت
قطاعات �أخرى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وا�شتبكت فى قتال �ضارى انتهى فى �آيار /مايو
 2006فى مناطق النوير بو�سط وجنوب والية جوجنلى.
ولي�س هناك �سوى القليل من ال�شك ب أ�ن قدرة اجلي�ش أالبي�ض على مواجهة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان قد انتهت� ,إال �أن بع�ض الظروف التى �أدت �إىل ظهور هذه املنظمة ال تزال قائمة حتى اليوم.
ومن �أجل �ضمان عدم ظهور اجلي�ش أالبي�ض الذى ميثل خطرا على أالمن املدنى مرة �أخرى ,يجب
الدماج فى اجلي�ش
الوفاء بعدد من ال�رشوط املهمة .فعلى قدر كبري من أالهمية ينبغى �أن تنجح عملية إ
ال�شعبى لتحرير ال�سودان أ
للعداء ال�سابقني من قبيل قوات دفاع جنوب ال�سودان التى حتظى بدعم
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()3
بال�ضافة �إىل �إن�شاء نظام فعال للحكم املحلى ي�ستجيب الحتياجات
القوات امل�سلحة ال�سودانية,
إ
ال�شباب املدمر والذى يت�سم �سلوكه بالعنف الذى كان ي�شكل فى ال�سابق اجلي�ش أالبي�ض .وبالنظر
�إىل الدعم ال�سابق الذى قدمته القوات امل�سلحة ال�سودانية للجي�ش أالبي�ض وامل�ساعدات امل�ستمرة
التى مازالت تقدمها �إىل عنا�رص قوات دفاع جنوب ال�سودان التى مازالت متحالفة مع اخلرطوم,
ف إ�ن هناك �سببا لالعتقاد �أنها �ست�ساعد جمددا اجلماعات امل�سلحة التى تظهر لتحدى احلركة /اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى امل�ستقبل.

ومل يكن اجلي�ش أالبي�ض حمل تركيز بحوث �أكادميية من�شورة على نطاق وا�سع .وبخالف تقارير
�صحفية حمدودة ,ف إ�ن البحث االكادميى ال�شامل الوحيد الذى كُ تب عن تلك اجلماعة هو درا�سة
�أعدها �أريلد �سكيد�سمو ( )Arild Skedsmoعن أ
ال�سلحة ال�صغرية فى جمتمع النوير (Skedsmo,
 .)2003وهذه الدرا�سة ,مثل الدرا�سة احلالية ,تعتمد على العمل أال�سا�سى الذى قامت به �شارون
هوت�شين�سون ( ،)Sharon Hutchinsonعن �أول �سلطة معا�رصة لقبائل النوير )4(.ونظرا لعدم وجود
�أدبيات ثانوية ,ف إ�ن التقرير احلاىل يعتمد فى أال�سا�س على ا�ستق�صاء ميدانى فى مناطق �أعاىل النيل
خالل زيارتني فى �شباط /فرباير – �آذار /مار�س و �آب� /أغ�سط�س – �أيلول� /سبتمرب .2006
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ثانيا :المن� أش�

لي�س من ال�سهولة مبكان حتديد تاريخ ن� أش�ة اجلي�ش أالبي�ض .فال توجد �إ�شارة لدى ايفانز – برت�شارد
فى درا�سته القدمية عن «النوير» ( ,)Evans – Pritchard, 1940وال �شارون هوت�شن�سن ,التى قامت
ببحثها خالل ثمانينيات القرن الع�رشين� ,إىل اجلي�ش أالبي�ض باال�سم ( .)Hutchimson,1996ولكن
على الرغم من �أن تاريخ ن� أش�ته ال ميكن حتديده �إال بوقت مت أ�خر ,ف إ�نه ميكن فهم جذوره من خالل
املكانة املركزية التى حتظى بها املا�شية بني قبائل النوير التى تعتمد على الرعى أ
والهمية البالغة
ملع�سكرات املا�شية التى يق�ضى بها فتيان النوير جزء كبريا من حياتهم .وفى ظل هذه البيئة ت�شكلت
القيم الروحية املعرتف بها على نطاق وا�سع لدى النوير ووجدت طرقا للتعبري عنها من خالل الفخر
بال�شجاعة ,ومهاجمة قطعان املا�شية ,وال�سيطرة على أالرا�ضى اجلديدة والقبائل املجاورة .وكان
�أحد العوامل أالخرى فى ن� أش�ة اجلي�ش أالبي�ض ,على أالقل فى مناطق �رشق �أعاىل النيل ,هو قربها
الثيوبية ,أالمر الذى �أدى �إىل غياب القانون وانت�شار أالعمال الل�صو�صية على نطاق
من احلدود إ
وا�سع خالل القرن التا�سع ع�رش وهو ما عجزت قدرات نظام حكم الثورة املهدية ()1898 – 1881
المرباطورية فى �إثيوبيا عن ال�سيطرة عليه.
وكذلك احلكومة إ
الدارة اال�ستعمارية الربيطانية ,التى بد�أت مع هزمية جي�ش املهديني فى �سهول �أم درمان
وكانت إ
عام  ,1898بطيئة فى ب�سط �سيطرتها على قبائل النوير .وقد ت�صاعد عدم اال�ستقرار فى ال�رشق فى
ال�سنوات أالوىل من القرن الع�رشين عندما بد�أت قبائل أ
«النوك» فى حيازة أال�سلحة احلديثة على طول
احلدود مما �شجع الطلب على هذه أال�سلحة بني جريانهم من قبائل النوير (.)Hutchimson,1996
وهذا بدوره يف�رس االنت�شار أالكرب أ
لل�سلحة فى مناطق �رشق �أعاىل النيل عنها فى مناطق غرب
�أعاىل النيل حيث مل يظهر اجلي�ش أالبي�ض .لقد كانت جتارة أال�سلحة كبرية لدرجة �أن �إن�شاء قاعدة
بريطانية فى مقاطعة «جامبيال» فى �إثيوبيا ,التى متركزت بهدف تنظيم التجارة املتنامية فى
العاج واملا�شية وحفظ النظام فى مناطق احلدود ,مل تتمكن من احتواء تهريب أال�سلحة عرب احلدود.
�إال �أنه وفقا مل ذكره �سكيد�سمو ,ف إ�ن أال�سلحة التقليدية كانت ال تزال �أكرث �أهمية فى جمتمع النوير
من أال�سلحة احلديثة حتى عهد قريب عندما تغري الو�ضع مع اندالع احلرب أالهلية الثانية فى
ال�سودان فى عام .)Skedsmo, 2003( 1983
الدارة املركزية .كما
لقد ازدهرت أالعمال الل�صو�صية فى املناطق التى مل يكن بها وجود ل�سلطات إ
وفرت املناطق اخلارجة عن �سيطرة القانون بيئة مالئمة لظهور اجلماعات املتمردة وعملياتها.
