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�أو ًال :املقدمة والنتائج الرئي�سة

يف �أعقاب قتل اجلنود واملدنيني النوير من قبل عنا�صر اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAيف
منت�صف �شهر كانون الأول من العام  ،2013اندلعت احلرب بني حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ()GRSS
التي يقودها �سالفا كري من جهة ،وما �صار ُيعرف باحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
( )SPLM-IOبقيادة الدكتور رياك م�شار من جهة ثانية .هذه التطورات �صدمت املجتمع الدويل الذي
كان ي�شرف يف الفرتة الأخرية على انف�صال البالد عن ال�سودان ،وكان ي�أمل �أن ي�ؤدي هذا االنف�صال �إلى
حتقيق ال�سالم امل�ستدام .ويف غ�ضون �شهر واحد من اندالع القتال ،كانت الهيئة احلكومية امل�شرتكة للتنمية
(�إيقاد) تتو�سط يف النزاع الأخري ،وكانت ت�ساعدها يف ذلك املجموعة الثالثية  -املكونة من الرنويج
واململكة املتحدة والواليات املتحدة – التي �أ�شرفت على املفاو�ضات التي �أدت �إلى انف�صال جنوب ال�سودان.
وكثري ًا ما عربت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة عن
دعمهما لعملية ال�سالم ،ووقعتا على اتفاق وقف الأعمال العدائية (� ،)COHإال �أنهما جتاهلتا هذا االتفاق
�إلى حد بعيد .و�أو ِق َفت عملية الر�صد والتحقق ،وا�ستمرت احلرب دون هوادة ،وت�شرد مليوين �شخ�ص ،و ُق ِتل
ع�شرات الآالف ،معظمهم من املناطق التي يقطنها النوير يف �أعايل النيل الكربى ( .)GUNوبحلول العام
� ،2015أ�صبح من الوا�ضح �أن جهود و�سطاء الإيقاد الرامية �إلى حتقيق اتفاق قائم على اقت�سام ال�سلطة
بني النخب ال�سيا�سية ال�سودانية يف طريقها �إلى الف�شل ،وقد انهارت هذه اجلهود ر�سمي ًا يف �شهر �آذار.
وبالتوازي مع مفاو�ضات �إيقاد يف �أدي�س �أبابا ،حاول قادة الأحزاب احلاكمة يف �إثيوبيا وجنوب �إفريقيا
وتنزانيا �أن يوفقوا بني الأجنحة الثالثة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان �إما دعم ًا ملبادرة �إيقاد� ،أو لإنهاء
النزاع ،كما هو احلال بالن�سبة جلنوب �إفريقيا و�أوغندا ،بالرغم من �أن الإثيوبيني ان�سحبوا �إلى حد كبري
من تلك املبادرة .ويف حني �أحرز و�سطاء �إيقاد بع�ض التقدم� ،إال �أنهم مل ي�ستطيعوا �أن ي�سدوا الفجوة بني
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان املعار�ضة ،وعار�ض الكثري من �أع�ضاء
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان املعار�ضة ا�ستمرار تبعية منظمتهم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
وم�شاركتها يف عملية �أرو�شا ،كما كان ُيطلق على العملية التي قادتها جنوب �إفريقيا و�أوغندا .ورد ًا على
ذلك� ،أُع ِلن عن اتفاق �سالم جديد يكون له نواة �إيقاد ولكنه ي�شمل خم�س دول �إفريقية غري الإيقاد �إ�ضافة
�إلى منظمات دولية �أخرى ب�صفة مراقب .و�أُط ِلق على ذلك االتفاق اجلديد ا�سم �إيقاد بل�س (.)IGAD Plus
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وعلى خلفية احلرب امل�ستمرة وحماوالت �صنع ال�سالم الفا�شلة ،حتاول هذه الدرا�سة �أن تتعدى الوجه
العام للتنظيم كما يقدَّم يف حمادثات ال�سالم ،و �أن تقدم حتلي ًال ومعلومات حول خمتلف جوانب احلركة
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،حيث تتطرق �إلى ت�شكيل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
املعار�ضة ،وحتدد �أ�سلوب العمل فيها واجلهات الفاعلة ال�سيا�سية والع�سكرية ،وتعد تقارير ًا حول م�ؤمترات
التنظيم التي ُعقدت يف مدينتي نا�صر وباجاك يف �سياق �صياغة اجتاهها واملحافظة على وحدتها اله�شة
بني املتمردين امل�شاك�سني .كما تناولت الدرا�سة التطورات الع�سكرية الرئي�سية حتى منت�صف العام ،2015
واخلالفات الرئي�سية داخل التنظيم ،وعالقاته مع اجلهات الفاعلة الإقليمية ،وم�سار عملية ال�سالم.
