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اأوًل: املقدمة والنت�ئج الرئي�شة

يف   (SPLA) ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ص  عنا�شر  قبل  من  النوير  واملدنيني  اجلنود  قتل  اأعقاب  يف 

 (GRSS) منت�شف �شهر كانون الأول من العام 2013، اندلعت احلرب بني حكومة جمهورية جنوب ال�شودان

املعار�شة  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  باحلركة  ُيعرف  وما �شار  �شالفا كري من جهة،  يقودها  التي 

الذي  الدويل  املجتمع  �شدمت  التطورات  هذه  ثانية.  جهة  من  م�شار  رياك  الدكتور  بقيادة   (SPLM-IO)

كان ي�شرف يف الفرتة الأخرية على انف�شال البلد عن ال�شودان، وكان ياأمل اأن يوؤدي هذا النف�شال اإلى 

حتقيق ال�شلم امل�شتدام. ويف غ�شون �شهر واحد من اندلع القتال، كانت الهيئة احلكومية امل�شرتكة للتنمية 

الرنويج  من  املكونة   - الثلثية  املجموعة  ذلك  يف  ت�شاعدها  وكانت  الأخري،  النزاع  يف  تتو�شط  )اإيقاد( 

واململكة املتحدة والوليات املتحدة – التي اأ�شرفت على املفاو�شات التي اأدت اإلى انف�شال جنوب ال�شودان. 

وكثريًا ما عربت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة عن 

دعمهما لعملية ال�شلم، ووقعتا على اتفاق وقف الأعمال العدائية (COH)، اإل اأنهما جتاهلتا هذا التفاق 

اإلى حد بعيد. واأوِقَفت عملية الر�شد والتحقق، وا�شتمرت احلرب دون هوادة، وت�شرد مليوين �شخ�ص، وُقِتل 

ع�شرات الآلف، معظمهم من املناطق التي يقطنها النوير يف اأعايل النيل الكربى (GUN). وبحلول العام 

2015، اأ�شبح من الوا�شح اأن جهود و�شطاء الإيقاد الرامية اإلى حتقيق اتفاق قائم على اقت�شام ال�شلطة 

بني النخب ال�سيا�سية ال�سودانية يف طريقها اإلى الف�سل،  وقد انهارت هذه اجلهود ر�سميًا يف �سهر اآذار. 

اإفريقيا  اإثيوبيا وجنوب  اأبابا، حاول قادة الأحزاب احلاكمة يف  اأدي�ص  اإيقاد يف  وبالتوازي مع مفاو�شات 

وتنزانيا اأن يوفقوا بني الأجنحة الثلثة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان اإما دعمًا ملبادرة اإيقاد، اأو لإنهاء 

النزاع، كما هو احلال بالن�شبة جلنوب اإفريقيا واأوغندا، بالرغم من اأن الإثيوبيني ان�شحبوا اإلى حد كبري 

من تلك املبادرة. ويف حني اأحرز و�شطاء اإيقاد بع�ص التقدم، اإل اأنهم مل ي�شتطيعوا اأن ي�شدوا الفجوة بني 

حكومة جمهورية جنوب ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان املعار�شة، وعار�ص الكثري من اأع�شاء 

احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان املعار�شة ا�شتمرار تبعية منظمتهم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 

وم�شاركتها يف عملية اأرو�شا، كما كان ُيطلق على العملية التي قادتها جنوب اإفريقيا واأوغندا. وردًا على 

ذلك، اأُعِلن عن اتفاق �سالم جديد يكون له نواة اإيقاد ولكنه ي�سمل خم�س دول اإفريقية غري الإيقاد اإ�سافة 

  .(IGAD Plus) اإلى منظمات دولية اأخرى ب�سفة مراقب. واأُطِلق على ذلك  التفاق اجلديد ا�سم اإيقاد بل�س
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وعلى خلفية احلرب امل�ستمرة وحماولت �سنع ال�سالم الفا�سلة، حتاول هذه الدرا�سة اأن تتعدى الوجه 

م يف حمادثات ال�سالم، و اأن تقدم حتلياًل ومعلومات حول خمتلف جوانب احلركة  العام للتنظيم كما يقدَّ

ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  ت�شكيل احلركة  اإلى  تتطرق  املعار�شة، حيث  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية 

املعار�شة، وحتدد اأ�شلوب العمل فيها واجلهات الفاعلة ال�شيا�شية والع�شكرية، وتعد تقاريرًا حول موؤمترات 

التنظيم التي ُعقدت يف مدينتي نا�شر وباجاك يف �شياق �شياغة اجتاهها واملحافظة على وحدتها اله�شة 

بني املتمردين امل�شاك�شني. كما تناولت الدرا�شة التطورات الع�شكرية الرئي�شية حتى منت�شف العام 2015، 

واخلالفات الرئي�سية داخل التنظيم، وعالقاته مع اجلهات الفاعلة الإقليمية، وم�سار عملية ال�سالم.

حتى  وا�شتمر   2013 العام  ال�شراع يف  بدء  ع�شية  بداأ  الذي  املوؤلف  عمل  على  الدرا�شة  هذه  وت�شتند 

منت�شف حزيران من العام 2015 يف جنوب ال�شودان واأدي�ص اأبابا، وتعتمد على املقابلت والوثائق. وقد 

ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  �سباط  بع�س  بني  جرى  الذي  ال�سراع  قبل  الدرا�سة  اكتملت 

املعار�سة والدكتور رياك م�سار والذي اأدى اإلى اإقالة ال�سباط، وكذلك قبل توقيع اتفاقية ال�سالم يف اآب 

2015. لذا، مل تتناول الورقة احلالية تلك املوا�شيع باإ�شهاب، ولكن تطرقت اإليها باخت�شار يف امللحظات 

الإ�شافية يف نهاية الورقة. 

ومن النتائج الرئي�شية للورقة ما يلي:

• لي�ص هناك دليل على اأن الدكتور رياك م�شار حاول القيام بانقلب كما يدعي �شالفا كري وتدعي 	

حكومة جمهورية جنوب ال�سودان. وكان ال�سبب املبا�سر وراء اندلع احلرب الأهلية هو اأن عنا�سرًا 

والنوير  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  النوير يف اجلي�ص  قتلوا  الدينكا  قبيلة  الرئا�شي من  من احلر�ص 

املدنيني يف جوبا يف منت�شف �شهر كانون الأول 2013. ونتيجة لأعمال القتل هذه، تولد لدى اأن�شار 

النوير ال�سعور بالغ�سب، والرغبة يف النتقام، فطالبوا مبقا�ساة املجرمني وعلى راأ�سهم �سالفا كري.

• عقب 	 عفوية  ب�سورة  املعار�سة  ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  للحركة  الع�سكري  اجلناح  ت�سكل 

النيل الكربى، وتكون اجلناح من  اأعايل  التي جرت يف جوبا يف عدد من املواقع يف  القتل  عمليات 

ولكن  البي�شاء"،  "اجليو�ص  حمليًا  �شكلوا  الذين  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ص  عن  املن�شقني 

الهيكل الر�شمي للقيادة مل يت�شكل اإل يف وقت لحق.

• �شاغت 	 باجاك،  يف  ُعقدا  اللذين  واملوؤمترين  النا�شر  يف  ُعِقد  الذي  التاأ�شي�شي  املوؤمتر  خلل  من 

احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة مواقفها ال�شيا�شية، وحاولت اأن توحد عنا�شرها 

املنق�شمة. وقد �شملت الق�شايا اخللفية ما يلي: حتديد الأولويات يف و�شع اتفاقية �شلم متفاو�ص 
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عليه اأو ال�سعي وراء احلرب، وعدم تناول عملية الإيقاد لل�سالم مل�ساألة  قتل النوير يف جوبا يف كانون 

الأول 2013، وفيما اإذا كان على املتمردين اأن يبقوا جزءًا من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، 

واجلهود الرامية اإلى امل�شاحلة بني عنا�شر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان.

• بعد التغيريات ال�شريعة التي جرت على و�شع املعركة يف الأ�شهر الأولى من احلرب، مل يحدث �شوى 	

القليل من التغريات املهمة على اأر�ص الواقع حتى اأ�شهر ني�شان- حزيران 2015، عندما اأدى انهيار 

عملية ال�شلم اإلى ت�شاعد القتال يف وليات اأعايل النيل الثلث. ومع ان�شقاق قائد ميلي�شيا ال�شيلوك 

بع�ص  حترز  اأن  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  باإمكان  كان  اأولوين  جون�شون 

التقدم يف اأعايل النيل، ولكن بف�سل الدعم الذي قدمه اجلي�س الأوغندي واملجموعات املتمردة من 

ال�شودان اإلى احلكومة، وكذلك الأقلية من النويرالذين بقوا موالني للحكومة، متكنت احلكومة من 

احتواء احلرب يف اأعايل النيل الكربى، حيث تقا�شم الطرفان املتحاربان الأرا�شي.

• كان الدعم الأجنبي حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان �سببًا مهمًا يف ا�ستمرارها، ولكنه اأدى اأي�سًا 	

احلركة  اإلى  اخللفية  والقواعد  والتدريب  ال�سالح  من  حمدودًة  اإمداداٍت  ال�سودان  يقدم  اأن  اإلى 

ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة. فتدويل ال�سراع هذا زاد من �سعوبة حله وزاد من حدة 

التوتر بني ال�شودان واأوغندا.

• القاعدة املوؤ�ش�شية للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة �شعيفة، وال�شيطرة ال�شيا�شية 	

للقيادة املدنية على القائد الع�شكري الكبري غري كاملة، ول يوجد اإجماع حول الأهداف الع�شكرية 

وال�سيا�سية، واملواقف التفاو�سية، والهيكل التنظيمي. هذه امل�ساكل تفاقمت ب�سبب الختالفات بني 

القوى امل�سلحة للحركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة، التي يهيمن عليها �سباط كبار 

�سابقون يف قوات الدفاع جنوب ال�سودان واجلناح ال�سيا�سي بقيادة قادة �سابقني يف حكومة احلركة 

ال�شعبية لتحرير ال�شودان.

• ي�شعى الدكتور رياك م�شار اإلى حتويل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة من موؤ�ش�شة 	

نويرية اإلى حزب وطني. ومن اأجل حتقيق هذه الغاية، ُعنينِّ اأفراد غري نويريون يف املنا�سب القيادية، 

اأُطِلقت  وقد  الثلثة،  باجاك  موؤمترات  يف  ال�شودان  جنوب  جمتمعات  لكل  متثيل  هناك  كان  كما 

احلمالت الع�سكرية يف بحر الغزال واإكواتوريا. ولكن حتى اليوم، ما زال اأغلب املقاتلني وال�سحايا 

جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  زالت  وما  الكربى  النيل  اأعايل  يف  هم  عليها  امل�شيطر  والأرا�شي 

ال�شودان املعار�شة يهيمن عليها النوير.
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• تركيز و�ساطة الإيقاد على تقا�سم ال�سلطة اأمر قد تقبل به ف�سائل احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، 	

ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  يف  الع�سكريني  القادة  كبار  من  الكثريون  يعار�سه  ولكن 

املعار�سة ، فهم �ساأنهم �ساأن الكثري من النوير، حمر�سني بدافع الغ�سب والنتقام. ويعار�س  موؤيدو 

احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل من خلل 

عملية اأرو�شا للتوفيق بني ف�شائل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان واإعادتهم اإلى ال�شلطة، ذلك لأن 

هذه الف�شائل حتمل م�شوؤولية احلزب يف قتل اجلوبا، كما اأم�شى الكثري من القادة الع�شكريني يف 

احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة حياتهم املهنية يف مقاتلة اجلي�ص ال�شعبي لتحرير 

�سون يف حال حتقق التوافق. وهكذا فاقمت الو�ساطة من  ال�سودان، لذا فهم يعتقدون باأنهم �سيهمَّ

التوترات �شمن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف املعار�شة بدًل من اأن حتقق التقارب، واأ�شبح 

حتقيق ال�شلم امل�شتدام اأكرث �شعوبة.

• مل يكن لفر�ص العقوبات الفردية على اأع�شاء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة تاأثري 	

تطبيق  حول  منق�سمة  واإيقاد  زمالئهم.  ت�سرفات  اأو  الأع�ساء  ت�سرفات  على  ب�سهولة  اإدراكه  ميكن 

تكرر  اأن  كما  �سيا�سيون،  بها  قام  اأفعال  ب�سبب  معاقبون  اأنهم  القادة  بع�س  يعتقد  حيث  العقوبات، 

التهديات بالعقوبات وعدم تنفيذ هذه التهديدات يعني باأن ال�سباط ل ياأخذونها على حممل اجلد.

• لي�ص مرجحًا اأن ي�شكل اأع�شاء الإيقاد بل�ص  (IGAD Plus) الإ�شافيون واملوؤيدون للإيقاد بل�ص �شغطًا 	

على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان املعار�شة لأن جي�شها منيع من ال�شغوطات، وعلى اأي حال، 

 (IGAD Plus) فقد رف�ست الأحزاب التفاق املبدئي املقرتح ب�سرعة. واأما اجلديد باتفاق اإيقاد بل�س

املقرتح اأن كل من اإيقاد وال�ستاذ حممود ممداين – الذي األف الطلب امل�سرب اإلى مفو�سية الحتاد 

اأن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان غري موؤهلة لإدارة  اإلى  الإفريقي لتق�شي احلقائق -  خل�شا 

البالد. ويف حني اقرتح املمداين  و�ساية الحتاد الإفريقي على جنوب ال�سودان ملعاجلة هذه امل�سكلة،  

ل�سمان  واقرتح هيئات خمتلفة  ال�سودان عمله  لتحرير  ال�سعبية  الإيقاد ما على احلركة  فقد حدد 

تنفيذ املن�شو�ص. 
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ث�نيً�: اخللفية

قيادة احلركة  فهم جذور  بد من  ل  ال�شودان،  احلالية يف جنوب  والع�شكرية   ال�شيا�شية  بالأزمة  للإملام 
الثانية.  ال�شودانية  الأهلية  احلرب  اإلى  تعود  التي  ودوافعها  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية 
اأكول من  والدكتور لم  رياك م�سار  الدكتور  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  قائدي اجلي�س  اأمل  فب�سبب خيبة 
قيادة الدكتور جون قرنق الدكتاتورية، فرا يف العام 1991 اإلى منطقة النا�شر الواقعة �شرقي اأعايل النيل 
امل�شلح من  الن�شال  الداخلية وبتحويل هدف  التي طالبا من خللها بالديقراطية  اأطلقا ثورتهما  حيث 
اأجل  ن�ساًل من  لي�سبح  به قرنق(  نادى  اإ�سالحه )"ال�شودان اجلديد" الذي  �سودان موحد ومعاد  اأجل 
اإلى ال�شلطة يف اجلي�ص ال�شعبي لتحرير  تقرير امل�شري الوطني يف جنوب ال�شودان. وكان قرنق قد قدم 
ال�شودان وقد هزم النف�شاليني وحركة الأنيانيا الثانية النويرية ) الذين ان�شم بع�ص الأع�شاء منهم اإلى 
ال�شودان املعار�شة( من خلل  ال�شعبية لتحرير جنوب  اإلى احلركة  ال�شودان ومن ثم  قوات دفاع جنوب 
دعوته اإلى �سودان موحد ومعاد اإ�سالحه. موقف قرنق هذا كان �سروريًا لك�سب دعم املجل�س الع�سكري 
الإداري املوؤقت الإثيوبي )املعروف بالديرغ(، ومن خلفه املع�سكر ال�سرقي وليبيا. يف حني اأن الطموحات 
ال�شخ�شية لريك ولم1 ل يكن اإهمالها اإل اأن النداءات من اأجل الديقراطية الداخلية وتقرير امل�شري 
من املحتمل اأنه لقى تاأييد معظم �سكان جنوب ال�سودان. ولكن املتمردين الذين اأ�سبحوا ُيعرفون بف�سيل 
نا�شر مل يحظوا على الدعم الدويل واملوؤازرة اللوج�شتية التي ح�شل عليها واعتمد عليها قرنق، وقد كان 
لهذا الو�شع تاأثري عليهم. وهكذا اأ�شبح ف�شيل نا�شر معزوًل، فالتفت اإلى اخلرطوم بحثًا عن الدعم الذي 
تطور فيما بعد واأ�شبح حتالفًا حقيقيًا �شد احلزب الذي يقوده قرنق وو�شيلًة لتق�شيم املعار�شة اجلنوبية 

وملعار�شة اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان.
عت اتفاقية اخلرطوم لل�سالم،  وكانت ذروة التحالف بني احلكومة واملتمردين يف العام 1977 عندما ُوقنِّ
ال�سلطة وعائدات  لتقا�سم  عت �سيغة  ال�سودان احلق يف تقرير م�سريه، وُو�سِ ُمِنح مبوجبها جنوب  والتي 
املوارد. وبذلك �شكلت التفاقية متهيدًا لتفاق ال�شلم ال�شامل لعام 2005. وبالرغم من عدم تنفيذ بنود 
التفاق التي ن�شت على الت�شويت الر�شمي على تقرير امل�شري، اإل اأن اإمكانية تطبيق هذه البنود �شاهم 
يف اإبقاء القوات املتباينة التي جلبها رياك اإلى احلكومة يف مع�شكرها. وا�شتمرت هذه القوات يف مقاتلة 
احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان حتى بعد اأن اأُحِبط رياك وم�ساعده املالزم تعبان دينق قاي ب�سبب عدم 

تنفيذ احلكومة للتفاق، وبداأت رحلة عودتهما اإلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان.  
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وبرحيل رياك وتعبان، متكن اللواء قلواك دينق واجلرنال باولينو ماتيب )املتوفيان حاليًا( يف ني�سان 
2001 من جتميع ميلي�شيات وف�شائل اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان املختلفة والتي متثل لكثري من قبائل 
جنوب ال�شودان، وكذلك الأع�شاء اجلنوب �شودانيني يف القوات امل�شلحة ال�شودانية حتت مظلة واحدة وهي 
(Young, 2006). وكان قلواك �شابطًا نويريًا يف القوات امل�شلحة ال�شودانية  قوات دفاع جنوب ال�شودان 
وكان قد �شارك يف انقلب ح�شن الرتابي وعمر الب�شري يف العام 1989، و�سغل منا�سب حكومية عديدة 
حيث كان حمافظًا لأعايل النيل ورئي�ص جمل�ص التن�شيق اجلنوبي. وكان باولينو ع�شو �شابق يف اأنيانا الثاين 
وقائد حركة مترد وحدة جنوب ال�سودان، ثم اأ�سبح قائد التنظيم الالمركزي الذي زودته ووجهته اإلى حد 

ما القوات امل�شلحة ال�شودانية.
املعركة �شد اجلي�ص  قاد  ال�شودانية من  امل�شلحة  القوات  ولي�شت  ال�شودان،  دفاع جنوب  قوات  وكانت 
من  كبري  جزء  على  عنا�شرها  �شيطر  وقد  احلرب.  من  الأخرية  ال�شنوات  يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
اأعايل النيل الكربى واأجزاء يف �شمال بحر الغزال ومناطق الفرتيت الواقعة غربي بحر الغزال. كما كان 
 .(Young, 2012) القبائل ال�شتوائية، ل �شيما قبائل باري ولتوكا ومنداري  اأع�شاء  لها وجود قوي بني 
وكذلك كانت قوات دفاع جنوب ال�سودان، ولي�س اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان من اأحاط مبعظم املدن 
يف جنوب ال�شودان. والأهم من ذلك وذاك اأن قوات دفاع جنوب ال�شودان حمت �شناعة النفط املتمركزة 
يف بانتيو، املنطقة التي ينحدر منها باولينو. وهكذا، اأ�شبحت هذه القوات ت�شيطر على كمية من الأرا�شي 
اأ�شبح حجمها  يف جنوب ال�شودان متاثل تلك التي ي�شيطر عليها اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان، كما 
مع  ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات  حتالف  ولكن  ال�شودان.  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ص  حجم  عن  �شاأنًا  يقل  ل 
احلكومة ال�شودانية كان تكتيكيًا متامًا، حيث اأن املتمردين يوؤيدون انف�شال جنوب ال�شودان، الأمر الذي 

ل ميكن للخرطوم اأن تتحمله.
والتاأييد  ت�شيطر علبها،  التي  الأرا�شي  ال�شودان، وم�شاحة  الرغم من حجم قوات دفاع جنوب  وعلى 
اتفاقية  لل�سالم، حيث ن�ست  نيفا�سا  بامل�ساركة يف عملية  لها  ُي�سمح  اأنه مل  اإل  به،  الذي حتظى  ال�سعبي 
ال�شلم ال�شامل على اأن تنحل "كل املجموعات امل�شلحة الأخرى" يف غ�شون عام واحد. وكان ذلك حرب 
حمققة، فلم يكن لقوات دفاع جنوب ال�شودان النية يف اأن تنحل. وما حال دون حدوث ذلك، وفاة قرنق 
يف 30 متوز 2005. وكان قرنق قد رحب بالن�سقاقات الفردية ولكنه عار�س ب�سدة دمج قوات دفاع جنوب 
ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات  اأع�شاء  عدد  اأن  حيث  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ص  �شمن  ال�شودان 

النويريني قد يطغى على داعميه البور دينكا الذين هيمنوا على قيادة اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان.
اأما �سالفا كري الذي اأ�سبح القائد بعد وفاة قرنق، فقد ا�ستحب التهديد الذي ت�سكله قوات دفاع جنوب 
ال�سودان على اتفاق ال�سالم ال�سامل واأدرك اأن دمج النوير يف اجلي�س ال�سعبي لتحرر ال�سودان من �ساأنه 



 12     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 39

اأن يعزز من �سلطته من خالل تخفيف تاأثري القاعدة ال�سعبية لقرنق بني البور دينكا. وتلك العتبارات 
بالإ�شافة اإلى رغبة قوات دفاع جنوب ال�شودان يف العودة اإلى جنوب ال�شودان بعد حتقيق تقرير امل�شري، 
مهدا لإعالن جوبا يف �سباط 2006 الذي دمج ر�شميًا قوات دفاع جنوب ال�شودان �شمن اجلي�ص ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان، وجعل باولينو نائبًا لقائد اجلي�ص )اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان وقوات دفاع جنوب 
ال�شلم  اتفاق  – ولي�ص  اأنه هو  اإعالن جوبا حقه من الهتمام بالرغم من  ُيعَط  ال�شودان، 2006(. ومل 
ال�شامل - امل�شوؤول عن وقف معظم اأعمال القتال يف جنوب ال�شودان. ولكن على الرغم من اأن اإعلن جوبا 
كان اأهم نقطة يف عملية ال�سالم الأو�سع، فاإن معار�سة كبار ال�سباط البور دينكا املوالني لقرنق يف اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان والعقبات التي ي�شعونها اأمام دمج قوات دفاع جنوب ال�شودان ت�شببت يف ال�شعور 
باملرارة الدائمة وكان لها عالقة رئي�سية باحلرب الأهلية الالحقة، ول �سيما اأن �سباط �سابقني يف قوات 
الدينكا على الرتقيات  التعليم وح�شول  اإلى فر�ص  التهمي�ص والفتقار  ا�شتكوا من  ال�شودان  دفاع جنوب 

اأكرث منهم. 
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ث�لث�: الأزمة ال�شي��شية ملجزرة جوب�

على الرغم من اأن �شالفا كان اإ�شميًا الرجل الثاين يف الت�شل�شل الهرمي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
اأن قرنق مل يدعه ي�سارك يف اتخاذ القرارات املهمة، وكان �سالفا ُيعترب وكيل  اإل  اأركان الدفاع،  ورئي�س 
غري حمنك لقائده. ويف العام 2014 ا�ستبه قرنق باأن �سالفا يقوم مبحاولة انقالب، لذا عينه فريق ركن 
قيادة  تخوفت  قرنق،  وفاة  وبعد  ال�سودان.  لتحرير  ال�سعبي  التقاعد من اجلي�س  على  واأحاله  يف اجلي�س 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان من اأن ي�شبح �شالفا قائدًا للحزب، وبعد النف�شال، قائدًا اأعلى للقوات 
�سمن  �سالفا  وموقع  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  للجي�س  الع�سكري  الطابع  ب�سبب  ولكن  ورئي�سًا،  امل�سلحة 
الت�سل�سل الهرمي كالرجل الثاين بعد قرنق، فاإن معار�سته قد توؤدي اإلى حرب اأهلية. لهذا ال�سبب، مت قبول 
�شالفا قائدًا، ولكن الكثريون يف الأجنحة كانوا ينتظرون فر�شتهم لل�شتيلء على ال�شلطة ويف مقدمتهم 
رياك. هذا التناف�س الداخلي اأ�سبح يف ذروته يف موؤمتر احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف العام 2008 
كنائب  الوطنية،  للجمعية  ال�ستوائي  املتحدث  اإيقا،  واين  قبول جيم�س  على  �سالفا احل�سوَر  عندما حث 
للرئي�ص ليحل حمل رياك يف انتخابات العام 2010، وقبول تعبان دينق كاأمني عام للحركة ال�شعبية لتحرير 
اأن يتفكك ، لذا جيء  اأموم )Young, 2012، �ص. 142(، وهكذا كاد احلزب  ال�شودان بدًل عن باجان 
اأمينًا عامًا  للرئي�ص، وباجان  نائبًا  باإبقاء رياك  القائم  الو�شع  للتو�شط وللحفاظ على  باأطراف خارجية 
للحزب. اإل اأن رياك وباجان واأرملة قرنق، ريبيكا نياندنغ اأو�شحوا رغبتهم يف الرئا�شة يف امل�شتقبل، يف 

حني اأ�سار جيم�س اأنه يرغب يف الرئا�سة يف حال تنحى �سالفا طوعيًا.
ونظرًا لأداء احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان ال�سيء، وتف�سي الف�ساد فيها، اإلى جانب انهيار النظام 
املدين يف اأجزاء كثرية من البلد، ل �شيما يف اأعايل النيل، وا�شتمرار التوترات مع اخلرطوم حول تر�شيم 
احلدود ور�شوم عبور النفط، واملتمردين الذين يعربون احلدود،  كانت حكومة احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان تعاين من اأزمة م�شتمرة. كما اأن هذه امل�شاكل عززت من �شخط الأع�شاء النوير ال�شابقني يف قوات 
دفاع جنوب ال�شودان الذين ادعوا باأنهم تعر�شوا للتمييز �شدهم يف اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان. ويف 
الوقت الذي كان يتم فيه اإ�سعاف �سالفا على ال�سعيد ال�سيا�سي، خ�سر �سالفا اأي�سًا تاأييد ال�سباط النوير 
ال�شابقني يف قوات دفاع جنوب ال�شودان الذين كانوا يتطلعون اإلى رياك وبالأخ�ص باولينو يف تويل القيادة. 
ولكن القيادة العليا يف اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان هم�ست باولينو الذي كان مري�سًا، يف حني وجه 

رياك جهوده نحو بناء دائرة انتخابية وطنية متجاهاًل اإلى حد كبريقاعدته النويرية. 
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كان  الثلث  التمردات  اأكرب  بني  من  التمرد،  حركات  من  �شل�شلة  من  البلد  عانت  الأثناء،  تلك  يف 
التمرد الذي قاده اللواء جورج اأثور، النائب ال�سابق لرئي�س اأركان الدفاع للتوجيه املعنوي، الذي غادر اإلى 
الأحرا�س بعد اأن زعم اأن احلكومة انتزعت منه فوزه يف انتخابات حكم ولية جونقلي، والتمرد املوريل 
الذي قام به جي�س حترير جنوب  والتمرد  لقبيلته،  الذاتي  نادى باحلكم  الذي  ياو  ياو  الذي قاده ديفيد 
ال�سودان، وهو ف�سيل معظمه مكون من اأع�ساء �سابقني يف قوات دفاع جنوب ال�سودان وبقي مع القوات 

امل�شلحة ال�شودانية بعد اإعلن جوبا.
وعمل جي�ص حترير جنوب ال�شودان على طول حدود ولية الوحدة، وكان معظم عنا�شره من بول نوير، 
على الرغم من اأن اأحد ف�سائله كان من ال�سيلوك. وكانت تعبئة جي�س حترير جنوب ال�سودان مهمة من 
اأجل مواجهة حكومة ولية الوحدة بقيادة تعبان دينق الذي احُتِجز لأنه هزم بالحتيال اأجنلينا تيني، زوجة 
رياك يف انتخابات حكم الولية يف العام 2010. وبقيت قيادة جي�ص حترير جنوب ال�شودان �شعيفة اإلى اأن 
ان�شق اللواء بيرت قديت من اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان وتولى قيادة جي�ص حترير جنوب ال�شودان. 
وقد رافق قديت بول ت�شول قاتكوث، وهو من قبيلة جيكاين نوير وكان متحدثًا �شابقًا با�شم جي�ص قوات 
على  قديت هجومه  وبداأ  ال�سودان.  برملان حكومة جمهورية جنوب  كان ع�سوَا يف  كما  ال�سودان،  حترير 
ولية الوحدة بدعم من القوات امل�شلحة ال�شودانية يف العام 2012، وعندما ف�شل الهجوم، عاد اإلى اجلي�ص 

ال�سعبي لتحرير ال�سودان، تاركًا معظم قواته لقيادة اللواء بابيني مونتيل.
هذه الهجمات التي دعمتها اخلرطوم زادت من التوترات بني البلدين. ويف حماولة للتخفيف من حدة 
التوترات على طول احلدود، وردًا على اخلالفات حول ت�سعري عبور النفط، وبالوقت ذاته، لتحميل بع�س 
ت�سكيل حكومته حيث  بتغيريات رئي�سية على  املتزايد، قام �سالفا  الف�سل  امل�سوؤولية عن  اأع�ساء احلكومة 
الوزراء(،  األور كول )وزير جمل�س رئا�سة  اأموم، ودينق  الأ�سا�سيني مبن فيهم، باجان  القادة  اأقال بع�س 
وجون لوك جوك )وزير العدل(، وقري �سوانق األونق )وزير الداخلية(، واأوياي دينق اأجاك )مكتب رئي�س 
�سوؤون الأمن الوطني(، ومادوت بيار )وزير الت�سالت(، وماجاك داقوت )نائب وزير الدفاع(، و�سريينو 
هيتنق )وزير الثقافة(، وكو�شتي مانيبي )وزير املالية(، واإيزيكيل لول جاتكوث )�شفري �شابق يف حكومة 
اجلنوب النتقالية لدى الوليات املتحدة، وبعد ال�شتقلل، رئي�ص العلقات الثنائية يف جوبا(، و ت�شول 
تونق ماياي )احلاكم ال�سابق لولية البحريات(. وكانت الإقالت ب�سبب "�شوء الإدارة" الذي فهمه البع�س 
اإدارتهم وف�سادهم،  بالفعل ب�سبب �سوء  الأفراد مذنبني  الكثري من هوؤلء  الف�ساد. ورمبا كان  اإلى  اإ�سارة 
ولكن من املوؤكد اأنهم اأي�شًا اتبعوا �شيا�شة قرنق يف "ال�شودان اجلديد" واأنهم دعموا املجموعات املتمردة 
يف ال�شودان، لذا عملت اخلرطوم كل جهدها من اأجل اإزاحتهم. وحل حمل هوؤلء الوزراء املقالني وزراٌء 
اأميي،  واأليو  ال�سابق لرئي�س حزب املوؤمتر الوطني،  اأ�سدقاء للخرطوم منهم الدكتور رياك قاي، النائب 
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وتيلر دينق، ويف اخللفية وكيل الأمن توت قاو  املعروف اأي�شًا "بابن الب�شري". وكان لل�شفري ال�شوداين يف 
جنوب ال�شودان اآنذاك وامل�شوؤول الرفيع امل�شتوى يف حزب املوؤمتر الوطني، الدكتور مطرف �شديق تاأثري 

