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�سلحة ال�سغيرة م�سح الأ

�صلحة ال�صغرية عبارة عن م�رشوع بحثى م�صتقل داخل معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات  اإن م�صح الأ

�صلحة  الدولية فى جنيف – �صوي�رشا. ويعمل كم�صدر رئي�صى لال�صتعالمات العامة عن جميع اأوجه الأ

ال�صغرية وكمركز م�صدرى للحكومات و�صناع ال�صيا�صة والباحثني والن�صطاء.

ويتلقى امل�رشوع، الذى تاأ�ص�س فى عام 1999، امل�صاندة من وزارة اخلارجية الفيدرالية ال�صوي�رشية 

وامل�صاهمات امل�صتدمية اأو احلالية من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا واأملانيا وهولندا والرنويج 

وال�صويد واململكة املتحدة والوليات املتحدة. كما ي�صعر امل�رشوع بالمتنان للدعم ال�صابق واحلاىل 

املخ�ص�س للم�رشوع الذى تلقاه من اأ�صرتاليا والدمنارك ونيوزيلندا. كما جاء متويل اآخر من برنامج 

كادميية الدولية  مم املتحدة لبحوث نزع ال�صالح و�صبكة جنيف الأ منائى ومعهد الأ مم املتحدة الإ الأ

�صلحة ال�صغرية  ن�صانية. ويتعاون م�رشوع م�صح الأ غرا�س الإ لغام لالأ زالة الأ ومركز جنيف الدوىل لإ

وجورجيا  وكندا  الربازيل  منها  الدول  من  العديد  فى  حكومية  غري  ومنظمات  لبحوث  معاهد  مع 

ردن وكينيا والرنويج ورو�صيا الحتادية وجنوب اأفريقيا و�رشيالنكا  واأملانيا والهند واإ�رشائيل والأ

وال�صودان وال�صويد وتايالند واململكة املتحدة والوليات املتحدة.
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(HSBA) من الب�سرى فى ال�سودان �سا�سى للأ التقييم الأ

من الب�رشى فى ال�صودان (HSBA) عبارة عن م�رشوع بحثى ي�صتغرق عامني  �صا�صى لالأ التقييم الأ

�صلحة ال�صغرية (Small Arms Survey). وقد تطور هذا  )�005-�007( اأجراه م�رشوع م�صح الأ

مم  الأ وبرنامج  ال�صودان  فى  املتحدة  مم  الأ وبعثة  الكندية  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  التقييم 

الدولية وال�صودانية.  ال�رشكاء من املنظمات غري احلكومية  منائى وجمموعة كبرية من  املتحدة الإ

�صا�صى  نتاج والتوزيع الن�صط لبحث جتريبى جاء فى وقته يعمل م�رشوع التقييم الأ ومن خالل الإ

وتدخالت  منى  الأ القطاع  واإ�صالح  الندماج  واإعادة  والت�رشيح  ال�صالح  نزع  لدعم  الب�رشى  من  لالأ

من. �صلحة لتعزيز الأ مراقبة الأ

واأخ�صائى  واأمنيني  اإقليميني  التخ�ص�صات من متخ�ص�صني  التقييم جمموعة متعددة  ويجرى هذا 

ال�صحة العامة. وي�صتعر�س التوزيع املكانى للعنف امل�صلح فى اأنحاء ال�صودان ويقدم الن�صح املتعلق 

من. بال�صيا�صة ملعاجلة انعدام الأ

من الب�رشى عبارة عن تقارير مو�صوعية و�صهلة ال�صتخدام حول  �صا�صى لالأ اإن اأوراق عمل التقييم الأ

جنليزية والعربية. و�صرتكز اأوراق العمل فى امل�صتقبل على  اأن�صطة البحث احلالية وت�صدر باللغتني الإ

�صلحة ال�صغرية ونقلها اإىل داخل ال�صودان وخارجه وكذا  منية وجتارة الأ ال�صحايا واملالحظات الأ

�صدارات. من املحلى. كما ي�صدر �صل�صلة من ملخ�صات الإ ترتيبات الأ

اأوراق العمل دعما من وزارة  من الب�رشى و�صل�صلة  �صا�صى لالأ التقييم الأ اإ�صدارات  وتلقى ملخ�صات 

اململكة  حلكومة  التابع  العامل  فى  ال�رشاعات  منع  ومنتدى  كندا  فى  الدولية  والتجارة  اخلارجية 

املتحدة.

ملزيد من التفا�صيل:

كلري ماك اإيفوى

Small Arms Survey من الب�رشى، م�رشوع �صا�صى لالأ من�صق م�رشوع التقييم الأ

   mcevoy@hei.unige.ch :لكرتونى الربيد الإ

نرتنت: www.smallarmssurvery.org  )ا�صغط على رابط ال�صودان( املوقع على �صبكة الإ
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نبذة عن الموؤلف

1986 ليعمل ك�صحفى لدى  وىل فى عام  ال�صودان للمرة الأ اإىل  اأكادميى كندى و�صل  جون يوجن   

�صحيفة »�صودان تاميز« واأقام هناك ملدة ثالث �صنوات. ثم عاد اإىل كندا واأمت درا�صته للح�صول على 

درجة الدكتوراة فى العلوم ال�صيا�صية من جامعة �صاميون فريزر، حيث يعمل حاليا كم�صاعد باحث 

لدى معهد درا�صات احلكم.

وقد ق�صى يوجن معظم الت�صعينيات فى اإثيوبيا كاأ�صتاذ فى جامعة اأدي�س اأبابا وكان يجرى بحوثا 

ريرتية. ثم عمل  الإ ثيوبية  الإ ال�صيا�صية واحلرب  حزاب  العرقية والأ الفيدرالية  ميدانية فى جمالت 

ال�صودانية. وقد  ال�صالم  اأبابا كم�صت�صار حول عملية  اأدي�س  الدولية فى  الكندية للتنمية  الوكالة  مع 

يجاد  غادر اأدي�س اأبابا اإىل نريوبى وكلف بالعمل كم�صت�صار لل�صفري دانيال مبويا – مبعوث اأمانة الإ

املتحدة  مم  الأ اأنباء  لوكالة  املعلومات  حتليل  رئي�س  من�صب  توىل  اأن  وبعد  ال�صودان.  فى  لل�صالم 

)ايرين( فى نريوبى عمل كمراقب مع فريق مراقبة حماية املدنيني فى ال�صودان والذى اأن�صئ موؤخرا. 

فريقى. وتلى هذا عمله ملدة �صنتني مع جلنة وقف اإطالق النار التابعة لالحتاد الأ

ول/ اأكتوبر �004، اأقام يوجن فى اخلرطوم  ومنذ تركه فريق مراقبة حماية املدنيني فى ت�رشين الأ

قليمية.  من والعالقات الإ حيث يعمل كم�صت�صار م�صتقل ويجرى بحثا اأكادمييا فى جمالت ال�صالم والأ

وقد ن�رش يوجن كتابا واحدا – ثورة الفالحني فى اإثيوبيا )مطبوعات جامعة كامربيدج - 1997( 

خرية قوات دفاع جنوب  كادميية. وتناولت معظم اإ�صداراته الأ – ون�رش له الكثري من املجالت الأ
ال�صودان وحتليل لتفاق ال�صالم ال�صامل ونظرة على اإرث جون قرنق وا�صتعرا�س لتداعيات ال�رشاع 

قليمى.  من الإ فى �رشق ال�صودان على الأ



Small Arms Survey HSBA Working Paper 5     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 5 لـ� بي�ض: مقدمة وا�ستعرا�ض 89      م�صح الأ يوجن، اجلي�ض الأ

ملخ�ض

يقوم اقت�صاد وثقافة القبائل القاطنة حول نهر النيل فى جنوب ال�صودان على املا�صية. وحماية هذا 

املورد النفي�س هو الهم الرئي�صى لل�صكان، ل�صيما بني الفتيان فى مع�صكرات املا�صية. ومع ت�صاعد 

�صباب  �رشع  الع�رشين،  القرن  من  الت�صعينيات  مطلع  فى  ال�صودان  جنوب  فى  هلية  الأ احلرب  حدة 

�صلحة اخلفيفة، مما �صمح  �صلحة ال�صغرية احلديثة والأ مناطق النوير فى حيازة اأعداد كبرية من الأ

القبائل  من  ال�صلع  من  وغريها  املا�صية  على  وال�صتيالء  املحلى  جمتمعهم  ممتلكات  بحماية  لهم 

�صلحة هى انخراط هوؤلء ال�صباب ب�صكل  خرى حليازتهم لالأ املجاورة لهم. وكانت اإحدى النتائج الأ

و�صع بني القبائل اجلنوبية وكذلك ال�رشاع بني ال�صمال واجلنوب. ونتيجة لذلك،  متزايد فى ال�رشاع الأ

بي�س« الذى كان ب�صكل عام متحالفا مع حكومة اخلرطوم  حتولت مع�صكرات املا�صية اإىل »اجلي�س الأ