وت�ستند هذه الدرا�سة على عمل امل�ؤلف الذي بد�أ ع�شية بدء ال�صراع يف العام  2013وا�ستمر حتى
منت�صف حزيران من العام  2015يف جنوب ال�سودان و�أدي�س �أبابا ،وتعتمد على املقابالت والوثائق .وقد
اكتملت الدرا�سة قبل ال�صراع الذي جرى بني بع�ض �ضباط احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة والدكتور رياك م�شار والذي �أدى �إلى �إقالة ال�ضباط ،وكذلك قبل توقيع اتفاقية ال�سالم يف �آب
 .2015لذا ،مل تتناول الورقة احلالية تلك املوا�ضيع ب�إ�سهاب ،ولكن تطرقت �إليها باخت�صار يف املالحظات
الإ�ضافية يف نهاية الورقة.
ومن النتائج الرئي�سية للورقة ما يلي:
•لي�س هناك دليل على �أن الدكتور رياك م�شار حاول القيام بانقالب كما يدعي �سالفا كري وتدعي
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان .وكان ال�سبب املبا�شر وراء اندالع احلرب الأهلية هو �أن عنا�صر ًا
من احلر�س الرئا�سي من قبيلة الدينكا قتلوا النوير يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والنوير
املدنيني يف جوبا يف منت�صف �شهر كانون الأول  .2013ونتيجة لأعمال القتل هذه ،تولد لدى �أن�صار
النوير ال�شعور بالغ�ضب ،والرغبة يف االنتقام ،فطالبوا مبقا�ضاة املجرمني وعلى ر�أ�سهم �سالفا كري.
•ت�شكل اجلناح الع�سكري للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ب�صورة عفوية عقب
عمليات القتل التي جرت يف جوبا يف عدد من املواقع يف �أعايل النيل الكربى ،وتكون اجلناح من
املن�شقني عن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الذين �شكلوا حملي ًا "اجليو�ش البي�ضاء" ،ولكن
الهيكل الر�سمي للقيادة مل يت�شكل �إال يف وقت الحق.
•من خالل امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي الذي ُع ِقد يف النا�صر وامل�ؤمترين اللذين ُعقدا يف باجاك� ،صاغت
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة مواقفها ال�سيا�سية ،وحاولت �أن توحد عنا�صرها
املنق�سمة .وقد �شملت الق�ضايا اخلالفية ما يلي :حتديد الأولويات يف و�ضع اتفاقية �سالم متفاو�ض
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عليه �أو ال�سعي وراء احلرب ،وعدم تناول عملية الإيقاد لل�سالم مل�س�ألة قتل النوير يف جوبا يف كانون
الأول  ،2013وفيما �إذا كان على املتمردين �أن يبقوا جزء ًا من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان،
واجلهود الرامية �إلى امل�صاحلة بني عنا�صر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان.
•بعد التغيريات ال�سريعة التي جرت على و�ضع املعركة يف الأ�شهر الأولى من احلرب ،مل يحدث �سوى
القليل من التغريات املهمة على �أر�ض الواقع حتى �أ�شهر ني�سان -حزيران  ،2015عندما �أدى انهيار
عملية ال�سالم �إلى ت�صاعد القتال يف واليات �أعايل النيل الثالث .ومع ان�شقاق قائد ميلي�شيا ال�شيلوك
جون�سون �أولوين كان ب�إمكان احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �أن حترز بع�ض
التقدم يف �أعايل النيل ،ولكن بف�ضل الدعم الذي قدمه اجلي�ش الأوغندي واملجموعات املتمردة من
ال�سودان �إلى احلكومة ،وكذلك الأقلية من النويرالذين بقوا موالني للحكومة ،متكنت احلكومة من
احتواء احلرب يف �أعايل النيل الكربى ،حيث تقا�سم الطرفان املتحاربان الأرا�ضي.
•كان الدعم الأجنبي حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان �سبب ًا مهم ًا يف ا�ستمرارها ،ولكنه �أدى �أي�ض ًا
إمدادات حمدود ًة من ال�سالح والتدريب والقواعد اخللفية �إلى احلركة
�إلى �أن يقدم ال�سودان �
ٍ
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة .فتدويل ال�صراع هذا زاد من �صعوبة حله وزاد من حدة
التوتر بني ال�سودان و�أوغندا.