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وبينما مل تنخرط مناطق �أعاىل النيل ب�شكل وا�ضح فى احلرب أالهلية أالوىل فى ال�سودان (1955
–  ,)1972فقد كانت املكان الذى بد�أت به �أوىل عمليات التمرد فى �أواخر ال�سبعينيات من القرن
الع�رشين التى �أدت �إىل اندالع �رشارة احلرب أالهلية الثانية )5(.لقد كان قرب تلك املناطق من �إثيوبيا
ودعم نظام احلكم الع�سكرى فيها للحركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان يعنى تدفقا متوا�صال
أ
لل�سلحة .ونتيجة لذلك ,ففى خميم «�إيتاجن» وغريه من خميمات الالجئني فى منطقة «جامبيال»,
كان يجرى تعبئة وجتنيد مواطنى جنوب ال�سودان من جانب احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
الثيوبى
ال�سودان الذى كان ي�سيطر ب�شكل كبري على هذه املخيمات ويوفر أال�سلحة التى كان اجلي�ش إ
ميده بها.
وكان املحفز الرئي�سى لل�رصاع فى �رشق �أعاىل النيل ,ولت�شكيل اجلي�ش أالبي�ض ,هو االنق�سام الذى
وقع داخل احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى عام  .1991حيث انف�صل د .ريك م�شار
الذى ينتمى �إىل قبائل النوير من غرب �أعاىل النيل و د .الم �أكول الذى ينتمى �إىل قبائل ال�شلوك من
�رشق �أعاىل النيل ,عن احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان الذى اعترباه خا�ضعا ل�سيطرة قبائل
الدنكا ,ويعانى ا�ستبداد د .جون جاراجن ,وال يلتزم ب�شكل كافى للمطلب ال�شعبى فى قيام مواطنى
جنوب ال�سودان بتحديد م�صري اجلنوب ( .)Young, 2003ومتثلت ا�ستجابتهم فى الوعد بعهد جديد
من الدميقراطية الداخلية وااللتزام الوا�ضح بتحديد اجلنوبيني مل�صريهم .وبينما كانت هناك �أ�سباب
لالعتقاد ب أ�ن هذا الربنامج ميثل ب�شكل �أقرب �آراء املواطنني العاديني فى جنوب ال�سودان من جدول
المدادات أ
وال�سلحة كما
�أعمال جلاراجن ,ف إ�ن ريك والم مل تتوافر لهما نف�س فر�ص احل�صول على إ
المداد أال�سا�سية له فى �إثيوبيا عقب �سقوط نظام
كان احلال مع جاراجن ,حتى مع فقد أالخري قاعدة إ
احلكم الع�سكرى فيها.
وعندما الحت خماطر الهزمية الع�سكرية ,حتول ريك والم ب�شكل متزايد للح�صول على الدعم من
القوات امل�سلحة ال�سودانية ,التى كانت حري�صة على ت�شجيع هذه اجلماعة املن�شقة كو�سيلة إل�ضعاف
التمرد فى اجلنوب .ورغم �أنه مل يتم حتى عام  1992توقيع اتفاق �سيا�سى بني ما �أ�صبح يعرف
«بجناح نا�رص» وحكومة ال�سودان ,ف إ�ن هناك �أ�سباب تدعو لالعتقاد ب أ�ن القوات امل�سلحة ال�سودانية
بد�أت �إمداد قوات ريك بكميات �ضخمة من أال�سلحة قبل هذا التاريخ .وال ُيعرف على وجه اليقني
العدد الدقيق من أال�سلحة التى قدمت ,ولكن م�صدرا م�سئوال واحدا على أالقل – الفريق كليمنت وانى,
احلاكم احلاىل لوالية و�سط اال�ستوائية والقائد الع�سكرى املحنك – يدعى �أن ريك ت�سلم ما يربو على
� 10آالف قطعة �سالح من القوات امل�سلحة ال�سودانية )6(.ومت التخلى عن بع�ض هذه أال�سلحة وبيع
البع�ض آ
الخر� ,أ�سا�سا ل�رشاء الطعام� ,إال �أن أالعداد الدقيقة لي�ست معروفة� .إال �أنه من الوا�ضح رغم
ذلك� ,أن املتلقى الرئي�سى أ
لل�سلحة من ال�سكان املدنيني كانوا �شباب مع�سكرات املا�شية .وللوهلة
أالوىل �أعتربت هذه أال�سلحة �رضورية حلماية املا�شية اخلا�صة باملجتمعات املحلية من اجلي�ش
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ال�شعبى لتحرير ال�سودان ,الذى كان يتقدم ب�شكل متزايد فى املنطقة ,و�ضد أالعداء التقليديني من
قبيل �سارقى املا�شية من قبائل «املورل» .كما �أججت تلك أال�سلحة ال�رصاعات الداخلية بني قبائل
النوير .وب�شكل خا�ص ظهرت تلك أال�سلحة فى ال�رصاع بني فرع «لو» من قبائل النوير الذين ي�سكنون
و�سط �أعاىل النيل وفرع «جيكان» من قبائل النوير فى �رشق �أعاىل النيل ,خالل الهجرة املو�سمية
لفرع «لو» مع ما�شيتهم �إىل �أرا�ضى الرعى واملياه على �ضفاف نهر «ال�سوباط».