من خالل قوات د. ريك م�صار، الذى كان قد انف�صل عن اجلناح الرئي�صى للحركة/ اجلي�س ال�صعبى 

كرب لهذه الظاهرة بني قبائل  لتحرير ال�صودان بزعامة د. جون جاراجن فى 1991. وكان التاأثري الأ

»اللو نوير« التى تقطن مناطق و�صط اأعاىل النيل، الذين اأدت فر�صهم املحدودة للو�صول اإىل اأرا�صى 

اأرا�صى جريانهم. وعقب توقيع  اإىل  اإجبارهم على النتقال مبا�صيتهم ب�صكل متوا�صل  اإىل  املراعى 

�005، ظهرت حاجة احلركة/ اجلي�س ال�صعبى  9 كانون الثانى/ يناير  اتفاق ال�صالم ال�صامل فى 

لتحرير ال�صودان للق�صاء على اجلماعات امل�صلحة املناف�صة، مما اأدى اإىل ن�صوب �رشاع لل�صيطرة على 

ول/ دي�صمرب �005 حتى اآيار/ مايو �006. وكانت  مناطق و�صط اأعاىل النيل ا�صتمر منذ كانون الأ

رواح، وتدمري املجتمع املحلى،  بي�س مما اأ�صفر عن خ�صارة الكثري من الأ النتيجة تدمري اجلي�س الأ

وانهيار النظام العام وال�صلطة التقليدية فى مناطق النوير.
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اأول: مقدمة

فى كل اأنحاء جنوب ال�صودان ظهرت اجلماعات امل�صلحة حلماية جمتمعاتهم املحلية، وما�صيتهم، 

وممتلكاتهم. وب�صكل منطى قامت هذه اجلماعات على اأ�صا�س قبلى، واتخذت جانبا دفاعيا، وكانت 

اأو اأهداف بعيدة املدى. كما كان و�صول القوات احلكومية ملحاربة  موؤقتة، وكانت بال ايدولوجيا 

متمردى اجلنوب عامال حافزا على ت�صكيل اجلماعات املحلية امل�صلحة. وفى بع�س احلالت اتخذ 

نهب املا�صية على النحو الذى كانت تقوم به اجلماعات امل�صلحة من قبائل »املورل« و»التوبو�صا« 

�صكال ل�صو�صيا، ولكن ب�صكل عام كانت اجلماعات امل�صلحة فى اجلنوب دفاعية اأكرث منها هجومية. 

اأعاىل  و�رشق  و�صط  مناطق  فى  »النوير«  قبائل  من  بي�س  الأ اجلي�س  هو  املفزع  ال�صتثناء  وكان 

�صا�س اإىل  بي�س يهدف بالأ خرى، كان اجلي�س الأ وعلى غرار اجلماعات املحلية امل�صلحة الأ
 )1(

النيل.

فى  امل�صابهة  اجلماعات  من  النقي�س  على  ولكن  وممتلكاته.  املحلى  املجتمع  ما�صية  عن  الدفاع 

�صافة اإىل ذلك، فبينما  هلية. وبالإ مناطق اأخرى، اأ�صبح اأفراده م�صاركني ب�صكل فعال فى احلرب الأ

بي�س قوة  خرى حتت �صيطرة املجتمع املحلي، اأ�صبح اجلي�س الأ ظلت اجلماعات املحلية امل�صلحة الأ

حيان مدمرة ب�صدة للمجتمع املحلى الذى ن�صاأت منه. م�صتقلة ب�صكل متزايد كانت فى بع�س الأ

هلية فى اجلنوب، اإل اأن توقيع اتفاق  لقد عملت تلك اجلماعة فى ظل الظروف امل�صطربة للحرب الأ

ال�صالم ال�صامل فى 9 كانون الثانى/ يناير �005، اأدى اإىل ن�صاأة الظروف التى قادت اإىل اختفاء 

 فبموجب اتفاق ال�صالم ال�صامل اأ�صبح للحركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير 
)�(

بي�س من الوجود. اجلي�س الأ

ال�صودان و�صع مهيمن فى اجلنوب ومل تكن تقبل بوجود جماعات م�صلحة مناف�صة. وقد اأقرت بع�س 

بي�س، وحتديدا تلك التى كانت ل تزال تخ�صع ل�صيطرة املجتمع املحلى، بالواقع  قطاعات اجلي�س الأ

بينما حاربت  �صالحها،  نزعت  اأو  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  للجي�س  بالن�صمام  اإما  وقامت  اجلديد 

قطاعات اأخرى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وا�صتبكت فى قتال �صارى انتهى فى اآيار/ مايو 

�006 فى مناطق النوير بو�صط وجنوب ولية جوجنلى.

بي�س على مواجهة اجلي�س ال�صعبى لتحرير  ولي�س هناك �صوى القليل من ال�صك باأن قدرة اجلي�س الأ

ال�صودان قد انتهت، اإل اأن بع�س الظروف التى اأدت اإىل ظهور هذه املنظمة ل تزال قائمة حتى اليوم. 

من املدنى مرة اأخرى، يجب  بي�س الذى ميثل خطرا على الأ ومن اأجل �صمان عدم ظهور اجلي�س الأ

دماج فى اجلي�س  همية ينبغى اأن تنجح عملية الإ الوفاء بعدد من ال�رشوط املهمة. فعلى قدر كبري من الأ

عداء ال�صابقني من قبيل قوات دفاع جنوب ال�صودان التى حتظى بدعم  ال�صعبى لتحرير ال�صودان لالأ
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�صافة اإىل اإن�صاء نظام فعال للحكم املحلى ي�صتجيب لحتياجات   بالإ
)�(

القوات امل�صلحة ال�صودانية،

بي�س. وبالنظر  ال�صباب املدمر والذى يت�صم �صلوكه بالعنف الذى كان ي�صكل فى ال�صابق اجلي�س الأ

امل�صتمرة  وامل�صاعدات  بي�س  الأ للجي�س  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  قدمته  الذى  ال�صابق  الدعم  اإىل 

التى مازالت تقدمها اإىل عنا�رش قوات دفاع جنوب ال�صودان التى مازالت متحالفة مع اخلرطوم، 

فاإن هناك �صببا لالعتقاد اأنها �صت�صاعد جمددا اجلماعات امل�صلحة التى تظهر لتحدى احلركة/ اجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى امل�صتقبل.

اأكادميية من�صورة على نطاق وا�صع. وبخالف تقارير  بي�س حمل تركيز بحوث  ومل يكن اجلي�س الأ

درا�صة  هو  اجلماعة  تلك  عن  ُكتب  الذى  الوحيد  ال�صامل  الكادميى  البحث  فاإن  حمدودة،  �صحفية 

 Skedsmo,) صلحة ال�صغرية فى جمتمع النوير� اأعدها اأريلد �صكيد�صمو (Arild Skedsmo) عن الأ

�صارون  به  قامت  الذى  �صا�صى  الأ العمل  على  تعتمد  احلالية،  الدرا�صة  مثل  الدرا�صة،  وهذه   .(2003
ونظرا لعدم وجود 

 )4(
هوت�صين�صون (Sharon Hutchinson)، عن اأول �صلطة معا�رشة لقبائل النوير.

�صا�س على ا�صتق�صاء ميدانى فى مناطق اأعاىل النيل  اأدبيات ثانوية، فاإن التقرير احلاىل يعتمد فى الأ

خالل زيارتني فى �صباط/ فرباير – اآذار/ مار�س و اآب/ اأغ�صط�س – اأيلول/ �صبتمرب �006.
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ثانيا: المن�ساأ

بي�س. فال توجد اإ�صارة لدى ايفانز – برت�صارد  لي�س من ال�صهولة مبكان حتديد تاريخ ن�صاأة اجلي�س الأ

فى درا�صته القدمية عن »النوير« (Evans – Pritchard, 1940)، ول �صارون هوت�صن�صن، التى قامت 

بي�س بال�صم )Hutchimson,1996(. ولكن  ببحثها خالل ثمانينيات القرن الع�رشين، اإىل اجلي�س الأ

على الرغم من اأن تاريخ ن�صاأته ل ميكن حتديده اإل بوقت متاأخر، فاإنه ميكن فهم جذوره من خالل 

همية البالغة  املكانة املركزية التى حتظى بها املا�صية بني قبائل النوير التى تعتمد على الرعى والأ

ملع�صكرات املا�صية التى يق�صى بها فتيان النوير جزء كبريا من حياتهم. وفى ظل هذه البيئة ت�صكلت 

القيم الروحية املعرتف بها على نطاق وا�صع لدى النوير ووجدت طرقا للتعبري عنها من خالل الفخر 

را�صى اجلديدة والقبائل املجاورة. وكان  بال�صجاعة، ومهاجمة قطعان املا�صية، وال�صيطرة على الأ

قل فى مناطق �رشق اأعاىل النيل، هو قربها  بي�س، على الأ خرى فى ن�صاأة اجلي�س الأ اأحد العوامل الأ