•القاعدة امل�ؤ�س�سية للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �ضعيفة ،وال�سيطرة ال�سيا�سية
للقيادة املدنية على القائد الع�سكري الكبري غري كاملة ،وال يوجد �إجماع حول الأهداف الع�سكرية
وال�سيا�سية ،واملواقف التفاو�ضية ،والهيكل التنظيمي .هذه امل�شاكل تفاقمت ب�سبب االختالفات بني
القوى امل�سلحة للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،التي يهيمن عليها �ضباط كبار
�سابقون يف قوات الدفاع جنوب ال�سودان واجلناح ال�سيا�سي بقيادة قادة �سابقني يف حكومة احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان.
•ي�سعى الدكتور رياك م�شار �إلى حتويل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة من م�ؤ�س�سة
نويرية �إلى حزب وطني .ومن �أجل حتقيق هذه الغايةُ ،ع نِّي �أفراد غري نويريون يف املنا�صب القيادية،
كما كان هناك متثيل لكل جمتمعات جنوب ال�سودان يف م�ؤمترات باجاك الثالثة ،وقد �أُط ِلقت
احلمالت الع�سكرية يف بحر الغزال و�إكواتوريا .ولكن حتى اليوم ،ما زال �أغلب املقاتلني وال�ضحايا
والأرا�ضي امل�سيطر عليها هم يف �أعايل النيل الكربى وما زالت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة يهيمن عليها النوير.
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•تركيز و�ساطة الإيقاد على تقا�سم ال�سلطة �أمر قد تقبل به ف�صائل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان،
ولكن يعار�ضه الكثريون من كبار القادة الع�سكريني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة  ،فهم �ش�أنهم �ش�أن الكثري من النوير ،حمر�ضني بدافع الغ�ضب واالنتقام .ويعار�ض م�ؤيدو
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل من خالل
عملية �أرو�شا للتوفيق بني ف�صائل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان و�إعادتهم �إلى ال�سلطة ،ذلك لأن
هذه الف�صائل حتمل م�س�ؤولية احلزب يف قتل اجلوبا ،كما �أم�ضى الكثري من القادة الع�سكريني يف
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة حياتهم املهنية يف مقاتلة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ،لذا فهم يعتقدون ب�أنهم �سيه َّم�شون يف حال حتقق التوافق .وهكذا فاقمت الو�ساطة من
التوترات �ضمن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف املعار�ضة بد ًال من �أن حتقق التقارب ،و�أ�صبح
حتقيق ال�سالم امل�ستدام �أكرث �صعوبة.
•مل يكن لفر�ض العقوبات الفردية على �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ت�أثري
ميكن �إدراكه ب�سهولة على ت�صرفات الأع�ضاء �أو ت�صرفات زمالئهم .و�إيقاد منق�سمة حول تطبيق
العقوبات ،حيث يعتقد بع�ض القادة �أنهم معاقبون ب�سبب �أفعال قام بها �سيا�سيون ،كما �أن تكرر
التهديات بالعقوبات وعدم تنفيذ هذه التهديدات يعني ب�أن ال�ضباط ال ي�أخذونها على حممل اجلد.
•لي�س مرجح ًا �أن ي�شكل �أع�ضاء الإيقاد بل�س ( )IGAD Plusالإ�ضافيون وامل�ؤيدون للإيقاد بل�س �ضغط ًا
على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان املعار�ضة لأن جي�شها منيع من ال�ضغوطات ،وعلى �أي حال،
فقد رف�ضت الأحزاب االتفاق املبدئي املقرتح ب�سرعة .و�أما اجلديد باتفاق �إيقاد بل�س ()IGAD Plus
املقرتح �أن كل من �إيقاد واال�ستاذ حممود ممداين – الذي �ألف الطلب امل�سرب �إلى مفو�ضية االحتاد
الإفريقي لتق�صي احلقائق  -خل�صا �إلى �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان غري م�ؤهلة لإدارة
البالد .ويف حني اقرتح املمداين و�صاية االحتاد الإفريقي على جنوب ال�سودان ملعاجلة هذه امل�شكلة،
فقد حدد الإيقاد ما على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان عمله واقرتح هيئات خمتلفة ل�ضمان
تنفيذ املن�صو�ص.
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ثاني ًا :اخللفية

للإملام بالأزمة ال�سيا�سية والع�سكرية احلالية يف جنوب ال�سودان ،ال بد من فهم جذور قيادة احلركة
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ودوافعها التي تعود �إلى احلرب الأهلية ال�سودانية الثانية.