وتلك الفرتة هى التى ظهر خاللها اجلي�ش أالبي�ض ككيان متميز .ويبدو �أن اال�سم م�شتق من املظهر
اخلارجى لفتيان مع�سكرات املا�شية من النوير ,الذين كانوا ب�شكل �شائع يغطون �أج�سادهم برماد
فاحت اللون كو�سيلة للحماية من احل�رشات� )7(.إال �أن �سكيد�سمو ( )Skedsmoي�شري �إىل �أن هذا اال�سم
كان للتمييز بينهم وبني القوات امل�سلحة ال�سودانية .ومل يتم حتديد الع�ضوية فى اجلي�ش أالبي�ض
ب�شكل ر�سمى مطلقا ولكنها كانت تعتمد بب�ساطة على كون الع�ضو �شخ�ص مدنى ميتلك �سالحا
حديثا ،فى العادة بندقية هجومية (.)Skedsmo, 2003
ولكن �إذا كان ال�شاغل أالكرب للجي�ش أالبي�ض هو حماية ما�شيتهم – ورمبا ا�ستخدام �أ�سلحتهم ل�رسقة
أالبقار من جريانهم – ف إ�ن ريك كان لديه طموح �سيا�سى ع�سكرى �أكرب .وعندما و�ضع هزمية جناح
«توريت» املواىل جلون جاراجن كهدف له ,يبدو �أنه خل�ص �إىل �أن �أف�ضل ال�سبل التى تب�رش بالنجاح
هى �إطالق العنان لقوات اجلي�ش أالبي�ض اليائ�سة ملهاجمة قبائل «البور دنكا» .وكانت ا�سرتاتيجية
ريك هى �رضب مناطق القلب للحركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان و�إظهار عدم قدرة جاراجن
على الدفاع عن جمتمعه املحلى نف�سه .وبينما التوجد �سوى �أ�سباب قليلة لالعتقاد ب أ�ن �شباب
اجلي�ش أالبي�ض قد ت�ؤثر فيهم تلك أالهداف العليا ,ف إ�نهم يدركون جيدا �أن مثل هذه الهجمات على
�أهداف مدنية ب�شكل كبري توفر فر�صة حيازة ثروة كبرية من املا�شية .ولذلك ,فبينما ت�صدرت القوات
امل�سلحة النظامية التابعة لريك حتت �إمرة قادة من قبيل �سيمون جاتوي�ش الهجوم 8,فقد �ساندتها
�أعداد كبرية من اجلي�ش أالبي�ض حديث الت�شكيل ,وكان غالبية �أفراده من قبائل «اللونوير» .وكان
ه�ؤالء ال�شباب جريان لقبائل «البور دنكا» وكانوا ب�شكل تقليدى يرعون ما�شيتهم فى �أرا�ضى «البور
دنكا» خالل مو�سم اجلفاف .وخالل عقدين من احلرب أالهلية ,يبقى الهجوم على مناطق «البور
الن�سانية التى وقعت خالل احلرب (كانت الكارثة أالخرى
دنكا» واحدا من اثنني من �أ�شد الكوارث إ
املجاعة التى حدثت ب�شكل متعمد �أو بغر�ض �سيا�سى فى منطقة «واو» فى عام  .)1988وقد قُتل
عدة �آالف من أال�شخا�ص خالل هذا الهجوم ,جميعهم تقريبا من املدنيني وغالبيتهم من �أفراد قبائل
«البور دنكا» .ومت نهب املمتلكات على نطاق وا�سع وقتلت مئات �آالف من املا�شية �أو �أخذت �إىل
ال�شمال من جانب �أفراد قبائل النوير املنت�رصين.
لقد عانى جاراجن من انتكا�سة ع�سكرية كبرية ,ولكنها مل تكن كافية لهزمية جناح «توريت» .وفى
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نف�س الوقت كان ذلك ميثل خ�سارة �أكرب حتى من هذا لريك .فبعد هذا الهجوم وا�سع النطاق على
«البور دنكا» فقد ريك القدرة على االدعاء ب أ�نه زعيم اجلنوب .ونتيجة لذلك� ,أ�صبح جناح «نا�رص»
يعتمد ب�شكل متزايد على حكومة ال�سودان ,مما �أفقده �رشعيته فى الدفاع عن ق�ضية اجلنوب .وحيث
�إن اجلي�ش أالبي�ض لي�س لديه �أى طموح �سيا�سى ومل يظهر �أى ندم على دوره فى تلك املذبحة ,فيمكن
الظن ب أ�نه ينظر �إىل الهجوم على �أنه جناح .وبالت أ�كيد فقد زاد ثراء �أفراده واملجتمعات املحلية التى
ينتمون �إليها نتيجة نهب املا�شية .ولكن الهجوم رغم ذلك �أدى �إىل ت�سميم العالقات بني القبائل
املتجاورة ,و�أ�ضعف املعار�ضة �ضد ال�شمال ,وترك جرحا عميقا مل يندمل.
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ثالثا :التنظيم ,والقيادة ,والقدرات

كان اجلي�ش أالبي�ض منظمة مق�صورة على النوير تقريبا ،يت�شكل من �أفراد ع�شائر «اللو» و «اجلاوار»
من منطقة و�سط �أعاىل النيل ,و «اجليكان» فى �رشق �أعاىل النيل ,وع�شرية «دك» ال�صغرية من الدنكا
التى كانت �أقرب ثقافيا �إىل النوير .وتقوم كل جمتمعات النوير املحلية على الدور املركزى للما�شية
ومع�سكرات املا�شية ,وحتظى القيم الع�سكرية باحرتام كبري من جانب كل �أفراد النوير .وال�س�ؤال الذى
يطرح نف�سه هو ملاذا ت�شكل اجلي�ش أالبي�ض بني هذه الع�شائر حتديدا� .أن تلك النقطة فى حاجة �إىل
املزيد من البحث� ,إال �أنه ميكن التخمني بناء على عدد من العوامل أالكرث احتماال.
�إن حمل أال�سلحة من جانب �شباب النوير هو �أمر �شائع جدا فى مناطق و�سط و�رشق �أعاىل النيل� ,إال
�أنه لي�س �أمرا غري �شائع فى أالجزاء أالخرى من مناطق النوير� .إن التاريخ أالطول النت�شار أال�سلحة
الثيوبية هى من العوامل امل�سئولة جزئيا عن هذا
وغياب القانون فى أالرا�ضى الواقعة على احلدود إ
التفاوت .و�أحد أال�سباب أالخرى املحتملة ,ال�سيما فى غرب �أعاىل النيل ,هو مقاومة زعماء القبائل
حليازة ال�شباب أ
لل�سلحة على نطاق وا�سع .ويبدو �أن ال�سلطات التقليدية كانت قوية مبا يكفى ملنع
ظهور اجلي�ش أالبي�ض على �أرا�ضيهم.
وكان من الالفت �أي�ضا �أنه على الرغم من �أن موطن ريك كان فى «لري» بغرب �أعاىل النيل ,ف إ�نه مل
يقم بتوزيع أال�سلحة هناك بنف�س احلجم الذى مت توزيعه فى �رشق وجنوب �أعاىل النيل .حيث كانت
هذه املناطق أالخرية �أقرب �إىل مناطق العمق لقبائل «البور دنكا» املوالية للحركة /اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان ,ولهذا فقد �أ�صبحت ت�شكل اجلبهة أالمامية بني جناج «نا�رص» وجناح «توريت»
– ومن املحتمل �أن ذلك �أي�ضا كان �أحد العوامل.
و�أحد أال�سباب أالخرى املحتملة حلقيقة �أن «اللو» و «اجلاوار» و «الدك» �شكلوا الغالبية العظمى
من اجلي�ش أالبي�ض هو �أنهم كانوا ي�ضطرون ال�صطحاب ما�شيتهم ملناطق �أبعد من �أجل املراعى
واملياه ,وقد تكون ال�ضغوط الناجتة عن ذلك قد �أدت �إىل ن� أش�ة حالة ذهنية �أكرث عدوانية لديهم.