الل�صو�صية على نطاق  عمال  القانون وانت�صار الأ اإىل غياب  اأدى  الذى  مر  ثيوبية، الأ الإ من احلدود 

وا�صع خالل القرن التا�صع ع�رش وهو ما عجزت قدرات نظام حكم الثورة املهدية )1881 – 1898( 

مرباطورية فى اإثيوبيا عن ال�صيطرة عليه. وكذلك احلكومة الإ

دارة ال�صتعمارية الربيطانية، التى بداأت مع هزمية جي�س املهديني فى �صهول اأم درمان  وكانت الإ

عام 1898، بطيئة فى ب�صط �صيطرتها على قبائل النوير. وقد ت�صاعد عدم ال�صتقرار فى ال�رشق فى 

�صلحة احلديثة على طول  نوك« فى حيازة الأ وىل من القرن الع�رشين عندما بداأت قبائل »الأ ال�صنوات الأ

 .(Hutchimson,1996( صلحة بني جريانهم من قبائل النوير� احلدود مما �صجع الطلب على هذه الأ

مناطق غرب  فى  عنها  النيل  اأعاىل  �رشق  مناطق  فى  �صلحة  لالأ كرب  الأ النت�صار  يف�رش  بدوره  وهذا 

ن اإن�صاء قاعدة 
�صلحة كبرية لدرجة اأ بي�س. لقد كانت جتارة الأ اأعاىل النيل حيث مل يظهر اجلي�س الأ

املتنامية فى  التجارة  التى متركزت بهدف تنظيم  اإثيوبيا،  بريطانية فى مقاطعة »جامبيال« فى 

�صلحة عرب احلدود.  العاج واملا�صية وحفظ النظام فى مناطق احلدود، مل تتمكن من احتواء تهريب الأ

�صلحة التقليدية كانت ل تزال اأكرث اأهمية فى جمتمع النوير  اإل اأنه وفقا مل ذكره �صكيد�صمو، فاإن الأ

فى  الثانية  هلية  الأ احلرب  اندلع  مع  الو�صع  تغري  عندما  قريب  عهد  حتى  احلديثة  �صلحة  الأ من 

.(Skedsmo, 2003) 198� ال�صودان فى عام

دارة املركزية. كما  عمال الل�صو�صية فى املناطق التى مل يكن بها وجود ل�صلطات الإ لقد ازدهرت الأ

القانون بيئة مالئمة لظهور اجلماعات املتمردة وعملياتها.  وفرت املناطق اخلارجة عن �صيطرة 
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وىل فى ال�صودان )1955  هلية الأ وبينما مل تنخرط مناطق اأعاىل النيل ب�صكل وا�صح فى احلرب الأ

– �197(، فقد كانت املكان الذى بداأت به اأوىل عمليات التمرد فى اأواخر ال�صبعينيات من القرن 
 لقد كان قرب تلك املناطق من اإثيوبيا 

)5(
هلية الثانية. الع�رشين التى اأدت اإىل اندلع �رشارة احلرب الأ

ودعم نظام احلكم الع�صكرى فيها للحركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان يعنى تدفقا متوا�صال 

�صلحة. ونتيجة لذلك، ففى خميم »اإيتاجن« وغريه من خميمات الالجئني فى منطقة »جامبيال«،  لالأ

لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  احلركة/  جانب  من  ال�صودان  جنوب  مواطنى  وجتنيد  تعبئة  يجرى  كان 

ثيوبى  �صلحة التى كان اجلي�س الإ ال�صودان الذى كان ي�صيطر ب�صكل كبري على هذه املخيمات ويوفر الأ

ميده بها.

بي�س، هو النق�صام الذى  وكان املحفز الرئي�صى لل�رشاع فى �رشق اأعاىل النيل، ولت�صكيل اجلي�س الأ

د. ريك م�صار  انف�صل  1991. حيث  ال�صودان فى عام  لتحرير  ال�صعبى  وقع داخل احلركة/ اجلي�س 

الذى ينتمى اإىل قبائل النوير من غرب اأعاىل النيل و د. لم اأكول الذى ينتمى اإىل قبائل ال�صلوك من 

�رشق اأعاىل النيل، عن احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الذى اعترباه خا�صعا ل�صيطرة قبائل 

الدنكا، ويعانى ا�صتبداد د. جون جاراجن، ول يلتزم ب�صكل كافى للمطلب ال�صعبى فى قيام مواطنى 

جنوب ال�صودان بتحديد م�صري اجلنوب (Young, 2003). ومتثلت ا�صتجابتهم فى الوعد بعهد جديد 

من الدميقراطية الداخلية واللتزام الوا�صح بتحديد اجلنوبيني مل�صريهم. وبينما كانت هناك اأ�صباب 

لالعتقاد باأن هذا الربنامج ميثل ب�صكل اأقرب اآراء املواطنني العاديني فى جنوب ال�صودان من جدول 

�صلحة كما  مدادات والأ اأعمال جلاراجن، فاإن ريك ولم مل تتوافر لهما نف�س فر�س احل�صول على الإ

�صا�صية له فى اإثيوبيا عقب �صقوط نظام  مداد الأ خري قاعدة الإ كان احلال مع جاراجن، حتى مع فقد الأ

احلكم الع�صكرى فيها.

الدعم من  للح�صول على  متزايد  ب�صكل  ريك ولم  الع�صكرية، حتول  الهزمية  وعندما لحت خماطر 

�صعاف  القوات امل�صلحة ال�صودانية، التى كانت حري�صة على ت�صجيع هذه اجلماعة املن�صقة كو�صيلة لإ

اأ�صبح يعرف  �199 توقيع اتفاق �صيا�صى بني ما  اأنه مل يتم حتى عام  التمرد فى اجلنوب. ورغم 

»بجناح نا�رش« وحكومة ال�صودان، فاإن هناك اأ�صباب تدعو لالعتقاد باأن القوات امل�صلحة ال�صودانية 

�صلحة قبل هذا التاريخ. ول ُيعرف على وجه اليقني  اإمداد قوات ريك بكميات �صخمة من الأ ت 
بداأ

قل – الفريق كليمنت وانى،  �صلحة التى قدمت، ولكن م�صدرا م�صئول واحدا على الأ العدد الدقيق من الأ

احلاكم احلاىل لولية و�صط ال�صتوائية والقائد الع�صكرى املحنك – يدعى اأن ريك ت�صلم ما يربو على 

�صلحة وبيع  ومت التخلى عن بع�س هذه الأ
 )6(

10 اآلف قطعة �صالح من القوات امل�صلحة ال�صودانية.

عداد الدقيقة لي�صت معروفة. اإل اأنه من الوا�صح رغم  خر، اأ�صا�صا ل�رشاء الطعام، اإل اأن الأ البع�س الآ

�صلحة من ال�صكان املدنيني كانوا �صباب مع�صكرات املا�صية. وللوهلة  اأن املتلقى الرئي�صى لالأ ذلك، 

املا�صية اخلا�صة باملجتمعات املحلية من اجلي�س  �صلحة �رشورية حلماية  الأ اأعتربت هذه  وىل  الأ
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عداء التقليديني من  ال�صعبى لتحرير ال�صودان، الذى كان يتقدم ب�صكل متزايد فى املنطقة، و�صد الأ

�صلحة ال�رشاعات الداخلية بني قبائل  قبيل �صارقى املا�صية من قبائل »املورل«. كما اأججت تلك الأ

�صلحة فى ال�رشاع بني فرع »لو« من قبائل النوير الذين ي�صكنون  النوير. وب�صكل خا�س ظهرت تلك الأ

و�صط اأعاىل النيل وفرع »جيكان« من قبائل النوير فى �رشق اأعاىل النيل، خالل الهجرة املو�صمية 

لفرع »لو« مع ما�صيتهم اإىل اأرا�صى الرعى واملياه على �صفاف نهر »ال�صوباط«.

بي�س ككيان متميز. ويبدو اأن ال�صم م�صتق من املظهر  وتلك الفرتة هى التى ظهر خاللها اجلي�س الأ

اأج�صادهم برماد  اخلارجى لفتيان مع�صكرات املا�صية من النوير، الذين كانوا ب�صكل �صائع يغطون 

 اإل اأن �صكيد�صمو (Skedsmo) ي�صري اإىل اأن هذا ال�صم 
)7(

فاحت اللون كو�صيلة للحماية من احل�رشات.