على هذه التغيريات الكبرية يف احلكومة وعلى اجلهود الأو�شع املبذولة لتح�شني العلقات مع اخلرطوم.
ولكن هذه التغريات مل تخفف من امل�شاكل مع اخلرطوم اإل موؤقتًا، وا�شتمرت اخلرطوم يف ال�شغط على 
�شالفا لكي يتوقف عن تقدمي اخلدمات ال�شتخباراتية مل�شاعدة اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان- ال�شمال 
واملتمردين الدرافوريني يف حركة العدل وامل�ساواة، ولكن �سالفا مل يفعل ب�سبب اإما عدم قدرته على ذلك 
ال�سودانيني يف دعم اخلرطوم جلي�س  للمتمردين  انعك�س دعم جوبا وكامبال  اأو عدم رغبته بذلك. وقد 
حترير جنوب ال�شودان الذي كان يعمل من قواعد على طول حدود ولية الوحدة يف جنوب كردفان. هذه 
امل�شاكل الأمنية تداخلت مع قرار حكومة جمهورية جنوب ال�شودان باإيقاف اإنتاج النفط كو�شيلة لل�شغط 
على اخلرطوم، ولكن ما حدث اأن جوبا اأول من تراجعت عن القرار وا�شتاأنفت الإنتاج ولكن بعد اأن خ�شرت 

مبلغًا كبريًا من العائد.
وبعد اأن كان �شالفا وتعبان يف ال�شابق على توافق �شد رياك، اتهم �شلفا تعبان بالنحياز اإلى رياك، 
وباأنه ا�ستبدله بالدكتور جوزيف مونيتويل يف حكم ولية الوحدة. ولكن نظرًا للتاأييد الذي يحظى به تعبان 
داخل اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان، ول �شيما من قبل رئي�ص هيئة الأركان العامة جيم�ص هوث ماي، 
فذلك كان ممكنًا فقط مب�ساعدة جي�س حترير جنوب ال�سودان وقائده بابيني، �سقيق جوزيف الذي عاد 
مع جي�سه اإلى ولية الوحدة، وقد قدمت القوات امل�سلحة ال�سودانية الدعم من اأجل هذه العملية وزودت 
جي�س حترير جنوب ال�سودان بالعتاد الع�سكري، على اأ�سا�س اأن تعبان الذي ل يثقون به �سي�ستبدل بجوزيف 
الذي كان يف ال�سابق حاكم ولية الوحدة عندما كانت حتت �سيطرة اخلرطوم. وب�سبب م�ساهمة بابيني يف 
ع اتفاق لدماج جي�س حترير جنوب ال�سودان يف اجلي�س ال�سعبي  العملية، متت ترقيته اإلى رتبة فريق، وُو�سِ

لتحرير ال�شودان. 
وثم عزله من  البداية من �سالحياته،  فقلل يف  رياك،  �سالفا على  ارتد  الداخلية،  الأزمة  تطور  ومع 
من�سبه كنائب الرئي�س يف متوز 2013. وقبل رياك قرار عزله، وطلب من اأتباعه عدم الرد، فلم يردوا، 
ومل ُيعرف �سبب عدم الرد اإن كان ا�ستجابة لطلب رياك، اأو لأنهم مل يكرتثوا لالأمر. ويف تلك الأثناء، بداأ 
رياك يف العمل مع اأع�ساء قيادة احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان ال�سابقني ليحل حمل �سالفا وليك�سب 

دعمهم من اأجل النتخابات الرئا�شية يف العام 2015.
ويف حني يعزو الكثري من املحللني �سبب احلرب اإلى مناف�سة القادة على ال�سلطة، اإل اأن الأع�ساء النوير 
وموؤيدي احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة ل يرون ذلك، بل يف�سرون �سبب رفع ال�سالح 
املدنيني يف جوبا من  وقتل  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  النوير يف اجلي�س  لقتل  نتيجة  اأنه  الدولة على  �سد 
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قبل احلر�ص ال�شخ�شي ل�شالفا يف ولية واراب م�شقط راأ�ص �شالفا يف منت�شف �شهر كانون الأول 2013. 
وتو�شلت جمموعة الأزمات الدولية اإلى نتيجة م�شابهة مفادها: "ال�شتهداف املمنهج للمدنيني النوير يف 
جوبا يف الأيام التي تلت 15 كانون الأول رمبا كان العامل الأهم يف تعبئة النوير لاللتحاق بحركة م�سار" 

)ICG, 2014، �ص. 17(. 
وبداأ التمرد عفويًا ومل يكن لرياك عليه �سلطة ُتذَكر فقد كان رياك قد فر من جوبا بعد اأن هاجمت 
اأ�سباب احلرب  اأن من  اإلى  املتعمقة  التحليالت  ال�سخ�سي. وت�سري  �سالفا منزله وقتلت كل حر�سه  قوات 
ال�شعبية  احلركة  وتفكك  ال�شلطة،  اأجل  من  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  يف  النخبة  بني  ال�شراع 
امل�شاعر  و�شعف  املوحدة،  الأيديولوجية  اإلى  وافتقارها  قيادتها،  و�شعف  اجلي�ص،  ال�شودان/  لتحرير 
والتوترات  اجلي�ص،  ال�شودان/  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  داخل  ويف  البلد  يف  القبلي  والطابع  الوطنية، 
ال�سعبي  اجلي�س  اإلى  ال�سودان  دفاع جنوب  قوات  ال�سابقني يف  واجلنود  ال�سباط  �سم  الناجتة عن عدم 
لتحرير ال�سودان، وف�سل عملية اإيقاد لل�سالم. ومن امل�ستبعد اأن يكون الرئي�س مو�سيفيني قد اقتنع مبزاعم 
�سالفا عن النقالب، ولكنه كان قد فقد الثقة برياك عندما قاد الأخري جهود الو�ساطة بني كامبال وجي�س 
الرب للمقاومة. ولذلك، خُل�ص مو�شيفيني اإلى اأن م�شالح اأوغندا من �شاأنها اأن تتقو�ص بانت�شار النوير 

الذي يقودهم رياك، وبالتايل اأر�سل جي�سه للدفاع عن النظام. 
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رابعً�: ت�شكيل القي�دة الع�شكرية للحركة ال�شعبية لتحرير 
جنوب ال�شودان املع�ر�شة

ما اأ�شبح يف نهاية الأمر احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، كان يف البداية حركة حملية 
معار�سة يقودها �سباط �سابقون رفيعو امل�ستوى يف قوات دفاع جنوب ال�سودان كانوا قد فروا من جوبا خوفًا 
قديت  بيرت  ال�شودان  دفاع جنوب  قوات  ال�شابقني يف  با�شتثناء اجلرنالني  وراء ملذ،  و�شعيًا  على حياتهم 
وجيم�س كوانغ اللذين كانا �سابطني عاملني يف اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان. ومل يكن له هياكل تنظيمية 
ر�سمية، ومل يكن يجمع اأع�ساءها اأكرث من ال�سعور بالغ�سب، والرغبة يف النتقام، و�سعور قوي بالرتابط كونهم 
من النوير، مع ذلك قاتلوا احلكومة واجلي�ص الأوغندي. وهكذا، ن�شاأت احلرب قبل اأن يتولى رياك وتعبان 
والأع�شاء الآخرون ال�شلطة يف احلركة. ويف تلك املرحلة الأولى من احلرب، كانت قوات احلركة ال�شعبية 
لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة تتكون من مقاتلني غري نظاميني  يف "اجلي�ص الأبي�ص" كان معظهم قد 
قدم من جمتمعات لو وقاوار من جونقلي، وجمتمعات قاجوك وقاجاك من اأعايل النيل، ومن من�شقني عن 
اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان. ومن اأهم الن�شقاقات التي تعر�ص لها اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
كانت من الفرقة 8 )جونقلي(، والفرقة 4 )الوحدة(، والفرقة 7 )جنوب اأعايل النيل(، اأي الفرق التي كانت 
تتكون اأ�شا�شًا من اجلنود النوير الذين فروا اإلى مناطق متوافقة عرقيًا )م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2014(. 
والفرقة  )ال�شتوائية(،   2 والفرقة  النيل(،  اأعايل  )�شمال   1 الفرقة  من  نويرية  عنا�شر  اأي�شًا  ان�شق  وكما 
6 )الفرقة املتنقلة( ولكن باأعداد اأقل، يف حني حدثت ان�شقاقات قليلة من قوات اجلي�ص ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان املتمركزة يف بحر الغزال العظمى. ذلك عدا عن الن�شقاقات عن ال�شرطة وقوات احلياة الربية 
واإن كانت باأعداد اأقل. اأما اجلنود النوير الكثريون الآخرون، فمنهم من عاد اإلى حياته املدنية، يف اأعقاب 

عمليات القتل بجوبا، ومنهم من بقي يف اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان وقاتل رجال قبيلته.
ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  يف  الأ�شليون  امل�شتوى  رفيعو  الع�شكريون  القادة  كل  وجاء 
امل�شلحة  القوات  يف  �شابطًا  كان  وبع�شهم  واحد.  با�شتثناء  ال�شودان  جنوب  دفاع  قوات  من  املعار�شة 
ال�سودانية، وبع�سهم تتبع اأ�سوله ال�سيا�سية التي تعود اإلى اأنيانيا الثانية التي قاتلت اجلي�س ال�سعبي لتحرير 
ال�سودان الذي كان يقوده قرنق منذ ن�ساأته يف العام 1983. وعلى الرغم اختلف خلفيات هوؤلء القادة ، األ 
اأنهم جميعًا ي�سرتكون بتاريخ واحد هو معار�ستهم للجي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان التي مل تنتِه مع توقيع 
ال�شودان يف حني  ال�شعبي لتحرير  القادة من اجلي�ص  ان�شق بع�ص  اأثناء جمزرة جوبا،  اإعلن جوبا. ويف 
تقاعد البع�ص الآخر ق�شرًا اأو اعُتِقل يف الأونة الأخرية. وهكذا �ُشِجن اللواء غابرييل تانق )جينيا( والعميد 
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للحكومة  معار�شني  كانا  باأنهما  تهمتهما  وكانت  موؤخرًا،  اإل  ُيفَرج عنهما  ومل  �شنتني  ملدة  مابوار  توما�ص 
اإلى اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان عند اندلع  احلرب التي فرا  واأنهما كانا يف طريقهما للن�شمام 
بعدها من جوبا اإلى موطنهما فاجناك. وكان اللواء �شايون غاتويت�ص قد اعُتقل من قبل اجلي�ص ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان ملدة 8 اأ�سهر لأ�سباب غام�سة ولكنها تتعلق بال�سك بولئه، ثم اأُفرج عنه قبل اأربعة اأ�سهر 
من  حدوث جمزرة جوبا، ففر اإلى اأكوبو موطن اللو نوير وم�سقط راأ�سه. وكان العقيد ت�سايوت مانيانق قد 
تقاعد ق�سرًا من اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان، الأمر الذي اآمله كثريًا حيث كان قد ق�سى  ال�سنوات 
الأخرية يف مالكال ومل يفعل الكثري عندما اندلع القتال. ويبدو اأن رئي�ص هيئة الأركان يف اجلي�ص ال�شعبي 
ل�شالفا،  ثم  ومن  لقرنق  مواليًا  كان  طاملا  الذي  ماي،  هوث  جيم�ص  النويري  اجلرنال  ال�شودان،  لتحرير 
اعرت�ص على العتقالت، ولكن اأجهزة املخابرات نق�شت العرتا�ص. وكان اللواء قاروث جاتكوث، مفو�ص 
حملية نا�سر- م�سقط راأ�سه- املفو�س الذي �سغل من�سبه فرتة اأطول من باقي اأقرانه، اإلى اأن اأُقيل ب�سبب 
ال�سكوك يف ولئه، ثم اأ�سبح م�ست�سارًا حلاكم اأعايل النيل اإلى اأن اندلعت احلرب. اأما اللواء بيرت قديت، 
قواته يف  قيادة  ليتولى  ترك جوبا  وعندما حدثت جمزرة جوبا  الفرقة 8،  قائد  كان  ا�شتثناء حيث  كان 

بانبادية الواقعة على بعد 30 كم من بور، عا�شمة ولية جونقلي.
اأما القائد الوحيد يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة الذي مل يخدم يف ال�شابق يف  
قوات دفاع جنوب ال�شودان، فكان اللواء جيم�ص كوانغ من قبيلة جيكاين نوير من النا�شر، وهو قائد الفرقة 
الدينكا داو  للواء  ال�شودان. وبالن�شبة  ال�شعبي لتحرير  الوحدة، ويحظى على احرتام اجلي�ص  4 يف ولية 
اأتورجونق، نائب رئي�س هيئة الأركان يف اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان، فقد ناف�س يف انتخابات حاكم 
2010 )واأ�شبح بعد ذلك  �سمال بحر الغزال، ويعتقد باأن بول ملونق انتزع منه فوزه يف انتخابات العام 
حاكم الولية، وي�سغل حاليًا من�سب رئي�س اأركان الدفاع يف اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان(. اأما الفريق 
املتقاعد األفريد لدو قور، وهو باري من جوبا، فقد فر من العا�سمة وحاول اأن ي�سن متردّا، اإل اأنه ف�سل يف 

ذلك وغادر اإلى كينيا واإثيوبيا، ومنذ ذلك احلني مل يعد نا�شطًا يف املجال ال�شيا�شي.
وع�شكريًا، تتك�شفت الأحداث بوترية مثرية بعد عمليات القتل يف جوبا، ففي 19 كانون الأول، ا�شتولت 
قوات قديت ووحدات من اجلي�ص الأبي�ص على بور بعد اأن فر معظم اجلنود يف اجلي�ص ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان. ويف 20 كانون الأول، ن�سب قتال بني اجلنود الدينكا والنوير يف ثكنات روبكونا التابعة للجي�س 
ال�سعبي لتحرير ال�سودان، ووقف حينها جيم�س كوانغ اإلى جانب اجلنود النوير- رمبا- حفاظًا على حياته. 
ويف اليوم التايل، ا�ستولى اجلنود النوير على بانتيو، عا�سمة ولية الوحدة، واأعلن جيم�س اأنه اأقال حاكمها 
الدكتور جوزيف مونيتويل، وعني نف�سه "احلاكم الع�شكري". ويف وقت لحق، حتالف مع رياك، ومل تكن 
حركته اآنذاك قد اتخذت �سكاًل تنظيميًا بعد. ويف تلك الأثناء، فر الدكتور جوزيف اإلى حملية مايوم التي 
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اأ�شبحت يف ما بعد املحور الرئي�شي لل�شراع بني الطرفني املتحاربني. ويف اأثناء ذلك القتال الذي جرى يف 
�شهري كانون الأول وكانون الثاين، تعطلت حقول النفط. ويف 24 كانون الأول، ا�شتولت حكومة جمهورية 
جنوب ال�شودان على بور جمددًا، ولكن بعد اأ�شبوع، ا�شتعاد مقاتلوا احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�شة وقوات ال�شباب الغري نظامية �شيطرتهم على املدينة. وا�شتمر القتال خلل تلك الفرتة يف ملكال، 
وكانت ال�شيطرة على عا�شمة اأعايل النيل اأو اأجزاء منها تنتقل من طرف لطرف.  ويف 10 كانون الثاين 
بدا اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان م�شيطرُا على بانتيو، ويف 18 كانون الثاين ا�شتولت قوات م�شرتكة 
من اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان وقوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية على بور، وبعد يومني، كان اجلي�ص 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان ي�شيطر على ملكال. وا�شتمر القتال يف ملكال ويف حميطها حتى اأ�شبحت حتت 
ال�شيطرة الكاملة للجي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف �شهر ني�شان. ويف 15 ني�شان ا�شتعادت قوات احلركة 
اأن وقعت جمددًا  ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة بانتيو التي ما لبثت بعد ذلك بوقت ق�شري 
بيد اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان. اأما املناطق الأخرى من اأعايل النيل الكربى، فهي الأخرى كانت 
تنتقل من طرف لطرف، ولكن خلل الفرتة من ني�شان 2014 حتى ني�شان 2015، تر�شخ الو�شع الع�شكري 
حيث �شيطرت حكومة جمهورية ال�شودان على عوا�شم اأعايل النيل الكربى الثلثة، و�شيطر املتمردون على 

مناطق ريفية كثرية يف جونقلي واأعايل النيل، ومناطق اأخرى اأقل يف الوحدة.
ويف ني�شان وحزيران 2015، تابعت القوات احلكومية هجماتها على جونقلي. وتقدم اجلي�ص ال�شعبي 
لتحرير ال�سودان خارج منطقته  بني بانتيو وروبكونا، و�سار جنوبًا حتى و�سل اإلى حمليتي كو�س ولري، وغربًا 
وا�شع،  نطاق  الوح�شية على  الأعمال  وارُتِكبت  النا�ص،  الكثري من  ت�شرد  الأثناء،  تلك  ماينديت. ويف  اإلى 
وكادت اأن تت�سبب يف حدوث جماعة. وبحلول نهاية �سهر اأيار، �سيطرت القوات احلكومية على كل الولية 
تقريبًا. اأما ما كان يحدث يف اأعلي النيل يف تلك الأثناء، فقد ترك قائد ميلي�شيا ال�شيلوك، اللواء جون�شون 
اأونويل حتالفه مع اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان، ثم  قاتل مع احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان 
اأعداد  قدوم  اإلى  واأدى  العرقي،  الأ�سا�س  اإلى  الولية  ال�سلطة يف  ا�ستناد  الذي غريَّ من  الأمر  املعار�سة، 
كبرية من العتاد الع�شكري وعدد من ال�شفن احلربية والذخائر اإلى قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب 
ال�شودان املعار�شة امل�شتنفذة. ولطاملا كان حتالف جون�شون مع اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان �شعيف 
لأن  هدفه الأ�سا�سي كان حماية م�سالح ال�سيلوك. وكان التحدي الأكرب هو الدينكا الذين �سكلوا العمود 
الفقري للجي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان والذين كانوا قد �شردوا الكثري من ال�شيلوك اإلى ال�شفة ال�شرقية 
من النيل، وادعوا باأن ملكال مدينتهم، يف حني مل يكن لدى ال�شيلوك نزاعًا من هذا القبيل مع النوير. تلك 
ل اأبدًا، فنفر جون�سون واأنهى حتالفه مع اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان، ثم ما لبث اأن  امل�ساكل مل حُتَ

حتالف مع اجلي�ص ال�شعبي لتحرير حنوب ال�شودان املعار�شة.
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وعقب ان�سقاق جون�سون، �سحب اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان قواته من دوليب هيل. ويف 15 اأيار، 
احتلت قوات غابرييل تانق املدينة، وتابعت مع ميلي�شيا جون�شون واحتلت ملكال. ومل ي�ص وقت طويل حتى 
احتلت املدن الأخرى على طول النيل ومنها اأكوكا وكودوك وميلوت. ولكن ما لبثت ميلوت ومن ثم ملكال اأن 
عادتا اإلى �شيطرة احلكومة لأن معظم قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة واجلي�ص 
الأبي�ص غادروا املنطقة  للتقدم نحو بالويت�ص وحقول النفط. ويف مراحل اأخرى من احلرب، اأبلغت القيادة 
اأنها كانت تقاتل قوات اجلي�ص ال�شعبي  الع�شكرية يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة 
لتحرير ال�شودان- ال�شمال التي يقودها مالك عقار من النيل الأزرق، واملقاتلني النوبة يف اجلي�ص ال�شعبي 
تقدم  واأثناء  القوات احلكومية.2  ف�شًل عن  وامل�شاواة،  العدل  وجنود حركة  ال�شمال،  ال�شودان-  لتحرير 
احلركة ال�شعبيىة لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة وقعت اأجزاء كثرية من النيل يف قب�شتها، ولكن عادت 

وخ�شرت الكثري منها عندما ترك اجلي�ص الأبي�ص �شاحة املعركة. 
وات�شمت  احلرب بتغري الأطراف امل�شيطرة على الأرا�شي على نحو �شريع، ولكن خلل معظم الفرتة 
على  ت�شيطر  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قوات  كانت  للدرا�شة،  خ�شعت  التي 
�شيطرت  النيل،  اأعايل  ويف  اأورور.  وقاوار، وحمليات  لو  وبيجي يف  ونايرول،  وفاجناك،  اأكوبو،  حمليات 
وكونقوت�سوك،  هل،  ودوليب  ودودوك،  الأدوك،  على  املعار�سة  ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  احلركة 
ومايويت، وباجاك، واأولنق، وال�شفة الغربية من النيل، وجزيرة كاكا، ومعظم حملية نا�شر ولكن لي�ص 
مدينة نا�شر. ونتيجة لهجوم اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان وجي�ص حترير جنوب ال�شودان يف ني�شان 
واأيار 2015، �شيطرت احلكومة على معظم ولية الوحدة، يف حني تراجعت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير 
على  ح�شولها  بعد  ولكن  ال�شودانية،  احلدود  طول  على  الواقعة  املناطق  اإلى  املعار�شة  ال�شودان  جنوب 
بقيت معظم  واإن  الأرا�شي،  بع�ص  ا�شتعادة  ا�شتطاعت  ال�شودانية،  امل�شلحة  القوات  اإمدادات جديدة من 
ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  الغزال، نفذت قوات احلركة  الولية حتت �شيطرة احلكومة. ويف بحر 
املعار�شة عمليات حرب الع�شابات يف اأجزاء من غرب اأويل و�شمالها بالقرب من حدود ولية �شرق دارفور 
ال�شودانية، وكذلك نفذت اأي�شًا هجمات حرب الع�شابات يف غرب بحر الغزال بالقرب من واو، ولكنها 
مل ت�شتطع اأن ُتخ�شع الأرا�شي ل�شيطرتها اإل لفرتة ق�شرية. ويف غرب ال�شتوائية، عملت القوات املتمردة 
يف حميط مندري التي كانت ت�شيطر عليها لفرتة وجيزة، ويف منطقة منويل، م�شقط راأ�ص قائدها اللواء 
مارتن كيني، والواقعة على احلدود الأوغندية. ولكن املتمردين عملوا كقوات حرب ع�شابات ومل يتمكنوا 

من احتلل القرى اأو املدن. 
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خ�م�شً�: احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان يف املع�ر�شة 
تتخذ �شكله�

رد القادة الع�شكريون اجلدد يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة �شريعًا على عمليات 
ذت يف جوبا، حيث ح�سدوا جمتمعاتهم املحلية وا�ستعدوا للحرب، ولكن القادة املدنيني مل  القتل التي ُنفنِّ
دينق  وتعبان  اأجنلينا  وزوجته  رياك  فر  اأن  وبعد  الع�سكريني.  �سرعة  بذات  معًا  ويعملوا  اأنف�سهم  يجمعوا 
من جوبا، اأنقذهم بيرت قديت، وبداأوا رحلة طويلة عرب جنوب ال�شودان ل�شطحاب تعبان اإلى اأدي�ص ابابا 
حيث تولى قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف املفاو�شات التي بداأتها الإيقاد، 
بينما بقي رياك واأجنلينا يف امليدان حماولني اإعادة تنظيم قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 

املعار�شة من اإحدى القواعد يف النا�شر.
األونق،  األور كول، وجون لوك جوك، وقري �شوانق  اأموم، ودينق  ويف تلك الأثناء، اعُتقل كل من باقان 
لول  واإيزيكيل  مانيبي،  وكو�شتي  هيتينق،  �شريينو  داقوت،  وماجاك  بيار،  ومادوت  اأجاك،  دينق  واأوياي 
موا للمحاكمة لتهامهم بامل�ساركة يف انقالب  رياك م�سار املزعوم. اأما الدكتور بيرت اأدوك،  جاتكوت، وُقدنِّ
ع قيد الإقامة اجلربية ب�سبب �سوء حالته ال�سحية. وحتت  اأُفرج عنه وُو�سِ فقد اعُتِقل لفرتة ق�سرية ثم 
�سغط كبري من املجتمع الدويل ورياك، �ُسلنِّم �سبعة معتقلني اإلى حكومة كينيا يف 29 كانون الثاين 2014. 
وانتقل هوؤلء املعتقلون بعد ذلك اإلى اأدي�ص اأبابا حيث وافقت هيئة  الإيقاد على م�شاركتهم يف املفاو�شات 
لتحرير جنوب  ال�سعبية  اإلى احلركة  ين�سموا  اأن  يرجو  كان  لأنه  رياك  فاجاأ  الذي  الأمر  م�ستقل،  ب�سكل 
ال�شودان املعار�شة. وبقي اأربعة معتقلني – باقان، واأوياي، وماجاك، واإيزيكيل – رهن العتقال حتى اأيار 

2014 عنما اأُفرج عنهم هم اأي�سًا ب�سبب عدم وجود القرائن وب�سبب ال�سغط الدويل امل�ستمر.
بيرتاأدوك  خطط  اأن  بعد  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اإلى  اإيزيكيل  وان�شم 
للهرب من جنوب ال�سودان وذهب اإلى اأدي�س اأبابا حيث ان�سم هو الآخر اإلى احلركة. وكان بيرت من قبيلة 
جنوب  جمهورية  وحكومة  الوطنية  الوحدة  حكومة  يف  وزارية  منا�شبًا  و�شغل  بارع  موؤلف  وهو  ال�شيلوك، 
ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية  اأدان علنًا احلركة  اإقامته اجلربية يف جوبا،  يفر بيرت من  اأن  ال�سودان. وقبل 
واأنهى ع�سويته يف احلزب. وبدت ربيكا نياندينق، اأرملة الراحل جون قرنق منحازة يف البداية اإلى احلركة 
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة قبل اأن تنجذب تدريجيًا اإلى اأولئك الذين �شيطلق عليهم ا�شم 
اإلى  ان�شم  مابيور قرنق، فقد  ابنها  اأما  ر�شميًا.  اإليهم  تن�شم  ولكنها مل  ال�شابقني،  ال�شيا�شيني  املعتقلني 
�سربة  ذلك  فكان  احلركة،  با�سم  املتحدث   وُعنينِّ  املعار�سة،  ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  احلركة 
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موفقة بالن�شبة لرياك الذي كان تواقًا لإقامة علقات مع الدينكا، ول �شيما مع جنل املوؤ�ش�ص الأول للحركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان.

ومن قادة احلركة الأوائل:
• بيرت بار، وكان وزيرًا للرتبية والتعليم يف حكومة جونقلي، فر من الولية متخذًا طريقه اإلى اأدي�س 	

اأبابا حيث كان م�شوؤوًل عن التعليم.
• ح�شني مار، وكان نائبًا حلاكم ولية جونقلي لفرتة طويلة، وناب عن احلاكم يف فرتة اأعمال القتل 	

التي جرت يف جوبا، وادعى باأن اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان حاول اغتياله، فاتبع ذات الطريق 
الذي اتبعه ح�سني اإلى اأدي�س اأبابا، وهناك عينه رياك يف اللجنة الإن�سانية. وح�سني وبيرت كالهما 

كانا من القيادات الأولى البارزة يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة.
• اللواء األفريد لدو قور، وهو زعيم �شابق حلركة الأنانيا، ووزير حكومة، وهو باري من جوبا، حاول 	

تنظيم قوات مناه�شة للحكومة يف ولية ال�شتوائية قبل اأن ُينقل عرب البلد من قبل اجلنود النوير، 
ومن ثم رحل اإلى اأدي�س اأبابا حيث ُعنينِّ نائبًا لقائد احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة 

ونائبًا للقائد العام للقوات امل�شلحة.
• الدكتور ديو ماثوك دينق ول، وهو اأكاديي دينكي من �شمال بحر الغزال، وم�شوؤول �شابق يف حزب 	

غادر  جوبا،  جامعة  يف  التنموية  والدرا�شات  ال�شلم  مركز  يف  م�شاعد  واأ�شتاذ  الوطني،  املوؤمتر 
اخلرطوم قا�سدًا اإلى اأدي�س اأبابا عندما اندلعت اأعمال القتال، وهناك عينه رياك مديرًا للعالقات 

اخلارجية وكان نائبه اإزيكيل لول.
• الأ�شهر 	 ق�شى  املتحدة،  الديقراطية  الإنقاذ  جبهة  ورئي�ص  نوير  جيكاين  وهو  ت�شانق�شون،  غابرييل 

الأولى بعد جمزرة جوبا يف خميم النازحني التابع لالأمم املتحدة، ثم فر بعد ذلك اإلى نريوبي ومنها 
اإلى اأدي�س اأبابا. وغابرييل م�سوؤول عن التمويل، وهو املجال املنا�سب له نظرًا خلربته ال�سابقة يف املجال 
امل�شريف، كما كان اأي�شًا، ولفرتة ق�شرية، وزيرًا للمالية متميزًا يف حكومة جمهورية جنوب ال�شودان.

•  اأقري اإيزبون اإيدري، وهو من مندري، وكان مدير بنك النيل التجاري قبل اأن يفر من جوبا، وُعنينِّ 	
نائبًا لتعبئة املوارد والتمويل.

• باأنه هزم كو�ستي مابيني 	 الدكتور ريت�سارد مول، وهو من مندري ونائب �سابق يف الربملان، ويقال 
كمر�شح م�شتقل يف انتخابات العام 2010، وُعنينِّ رئي�سًا للجنة العدالة يف احلركة ال�سعبية لتحرير 

جنوب ال�شودان املعار�شة. 
• ماناوا بيرت، وهو لو نوير من اأكوبو ووزير �سابق يف جونقلي، ونائب امابوار قرنق.	
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• رم�سان ح�سن لكو، وهو م�سوؤول �سابق يف حزب املوؤمتر الوطني من مندري، ونائب �سابق يف الربملان، 	
وُعنينِّ مديرًا للتنظيم يف مكتب الرئي�س.