وبالت أ�كد ف إ�ن ع�شائر «اللو» تتميز من بني قبائل النوير الفتقارها خالل مو�سم اجلفاف ألر�ضى
الرعى واملياه.
وعلى الرغم من �أن جمتمع النوير يت�سم بالالمركزية بدرجة كبرية ,ف إ�ن الوا�ضح �أن اجلي�ش أالبي�ض
كانت لديه القدرة على جمع �أعداد كبرية من الرجال امل�سلحني ,وفى بع�ض احلاالت ذهب �أبعد كثريا
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من قراه أال�صلية للح�صول على الدعم .وكذلك من املعروف �أن جمتمع النوير ,الذى و�صفه بريت�شارد
ب أ�نه «فو�ضى منظمة» ,كان قادرا على ا�ستيعاب �أرا�ضى �شا�سعة وعدد كبري من ال�سكان خالل
القرن التا�سع ع�رش – حيث ُيعتقد �أن النوير كانوا فى املركز الثانى بعد «الزولو�س» فقط فى امتالك
الدارة اال�ستعمارية الربيطانية من احتواءهم (� .)Kelly, 1985إال �أن أالمر
أالرا�ضى قبل �أن تتمكن إ
أالكرث ا�ستع�صاء على الفهم من خالل أالدبيات التاريخية� ,أو من خالل جتربة اجلي�ش أالبي�ض,
هو كيف متكن النوير من التغلب على ميلهم لالنخراط فى ال�رصاعات املحلية للعمل من خالل
هياكل حملية و�إن�شاء منظمة قوية بغر�ض الدفاع عن النف�س و�شن الهجمات� .إال �أنه توجد رغم ذلك
بع�ض القرائن .ف أ�وال ,يبدو �أن معظم أالرا�ضى قد مت اال�ستيالء عليها نتيجة الغارات املحلية ,وكان
هناك ا�ستعداد ال�ستيعاب واحرتام ال�سكان الذين مت غزوهم .وثانيا ,ف إ�ن الهجمات الكربى ,مثل
التى حدثت فى «بور» كان من الوا�ضح �أنها تف�رس أالمر ,وكان يعقبها دائما العودة �إىل املنازعات
املحلية .وثالثا ,ف إ�ن الهجمات وا�سعة النطاق كانت تنظمها وتقودها دائما جماعات م�سلحة �أخرى
�أكرث تقليدية .فقد كان ال�ضباط التابعون لريك ,ولي�س قادة اجلي�ش أالبي�ض ,هم من �أداروا الهجوم
()9
المداد والتموين.
على «البور دنكا» ووفروا الدعم فى جمال إ
ورغم �أن هذا التقرير ي�شري �إىل اجلي�ش أالبي�ض (ب�صيغة املفرد) ,فمن الوا�ضح �أنه كانت هناك العديد
من «اجليو�ش البي�ضاء» و�أنه فى حاالت حمدودة فقط كانت ت�شكل وحدات متعددة حتت قيادة
واحدة .وفى غياب �أى هيكل ع�سكرى م�ستقل� ,أ�صبح مع�سكر املا�شية هو الوحدات املكونة للجي�ش.
وفى أال�سا�س كانت مكونات اجلي�ش أالبي�ض مرتبطة ب�شكل وثيق مع املجتمع املحلى وم�سئولة
�أمام ال�سلطات التقليدية الذين كانوا يثمنون دور ال�شباب فى حماية ما�شية املجتمع املحلى� .إال
�أنه مبرور الوقت ,انتقلت ال�سلطة من الزعماء �إىل �شباب اجلي�ش أالبي�ض .ورغم �إقرارهم فى أال�سا�س
ب�سلطة الزعماء أالعلى ,بد�أ ال�شباب فى االجتاه ب�شكل متزايد �إىل اال�ستقالل عنهم ,وكان يبدو �أن ذلك
()10
راجعا �إىل قدرتهم على حيازة أال�سلحة دون احل�صول على موافقة الزعماء.
وفى ظل غياب التقاليد �أو التعليم ك أ��سا�س للقيادة ,أ
ولن عددا قليال جدا من جنود اجلي�ش أالبي�ض
تلقى تدريبا ع�سكريا ,كان اختيار القادة يتم وفقا لقدرتهم على ال�سيطرة على ال�شباب غري املن�ضبط,
ومهارتهم فى الرماية و�شجاعتهم فى �ساحة القتال .وفى ظل هذا النظام ,وفى غياب نظام للرتب
الع�سكرية ,ف إ�ن القادة الع�سكريني نادرا ما احتفظوا مبنا�صبهم لفرتة طويلة .ونظرا ألن اجلي�ش أالبي�ض
اعتمد على قادة من نف�س م�ستوى �أع�ضائه �أنف�سهم ,ف إ�نه مل يتطور �أبعد من مع�سكرات املا�شية وال
ا�ستطاع تكوين ر�ؤية �أكرث �شموال .ومل يكن اجلي�ش أالبي�ض مطلقا قوة مقاتلة ثابتة ولكن بدال من
ذلك كان �أفراده يتجمعون لفرتات ق�صرية من الزمن من �أجل القيام بعمليات هجومية �أو دفاعية,
يعود بعدها �أفراده �إىل مع�سكرات املا�شية .ورغم �أن اجلي�ش أالبي�ض كان يعتنق قيم اجلماعة ,والتى
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كانت على �أية حال �سائدة فى املجتمع املحلى أالو�سع ,ف إ�نه مل ي�صل �إىل �أبعد من حالة امليلي�شيا,
�إال خالل �أيامه أالخرية بني قبائل «اللو نوير» ,عندما كانت النتيجة دماره ال�شامل.
ورغم هذا ,ف إ�ن قيادة اجلماعة ,وتنظيمها ,وحمدودية ر�ؤيتها قد �أمنت �أي�ضا ا�ستقالال ن�سبيا لها.
حيث كانت تدين بالوالء فقط لقيم املجتمع ,ورغبة �أع�ضائها فى الرثاء واملكانة ,التى كانت حتدد
على نطاق وا�سع مبقدار ما ميلكه الفرد من �أ�سلحة وزوجات وما�شية .ورغم �أن بع�ض أالع�ضاء فرادى
كان لديهم �أيدولوجيا �أو�سع ,وان�ضم بع�ضهم بالفعل �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ,ف إ�ن اجلي�ش
أالبي�ض �أقام فقط عالقات تكتيكية  -ومل تكن مطلقا ا�سرتاتيجية – مع اجلماعات امل�سلحة أالخرى.