بي�س  كان للتمييز بينهم وبني القوات امل�صلحة ال�صودانية. ومل يتم حتديد الع�صوية فى اجلي�س الأ

�صالحا  ميتلك  مدنى  �صخ�س  الع�صو  كون  على  بب�صاطة  تعتمد  كانت  ولكنها  مطلقا  ر�صمى  ب�صكل 

.(Skedsmo, 2003) حديثا، فى العادة بندقية هجومية

بي�س هو حماية ما�صيتهم – ورمبا ا�صتخدام اأ�صلحتهم ل�رشقة  كرب للجي�س الأ ولكن اإذا كان ال�صاغل الأ

بقار من جريانهم – فاإن ريك كان لديه طموح �صيا�صى ع�صكرى اأكرب. وعندما و�صع هزمية جناح  الأ

»توريت« املواىل جلون جاراجن كهدف له، يبدو اأنه خل�س اإىل اأن اأف�صل ال�صبل التى تب�رش بالنجاح 

بي�س اليائ�صة ملهاجمة قبائل »البور دنكا«. وكانت ا�صرتاتيجية  هى اإطالق العنان لقوات اجلي�س الأ

ريك هى �رشب مناطق القلب للحركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان واإظهار عدم قدرة جاراجن 

�صباب  باأن  لالعتقاد  قليلة  اأ�صباب  �صوى  لتوجد  وبينما  نف�صه.  املحلى  جمتمعه  عن  الدفاع  على 

هداف العليا، فاإنهم يدركون جيدا اأن مثل هذه الهجمات على  بي�س قد توؤثر فيهم تلك الأ اجلي�س الأ

اأهداف مدنية ب�صكل كبري توفر فر�صة حيازة ثروة كبرية من املا�صية. ولذلك، فبينما ت�صدرت القوات 

 فقد �صاندتها 
8
امل�صلحة النظامية التابعة لريك حتت اإمرة قادة من قبيل �صيمون جاتوي�س الهجوم،

بي�س حديث الت�صكيل، وكان غالبية اأفراده من قبائل »اللونوير«. وكان  اأعداد كبرية من اجلي�س الأ

هوؤلء ال�صباب جريان لقبائل »البور دنكا« وكانوا ب�صكل تقليدى يرعون ما�صيتهم فى اأرا�صى »البور 

»البور  الهجوم على مناطق  هلية، يبقى  الأ دنكا« خالل مو�صم اجلفاف. وخالل عقدين من احلرب 

خرى  ن�صانية التى وقعت خالل احلرب )كانت الكارثة الأ دنكا« واحدا من اثنني من اأ�صد الكوارث الإ

1988(. وقد ُقتل  اأو بغر�س �صيا�صى فى منطقة »واو« فى عام  املجاعة التى حدثت ب�صكل متعمد 

�صخا�س خالل هذا الهجوم، جميعهم تقريبا من املدنيني وغالبيتهم من اأفراد قبائل  عدة اآلف من الأ

اإىل  اأخذت  اأو  اآلف من املا�صية  »البور دنكا«. ومت نهب املمتلكات على نطاق وا�صع وقتلت مئات 

ال�صمال من جانب اأفراد قبائل النوير املنت�رشين.

لقد عانى جاراجن من انتكا�صة ع�صكرية كبرية، ولكنها مل تكن كافية لهزمية جناح »توريت«. وفى 
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النطاق على  الهجوم وا�صع  اأكرب حتى من هذا لريك. فبعد هذا  الوقت كان ذلك ميثل خ�صارة  نف�س 

»البور دنكا« فقد ريك القدرة على الدعاء باأنه زعيم اجلنوب. ونتيجة لذلك، اأ�صبح جناح »نا�رش« 

يعتمد ب�صكل متزايد على حكومة ال�صودان، مما اأفقده �رشعيته فى الدفاع عن ق�صية اجلنوب. وحيث 

بي�س لي�س لديه اأى طموح �صيا�صى ومل يظهر اأى ندم على دوره فى تلك املذبحة، فيمكن  اإن اجلي�س الأ

الظن باأنه ينظر اإىل الهجوم على اأنه جناح. وبالتاأكيد فقد زاد ثراء اأفراده واملجتمعات املحلية التى 

القبائل  العالقات بني  اإىل ت�صميم  اأدى  الهجوم رغم ذلك  اإليها نتيجة نهب املا�صية. ولكن  ينتمون 

املتجاورة، واأ�صعف املعار�صة �صد ال�صمال، وترك جرحا عميقا مل يندمل.
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ثالثا: التنظيم, والقيادة, والقدرات

بي�س منظمة مق�صورة على النوير تقريبا، يت�صكل من اأفراد ع�صائر »اللو« و »اجلاوار«  كان اجلي�س الأ

من منطقة و�صط اأعاىل النيل، و »اجليكان« فى �رشق اأعاىل النيل، وع�صرية »دك« ال�صغرية من الدنكا 

التى كانت اأقرب ثقافيا اإىل النوير. وتقوم كل جمتمعات النوير املحلية على الدور املركزى للما�صية 

ال الذى  ومع�صكرات املا�صية، وحتظى القيم الع�صكرية باحرتام كبري من جانب كل اأفراد النوير. وال�صوؤ

بي�س بني هذه الع�صائر حتديدا. اأن تلك النقطة فى حاجة اإىل  يطرح نف�صه هو ملاذا ت�صكل اجلي�س الأ

كرث احتمال. املزيد من البحث، اإل اأنه ميكن التخمني بناء على عدد من العوامل الأ

�صلحة من جانب �صباب النوير هو اأمر �صائع جدا فى مناطق و�صط و�رشق اأعاىل النيل، اإل  اإن حمل الأ

�صلحة  طول لنت�صار الأ خرى من مناطق النوير. اإن التاريخ الأ جزاء الأ اأنه لي�س اأمرا غري �صائع فى الأ

ثيوبية هى من العوامل امل�صئولة جزئيا عن هذا  را�صى الواقعة على احلدود الإ وغياب القانون فى الأ

خرى املحتملة، ل�صيما فى غرب اأعاىل النيل، هو مقاومة زعماء القبائل  �صباب الأ التفاوت. واأحد الأ

�صلحة على نطاق وا�صع. ويبدو اأن ال�صلطات التقليدية كانت قوية مبا يكفى ملنع  حليازة ال�صباب لالأ

بي�س على اأرا�صيهم. ظهور اجلي�س الأ

وكان من الالفت اأي�صا اأنه على الرغم من اأن موطن ريك كان فى »لري« بغرب اأعاىل النيل، فاإنه مل 

�صلحة هناك بنف�س احلجم الذى مت توزيعه فى �رشق وجنوب اأعاىل النيل. حيث كانت  يقم بتوزيع الأ

خرية اأقرب اإىل مناطق العمق لقبائل »البور دنكا« املوالية للحركة/ اجلي�س ال�صعبى  هذه املناطق الأ

مامية بني جناج »نا�رش« وجناح »توريت«  لتحرير ال�صودان، ولهذا فقد اأ�صبحت ت�صكل اجلبهة الأ

اأحد العوامل. اأي�صا كان  اأن ذلك  – ومن املحتمل 

العظمى  الغالبية  �صكلوا  »الدك«  و  »اجلاوار«  و  »اللو«  اأن  املحتملة حلقيقة  خرى  الأ �صباب  الأ واأحد 

اأجل املراعى  اأبعد من  اأنهم كانوا ي�صطرون ل�صطحاب ما�صيتهم ملناطق  بي�س هو  من اجلي�س الأ

اأكرث عدوانية لديهم.  اإىل ن�صاأة حالة ذهنية  اأدت  الناجتة عن ذلك قد  ال�صغوط  واملياه، وقد تكون 

ر�صى  النوير لفتقارها خالل مو�صم اجلفاف لأ »اللو« تتميز من بني قبائل  فاإن ع�صائر  وبالتاأكد 

الرعى واملياه.

بي�س  وعلى الرغم من اأن جمتمع النوير يت�صم بالالمركزية بدرجة كبرية، فاإن الوا�صح اأن اجلي�س الأ

كانت لديه القدرة على جمع اأعداد كبرية من الرجال امل�صلحني، وفى بع�س احلالت ذهب اأبعد كثريا 
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�صلية للح�صول على الدعم. وكذلك من املعروف اأن جمتمع النوير، الذى و�صفه بريت�صارد  من قراه الأ

خالل  ال�صكان  من  كبري  وعدد  �صا�صعة  اأرا�صى  ا�صتيعاب  على  قادرا  كان  منظمة«،  »فو�صى  باأنه 

القرن التا�صع ع�رش – حيث ُيعتقد اأن النوير كانوا فى املركز الثانى بعد »الزولو�س« فقط فى امتالك 

مر  دارة ال�صتعمارية الربيطانية من احتواءهم (Kelly, 1985). اإل اأن الأ را�صى قبل اأن تتمكن الإ الأ

بي�س،  الأ اجلي�س  جتربة  خالل  من  اأو  التاريخية،  دبيات  الأ خالل  من  الفهم  على  ا�صتع�صاء  كرث  الأ

خالل  من  للعمل  املحلية  ال�رشاعات  فى  لالنخراط  ميلهم  على  التغلب  من  النوير  متكن  كيف  هو 

هياكل حملية واإن�صاء منظمة قوية بغر�س الدفاع عن النف�س و�صن الهجمات. اإل اأنه توجد رغم ذلك 