فب�سبب خيبة �أمل قائدي اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الدكتور رياك م�شار والدكتور الم �أكول من
قيادة الدكتور جون قرنق الدكتاتورية ،فرا يف العام � 1991إلى منطقة النا�صر الواقعة �شرقي �أعايل النيل
حيث �أطلقا ثورتهما التي طالبا من خاللها بالدميقراطية الداخلية وبتحويل هدف الن�ضال امل�سلح من
�أجل �سودان موحد ومعاد �إ�صالحه ("ال�سودان اجلديد" الذي نادى به قرنق) لي�صبح ن�ضا ًال من �أجل
تقرير امل�صري الوطني يف جنوب ال�سودان .وكان قرنق قد قدم �إلى ال�سلطة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان وقد هزم االنف�صاليني وحركة الأنيانيا الثانية النويرية ( الذين ان�ضم بع�ض الأع�ضاء منهم �إلى
قوات دفاع جنوب ال�سودان ومن ثم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة) من خالل
دعوته �إلى �سودان موحد ومعاد �إ�صالحه .موقف قرنق هذا كان �ضروري ًا لك�سب دعم املجل�س الع�سكري
الإداري امل�ؤقت الإثيوبي (املعروف بالديرغ) ،ومن خلفه املع�سكر ال�شرقي وليبيا .يف حني �أن الطموحات
ال�شخ�صية لريك والم 1ال ميكن �إهمالها �إال �أن النداءات من �أجل الدميقراطية الداخلية وتقرير امل�صري
من املحتمل �أنه القى ت�أييد معظم �سكان جنوب ال�سودان .ولكن املتمردين الذين �أ�صبحوا ُيعرفون بف�صيل
نا�صر مل يحظوا على الدعم الدويل وامل�ؤازرة اللوج�ستية التي ح�صل عليها واعتمد عليها قرنق ،وقد كان
لهذا الو�ضع ت�أثري عليهم .وهكذا �أ�صبح ف�صيل نا�صر معزو ًال ،فالتفت �إلى اخلرطوم بحث ًا عن الدعم الذي
تطور فيما بعد و�أ�صبح حتالف ًا حقيقي ًا �ضد احلزب الذي يقوده قرنق وو�سيل ًة لتق�سيم املعار�ضة اجلنوبية
وملعار�ضة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وكانت ذروة التحالف بني احلكومة واملتمردين يف العام  1977عندما ُو ِّقعت اتفاقية اخلرطوم لل�سالم،
والتي ُم ِنح مبوجبها جنوب ال�سودان احلق يف تقرير م�صريه ،و ُو ِ�ضعت �صيغة لتقا�سم ال�سلطة وعائدات
املوارد .وبذلك �شكلت االتفاقية متهيد ًا التفاق ال�سالم ال�شامل لعام  .2005وبالرغم من عدم تنفيذ بنود
االتفاق التي ن�صت على الت�صويت الر�سمي على تقرير امل�صري� ،إال �أن �إمكانية تطبيق هذه البنود �ساهم
يف �إبقاء القوات املتباينة التي جلبها رياك �إلى احلكومة يف مع�سكرها .وا�ستمرت هذه القوات يف مقاتلة
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان حتى بعد �أن �أُح ِبط رياك وم�ساعده املالزم تعبان دينق قاي ب�سبب عدم
تنفيذ احلكومة لالتفاق ،وبد�أت رحلة عودتهما �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان.
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وبرحيل رياك وتعبان ،متكن اللواء قلواك دينق واجلرنال باولينو ماتيب (املتوفيان حالي ًا) يف ني�سان
 2001من جتميع ميلي�شيات وف�صائل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املختلفة والتي متثل لكثري من قبائل
جنوب ال�سودان ،وكذلك الأع�ضاء اجلنوب �سودانيني يف القوات امل�سلحة ال�سودانية حتت مظلة واحدة وهي
قوات دفاع جنوب ال�سودان ( .)Young, 2006وكان قلواك �ضابط ًا نويري ًا يف القوات امل�سلحة ال�سودانية
وكان قد �شارك يف انقالب ح�سن الرتابي وعمر الب�شري يف العام  ،1989و�شغل منا�صب حكومية عديدة
حيث كان حمافظ ًا لأعايل النيل ورئي�س جمل�س التن�سيق اجلنوبي .وكان باولينو ع�ضو �سابق يف �أنيانا الثاين
وقائد حركة مترد وحدة جنوب ال�سودان ،ثم �أ�صبح قائد التنظيم الالمركزي الذي زودته ووجهته �إلى حد
ما القوات امل�سلحة ال�سودانية.