وحتى عندئذ مل يك�سب اجلي�ش أالبي�ض �إال فوائد ق�صرية أالجل .وكان اجلي�ش أالبي�ض على النقي�ض
من «ميلي�شيا اال�ستوائية» التى �أقامت فى النهاية عالقات قوية مع القوات امل�سلحة و�أ�صبحت
عن�رصا فى قوات دفاع جنوب ال�سودان ،وهى منظمة جامعة جلماعات جنوبية م�سلحة كانت تنتمى
فى أال�صل لف�صيل نا�رص ( .)Young.2006لذلك فقد ورثت نقاط �ضعفه الهيكلية ,وقد �أدى اخلوف
العميق لدى النوير من الوقوع حتت �سيطرة اجلماعات أالخرى� ,إىل حماية اجلي�ش أالبي�ض من �أن
يتم ا�ستيعابه فى جماعات �أكرب و�أكرث حركية.
لقد حت�سن و�ضع اجلي�ش أالبي�ض ألن جماعات م�سلحة خمتلفة تناف�ست على احل�صول على دعمه.
وكما �أ�رشنا �أعاله ،ف إ�ن ف�صيل نا�رص التابع لريك هو الذى ان� أش� فى أال�سا�س اجلي�ش أالبي�ض و�سيطر
عليه .كذلك حاول اجلي�ش ال�شعبى فى �أوقات خمتلفة �إقامة حتالفات حملية مع اجلي�ش أالبي�ض.
وقد ان�ضم ف�صيل نا�رص �إىل قوات دفاع جنوب ال�سودان ,التى �أ�صبحت القوة املهيمنة فى �رشق
�أعاىل النيل ( .)Young, 2003لقد قام كل من اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وقوات دفاع جنوب
ال�سودان بتوزيع أال�سلحة على اجلي�ش أالبي�ض ,كما قام �أفراد من املنخرطني فيهما ببيع �أ�سلحتهم
ال�شخ�صية مقابل املال �أو ب�شكل �أكرث �شيوعا ,مقابل الطعام .وهناك العديد من احلاالت املعروفة
ألفراد من النوير ,وبدون �شك من �أع�ضاء القبائل أالخرى ,التحقوا باجلماعات امل�سلحة من �أجل
احل�صول على ال�سالح والتدريب الع�سكرى ثم فروا من اخلدمة فى �صفوف تلك اجلماعات .وحيث �إن
تلك أال�سلحة كان يتم حيازتها ب�شكل متزايد دون عقاب من ال�سلطات التقليدية ,ف إ�ن ذلك �أ�ضعف
هذه ال�سلطات وعزز و�ضع أال�شخا�ص الذين ميلكون أال�سلحة ب�شكل �شخ�صى وو�ضع �أفراد اجلي�ش
أالبي�ض .ومع ذلك ,ف إ�ن �أفراد اجلي�ش أالبي�ض مل يعملوا ب�شكل كامل خارج نطاق نفوذ املجتمع
املحلي ,حيث كان من الوا�ضح ت أ�ثرهم ال�شديد بال�شيوخ الذين كانوا مو�ضع احرتام قبائل النوير,
()11
مثل مون دينج ,ال�شيخ الذى عا�ش فى القرن التا�سع ع�رش ,وكذلك العرافون املعا�رصون.
أ
ولن اجلي�ش أالبي�ض مل يكن مطلقا قوة دائمة وكانت ع�ضويته دائمة التغري ,ف إ�ن تقدير عدد �أع�ضائه
لي�س �أمرا مفيدا .وقد �أظهر عدد كبري من املقابالت ال�شخ�صية فى �رشق �أعاىل النيل �أن اجلي�ش أالبي�ض
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مع ذلك كان قادرا فى �أوقات خمتلفة على ح�شد عدد �أكرب من الرجال امل�سلحني عما كان فى
مقدور كل من القوات امل�سلحة ال�سودانية �أو اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وهو أالمر الذى جعل
المداد والتموين,
منه قوة مرعبة ,حتى بالرغم من عدم امتالكه �أ�سلحة ثقيلة� ,أو الدعم فى جمال إ
و�أحيانا التدريب الع�سكرى )12(.وفى املناف�سة بني قوات دفاع جنوب ال�سودان واجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان على احل�صول على دعم اجلي�ش أالبي�ض ,فازت قوات دفاع جنوب ال�سودان ألنها
قدمت �أ�سلحة �أكرث� .إال �أنه بينما ا�ستطاع العديد من قادة قوات دفاع جنوب ال�سودان مثل ت�شايوت
فى «لوجنوت�شوك» ,وجوردون كوجن فى «نا�رص» ,وت�شول جاجا فى «مادينج» ,والقائد الع�سكرى
حلركة حترير جنوب ال�سودان تيموثى تابان جوت�ش فى «�أكوبو» ,و�سيمون جاتويت�ش فى «ياى»
عقد حتالفات مع اجلي�ش أالبي�ض ,ف إ�نها مل تكن فى يوم من أاليام حتالفات دائمة.
وقد وقعت �أكرث أالمثلة املفزعة لت�رصفات اجلي�ش أالبي�ض فى «مادينج» ,على بعد  60كيلومرتا
�شمال «نا�رص» ,وفى «�أكوبو» )13(.وقد مت تبادل ال�سيطرة على هاتني القريتني �ست مرات على مدى
العامني �إىل الثالثة �أعوام ال�سابقة على توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل ,وظهر �أن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان مت طرده لفرتة ق�صرية من «�أكوبو» حتى بعد توقيع اتفاق ال�سالم .وفى كلتا احلالتني
حاولت قوات دفاع جنوب ال�سودان واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان عقد �صفقة للح�صول على
دعم اجلي�ش أالبي�ض وفى كلتا احلالتني كانت التحالفات تعقد من خالل وعد ال�شباب امل�سلح ب أ�نه
�سيكون ب إ�مكانهم نهب تلك البلدات عندما يتم اال�ستيالء عليها.
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رابعا ال�سقوط واالنهيار

على ما يبدو ف إ�ن �سقوط وانهيار اجلي�ش أالبي�ض كان نتيجة تغريات طويلة املدى داخل جمتمع
النوير وكذلك نتيجة التطورات ال�سيا�سية والع�سكرية ق�صرية املدى ,وكان من �أبرزها توقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل ,و�إعالن جوبا )14(,وحملة نزع ال�سالح التى قام بها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
فى كانون أالول /دي�سمرب  2005وا�ستمرت حتى �آيار /مايو .2006
ال�شارة �إليه ,ف إ�ن ظهور اجلي�ش أالبي�ض كان �أحد عوامل تراجع ال�سلطة التقليدية ,وقد
وكما �سبقت إ
أ
�أدى ذلك �إىل ت�صاعد م�شاعر اال�ستياء داخل املجتمعات املحلية للنوير .فيما �طلق كبار ال�سن من
فرع «اجليكان» من قبائل النوير على طول نهر ال�سوباط على �أفراد اجلي�ش أالبي�ض لقب «�أبنائنا»
عندما �أجريت مقابالت معهم فى �شباط /فرباير  ,2006فقد �أقروا كذلك ب أ�نهم لي�س لديهم �سيطرة
على حاملى أال�سلحة ال�شباب .كذلك فقد ا�شتكوا هم وغريهم من تزايد عدم اال�ستقرار فى احلياة
اليومية ،حيث نادرا ما كان فى مقدور �أحد الوقوف فى وجه ال�شباب امل�سلحني عندما يقومون
ب�رسقة املا�شية (غالبا من �أجل دفع املهور) ،وقتل بع�ضهم بع�ضا وقتل �شهود ال�رصاعات االبرياء،
واالغت�صاب كما قال الذين �أجريت معهم مقابالت فى القرى الواقعة على طول النهر �إنه بنهاية
()15
احلرب أالهلية فى جنوب ال�سودان ف إ�نه مل يعد هناك �أى �سبب ال�ستمرار بقاء اجلي�ش أالبي�ض.