ومن املفرت�ص اأن يراأ�ص كل رئي�ص جلنًة مكونًة من 15 ع�شو ُيختاروا بتو�شية من الرئي�ص، اإل اأن هذه 
القاعدة ما زالت قيد التنفيذ. وي�سغل جيم�س قديت من�سب املتحدث ال�سخ�سي با�سم رياك، يف حني ُعنينِّ 
العقيد جيم�س لوين، وهو مدير يف مكتب باولينو ماتيب يف قوات دفاع جنوب ال�سودان، متحدثًا ر�سميًا 

با�شم احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة.
اأما املن�شقون البارزون الذين مل يلتحقوا باحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة اأ�شبحوا 
ُيعرفون باملعتقلني ال�شيا�شيني ال�شابقني اأو )جمموعة الع�شرة(، واأ�شبح باقان الزعيم ال�شمي لهم. ويفتقر 
الكبري، ولكن نظرًا  ال�شعبي  الدعم  ولي�ص لديهم  الع�شكرية،  القوات  اإلى  ال�شابقون  ال�شيا�شيون  املعتقلون 
الأحيان  من  الكثري  ففي  ال�سودان،  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  يف  �سابقًا  �سغلوها  التي  الرفيعة  للمنا�سب 
جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  بني  م�شرتكة  اأر�شية  عن  يبحثون  الذين  ال�شلم  �شانعو  اإليهم  ينجذب 

ال�شودان املعار�شة واحلكومة.
وقد اتهم املعتقلون ال�شيا�شيون ال�شابقون كًل من احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
من  م�شاحلهم  لتحقيق  �شعوا  وقد  ال�شلم،  عملية  من  لهم  وبا�شتبعادهما  الع�شكرية  بالنزعة  املعار�شة 
خلل حماولتهم اأن يتو�شطوا بني احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، واأن يكونوا 
اأن رياك تودد لهم  النتائج اختلطت. فبالرغم من  طرفًا فعاًل يف عملية امل�شاحلة بني الأحزاب. ولكن 
وكان قد رحب بهم يف خميمه، اإل اأن اأع�ساء احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة �ستموهم 
حمادثات  ا�شتغلوا  واأنهم  احلرب،  على  �شجعوا  وباأنهم  احلكومة،  يف  وجودهم  اأثناء  بالف�شاد  واتهموهم 
اأرو�شا )انظر اأدناه( لنقلهم اإلى ال�شلطة. وال�شجناء ال�شيا�شيون ال�شابقون مقربون من الرئي�ص الكيني، 
اأوهورو كينياتا الذي كان م�شوؤوًل اإلى حد بعيد عن خروجهم من ال�شجن، والذي مول اإقامتهم املطولة يف 

نريوبي، الأمر الذي ت�سبب يف اإزعاج منتقديه. 
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�ش�د�شً�: ا�شرتاتيجي�ت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب 
ال�شودان املع�ر�شة

ما زالت ال�شرتاتيجية الع�شكرية وال�شيا�شية للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان يف املعار�شة 
غري وا�سحة ب�سبب عدة عوامل: اتخاذ احلركة �سكلها الع�سكري وال�سيا�سي بطريقة ع�سوائية، وافتقارها 
وال�شعوبات  للفر�ص،  واإهدارها  اللوج�شتية،  اخلدمات  اإلى  وافتقارها  الر�شمية،  القيادة  اإلى  مبداأيا 
عملية  تنظيم  يف  ال�شريع  الإيقاد  ورد  الأحداث،  وت�شارع  نظامية،  والغري  النظامية  القوات  تن�شيق  يف 
لل�شلم، والنق�شام الكبري �شمن احلركة. وعلوة على ذلك، ل يكن تنفيذ ال�شرتاتيجيات بالرجوع 
اإلى القرارات ال�شادرة عن املوؤمترات، ول �شيما اجتماعات نا�شر الأولية التي مل يح�شرها اإل القليل 
الأقوال  ولي�ص  وامل�شاعر،  للمواقف  الأ�شا�شي  احلكم  هي  الأفعال  تكون  وهنا  الع�شكريون.  القادة  من 
ياأملن  كانا  بل  الأمد،  طويلة  بحرب  ملزمني  قط  يكونا  مل  وتعبان  رياك  اأن  جليًا  ويبدو  والدعاءات. 
بتحقيق انت�سارات ع�سكرية �سريعة تكون اأ�سا�سًا ي�ستخدمانه يف �سغط مطالبهما على طاولة ال�سالم. 
وتطلع القائدان اإلى الن�شمام جمددًا اإلى حكومة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان وتقدمي الإ�شلحات 
�شيكون  التي  العام 2015  والتح�شري لنتخابات  رياك،  اإلى  بالن�شبة  الفيدرالية،  راأ�شها  وعلى  املطلوبة 
فيها املر�سح الرئا�سي عن احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان. وهكذا كانت ا�سرتاتيجيته ق�سرية الأمد، 
فيه  امل�سكوك  فمن  ذلك،  على  وعالوة  اجلوهرية.  الروؤية  اإلى  وتفتقر  �سعيفة،  وبراجمها  واإ�سالحية، 
ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  ال�شيا�شيني يف احلركة  القادة  النهج هو م�شرتك بني معظم  اأن هذا 

املعار�شة، اأو حتى قادتها الع�شكريون.
ال�شيا�شية،  التيارات  من  الكثري  لت�شم  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  وتطورت 
ولكنها اعتمدت ر�شميًا البنية الفوقية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان وبرناجمها الذي ل يعنى الكثري 
يف الو�سع الذي وجد فيه موؤيدو احلركة اأنف�سهم. وكان رياك وتعبان واأجنلينا وعدد قليل من ال�سيا�سيني 
اأن�سار احلفاظ على الرتباط باحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، بينما كان معظم الأع�ساء  اأقوى  من 
يف�سلون اإنهاء هذا الرتباط. ويعتقد اأع�ساء احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة اأن تعر�س 
ب�شرورة  اأ�شعره   1991 العام  يف  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  عن  ان�سقاقه  نتيجة  لل�سخرية  رياك 
اإظهار متا�سكه من خالل الت�سبت بحزب حاكم ما زال يحتفظ ببع�س ال�سرعية الدولية بالرغم من تاآكل 

�سرعيته يف الداخل.
غري  القيادي  وهيكله  ف�سفا�س  التنظيمي  هيكله  تنظيم  �سمن  والعمل  الهوية  اإ�سكالية  عن  وف�ساًل 
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الع�سكري  واجلناح  ال�سيا�سي  اجلناح  بني  الفجوة  ولكن  �سيا�سيًا،  هيكاًل  يوؤ�س�س  اأن  رياك  حاول  وا�سح. 
كانت اآخذة بات�ساع. وبالن�سبة للحركات الثورية الأخرى يف املنطقة، كجبهة حترير �سعب تيغراي، واجلبهة 
اأن  بل  الأيدلوجية،  الق�شايا  على  ب�شدة  ركزت  فقد  الوطنية  املقاومة  وحركة  اإريرتيا،  لتحرير  ال�شعبية 
الق�سايا الأيدلوجية اأ�سبحت اأ�سا�سًا ت�ستند عليه تلك احلركات يف تطوير براجمها الإ�سالحية الرامية 
اإلى تغري املجتمع وتعبئة ال�شعوب. ولكن مل تربز الأيديولوجية على نحو كبري يف احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان اأو يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، كما اأن املناق�شات املو�شعة حول الربامج 
ال�سيا�سية قليلة يف كال التنظيمني. والواقع نادرًا ما كان يذهب النداء من اأجل حت�سني رفاه ال�سعب اأبعد 
من امل�ستوى اخلطابي، الأمر الذي يف�سر الروابط ال�سعيفة التي تربط كال التنظيمني مع ال�سعب، وبالتايل 
اخلطر الدائم بف�سل القيادة عن امل�ساعر ال�سعبية. وقد تفاقم هذا اخلطر ب�سبب و�سطاء الإيقاد واملجتمع 
الدويل الذين مل يفهموا القوى املحركة الداخلية يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، 

ولذلك �سغطوا مرارًا على قيادة احلركة لقبول تدابري الع�سوية فيها، ول �سيما ال�سباط الأقوياء.
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  من  كل  لدى  واقعي  برنامج  حتى  اأو  توجيهية  اأيديولوجية  وجود  عدم  ومع 
ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان يف املعار�شة، ا�شتندت احلركتان يف قراراتهما حول 
�شبل التقدم اإلى العتبارات النتهازية اإلى حد كبري، وبالتايل مل تنظرا كثريًا اإلى املراحل النهائية. ويف 
الواقع، هيمنت النتهازية عل كل ثوابت اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان منذ اأن بداأ مترده يف العام 1983، 
الأمريكان  امل�سيحيني  املب�سرين  اإلى  اأ�سبح منحازُا  ال�سيوعية،  الدرَك  لدولة  نف�سه  كان مكر�سًا  اأن  فبعد 
�شودان  اإلى  يدعو  كان  اأن  وبعد  الغرب،  الدعم من  اإلى  بحاجة  اأ�شبح  الباردة عندما  نهاية احلرب  بعد 
جديد موحد وحمقق الإ�سالح، اأ�سبح داعمًا لالنف�سال. وكذلك احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان 
الإمدادات  على  احل�سول  ا�ستطاع  الذي  الأم  احلزب  عك�س  على  ولكنها  ذاته،  الأ�سلوب  تتبع  املعار�سة 
الع�شكرية من ال�شني واأوغندا، ومن ال�شوق املفتوحة باعتباره دولة معرتف بها، مل حت�شل احلركة على 

اإمدادات من املح�سنني الأجانب، وكان عليها اأن تعتمد على ال�سودان الذي كان لديه اأولوياته اخلا�سة.
وجاء القادة الع�شكريون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة من الهياكل الر�شمية 
للقوات امل�شلحة ال�شودانية وقوات دفاع جنوب ال�شودان واجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان، وهم يقودون 
قواتًا مل ت�سغلها كثريًا املعرفة ال�سيا�سية اأو التوجه الأيديولوجي، وبالتايل مل يكن يخامرهم  �سلوك حرب 

الع�شابات على �شاكلة اإيريترييا واإثيوبيا واأوغندا.
ولذلك لعبت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة دور النظري التقليدي للجي�ص 
ال�سعبي لتحرير ال�سودان. وعلى الرغم من املهارات العالية التي يتمتع بها �سباط احلركة الع�سكريون على 
امل�شتوى التكتيكي، اإل اأنهم يفتقرون اإلى الروؤية ال�شرتاتيجية، كما اأن قدرتهم على دفع اآراءهم ال�شيا�شية 
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لديهم  الذين  املثقفني  كالنوير  الأخرى  املجموعات  مع  حتالفات  يوؤ�س�سوا  مل  اأنهم  جانب  اإلى  حمدودة، 
ال�شيا�شات  تنفيذ  وقف  اأو  تقييد  على  قدرتهم  تتمثل يف  الأ�شا�شية  قدرتهم  كانت  ولذلك،  ذاتها.  الروؤية 
التي يعار�سونها، ولي�س يف �سياغة وتنفيذ �سيا�سات جديدة. وال�سباط يف احلركة هم اأحب اإلى ال�سعب 
املجتمع  القوة يف حتويل  وا�ستخدام هذه  ال�سعب  تعبئة  ولكن  الع�سكريني،  القادة  البي�ساء من  واجليو�س 
كما فعل الثوار يف اإثيوبيا واإيريترييا واأوغندا ل يتما�شى مع قيمهم وتقاليدهم. ومل يكن اجلي�ص ال�شعبي 
لتحرير ال�سودان خالل حربه مع ال�سمال ول احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف احلكومة ول احلركة 
التغيري  بل يقت�شر  ثوري،  تغيري  باإحداث  املعار�شة مدفوعني برغبتهم  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية 
الذي يرديدونه على تغيري الأفراد يف احلكومة، واإعطاء وزن �سيا�سي لقبائلهم، وحت�سني اأداء احلكومة.   

ويف بداية ال�شراع، كان �شعور القادة الع�شكريني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة 
هو الغ�سب والرغبة يف النتقام، وكثريًا ما احتج ال�سباط اأنه "جاء دورنا" للحكم. ولكن يف ظل النظام 
الدميقراطي، من ال�سعب تربير هيمنة النوير حني ي�سكلون اأقلية، لذا توقفت هذه الحتجاجات، وُقِبلت 
يف  املحدودة  امل�شلحة  الن�شالت  ولكن  �شالفا.  بعد  ما  مرحلة  يف  الوطنية  احلكومة  يف  الدينكا  م�شاركة 
ال�ستوائية وبحر الغزال جعلت من ال�سعب ت�سور قومية جنوب �سودانية حقيقية يف قوات احلركة ال�سعبية 
يف  الع�شكريون  القادة  ف�شل  ال�شراع،  ظهور  ومنذ  ال�شلطة.   تتولى  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير 
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة ال�شعي لتحقيق الن�شر الع�شكري، ومل تثنهم الهزائم 
التي حلقت بهم  يف البداية عن هذا التفكري ب�سبب اأن الإيقاد مل تكن قادرة على تقدمي حلوًل مل�ساكلهم، 
"اأعطنا اخلدمات  اأن احلكومة  مل تكن م�شتعدة لتقدمي تنازلت. ولذلك، فكثريًا ما كانوا يكررون  كما 

اللوجي�شتية ونحن �شنقوم بالعمل".
واجليو�ص البي�شاء، هي �شبيهة بالقوات التقليدية يف اجلي�ص ال�شعبي لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة 
التي برزت بو�سوح يف احلرب، وغالبُا ما تكون �سر�سة ول تعرف اخلوف يف املعركة، وتنظيمها �سعيف 
وعمليات  بالنتقام  بل  الأمد،  طويلة  ال�شيا�شية  بالأهداف  الأولى  بالدرجة  تهتم  ل  التي  قيادتها  وكذلك 
وب�سبب    .(Young, 2007) جوبا  يف  جرت  التي  القتل  عمليات  بعد  املجتمع  ممتلكات  وحماية  النهب 
ن هذه اجليو�س من البقاء يف امليدان لفرتات ممتدة، ووجود املوا�سي التي عليهم  حمدودية املوارد التي مُتكنِّ
رعايتها، فعادة ما تبقى اجليو�ص البي�شاء يف امليدان لفرتات ق�شرية. كما اأن اجليو�ص البي�شاء املختلفة 
تتخذ خ�سائ�س خمتلفة يف املناطق املختلفة، ويف الآونة الأخرية، ظهرت يف ولية الوحدة قوات �سبيهة 
بقوات اجلي�س الأبي�س ال�سباب الغري نظامية. وقال بيرت قديت اأنه غداة تقدم احلركة ال�سعبية لتحرير 
جنوب ال�شودان املعار�شة يف ولية الوحدة، بداأ �شباب اأطلق عليهم بيرت ا�شم "اجلي�ص الأبي�ص" يف تعبئة 
اأنف�شهم باأنف�شهم، ولكن مع نهاية العام 2014، ا�شتحوذ عليهم جي�ص املتمردين.3 وبالتايل، فاإن م�شتوى 
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�شيطرة اجلي�ص الأبي�ص اللو حتت قيادة �شايون غاتويت�ص تختلف عن تلك اجليكاين حتت قيادة قاروث 
اإلى  ال�شودان املعار�شة على اجلي�ص الأبي�ص  ال�شعبية لتحرير جنوب  اأدى اعتماد احلركة  جاتكوث. وقد 
حتديد خياراتها التكتيكية، وتقييد مناوراتها الت�شغيلية، واأعطى اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان ميزة. 
واأدرك القادة يف احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان يف املعار�سة نقاط ال�سعف يف احلركة ولكنهم 
مل يعدلوا تكتيكاتهم للتغلب على هذا ال�سعف. ولكن ذلك قد يتغري لأن اأعدادًا متزايدًة من املقاتلني ياأتون 
الآن من القرى واملدن، ومنهم املتعلمون واملغرتبون وبع�ص الن�شاء.4 وقد اأدى ذلك اإلى اأن بع�ص الفرق يف 
اجلي�ص الأبي�ص رفعت مطالبًا ب�شاأن الوظائف والتعليم يف مرحلة ما بعد ال�شراع. ولكن ل يكن القول باأن 

لدى اجلي�ص البي�ص اأهدافًا �شيا�شية مرتابطة.
ويف حني يجب اأن تكون �سياغة ال�سرتاتيجيات الع�سكرية على امل�ستوى الكلي وا�سحًة و�سريحًة ن�سبيًا، 
جنوب  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  اأ�شبح  عندما  متاأخر  وقت  يف  اإل  تو�شع  مل  كهذه  ا�شرتاتيجيات  اأن  اإل 
الر�سمية  الع�سكرية  للت�سكيالت  املحلي  الطابع  فاإن  الوقت ذاته،  اأركان. ويف  املعار�سة هيئة  ال�سودان يف 
اأنه من ال�سعب جدًا تنفيذ  للحركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة واجليو�س البي�ساء يعني 
ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  النا�شر، حاولت احلركة  النازحني من  فتحت �شغط  ال�شرتاتيجيات. 
املعار�شة مرارًا اأن ت�شتعيد املدينة لكي يعود النازحون اإلى ديارهم. وعلى الرغم من اأهمية هدف ا�شتعادة 
املدينة، ولكن كان على التنظيم اأن يوجه اأهدافه ال�سرتاتيجية الأو�سع اإلى هدفني رئي�سيني وهما ال�ستيالء 
قبل اجلي�س  وهذا اخل�سوع من  املحليني.  املواطنني  ال�ستجابة ملطالب  ولي�س  النفط،  على جوبا وحقول 
ال�سعبي لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة، وعلى وجه اخل�سو�س اجليو�س البي�ساء، اإلى هذه التاأثريات 
جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  حاولت  فقد  ذلك،  من  وبالرغم  امل�شلحة.  قواتها  اأفق  ديق  على  يدل 
ال�سودان املعار�سة، يف املرحلة الأولى من ال�سراع، اأن تزحف اإلى جوبا، ولكن ب�سبب عدم وجود اخلدمات 
اللوج�شتية، ومقاومة قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية )املدعومة تكتيكيًا من قبل املجتمع الدبلوما�شي(، 
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة  وال�شغط الدبلوما�شي، توقفت تلك احلملة. واأغلقت احلركة 
متكررة  �شن هجمات  النيل من خلل  اأعايل  م�شابهة يف  وبذلت جهودًا  الوحدة،  ولية  النفط يف  حقول 
على الرنك- البوابة التي توؤدي اإلى حقول النفط والتي من خاللها متر خطوط الأنابيب من قواعد النيل 
الأبي�س يف ال�سودان وودكونا. وهناك تكهنات على نطاق وا�سع، ولكن غري ُمثبتة، تفيد باأن ال�سغط، ورمبا 

الر�ساوى التي قدمها ال�سودانيون وال�سينيون كانت ال�سبب يف توقف ذلك التقدم.
وحتى وقت قريب، كان القادة الرفيعو امل�ستوى يف احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة 
ينفذون عمليات من مناطقهم الأ�شلية ويقودون قواتًا مواليُة لهم ب�شفة �شخ�شية، وبالتايل مل يكن من 
ال�شهل على املركز اأن ي�شيطر عليهم. ولكن نظرًا لإعادة �شيطرة القوات احلكومية على الكثري من املواقع، 
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كان على ال�سباط اأن يلجوؤوا اإلى رياك وتعبان للح�سول على ال�سالح والإمدادات، الأمر الذي و�سع هذا 
الأخري يف موقع القيادة. وبينما يعتمد القادة على رياك وتعبان يف احل�شول على اخلدمات اللوج�شت�شة 
الع�سكرية، تعتمد �سلطة رياك وقدرته يف طاولة املفاو�سات على ولء القادة الغري م�سمون حيث اأن العالقة 

بني رياك والقادة علقة تكافلية تت�شمن الكثري من عدم الثقة.
واأحرزت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف �شاحات املعارك نتائج �شئيلة عمومًا، 
وعلل القادة ذلك باأن الأمور قد تتحول ب�شرعة، وبالأخذ بعني العتبار خربتهم الطويلة يف احلرب الأهلية 
الع�سكري  بتقدمهم  اأو  الكايف،  الت�سليح  على  فبح�سولهم  وبالتايل،  الفرتا�س مبحله.  فاإن هذا  الثانية، 
ب�سبب  اأو  جوبا،  يف  احلكومة  داخل  انق�سامات  بحدوث  اأو  الغزال،  بحر  من  اأجزاء  ويف  ال�ستوائية  يف 
التدهورالقت�شادي، اأو حدوث بع�ص النق�شامات املهمة، قد يتغري م�شار احلرب بالكامل. ولكن ذلك ل 

يلغي حقيقة ال�شعف امل�شتمر يف اأداء احلركة الع�شكري.
وعلى �شبيل املثال، من املثبت اأن قوات جون�شون اأونلي مهمة جدًا لإبقاء �شيطرة احلكومة على ملكال  
النفط  حلقول  درع  مبثابة  كانت  املواقع  وهذه  النيل،  اأعايل  يف  النهر  طول  على  اأخرى  ومدن  وفا�سودا 
ال�سمالية. ولكن جون�سون كان مهتمًا اأ�سا�سًا بالتقدم مب�سالح ال�سلك يف اإطار اخلالف بني الدينكا وال�سلك، 
اأبعدوا معظم ال�شلك من ال�شفة  اأنها مدينتهم، لذا  اإلى ملكال على  حيث ينظر الدينكا يف �شمال النيل 
ال�شرقية للنيل بالقوة. ونتيجة لذلك، ي�شكل الدينكا، ولي�ص النوير، التهديد الأكرب بالن�شبة جلون�شون ولهذا 
التوترات بني  اأدت  ال�سودان �سعيفة. وقد  ال�سعبي لتحرير  كانت دائمًا عالقته مع احلكومة ومع اجلي�س 
قوات جون�شون وقوات اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان اإلى العديد من ال�شراعات على امل�شتوى املحلي، 
كما تكررت حالت التاأخر يف الدفع اإلى جنوده، وبعد اأن بداأ جون�شون باإ�شدار ت�شريحات عامة �شلبية حول 
حاكم اأعايل النيل �ساميون كون، طلب اإليه رئي�س هيئة الأركان يف اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان، بول 
ملونق القدوم اإلى جوبا، ولكنه رف�س. وت�ساعدت الأمور وخرجت عن نطاق ال�سيطرة عندما قتلت القوات 

احلكومية نائب جون�سون، جيم�س بوقو، يف 1 ني�شان 2015.
ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  مع احلركة  بتطوير علقات  بداأ جون�شون  اخللفية،  تلك  �شوء  ويف 
املعار�سة من خالل مبعوثها كارلو كول الذي هو اأي�سًا - �ساأنه �ساأن جون�سون - كان يف ال�سابق مع جي�س 
حترير جنوب ال�سودان. وكانت هناك حاجة اأي�سًا لكي يتولى كارلو هذا الدور ب�سبب العداوة بني جون�سون 
والقائد الإقليمي يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة غابرييل تانق، تلك العداوة التي 
اأثناء القتال الذي جرى على مدى ال�شنة ال�شابقة. وعني رياك جون�شون قائدًا كبريًا وو�شع تانق  تولدت 
قد  احلكومة  وكانت  كبري،  حد  اإلى  ملكال  على  جون�شون  قوات  و�شيطرت  قيادته.5  حتت  بالكامل  قوته 
اعتمدت عليه كثريًا بحيث قدمت اإليه كميات كبرية من املعدات الع�سكرية منها 12 مركبة اإنزال م�شلحة 
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عند  املعدات  هذه  كل  معه  جون�سون  اأخذ  وقد  التقارير،  تفيد  كما  البارجات  من  وعدد  ال�سنع،  �سينية 
ان�سقاقه. ولذلك  ا�ستطاع جون�سون اإخ�ساع كل مدن النيل حتت �سيطرة احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب 
ال�سودان املعار�سة مبا فيها ودكونة، الأمر الذي �سمح للمتمردين با�ستئناف الق�سف على الرنك، و�سكل 
خطرًا على حقول بالو�ص النفطية ذات الأهمية ال�شرتاتيجية. ولكن هذا اخلطر انخف�ص بار�شال جوبا 
لتعزيزات، وبو�شول قوات اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان- ال�شمال من النيل الأزرق وجبال النوبة، يف 
حني تل�شى تقدم احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة عندما اأ�شبح مقاتلو اجلي�ص الأبي�ص 
يرتكون اجلبهة ويذهبون اإلى ديارهم على نحو متزايد. واأعلن رياك ب�شرعة ملكال مدينة تابعة لل�شلك، 
وقال اأنه ينظر يف تعيني جون�سون اأو ال�سخ�س املعني حاكمًا لفا�سودة، الولية التي ي�سكنها اأ�سا�سًا ال�سلك،6 
وهو ما فعله يف وقت لحق. هذه اللتزامات �ساعدت على التخفيف من خماوف ال�سلك، ولكن ظهر �سعور 
باملرارة كبري بني ال�سلك والنوير نتيجة للحرب واإن كان على التحالف اجلديد اأن يكون اآمنًا، يجب ت�سافر 

اجلهود عند امل�شاحلة.
املتفاقمة  القت�شادية  الأزمة  هو  املعار�شة  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  ل�شالح احلركة  والعمل 
يف جنوب ال�شودان، حيث تتاأثر عائدات النفط "ب�شربة ثلثية" متمثلة بانخفا�س الإنتاج ب�سبب الأعمال 
ل�شعر  الكبري  والنخفا�ص  املعار�شة،  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  بها احلركة  تقوم  التي  الع�شكرية 
�س  ُيَخفَّ بالدولر مل  ثابت  اأ�سا�س مبلغ  تقوم على  والتي  ال�سودان  النفط مع  واتفاقية عبور  النفط دوليًا، 
اأيار القادة  اإيقا يف �سهر  على الرغم من انخفا�س قيمة النفط. ولذلك دعا نائب الرئي�س جيم�س واين 
الإقليميني لإنقاذ جنوب ال�شودان من النهيار القت�شادي (Tesfa News, 2015). وكذلك توبي لنزير، 
املن�سق الإن�ساين لالأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان اإلى اأن اأقالته احلكومة يف 1 حزيران 2015، قال اأن 
الدولة على حافة "النهيار القت�شادي" يف وجه موؤ�سرات التنمية الأكرث انخفا�سًا يف العامل و�سبعة ع�سر 
�شهرًا من اأعمال العنف الوح�شية (Guardian, 2015). وبالتايل، فلي�ص على احلركة ال�شعبية لتحرير 
جنوب ال�شودان املعار�شة اأن تفوز يف اأر�ص املعركة لإ�شعاف احلكومة، بل عليها بب�شاطة اأن تبقى وتنهك 

اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان ع�شكريًا وتنهك احلكومة �شيا�شيًا. 
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�ش�بعً�: الأع�ش�ء واجليو�ش من غري النوير

 – قليًل  – وجنح  الذي حاول  األفريد لدو قور،  با�شتثناء  نويرية ح�شرًا  تكون  تكاد  التمرد كحركة  بداأ 
جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قادة  ويعتقد  احلكومة.  �شد  ال�شتوائيني  من  وغريهم  الباري  ح�شد  يف 
التي يهيمن عليها  يتعاطفون مع احلكومة  اأكرث مما  يتعاطفون معهم  ال�شتوائيني  اأن  املعار�شة  ال�شودان 
اأنه  الدينكا، واأنهم يوؤيدون نداء احلركة من اأجل الفيدرالية، ولكنهم لن يلتزموا باملعار�سة حتى يظهر 
ال�سودان،  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�س  يف  كينيي  مارتن  اللواء  قرار  ل  و�سكَّ باحلكومة.  الإطاحة  املمكن  من 
ي�سكل جزًء من قوات  الذي  ال�ستوائية  الدفاع  لقوات  الع�سكري  قائد اجلناح  ال�سابق  وهو مادي كان يف 
دفاع جنوب ال�شودان، بالن�شمام اإلى مترد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف ت�شرين 
الثاين 2014 تطورًا رحبت به احلركة. وعلى الرغم من عدم ا�ستيالء قوات مارتن على اأي اأرا�سي اإلى 
الآن، ولكن ح�سب ما اأفاد به مارتن فاإن التعبئة يف ال�ستوائية الكربى قد اكتملت، والعمليات جتري يف كل 
اأنحاد املنطقة، ولكن ل يكن تاأكيد ذلك.7 ويعاين املتمردون ال�ستوائيون من طول خطوط التوريد ونق�س 
اخلدمات اللوج�شتية اأكرثمن نظرائهم يف ال�شمال. ولكنهم تغلبوا على هذه امل�شكلة، اإلى حد ما، من خلل 
ا�شتخدامهم تكتيكات حرب الع�شابات التي جترب قوات الأمن احلكومية على ا�شتخدام و�شائل الإرهاب 

التي تهدد باإبعاد ال�شكان املحلييني. 
وظهرت �شكوك حول ولء بع�ص كبار امل�شوؤولني ال�شتوائيني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�شة عندما اجتمع األفريد لدو قوري ورم�شان ح�شن وعبد اليا�ص �شاندري، ممثل احلركة يف كينيا 
الهتمام  جمالت  ملناق�شة   2015 اأيار  �شهر  اأواخر  يف  نريوبي  يف  ال�شتوائية  ولية  حكام  مع  وغريهم 
امل�شرتك. وكانت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة على علم تام بهذه املناق�شات، 
بل كانت لديها تدخلت فيها،8 ولكن يف وقت لحق، انت�شرت ادعاءات - مل يتم التحقق من �شحتها اإلى 
اليوم – تفيد باأن الثلثي قد قبل دفعات نقدية من نظرائهم يف حكومة جمهورية جنوب ال�شودان. ولكن 
ما هم موؤكد، اأنهم قاموا بزيارات اإلى كامبال من دون علم القيادة، حيث اجتمعوا مرة اأخرى مب�سوؤولني 
للن�شقاق  يخططون  كانوا  باأنهم  تفيد  اأخرى  ادعاءات  وهناك  واأوغندا.  ال�شودان  جنوب  من  حكوميني 
واللتحاق باحلكومة، ولكن ب�سبب ولئهم اإلى احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة، عادوا 

اإلى نريوبي واأدي�ص اأبابا. 
وعلى ما يبدو اأن الثلثي ا�شتطاع اإقناع رياك باأن زيارتهم اإلى كامبال مل تت�شمن مناق�شات حول الن�شقاق 
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اأو تاأ�شي�ص حركة منف�شلة، ولكن هذه التاأكيدات مل ُتقنع الأع�شاء الآخرين يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب 
ال�شودان املعار�شة، ول �شيما ال�شتوائيني الذين نظروا اإلى تلك  التاأكيدات بعني ال�شك. وخل�ص موؤمتر احلزب 
اإلى اأنه وفقًا للتحقيقات التي اأجراها الأع�ساء ال�ستوائيون ال27، فاإن الثلثي اجتمع بالفعل مع م�شوؤولني 
يف حكومة جمهورية جنوب ال�شودان وامل�شوؤولني الأوغنديني يف 25 اأيار يف كامبال، واأن هناك �سبب لالعتقاد 
باأنهم ا�شتلموا ماًل من حكومة جمهورية جنوب ال�شودان، فالثلثي مل ُيعِلم القيادة بهذه الجتماعات، بل اإنهم 
ادعوا الف�شاد يف تعيني اأفراد من العائلة يف التنظيم )Sudan Tribune, 2015 D(. ونتيجة لذلك، دعا 
املوؤمتر احلزبي قيادَة احلركة اإلى تعيني جلنة مكونة من خم�شة اأ�شخا�ص لإجراء املزيد من التحقيقات، واإلى 
اإيقاف هوؤلء امل�شوؤولني حتى تظهر نتائج التحقيقات. ويف 22 حزيران دعا رياك اإلى اجتماع خا�ص للقيادة 
يف نريوبي للنظر يف الأدلة وطلب اإفادات الأفراد الثالث الذين كانوا حا�سرين الجتماع. وهذه التطورات 
القياديني ال�شتوائيني  التنظيم املبذولة يف جمع امل�شوؤولني  ال�شكوك حول جهود  اإثارة  مل تقت�شر فقط على 
يف التمرد، بل اإنها ت�شري اأي�شُا اإلى قدرة احلكومة على زعزعة التنظيم. وعلى الرغم من تربئة ال�شتوائيني 

الثلث ر�شميًا من التهم املوجهة اإليهم، لكن ال�شعور بعدم الثقة جتاههم ل زال قويًا.
ومل جتري احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة اإل جناحات قليلة يف �شمال بحر الغزال 
عندما ثار اللواء داو اأتورجونق وحاذى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة مدفوعًا ب�شعوره 
اإلى الآخرين  بالن�شبة  2010، فكان ذلك احلدث حافزًا  الولية يف  انتخابات حكم  نتائج  باملرارة ب�سبب 
امل�ستائني من الدور الديكتاتوري الذي لعبه احلاكم ال�سابق بول ملونق، واملنزعجني ب�سبب عميات القتل 
النزول  �شريعًا يف  داو كان  اأن  الرغم من  الأخرى. وعلى  الأماكن  بها احلكومة يف جوبا ويف  التي قامت 
اإلى امليدان وح�شد قوات ي�شل عددها اإلى 4000 )ح�سب ما يدعي قادة احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب 
م�سايخ  عليه  �سغط  فقد  فيها(،  مبالغ  التقديرات  هذه  اأن  اإلى  ي�سري  البع�س  ولكن  املعار�سة،  ال�سودان 
ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  يف  ع�سكرية  مل�سادر  ووفقًا  حملته.   تقييد  اأجل  من  الدينكا 
املعار�شة، كان و�شول الأ�شلحة من اخلرطوم يف البداية بطيء، مما اأدى اإلى حدوث ان�شقاقات من القوات 
التي ح�سدها. ولكنه بعد ذلك ا�ستلم توريدات كبرية من ال�سالح عرب دارفورلأن اأغلب قواته متمركزة على 
طول احلدود مع ال�شودان وعلى خط املواجهة مع اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان- ال�شمال واملتمردين 
الدارفوريني. ولكن اإلى اليوم، مل ي�شل ا�شتياء الدينكا من حكام وليتهم اأو حكومتهم الوطنية اإلى حد 
باأعداد  املعار�سة  ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  باحلركة  اللتحاق  حتى  اأو  ال�سالح  يحملون  يجعلهم 
كبرية. والواقع، ويف تاريخ كتابة هذا التقرير، تقدر م�شادر من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�شة عدد قوات داو ب300 بعد اأن فر الكثريون مع اأ�سلحتهم. وهكذا ُاجرِب داو، ب�سبب انخفا�س اأعداد 

قواته، على اللجوء اإلى حمالت حرب الع�سابات على غرار تلك التي يلجاأ اإليها نظائره يف ال�ستوائية.
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بني  من  هي  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  بالن�شبة  الفر�ص  اأف�شل  تكون  وقد 
املجموعات الأقلية يف بحر الغزال، ول �شيما الفرتيت من غرب بحر الغزال الذين عانوا طويًل من هيمنة 
الدينكا وكانوا عن�شرًا مهمًا من قوات دفاع جنوب ال�شودان. فا�شتولت قوات تابعة للحركة بقيادة اللواء 
توما�س بازيليو تاندرو على بع�س القرى القريبة من واو. ولكن قوات توما�س مل تكن را�سية عن قيادته 

فبداأت تتناق�ص حتى اأ�شبح عددها ل يتجاوز 200 وقت كتابة هذا التقرير.
ال�شعبية  احلركة  على  �شوداين  اجلنوب  القومي  الطابع  اإ�شفاء  اإلى  الرامية  اجلهود  رياك  قاد  وقد 
لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، ويف حني مل يكن النوير - الذين لحظوا اأن كل الدماء التي �شالت يف 
– متحم�شني للفكرة، ولكنهم مل يعار�شوها. وحدثت بع�ص املفارقات كتعيني  احلرب هي دماء قبيلتهم 
ال�ستوائي األفريد لدو قور نائبًا لرئي�س احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة ونائب القائد 
العام للجي�س، على الرغم من اأن تعبان هو رئي�س املفاو�سني وتقع على عاتقه م�سوؤولية اقتناء الأ�سلحة، 
هو ال�سخ�س الثاين عمليًا. وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من اأن األفريد �سغل من�سب نائب القائد العام 
للجي�س ر�سميًا، اإل اأنه يف الواقع ل ي�سارك يف ت�سيري عمل اجلي�س. ويرى رياك واأن�ساره اأن م�ستقبل جناح 
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة �شيا�شيًا وع�شكريًا يعتمد على حتويلها اإلى قوات وطنية 

حقيقية.