وكانت قوات دفاع جنوب ال�سودان ،ولي�ست القوات امل�سلحة ال�سودانية من قاد املعركة �ضد اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ال�سنوات الأخرية من احلرب .وقد �سيطر عنا�صرها على جزء كبري من
�أعايل النيل الكربى و�أجزاء يف �شمال بحر الغزال ومناطق الفرتيت الواقعة غربي بحر الغزال .كما كان
لها وجود قوي بني �أع�ضاء القبائل اال�ستوائية ،ال �سيما قبائل باري والتوكا ومنداري (.)Young, 2012
وكذلك كانت قوات دفاع جنوب ال�سودان ،ولي�س اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من �أحاط مبعظم املدن
يف جنوب ال�سودان .والأهم من ذلك وذاك �أن قوات دفاع جنوب ال�سودان حمت �صناعة النفط املتمركزة
يف بانتيو ،املنطقة التي ينحدر منها باولينو .وهكذا� ،أ�صبحت هذه القوات ت�سيطر على كمية من الأرا�ضي
يف جنوب ال�سودان متاثل تلك التي ي�سيطر عليها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،كما �أ�صبح حجمها
ال يقل �ش�أن ًا عن حجم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ولكن حتالف قوات دفاع جنوب ال�سودان مع
احلكومة ال�سودانية كان تكتيكي ًا متام ًا ،حيث �أن املتمردين ي�ؤيدون انف�صال جنوب ال�سودان ،الأمر الذي
ال ميكن للخرطوم �أن تتحمله.
وعلى الرغم من حجم قوات دفاع جنوب ال�سودان ،وم�ساحة الأرا�ضي التي ت�سيطر علبها ،والت�أييد
ال�شعبي الذي حتظى به� ،إال �أنه مل ُي�سمح لها بامل�شاركة يف عملية نيفا�شا لل�سالم ،حيث ن�صت اتفاقية
ال�سالم ال�شامل على �أن تنحل "كل املجموعات امل�سلحة الأخرى" يف غ�ضون عام واحد .وكان ذلك حرب
حمققة ،فلم يكن لقوات دفاع جنوب ال�سودان النية يف �أن تنحل .وما حال دون حدوث ذلك ،وفاة قرنق
يف  30متوز  .2005وكان قرنق قد رحب باالن�شقاقات الفردية ولكنه عار�ض ب�شدة دمج قوات دفاع جنوب
ال�سودان �ضمن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،حيث �أن عدد �أع�ضاء قوات دفاع جنوب ال�سودان
النويريني قد يطغى على داعميه البور دينكا الذين هيمنوا على قيادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
�أما �سالفا كري الذي �أ�صبح القائد بعد وفاة قرنق ،فقد ا�ستحب التهديد الذي ت�شكله قوات دفاع جنوب
ال�سودان على اتفاق ال�سالم ال�شامل و�أدرك �أن دمج النوير يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرر ال�سودان من �ش�أنه
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�أن يعزز من �سلطته من خالل تخفيف ت�أثري القاعدة ال�شعبية لقرنق بني البور دينكا .وتلك االعتبارات
بالإ�ضافة �إلى رغبة قوات دفاع جنوب ال�سودان يف العودة �إلى جنوب ال�سودان بعد حتقيق تقرير امل�صري،
مهدا لإعالن جوبا يف �شباط  2006الذي دمج ر�سمي ًا قوات دفاع جنوب ال�سودان �ضمن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ،وجعل باولينو نائب ًا لقائد اجلي�ش (اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقوات دفاع جنوب
ال�سودان .)2006 ،ومل ُي َ
عط �إعالن جوبا حقه من االهتمام بالرغم من �أنه هو – ولي�س اتفاق ال�سالم
ال�شامل  -امل�س�ؤول عن وقف معظم �أعمال القتال يف جنوب ال�سودان .ولكن على الرغم من �أن �إعالن جوبا
كان �أهم نقطة يف عملية ال�سالم الأو�سع ،ف�إن معار�ضة كبار ال�ضباط البور دينكا املوالني لقرنق يف اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان والعقبات التي ي�ضعونها �أمام دمج قوات دفاع جنوب ال�سودان ت�سببت يف ال�شعور
باملرارة الدائمة وكان لها عالقة رئي�سية باحلرب الأهلية الالحقة ،وال �سيما �أن �ضباط �سابقني يف قوات
دفاع جنوب ال�سودان ا�شتكوا من التهمي�ش واالفتقار �إلى فر�ص التعليم وح�صول الدينكا على الرتقيات
�أكرث منهم.