وخالل املقابالت ال�شخ�صية التى متت فى «وات» فى و�سط �أعاىل النيل فى  ,2002وجد �سكيد�سمو
( )Skedsmoمواقف متعادلة ب�شكل كبري جتاه اجلي�ش أالبي�ض:
فمن جهة ف إ�نهم يقدرون ما �أجنزه ال�شباب امل�سلحون و�شجاعتهم فى حماية جمتمعاتهم املحلية
من هجمات �أفراد قبائل «املورل» وقوات دفاع جنوب ال�سودان ,بينما ي�شتكون من جهة �أخرى من
ال�سلوك العدوانى والذى يخلو من االحرتام أ
والهوج وغري امل�سئول له�ؤالء ال�شباب (Skedsmo,
 .)2003وقد تبني من املقابالت ال�شخ�صية التى �أجريت من �أجل هذا التقرير فى منطقة «موتوت»,
التى ال تبعد �سوى نحو خم�سة كيلومرتات من «وات» ,بعد ثالثة �شهور من نهاية حملة نزع ال�سالح
التى قام بها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� )16(,أن هناك م�شاعرا �أكرث �سلبية جتاه اجلي�ش أالبي�ض.
وكان من أالمور ال�صادمة كذلك الطريقة أال�سو�أ كثريا التى حتدث بها �أفراد فرع «لو» من قبائل
النوير عن ال�شباب امل�سلحني مقارنة بنظراءهم من فرع «اجليكان» على طول نهر ال�سوباط .فلم
يذكر �أحد فى منطقة «موتوت» لفظ «�أبنائنا» وا�شتكوا بدال من ذلك انت�شار الفو�ضى فى ظل اجلي�ش
أالبي�ض .وبالفعل فقد �أيد ال�سكان حملة نزع ال�سالح التى قام بها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
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فى املنطقة رغم �أنها �أدت �إىل �سقوط مئات القتلى من ال�شباب امل�سلحني ,وخ�سارة معظم قطعانهم
من املا�شية ,وترك املجتمعات املحلية فى مواجهة املجاعة حيث �أدى القتال �إىل احليلولة دون
زراعة املحا�صيل .ولذلك ف إ�ن ال�ضغوط االجتماعية  -وحتى االنهيار االجتماعى  -كان �سببا
رئي�سيا لتزايد م�شاعر اال�ستياء من اجلي�ش أالبي�ض.
�إن تغري املزاج العام نحو أال�سلحة ي�سهم �أي�ضا فى تف�سري �سقوط اجلي�ش أالبي�ض .فبينما كتبت
هوت�شين�سون عن املكانة الكبرية التى حتظى بها أال�سلحة �إبان قيامها ببحثها فى مناطق النوير فى
عقد الثمانينيات من القرن الع�رشين ,ف إ�ن �سكيد�سمو وجد توجها �سلبيا ب�شكل متزايد جتاه أال�سلحة
عندما قام ببحثه فى مناطق �رشق �أعاىل النيل فى عام  .2002وعلى امل�ستوى الظاهر ,ف إ�ن التف�سري
قد يكون فى انخفا�ض �سعر قطعة ال�سالح من نحو اثنتى ع�رشة بقرة فى عام � 1981إىل �أربع �أبقار
فى � ,2002إال �أن �سكيد�سمو ي�شري �إىل �أن ذلك ال يزال �سعرا مرتفعا ن�سبيا بالنظر �إىل النق�ص احلاد
فى قطعان املا�شية على مدى هذا الوقت ( .)Skedsmo, 2003وي�شري ذلك �إىل �سبب �آخر لتدهور
املكانة املرتبطة بحمل أال�سلحة :ف إ�ذا كانت تلك أال�سلحة قد مت اقتنا�ؤها فى أال�سا�س حلماية ما�شية
املجتمع املحلى ,ف إ�نها قد ف�شلت فى حتقيق هذا الهدف.
وقد �أدت التطورات اجلارية خارج املجتمع املحلى �إىل تدمري اجلي�ش أالبي�ض ,رغم �أن �أع�ضاء ذلك
اجلي�ش مل يكن لديهم �إال �إدراك حمدود بها .وكان �أول تلك التطورات هو توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل
فى  9كانون الثانى /يناير  .2005حيث ن� أش� اجلي�ش أالبي�ض وتطور فى ظل ظروف احلرب .وقد �أدى
اتفاق ال�سالم ال�شامل �إىل �إنهاء تلك احلرب .وعلى وجه اخل�صو�ص ,ف إ�ن الرتتيبات أالمنية التفاق
ال�سالم ال�شامل ن�صت على �أن جماعتني م�سلحتني فقط – هما اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
والقوات امل�سلحة ال�سودانية – �سيكون م�سموحا لهما بالعمل فى جنوب ال�سودان )17(.وقد و�ضعت
هذه أالحكام قوات دفاع جنوب ال�سودان على الطريق إلعالن جوبا ال�صادر فى  8كانون الثانى/
يناير  2006والذى مت مبوجبه ا�ستيعابها فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان )18(.لقد كان اختفاء
وبال�ضافة
قوات دفاع جنوب ال�سودان يعنى �أن اجلي�ش أالبي�ض قد فقد داعمه أال�سا�سى فى امليدان .إ
�إىل ذلك ,ف إ�نه مع النجاح الظاهرى إلعالن جوبا ,فقد كان اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان تواقا �إىل
الق�ضاء على اجلماعات امل�سلحة أالخرى فى اجلنوب )19(.وكان يجب التعامل مع بع�ض اجلماعات
التى كانت ال تزال حتتفظ بعالقات وثيقة مع القوات امل�سلحة ال�سودانية – مثل بقايا قوات دفاع
جنوب ال�سودان ,وقوات الدفاع ال�شعبى ,وف�صائل القبائل ال�شمالية التى انتقلت �إىل اجلنوب – ب�شكل
الجراءات املت�سارعة قد ت�ؤدى �إىل زعزعة عملية ال�سالم� .إال �أن اجلي�ش أالبي�ض كان
�أقل عدوانية ألن إ
منظمة حملية لي�س لها عالقات ر�سمية مع القوات امل�سلحة ال�سودانية ,وكان تفكيكها لن ي�ؤدى �إىل
تعقيد العالقات مع احلكومة ال�سودانية.