را�صى قد مت ال�صتيالء عليها نتيجة الغارات املحلية، وكان  بع�س القرائن. فاأول، يبدو اأن معظم الأ

مثل  الكربى،  الهجمات  فاإن  وثانيا،  غزوهم.  مت  الذين  ال�صكان  واحرتام  ل�صتيعاب  ا�صتعداد  هناك 

مر، وكان يعقبها دائما العودة اإىل املنازعات  التى حدثت فى »بور« كان من الوا�صح اأنها تف�رش الأ

املحلية. وثالثا، فاإن الهجمات وا�صعة النطاق كانت تنظمها وتقودها دائما جماعات م�صلحة اأخرى 

بي�س، هم من اأداروا الهجوم  اأكرث تقليدية. فقد كان ال�صباط التابعون لريك، ولي�س قادة اجلي�س الأ

)9(
مداد والتموين. على »البور دنكا« ووفروا الدعم فى جمال الإ

بي�س )ب�صيغة املفرد(، فمن الوا�صح اأنه كانت هناك العديد  ورغم اأن هذا التقرير ي�صري اإىل اجلي�س الأ

قيادة  حتت  متعددة  وحدات  ت�صكل  كانت  فقط  حمدودة  حالت  فى  واأنه  البي�صاء«  »اجليو�س  من 

واحدة. وفى غياب اأى هيكل ع�صكرى م�صتقل، اأ�صبح مع�صكر املا�صية هو الوحدات املكونة للجي�س. 

وم�صئولة  املحلى  املجتمع  وثيق مع  ب�صكل  بي�س مرتبطة  الأ اجلي�س  �صا�س كانت مكونات  الأ وفى 

اإل  ال�صباب فى حماية ما�صية املجتمع املحلى.  الذين كانوا يثمنون دور  التقليدية  ال�صلطات  اأمام 

�صا�س  بي�س. ورغم اإقرارهم فى الأ اأنه مبرور الوقت، انتقلت ال�صلطة من الزعماء اإىل �صباب اجلي�س الأ

على، بداأ ال�صباب فى الجتاه ب�صكل متزايد اإىل ال�صتقالل عنهم، وكان يبدو اأن ذلك  ب�صلطة الزعماء الأ

)10(
�صلحة دون احل�صول على موافقة الزعماء. راجعا اإىل قدرتهم على حيازة الأ

بي�س  ن عددا قليال جدا من جنود اجلي�س الأ وفى ظل غياب التقاليد اأو التعليم كاأ�صا�س للقيادة، ولأ

تلقى تدريبا ع�صكريا، كان اختيار القادة يتم وفقا لقدرتهم على ال�صيطرة على ال�صباب غري املن�صبط، 

ومهارتهم فى الرماية و�صجاعتهم فى �صاحة القتال. وفى ظل هذا النظام، وفى غياب نظام للرتب 

بي�س  ن اجلي�س الأ الع�صكرية، فاإن القادة الع�صكريني نادرا ما احتفظوا مبنا�صبهم لفرتة طويلة. ونظرا لأ

اعتمد على قادة من نف�س م�صتوى اأع�صائه اأنف�صهم، فاإنه مل يتطور اأبعد من مع�صكرات املا�صية ول 

بي�س مطلقا قوة مقاتلة ثابتة ولكن بدل من  ية اأكرث �صمول. ومل يكن اجلي�س الأ ا�صتطاع تكوين روؤ

ذلك كان اأفراده يتجمعون لفرتات ق�صرية من الزمن من اأجل القيام بعمليات هجومية اأو دفاعية، 

بي�س كان يعتنق قيم اجلماعة، والتى  يعود بعدها اأفراده اإىل مع�صكرات املا�صية. ورغم اأن اجلي�س الأ
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و�صع، فاإنه مل ي�صل اإىل اأبعد من حالة امليلي�صيا،  كانت على اأية حال �صائدة فى املجتمع املحلى الأ

خرية بني قبائل »اللو نوير«، عندما كانت النتيجة دماره ال�صامل. اإل خالل اأيامه الأ

اأي�صا ا�صتقالل ن�صبيا لها.  اأمنت  يتها قد  ورغم هذا، فاإن قيادة اجلماعة، وتنظيمها، وحمدودية روؤ

حيث كانت تدين بالولء فقط لقيم املجتمع، ورغبة اأع�صائها فى الرثاء واملكانة، التى كانت حتدد 

ع�صاء فرادى  على نطاق وا�صع مبقدار ما ميلكه الفرد من اأ�صلحة وزوجات وما�صية. ورغم اأن بع�س الأ

كان لديهم اأيدولوجيا اأو�صع، وان�صم بع�صهم بالفعل اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، فاإن اجلي�س 

خرى.  بي�س اأقام فقط عالقات تكتيكية - ومل تكن مطلقا ا�صرتاتيجية – مع اجلماعات امل�صلحة الأ الأ

بي�س على النقي�س  جل. وكان اجلي�س الأ بي�س اإل فوائد ق�صرية الأ وحتى عندئذ مل يك�صب اجلي�س الأ

واأ�صبحت  امل�صلحة  القوات  مع  قوية  عالقات  النهاية  فى  اأقامت  التى  ال�صتوائية«  »ميلي�صيا  من 

عن�رشا فى قوات دفاع جنوب ال�صودان، وهى منظمة جامعة جلماعات جنوبية م�صلحة كانت تنتمى 

�صل لف�صيل نا�رش (Young.2006). لذلك فقد ورثت نقاط �صعفه الهيكلية، وقد اأدى اخلوف  فى الأ

بي�س من اأن  خرى، اإىل حماية اجلي�س الأ العميق لدى النوير من الوقوع حتت �صيطرة اجلماعات الأ

يتم ا�صتيعابه فى جماعات اأكرب واأكرث حركية.

ن جماعات م�صلحة خمتلفة تناف�صت على احل�صول على دعمه.  بي�س لأ لقد حت�صن و�صع اجلي�س الأ

بي�س و�صيطر  �صا�س اجلي�س الأ وكما اأ�رشنا اأعاله، فاإن ف�صيل نا�رش التابع لريك هو الذى ان�صاأ فى الأ

بي�س.  الأ اإقامة حتالفات حملية مع اجلي�س  اأوقات خمتلفة  ال�صعبى فى  عليه. كذلك حاول اجلي�س 

املهيمنة فى �رشق  القوة  اأ�صبحت  التى  ال�صودان،  قوات دفاع جنوب  اإىل  نا�رش  ان�صم ف�صيل  وقد 

اأعاىل النيل )Young, 2003). لقد قام كل من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وقوات دفاع جنوب 

بي�س، كما قام اأفراد من املنخرطني فيهما ببيع اأ�صلحتهم  �صلحة على اجلي�س الأ ال�صودان بتوزيع الأ

ال�صخ�صية مقابل املال اأو ب�صكل اأكرث �صيوعا، مقابل الطعام. وهناك العديد من احلالت املعروفة 

اأجل  امل�صلحة من  التحقوا باجلماعات  خرى،  الأ القبائل  اأع�صاء  �صك من  النوير، وبدون  فراد من  لأ

احل�صول على ال�صالح والتدريب الع�صكرى ثم فروا من اخلدمة فى �صفوف تلك اجلماعات. وحيث اإن 

�صلحة كان يتم حيازتها ب�صكل متزايد دون عقاب من ال�صلطات التقليدية، فاإن ذلك اأ�صعف  تلك الأ

اأفراد اجلي�س  �صلحة ب�صكل �صخ�صى وو�صع  الأ الذين ميلكون  �صخا�س  الأ ال�صلطات وعزز و�صع  هذه 

نفوذ املجتمع  ب�صكل كامل خارج نطاق  بي�س مل يعملوا  الأ اأفراد اجلي�س  فاإن  بي�س. ومع ذلك،  الأ

املحلي، حيث كان من الوا�صح تاأثرهم ال�صديد بال�صيوخ الذين كانوا مو�صع احرتام قبائل النوير، 

)11(
مثل مون دينج، ال�صيخ الذى عا�س فى القرن التا�صع ع�رش، وكذلك العرافون املعا�رشون.