النوير يف املهجر

يحمل الكثري من قادة وكوادراحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة ومثقفيها يف اأدي�ص اأبابا 
ولكن  دائمًا.  وا�شحًا  واملحليني  املغرتبني  بني  التمييز  يكون  ل  ولذلك  مزدوجة،  �شفر  جوازات  ونريوبي 
النوير املقيمون يف اخلارج ح�شروا موؤمتري باجاك على نفقاتهم اخلا�شة، وقدموا الدعم اإلى عائلتهم 
املت�شررة من احلرب، وعاد بع�شهم اإلى جنوب ال�شودان لللتحاق بقوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب 
ال�سودان املعار�سة اأو اجلي�س الأبي�س، و�ساعد البع�س الآخر يف متويل احلرب وك�سب دعم احلكومات يف 
وميني�شوتا  اإيوا  كولية  املتحدة،  الوليات  النوير يف  بها  يتمركز  التي  املناطق  اأما يف  املختارة.  مواطنهم 
ونيربا�شكا، اأدت جهود النوير اإلى توعية امل�شوؤولني العامني حول احلرب، ولكن هذه الوليات بعيدة عن 
املراكز ال�شيا�شية والإعلمية يف وا�شنطن ونيويورك التي من املمكن فيها ممار�شة ال�شغط على �شيا�شة 
اأنها قادرة على تقدمي  اإل  النوير املغرتبة لي�شت ثرية،  اأن جمتمعات  الوليات املتحدة. وعلى الرغم من 
تدفقات نقدية منتظمة اإلى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة. ويف اأيار وحزيران 2015، 
ا�ستخدم غابرييل ت�ساجن�سون مهاراته يف ح�سد النوير يف الوليات املتحدة ليتولوا دور املمول. ويف حني ل 
متلك احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة تنظيم ومهارات املجتمعات الأريتريية والإثيوبية 
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وقيادة   ، مفيدًا  موردًا  ي�شكلون  املغرتبني  النوير  اأن  اإل  حلروبهم،  الرئي�شية  املمولة  كانت  التي  املغرتبة 
احلركة تدرك اأهمية تر�شيخ علقاتها معهم، لذا تر�شل بانتظام م�شوؤولني اإلى اأ�شرتاليا وكندا والوليات 

املتحدة من اأجل تر�شيخ هذه العلقات. 
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ث�منً�: حم�دث�ت ال�شالم التي ترع�ه� اإيق�د

مل مي�ِس اأ�سابيع على اندلع ال�سراع حتى تدخلت الإيقاد بهيكلها ذاته والأ�سخا�س ذاتهم الذين اأ�سرفوا 
اأحمد  اجلرنال  مع  للرئي�س  نائبًا  �سومبيو  لزارو�س  اجلرنال  فُعنينِّ  نيفا�سا.  يف  اإيقاد  مفاو�سات  على 
وكان  القيادي،  الدور  مي�شفني  �شيوم  ال�شابق  الإثيوبي  اخلارجية  وزير  وتولى  ال�شودان،  من  م�شطفى 
يدعمهم املجموعة الثلثية التي تتكون من الرنويج واململكة املتحدة والوليات املتحدة. وُعِقدت املفاو�شات 
املرحلة  و�سملت  املحادثات مبراحل خمتلفة.  الإثيوبية، حيث مرت  رعاية احلكومة  اأبابا حتت  اأدي�س  يف 
الأولى بالإ�شافة اإلى احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، املعتقلني ال�شيا�شيني 

ال�شابقني واأحزابًا �شيا�شية اأخرى واملجتمع املدين يف جنوب ال�شودان.
كاملنرب  ال�شلم،  حمادثات  يف  امل�شاركة  الأخرى  ال�شيا�شية  الأحزاب  بع�ص  اأن  تو�شح  ما  و�شرعان 
�سوؤون  وزير  �سغل من�سب  الذي  لومورو  اإيليا  الدكتور مارتن  يراأ�سه  الذي  ال�سودان  الدميقراطي جلنوب 
جمل�ص الوزراء، كانت على توافق وثيق مع احلكومة، اأما الأحزاب الأخرى فلم يكن لديها مغزى �شيا�شي. 
وبعد اأن حاول �شالفا يف البداية ا�شتمالة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- التغيري الديقراطي )الذي 
يعد مبثابة معار�سة برملانية ر�سمية( وقائدها الدكتور لم اأكول، وذلك من خالل ال�سماح له بقيادة فريق 
املفاو�شات احلكومي، خل�ص بعد ذلك اإلى اأن لم مقربًا جدًا من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�سة، لذا ا�ستبعده من املفاو�سات، ومل ي�سمح له مبغادرة جوبا، وتابع ن�ساطاته عن قرب. ويف تلك 
الأثناء، ادعت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة اأن املجتمع املدين بقيادة احلكومة مل 
يكن حياديًا، واأن املجتمع املدين على اأر�ص الواقع غري ممثل متثيًل كافيًا يف املفاو�شات. وعلى الرغم من 
خطاباتها املنادية بتو�شيع عملية ال�شلم لت�شمل املجتمع املدين، كانت احلركة تزيد من �شغوطاتها من اأجل 
اقت�شار املحادثات على الطرفني املتحاربني الرئي�شيني وا�شتبعاد املعتقلني ال�شيا�شيني ال�شابقني. وخل�شت 
املجتمع  دور  �س  ُهمنِّ وهكذا  فح�سب.  املتحاربة  الأطراف  بني  تكون  اأن  يجب  املفاو�سات  اأن  اإلى  احلكومة 
املدين والأحزاب ال�شيا�شية الأخرى. كما �شغطت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة من 
اأجل النظر يف الأ�شباب اجلذرية لل�شراع، وحني انعقدت جل�شة واحدة يف بحر الغزال، مل يح�شر املمثلون 
عن احلكومة، فُعلنِّقت هذه املبادرة اأي�سًا. وا�ستمر رياك بالدعوة للنظر بالأ�سباب اجلذرية لل�سراع، الأمر 
الذي كانت ترف�سه احلكومة با�ستمرار، اأما الأ�سباب اجلذرية لل�سراع بالن�سبة اإلى الكثريين من اأتباع 

رياك فكانت تبداأ وتنتهي باأعمال القتل التي ارتكبها اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف جوبا.



يونغ  مترد م�شاك�س     35

على  القتل يف جوبا  اأعمال  ق�سية  املعار�سة طرح  ال�سودان  لتحرير جنوب  ال�سعبية  وحاولت احلركة 
من  مدعومة  ذلك  رف�ست  احلكومة  ولكن  الأ�سا�سي،  اأن�سارها  مطلب  ذلك  كان  حيث  احلوار،  طاولة 
اإلى الحتاد الإفريقي الذي عني جلنة لتق�شي احلقائق يف جنوب  و�شطاء الإيقاد الذين اأحالوا الق�شية 
ال�شودان برئا�شة الرئي�ص النيجريي ال�شابق اأوبا�شاجنو اأولو�شيقان. وقدم اأوبا�شاجنو تقريره اإلى روؤو�شاء 
دول الحتاد الإفريقي يف الجتماع الذي ُعِقد يف جنوب اإفريقيا يف كانون الثاين 2015 ولكن التقرير مل 
ُين�َشر علنًا بالرغم من مطالبة العديد من اجلهات - ومن بينها رياك واملجموعة الثلثية - بن�شره. وكان 
رياك �سريحًا ب�ساأن هذه الق�سية ب�سبب ال�سغوطات التي فر�سها جمتمعه بالرغم من اأن تقرير اللجنة 
ندد مب�سوؤويل احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة وم�سوؤويل احلكومة،. واأدى امتناع الإيقاد 
اإلى  اإليها  التي تو�شل  النتائج  القتل يف جوبا وقرار الحتاد الإفريقي بعدم ن�شر  اإلى عمليات  عن النظر 
تاأجيج املعار�شة يف �شفوف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة �شد عملية ال�شلم برمتها، 

هذه العملية التي ُعِقدت اأ�شا�شًا لتكون متحيزة.
وو�سع الأ�ستاذ حممود ممداين م�سروع عر�س ت�سرب اإلى جلنة الحتاد الأوروبي جاء فيه اأن عملية 
ال�سالم يف نيفا�سا كانت فا�سلة، وطالب فيه با�ستبعاد قوات الإيقاد الع�سكرية من اأي دور يف حفظ ال�سالم 
انتقالية  اإدارة  اإلى  اأن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان غري قادرة على الإدارة، ودعا  يف البلد، وراأى 
 .)Upper Nile Times, 2015( جلنوب ال�سودان تكون خمتلطة بني الحتاد الإفريقي والأمم املتحدة
وهناك �سبب لالعتقاد باأن الإدارة الدولية جلنوب ال�سودان قد تفوز بتاأييد الكثري من الأطراف يف البالد، 
ول �شيما النوير الذين قد يرون يف ذلك و�شيلة لإزالة �شالفا واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )والذين 
لن ينزعجوا من ا�شتبعاد رياك(، كما اأن النخبة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان واحلركة ال�شعبية 
والحتاد  املتحدة،  والوليات  الإيقاد،  و�شطاء  ولكن  تعار�ص ذلك.  لن  املعار�شة  ال�شودان  لتحرير جنوب 

الأوروبي راأوا اأن هذا احلل مثريًا للجدل واخللف.
وركزت الإيقاد كثريًا على اإيجاد �شيغة لتقا�شم ال�شلطة مع الإبقاء على �شالفا رئي�شًا، بحيث يكون رياك 
اإما رئي�سًا للوزراء اأو نائبا للرئي�س. ولكن ال�سوؤال املهم الذي طرح نف�سه: ما مقدار ال�سلطة التي �ستكون 
�سلطة  اأن  املعار�سة  ال�سودان  لتحرير جنوب  ال�سعبية  وتقول احلركة  املنا�سب؟   تلك  ي�سغر  لدى كل من 
ترى  ولكن احلكومة  بالأ�سا�س.  الرئي�س فخريًا  يكون من�سب  واأن  تنفيذية  تكون  اأن  يجب  الوزراء  رئي�س 
باأن على الرئي�س اأن يتمتع ب�سالحيات تنفيذية واأن يكون له نائبان، فهي مل تكن م�ستعدة لأن تتخلى عن 
من�سب جيم�س واو وتغامر بخ�سارة دعم ال�ستوائيني. كما اأدركت احلكومة اأن ترتيبات كهذه من �ساأنها 
اأن تقر بالفعل اأن ما كان على املحك هو ترتيبات لتقا�شم ال�شلطة بيت الدينكا والنوير، وتهمي�شًا للقبائل 

الأخرى.
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ال�سعبية  واحلركة  احلكومة،  من  كل  �سي�سغلها  التي  املنا�سب  ن�سب  لتحديد  خمتلفة  �سيغ  وُدِر�ست   
يكون  باأن  تعبان  طالب  حني  ويف  ال�سابقون.  ال�سيا�سيون  واملعتقلون  املعار�سة،  ال�سودان  جنوب  لتحرير 
الكربى  النيل  اأعايل  ال�شلطة يف  ن�شبة 53% من  املعار�شة  ال�شودان- يف  لتحرير جنوب  ال�شعبية  للحركة 
)وهو ما قبلته الإيقاد يف مقرتحها الذي و�سعته يف حزيران 2015(، ولكن احلكومة رف�شت ذلك لأنها 
ال�شعبية  وباملثل، طالبت احلركة  الثلثة.  الوليات  ت�شيطر على عوا�شم  الفرتة  تلك  كانت خلل معظم 
لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة بتقا�شم ال�شلطة يف باقي الوليات ولكن على اأن يكون الوجود الع�شكري 
فيها �شئيل، ولكن احلكومة عار�شت ذلك اأي�شًا. وقد در�شت املفاو�شات مقدار ال�شلطة التي �شُتقا�شم يف 

اأعايل النيل، ولكنها مل تقرتب نهائيُا من التو�شل لتفاق. 
ال�سلطة بني  اإلى ق�سية تقا�سم  الإيقاد بتقلي�س  ال�سراع  النوير على ما فعتله  ومل يوافق الكثري من 
رياك و�سالفا وبع�س من زمالئهما )وقال رياك اأنه ي�ساركهم الراأي9(، فلي�ص ممكنًا، وبعد اأن مات الكثري 
منهم، اأن يقبلوا  باأن يراأ�س دولتهم الرجل الذي �سعروا اأنه دبرعمليات القتل يف جوبا. كما اأن الطرفني 
كانا مقتنعان باأن حتقيق الن�سر ع�سكريًا ما زال ممكنًا. وهذا  �سبب اآخر ُي�سعف من احتمال الو�سول اإلى 

حل تفاو�شي لل�شراع.
التي  الو�ساطة  اأمام  العوائق  اأكرب  الداخلية. ومن  انق�ساماتها  الإيقاد  اأهم نقاط �سعف و�ساطة  ومن 
امل�شلحة  القوات  دعم  اأقل،  وبدرجة  للحكومة،  الأوغندية  ال�شعبية  الدفاع  قوات  دعم  احليادية،  تدعي 
من  م�ستاءة  كينيا  فاإن  ذاته،  الوقت  ويف  املعار�سة.  ال�سودان  لتحرير جنوب  ال�سعبية  للحركة  ال�سودانية 
عدد  الدبلوما�شيون يف  يعدها  التي  التقارير  منعك�ص من خلل  وهذا  ال�شلم  عملية  على  اإثيوبيا  هيمنة 
�شيوم  املفاو�شني  رئي�ص  �شلطة  �شومبيو  اللواء  فيها  ُي�شِعف  حيث  ال�شلم  عملية  من  القريبة  الدول  من 
مي�سفني، لأنه يعتقد كونه هو املبادر الرئي�سي باتفاق ال�سالم ال�سامل، فهو من يجب اأن يقود املفاو�سات. 
وجنوب  تنزانيا  اأبدت  وبدورهما  وكينيا.  اإثيوبيا  بني  الدول  م�شتوى  على  اأي�شًا  تطورت  الختلفات  هذه 
اإفريقيا رغبتهما يف اإجراء حمادثات م�شاحلة داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان كو�شيلة لل�شتيلء 
على قيادة عملية ال�شلم التي تتولها اإثيوبيا. ومع ظهور الإيقاد بل�ص )انظر اأدناه(، ظهر تخوف داخل 
حكومة  اأدانت  كما  الإفريقي.  الحتاد  قبل  من  انتزاعها  يتم  الإقليمية  ال�شلم  عملية  اأن  من  الإيقاد 
جمهورية جنوب ال�شودان دور املجموعة الثلثية. هذه النق�شامات منعك�شة اأي�شًا يف عدم اتفاق الإيقاد 
على نظام العقوبات. وكما اأ�سار اأحد املحللني يف الحتاد الإفريقي، اأنه بدًل من الرتكيز على امل�سي قدمًا 
والأع�شاء  امل�شَتخدمة.  املختلفة  الآليات  �شاحات احلروب عرب  ُتكر�ص طاقات كبرية يف  ال�شلم،  بعملية 
العاديون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يفهمون هذه النق�شامات فهمًا غام�شًا، 

وهم �شاهموا يف زيادة تقوي�ص �شرعية عملية ال�شلم برمتها.
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ونادت الإيقاد وبع�ص اجلهات الفاعلة الدولية مرارًا من اأجل اللجوء اإلى فر�ص العقوبات، وقد طبق 
الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة وكندا العقوبات الفردية على اأربعة اأفراد من كبار املقاتلني الع�شكريني، 
اثنني منهم من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة وهما اللواء بيرت قديت واللواء جيم�ص 
كوانغ. وتبع ذلك عقوبات طبقتها الأمم املتحدة. ولكن لي�ص هناك ما ي�شري اإلى اأن تلك العقوبات كان لها 
اأي تاأثري على الأ�شخا�ص املعاقبني اأوعلى زملئهم. وقد �شكى قائد ال�شرية يف احلركة ال�شعبية لتحرير 
جنوب ال�سودان املعار�سة مازحًا اأن فر�س العقوبات على قديت زاد من �سعبيته فطالب بفر�س العقوبات 
ودعا  قراره رقم 2206  املتحدة  للأمم  التابع  الأمن  اآذار 2015، مرر جمل�ص   3 اأي�سًا.10 ويف  نف�سه  على 
جلنة العقوبات التابعة له اإلى ت�سمية اأفراد وكيانات، يف حني نا�سد جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد 
الإفريقي املجل�ص بفر�ص حظر الأ�شلحة الفوري على الأطراف املتحاربة اعتبارًا من �شهر اأيلول 2015 اإل 
اأن ذلك مل يحدث.  وعلى اأية حال، من ال�سعب الو�سول اإلى موقف موحد حول العقوبات يف املنطقة طاملا 

اأن اأوغندا وال�شودان تدعمان الأطراف املتحاربة انطلقًا من قناعتهما باأن اأمنهما الوطني مهدد.

حم�دث�ت اأرو�ش�

اأرو�شا بعد وقت ق�شري من بداية ال�شراع من اأجل التوفيق بني الأطراف املتحاربة من  بداأت حمادثات 
خالل ع�سويتهم امل�سرتكة يف احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، وكانت املحادثات ب�سبب ف�سل املفاو�سات 
يف اأدي�ص اأبابا يف حتقيق التقدم. وقاد العملية الرامية اإلى ا�شتكمال ودعم املحادثات الأ�شا�شية، الأحزاب 
اإفريقيا )املوؤمتر  اإثيوبيا )اجلبهة الديقراطية الثورية ال�شعبية الإثيوبية(، وجنوب  احلاكمة يف كل من 
يف  اأرو�شا  يف  املحادثات  تنعقد  اأن  على  �شامبيندوزي(،  �شا  �شاما  )حزب  وتنزانيا  الإفريقي(،  الوطني 
تنزانيا. ولكن وبعد اأن دعم حزب اجلبهة الديقراطية الثورية ال�شعبية الإثيوبية هذه املبادرة يف البداية، 

ان�سحب، كما يبدو، ب�سبب اعتقاده باأن العملية من �ساأنها اأن ُت�سِعف هيمنة اإثيوبيا على و�ساطة الإيقاد.
اأرو�شا اأكرث توفيقية. فقد وقعت  اأبابا عقيمة ولذعة، كانت حمادثات  اأدي�ص  وبينما كانت مفاو�شات 
خالله  من  يلتزم   2014 الأول  ت�شرين   23 يف  اإطاري  اتفاق  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ف�شائل 
الأطراف بالعمل معًا يف �سالم ويعرتفون مب�سوؤوليتهم امل�سرتكة عن ال�سراع. ويف 21 كانون الثاين 2015، 
ال�شعبية  احلركة  توحيد  اإعادة  على  اتفاق  عن  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  داخل  احلوار  اأ�شفر 
ال�سيا�سيني  املعتقلني  جانب  من  األور  ودينق  و�سالفا،  رياك،  من  كل  التفاق  وقع  وقد  ال�سودان،  لتحرير 
"التوحيد والتوفيق بني احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان هما مفتاح  اأن  ال�شابقني. واتفق املوقعون على 
حلل الأزمة الراهنة" )مايارديت، وتيني، وكول، 2015(، وهذه النتيجة معاك�شة متامًا لقرارات احلركة 
ا�شتعادة  على  الأطراف  اتفقت  كما  اأدناه(.  )انظر  املتكررة  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية 
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ال�شلم وال�شتقرار، وعلى العتذار عن الأعمال الوح�شية التي ارتكبوها يف ال�شابق، وعلى تبني ال�شيا�شات 
التي ت�سجع على الت�سامح والدميقراطية والتي تعزز التعددية ال�سيا�سية، وعلى رف�س ال�سماح ملن ارتكبوا 

الأعمال الوح�شية يف احلروب باأن ي�شغلوا منا�شبًا، وعلى الإ�شراع يف اإبرام اتفاق ال�شلم.
وُيعَقد التفاق من اأجل العتذار عن انهيار البلد، ويدعي قادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�سة باأن �سالفا كونه قائدًا للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، هو اأول من يتحمل عبء الذنب، ولذا 
عليه اأن يتنحى عن الرئا�سة،11 ولكن ميكن اأن ُيَرد على ذلك بب�ساطة باأنه بعد العرتاف اجلماعي بالذنب 
فعلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان اأن تنحل. وباملثل، فالتفاقات حول امل�شائل التنظيمية جتري للرد 
املبا�شر على بع�ص الختلفات التي كانت يف الفرتة التي �شبقت ال�شراع يف كانون الأول 2013. وهكذا دعا 
املوقعون جمل�ص التحرير الوطني اأن ي�شمن الديقراطية الداخلية واأن يقدم تقارير اإلى املوؤمتر الوطني 
واأن ي�شع حدودًا زمنية لرئا�شة حزب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان على امل�شتوى الوطني وعلى م�شتوى 
الولية مقدارها خم�س �سنوات ولوليتني، واإلغاء اإقالة الكوادرمن الع�سوية واملنا�سب القيادية يف احلزب 
ب�سبب ال�سراعات الداخلية، وا�ستخدام بطاقات القرتاع ال�سرية عند حتقيق التوافق، واإلغاء حق الروؤ�ساء 
الجراءات  واتخاذ  الأع�شاء،  من  باملائة   5 تعيني  يف  التحرير  وجمال�ص  واملوؤمترات  الوطني  املوؤمتر  يف 
املختلفة ل�شفاء الطابع املوؤ�ش�شي على بطاقات القرتاع ال�شرية، وجعل اأ�شحاب املراكز يف احلركة ال�شعبية 
ف�شائل  من  مكونة  انتقالية  حكومة  ت�شكيل  على  املوقعون  واتفق  للم�شاءلة.  قابلية  اأكرث  ال�شودان  لتحرير 

احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان و"ي�سارك فيها الأحزاب الأخرى ب�سكل متنا�سب".  
لل�شكوك،  مثريًا  التفاق  املعار�شة هذا  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  الكثريون يف احلركة  ووجد 
املعار�سة  ال�سودان  ال�سعبية لتحرير جنوب  اأن قيادة احلركة  للم�ساحلة، كما  ُيتَّفق على عملية  حيث مل 
كررت اإ�سرارها على اأن هذه العملية يجب اأن ترتبط بنتائج مفاو�سات الإيقاد حيث اأن الق�سايا اجلوهرية 
توافق  اأرو�شا حول  اإلى دمج حمادثات  اأوهورو كينياتا  الرئي�ص  اأيار 2015، دعا  اأواخر  مل حُتل بعد. ويف 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان مع و�شاطة الإيقاد، الأمر الذي يتعار�ص مع التمييز الوا�شح بني املنتدين 
– مكانة اأكرب  اأوهورو  – الذي يدعمهم  اأنه �سيقدم للمعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني  املختلفني، عدا عن 

)Mccornick, 2015(. فعار�ست اإثيوبيا العر�س وا�ستاءت ال�سودان منه.
ويف حزيران 2015، خل�شت اإدارة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة اإلى اأن عملية 
اأرو�سا قد و�سلت اإلى طريق م�سدود، ومن اأجل امل�سي قدمًا، يجب اأن يكون هناك اتفاق �سالم �سامل12 
وهذا ما اأكده رياك13. ومع ذلك، ُعقد عدد من الجتماعات بني املعتقلني ال�شيا�شيني ال�شابقني وممثلي 
حكومة جمهورية جنوب ال�شودان حتت مظلة عملية اأرو�شا، ولكن الجتماعات مل ت�شم احلركة ال�شعبية 

لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة. 
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وملتابعة ذلك، ذهب خم�سة من اأع�ساء املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني وهم دينق األور، ومادوت بيار، 
و�شريينو هيتينق، وجون لوك، و�شول تونغ اإلى جوبا يف 2 حزيران 2015، وذهب معهم كل من نائب رئي�س 
املوؤمتر الوطني الإفريقي، �شرييل رامابوزا، والأمني العام حلزب �شاما �شا مابيندوزي، ووزراء خارجية 
للمبادرة. وعقد  املذكورين دعمهم  اأو�شح جميع  وقد  الدبلوما�شيني.  وكينيا وغريهم من  اإثيوبيا  كل من 
املعتقلون ال�شيا�شيون ال�شابقون ثلثة اجتماعات مع �شالفا، واجتماعات اأخرى مع قادة احلركة ال�شعبية 
لتحرير ال�سودان ومع م�سوؤولني اآخرين، وادعوا باأن بعثتهم قد رحب بها اجلميع با�ستثناء الوزراء املتعاطفني 

ال�شندوق 1 ال�شني ترعى املح�دث�ت يف اخلرطوم
ويف �شعيها لرعاية حمادثات الإيقاد، نظمت ال�شني موؤمترًا ليوم واحد يف اخلرطوم يف كانون الثاين 2015. 
اخلرطوم  باأن  عللت  ال�شني  ولكن   ، للموؤمتر  مكانًا  اخلرطوم  تكون  اأن  على  جوبا  اعرت�شت  البداية،  ويف 
كانت م�سدرًا لأ�سلحة احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة، ويف الوقت ذاته، اخلرطوم مهمة 
بالن�سبة اإلى اإيرادات جنوب ال�سودان ب�سبب خطوط النفط التي فيها. وعالوة على ذلك، فاإن رياك عمل 
الوحدة  حكومة  لرئي�ص  نائبًا  �شالفا  �شغل  حني  يف  ال�شودان،  حلكومة  رئا�شيًا  م�شت�شارًا  م�شى  فيما  هناك 
الوطنية. ومل ي�ستلزم الأمر ذكر النفوذ القت�سادي الذي تتمع به ال�سني والذي يجعلها قادرة على ال�سغط 

على كلتا الدولتني فيما لو اأرادت ذلك.
ويف املوؤمتر، التزمت الأطراف املتحاربة بعملية ال�شلم، وباتفاق وقف الأعمال العدوانية، وباأمن حقول 
اآثار  ولكن  اأ(.   2015 تريبيون،  )�سودان  عوائق  دون  من  بالو�سول  الإن�سانية  للوكالت  وبال�سماح  النفط، 
املوؤمتر مل تدم طويًل، فا�شتمرت انتهاكات وقف اإطلق النار، ومل ت�شفر مفاو�شات الإيقاد يف اأدي�ص اأبابا 
عن انفراجات. واإلى جانب تنظيمها لجتماع اخلرطوم، تعهدت ال�سني بتوريد 700 جندي اإلى بعثة الأمم 
املتحدة يف جنوب ال�سودان، وهذا ما مل تكن تفعله قط من قبل. ويف حني منع الإثيوبيون، يف نهاية الأمر، هذه 
القوات من اأن تتخذ مواقعًا يف حقول النفط، اأكد تعبان دينق من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�شة اأن على هذه القوات اأن تعمل بتفوي�ص من الأمم املتحدة، ولي�ص لدعم احلكومة من خلل تعزيز 

.)Sudan Tribune, 2015 b( شيطرتها على حقول النفط�
ورمبا يكون لنعقاد موؤمتر اخلرطوم اأهمية تفوق اأهمية النتائج امل�سفرة عنه، ذلك لأن �سيا�سة ال�سني يف 
عدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول الأخرى تعر�شت لتحدي قا�شي يف �شياق ال�شودان وجنوب ال�شودان، 
من  لقربها  نظرًا  التوازن  ممار�شة  يف  دور  لل�شني  اأن  كما  كربى.  اقت�شادية  م�شالح  ال�شني  لدى  حيث 
اخلرطوم �شيا�شيًا يف حني اأنها ترى اأن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان قريبة من الوليات املتحدة ب�شورة 
املوؤمتر جزًء من جتربة  يكون هذا  اأن  ال�شني، يكن  اإلى  وبالن�شبة  غري مريحة )ICG, 2022، �ص. 4(. 
تعليمية، فاأخذ املبادرة ملرة واحدة قد ي�شاعد على م�شاركة ال�شني يف عملية ال�شلم يف جنوب ال�شودان، ويف 
مرحلة ما – واإن لي�ص يف امل�شتقبل املنظور – ت�شتفيد ال�شني من ال�شلطة الكبرية التي حتت ت�شرفها. ومع 

ذلك بدا اأن الدبلوما�شيني ال�شينيني غري را�شون عن نتائج املوؤمتر. 
واإن جهود ال�شني يف الت�شجيع على ال�شلم وحماية م�شاحلها القت�شادية املهمة يف جنوب ال�شودان مل 
تتوقف مع عملية الإيقاد، فقد قدمت ال�شني م�شاكن م�شتاأجرة لع�شرمن كبار امل�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية 
لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف نريوبي. كما اأن هناك مزاعم �شائعة تفيد باأن ال�شني تقدم اإغراءات 
مادية لإقناع هوؤلء امل�شوؤولني بعدم الهجوم على حقول النفط يف �شمال اأعايل النيل، ولكن لي�ص هناك دلئل 

تدعم هذه املزاعم، كما اأنه لي�س معقوًل اأن ي�سيطر على القادة الع�سكريني قادة �سيا�سيون مرت�سون. 
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مع حزب املوؤمتر الوطني والذين حلو حملهم يف احلكومة.14 واأ�شدر املعتقلون ال�شيا�شيون ال�شابقون بيانًا 
دعوا من خالله اإلى ال�سالم واإلى اإعادة توحيد احلزب، واأعلنوا عن عزمهم اإلى الذهاب اإلى اأدي�س اأبابا 
ال�شعبية  للحركة  العامة  )القيادة  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  بقادة  للجتماع 
لتحرير ال�شودان، 2015(. وبعد مغادرتهم جوبا، اأ�شدر �شالفا مر�شومًا باإعادة تعيني كل املف�شولني عن 
احلزب واإلغاء جتميد ح�شاباتهم امل�شرفية. وهذه النقطة الأخرية مهمة جدًا بالن�شبة اإلى الراغبني باإبقاء 
اأع�شاء املعتقلني ال�شيا�شيني ال�شابقني قلقني ب�شاأن و�شولهم اإلى اأموالهم، وهي ت�شكل حافزًا بالن�شبة اإلى 

بع�ص اأع�شاء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة.
للم�شاركة  اأبابا  اأدي�ص  اإلى  ال�شابقني  ال�شيا�شيني  املعتقلني  بعثة  اأموم  باقان  قاد  حزيران،   8 ويف 
بامل�شاورات ب�شاأن اإيقاد بل�ص. كما اجتمع اأي�شًا مع تعبان، ولكن رياك رف�ص اللقاء بهما. ويف وقت لحق، 
عاد باقان اإلى جوبا كاأمني عام للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، ثم حلق به الآخرون با�ستثناء ماجاك 

داقوت واأوياي دينق.   