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لذا فقد ا�ستهدف اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان اجلي�ش أالبي�ض من �أجل الق�ضاء عليه وكان من
املفرت�ض �أن يكون ذلك من خالل نزع ال�سالح املدنى .لقد كان خطاب احلركة /اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان فى �أواخر عام  ,2005الذى ترددت �أ�صدا�ؤه فى الريف ,يحمل �شعار «�إننا نقتل
�أنف�سنا» ,فى �إ�شارة �إىل جمموعة من ال�رصاعات الداخلية اجلنوبية وعلى وجه اخل�صو�ص تلك التى
انخرطت فيها قبائل «اللو نوير» فى قتال جريانهم )20(.وحقيقة �أن اجلي�ش أالبي�ض من قبائل «اللو»
كان على عالقة وثيقة على نحو خا�ص مع قوات دفاع جنوب ال�سودان من خالل �سيمون جاتوي�ش
(وهو من قبائل اللو نوير من مدينة «ياى» وم�سئول بارز فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان) قد
تكون �أي�ضا من أالمور التى دخلت فى احل�سبان .لقد �أ�شار جاتوي�ش والعديد غريه من قادة قوات
دفاع جنوب ال�سودان الذين ان�ضموا �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان نتيجة �إعالن جوبا �إىل
اعتقادهم ب أ�ن االنتقام من الهجوم الذى وقع عام 1991على «البور دنكا» كان �أحد دوافع ما حتول
()21
�إىل حملة عنيفة للغاية لنزع �سالح املدنيني بني قبائل «اللو نوير».
وميكن تف�سري ال�سهولة الن�سبية التى مت بها نزع �سالح بع�ض جماعات الدنكا بالعدد أالقل من
أال�سلحة التى كانت فى حوزتها وم�ستوى الثقة أالكرب التى كانت توليها للجي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان� .إال �أن أالمر أالكرث �صعوبة على التف�سري هو التناق�ض بني أال�سلوب ال�سلمى ن�سبيا فى نزع
�سالح قبائل «اجليكان نوير» فى املناطق ال�رشقية وحوادث العنف البالغ التى وقعت مع قبائل
«اللو» عند نزع �سالحهم .لقد �أعرب كل �أفراد قبائل «اجليكان» الذين �أجريت معهم مقابالت فى
�شباط /فرباير  2006من �أجل هذا التقرير عن عدم ر�ضاءهم ب�شدة عن عملية نزع �سالحهم التى قام
بها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ألنهم �شعروا ب أ�نها قد جعلتهم عر�ضة لهجمات القبائل املعادية
وبال�ضافة �إىل ذلك ,ف إ�نهم
لهم ,التى لن يقدم اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان احلماية لهم منها .إ
�أعربوا عن تذمرهم من عدم نزع �سالح القبائل املجاورة لهم فى نف�س الوقت� .إال �أن معظمهم �سلموا
�سالحهم وهم �ساخطون �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان.
لقد كان رد فعل فروع قبائل «اللو» من اجلي�ش أالبي�ض خمتلفا بدرجة كبرية .قد �أرجع فريق ميثاق
ال�سودان ( )Pact-Sudanالذى كان يتق�صى عملية نزع ال�سالح فى جوجنلى العنف أالكرب الذى
وقع باملنطقة �إىل العزلة واالفتقار �إىل املعلومات بني قبائل «اللو» ب� أش�ن اتفاق ال�سالم ال�شامل
(� ,)Pact-Sudan, 9 May 2006إال �أنه من املرجح �أنه قد مت �إبالغ قبائل «اللو» مرارا بالبنود
أالمنية التفاق ال�سالم خالل فرتة حملة نزع ال�سالح .وقبل �أن تتحول حملة نزع ال�سالح �إىل معارك
كبرية مع اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ,قام �أحد �أفراد «اللو» بقتل ويتنيوجن ,ثم �ضابط باجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان و�أحد �شيوخ قبائل «اجلاوار نوير» الذى كان فى ال�سابق يتمتع بنفوذ كبري
بني �أفراد اجلي�ش أالبي�ض وكان يقوم حتى ب إ�مدادهم أ
بال�سلحة وفقا ملا ذكره فريق امليثاق .وبعد
ذلك� ,أعلن ريك م�شار حل اجلي�ش أالبي�ض عقب العديد من اجلهود الفا�شلة إلقناع ال�شباب امل�سلح
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بت�سليم �سالحهم ب�شكل �سلمى �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .لقد مت جتاهل كلماته مثلما كان
احلال مع دعوات ويتنيوجن.
لقد حارب اجلي�ش أالبي�ض من قبائل «اللو» حتى النهاية ,التى كانت تعنى للعديد من �أع�ضائه املوت
وتدمري قطعانهم من املا�شية .وبحلول منت�صف عام  2006كان االقت�صاد مدمرا وكان جمتمعهم
يعانى أالزمات .وبالت أ�كيد �أو�ضحت تلك احلملة أالخرية �أنه من خالل الهجمات املاكرة واملفاجئة,
وقدر كبري من ال�شجاعة ,ف إ�ن �شباب اجلي�ش أالبي�ض قد ي�شكلون حتديا خطريا على املدى الق�صري
جلنود اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان� .إال �أنه خالل احلرب املمتدة ,ف إ�ن النظام ,والت�سل�سل القيادى
أالف�ضل ,والتطبيق أالف�ضل للتكتيكات واال�سرتاتيجية قد ربحت احلرب .وخالل �آخر املعارك الكربى
فى �أواخر �آيار /مايو � ،2006أفادت م�صادر حملية فى «موتو» �أن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
فقد جنديا واحدا مقابل  113ع�ضوا فى اجلي�ش أالبي�ض )22(.وبهذه الهزمية ,قام ال�شباب الذين فقدوا
االجتاه مرة �أخرى بنهب جمتمعهم املحلى ذاته قبل الفرار من املنطقة.