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ثالثا :الأزمة ال�سيا�سية ملجزرة جوبا

على الرغم من �أن �سالفا كان �إ�سمي ًا الرجل الثاين يف الت�سل�سل الهرمي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
ورئي�س �أركان الدفاع� ،إال �أن قرنق مل يدعه ي�شارك يف اتخاذ القرارات املهمة ،وكان �سالفا ُيعترب وكيل
غري حمنك لقائده .ويف العام  2014ا�شتبه قرنق ب�أن �سالفا يقوم مبحاولة انقالب ،لذا عينه فريق ركن
يف اجلي�ش و�أحاله على التقاعد من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وبعد وفاة قرنق ،تخوفت قيادة
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان من �أن ي�صبح �سالفا قائد ًا للحزب ،وبعد االنف�صال ،قائد ًا �أعلى للقوات
امل�سلحة ورئي�س ًا ،ولكن ب�سبب الطابع الع�سكري للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وموقع �سالفا �ضمن
الت�سل�سل الهرمي كالرجل الثاين بعد قرنق ،ف�إن معار�ضته قد ت�ؤدي �إلى حرب �أهلية .لهذا ال�سبب ،مت قبول
�سالفا قائد ًا ،ولكن الكثريون يف الأجنحة كانوا ينتظرون فر�صتهم لال�ستيالء على ال�سلطة ويف مقدمتهم
رياك .هذا التناف�س الداخلي �أ�صبح يف ذروته يف م�ؤمتر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف العام 2008
عندما حث �سالفا احل�ضو َر على قبول جيم�س واين �إيقا ،املتحدث اال�ستوائي للجمعية الوطنية ،كنائب
للرئي�س ليحل حمل رياك يف انتخابات العام  ،2010وقبول تعبان دينق ك�أمني عام للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان بد ًال عن باجان �أموم (� ،Young, 2012ص ،)142 .وهكذا كاد احلزب �أن يتفكك  ،لذا جيء
ب�أطراف خارجية للتو�سط وللحفاظ على الو�ضع القائم ب�إبقاء رياك نائب ًا للرئي�س ،وباجان �أمين ًا عام ًا
للحزب� .إال �أن رياك وباجان و�أرملة قرنق ،ريبيكا نياندنغ �أو�ضحوا رغبتهم يف الرئا�سة يف امل�ستقبل ،يف
حني �أ�شار جيم�س �أنه يرغب يف الرئا�سة يف حال تنحى �سالفا طوعي ًا.
ونظر ًا لأداء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ال�سيء ،وتف�شي الف�ساد فيها� ،إلى جانب انهيار النظام
املدين يف �أجزاء كثرية من البالد ،ال �سيما يف �أعايل النيل ،وا�ستمرار التوترات مع اخلرطوم حول تر�سيم
احلدود ور�سوم عبور النفط ،واملتمردين الذين يعربون احلدود ،كانت حكومة احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان تعاين من �أزمة م�ستمرة .كما �أن هذه امل�شاكل عززت من �سخط الأع�ضاء النوير ال�سابقني يف قوات
دفاع جنوب ال�سودان الذين ادعوا ب�أنهم تعر�ضوا للتمييز �ضدهم يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف
الوقت الذي كان يتم فيه �إ�ضعاف �سالفا على ال�صعيد ال�سيا�سي ،خ�سر �سالفا �أي�ض ًا ت�أييد ال�ضباط النوير
ال�سابقني يف قوات دفاع جنوب ال�سودان الذين كانوا يتطلعون �إلى رياك وبالأخ�ص باولينو يف تويل القيادة.
ولكن القيادة العليا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان هم�شت باولينو الذي كان مري�ض ًا ،يف حني وجه
رياك جهوده نحو بناء دائرة انتخابية وطنية متجاه ًال �إلى حد كبريقاعدته النويرية.
يونغ مترد م�شاك�س 13

يف تلك الأثناء ،عانت البالد من �سل�سلة من حركات التمرد ،من بني �أكرب التمردات الثالث كان
التمرد الذي قاده اللواء جورج �أثور ،النائب ال�سابق لرئي�س �أركان الدفاع للتوجيه املعنوي ،الذي غادر �إلى
الأحرا�ش بعد �أن زعم �أن احلكومة انتزعت منه فوزه يف انتخابات حكم والية جونقلي ،والتمرد املوريل
الذي قاده ديفيد ياو ياو الذي نادى باحلكم الذاتي لقبيلته ،والتمرد الذي قام به جي�ش حترير جنوب
ال�سودان ،وهو ف�صيل معظمه مكون من �أع�ضاء �سابقني يف قوات دفاع جنوب ال�سودان وبقي مع القوات
امل�سلحة ال�سودانية بعد �إعالن جوبا.