بي�س مل يكن مطلقا قوة دائمة وكانت ع�صويته دائمة التغري، فاإن تقدير عدد اأع�صائه  ن اجلي�س الأ ولأ

بي�س  لي�س اأمرا مفيدا. وقد اأظهر عدد كبري من املقابالت ال�صخ�صية فى �رشق اأعاىل النيل اأن اجلي�س الأ
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فى  كان  عما  امل�صلحني  الرجال  من  اأكرب  عدد  ح�صد  على  خمتلفة  اأوقات  فى  قادرا  كان  ذلك  مع 

مر الذى جعل  مقدور كل من القوات امل�صلحة ال�صودانية اأو اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. وهو الأ

مداد والتموين،  منه قوة مرعبة، حتى بالرغم من عدم امتالكه اأ�صلحة ثقيلة، اأو الدعم فى جمال الإ

ال�صعبى  واجلي�س  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  بني  املناف�صة  وفى   
)1�(

الع�صكرى. التدريب  واأحيانا 

نها  بي�س، فازت قوات دفاع جنوب ال�صودان لأ لتحرير ال�صودان على احل�صول على دعم اجلي�س الأ

قدمت اأ�صلحة اأكرث. اإل اأنه بينما ا�صتطاع العديد من قادة قوات دفاع جنوب ال�صودان مثل ت�صايوت 

فى »لوجنوت�صوك«، وجوردون كوجن فى »نا�رش«، وت�صول جاجا فى »مادينج«، والقائد الع�صكرى 

»اأكوبو«، و�صيمون جاتويت�س فى »ياى«  ال�صودان تيموثى تابان جوت�س فى  حلركة حترير جنوب 

يام حتالفات دائمة. بي�س، فاإنها مل تكن فى يوم من الأ عقد حتالفات مع اجلي�س الأ

60 كيلومرتا  بي�س فى »مادينج«، على بعد  مثلة املفزعة لت�رشفات اجلي�س الأ اأكرث الأ وقد وقعت 

 وقد مت تبادل ال�صيطرة على هاتني القريتني �صت مرات على مدى 
)1�(

�صمال »نا�رش«، وفى »اأكوبو«.

العامني اإىل الثالثة اأعوام ال�صابقة على توقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل، وظهر اأن اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

احلالتني  كلتا  وفى  ال�صالم.  اتفاق  توقيع  بعد  حتى  »اأكوبو«  من  ق�صرية  لفرتة  طرده  مت  ال�صودان 

على  للح�صول  �صفقة  عقد  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  واجلي�س  ال�صودان  جنوب  دفاع  قوات  حاولت 

بي�س وفى كلتا احلالتني كانت التحالفات تعقد من خالل وعد ال�صباب امل�صلح باأنه  دعم اجلي�س الأ

�صيكون باإمكانهم نهب تلك البلدات عندما يتم ال�صتيالء عليها.



Small Arms Survey HSBA Working Paper 5     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 5 لـ� بي�ض: مقدمة وا�ستعرا�ض 1819      م�صح الأ يوجن، اجلي�ض الأ

رابعا ال�سقوط والنهيار

بي�س كان نتيجة تغريات طويلة املدى داخل جمتمع  على ما يبدو فاإن �صقوط وانهيار اجلي�س الأ

النوير وكذلك نتيجة التطورات ال�صيا�صية والع�صكرية ق�صرية املدى، وكان من اأبرزها توقيع اتفاق 

 وحملة نزع ال�صالح التى قام بها اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 
)14(

ال�صالم ال�صامل، واإعالن جوبا،

ول/ دي�صمرب �005 وا�صتمرت حتى اآيار/ مايو �006. فى كانون الأ

بي�س كان اأحد عوامل تراجع ال�صلطة التقليدية، وقد  �صارة اإليه، فاإن ظهور اجلي�س الأ وكما �صبقت الإ

اأدى ذلك اإىل ت�صاعد م�صاعر ال�صتياء داخل املجتمعات املحلية للنوير. فيما اأطلق كبار ال�صن من 

بي�س لقب »اأبنائنا«  فرع »اجليكان« من قبائل النوير على طول نهر ال�صوباط على اأفراد اجلي�س الأ

عندما اأجريت مقابالت معهم فى �صباط/ فرباير �006، فقد اأقروا كذلك باأنهم لي�س لديهم �صيطرة 

احلياة  ال�صتقرار فى  تزايد عدم  ا�صتكوا هم وغريهم من  فقد  كذلك  ال�صباب.  �صلحة  الأ على حاملى 

يقومون  عندما  امل�صلحني  ال�صباب  فى وجه  الوقوف  اأحد  مقدور  فى  كان  ما  نادرا  اليومية، حيث 

ب�رشقة املا�صية )غالبا من اأجل دفع املهور(، وقتل بع�صهم بع�صا وقتل �صهود ال�رشاعات البرياء، 

اإنه بنهاية  النهر  الواقعة على طول  القرى  اأجريت معهم مقابالت فى  الذين  والغت�صاب كما قال 

)15(
بي�س. هلية فى جنوب ال�صودان فاإنه مل يعد هناك اأى �صبب ل�صتمرار بقاء اجلي�س الأ احلرب الأ

وخالل املقابالت ال�صخ�صية التى متت فى »وات« فى و�صط اأعاىل النيل فى ��00، وجد �صكيد�صمو 

بي�س: (Skedsmo) مواقف متعادلة ب�صكل كبري جتاه اجلي�س الأ

فمن جهة فاإنهم يقدرون ما اأجنزه ال�صباب امل�صلحون و�صجاعتهم فى حماية جمتمعاتهم املحلية 

من هجمات اأفراد قبائل »املورل« وقوات دفاع جنوب ال�صودان، بينما ي�صتكون من جهة اأخرى من 

 Skedsmo,) ال�صباب  لهوؤلء  امل�صئول  وغري  هوج  والأ الحرتام  من  يخلو  والذى  العدوانى  ال�صلوك 

2003). وقد تبني من املقابالت ال�صخ�صية التى اأجريت من اأجل هذا التقرير فى منطقة »موتوت«، 
التى ل تبعد �صوى نحو خم�صة كيلومرتات من »وات«، بعد ثالثة �صهور من نهاية حملة نزع ال�صالح 

بي�س.   اأن هناك م�صاعرا اأكرث �صلبية جتاه اجلي�س الأ
)16(

التى قام بها اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان،

اأفراد فرع »لو« من قبائل  التى حتدث بها  �صواأ كثريا  الأ الطريقة  ال�صادمة كذلك  مور  الأ وكان من 

فلم  ال�صوباط.  نهر  »اجليكان« على طول  بنظراءهم من فرع  امل�صلحني مقارنة  ال�صباب  النوير عن 

يذكر اأحد فى منطقة »موتوت« لفظ »اأبنائنا« وا�صتكوا بدل من ذلك انت�صار الفو�صى فى ظل اجلي�س 

بي�س. وبالفعل فقد اأيد ال�صكان حملة نزع ال�صالح التى قام بها اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان  الأ
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فى املنطقة رغم اأنها اأدت اإىل �صقوط مئات القتلى من ال�صباب امل�صلحني، وخ�صارة معظم قطعانهم 

اإىل احليلولة دون  القتال  اأدى  من املا�صية، وترك املجتمعات املحلية فى مواجهة املجاعة حيث 

�صببا  كان   - الجتماعى  النهيار  وحتى   - الجتماعية  ال�صغوط  فاإن  ولذلك  املحا�صيل.  زراعة 

بي�س. رئي�صيا لتزايد م�صاعر ال�صتياء من اجلي�س الأ

كتبت  فبينما  بي�س.  الأ اجلي�س  �صقوط  تف�صري  فى  اأي�صا  ي�صهم  �صلحة  الأ نحو  العام  املزاج  تغري  اإن 

�صلحة اإبان قيامها ببحثها فى مناطق النوير فى  هوت�صين�صون عن املكانة الكبرية التى حتظى بها الأ

�صلحة  عقد الثمانينيات من القرن الع�رشين، فاإن �صكيد�صمو وجد توجها �صلبيا ب�صكل متزايد جتاه الأ

عندما قام ببحثه فى مناطق �رشق اأعاىل النيل فى عام ��00. وعلى امل�صتوى  الظاهر، فاإن التف�صري 

قد يكون فى انخفا�س �صعر قطعة ال�صالح من نحو اثنتى ع�رشة بقرة فى عام 1981 اإىل اأربع اأبقار 

فى ��00، اإل اأن �صكيد�صمو ي�صري اإىل اأن ذلك ل يزال �صعرا مرتفعا ن�صبيا بالنظر اإىل النق�س احلاد 

اآخر لتدهور  اإىل �صبب  (Skedsmo, 2003). وي�صري ذلك  فى قطعان املا�صية على مدى هذا الوقت 

�صا�س حلماية ما�صية  ها فى الأ �صلحة قد مت اقتناوؤ �صلحة: فاإذا كانت تلك الأ املكانة املرتبطة بحمل الأ

املجتمع املحلى، فاإنها قد ف�صلت فى حتقيق هذا الهدف.

بي�س، رغم اأن اأع�صاء ذلك  وقد اأدت التطورات اجلارية خارج املجتمع املحلى اإىل تدمري اجلي�س الأ

اجلي�س مل يكن لديهم اإل اإدراك حمدود بها. وكان اأول تلك التطورات هو توقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل 

بي�س وتطور فى ظل ظروف احلرب. وقد اأدى  فى 9 كانون الثانى/ يناير �005. حيث ن�صاأ اجلي�س الأ

منية لتفاق  اتفاق ال�صالم ال�صامل اإىل اإنهاء تلك احلرب. وعلى وجه اخل�صو�س، فاإن الرتتيبات الأ

ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  هما   – فقط  م�صلحتني  جماعتني  اأن  على  ن�صت  ال�صامل  ال�صالم 

 وقد و�صعت 
)17(

– �صيكون م�صموحا لهما بالعمل فى جنوب ال�صودان. والقوات امل�صلحة ال�صودانية 

عالن جوبا ال�صادر فى 8 كانون الثانى/  حكام قوات دفاع جنوب ال�صودان على الطريق لإ هذه الأ

 لقد كان اختفاء 
)18(

يناير �006 والذى مت مبوجبه ا�صتيعابها فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان.