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خاتمة

�إن ن� أش�ة وتطور اجلي�ش أالبي�ض كانت نتاج تطورات داخلية فى جمتمع النوير وكذلك تطورات
خارجية على ال�سواء ,وب�شكل خا�ص انعكا�سات احلرب أالهلية الثانية بال�سودان .لقد كان �شيوع
أال�سلحة ال�صغرية �أحد العوامل التى �أدت �إىل ظهور اجلي�ش أالبي�ض وكانت حملة نزع ال�سالح التى
قام بها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى عام  2006فى والية جوجنلى خطوة مهمة لتحقيق
الغاية املتمثلة فى الق�ضاء على ظاهرة حمل ال�سالح من جانب �أفراد اجلي�ش أالبي�ض .وهناك اعتقاد
يقرتب من اليقني �أنه رغم ذلك ف إ�ن ن�سبة �ضئيلة فقط من أال�سلحة مت فى الواقع م�صادرتها من
جانب اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وقد �أدى ذلك �إىل ظهور ا�ستنتاجات – يعتربها امل�ؤلف
ذات م�صداقية – ب أ�ن تدمري اجلي�ش أالبي�ض ,الذى حتدى ادعاء اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
بحقه املنفرد فى حمل ال�سالح ,كان هو الدافع احلقيقى حلملة نزع ال�سالح .وفى هذا ال�سياق ,كان
ا�ستيعاب �أفراد «قوات دفاع جنوب ال�سودان» فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان جزء من نف�س تلك
اجلهود الرامية للق�ضاء على �أى حتد ع�سكرى لهيمنة احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان على
اجلنوب .وفى كلتا احلالتني حقق اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان جناحا بدرجة كبرية – على
أالقل فى أالجل الق�صري .وقد تعهدت قيادة اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بنزع ال�سالح من باقى
املدنيني ,وفى احلالة املثالية �سيتم ذلك ب�شكل �سلمى� ,إال �أنه �إذا مل ينجح هذا أال�سلوب ف�سيتم نزع
ال�سالح بالقوة.
وعقب هزمية اجلي�ش أالبي�ض وا�ستيعاب معظم �أفراد «قوات دفاع جنوب ال�سودان» ,ف إ�نه ينبغى
على اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان آ
الن العمل على �إدماج هذه املجموعات ب�شكل كامل ومر�ض
واال�ستجابة �إىل بواعث القلق لديهم .وفى وقت كتابة هذه ال�سطور (�آذار /مار�س  )2007ف إ�ن
الت أ�خري امل�ستمر فى �إدماج �أفراد «قوات دفاع جنوب ال�سودان» هو �أحد بواعث القلق .ف إ�ذا بد�أت
عنا�رص «قوات دفاع جنوب ال�سودان» فى العودة �إىل مع�سكرات القوات امل�سلحة ال�سودانية ,ف إ�ن عدم
وبال�ضافة �إىل ذلك ,ف إ�ن الهدوء الذى ي�سود جنوب
اال�ستقرار قد يعود جمددا �إىل مناطق �أعاىل النيل .إ
ال�سودان قد دفع أ
بالزمات االجتماعية داخل جمتمع «اللو» وغريهم من القبائل ب�شكل متزايد �إىل
الواجهة .و�أ�شد أالمور �إحلاحا� ,أن هزمية اجلي�ش أالبي�ض قد �أدت �إىل تدمري االقت�صاد املحلى .ولي�س
لدى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان القدرة على عالج هذا أالمر ,ولذلك ف إ�ن هذه املهمة �ستقع على
عائق املجتمع الدوىل.
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وحتى �إذا مت التعامل مع هذه أالزمة ,ف إ�ن ا�ستعادة �أو�ضاع جمتمعات «اللو» وغريها من جمتمعات
النوير ,التى ا�ضطربت بعمق� ,ستكون مهمة هائلة .وينبغى �أن تكون �إعادة ت أ�هيل وتعليم ال�شباب
من أالع�ضاء ال�سابقني باجلي�ش أالبي�ض الذين ت أ�ثروا بال�رصاع ويت�سم �سلوكهم بالعنف ,هى املهمة
املركزية فى هذه اجلهود� .إال �أنه يجب االعرتاف بحجم امل�شكلة ومن ثم التعامل معها ب�شكل �شامل.
وال ُيعتقد �أن احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �سيكون قادرا على اال�ضطالع بهذه املهمة.
ولي�س من املرجح �أن تكون عنا�رص رئي�سية فى املجتمع الدوىل – وبخا�صة وحدة  DDRفى بعثة
أالمم املتحد فى ال�سودان ,التى على الرغم من �أنها تتمركز فى اجلنوب ,ف إ�نها فى الغالب كانت
تتنحى جانبا خالل �أعمال العنف التى �صاحبت حملة نزع ال�سالح  -على دراية كاملة بحجم
الرادة للتعامل معها ب�شكل فعال .كما �أن هناك حاجة �إىل التحرك
امل�شكلة� ,أو لديها القدرة �أو إ
الرادة الع�سكرية للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان و�إقامة نظم فعالة وخا�ضعة
�إىل ما هو �أبعد من إ
للدارة املحلية املدنية .وعلى قدر االعتقاد ب أ�ن اجلي�ش أالبي�ض هو م�شكلة �أمنية فقط ف إ�ن
للم�ساءلة إ
هناك خطرا من �أن تدمريه �سيعنى توجيه االهتمام �إىل مناطق �أخرى� .إن الف�شل فى الت�صدى لعدم
الر�ضا وانت�شار الفقر ,واالفتقار �إىل الفر�ص املتاحة ألفراد قبائل النوير وغريها من املجموعات
التى �أدت �إىل ظهور اجلي�ش أالبي�ض قد ت�ؤدى �إىل دورة جديدة من العنف التى كان اتفاق ال�سالم
ال�شامل يهدف �إىل الق�ضاء عليها.
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جوجنلى لنف�س امل�ؤلف ,هناك رف�ض لالدعاء ب أ�ن االنتقام ملذبحة عام  1991كان هو الدافع للحملة القا�سية لنزع
ال�سالح� .إال �أنه ال يزال هناك احتمال �أنه مع ال�رشوع فى حملة نزع ال�سالح ,التى واجهت مقاومة كبرية و�أدت �إىل
مقتل املئات من جنود اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،ف إ�ن اجلروح القدمية قد نوكئت و�أ�صبح االنتقام �أحد عوامل
ما جرى الحقا .انظر «م�سح أال�سلحة ال�صغرية  »2006و .Young, 2006
أ
آ
الدارة املحلية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان« ,موتوت»� 25 ,ب� /غ�سط�س .2006
 )22مقابلة للم�ؤلف مع إ
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�أوراق عمل ال�سودان
 .1قوات دفاع جنوب ال�سودان ع�شية �إعالن جوبا .بقلم جون يونج.
 .2العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان :والية البحيرات فى فترة مابعد اتفاق ال�سالم
ال�شامل .بقلم ريت�شارد جارفيلد.
 .3جبهة ال�شرق والكفاح �ضد التهمي�ش .بقلم جون يونج.
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