وعمل جي�ش حترير جنوب ال�سودان على طول حدود والية الوحدة ،وكان معظم عنا�صره من بول نوير،
على الرغم من �أن �أحد ف�صائله كان من ال�شيلوك .وكانت تعبئة جي�ش حترير جنوب ال�سودان مهمة من
�أجل مواجهة حكومة والية الوحدة بقيادة تعبان دينق الذي احت ُِجز لأنه هزم باالحتيال �أجنلينا تيني ،زوجة
رياك يف انتخابات حكم الوالية يف العام  .2010وبقيت قيادة جي�ش حترير جنوب ال�سودان �ضعيفة �إلى �أن
ان�شق اللواء بيرت قديت من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وتولى قيادة جي�ش حترير جنوب ال�سودان.
وقد رافق قديت بول ت�شول قاتكوث ،وهو من قبيلة جيكاين نوير وكان متحدث ًا �سابق ًا با�سم جي�ش قوات
حترير ال�سودان ،كما كان ع�ضو َا يف برملان حكومة جمهورية جنوب ال�سودان .وبد�أ قديت هجومه على
والية الوحدة بدعم من القوات امل�سلحة ال�سودانية يف العام  ،2012وعندما ف�شل الهجوم ،عاد �إلى اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،تارك ًا 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 ،ورد ًا على اخلالفات حول ت�سعري عبور النفط ،وبالوقت ذاته ،لتحميل بع�ض
�أع�ضاء احلكومة امل�س�ؤولية عن الف�شل املتزايد ،قام �سالفا بتغيريات رئي�سية على ت�شكيل حكومته حيث
�أقال بع�ض القادة الأ�سا�سيني مبن فيهم ،باجان �أموم ،ودينق �ألور كول (وزير جمل�س رئا�سة الوزراء)،
وجون لوك جوك (وزير العدل) ،وقري �شوانق �ألونق (وزير الداخلية) ،و�أوياي دينق �أجاك (مكتب رئي�س
�ش�ؤون الأمن الوطني) ،ومادوت بيار (وزير االت�صاالت) ،وماجاك داقوت (نائب وزير الدفاع) ،و�سريينو
هيتنق (وزير الثقافة) ،وكو�ستي مانيبي (وزير املالية) ،و�إيزيكيل لول جاتكوث (�سفري �سابق يف حكومة
اجلنوب االنتقالية لدى الواليات املتحدة ،وبعد اال�ستقالل ،رئي�س العالقات الثنائية يف جوبا) ،و ت�شول
تونق ماياي (احلاكم ال�سابق لوالية البحريات) .وكانت الإقاالت ب�سبب "�سوء الإدارة" الذي فهمه البع�ض
�إ�شارة �إلى الف�ساد .ورمبا كان الكثري من ه�ؤالء الأفراد مذنبني بالفعل ب�سبب �سوء �إدارتهم وف�سادهم،
ولكن من امل�ؤكد �أنهم �أي�ض ًا اتبعوا �سيا�سة قرنق يف "ال�سودان اجلديد" و�أنهم دعموا املجموعات املتمردة
يف ال�سودان ،لذا عملت اخلرطوم كل جهدها من �أجل �إزاحتهم .وحل حمل ه�ؤالء الوزراء املقالني وزرا ٌء
�أ�صدقاء للخرطوم منهم الدكتور رياك قاي ،النائب ال�سابق لرئي�س حزب امل�ؤمتر الوطني ،و�أليو �أميي،
 14م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 39

وتيالر دينق ،ويف اخللفية وكيل الأمن توت قاو املعروف �أي�ض ًا "بابن الب�شري" .وكان لل�سفري ال�سوداين يف
جنوب ال�سودان �آنذاك وامل�س�ؤول الرفيع امل�ستوى يف حزب امل�ؤمتر الوطني ،الدكتور مطرف �صديق ت�أثري
على هذه التغيريات الكبرية يف احلكومة وعلى اجلهود الأو�سع املبذولة لتح�سني العالقات مع اخلرطوم.