�صافة  �صا�صى فى امليدان. وبالإ بي�س قد فقد داعمه الأ قوات دفاع جنوب ال�صودان يعنى اأن اجلي�س الأ

عالن جوبا، فقد كان اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان تواقا اإىل  اإىل ذلك، فاإنه مع النجاح الظاهرى لإ

 وكان يجب التعامل مع بع�س اجلماعات 
)19(

خرى فى اجلنوب. الق�صاء على اجلماعات امل�صلحة الأ

التى كانت ل تزال حتتفظ بعالقات وثيقة مع القوات امل�صلحة ال�صودانية – مثل بقايا قوات دفاع 

جنوب ال�صودان، وقوات الدفاع ال�صعبى، وف�صائل القبائل ال�صمالية التى انتقلت اإىل اجلنوب – ب�صكل 

بي�س كان  جراءات املت�صارعة قد توؤدى اإىل زعزعة عملية ال�صالم. اإل اأن اجلي�س الأ ن الإ اأقل عدوانية لأ

منظمة حملية لي�س لها عالقات ر�صمية مع القوات امل�صلحة ال�صودانية، وكان تفكيكها لن يوؤدى اإىل 

تعقيد العالقات مع احلكومة ال�صودانية.
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بي�س من اأجل الق�صاء عليه وكان من  لذا فقد ا�صتهدف اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اجلي�س الأ

ال�صعبى  لقد كان خطاب احلركة/ اجلي�س  املدنى.  ال�صالح  اأن يكون ذلك من خالل نزع  املفرت�س 

»اإننا نقتل  �صعار  الريف، يحمل  ه فى  اأ�صداوؤ الذى ترددت   ،�005 اأواخر عام  ال�صودان فى  لتحرير 

اأنف�صنا«، فى اإ�صارة اإىل جمموعة من ال�رشاعات الداخلية اجلنوبية وعلى وجه اخل�صو�س تلك التى 

بي�س من قبائل »اللو«   وحقيقة اأن اجلي�س الأ
)�0(

انخرطت فيها قبائل »اللو نوير« فى قتال جريانهم.

كان على عالقة وثيقة على نحو خا�س مع قوات دفاع جنوب ال�صودان من خالل �صيمون جاتوي�س 

)وهو من قبائل اللو نوير من مدينة »ياى« وم�صئول بارز فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان( قد 

اأ�صار جاتوي�س والعديد غريه من قادة قوات  مور التى دخلت فى احل�صبان. لقد  اأي�صا من الأ تكون 

اإىل  اإعالن جوبا  نتيجة  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  اإىل  ان�صموا  الذين  ال�صودان  دفاع جنوب 

اعتقادهم باأن النتقام من الهجوم الذى وقع عام 1991على »البور دنكا« كان اأحد دوافع ما حتول 

)�1(
اإىل حملة عنيفة للغاية لنزع �صالح املدنيني بني قبائل »اللو نوير«.

من  قل  الأ بالعدد  الدنكا  جماعات  بع�س  �صالح  نزع  بها  مت  التى  الن�صبية  ال�صهولة  تف�صري  وميكن 

كرب التى كانت توليها للجي�س ال�صعبى لتحرير  �صلحة التى كانت فى حوزتها وم�صتوى الثقة الأ الأ

�صلوب ال�صلمى ن�صبيا فى نزع  كرث �صعوبة على التف�صري هو التناق�س بني الأ مر الأ ال�صودان. اإل اأن الأ

قبائل  التى وقعت مع  البالغ  العنف  ال�رشقية وحوادث  املناطق  نوير« فى  »اجليكان  قبائل  �صالح 

اأجريت معهم مقابالت فى  الذين  »اجليكان«  قبائل  اأفراد  اأعرب كل  لقد  �صالحهم.  نزع  »اللو« عند 

�صباط/ فرباير �006 من اأجل هذا التقرير عن عدم ر�صاءهم ب�صدة عن عملية نزع �صالحهم التى قام 

نهم �صعروا باأنها قد جعلتهم عر�صة لهجمات القبائل املعادية  بها اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان لأ

�صافة اإىل ذلك، فاإنهم  لهم، التى لن يقدم اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان احلماية لهم منها. وبالإ

اأعربوا عن تذمرهم من عدم نزع �صالح القبائل املجاورة لهم فى نف�س الوقت. اإل اأن معظمهم �صلموا 

�صالحهم وهم �صاخطون اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. 

بي�س خمتلفا بدرجة كبرية. قد اأرجع فريق ميثاق  لقد كان رد فعل فروع قبائل »اللو« من اجلي�س الأ

الذى  كرب  الأ العنف  فى جوجنلى  ال�صالح  نزع  عملية  يتق�صى  كان  الذى   (Pact-Sudan) ال�صودان 

ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  ب�صاأن  »اللو«  قبائل  املعلومات بني  اإىل  العزلة والفتقار  اإىل  وقع باملنطقة 

بالبنود  »اللو« مرارا  اإبالغ قبائل  اأنه قد مت  اأنه من املرجح  اإل   ،(Pact-Sudan, 9 May 2006)
منية لتفاق ال�صالم خالل فرتة حملة نزع ال�صالح. وقبل اأن تتحول حملة نزع ال�صالح اإىل معارك  الأ

كبرية مع اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، قام اأحد اأفراد »اللو« بقتل ويتنيوجن، ثم �صابط باجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان واأحد �صيوخ قبائل »اجلاوار نوير« الذى كان فى ال�صابق يتمتع بنفوذ كبري 

�صلحة وفقا ملا ذكره فريق امليثاق. وبعد  بي�س وكان يقوم حتى باإمدادهم بالأ بني اأفراد اجلي�س الأ

قناع ال�صباب امل�صلح  بي�س عقب العديد من اجلهود الفا�صلة لإ ذلك، اأعلن ريك م�صار حل اجلي�س الأ
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بت�صليم �صالحهم ب�صكل �صلمى اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. لقد مت جتاهل كلماته مثلما كان 

احلال مع دعوات ويتنيوجن.

بي�س من قبائل »اللو« حتى النهاية، التى كانت تعنى للعديد من اأع�صائه املوت  لقد حارب اجلي�س الأ

وتدمري قطعانهم من املا�صية. وبحلول منت�صف عام �006 كان القت�صاد مدمرا وكان جمتمعهم 

خرية اأنه من خالل الهجمات املاكرة واملفاجئة،  زمات. وبالتاأكيد اأو�صحت تلك احلملة الأ يعانى الأ

بي�س قد ي�صكلون حتديا خطريا على املدى الق�صري  وقدر كبري من ال�صجاعة، فاإن �صباب اجلي�س الأ

جلنود اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. اإل اأنه خالل احلرب املمتدة، فاإن النظام، والت�صل�صل القيادى 

ف�صل للتكتيكات وال�صرتاتيجية قد ربحت احلرب. وخالل اآخر املعارك الكربى  ف�صل، والتطبيق الأ الأ

فى اأواخر اآيار/ مايو �006، اأفادت م�صادر حملية فى »موتو« اأن اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 

 وبهذه الهزمية، قام ال�صباب الذين فقدوا 
)��(

بي�س. فقد جنديا واحدا مقابل �11 ع�صوا فى اجلي�س الأ

الجتاه مرة اأخرى بنهب جمتمعهم املحلى ذاته قبل الفرار من املنطقة.
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خاتمة

تطورات  وكذلك  النوير  جمتمع  فى  داخلية  تطورات  نتاج  كانت  بي�س  الأ اجلي�س  وتطور  ن�صاأة  اإن 

الثانية بال�صودان. لقد كان �صيوع  هلية  الأ انعكا�صات احلرب  ال�صواء، وب�صكل خا�س  خارجية على 

بي�س وكانت حملة نزع ال�صالح التى  �صلحة ال�صغرية اأحد العوامل التى اأدت اإىل ظهور اجلي�س الأ الأ

قام بها اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى عام �006 فى ولية جوجنلى خطوة مهمة لتحقيق 

بي�س. وهناك اعتقاد  الغاية املتمثلة فى الق�صاء على ظاهرة حمل ال�صالح من جانب اأفراد اجلي�س الأ

الواقع م�صادرتها من  �صلحة مت فى  الأ اأنه رغم ذلك فاإن ن�صبة �صئيلة فقط من  اليقني  يقرتب من 

املوؤلف  – يعتربها  ا�صتنتاجات  ظهور  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  ال�صودان.  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  جانب 

ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  ادعاء اجلي�س  الذى حتدى  بي�س،  الأ – باأن تدمري اجلي�س  ذات م�صداقية 

بحقه املنفرد فى حمل ال�صالح، كان هو الدافع احلقيقى حلملة نزع ال�صالح. وفى هذا ال�صياق، كان 

ا�صتيعاب اأفراد »قوات دفاع جنوب ال�صودان« فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان جزء من نف�س تلك 

اجلهود الرامية للق�صاء على اأى حتد ع�صكرى لهيمنة احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان على 

على   – كبرية  بدرجة  جناحا  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  حقق  احلالتني  كلتا  وفى  اجلنوب. 