اتف�ق وقف الأعم�ل العدائية

الثاين 2014  كانون  العدائية يف 23  الأعمال  اتفاق وقف  يوقعان  املتحارَبني  �شريعًا يف جعل  الأيقاد  كان 
)حكومة جمهورية جنوب ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان/ اجلي�ص املعار�شة، 2014(. 
وعندما ف�شل ذلك التفاق يف �شبط الأمور، وقع �شيلفا ورياك اتفاقًا اآخرًا لوقف اإطلق النار يف 9 اأيار. 
وتعبان  دينق  نهيال  وقع   2014 الثاين  ت�شرين   9 ويف  للتنفيذ.  قابل  غري  اأي�شًا  كان  الآخر  التفاق  ولكن 
اأي�شًا. وبينما جنح  "اإعادة تكري�ص" لتفاق وقف الأعمال العدائية الأ�شلي، ولكن مت جتاهل ذلك  دينق 
اإلى اتفاق ب�شاأن الق�شايا الأ�شا�شية، كثريًا ما عرقلهم  امل�شوؤولون الع�شكريون يف كل الطرفني بالو�شول 
ولكنهم مل  الإيقاد  وقبول  الدويل  القبول  كانوا حري�شني على احل�شول على  الذين  ال�شيا�شيون  قادتهم 
يكونوا راغبني يف التنفيذ. وعلوة على ذلك، فكثريًا ما بررت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�شة انتهاكاتها للتفاق  باأن ذلك كان متوقعًا حيث اأنها اأكدت اأن احلكومة غري عازمة على الن�شياع 
لتلك التفاقيات. وقال كبار امل�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة باأنهم على 
الرغم من توقيعهم لتفاق وقف الأعمال العدائية، فهم لن يلتزموا بها حتى تغادرقوات الدفاع ال�شعبية 
الأوغندية البلد، وهو حكم من اأحكام التفاقية الذي مل ُينفذ قط. كما اأ�شار قديت اأي�شًا اإلى اأن العديد 
من املجموعات املتمردة ال�شودانية كانت تهاجم احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، واأن 
الأعمال  وقف  اتفاقية  ب�سروط  القبول  على  اإجبارهم  على  قادرة  ال�سودان غري  حكومة جمهورية جنوب 

العدائية.15
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 اآلية الر�شد والتحقق

عت اآلية الر�شد والتحقق التابعة لإيقاد يف 20 �سباط 2014 بهدف ر�شد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال  ُو�شِ
العدائية من قبل طريف التفاق. ولآلية الر�شد والتحقق �شتة فرق منت�شرة يف وليات اأعايل النيل الكربى 
الثلثة. وتقوم هذه الفرق بالتحقيقات ثم تقدم تقاريرها اإلى مبعوث الإيقاد اخلا�ص للمزيد من اإعادة 
النظر. واختار �شناع ال�شلم اأن ت�شتند عملية اآلية الر�شد والتحقق اإلى م�شاركة الطرفني املتحاربني، مما 
ي�سمح لهما مبمار�سة القليل من ال�سلطة، ولكن اأي�سًا يثري اخلالف حيث ي�سغط  املمثلون عن الطرفني 
لدرجة  الأمر  وو�سل  الآخر  الطرف  مبمثلي  الطرفان  يثق  مل  الواقع،  ويف  احلزبية.  مواقفهم  املتنازعني 
اآلية الر�سد والتحقق �سبه غائبة، ومل يكن لديها تاأثري مقيد على  اعتقال بع�س املراقبني. وهكذا كانت 
ولكن  والردع،  بقوات احلماية  والتحقق  الر�شد  اآلية  الإيقاد عن عزمها على دعم  اأعلنت  الطرفني. كما 
الأوغندية،  ال�سعبية  الدفاع  قوات  مع  وم�ساكلها  املوارد،  اإلى  افتقارها  ب�سبب  قط  تتع�سكر  مل  القوات 
كهذه حتمي حقول  قوات  اأن  تعترب  التي  املعار�شة  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  للحركة  ومعار�شتها 
النفط واملناطق الأخرى متحالفة مع جوبا وبالتايل فهي م�شتهدفة. ونتيجة لهذه الإخفاقات، ا�شمحلت 

�شرعية الإيقاد ا�شمحلًل كبريًا. 
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ت��شعً�: اتف�قي�ت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املع�ر�شة

موؤمتر الن��شر

ما اأ�شبح موؤمتر النا�شر لتاأ�شي�ص احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف 15- 18 ني�شان 
م يف البداية من اأجل اأن ُيطِلع تعبان دينق رياك على و�سع املفاو�سات )ثم اأ�سبح مقره يف  2014، كان قد ُنظنِّ
منطقة �شرق اأعايل النيل(. ووفقًا لتو�شية رياك، تطورت هذه الإحاطة اإلى موؤمتر ح�شره 1000 �شخ�ص، 
معظمهم من امل�شوؤولني النازحني من جوبا وملكال ومن مراكز اأخرى، بالإ�شافة اإلى ممثلني عن الأحزاب 
ال�شيا�شية الأخرى واملجتمع املدين وروؤ�شاء الكنائ�ص. وكان من بني اأهم قرارات املوؤمتر: امل�شادقة على 
و�ساطة الإيقاد، و�سجب دعم الإيقاد لدور قوات الدفاع ال�سعبية الأوغندية يف جنوب ال�سودان، ورف�س قوات 
احلماية والردع "لكونها تخل بحيادية الإيقاد كو�شيط" )مقر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، 2014 
اأ(. واأعاد املوؤمتر تكليف الفريق املفاو�ص، ودعا اإلى الن�شحاب الفوري لقوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية، 
وقوات اجلبهة الثورية ال�شودانية )حركة العدل وامل�شاواة، وجي�ص حترير ال�شودان- عبد الواحد، وجي�ص 
ال�شودان. كما  ال�شمال( من جنوب  ال�شودان-  ال�شعبية لتحرير  ال�شودان- مني مناوي، واحلركة  حترير 
دعا اإلى نظام حكم فيدرايل يف جنوب ال�سودان، ورف�س دعوى �سالفا حول قيام رياك وزمالء له مبحاولة 
اأعلن اأن حكومة  "عمليات القتل اجلماعية يف جوبا"، ولذلك،  انقلب يف 15 كانون الأول 2013، واأدان 
�شالفا "غري �شرعية". ورحب املوؤمتر بت�سكيل جلنة التحقيق التابعة لالحتاد الإفريقي، ودعا اإلى تاأ�سي�س 

جلنة م�شتقلة لتق�شي احلقائق والعدالة وامل�شاحلة.  
وب�شكل حا�شم، اأقر املوؤمتر " الهيكل املوؤقت للحركة" الذي يت�شمن تاأ�شي�ص جمل�ص القيادة الوطنية 
املجل�س  تاأ�سي�س  اأقر  الثمانية، واحلكام. كما  املوؤقتة  اللجان  الرئي�س، ورئي�س  ونائب  الرئي�س،  املكون من 
الع�سكري والأمني الذي ي�سم القائد العام للقوات امل�سلحة، ونائب القائد العام للقوات امل�سلحة، وروؤ�ساء 
اللجان املوؤقتة املعنية، واحلكام، وقادة اجلبهات، وروؤ�شاء الأجهزة الع�شكرية والأمنية. واأقر املوؤمتر اأي�شًا 
تاأ�شي�ص ثمان جلان وطنية موؤقتة كل منها مكونة من 15 ع�شو ويدعمها اأمني. واأيد اأي�شًا اأن يكون رياك 
م�شار رئي�شًا موؤقتًا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان ورئي�ص الأركان يف اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان 

والقوى املنظمة الأخرى، ومل ُينَظر يف حتديد تاريخ انعقاد موؤمتر القيادة التام.16 
وجرى نقا�س مهم حول موقع احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف التمرد، حيث طالب املمثلون عن 
الأحزاب الأخرى الذي ح�شروا الجتماع اأن تكون قيادة اجلبهة للحركة ال�شعبية حترير جنوب ال�شودان 
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النت�شاب  قاتكوث  قاروث  اللواء  وعار�ص  اأخرى.  وقوًى  اأحزاًبا  اجلبهة  تت�شمن  اأن  على  لكن  املعار�شة، 
ولكن معظم  ال�سباط احلا�سرين،  قليل من  اأيده يف ذلك عدد  وقد  ال�سودان،  لتحرير  ال�سعبية  للحركة 
دفاعًا  تيني  اأجنلينا  ودافعت  امليدان.  يف  – كانوا  الراأي  قاروث  ي�ساركون  رمبا  – الذين  الكبار  القادة 
انفعاليًا عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، ومتكن رياك من احل�شول على موافقة املوؤمتر يف تاأجيل 
احلركة  ا�شم  موؤقتًا  اأنف�شهم  على  يطلقوا  اأن  للموؤمتر  احلا�شرون  وقرر  الق�شية.  حول  النهائي  القرار 
ال�سعبية لتحرير ال�سودان- اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان، اإل اأن هذا ال�سم مل ي�ستهر، وعو�سًا عنه 
بع�ص  ا�شتاء  وقد  املعار�شة.  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  با�شم  ُيعرفون  املتمردون  اأ�شبح 
اإبقاء  ال�سباط وال�سيا�سيني الذين ل ينتمون للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان من حماولت القيادة يف 
�سعيف  �سعبي  تاأييد  على  احلزب  يحظى  الذي  الوقت  يف  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية  باحلركة  الرتباط 

ويعتربه النوير املدبر ملجزرة جوبا.17 
يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  اأطراف  بني  امل�شاحلة  عملية  يف  املبذولة  اجلهود  �شوء  ويف 
ال�شعبية  احلركة  اأطراف حزب  بني  احلوار  اأن  اإلى  النا�شر خل�ص  موؤمتر  اأن  ذكره  اجلدير  من  اأرو�شا، 
لتحرير ال�سودان قد تعدته الأحداث الوطنية واأن الأزمة احلالية جتاوزت حزب احلركة ال�سعبية لتحرير 
ال�شودان ]ولذلك[ يكون املناخ املواتي للحوار بعد توقيع اتفاقية �شلم نهائية.18 و�شاعد هذا القرار يف دعم 
اإلى  القرار  جتاهلوا  )الذين  ال�سيا�سيني  القادة  اإحراج  يف  وت�سبب  اأرو�سا،  لعملية  احلركة  يف  املعار�سني 
حد بعيد( واملجتمع الدويل، الذين كانوا من اأن�شار امل�شاحلة داخل احلزب، بغ�ص النظر عن امل�شاعر 

ال�سعبية جتاه احلزب والدور التاريخي الذي لعبه يف جنوب ال�سودان.
ودعا املوؤمتر اأي�شًا اإلى الإفراج الفوري عن معتقلني الأربع يف احلركة ال�شعبة لتحرير ال�شودان، واإلى 

دفع تعوي�شات ل�شحايا الأزمة.

موؤمتر ب�ج�ك الأول

مع تع�سر حمادثات ال�سالم وال�سغط الذي متار�سه الإيقاد على قيادة احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان 
يف املعار�سة من اأجل توقيع التفاق الذي يكون مبوجبه رياك رئي�سًا للوزراء اأو نائبًا للرئي�س يف حكومة انتقالية 
15 يوم يقنع خاللها موؤيديه بالقبول بتلك  حتت قيادة �سلفا، طلب رياك من الو�سطاء فرتة انقطاع مدتها 
ال�سروط، ومل يكن اأمام الإيقاد خيار �سوى اأن توافق. ومنذ البداية كان الجتماع الذي انعقد يف كانون الأول 
يعاين من م�شاكل تنظيمية ومالية، ومن تدخَل الأجهزة الأمنية الأثيوبية التي طردت ال�شحافيني الراغبني 
يف احل�شور، بل حتى اأنها اأوقفت وفد الإيقاد. وتراأ�ص الجتماع، الذي ا�شتمر ملدة يومني يف غامبيل، ال�شفرُي 

الإثيوبي الأ�سبق، ومل يح�سره �سوى دولينَي م�ستّقَلني و�سحفي من ال�سودان واملوؤلف.
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وادعى منظمو املوؤمتر اأن احل�شور بلغ 5000 ولكن على الأرجح ويف اأح�شن الأحوال بلغ 2000- 3000. 
فقد كان على املئات اأن ي�شتقلوا احلافلت يف رحلت ت�شتغرق اأ�شبوعًا من نريوبي واخلرطوم اإلى باجاك، 
كما ح�شرت فرق �شغرية من اأ�شرتاليا وكندا واأوروبا وم�شر والوليات املتحدة. وكانت الوفود متثل كل ولية 
من وليات جنوب ال�شودان، كما ُعِقدت اجتماعات يف كل ولية. وبالإ�شافة اإلى ذلك، ُعِقدت اجتماعات 
لقادة اجلي�ص ولل�شيوخ وللقادة التقليديني، حيث قدموا جميعهم قراراتهم اإلى منظمي املوؤمتر. وقد تاأخر 
اأمامهم فر�سة كبرية لتنظيم املوؤمتر. وكان الغالبية العظمى  رياك وقيادته يف الو�سول، ولذلك مل يكن 
من احل�سور هم من النوير، ورمبا كان ن�سفهم من ولية اأعايل النيل ، لذا كان اجتماعهم رئي�سيُا. واتهم 
احل�شور وعلى راأ�شهم قاروث قاتكوث و�شطاء الإيقاد بالتحيز، ورف�شوا امل�شاركة يف اأي حكومة يراأ�شها 
ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  رئا�شة  من  وطلبوا  الرئا�شة،  عن  �شالفا  بتنحي  ونادوا  �شالفا، 
املعار�شة الن�شحاب من حمادثات اأرو�شا التي تدعو اإلى وحدة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، وطالبوا 
اأن تتناول املفاو�شات ق�شية قتل النوير يف جوبا، وطالبوا اأي�شًا بدرا�شة جذور اأ�شباب ال�شراع، كما طالبوا 
بفرتة انتقالية مدتها 30 �سهر يحافظ خاللها جي�س احلركة على وجوده امل�ستقل )مكتب احلاكم الع�سكري 

للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/ اجلي�ص يف اأعايل النيل، 2014(.
ويف حني راعى تعبان اأن موافقة الفريق التفاو�سي  للحركة على قيادة �سالفا للحكومة النتقالية يجب 
اأي�شًا اأن يوافق عليها املوؤمتر، قال قاروث على عك�ص ذلك م�شريًا اإلى قرارات ولية اأعايل النيل.19  وقد 
اأيده يف ذلك كل من اللواء قديت واللواء �سايوت. ولذلك، ف�سيخيب ظن رياك وتعبان لو كانا ياأمالن باأن 
يوافق املوؤمتر على حكومة انتقالية يقودها �شالفا، واأن يوؤيد حمادثات اأرو�شا تاأييدًا كامًل، واأن يتجاهل 
عدم تناول الو�شاطة لعمليات القتل يف جوبا. وباملثل، مل يكن مفاو�شو الإيقاد �شعداء لروؤيتهم هذه امل�شاعر 
ال�شعبية  للحركة  العاديني  املوؤيدين  اآراء عدد كبري من  يتجاهلوها كونها تعرب عن  اأن  لهم  التي ل يكن 

لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة.
ومن دون اإجراء اأي ت�سويت، كان �سبه موؤكد اأن معظم اأع�ساء احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان 
املعار�شة يوؤيدون الفيدرالية. فبالن�شبة للنوير، كانت الفيدرالية تعني �شيطرة النويرعلى م�شتوى الولية يف 
اأعايل النيل ونهاية هيمنة الدينكا على هذه احلكومات، بالرغم من اأنه يف وقت اندلع احلرب الأهلية كان 
حكام اأعايل النيل العظمى الثلث نويرًا ولكنهم مل يكونوا يتمتعون ب�شعبية بني الدوائر النتخابية النويرية. 
ق اأبدًا اإلى �سبب قبول الغري نوير يف املنطقة ل�سيطرة النوير يف احلكومة. كما مل ُتدر�س �سيغة رياك  ومل ُيتطرَّ

للفيدرالية التي تت�شمن العودة اإلى ال21 مقاطعة التي كان قد اأ�ش�شها االربيطانيون يف زمن ال�شتعمار.
وكان بيت الق�سيد بالن�سبة للقيادة الع�سكرية - بالرغم من اإمكانية عدم موافقة احلكومة عليه - هو 
فرتة انتقالية طويلة مدتها 30 �شهر ي�شتعيد فيها جي�ص احلركة ال�شعبية لتحريرجنوب ال�شودان املعار�شة 
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الرغم  اللوج�ستية. وعلى  املتمردين باخلدمات  ا�ستقالله، ويكون فيها قيادة م�سرتكة، وتزود فيها جوبا 
من اأن القرارات املتعددة التي اأ�شدرتها جمال�ص الدولة كانت تغطي جمموعة من الق�شايا، ولكن "البيان 
الر�شمي النهائي" "للقيادة العامة للحركة ال�شعبية لتحريرال�شودان" كما اختارت اأن ت�شمي نف�شها، "اأعاد 
التاأكيد على الولء لقيادة الدكتور رياك م�شار تيني دورقون )وكان البيان م�شَتغربًا  حيث مل ي�شبق واأن 
ُينظر يف قيادة رياك اأو اأن ُيطَعن فيها خلل املوؤمتر(، وثم جددت التزامها باحلل ال�شلمي للحرب الأهلية 
يف جنوب ال�شودان من خلل عملية و�شاطة الإيقاد التي تتناول اأ�شباب ال�شراع من جذورها... ]و[ اأيدت 
نظام احلكم الفدرايل الذي يعيد ال�سلطة لل�سعب ... )القيادة العامة للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، 

2014 اأ(.
قادته  مع  مغلقًا  اجتماعًا  رياك  عقد  حيث  ر�سميًا،  انتهائه  بعد  املوؤمتر  نتائج  اأهم  اأحدى  وظهرت 
الع�سكريني ردًا على مطالبهم باإعادة تنظيم اجلي�س. فالغريب اأنه بعد �سنة من احلرب التي كانت �سديدة 
يف معظمها، مل يكن للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة هيكل ع�شكري ر�شمي. وملواجهة 
ال�سودان،  ال�سعبي لتحرير  تاأ�سي�س هياكل مماثلة لهياكل اجلي�س  اإلى  هذه ال�سغوطات، وب�سبب احلاجة 
وافق رياك على مطالب اجلي�س. اأما �سكاوى اجلي�س الدائمة الأخرى فكانت تتعلق بالفتقار اإلى اخلدمات 
االوج�ستية ومعار�سة حمادثات اإعادة توحيد احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان. والتزامًا باإ�سالح الت�سل�سل 

الهرمي للجي�س، عاد ال�سباط اإلى مراكزهم. 
على  لنف�سه  مبوجبه  حافظ  الذي  التنظيمي  الهيكل  ت�سكيل  عن  رياك  اأعلن  املنا�سب،  الوقت  ويف 
ال�سيطرة املطلقة، ومل يتم فيه ت�سمية وزيرا للدفاع. وجاءت التعبينات كالتايل )الرئي�س والقائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، 2014 اأ(:

�شايون غاتويت�ص رئي�شًا لهيئة الأركان العامة، ونائبوه هم:
• الواء بيرت قديت ياك، العمليات	
• اللواء قاروث جاتكوث، اخلدمات اللوج�شتية	
• اللواء داو اأتوجونق، التدريب 	
• اللواء مارتن كينيي، التوجيه املعنوي	
• اللواء اليا�ص جودا كولنق، الإدارة	
• اللواء مو�شي�ص ت�شوت رياك، الإنتاج احلربي	
• اللواء جون بوث تيني، قائد القيادة العامة	
• اللواء غابرييل تانق قاتوي�ص، املفت�ص العام	
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كما اأعلن رياك عن القادة التالية اأ�شمائهم:
• اللواء جيم�ص خور �شول، لجتور الفرقة 5	
• اللواء توما�ص مابور دهيو، فو الفرقة 7	
• الالوء بيرت دور ماجنور، بيه الفرقة 8	
• اللواء ماقويك قاي ماجاك، ليت�ص الفرقة 4	
• اللواء جيم�ص كوانق �شول، الفرقة الأولى اخلا�شة	
• اللواء مارتن تريينتو كينيي، �شرق ال�شتوائية	
• اللواء �شامل احلاج، ال�شتوائية الو�شطى	
• العقيد ويزيل ويلبا، و�شط غرب ال�شتوائية	
• اللواء داو اأتورجونق، �شمال بحر الغزال	
• اللواء توما�ص با�شيلو تيندو، غرب بحر الغزال	

واأعلن اأي�شًا عن تاأ�شي�ص 21 ولية، وعني حكامًا على الكثري منها )رئي�ص والقائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/ اجلي�ص، 2014 ب(:

• اأدار )ت�شايوت مانيانق ويور(	
• بيه )كوانق قاتيوث كريجيوك(	
• ال�شتوائية الو�شطى	
• فا�شودا )جتوك اأدهري اأقويت(	
• اإياتونق	
• جونقلي	
• كابويتا	
• البحريات	
• ليت�ص )روبرت روا�ص كوول(	
• لول )اأقوير روال لوال(	
• و�شط غرب ال�شتوائية	
• �شمال بحر الغزال )اأكول مادهان اأكول(	
• بهو	
• بيبو	
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• رومبيك )مابور ماريري ماكوي(	
• �شوبات )دوير توت دوير(	
• واراب )ويليام اإيلريو دهال(	
• واو )تينقو بيرت ريقبيقو(	
• غرب بحر الغزال	
• غرب ال�شتوائية	
• نهر يي	

ومل ُيعَلن بعد عن اأ�شماء حكام بع�ص الوليات، كما اأن بع�ص احلكام �شي�شرفون على وليات تخ�شع كليًا 
اأو جزئيًا ل�شيطرة احلكومة. واأقيمت الوليات بال�شتناد اإلى املعاير العرقية والإقليمية، ولكن حدودها مل 
اأف�سل،20 هذا  لل�سعب على نحو  الرئي�سي من هذا الرتتيت فهو تقدمي اخلدمات  اأما الهدف  د بعد.  حُتدَّ
اأنه مع قلة املوارد وا�ستمرار حالت عدم ال�ستقرار، كان الإعالن عن  الواقع  الهدف كان نظريًا، ولكن 

الوليات وحكامها حتقيقًا للطموحات ل اأكرث. 

موؤمتر ب�ج�ك الث�ين

كان الدافع الرئي�شي وراء موؤمتر باجاك الثاين الذي انعقد يف 19-23 ني�شان 2015 ال�شتياء امل�شتمر من 
كبار ال�سباط الذي اأُعطو يف الآونة الأخرية األقابًا جذابة ولكن مل يكن لديهم املوارد اأواخلربة اأوالو�سف 
الوظيفي للوفاء بالتزاماتهم. فتعني على اإدارة املوؤمتر مراجعة عملية ال�شلم. وح�شر املوؤمتر ما يقارب 
150 ع�سو، وكان من بني قراراته الرئي�سية املوافقة على الإيقاد بل�س، ولكن احلا�سرين طالبوا باأل حتاول 
الو�شاطة املو�شعة اأن تفر�ص حًل واإمنا اأن ت�شهل املفاو�شات بني احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان 
املعار�شة وجمهورية حكومة جنوب ال�شودان من اأجل التو�شل اإلى اتفاق م�شتدام )الرئي�ص والقائد العام 
للقوات امل�شلحة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/ اجلي�ص، 2015(. واأ�شار املوؤمتر اإلى اأن ولية املجل�ص 
الت�شريعي جلنوب ال�شودان تنتهي يف 8 اأيار 2015 واأن ولية رئي�ص حكومة جمهورية جنوب ال�شودان تنتهي 
اأيار، واأن احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة مل تعرتف ب�شرعية قرارهم بتمديد  يف 21 
ال�شعبية  احلركة  وكانت  انتخابات،  اإجراء  امل�شتحيل  من  كان  الظروف،  هذه  ظل  ويف  تع�شفيًا.  وليتهم 
التعامل  ترف�ص  اأن  باإمكانها  يكن  ومل  تفاو�شي،  �شريك  اإلى  بحاجة  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير 
مع �شالفا باإعلنها عدم �شرعية دوره. ودعا موؤمتر القيادة الحتاد الإفريقي جمددًا اإلى اإ�شدار تقرير 
اأوب�شاجنو، واإلى اأن توؤ�ش�ص الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي هيئة ق�شائية م�شتقلة ملحاكمة منتهكي حقوق 
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الإن�شان اأثناء ال�شراع يف جنوب ال�شودان. كما قرر املوؤمتر اأي�شًا تاأ�شي�ص و�شائل للم�شاحلة الوطنية يف 
املناطق الأكرث ت�شررًا يف احلرب.

واأ�شاد اأع�شاء وفد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان يف املعار�شة باجلهود التي بذلها فريقهم 
اإعادة توحيد احلركة  "ل يكن تنفيذ  اأرو�شا، ولكنهم كرروا �شيغة  اتفاق يف  اإلى  التو�شل  التفاو�شي يف 
ل الكثري من  ال�شعبية لتحرير ال�شودان اإذا مل يتم التو�شل اإلى ت�شوية �شلم تفاو�شية اأوًل." ويف حني ف�سَّ
ال�شيا�شية  القيادة  اأن  اإل  اأرو�شا،  التخلي عن عملية  تقريبًا  الع�شكريني  القادة  كبار  وكل  اأع�شاء احلركة 

ا�شتمرت يف تاأييدها لها.   
املعتقلني  بينها  ومن  الأخرى  ال�سيا�سية  الأحزاب  اإ�سراك  اإلى  الرامية  باجلهود  املفاو�سون  ورحب 
املكونة من  املعار�شة  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  واأيدوا قراَر جلنة احلركة  ال�شابقني،  ال�شيا�شيني 

�شتة اأع�شاء يف اإ�شراك هذه الأحزاب.
ودعا املفاو�شون الأمَم املتحدة اإلى ت�شهيل عودة النازحني الداخليني اإلى ديارهم، و�شجبوا " ت�شلل" 
الغري  واملنظمات  املتحدة  الأمم  داخل  اإلى  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حلكومة  التابعة  الأمنية  العنا�شر 
جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  يف  وانت�شارهم  والدولية،  الوطنية  حكومية 
ال�شودان املعار�شة. كما اأوعزوا اإلى جلنة الإغاثة واإعادة التاأهيل يف جنوب ال�شودان للتعاون مع الوكالت 
اأر�ص  على  وقواعد  خطة  "تطوير  اإلى  ودعوا  احلركة.  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  يف  العاملة  الإن�شانية 
ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�س  ال�سودان/  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  بني  العمل  عالقة  لتوجيه  الواقع 
والوكالت الإن�شانية الدولية وت�شجيع جلنة الإغاثة واإعادة التاأهيل يف جنوب ال�شودان على اإ�شدار �شهادات 
ال�شودان/  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  ت�شيطر  التي  املناطق  يف  العاملة  حكومية  الغري  املنظمات  كل  اإلى 
جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  باأن  القرارات  هذه  تف�شري  ويكن  ال�شودان".  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ص 
ال�شودان املعار�شة ُتعنى برفاهية املواطنني املقيمني يف املناطق التي تخ�شع ل�شيطرتها، ولكن من املرجح 
اأن الوكالت الإن�شانية ترى فيها م�شلحة كبرية يف جمال الأمن وفر�ص قواعد جديدة قد تعيق من عملها.
واأعرب كبار القادة الع�شكريني عن ا�شتيائهم من مفاو�شات الإيقاد، وادعوا باأن املفاو�شات واملجتمع 
يعار�شون  اأنهم  وقالوا  املعار�شة،  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  متحيزين �شد احلركة  كانوا  الدويل 
اإعطاء الأولوية للمفاو�شات ولي�ص ل�شري احلرب. ويف اجتماعهم اخلا�ص مع رياك وتعبان، اتُّهم الأخري – 
ولي�ص للمرة الأولى – باملوائمة مع عنا�شر من املعتقلني ال�شيا�شيني ال�شابقني للتو�شل اإلى اتفاق تفاو�شي 
الت�سل�سل  راأوا  اأنهم  بال�ستياء وهو  القادة  ل�سعور هوؤلء  اآخر  �سبب  امل�سلح. وهناك  وخيانة كفاح احلركة 
الع�شكري الذي تاأ�ش�ص بعد باجاك الأول ل يعمل على النحو املرجو، فال�شلطة ل زالت متمركزة بيد القيادة 
اآخر لدى  الأركان. كما ظهر قلق  الكاملة كرئي�ص هيئة  بال�شلطة  يتمتع �شايون غاتويت�ص  ال�شيا�شية، ول 
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القيادة الع�سكرية للحركة وهو خ�سارة اجلنود الذين يلقون حتفهم ب�سبب الفتقار اإلى الأدوية والكوادر 
الطبية املوؤهلة. 

األفريد لدو قوري ومارتن كينيي  الثاين  النوير، ح�سر باجاك  الع�سكريني  القادة  واإلى جانب كبار 
من ال�ستوائية، ولكن اللواء داو اأتورجونق من بحر الغزال مل يح�سر. واأفاد مراقبون يف الجتماع اأنه 
تعبان  النزاع بني  التدخل يف  يكوانوا راغبني يف  لأنهم مل  الالفت، رمبا  مل يكن لال�ستوائيني احل�سور 

والقادة النوير.
ال�سائدة  الفكرة  اأن  تعلم  والقيادة  وتعبان.  رياك  خمالفة  على  متفقني  املوؤمتر  الع�سكريون  وغادر 
خطاأ  اإثبات  على  حري�شون  واأنهم  للتق�شم  وعر�شة  فو�شويون  اأنهم  ال�شودان  جنوب  يف  النوير  عن 
لتحرير جنوب  ال�شعبية  مكملة حلوكمة احلركة  املوؤمترات  اأ�شبحت هذه  لذلك  ونتيجة  ينتقدهم.  من 
وال�شيا�شية  الع�شكرية  القيادات  املوؤمترات ت�شمن م�شاءلة  اإن كانت  ولي�ص وا�شحًا  املعار�شة.  ال�شودان 
– يعر�س فيه  الثاين  اأنها جمرد منتديات - كما يبدو يف حالة موؤمتر باجاك  اأو  م�شاءلة ديقراطية 
القادة اختالفاتهم يف حني ُيختزل دور باقي الأع�ساء يف احلركة اإلى دور املراقبني. وهذا يعني اأنه بعد 
ف�شل مفاو�شات الإيقاد التي ا�شتغرقت 18 �شهر دون التمخ�ص عن اتفاق، فاإن معظم اأع�شاء احلركة 
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان يف املعار�شة هم اأقرب اإلى الع�شكريني يف نظرتهم ال�شلبية اإلى الو�شاطة 

وعملية اأرو�سا منه اإلى اآراء رياك وتعبان. 
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ع��شرًا: الإيق�د بل�ش

اأن  اآذار 2015، ثم الإعلن بعد ذلك عن  املفاو�شات يف  انهيار  اإلى  التقدم  اإحراز  الإيقاد يف  اأدى ف�شل 

خم�سة دول اإفريقية متثل مناطقًا خمتلفة من القارة – وهي اجلزائر، وت�شاد، ورواندا، وجنوب اإفريقيا– 

الأوروبي،  وال�شني، والحتاد  الإفريقي،  اإلى جانبها كل من الحتاد  و�شين�شم  املفاو�شات،  اإلى  �شتن�شم 

و�شيقود  الإيقاد،  اإلى  م�شتندة  اجلديدة  املفاو�شات  و�شتكون  املتحدة.   والأمم  الإيقاد  �شركاء  ومنتدى 

عملية �سناعة ال�سالم �سيوم الذي قاد عملية الإيقاد. وكان يجب اأن ُي�سادق على القرتاح يف قمة الحتاد 

الإفريقي املنعقدة يف حزيران يف جنوب اإفريقيا. واأثناء القمة، اأعرب جمل�ص ال�شلم والأمن التابع للحتاد 

تعزيز  �سرورة  على  وركز  تقدم،  اأي  ال�سراع  اأطراف  اإحراز  عدم  ب�سبب  اإحباطه  مدى  عن  الإفريقي 

العملية مبا يف ذلك اجلهود الرامية اإلى اإعادة توحيد احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان، وانتقى املعتقلني 

ال�شيا�شيني ال�شابقني لت�شجيع احلوار، واأو�شى بتعيني رئي�ص مايل ال�شابق األفا عمر كانوري ممثًل �شاميًا 

للحتاد الإفريقي يف جنوب ال�شودان )جمل�ص ال�شلم والأمن التابع للحتاد الإفريقي، 2015 اأ(. 

اأن جمل�س  ولكن ما حدث  وا�سحة،  بعقوبات  املقرتح  التفاق  ُيدَعم  اأن  تتوقع  كانت  اإثيوبيا  اأن  ويبدو 

ال�سلم والأمن اأحال امل�ساألة اإلى جلنة العقوبات التابعة له فقط، وبالتايل قو�س قدرة اإثيوبيا على ال�سغط 

على امل�شوؤولني. واُتِفق على اأن ي�شدر تقرير جلنة تق�شي احلقائق التابعة للحتاد الإفريقي يف اجتماع 

اإلى  اإثارة للجدل،  اأكرث عنا�شر التقرير  جمل�ص ال�شلم والأمن املزمع عقده يف منت�شف متوز. وكان من 

م منف�ساًل والذي ادعى فيه ف�سل  جانب ت�سمية الأطراف املذنبة، اقرتاح الأ�ستاذ حممود ممداين الذي ُقدنِّ

عملية نيفا�شا لل�شلم، وعار�ص ن�شر قوات الإيقاد يف جنوب ال�شودان، كما دعا اإلى فر�ص حكومة انتقالية 

تابعة لالحتاد الإفريقي والأمم املتحدة. واإجماًل، تو�سل كل من القرتاح الذي قدمه ممداين اإلى جلنة 

تق�سي احلقائق التابعة لالحتاد الإفريقي، والتفاق املقرتح لالإيقاد بل�س، والتقييم اخلا�س الذي اأجراه 

بتحميل ف�سائل احلركة  اإجماع  اإلى  بالإحباط  املتحدة  الوليات  الإفريقي، وت�سريحات  اأع�ساء الحتاد 

ال�شعبية لتحرير ال�شودان امل�شوؤولية عن احلرب احلالية، وف�شلها يف حتقيق ال�شلم، واأعربوا عن �شكوكهم 

يف قدرتها على حكم جنوب ال�شودان. ولي�ص وا�شحًا كيف �شتتطور الأمور، ولكن الوا�شح اأن فقدان الثقة يف 

د و�سُي�سَرف عليها، اإل اأن الأطراف  احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان  يعني، على الأقل، اأن �سلطتها �سُتقوَّ

الدولية مرتددة يف اتباع اقرتاح ممداين يف حتويل اأر�س ذات �سيادة اإلى اإدارة اأجنبية.  
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بل�ص،  الإيقاد  يف  الع�شوية  نطاق  تو�شيع  على  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  قادة  ووافق 

لأنهم اأملوا يف حتييد امل�شاركة اجلزئية للدول الإقليمية، يف حني ظنت الأطراف الدولية اأن زيادة عدد 

الأع�ساء من �ساأنها اأن تزيد من ال�سغط على امل�سوؤولني. وادعى املتمردون اأن باإمكان ال�سني اأن تلعب 

دورًا اإيجابيًا يف عملية ال�شلم فيما لو ا�شتطاعت اأن تتخطى ترددها يف اأن ت�شارك يف ال�شيا�شات املحلية. 

ومن ناحية اأخرى، كانت �سرورة اإدخال دول اأخرى يف الو�ساطة ب�سبب عدم حيادية وقدرة الإيقاد داعية 

للت�شاوؤل حول جدوى الإيقاد يف �شناعة ال�شلم يف املنطقة وجدوى الدعم والتمويل الغربي الذي تتلقاه 

من اأجل و�شاطتها.

وبيان الإيقاد الذي تداولته احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة والذي �سدر يف حزيران 

ما  ال�شودان" �شرعان  جنوب  جمهورية  يف  ال�شراع  ب�شاأن  التفاق  ومربرات  الرئي�شية  "الأحكام  بعنوان 

رف�سته احلكومة ورف�سه رياك الذي رد ردًا مف�ساًل ت�سمن نقدًا لعدم اإ�سدار تقرير جلنة تق�سي احلقائق 

وجود  عدم  ب�سبب  و�سكوى  ال�سودان،  خارج  خمتلطة  حمكمة  لت�سكيل  ودعوة  الإفريقي،  لالحتاد  التابعة 

اأحكام ب�شاأن ال 20000 اأ�شرة التي فقدت �شحايا يف هجمات جوبا، وعدم الإ�شارة اإلى الفيدرالية، وعدم 

اأن تكون كل  ينبغي  اأنه  واأكد  النيل.  تابعة لأعايل  الغري  الوليات  النار يف  اإطالق  ب�ساأن وقف  وجود قرار 

اأن ي�سمل القوات احلكومية، واأن توحيد  العوا�سم واملدن الرئي�سية منزوعة ال�سالح، واأن الحتواء يجب 

 .)2015 )م�سار،  الإيقاد  اإليه  دعا  كما  �سهرًا  ع�سر  ثمانية  بغ�سون  يكتمل  اأن  ميكن  ل  امل�سلحة  القوات 

وكرر رياك املطالبة بان�شحاب قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية واملجموعات املتمردة ال�شودانية املختلفة 

)واأحدها من ت�شاد( قبل املوافقة على وقف اإطلق النار. ورف�ص �شيغة اقت�شام ال�شلطة وراأى اأن �شالفا 

كري وحكومته خ�سروا �سلطتهم بتجاوز �سالفا مدة وليته وبقتله املدنيني يف جوبا، هذا على الرغم من اأن 

رياك كان قد اأو�شح ا�شتعداده للعمل مع �شالفا يف احلكومة. 

مل  ولكنهما  الأمنية،  والرتتيبات  ال�شلطة  تقا�شم  حول  �شكاويهما  الرئي�شان  ركز  متوقعًا،  كان  وكما 

يالحظا اجلديد يف التفاق املقرتح وهو اأن الإيقاد والأ�ستاذ حممود ممدين كالهما خل�سا اإلى اأن احلركة 

ال�سعبية لتحرير ال�سودان غري موؤهلة حلكم جنوب ال�سودان، ويف حني اقرتح ممداين و�ساية الأمم املتحدة 

واقرتحت  فعله،  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  على  ما  تفا�سيل  الإيقاد  ذكرت  الإفريقي،  والحتاد 

وجود هيئات خمتلفة ل�سمان التنفيذ. وعلى الرغم من اأن الإيقاد تريد اأن ت�سع قيودًا م�سددة على حكومة 

جنوب ال�شودان يف مرحلة ما بعد ال�شراع، اإل اأنها موافقة على ا�شتمرار هيمنة احلركة ال�شعبية لتحرير 
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ال�شلل  اإلى  توؤدي  اأن  �شاأنها  املفرو�شة من  والهياكل  و�شعتها  التي  الإ�شلحية  وبرامج احلركة  ال�شودان، 

وا�شتمرار املفاو�شات.   

وبعد اأن رف�ص الطرفان ملخ�ص "الأحكام الرئي�شية" ب�شدة، اختفت هذه الأحكام عن الأنظار. ويف 

م اإليهما يف 24 متوز بعد اإجراء تعديل ب�سيط عليه، ولكنه  وقت لحق، اأُبِلغ الطرفان اأن ذلك امللخ�س �سُيقدَّ

لن يكون اأ�سا�سًا للمزيد من املفاو�سات واإمنا للقبول به اأو رف�سه.   
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ح�دي ع�شرًا: العالق�ت الإقليمية

ال�شودان

املعار�شة،  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  للحركة  الرئي�شي  الداعم  اأ�شبح  ال�شودان  اأن  املفارقات  من 
الأكرب،  القبيلة  لأنها  الدينكا  يرتاأ�سها  حكومة  يف�سل  تاأ�سي�سه،  ومنذ  الوطني،  املوؤمتر  حزب  اأن  حيث 
�س هذا الراأي كثريًا عندما هجم اجلي�س  وبالتايل فمن املرجح اأنها الأقدرعلى حتقيق ال�ستقرار. ولكن ُقونِّ
�شيطرة اخلرطوم  اأنها حتت  وا�شحًا  كان  التي  النفط يف هجليج  ودمر حقول  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
اأن  اإلى  اأنها كانت من �شمن املنطقة املتنازع عليها، وهكذا ظهر خطر اندلع حرب �شاملة  بالرغم من 
اأ�شر املجتمع الدويل على ان�شحاب اجلي�ص. كما اأن اعتماد �شالفا على الرئي�ص مو�شيفيني، واخلطر الذي 
يفر�سه وجود اجلي�س الأوغندي بالقرب من حدود ال�سودان، والدعم امل�ستمر الذي تقدمه كامبال وجوبا 
اإلى املتمردين ال�شودانيني، كل تلك الأمور اأدت اإلى تو�شل ال�شودان اإلى م�شاعدة احلركة ال�شعبية لتحرير 
جنوب ال�شودان املعار�شة. كما اأن هزية املتمردين من �شاأنها اأن تقوي مو�شيفيني واملتمردين يف ال�شودان 
وكذلك جنوب ال�سودان، وهذا اأمر ل ميكن حتمله. ومما يزيد من تعقيد العالقات اأنه اإلى الآن مل ُيتفق 
على احلدود امل�سرتكة بني ال�سودان وجنوب ال�سودان، واأبيي ما زالت ت�سكل م�سدرًا للتوتر، كما اأنه من 

امل�شتبعد اأن تقبل اخلرطوم نداء جوبا حول اإعادة النظر يف ر�شوم عبور النفط .
ودخلت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة احلرب وهي معزولة اإقليميًا ودوليًا، فيما 
عدا علقاتها مع ال�شودان. وعلى الرغم من مرور �شنتني على احلرب، مل يكن للمتمردين اأي �شديق قوي 
واإن كانت علقاتهم اخلارجية وقدرتهم على الو�شول اإلى املجتمع الدويل قد حت�شنت. وبقيت اخلرطوم، 
بالن�شبة اإلى احلركة، احلجر الأ�شا�ص املتني كونها الدولة الوحيدة املعروفة التي تدعم احلركة ع�شكريًا 
اإلى حد بعيد، فهي قلقة من  والتي تقدم لها القواعد اخللفية. ولكن علقة اخلرطوم باحلركة تكتيكية 
املتمردين، ومل تتخلى عن حكومة جوبا كما فعل الكثريون من املتعاطفني مع حزب املوؤمتر الوطني. ويف 
حني يريد املتمردون اأن يوقفوا اإنتاج النفط، فاإن اخلرطوم تعتمد على ر�شوم العبور التي تتلقاها عن نفط 
جنوب ال�سودان، لذا فالتوقف التام عن  اإنتاج النفط من �ساأنه اأن يعمق الأزمة القت�سادية يف ال�سودان. 
ولكن اخلرطوم غري راغبة يف اإبراز دعمها للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة لأن ذلك من 
�ساأنه اأن يجعل املنتقدين ي�سارعون يف اتهام ال�سودان باأنه ي�ستخدم احلركة  كو�سيلة لب�سط �سيطرته على 
جنوب ال�سودان. ويف حني اأقام ال�سباط ال�سابقون يف قوات دفاع جنوب ال�سودان عالقات طويلة مع القوات 
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امل�شلحة ال�شودانية، فالعلقات مع احلركة ال�شعبية التحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يقودها اليوم جهاز 
ال�شتخبارات والأمن الوطني الذي ل يعرف املتمردين جيدًا. وبالإ�شافة اإلى ذلك، قدمت اخلرطوم اإلى 
جي�س حترير جنوب ال�سودان كمية كبرية من املعدات الع�سكرية يف حملته �سد حكومة تعبان دينق يف ولية 
الوحدة، الأمر الذي �شكل �شبيًل مهمًا للإمدادات الع�شكرية الأوغندية اإلى املتمردين ال�شودانيني. ولكن 
اإلى اجلي�ص  املعدات  تلك  كل  مونيتويل، حتولت  بابيني  ال�شودان  قائد جي�ص حترير جنوب  ان�شق  عندما 

ال�سعبي لتحرير ال�سودان، الأمر الذي كان مبثابة خربة لتخاذ مزيدًا من احلذر يف امل�سقبل.
من  بي�شوك  دوب  داك  هو  ال�شودان  يف  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  وممثل 
لونقو�سوك، والذي كان حزب املوؤمتر الوطني قد عينه �سابقًا حاكمًا لأعايل النيل، ولكن �سباط احلركة 

الآخرين مبن فيهم ممثل ال�سوؤون اخلارجية، ديو ماثوك، هم اأي�سًا يعي�سون يف اخلرطوم. 

اأوغندا

يف �سوء الدعم الهائل الذي قدمه الرئي�س مو�سيفيني اإلى حكومة �سالفا كري، ظهرت يف البداية خماوف 
اأوغندا،  اإلى  من رد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة الذي قد يهدد بجرجرة احلرب 
التزام  من  يقو�س  لأنه  التقدير  بعني  احلركة  عمل  اإلى  وُنِظر  املخاوف،  هذه  تبددت  النهاية  يف  ولكن 
مو�شيفيني جتاه حكومة �شالفا. ويف البداية، عار�شت حكومة اأوغندا قبول ممثلني دبلوما�شيني يف كامبال، 
ولكنها وافقت على ذلك فيما بعد و�سمحت لهم مبقابلة و�سائل الإعالم وعنا�سر املجتمع الأوغندي. وقاد 
ال�شيا�شية يف جامعة  للعلوم  �شابق  ا�شتوائي وحما�شر  اأ�شويل  وهو  ديفيد،  اأوتيم  البداية  التمثيل يف  هذا 
د من قبل وكالء حكومة جنوب ال�سودان يف كامبال، فاأعيد تعينه  ماكرييري، ولكن اأوتيم ادعى باأنه ُهدنِّ
يف نيجرييا، وحل حمله العميد كيات قانق، الذي كان يف ال�سابق مدير الأمن الوطني يف مالكال ومدير 
ال�شوؤون املالية للأمن اخلارجي يف جوبا. وتتزايد معار�شة احلرب يف اأوغندا، لأنها ل تعود اإل بالقليل من 
الفوائد على البلد وتكلف حياة عدد كبري من اجلنود، على الأقل يف الفرتة الأولى واحلرجة من احلرب. 
ويف اأواخر اأيار 2015، ا�شتكت جلنة ال�شوؤون الداخلية والدفاع الربملانية  يف البلد ب�شاأن التكلفة املالية 
)�شودان  البلد  من  الأوغندية  ال�شعبية  الدفاع  قوات  ان�شحاب  اإلى  ودعت  ال�شودان  جنوب  يف  للعمليات 
ح مرارًا باأن ُيعَقد اجتماع بني مو�سيفيني ورياك، ولكن ذلك  تريبيون، 2015 �سي(. وعلى الرغم مما اقرُتِ
مل يحدث، بل حدثت م�شادة كلمية بني الرجلني اأثناء املفاو�شات التي جرت يف اأدي�ص اأبابا.21  اأما �سبب 
عدم ثقة مو�شيفيني برياك فهو يتعلق بالو�شاطة التي يقوم بها مع جوزيف كوين وجي�ص الرب للمقاومة 

الذي يعتقد اأنها كانت ت�ستخدم لتقوي�سه.
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اإثيوبي� 

ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  للجي�ص  الرئي�شي  الداعم  املوؤقت  الإثيوبي  الع�شكري  الإداري  املجل�ص  كان 
بعني  الدعم  ذلك  اإلى  تنظر  الإثيوبية  ال�شعبية  الثورية  الديقراطية  اجلبهة  وكانت  كثرية.  ل�شنوات 
بعد  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�س  مع  كثب  عن  الإثيوبية  احلكومة  عملت  فقد  ذلك،  ومع  الريبة. 
انف�ساله على طول احلدود امل�سرتكة وامل�سطربة يف الكثري من الأحيان. ويف الوقت ذاته، تريد اأدي�س 
اأبابا اأن تبقي على علقاتها ال�شليمة مع احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة لأن اإغ�شاب 
املتمردين من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى م�ساكل يف عالقة احلكومة مع النوير الذين ي�سكلون اأغلبية يف منطقة 

قامبيل املعر�شة للأزمات.
جنوب  جمهورية  يف  ال�سباَط  املعار�سة  ال�سودان  جنوب  لتحرير  ال�سعبية  احلركة  قادة  اتهم  و�سرًا، 
ال�شودان الذين هم من اأعايل النيل الكربى بر�شوة اإدارة قامبيل الإقليمية. اأما علنًا، فزعموا اأن حكومة 
�شالفا تدعم املن�شقني بقيادة ثواث بال ت�شني وهو من نوير قامبيل، وع�شو �شابق يف اللجنة املركزية يف 
املجل�ص الإداري الع�شكري املوؤقت.وهذه املزاعم ل يكن التاأكد من �شحتها، ولكن بدت جمموعة ثواث وهي 
تعمل من قواعد يف جنوب ال�شودان، وقد عرب اجلي�ص الإثيوبي احلدود للهجوم عليها )�شودان تريبيون، 
اأو يخ�س  فيما يخ�سه  التيقن  بال �سخ�سية غام�سة ل ميكن  ثواث  يبقى  الأحوال،  2015 بي(. ويف كل 
جمموعته املزعومة. وبدورهم، ادعى موؤيدو حكومة جوبا اأن اإثيوبيا تقدم دعمًا للحركة ال�سعبية لتحرير 
جنوب ال�سودان املعار�سة، ولكن ل يوجد دليل يوؤكد هذه املزاعم. ويف الوقت ذاته، تظهر مرارًا مزاعم 
تفيد باأن احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة تتلقى اأ�شلحة من اأريترييا، ولكن هذه املزاعم 
اأي�شًا غري مدعومة دليل قاطع، ولكن اإن كان ذلك �شحيحًا، فهو يدل على ياأ�ص املتمردين وافتقارهم اإلى 
الأحكام ال�سيا�سية نظرًا للغ�سب الذي ميكن اأن يلحق بالأثيوبيني لكونهم ل ي�ستطيعون حتمل التفريط. 
جنوب  يف  الأوغندي  اجلي�ص  لوجود  م�شتاءة  وهي  مهيمنة  اإقليمية  كقوة  نف�شها  الإثيوبية  احلكومة  وترى 

ال�شودان، وهي بحاجة اإلى اتفاق �شلم يعمل على اإخراج قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية.
الوليات املتحدة، وهو  ال�شابق، ويحمل درجة املاج�شتري من  اأكوبو يف  وقوي جواك يوال، هو مبعوث 

ممثل ذو كفاءة عالية للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف البلد. 

كيني�

ت�شعر كينيا باأن عليها اأن تقود عملية الإيقاد لل�شلم لأنها غري واثقة باأن اتفاق ال�شلم ال�شامل قد حقق اأية 
اإجنازات. وهي من اأجل اأن حتافظ على موقعها املهيمن، تعقد كينيا اجتماعات ا�شتثنائية لروؤو�شاء دول 
الإيقاد عو�شًا عن اأن تعقد اجتماعات منتظمة، وبذلك حتاول اأن تنتزع الرئا�شة من بني يدي اإثيوبيا. وقد 
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اأيدت كينيا م�شاحلة اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان، ولكن اإثيوبيا تخ�شى اأن يكون هذا التاأييد متعمدًا 
املعتقلني  اأوهورو كينياتا  الرئي�ص  البداية دعم  لل�شلم. ويف  اإيقاد  اإ�شعاف �شيطرتها على عملية  بغر�ص 
ال�سيا�سيني ال�سابقني ب�سدة، وذلك بغر�س اإظهار دوره يف عملية ال�سالم يف جنوب ال�سودان، ولكنه بعد 
ذلك وبعد اأن اأدرك عجزهم، اأو رمبا ب�سبب النتقادات التي وجهت اإليه جلعلهم يعي�سون حياة مرتفة على 
نفقة احلكومة يف نريوبي، حثهم على اإيجاد و�شيلة للرحيل. وكينيا، �شاأنها �شاأن اإثيوبيا، غري را�شية عن 
وجود قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية يف جنوب ال�شودان و�شريورة البلد دولة تابعة لكامبال. ويبدو اأن 
�سبب اهتمام الرئي�س كينياتا بال�سراع يف جنوب ال�سودان هو اأن  ال�سراع منحه فر�سة للتاألق على ال�ساحة 
الدولية، ولأن خططه يف جعل لمو ميناء رئي�سي- املعتمد جزئيًا على كونه نقطة النهاية يف خلط اأنابيب 

النفط من جنوب ال�سودان- تتعر�س للتقوي�س ب�سبب احلرب امل�ستمرة.
عبد اهلل اليا�ص ال�شندري من ال�شتوائية، هو ممثل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة، 

وهو مقرب من األفريد لدو قور، ولكن هناك الكثري من �سباط احلركة الذين يعي�سون يف نريوبي. 
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ث�ين ع�شرًا: اخلال�شة

توقع النوير اأن حربًا �شُت�شن مع حكومة �شالفا كري، ولكن اأحد مل يتوقع اأن احلرب �شتبداأ باإقبال احلر�ص 
الرئا�شي على قتل النوير يف جوبا. هذه احلرب الأخرية يكن مقارنتها باملرحلة الأخرية من احلرب التي 
�س فيها اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان �سد قوات دفاع جنوب  جرت بني ال�سمال واجلنوب والتي ُحرنِّ
ال�شودان التي تدعمها اخلرطوم. ويرى البع�ص اأن ال�شراع احلايل هو ا�شتمرار لتلك احلرب، وحماولة 
وباأي حال، يكن فهم احلرب بني  ال�شودان.  انف�شال جنوب  الرتاجع عن  اأجل  بها اخلرطوم من  تقوم 
نتيجة  اأنها  على  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  واحلركة  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة 
اأولها: ف�شل و�شطاء الإيقاد وداعميهم يف تقدير مدى �شوء اإعداد احلركة ال�شعبية لتحربر  لثلثة اأمور، 
واأهمية قوات  ال�شودان  �شكان جنوب  النزاعات بني  وثانيها: حجم  ال�شودان يف تويل م�شوؤوليات احلكم، 
احلركة  ف�شل  واأخريًا:  ال�شودان،  لتحربر  ال�شعبي  اجلي�ص  �شد  احلملة  قيادة  يف  ال�شودان  جنوب  دفاع 

ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف خلق روح الوطنية التي تلغي الهويات القبلية يف البالد. 
ال�شعبية  احلركة  نخبة  بني  ال�شلطة  لتقا�شم  اتفاق  اإلى  التو�شل  على  تركيزها  معظم  الإيقاد  و�شبت 
الكفاح  تبنوا  املعار�سة  ال�سودان  لتحرير جنوب  ال�سعبية  موؤيدي احلركة  ولكن معظم  ال�سودان،  لتحرير 
امل�سلح ب�سبب �سعورهم باملرارة ورغبتهم بالنتقام غداة عمليات القتل التي جرت يف جوبا. والواقع، اأن 
اإ�سالح كامل ملوؤ�س�سات احلكم التي عانت مطوًل من الأزمات قبل اندلع  اأن يت�سمن  حل امل�ساكل يجب 
اندلع  قبل  القائم  الو�شع  اإلى  العودة  حماولة  تكون  لن  وغالبًا   .2013 الأول  كانون  يف  القتالية  الأعمال 

ال�شراع ممكنة.
ال�شودانيني على  املتمرددين  وا�شتخدام  الأوغندية  ال�شعبية  الدفاع  ال�شريع لقوات  و�شاعد النت�شار 
الأرا�شي  كانت  بال�شطراب، حيث  ات�شمت  التي  الأولى  اأيام احلرب  الحتلل يف  اإنقاذ احلكومة من 
لتحرير جنوب  ال�شعبية  التفتت احلركة  النفجار،  وبعد هذا  لطرف.  ب�شرعة من طرف  تنتقل  واملدن 
و�سياغة  الدولية،  ال�سرعية  وك�سب  ر�سمية،  و�سيا�سية  ع�سكرية  هياكل  تطوير  اإلى  املعار�سة  ال�سودان 
وع�شكريًا،  الأخرى،  العرقية  املجتمعات  واحت�شان  احلكم،  موؤ�ش�شات  وتاأ�شي�ص  التفاو�شية،  املواقف 
التو�شل اإلى اإمدادات موثوق بها من اخلدمات اللوج�شتية. هذا التحول من الهتمامات الع�شكرية اإلى 
ال�شيا�شية قد اأظهر التناق�ص املوجود داخل التنظيم. ومن اأهم التناق�شات هي التناق�شات بني النخبة 
ال�سودان الذين يهيمنون على  ال�سودان و�سباط قوات دفاع جنوب  ال�سعبية لتحرير  ال�سيا�سية للحركة 
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املعار�شة. ويف حال مل تطور هذه املجموعات و�شائًل  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  جي�ص احلركة 
مو�سع  يكون  قد  الذي  الأمر  التنظيم،  ينهار  اأن  املمكن  فمن  فح�سب،  معًا  للتعاي�س  ولي�س  معًا  للعمل 
ترحيب بالن�سبة اإلى اأعداء احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة، ولكن من �ساأنه اأن ي�سبب 
الفو�سى والعنف واأن ي�سعب من اإيجاد حل ال�سراع، وقد ي�ستغرق وقتًا طوياًل، ويثري مطالب النوير يف 
النف�شال، ويجعل مناطقًا وا�شعة من جنوب ال�شودان غري قابلة للحكم، كما قد ي�شجع على املزيد من 
التدخل الإقليمي يف البلد. ولذا يتحتم على القيادة اأن ت�شمن وحدة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب 
ال�سودان،  ال�سعب يف جنوب  اأن ينظموا عملية تتناول مطالب  ال�سودان املعار�سة، وعلى �سناع ال�سالم 
ولي�س نخبته فح�سب، واأن ي�سمنوا اللتزام بربوتوكل م�ساكو�س التابع لتفاق ال�سالم ال�سامل من اأجل 

حتقيق التحول الديقراطي.  
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ث�لث ع�شر: مالحظ�ت اإ�ش�فية

و�سلت املعركة الطويلة بني ال�سباط املعار�سني والدكتور رياك م�سار اإلى مرحلة جديدة يف 20 حزيران 

اأن  اأ�سلحة، حيث  ال�سوداين يطلب من خاللها  الرئي�س  اإلى  2015، عندما وقع �ساميون غاتويت�س ر�سالة 

على  عازم  اأنه  بالر�سالة  اأي�سًا  وذكر  امليدان،  اإلى  مبا�سرة  وتتجه  دينق  تعبان  تتجاوز  املقدمة  الأ�سلحة 

اإر�شال غابرييل تانغ لإجراء الرتتيبات اللزمة. وك�شف ت�شرب الر�شالة عن النزاع الدائر لفرتة طويلة يف 

احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة )حيث اأن الر�شالة ُكِتبت با�شم قديت، وقاروث، وتانغ( 

وعن دعم اخلرطوم للمتمردين.