جل الق�صري. وقد تعهدت قيادة اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان بنزع ال�صالح من باقى  قل فى الأ الأ

�صلوب ف�صيتم نزع  املدنيني، وفى احلالة املثالية �صيتم ذلك ب�صكل �صلمى، اإل اأنه اإذا مل ينجح هذا الأ

ال�صالح بالقوة. 

ينبغى  فاإنه  ال�صودان«،  اأفراد »قوات دفاع جنوب  وا�صتيعاب معظم  بي�س  الأ وعقب هزمية اجلي�س 

ن العمل على اإدماج هذه املجموعات ب�صكل كامل ومر�س  على اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الآ

فاإن   )�007 مار�س  )اآذار/  ال�صطور  هذه  كتابة  وقت  وفى  لديهم.  القلق  بواعث  اإىل  وال�صتجابة 

بداأت  فاإذا  القلق.  بواعث  اأحد  ال�صودان« هو  »قوات دفاع جنوب  اأفراد  اإدماج  امل�صتمر فى  التاأخري 

عنا�رش »قوات دفاع جنوب ال�صودان« فى العودة اإىل مع�صكرات القوات امل�صلحة ال�صودانية، فاإن عدم 

�صافة اإىل ذلك، فاإن الهدوء الذى ي�صود جنوب  ال�صتقرار قد يعود جمددا اإىل مناطق اأعاىل النيل. وبالإ

زمات الجتماعية داخل جمتمع »اللو« وغريهم من القبائل ب�صكل متزايد اإىل  ال�صودان قد دفع بالأ

بي�س قد اأدت اإىل تدمري القت�صاد املحلى. ولي�س  مور اإحلاحا، اأن هزمية اجلي�س الأ الواجهة. واأ�صد الأ

مر، ولذلك فاإن هذه املهمة �صتقع على  لدى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان القدرة على عالج هذا الأ

عائق املجتمع الدوىل.
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زمة، فاإن ا�صتعادة اأو�صاع جمتمعات »اللو« وغريها من جمتمعات  وحتى اإذا مت التعامل مع هذه الأ

اإعادة تاأهيل وتعليم ال�صباب  اأن تكون  النوير، التى ا�صطربت بعمق، �صتكون مهمة هائلة. وينبغى 

بي�س الذين تاأثروا بال�رشاع ويت�صم �صلوكهم بالعنف، هى املهمة  ع�صاء ال�صابقني باجلي�س الأ من الأ

املركزية فى هذه اجلهود. اإل اأنه يجب العرتاف بحجم امل�صكلة ومن ثم التعامل معها ب�صكل �صامل. 

ول ُيعتقد اأن احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان �صيكون قادرا على ال�صطالع بهذه املهمة. 

ولي�س من املرجح اأن تكون عنا�رش رئي�صية فى املجتمع الدوىل – وبخا�صة وحدة DDR فى بعثة 

الغالب كانت  فاإنها فى  تتمركز فى اجلنوب،  اأنها  الرغم من  التى على  ال�صودان،  املتحد فى  مم  الأ

بحجم  كاملة  دراية  على   - ال�صالح  نزع  حملة  �صاحبت  التى  العنف  اأعمال  خالل  جانبا  تتنحى 

التحرك  اإىل  حاجة  هناك  اأن  كما  فعال.  ب�صكل  معها  للتعامل  رادة  الإ اأو  القدرة  لديها  اأو  امل�صكلة، 

رادة الع�صكرية للجي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان واإقامة نظم فعالة وخا�صعة  اإىل ما هو اأبعد من الإ

بي�س هو م�صكلة اأمنية فقط فاإن  دارة املحلية املدنية. وعلى قدر العتقاد باأن اجلي�س الأ للم�صاءلة لالإ

هناك خطرا من اأن تدمريه �صيعنى توجيه الهتمام اإىل مناطق اأخرى. اإن الف�صل فى الت�صدى لعدم 

فراد قبائل النوير وغريها من املجموعات  الر�صا وانت�صار الفقر، والفتقار اإىل الفر�س املتاحة لأ

بي�س قد توؤدى اإىل دورة جديدة من العنف التى كان اتفاق ال�صالم  التى اأدت اإىل ظهور اجلي�س الأ

ال�صامل يهدف اإىل الق�صاء عليها.
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هوام�ض

التى تغطى تقريبا وليات  ال�رشقية  را�صى  الأ النيل  اأعاىل  لل�صودان، متثل مناطق  دراى احلاىل  الإ التق�صيم  1( فى ظل 

زرق. جوجنلى، واأعاىل النيل، والنيل الأ

.>http://www.unmis.org/English/documents/cpa-en.pdf< :ن�س اتفاق ال�صالم ال�صامل متاح على املوقع )�

.Young, 2006 لالطالع على بحث عن التحديات التى تواجه اإدماج قوات دفاع جنوب ال�صودان، انظر )�

.Hutchinson, 2006 ،4( اأكرثهم اأهمية

هلية الثانية فى ال�صودان بعام �198. 5( انظر Young, 2006. وفى الغالب يتم حتديد بداية احلرب الأ

6( مقابلة للموؤلف مع اللواء كليمنت وانى، حاكم ولية و�صط ال�صتوائية، جوبا، 16 اآب/ اأغ�صط�س �006.

7( مقابلة للموؤلف مع �صيمون جاتويت�س، وهو من »اللو نوير« من ياى وم�صئول �صابق بارز فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان، جوبا، �1 اآب/ اأغ�صط�س �006.

8( مقابلة للموؤلف مع �صيمون جاتويت�س، جوبا، �1 اآب/ اأغ�صط�س �006.

9( مقابلة للموؤلف مع �صيمون جاتويت�س، جوبا، �1 اآب/ اأغ�صط�س �006.

فرباير  �صباط/   �4 و   �1 و»نا�رش«،  »ميلوت«  فى  بي�س  الأ باجلي�س  معروفني  غري  اأع�صاء  مع  للموؤلف  مقابلة   )10

.�006

1( مقابلة للموؤلف فى مناطق النوير، �صباط/ فرباير �006.

�1( مقابلة للموؤلف فى مناطق النوير، �صباط/ فرباير �006.

>http://www.cpmtsudan< 1( انظر�

<http://www.iss.co.za/af/profiles/sudan/darfur/jubadecljan06.pdf> :14( ن�س اإعالن جوبا متاح على املوقع

15( مقابلة للموؤلف مع قرويني على طول جمرى نهر ال�صوباط، 14 – 15 �صباط/ فرباير �006.

�صلحة ال�صغرية �006« لالطالع على نقا�س اأكرث تف�صيال حلملة اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان  16( انظر »م�صح الأ

لنزع ال�صالح فى جوجنلى.

منية، الفقرة 7 )اأ(. 17( انظر بنود اتفاق ال�صالم ال�صامل ب�صاأن الرتتيبات الأ

.Young, 2006 18( انظر

احلدودية  النزاعات  املوؤلف  لنف�س  الب�رشى  من  لالأ �صا�صى  الأ التقييم  مل�رشوع  ال�صدور  و�صك  على  درا�صة  �صتعالج   )19

النا�صئة فى جنوب ال�صودان.

�0( مع توقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل، بداأت احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الرتكيز على احلاجة لنزع �صالح 

املدنيني حتت �صعار »اإننا نقتل اأنف�صنا«.

ال�صالح فى  نزع  �صابقة عن  �006. وفى ورقة  اأغ�صط�س  اآب/   1� �صيمون جاتويت�س، جوبا،  للموؤلف مع  �1( مقابلة 

جوجنلى لنف�س املوؤلف، هناك رف�س لالدعاء باأن النتقام ملذبحة عام 1991 كان هو الدافع للحملة القا�صية لنزع 

ال�صالح. اإل اأنه ل يزال هناك احتمال اأنه مع ال�رشوع فى حملة نزع ال�صالح، التى واجهت مقاومة كبرية واأدت اإىل 

مقتل املئات من جنود اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، فاإن اجلروح القدمية قد نوكئت واأ�صبح النتقام اأحد عوامل 

.Young, 2006 صلحة ال�صغرية �006« و� ما جرى لحقا. انظر »م�صح الأ

دارة املحلية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، »موتوت«، �5 اآب/ اأغ�صط�س �006. ��( مقابلة للموؤلف مع الإ
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