ال�سباط   كرر  حيث  قاكاه،  وب�سول  ال�سباط  بهوؤلء  مي�سفني  �سيوم  الإيقاد،  مفاو�سي  كبري  والتقى 

"غري  و�سالفا  رياك  باأن  �ساميون  فكتب  بذلك،  ر�سمية  ر�سالة  يقدموا  اأن  �سيوم  اإليهم  فطلب  �سكاويهم، 

رمزًا  يعتربهما  ال�سودان  جنوب  يف  ال�سعب  اأن  ]ب�سبب[  ال�سودان"  جنوب  يف  ال�سعب  اإلى  للبيع  قابالن 

ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�ص  يف  الأركان  هيئة  )رئي�ص  الفا�شلة"  والقيادة  والنق�شام  للكراهية 

2015(. كما رف�ص �شايون اأي�شًا عملية اأرو�شا لإعادة توحيد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، وقال باأن 

حمادثات ال�سالم يجب األ ُت�ستاأنف قبل اأن ت�سدر جلنة الحتاد الإفريقي تقريرها.  

وظهر رد رياك من خالل دعمه للم�ساحلة بالرغم من ادعائه اأن اأولئك ال�سباط يلتقون �سرًا باجلي�س 

ال�شعبي لتحرير ال�شودان وبعملء املخابرات لدى قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية بغر�ص مناق�شة الدعم 

الع�شكري، واأنهم كانوا يتلقون  متويًل من حكومة جمهورية جنوب ال�شودان. ولكن اأ�شلوب رياك الت�شاحلي 

انتهى بعد اأن األقى قاروث كلمة يف اإحدى الكنائ�س يف غامبيال، قال فيها اأنه مل يعد ينظر اإلى رياك كقائد 

غاتويت�س،  �ساميون  واأن  ال�سباط،  هوؤلء  مع  قتاله  جانبه يف  اإلى  �سيقفون  النوير  اأن  رياك  وافرت�س  له. 

وحتت �سغط زميله لو، وبعزله ع�سكريًا يف باجاك، �سوف لن يدعمهم، فاأعفى رياك قاروث وقديت من 

قيادتهما يف 21 متوز، وعني جيم�س كوانغ م�سوؤوًل عن العمليات يف هيئة الأركان، واأخذ على عاتقه م�سوؤولية 

ولكن  الإثيوبية،  الفيدرالية  لل�شرطة  تبعية ف�شفا�شة  قاروث وقديت حتت  ع  وُو�شِ اللوج�شت�شة.  اخلدمات 

قديت فر اإلى اخلرطوم خوفًا من اعتقاله. و�سرعان ما ظهر اأن اللواء اجليكاين  قاتويك بو�س، والذي كان 

يف ال�سابق مقربًا من �سالفا، وهو �سقيق حاكم اأعايل النيل، �ساميون كون الذي كان قد ان�سق من من�سبه 
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يف جهاز ال�ستخبارات التابع للجي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف واو، ومعه اللواء ماليث قاتالوك، وهو 

والدعاءات  احلني  ذلك  ومنذ  وقاثوث.  قديت  جانب  اإلى  وقفوا  قد  قاتاه  ت�ساول  واللواء  اللو،  قبيلة  من 

والدعاءات امل�سادة حول ولء �سباط احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة م�ستمرة. 

ويف 24 متوز قدمت الإيقاد للطرفني املتحاربني  "اتفاق ت�شوية" ون�شحتهما بالبدء باملفاو�شات يف 5 

اآب وباإمتامها قبل 16 اآب. وكان التفاق مفاجئًا ل�سببني، اأولهما، اأنه كاد اأن يت�سمن ذات الأحكام التي 

كانت قد رف�شتها حكومة جمهورية جنوب ال�شودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف 

�سهر اآذار، وثانيهما، اأنه ت�سمن املعتقلني ال�سابقني )با�ستثناء اأوياي دينق وماجاك داقوت(، على الرغم 

لتحرير  ال�سعبية  للحركة  عام  كاأمني  من�سبه  اإلى  اأموم  باقان  وعاد  جوبا  اإلى  عادوا  قد  كانوا  اأنهم  من 

ال�شودان. 

واملربرات  الأحكام  املعار�سة  ال�سودان  �سعب جنوب  �سربت حركة حترير  اآذار  �سهر  الواقع، ويف  ويف 

الأحكام  هذه  رياك  انتقد  وقد  ال�شودان،  جنوب  جمهورية  يف  النزاع  حل  حول  الإيقاد  لتفاق  الرئي�شية 

واملربرات مطوًل، وكرر اأنه لن يوقع على اأي اتفاق قبل اأن ت�سدر جلنة التحقيق التابعة لالحتاد الإفريقي 

تقريرها. ويف تلك الأثناء، قدم جمل�ص ال�شلم والأمن ن�شخ عن التقرير اإلى روؤ�شاء الوليات ورياك، وقدم 

من  اأوغندا،  �سمنها  من  اأع�ساء،  �سبعة  من  مكونة  ل جلنة  و�سكَّ املنف�سل،   معها طلب حممود ممداين 

اأجل تقدمي تو�سياتهم وتقدمي تقريرهم قبل نهاية �سهر اآب. وباملثل، هاجم رياك التفاق كونه مل يركز 

على الفيدرالية مبا يكفي، ومل يدع اإلى وقف اإطالق النار يف الوليات الغري تابعة لأعايل النيل الكربى، 

ومل ين�س على نزع �سالح القوات يف عوا�سم الوليات واحتوائها، كما اأنه ل ميكن توحيد القوات امل�سلحة 

النار  اإطالق  وقف  قبول  ميكن  ل  اأنه  قال  كما   .)2015 )م�شار،  ُعِر�ص  كما  �شهرًا  ع�شر  ثماين  بغ�شون 

رياك  املتمردة. وعلوة على ذلك، اعرت�ص  واملجموعات  الأوغندية  ال�شعبية  الدفاع  ان�شحاب قوات  قبل 

الكربى وبحر  ال�شتوائية  الكاملة على وليتي  ال�شيطرة  للحكومة  التي تركت  ال�شلطة  تقا�شم  على �شيغة 

قبليًا،  زعيمًا  لكونه  رياك  من  احلد  �ساأنه  من  ال�سلطة  لتقا�سم  كهذه  اتفاقيات  فتوقيع  الكربى.  الغزال 

اأنه بعد  اآماله يف الفوز يف النتخابات الرئا�سية يف نهاية املرحلة النتقالية. والأهم من ذلك،  وتقوي�س 

اأن قال رياك يف ال�سابق اأنه قد يعمل مع �سالفا، قال الآن اأن احلكومة قد فقدت �سرعيتها بتمديدها ولية 

�شالفا، وبعمليات القتل التي ارتكبتها يف جوبا. واأخريًا، اعرت�ص رياك على م�شاركة املعتقلني ال�شابقني 

يف املفاو�شات. ولكن اأن�شاره النوير رحبوا بتخ�شي�ص الأيقاد ح�شة ن�شبتها 53% يف حكومة اأعايل النيل 
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الكربى. ورياك واأن�شاره اأيدوا ب�شدة جلنة الر�شد والتقييم ل�شمان اإ�شراف املجتمع الدويل – وبدرجة 

كبرية الحتاد الإفريقي - على اأحكام التفاق و�سمان تنفيذها بالوقت املنا�سب.

اتفاق  ب�شاأن  القرار  اتخاذ  اإلى  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  حاجة  جعل  وما 

الت�شوية اأكرث تعقيدًا، كان النق�شامات الداخلية املتنامية، التي امتدت اإلى �شعبة جمل�ص �شيوخ النوير الذي 

يراأ�سه غابرييل يول، والذي يت�سمن غابرييل ت�سان�سون، ومايكل ماريو، وتيموي توت، و�سارة نياناث يانغ. 

ففي 30 متوز، عقد جمل�ص ال�شيوخ النوير اجتماعًا مكثفًا مع رياك ا�شتمر لع�شرة �شاعات، ولكن رياك 

مل يوافق على اإنهاء هيمنته الفردية على احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة، اأو ا�ستعادة 

ر على  ال�سباط اأو تركهم يح�سرون ت�ساورات اإتفاق الإيقاد يف باجاك، فقط لإعادة قبول الت�سوية التي ُتف�سَّ

ترحيبه بعودة ال�سباط اإلى احلزب، ولي�س تغيريًا ملواقفه. 

التفاق،  رياك  وهاجم  رياك.  اختارهم  مندوب   120 ومب�ساركة  اآب   2 يف  باجاك  م�شاورات  وبداأت 

ولكن  كيني.  مارتن  اللواء  بقيادة  ال�ستوائيني  بع�س  با�ستثناء  القليل  وتبعهما  اأجنلينا،  بذلك  ودعمته 

هناك �سبب وجيه لل�سك بعدم م�سداقية رياك يف معار�سته للحكومة، وباأن هذه املعار�سة كانت خمططة 

احلكومة.  مع  املعار�شة  ال�شودان  جنوب  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  التفاو�شي  املوقف  لتح�شني  وم�شممة 

اإلى  تدعو  التي  القرارات  مرروا  اأنهم  من  بالرغم  التفاق،  على  العظمى من احل�شور  الأغلبية  ووافقت 

الكربى  النيل  لأعايل  تابعة  الغري  الوليات  املعار�شة يف  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  متثيل احلركة 

ال�شبعة بن�شبة 33%، ومرروا اأي�شًا القرارات التي تن�ص على دمج اجلي�ص بفرتة زمنية مقدارها 30 �شهر، 

التعديلت  و�شع  يكن  مل  ولكن  بالفيدرالية.  التفاق  التزام  من  تعزز  التي  الأحكام  على  وافقوا  وكذلك 

وا�شحًا، ولكن معظم احلا�شرين الذين اأجرى املوؤلف معهم مقابلت قالوا باأنهم كانوا �شيقبلون بالتفاق 

حتى واإن مل ي�شاَدق على التعديلت خلل املفاو�شات. ولي�ص مفهومًا كيف قبل احلا�شرون اأن يقود �شالفا 

احلكومة النتقالية بعد اأن كانت م�شاألة اإزالة �شالفا حمور معار�شتهم منذ بداية ال�شراع. وعلى الرغم من 

اأن رياك قال اأنه يوافق �سالفا الراأي يف اأنه ل ينبغي العرتاف باملعتقلني ال�سابقني، كما ورد يف ر�سالة اإلى 

هايل ماريام، ولكن تعبان كان يوؤمن بخلف ذلك، ف�شارك املعتقلون ال�شابقون باملفاو�شات.  

ويف اأوائل �سهر اآب، قبلت قيادة احلركة ال�سعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�سة التفاق ذاته الذي 

كانت قد رف�سته قبل اأربعة �سهور، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى �سعف الروح املعنوية الناجتة عن النق�سامات 

اإلى  والفتقار  الوحدة،  ولية  يف  بها  حلقت  التي  الفادحة  واخل�شائر  وال�شيا�شية،  الع�شكرية  �شفوفها  يف 
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الكربى.  النيل  لأعايل  تابعة  الغري  الوليات  يف  الدعم  من  الأدنى  احلد  من  اأكرث  ح�سد  وعدم  ال�سالح، 

فقبول التفاق مل يكن ب�سبب الأحكام الواردة فيه، اأو ب�سبب اجلهود الديبلوما�سية الدولية، اأو حتت �سغط 

من الرئي�س الب�سري، اأو ب�سبب التهديد بخطة وهمية بديلة يف حال رف�س املتحاربون التفاقية، وكل تلك 

اأن رياك قال باأن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان �شرتف�ص التفاق واأن  الق�شايا كانت مطروحة. ومع 

احلرب �شت�شتمر – وقد وافقه هذا الراأي معظم املراقبني يف ذلك الوقت – وكان هناك قليل من ال�شكوك 

حول التزام رياك بالت�شوية التفاو�شية ب�شاأن ال�شراع، هذا الأ�شلوب جعل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب 

ال�شودان املعار�شة �شريعة التاأثر بتغيري مواقف املجمتع الدويل وحكومة جمهورية جنوب ال�شودان.

لتحرير جنوب  ال�شعبية  احلركة  قيادة  من  توت  وتيموثي  �شانقزون  غابرييل  رياك  اأعفى  اآب،   7 ويف 

ال�شودان املعار�شة. وا�شتمر ال�شيا�شيون املن�شقون الذين مقرهم يف نيفا�شا )ومن بينهم النويري الأمريكي 

الذي نادى لوقت طويل من اأجل ا�ستقالل النوير ديفيد دي �ساند( وال�سباط املن�سقون يف اخلرطوم يف 

تاأييد مطالبات النوير دوليًا بالتوافق، اإل اأنهم كانوا من�شغلني يف ت�شكيل تنظيماتهم ال�شيا�شية والع�شكرية 

املنف�شلة.

وتقديرًا لحتمال اأن يوقع رياك واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة اتفاق الت�شوية، 

رئي�س  مو�سيفيني  الرئي�س  دعا  لها،  الدويل  املجتمع  اإدانة  يف  وتت�سبب  توقيعه  عن  احلكومة  متتنع  واأن 

اإلى كامبال يف 11  الوزراء هايل ماريام، والرئي�ص كينياتا، ووزير اخلارجية ال�شوداين ابراهيم غندور 

التي  اأكرث مواءمة للحكومة ولأوغندا. فطالب بتمديد املهلة املحددة  اأن يجعل التفاق  اآب، حيث حاول 

اأعايل النيل الكربى، وبتوزيع ال�شلطة على امل�شتوى  تنتهي ب 17 اآب، وبعدم تقا�شم ال�شلطة يف وليات 

املعار�شة، وعدم  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  للحركة  للحكومة، و%33  اأ�شا�ص %53  التنفيذي على 

"بدول خط اجلبهة" وهي  نزع ال�سالح يف جوبا ويف العوا�سم الإقليمية، واأن تتحمل الدول التي ت�سمى 

الأمور يف  تلك  تكتمل  واأن  القوات،  ودمج  الأمنية  الرتتيبات  م�شوؤولية  واأوغندا  وال�شودان  وكينيا  اإثيوبيا 

وافقتا عليه  قد  وكينيا  اإثيوبيا  اأن  يبدو  ولكن  باقرتاح كهذا،  ال�سودان  ير�سى  ولن  اأ�سهر.  غ�سون ثالثة 

مبداأيا. وردًا على ذلك، دعا رياك تابعيه اإلى اجتماع يف 14 اآب وقال لهم اأن احلركة ال�شعبية لتحرير 

جنوب ال�شودان املعار�شة ل يكنها اأن تقبل عرو�ص مو�شيفيني، ول اأن تقبل للحزب اأن يتعر�ص للإدانة 

وللعزلة الدولية. ولكن وراء الكوالي�س، كانت خمططات مو�سيفيني تتعر�س لعوائق، ولذلك، ُعِر�ست اأمام 

الطرفني املتحاربني ت�شوية ثالثة. 
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ويف هذا امل�شروع تكون ن�شبة التمثيل 40/46 يف وليات اأعايل النيل الكربى مل�شلحة احلكومة، وتختار 

احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة حاكمي اأعايل النيل والوحدة وحت�شل على ن�شبة متثيل 

15% يف الوليات ال�شبعة الأخرى، يف حني ي�شمن املعتقلون ال�شابقون ن�شبة متثيل 7% على م�شتوى الولية 

مت  ولكن  الكربى،  النيل  لأعايل  تابعة  الغري  الوليات  يف  املطلوب  الرمزي  متثيله  رياك  وك�سب  والوطن. 

كما خ�شرت  الكربى،  النيل  اأعايل  املعار�شة يف  ال�شودان  لتحرير جنوب  ال�شعبية  اإنقا�ص متثيل احلركة 

احلركة جونقلي، الأمر الذي �شرعان ما اأ�شبح م�شدر قلق كبري بالن�شبة لل�شكان اللو النوير الذين يتمتعون 

بنفوذ كبري. ومع ذلك، بدا الأمر وكاأن احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة �شتوافق على 

التفاق واأن احلكومة �سرتف�سه.

ولده�شة املتحاربني، ا�شتطاع الرئي�ص الب�شري يف اللحظة الأخرية اأن يدرج حكمًا اإ�شافيًا يف التفاق، 

حيث دعا من خلل ذلك احلكم اإلى  “نزع �سالح اجلبهة الثورية ال�سودانية وترحيلهم من قبل اجلهات 

الفاعلة يف الولية التي كانت داعمة قبل الفرتة النتقالية.” واأو�شح هذا احلكم الإ�شايف التحديات التي 

ذلك  تنفيذ  اأجل  من  ال�سغط  على  عازمون  اأنهم  ال�سودانيون  الدبلوما�سيون  واأو�سح  التفاق،  تواجه  قد 

احلكم. وا�شتمر ف�شل اتفاق ال�شلم ال�شامل يف مطاردة جهود �شناع ال�شلم.

وكان �سالفا خائفًا من اأن يتم اعتقاله ومن ال�سغوطات التي قد مُتار�س عليه لكي يوقع، لذا مل يح�سر 

اإلى اأدي�ص اأبابا يف 13 اآب للتفاو�ص مع رياك كما طلبت الإيقاد، وكذلك مل يح�شر بعد ذلك بيومني قمة 

الإيقاد لروؤ�ساء الدول اإل بعد اأن اأ�سر عليه مو�سيفيني.

اأكد ذلك  وما  يتم،  لن  التفاق  اأن  العام  الراأي  كان  اآب،  وافق 17  الذي  النهائي  املوعد  اقرتاب  ومع 

ال�شتنتاج اأن احلكومة كانت تنظم مظاهرات معادية لل�شلم يف جنوب ال�شودان، وكان التلفزيون الوطني 

يبث دون توقف تغطية ملنتقدي التفاق. ولكن ما اأثار ده�سة اجلميع اأنه، وقبل منت�سف ليل 16 اآب، وافق 

رياك و�سالفا على اخلطوط العري�سة لالتفاق، وتقرر اأن يكون حفل التوقيع الر�سمي يف ال�سباح. وبحلول 

ال�سباح، كانت معار�سة التفاق يف حكومة جمهورية جنوب ال�سودان قد تر�سخت، وبحلول الع�سر عاد 

�شالفا اإلى جوبا بعد اأن وعد باأن يعود اإلى اأدي�ص اأبابا لتوقيع التفاق خلل خم�شة ع�شر يومًا، واإن بدا ذلك 

م�ستبعدًا. واأف�سل ما ا�ستطاع الو�سطاء انت�ساله من تلك الق�سية هو اتفاق بني احلركة ال�سعبية لتحرير 

جنوب ال�شودان املعار�شة واملعتقلني ال�شابقني الذين مل يكن لديهم قوات م�شلحة، وكل ما كان لديهم عدد 

قليل من الأن�شار، والقليل من املربرات لكي ي�شاركوا باملفاو�شات. 
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ومع ذلك، اعتربت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة اأن التفاق حقق جناحًا 

ملجرد اأن تنظيمهم مل يتحطم ولأنهم ي�ستطيعون اأن يتطلعوا اإلى املجتمع الدويل وهو ي�ستخدم �سلطته يف 

ب برياك ك�سانع لل�سالم. ولكن مل ُينَظر بالتعديالت  التاأثري على حكومة جمهورية جنوب ال�سودان حني ُرحنِّ

التي و�سعوها، كما اأنه مبنحهم خم�سني مقعد يف املجل�س الوطني اأ�سبحوا ي�سكلون اأقلية وا�سحة، ومل يكن 

لديهم متثيل يف جمل�س الأقاليم، ومكا�سبهم القليلة ل ميكن اأن تربر اخل�سائر الفادحة يف الأرواح والدمار 

الذي حل خلل الأ�شهر الع�شرين املن�شرمة.  

ومن املثبت اأن اأكرب نقاط �سعف التفاق عدم تناوله للمطالب ال�سعبية للنوير يف اإزالة �سالفا واإنهاء هيمنة 

احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان على البالد. وتلك الق�سايا ركز عليها ال�سباط وال�سيا�سيون املن�سقون يف 

احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة عند اإدانتهم ملا اعتربوه "اتفاق ا�شت�شلم". و�شرعان ما 

اأ�سبحت خ�سارة من�سب حاكم جونقلي وا�ستحواذ احلكومة عليه، �سهم كبريعلى دروع املن�سقني.

ودعا �شالفا الإيقاد و�شخ�شيات بارزة اأخرى اإلى جوبا يف 26 اآب لي�سهدوا على توقيعه على التفاق. 

ولكنه على الفور اأثار ال�سكوك حول التزامه بالتفاق عندما اأ�سدر بيانًا مف�ساًل من العرتا�سات، واأو�سح 

من  تتهرب  اأن  احلكومة  اأن حتاول  من  املتحدة  الوليات  فخ�سيث  بالإكراه.  كان  التفاق  على  توقيعه  اأن 

ت�شريع  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  يف  الأمن  جمل�ص  موافقة  على  للح�شول  ت�شعى  اأنها  اأعلنت  لذا  التزاماتها، 

اتفاق  توقيع  تزامن  الأثناء،  تلك  ويف  ذلك.  على  عار�شتا  واأنغول  رو�شيا  ولكن  العقوبات،  من  جمموعة 

ال�سباط  وادعى  النيل،  طول  على  القتال  ت�سعيد  مع  العدائية  لالأعمال  الدائم  الوقف  واتفاق  ال�سالم 

وال�شيا�شيون املن�شقون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة والذين يعملون حتت ت�شميات 

جديدة " القوات امل�شلحة جلنوب ال�شودان" ثم "اجلبهة الديقراطية الفدرالية" اأن اأولئك من يقاتلون 

القوات احلكومية هم متوائمون معهم.

و كما حدث عند توقيع اتفاق ال�سالم ال�سامل، اعرتف موؤيدو التفاق بنقاط �سعفه، وادعوا باأن توقيعه 

يثل خطوة اأولى مهمة. وباأي حال، اإذا مل يخرج التفاق بالكامل عن امل�شار، فيمكن التنبوؤ باأن املجتمع 

الدويل �سيكر�س معظم طاقاته يف حماولة اإبقائه على امل�سارال�سحيح. ولكن ما كان املجتمع الدويل يحاول 

اإبقاءه على امل�سار، هو اتفاق ُيعاد فيه ال�سيا�سيون ذاتهم اإلى ال�سلطة، الأمر الذي اأثبت جمددًا اأن الطريق 

اإلى ال�شلطة يف ال�شودان وجنوب ال�شودان كان من خلل احلرب وما تبعها من ال�شرعية التي منحها �شناع 

ال�شلم الدوليون.
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لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الت�شوية  اتفاق  قدم  ال�شامل،  ال�شلم  اتفاق  توقيع  عند  احلال  كان  وكما 

ال�شودان موقعًا مهيمنًا يف احلكومة، واأكد جمددًا على اأن جنوب ال�شودان دولة ذات حزب واحد. ويبدو اأن 

م�شتقبل اتفاق الإيقاد لت�شوية ال�شلم، وم�شتقبل جنوب ال�شودان لن يكونا اإيجابيني اإذا مل يحدث اإعادة 

هيكلة كاملة للدولة ومل ُيلَتزم بالتحول الديقرطي- الأمران اللذان يبدوان م�شتبعدان. 
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احلوا�شي

هذه الورقة تلتزم عمومًا بالتفاقية بني ال�شودان وجنوب ال�شودان والتي تتناول الإ�شارة اإلى ال�شخ�شيات من خلل   1
اأ�شمائهم الأولى )مع مراعاة ال�شتثناءات(.
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اإثيوبيا، 28 ت�شرين   4 مقابلت اأجراها املوؤلف مع مقاتلي اجلي�ص الأبي�ص الذين يحملون �شهادات جامعية، غامبيل، 

الثاين 2014. 
مقابلة اأجراها املوؤلف مع اللواء غابرييل تانق، اأدي�ص اأبابا، 14 حزيران 2015.  5
مقابلة اأجراها املوؤلف مع رياك م�شار، اأدي�ص اأبابا، 9 حزيران  2015.  6
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مقابلة اأجراها املوؤلف مع رياك م�شار، 9 حزيران 2014.  8
 مقابلة اأجراها املوؤلف مع رياك م�شار، اأدي�ص اأبابا، 9 حزيران 2014.   9

مقابلة اأجراها املوؤلف مع اللواء غابرييل تانق، باجاك، 12 كانون الأول 2014.  10
مقابلة اأجراها املوؤلف مع اإيزيكيل لول، اأدي�ص اأبابا، 2 حزيران 2015.  11
مقابلة اأجراها املوؤلف مع تعبان دينق، اأدي�ص اأبابا، 9 حزيران 2015.   12
مقابلة اأجراها املوؤلف مع رياك م�شار، اأدي�ص اأبابا، 9 حزيران 2015.  13
مقابلة اأجراها املوؤلف مع جون لوك، ع�شو وفد املعتقلني ال�شيا�شيني ال�شابقني، اأدي�ص اأبابا، 10 حزيران 2015.  14
مقابلة اأجراها املوؤلف مع اللواء بيرت قديت، اأدي�ص اأبابا، 4 حزيران 2015.  15
مقابلة اأجراها املوؤلف مع اللواء قاروث قاتكوث، 13 حزيران 2015، اأدي�ص اأبابا.  16
مقابلة اأجراها املوؤلف مع يني ثيانق من منتدى جنوب ال�شودان الديقراطي، 16 حزيران 2015، اأدي�ص اأبابا.  17
مقابلة اأجراها املوؤلف مع اللواء قاروث قاتكوث، 13 حزيران 2015، اأدي�ص اأبابا.  18
كما �شهد املوؤلف، 10 كانون الأول 2014.  19
مقابلة اأجراها املوؤلف مع اأقرن روال، حاكم ولية لول، اأدي�ص ابابا، 2 حزيران 2015.  20
دعا مو�شيفيني احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�شودان املعار�شة يف 29 اآب 2015، ولكن رياك مل يح�شر )�شودان   21

تريبيون، 2015 اإي(.
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نبذة عن املوؤلف

جون يانغ وهو كندي يحمل �شهادة الدكتوراه يف العلوم ال�شيا�شية . عمل يف القرن الإفريقي منذ العام 

يف  الفالحني  ثورة  كتابني،   ن�سر  وقد  واأكادميي.  وم�ست�سار،  ال�سالم،  ومراقب  و�سحفي،  كمعلم،   1986
 )1997 كامربدج،  جامعة  )مطبعة   1991 اإلى   1975 من  تيغراي  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  اإثيوبيا: 
وم�شري ال�شودان: اأ�شباب ونتائج عملية ال�شلم الفا�شدة )زيد، 2012(. كما له العديد من املقالت حول 

ال�شراعات الإقليمية، وعمليات ال�شلم، واحلكامة. 
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�شكر وتقدير

يود املوؤلف اأن يعرب عن امتنانه لبول قاتكوث، املتحدث ال�سابق با�سم قوات دفاع جنوب ال�سودان، والع�سو 
يف برملان حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ملا قدمه من م�ساعدة.
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م�شح الأ�شلحة ال�شغرية

الأدلة  اإلى  وبال�ستناد  بحيادية  املعرفة  خلق  مهمته  للتميز  عاملي  مركز  هو  ال�سغرية  الأ�سلحة  م�سح 
اإلى  بالن�شبة  امل�شح  امل�شلح. ويثل  والعنف  ال�شغرية  الأ�شلحة  نواحي  كل  ال�شلة، حول  وال�شيا�شات ذات 
احلكومات و�شناع ال�شيا�شات والباحثني وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة م�شدرًا دوليًا رئي�شيًا للخربات 
الدرا�شات  امل�شح يف معهد  ويقع  امل�شلح.  والعنف  ال�شغرية  الأ�شلحة  والتحليلت حول ق�شايا  واملعلومات 

العليا للدرا�شات الدولية والتنموية يف جنيف، �شوي�شرا.
ال�شوي�شرية  وزارة اخلارجية  ويعمل بدعم من  العام 1999،  ال�شغرية يف  الأ�شلحة  تاأ�ش�ص م�شح  وقد 
ونيوزلندا  وهولندا  واأملانيا  وفرن�شا  وفنلندة  والدمنارك  وبلجيكا  اأ�شرتاليا  من  كل  حكومات  وم�شاهمات 
والرنويج واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية والحتاد الأوروبي، كما كان املركز قد تلقى �شاكرًا 
فيما م�شى دعمًا من حكومات كل من كندا واإ�شبانيا وال�شويد بالإ�شافة اإلى العديد من املوؤ�ش�شات والهيئات 

�شمن نظام الأمم املتحدة.
ويعمل يف امل�شح موظفون دوليون من ذوي اخلربات يف جمالت الدرا�شات الأمنية، والعلوم ال�شيا�شية، 
والقانون، والقت�شاد، والدرا�شات التنموية، وعلم الجتماع، وعلم الإجرام. كما يتعاون املركز مع �شبكة 

من الباحثني واملوؤ�ش�شات ال�شريكة واملوؤ�ش�شات الغري حكومية واحلكومات يف اأكرث من 50 دولة. 

م�شح الأ�شلحة ال�شغرية

معهد الدرا�شات العليا للدرا�شات الدولية والتنموية
Small Arms Survey

Graduate Institute of International And Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène – Rigot 2E

1202 Geneva
Switzerland

هاتف: 5777 908 22 41 +
فاك�ص: 2738 732 22 41 + 

sas@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
    www.smallarmssurvey.org :املوقع الإلكرتوين



 72     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 39

)HSBA( م�شروع التقييم الأ�ش��شي لالأمن الب�شري

م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري (HSBA) يف ال�شودان وجنوب ال�شودان هو م�شروع بحثي ممتد 
زمنّيًا ل�سنوات عديدة، حتت اإدارة م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية البحثي امل�ستقل التابع للمعهد العايل 
للدرا�شات الدولية والتنمية. ومت تطوير م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري يف تعاون مع احلكومة 
غري  ال�شريكة  واجلهات  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�شودان،  يف  املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية 
احلكومية. ومن خلل الإنتاج والن�شر الن�شطني للبحوث امليدانية املنا�شبة، يدعم هذا امل�شروع املبادرات 
الرامية للحد من العنف، مبا يف ذلك برامج نزع ال�سالح والت�سريح واإعادة الإدماج واخلطط التحفيزية 
لعمليات جتميع الأ�سلحة من املدنيني، اإلى جانب اإ�سالح قطاع الأمن والتدخالت املوجهة ملكافحة ت�سريب 

الأ�شلحة عرب ال�شودان. ويقدم امل�شروع اإر�شادات بخ�شو�ص 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 يف ال�شودان ويف املناطق الواقعة على طول حدوده. كما يقدم اأي�شًا موجزًا لكل 
العمل واملوجز  املنا�سب. وورقة  الوقت  القراءة، ويف  الأ�سا�سية ب�سيغة �سهلة  املعلومات  عدد يحتوي على 

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

�سوي�سرا، والذي لوله ملا مت الإ�سطالع مب�سروع التقييم الأ�سا�سي لالأمن الب�سري على نحو فعال.   
من�شق   ،Khristopher Carlson كارل�شون  بكري�شتوفر  الت�شال  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد 

م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري
م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies

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

 khristopher.carlson@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
http:// www.smallarmssurveysudan.org :املوقع اللكرتوين
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ملخ�ش�ت الأعداد
العدد 1، اأيلول/�شبتمرب 2006
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ال�شلم ال�شامل

العدد 2، ت�شرين الأول/اأكتوبر 2006
املجموعات امل�شلحة يف ال�شودان: قوات الدفاع عن جنوب ال�شودان يف اأعقاب اإعلن جوبا

العدد 3، )الإ�شدار الثاين(، �شباط/فرباير 2007
درا�سة حتليلية لنزع �سالح املدنيني بولية جونقلي: التجارب والتداعيات الأخرية

العدد 4، كانون الأول/دي�شمرب 2006
ل حوار ول تعهدات: اأخطار دبلوما�شية الآجال الأخرية بالن�شبة اإلى دارفور

العدد 5، كانون الثاين/يناير 2007
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العدد 6، اأيار/مايو 2007
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العدد 17، اأيار/مايو 2011
الإخفاقات والفر�س: اإعادة النظر يف نزع ال�سالح والت�سريح واإعادة الإدماج يف جنوب ال�سودان

العدد 18، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011
القتتال على الغنائم: حركات التمرد امل�شلحة يف منطقة اأعايل النيل الكربى

العدد 19، ني�شان/ابريل 2012
ال�سعي اإلى ال�سالح: تدّفق الأ�سلحة وحيازتها يف جنوب ال�سودان

العدد 20، اأيلول/�شبتمرب 2012
الأعمال جتري كاملعتاد : تدفق الأ�شلحة اإلى دارفور ما بني عامي 2009 و2012

العدد21، ت�شرين الأول/اأكتوبر 2012
جاري وعدوي: العنف القبلي يف جونقلي

العدد 22، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013
البندول يتاأرجح: �سعود وهبوط امللي�سيات املتمردة يف جنوب ال�سودان

العدد 23: متوز/يوليو 2014
اإجراءات اإحرتازية: تدابري الأمن املحلية يف اأعايل النيل الكربى
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اأوراق العمل
العدد 1، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2006

قوات الدفاع جنوب ال�شودان ع�شية اإعلن جوبا
بقلم جون يونغ

العدد 2، �شباط/فرباير 2007
العنف وا�شتهداف ال�شحايا يف جنوب ال�شودان: ولية البحريات يف فرتة ما بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل

بقلم ريت�شارد جارفيلد
العدد 3، اآيار/مايو 2007

جبهة ال�سرق والكفاح �سد التهمي�س
بقلم جون يونغ

العدد 4، اآيار/مايو 2007
حدود بال�شم فقط: جتارة الأ�شلحة واملجموعات امل�شلحة على حدود جمهورية الكونغو الديقراطية وال�شودان

بقلم جو�شوا مارك�ص
العدد 5، اآيار/مايو 2007

اجلي�ص الأبي�ص: مقدمة وا�شتعرا�ص
بقلم جون يونغ

العدد 6، متوز/يوليو 2007
انق�شموا هزموا: ت�شرذم املجموعات املتمردة يف دارفور

بقلم فكتور تاّنر وجريوم توبيانا
العدد 7، متوز/يوليو 2007

توترات ال�شمال – اجلنوب واآفاق العودة اإلى احلرب
بقلم جون يونغ

العدد 8، اأيلول/�شبتمرب 2007
جي�ص الرب للمقاومة يف ال�شودان: تاريخ وملحات

بقلم ماريكه �سومريو�س
العدد 9، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2007

املجموعات امل�شلحة على حدود ال�شودان ال�شرقية: ا�شتعرا�ص وحتليلت
بقلم جون يونغ

العدد 10، كانون الأول/دي�شمرب 2007
ثورة املنظمات �سبه الع�سكرية: قوات الدفاع ال�سعبي

بقلم ياغو �شاملون
العدد 11، كانون الأول/دي�شمرب 2007

العنف وال�ستهداف بالأذى بعد نزع �سالح املدنيني: حالة جونقلي
بقلم ريت�شارد غارفيلد

العدد 12، ني�شان/ابريل 2008
حرب ت�شاد – ال�شودان بالوكالة و)درفرة( ت�شاد: اأ�شاطري وحقائق

بقلم جريوم توبيانا
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العدد 13، حزيران/يونيو 2008
خملفات العنف: انعدام الأمن يف وليتي ال�ستوائية الو�سطى و�سرق ال�ستوائية ال�سودانيتني

بقلم ماريكه �سومريو�س
العدد 14، متوز/يوليو 2008

ِقيا�ص اخلوف وانعدام الأمن: وجهات نظر حول العنف امل�شلح يف �شرق ال�شتوائية وتوركانا ال�شمالية
بقلم كلري مك ايفوي وريان موري
العدد 15، اأيلول/�شبتمرب 2008

نزاع واأ�سلحة وع�سكرة: ديناميات خميمات النازحني يف دارفور
بقلم كليا كاهن

العدد 16، كانون الثاين/يناير 2000
طلقات يف الظالم: حملة نزع �سالح املدنيني يف جنوب ال�سودان لعام 2008

بقلم اآدم اأوبراين
العدد 17، حزيران/يونيو 2009

ما بعد »اجلنجويد«: فهم ملي�شيات دارفور
بقلم جويل فلينت

العدد 18، اأيلول/�شبتمرب 2009
اللتفاف حول القانون: تدفق الأ�شلحة اإلى ال�شودان يف مرحلة ما بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل

بقلم مايك لوي�ص
العدد 19، كانون الثاين/يناير 2010

اخلطابة والواقع: ف�شل حل ال�شراع يف دارفور
بقلم جويل فلينت

العدد 20، ني�شان/ابريل 2010
م�شتقبل غام�ص: النزاع امل�شلح يف جنوب ال�شودان

بقلم كلري ماكفوي واأميل ليربن
العدد 21، حزيران/يونيو 2010

توقعات غري واقعية: التحديات احلالية لإعادة الدمج يف جنوب ال�شودان
بقلم جويل برثفيلد

العدد 22، ت�شرين الأول/اكتوبر 2010
احلرب الأخرى: ال�شراع العربي الداخلي يف دارفور

بقلم جويل فلينت
العدد 23، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2010

احلاجة اإلى املراجعة: مراحل حتول اجلي�ص ال�شعبي لتحرير ال�شودان (SPLA) من 2006 حتى 2010، وما بعد ذلك
بقلم ريت�شارد راندز

العدد 24، �شباط/فرباير 2011
نزع ال�سالح والت�سريح واإعادة الإدماج (DDR) يف ال�شودان: اإجنازات متوا�شعة بعد فوات الأوان؟

بقلم رايان نيكولز
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العدد 25، اآذار/مار�س 2011
نبذ املتمّردين: الأبعاد املحلية والإقليمية للتقارب بني ت�ساد وال�سودان

بقلم جريوم توبيانا
العدد 26، حزيران/يونيو 2011

تاأ�شي�ص حقائق على الأر�ص: ديناميات ال�شراع يف اأبيي
بقلم جو�شوا كريز

العدد 27، حزيران/يونيو 2012
مهّمة قيد الإجناز: تطوير قوات الأمن يف جنوب ال�سودان حتى �سباط/ فرباير 2012

بقلم جون اأ. �شنودن
العدد 28، متوز/يوليو 2012

دارفور املن�سية: اأ�ساليب قدمية ولعبون جدد
بقلم كلوديو غراميزي وجريوم توبيانا

العدد 29، ني�شان/ابريل 2013
راع يف جنوب ُكْرُدفان حرٌب جديدة واأعداء ُقداَمى: ديناميات ال�سّ

بقلم كلوديو غراميزي وجريوم توبيانا
العدد 30، متوز/يوليو 2013

اخلطوط الفا�سلة: الرعي وال�سراع على طول احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان 
بقلم جو�شوا كريز

العدد 31، كانون الأول/دي�شمرب 2013
الطريق امل�شدود: ال�شراع يف ولية النيل الأزرق

بقلم كلوديو غراميزي
العدد 32، اآيار/مايو 2014

اقتفاء الأثر: تعقب الأ�سلحة والذخائر يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
بقلم جونا ليف واإميل ليربن

العدد 33، اأيلول/�شبتمرب 2014
اجلبهة الثورية ال�شودانية: تقدمي ونظرة موجزة

بقلم اأندرو ماك كات�شيون
العدد 34، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014

حدود خمتلف حولها: توتر م�ستمر حول حدود ال�سودان / جنوب ال�سودان
بقلم جو�شوا كرايز

العدد 35، اآذار/مار�س 2015
حقيقي لكنه ه�س: منطقة البيبور الإدارية الكربى

بقلم كلوديو تودي�شكوبي
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العدد 36، مايو/ اأيار 2015
التنمية املوؤجلة: �شرق ال�شودان بعد اإتفاق �شلم �شرق ال�شودان،

من اإعداد م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية
العدد 37، متوز/يوليو 2015

اخل�سوع للهجوم دون الإخ�ساع  للرقابة؟ ت�سريب الأ�سلحة والذخرية من قوات حفظ ال�سالم يف ال�سودان 
وجنوب ال�شودان، 2002- 2014، بقلم اإريك بريمان وميهيل راكوفيتا

العدد 38، اآب 2015
جبهتان، وحرب واحدة: ن�شوء ال�شراع يف املنطقتني، 2014- 2015

بقلم بيناديتا دي األي�شي
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من�شورات اأخرى مل�شح الأ�شلحة ال�شغرية

اأوراق عر�شية
اإعادة الت�شليح يف �شرياليون: عام واحد بعد اتفاق لومي لل�شلم، بقلم اإيريك بريمان، كانون الأول . 1

2000
�شامي . 2 بقلم  وتدمريها،  الأ�شلحة  جمع  برامج  ا�شتعرا�ص  املجتمع:  من  ال�شغرية  الأ�شلحة  اإزالة 

فالتا�ص، وغلني مكدونالد، وكاميل وا�شزينك، متوز 2001
ال�شوابط القانونية ب�شاأن الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة يف جنوب �شرق اآ�شيا، بقلم كاثرين . 3

كرامار )مع منظمة اللعنف الدولية بجنوب �شرق اآ�شيا(، متوز 2011
الولية، . 4 �شفافية  �شجل  ال�شغرية:  والأ�شلحة  الأ�شلحة اخلفيفة  ال�شادرات من  ال�شوء على  ت�شليط 

بقلم ماريا هوغ، ومارتن لنغفاد�سلني، ولورا لومب، ونيك كار�س )مع املبادرة الرنويجية حول نقل 
الأ�شلحة ال�شغرية (NISAT)(، كانون الثاين 2002

ر�شا�شات طائ�شة: تاأثري �شوء ا�شتخدام الأ�شلحة ال�شغرية يف و�شط اأمريكا، بقلم ويليام غودنيك، . 5
مع روبرت موغا وكاميل وا�شزينك، ت�شرين الثاين 2002

بقلم . 6 جورجيا،  جمهورية  يف  وال�شراع  ال�شغرية  الأ�شلحة  انت�شار  البندقية:  فوهة  من  ال�شيا�شة 
�شبريو�ص دييرتو، ت�شرين الثاين 2002

و�شع �شيا�شة عامة عاملية: حالة الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة، بقلم اإدوارد لورن�ص ،رات�شيل . 7
�شتوهل، كانون الأول 2002

الأ�سلحة ال�سغرية يف املحيط الهادئ، بقلم فيليب األبريز وكونور تويفورد، اآذار 2003. 8
الطلب، واملخزونات، وال�سوابط الجتماعية: الأ�سلحة ال�سغرية يف اليمن، بقلم ديريك ب. ميلر، . 9

اأيار 2003
ما وراء الكل�شينكوف: اإنتاج الأ�شلحة ال�شغرية، و�شادراتها، واملخزونات يف رو�شيا الحتادية، بقلم . 10

مك�سيم بيادو�سكني، مع ماريا هوغ واآنا ماتفيفا، اآب 2003
يف ظل وقف اإطلق النار: تاأثري توفر الأ�شلحة ال�شغرية و�شوء ا�شتخدامها يف �شريلنكا، بقلم كري�ص . 11

�شميث، ت�شرين الأول 2003
الأ�شلحة ال�شغرية يف قريغيز�شتان: النت�شار يف مرحلة ما بعد الثورة، بقلم نيل مكفارلني و�شتينا . 12

والرو�شية  القريغيز�شتانية  باللغة  اأي�شًا  متوفر   ،ISBN 2-8288-0076-8  ،2007 اآذار  تورجي�شني، 
)وُطبع يف البداية كقريغيز�شتان: الأ�شلحة ال�شغرية خارجة عن املاألوف يف اآ�شيا الو�شطى؟ بقلم 

نيل مكفارلني و�ستينا تورجي�سن، �سباط 2004(
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يديت . 13 بقلم  �شرقها،  وو�شطها وجنوب  اأوروبا  �شرق  والأ�شلحة اخلفيفة يف  ال�شغرية  الأ�شلحة  انتاج 
ISBN 2-8288-0057-1 ،2014 كي�ص، ت�شرين الأول

تاأمني انتقال هايتي: ا�ستعرا�س اإنعدام الأمن الب�سري واحتمالت نزع ال�سالح، والت�سريح، واإعادة . 14
ISBN 2-8288-0066-0 ،ثة دَّ الإدماج، بقلم روبرت موغا، ت�شرين الأول 2005، حُمَ

بنادق كامتة لل�شوت: وجهات النظر املحلية حول الأ�شلحة ال�شغرية والعنف امل�شلح يف املجتمعات . 15
الريفية يف اجلزر الواقعة جنوب املحيط الهادئ، حترير اإميل لوبران وروبرت موغا، حزيران 2055، 

ISBN 2-8288-0064-4

خلف �شتار من ال�شرية: اإنتاج الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة الع�شكرية يف غرب اأوروبا، بقلم . 16
ISBN 2-8288-0065-2 ،2005 رينهبلد ويدا�شر، ت�شرين الثاين

الطريق اإلى ال�شتقرار يف طاجك�شتان: انخفا�ص انت�شار الأ�شلحة ال�شغرية والتحديات املتبقية، بقلم . 17
ISBN 2-8288-0067-9 ،2005 شتينا تورج�شني، وكري�شتينا ويل، ونيل مكفارلني، ت�شرين الثاين�

اأتوود، واآن كاثرين . 18 يتطلب النتباه: معاجلة ديناميات الطلب على الأ�سلحة ال�سغرية، بقلم ديفيد 
ISBN 2-8288-0069-5 ،2006 غلتز، وروبرت ميغا، كانون الثاين

وت�شديرها، 1998- 2004، . 19 و�شناعتها  املتحدة،  الوليات  ال�شغرية يف  الأ�شلحة  �شوق  اإلى  الدليل 
ISBN 2-8288-0071-7 ،2006 بقلم تامار غابيلنيك، وماريا هوغ، ولورا لومب، اأيلول

الأ�شلحة ال�شغرية، والعنف امل�شلح، وانعدام الأمن يف نيجرييا، دلتا النيجر يف املنظار، بقلم جينيفر . 20
ISBN 2-288-0090-3 ،2007 م. هازين مع جونا�ص هومري، كانون الأول

الأزمة يف كاراموجا: العنف امل�سلح وف�سل عملية نزع ال�سالح يف املنطقة الأكرث حرمانًا يف اأوغندا، . 21
ISBN 2-8288-0094-6 ،2008 بقلم جيم�ص بيفان، حزيران

الرتداد: م�شكلة الذخائر الغري �شرعية يف كينيا يف منطقة توركانا ال�شمالية ، بقلم جيم�ص بيفان، . 22
ISBN 2-8288-0098-9 ،2008 حزيران

موغاـ . 23 وروبرت  رودجريز،  ديني�ص  بقلم  والغزو،  والتكاليف،  الأ�شباب،  الو�شطى:  اأمريكا  ع�شابات 
ISBN 978-2-940415-13-7 ،2009 وكري�ص �شتيفين�شون، اأيار

الأ�شلحة يف موريتانيا ويف حميطها: الآثار الأمنية وطنيًا واإقليميًا، بقلم �شتيفاين بيزار مع اآن كاثرين . 24
غلتز، حزيران ISBN 978-2-940415-35-9 ،2010 )متوفر اأي�شًا باللغة الفرن�شية(

بقلم . 25 ال�شغرية، 2001- 2008،  الأ�شلحة  نقل  ب�شاأن عمليات  الدول  تقارير  تقييم  ال�شفافية مهمة: 
ISBN 978-2-940415-34-2 ،2010 جا�شنا لزاريفيك، حزيران

ت�شرين . 26 لي�شلي،  بقلم غلي�شتري  الع�شابات يف جامايكا،  لعنف  ال�شيا�شي  القت�شاد  الدون:  مواجهة 
ISBN 978-2-940415-38-0 ،2010 الثاين

خمزونات اأكرث اأمنًا: خربات املمار�سني يف اإدارة الأمن املادي واملخزونات (PSSM) برامج م�شاعدة، . 27
ISBN 978-2-940415-54-0 ،2011 حترير بنجامني مينغ، ني�شان
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و�شك . 28 ال�شغرية  بالأ�شلحة  الت�شرف  حول  املتحدة  الأمم  برنامج  تنفيذ  الوطنية:  التقارير  حتليل 
ISBN 978-2-940415-55-7  ،2011 التعقب الدويل يف العامني 2009- 2010، بقلم �شارة باكر، اأيار

فلوركوين، ودورين . 29 نيكول�س  بقلم  ال�سغرية،  والأ�سلحة  كثيفة: كازخ�ستان  وال�سحب  ال�سماء زرقاء 
ISBN 978-2-9700771-5-2 ،2012 اأبني، وتاخمينا كاريوفا، اأيار

برنامج مراقبة تنفيذ العمل )املرحلة 1(: تقييم التقدم املذكور، بقلم �شارة باركر مع كاثرين غرين، . 30
ISSBN 978-2-970016-2-3 ،2012 اآب

الرقابة الداخلية: قواعد ال�شلوك �شمن املجموعات امل�شلحة املتمردة، بقلم اأوليفر بانغرتر، ت�شرين . 31
ISBN 978-2-9700816-8-5 ،2012 الثاين

خلف املنحنى: التقنيات اجلديدة، والتحديات اجلديدة التي تواجه الرقابة، حترير بنجامني كينغ . 32
 ISBN 978-2-940548-08-8 ،2015 وغلني مكدونالد، �سباط

تق�رير خ��شة
بقلم . 1 الإن�شاين،  ال�شعيد  على  اخلفيفة  والأ�شلحة  ال�شغرية  الأ�شلحة  اأثر  التهديد:  الإن�شانية حتت 

روبرت موغا واإيريك برمان، بتكليف من املجموعة املرجعية حول الأ�شلحة ال�شغرية التابعة للجنة 
الدائمة امل�شرتكة بني الوكالت التابعة للأمم املتحدة، متوز 2001

�شبريو�ص . 2 بقلم  الكونغو،  جمهورية  يف  وتاأثرياتها  بها،  والتجارة  ال�شغرية،  الأ�شلحة  توفر  مدى 
ديرييو�ص، وروبرت موغا، واأيان بيدل، بتكليف من منظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، ني�شلن 2002
كو�شوفو والبندقية: تقييم اأ�شا�ص الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة يف كو�شوفو، بقلم اآنا خاكي . 3

ونيكول�ص فلوركوين، بتكليف من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، حزيران 2003
�شلم ه�ص: البنادق والأمن يف مرحلة ما بعد ال�شراع يف مقدونيا، بقلم �شوزيت ر. غريلوت، وولف . 4

كري�شتيان بايز، وهان�ص ري�شري، و�شيلي اأو. �شتونيمان،، بتكليف من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
و�شارك يف الن�شر مركز بون الدويل للتحويل، SEESAC بلغراد، وم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، حزيران 

ISBN 2-8288-0056-3 ،2004
تهريب الأ�سلحة يف بابوا غينيا اجلديدة: من الأ�سهم اإلى الأ�سلحة الهجومية يف املرتفعات اجلنوبية، . 5

ISBN 2-8288-0062-8 ،2005 بقلم فيليب األبري، حزيران
6 .La République Centrafricaine: Une étude de cas sur les armes légères et les conflits 

ISBN 2-8288-0073-3 ،2006 بقلم اإيريك بريمان، متوز
7 . Les armes légères( ال�سلم  زمن  يف  املدنيني  ال�سكان  �سالح  نزع  بورندي:  يف  ال�سغرية  الأ�سلحة 

ونيكول  بيزار  �شتيفاين  بقلم   ،)au Burundi : après la paix, le défi du désarmement civil

ISBN 2-8288-0080- ،2007 فلوركوين، �شارك يف الن�شر ليغ اأتيكا، باللغتني الإنكليزية والفرن�شية، اآب
6 ISSN 1661-4453
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8 . Quoi de neuf sur le front congolais ? Evaluation de base sur la circulation des  
armes légères et de petit calibre en République du Congo

جمهورية  الإمنائي-  املتحدة  الأمم  برنامج  بالن�سر  �سارك  بوبليه،  ونيكول�س  موغا  روبريت  بقلم 
2-8288-0089-X ،2007 الكونغو، كانون الأول

الأ�شلحة ال�شغرية يف ريو دي جينريو: البنادق، واإعادة �شرائها، و�شحاياها، بقلم بابلو دريفو�ص، . 9
نا�شكيمينتو،  �شو�شا  دي  ومري�شيلو  بانديرا،  رانغل  واأنطونيو  لي�شينغ،  وبني  غيدي�ص،  اإدواردو  ولوي 
وباتري�شيا �شيلفيا ريفريو، ودرا�شة اأجراها م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، وفيفا ريو، و ISER، كانون الأول 

ISBN 2-8288-0102-0 ،2008
موزمبيق، . 10 يف  الداخلية  وزارة  بني  م�شرتك  من�شور  موزمبيق،  يف  النارية  بالأ�شلحة  املرتبط  العنف 

ISBN 978-2- ال�شغرية، حزيران 2009،  الأ�شلحة  وم�شح  موزمبيق،  العاملية يف  ال�شحة  ومنظمة 
940415-14-4

اإنتاج الأ�شلحة ال�شغرية يف الربازيل، الإنتاج، والتجارة، واحليازة، بقلم بابلو دريفو�ص، وبنجامني . 11
لي�شينغ، ومار�شيلو دي �شو�شا نا�شكيمنتو، وجوليو �شيزار بور�شينا، من�شور م�شرتك مع فيفا ريو، و

ISBN 978-2-940415-40-3  ،2010 اأيلول   ،ISER
تقييم العنف امل�شلح يف تيمور- ليت�شي: التقرير التهائي، حترير روبرت موغا واإييل لوبرين، ت�شرين . 12

ISBN 978-2-940415-43-4 ،2010 الأول
غوبينية، . 13 بيري  بقلم  اأوروبا،  �سرق  جنوب  يف  والذخائر  الأ�سلحة  خمزونات  الكبرية:  الفوائ�س 

اإزالة الأ�سلحة واحلد من التلوث  من�سور م�سرتك مع النهج الإقليمي للحد من املخزونات، ومكتب 
ISBN 978-2- الأول 2011،  كانون  ال�شغرية،  الأ�شلحة  وم�شح  الأمريكية،  لوزارة اخلارجية  التابع 

9700771-2-1

14 . Enquête nationale sur les armes légères et de petit calibre en Côte d’Ivoire: les  
 défis du contrôle des armes et de la lutte contre la violence armée avant la crise

post-électorale

الوطنية  واللجنة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  م�شرتك  من�شور  كي�شري،  دي  �شافانا  بقلم 
  ،Côte d’Ivoireو اخلفيفة،  والأ�شلحة  ال�شغرية  لأ�شلحة  م�شروع  الغري  والتداول  انت�شار  ملكافحة 

ISBN 978-2-9700771-6-9 ،2012 وم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، ني�شان
القدرات والطاقات: ا�ستبيان حول البنية الأ�سا�سية لنزع ال�سالح يف جنوب �سرق اأوروبا، بقلم بيري . 15

الأ�سلحة  اإزالة  ومكتب  الأ�سلحة،  للحد من خمزنات  الإقليمي  املنهج  مع  م�سرتك  من�سور  غوبينيه، 
 ISBN ،2012 واحلد من التلوث التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية، و�شح الأ�شلحة ال�شغرية، ني�شان

978-2-9700771-7-6
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مدى توفر الأ�سلحة ال�سغرية والت�سورات املتعلقة بالأمن يف كينيا: تقييم، بقلم مانا�سيه ويبوندي، . 16
واإليود نثيغا، واإليود كابو، وريان موراي، واآنا الفازي ديل فريت، من�شور م�شرتك بني نقطة الرتكيز 
الوطنية الكينية على الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة، وم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، بدعم من 

ISBN 978-2-9700771-8-3 ،2012 وزارة اخلارجية الدمناركية، حزيران
وغرانك . 17 كينغما،  كي�ص  بقلم  الت�شورات،  درا�شة  كاراموجا،  يف  ال�شغرية  والأ�شلحة  الأمن  توفري 

الألغام  اإزالة  من�شور م�شرتك بني جمموعة  ثابا،  ولليلو  نواك،  وماثيا�ص  موراي،  وريان  موهرييزا، 
ISBN 978-9700816-3-0 ،2012 الدمناركية وم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، اأيلول

جا�شنا . 18 بقلم  اأوروبا،  �شرق  جنوب  يف  الأ�شلحة  ونزع  مقررة  غري  انفجارات  والتبعات:  التكاليف 
لزاريفيك، من�سور م�سرتك بني املنهج الإقليمي للحد من املخزونات، ومكتب اإزالة الأ�سلحة واحلد 
 ،2012 الثاين  ت�شرين  ال�شغرية،  الأ�شلحة  وم�شح  الأمريكية،  اخلارجية  لوزارة  التابع  التلوث  من 

ISBN 978-2-9700816-7-8

و�سع و�سوم: الإبالغ عن و�سم الأ�سلحة النارية يف منطقة املركز الإقليمي حول الأ�سلحة ال�سغرية، . 19
يف  ال�شغرية  للأ�شلحة  الإقليمي  املركز  بني  م�شرتك  من�شور  كينغ،  وبينجامني  بيفان  جيم�ص  بقلم 
بدعم  ال�شغرية،  الأ�شلحة  وم�شح  املجاورة،  والدول  الإفريقي  والقرن  العظمى،  البحريات  منطقة 
 ISBN ،2013 من مكتب اإزالة الأ�سلحة واحلد من التلوث التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية، ني�سان

978-2-9700856-1-4

موراي، . 20 وريان  راكوفيتا،  ميهيل  بقلم  نيبال،  يف  امل�شلح  العنف  تقييم  الدائم:  الأمن  عن  بحثًا 
العنف  تقييم  وم�شروع  الخت�شا�شات،  من�شور م�شرتك بني حمللني متعددي  �شارما،  و�شودهيندرا 
اأيار   ،)AusAID( الأ�شرتالية  املعونة  من  بدعم  ال�شغرية،  الأ�شلحة  مل�شح  التابع  نيبال  يف  امل�شلح 

ISBN 978-2-9700856-3-8 ،2013
حتديد امل�شادر: الذخرية ذات العيار ال�شغري يف كوت ديفوار، بقلم هوجلري اأنديرز، من�شور م�شرتك . 21

بني م�شح الأ�شلحة ال�شغرية ووحدة الرقابة املتكاملة على احلظر التابعة لعملية الأمم املتحدة يف 
ISBN 978-2-940548-02-6 ،2014 كوت ديفوار، حزيران
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�شل�شلة كتب
م�شلحون وبل هدف: املجموعات امل�شلحة، والبنادق، والأمن الب�شري يف منطقة الإكوا�ص، حترير نيكول�ص 

ISBN 2-8288-0063-6 ،2005 فلوركوين واإيريك بريمان، اأيار/مايو
Armés mais désoeuvrés: groupes armés, armes légères et sécurité humaine dans la re-

gion de la CEDEAO

ISBN 2-87291-023-9 ،2006 اآذار/مار�ص ،GRIP حترير نيكول�ص فلوركوين واإيريك بريمان، ُن�ِشر بال�شرتاك مع
 ،GRIP و ،CICS ا�شتهداف الذخرية: متهيد، حترير �شتيفاين بيزار وهوجلري اأنديرز، ُن�ِشر بال�شرتاك مع

ISBN 2-8288-0072-5 ،2006 وفيفا ريو، حزيران/يونيو ،SEESAC و
ل ملجاأ: اأزمة ع�شكرة اللجئني يف اإفريقيا، حترير روبرت موغا، ُن�ِشر بال�شرتاك مع BICC، ُن�ِشر من قبل 

ISBN 1-84277-789-0 ،2006 متوز/يوليو ،Zed Books دار
و   ،FASو  ،BICC مع  بال�شرتاك  ُن�ِشر  بيفان،  جيم�ص  حترير  مرجعي،  دليل  التقليدية:  الذخرية  فائ�ص 

ISBN 2-8288-0092-X ،2008 كانون الثاين/يناير ،SEESAC و ،GRIP

اأدوات تتبع الذخرية: بروتوكولت واإجراءات لت�شجيل الذخائر من ذوات العيار ال�شغري، و�شعها جيم�ص 
ISBN 2-8288-0097-0 ،2008 بيفان، حزيران/يونيو

جمهورية اإفريقيا الو�شطى والأ�شلحة ال�شغرية: �شندوق البارود الإقليمي، بقلم اإيريك برمان مع لويزا ن. 
ISBN 2-8288-0103-9 ،2008 لومبارد، كانون الأول/دي�شمرب

الأمن واإعادة البناء يف مرحلة ما بعد النزاع: التعامل مع املقاتلني يف اأعقاب احلرب، حترير روبرت موغا، 
ISBN 978-0-415-46054-5 ،2009 ن�شر من قبل روتليدج، كانون الثاين/يناير

L ’insécurité est une autre guerre’: Analyse de la violence armée au Burundi

ISBN 978-2-940415-12-0 ،2009 بقلم �شتيفاين بيزارد و�شافانا دي تي�شري، ني�شان/ابريل
انعدام الأمن هو اأي�شًا حرب: تقييم العنف امل�شلح يف بوروندي، بقلم �شتيفاين بيزارد و�شافانا دي تي�شري، 

ISBN 978-2-940415-20-5 ،2009 ُن�ِشر من قبل اأمانة اإعلن جنيف، ت�شرين الأول/اأكتوبر
�سيا�سات تدمري الفائ�س من الأ�سلحة ال�سغرية: عملية نزع ال�سالح غري الوا�سحة، حترير اأرون كارب، 

ISBN 978-0-415-49461-8 ،2009 ُن�ِشر من قبل روتليدج، متوز/يوليو
�شانتو�ص،  م.  �شوليمان  بقلم  الفلبني،  يف  الب�شري  الأمن  وجهود  امل�شلحة  املجموعات  وهادفة:  م�شتعدة 
جونيور، وباز فريدادي�ص م. �شانتو�ص، �شارك بالن�شر �شبكة اجلنوب- اجلنوب مل�شاركة املجموعات امل�شلحة 

ISBN 978-2-940415-29-8 ،2010 غري احلكومية، ني�شان/ابريل
ال�شيطرة على الأ�شلحة ال�شغرية: الدعم، والبتكار، وعلقة ذلك بالبحث وال�شيا�شة، حترير بيرت بات�شلر 

ISBN 978-0-415-85649-2 ،2014 وكاي مايل كينديل، ن�شر من قبل روتليدج. كانون الثاين/يناير