ولكن هذه التغريات مل تخفف من امل�شاكل مع اخلرطوم �إال م�ؤقت ًا ،وا�ستمرت اخلرطوم يف ال�ضغط على
�سالفا لكي يتوقف عن تقدمي اخلدمات اال�ستخباراتية مل�ساعدة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان -ال�شمال
واملتمردين الدرافوريني يف حركة العدل وامل�ساواة ،ولكن �سالفا مل يفعل ب�سبب �إما عدم قدرته على ذلك
�أو عدم رغبته بذلك .وقد انعك�س دعم جوبا وكامباال للمتمردين ال�سودانيني يف دعم اخلرطوم جلي�ش
حترير جنوب ال�سودان الذي كان يعمل من قواعد على طول حدود والية الوحدة يف جنوب كردفان .هذه
امل�شاكل الأمنية تداخلت مع قرار حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ب�إيقاف �إنتاج النفط كو�سيلة لل�ضغط
على اخلرطوم ،ولكن ما حدث �أن جوبا �أول من تراجعت عن القرار وا�ست�أنفت الإنتاج ولكن بعد �أن خ�سرت
مبلغ ًا كبري ًا من العائد.
وبعد �أن كان �سالفا وتعبان يف ال�سابق على توافق �ضد رياك ،اتهم �سلفا تعبان باالنحياز �إلى رياك،
وب�أنه ا�ستبدله بالدكتور جوزيف مونيتويل يف حكم والية الوحدة .ولكن نظر ًا للت�أييد الذي يحظى به تعبان
داخل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وال �سيما من قبل رئي�س هيئة الأركان العامة جيم�س هوث ماي،
فذلك كان ممكن ًا فقط مب�ساعدة جي�ش حترير جنوب ال�سودان وقائده بابيني� ،شقيق جوزيف الذي عاد
مع جي�شه �إلى والية الوحدة ,وقد قدمت القوات امل�سلحة ال�سودانية الدعم من �أجل هذه العملية وزودت
جي�ش حترير جنوب ال�سودان بالعتاد الع�سكري ،على �أ�سا�س �أن تعبان الذي ال يثقون به �سي�ستبدل بجوزيف
الذي كان يف ال�سابق حاكم والية الوحدة عندما كانت حتت �سيطرة اخلرطوم .وب�سبب م�ساهمة بابيني يف
العملية ،متت ترقيته �إلى رتبة فريق ،و ُو ِ�ضع اتفاق الدماج جي�ش حترير جنوب ال�سودان يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان.
ومع تطور الأزمة الداخلية ،ارتد �سالفا على رياك ،فقلل يف البداية من �صالحياته ،وثم عزله من
من�صبه كنائب الرئي�س يف متوز  .2013وقبل رياك قرار عزله ،وطلب من �أتباعه عدم الرد ،فلم يردوا،
ومل ُيعرف �سبب عدم الرد �إن كان ا�ستجابة لطلب رياك� ،أو لأنهم مل يكرتثوا للأمر .ويف تلك الأثناء ،بد�أ
رياك يف العمل مع �أع�ضاء قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ال�سابقني ليحل حمل �سالفا وليك�سب
دعمهم من �أجل االنتخابات الرئا�سية يف العام .2015
ويف حني يعزو الكثري من املحللني �سبب احلرب �إلى مناف�سة القادة على ال�سلطة� ،إال �أن الأع�ضاء النوير
وم�ؤيدي احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ال يرون ذلك ،بل يف�سرون �سبب رفع ال�سالح
�ضد الدولة على �أنه نتيجة لقتل النوير يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقتل املدنيني يف جوبا من
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قبل احلر�س ال�شخ�صي ل�سالفا يف والية واراب م�سقط ر�أ�س �سالفا يف منت�صف �شهر كانون الأول .2013
وتو�صلت جمموعة الأزمات الدولية �إلى نتيجة م�شابهة مفادها" :اال�ستهداف املمنهج للمدنيني النوير يف
جوبا يف الأيام التي تلت  15كانون الأول رمبا كان العامل الأهم يف تعبئة النوير لاللتحاق بحركة م�شار"
(� ،ICG, 2014ص.)17 .
وبد�أ التمرد عفوي ًا ومل يكن لرياك عليه �سلطة تُذ َكر فقد كان رياك قد فر من جوبا بعد �أن هاجمت
قوات �سالفا منزله وقتلت كل حر�سه ال�شخ�صي .وت�شري التحليالت املتعمقة �إلى �أن من �أ�سباب احلرب
ال�صراع بني النخبة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان من �أجل ال�سلطة ،وتفكك احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان /اجلي�ش ،و�ضعف قيادتها ،وافتقارها �إلى الأيديولوجية املوحدة ،و�ضعف امل�شاعر
الوطنية ،والطابع القبلي يف البالد ويف داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان /اجلي�ش ،والتوترات
الناجتة عن عدم �ضم ال�ضباط واجلنود ال�سابقني يف قوات دفاع جنوب ال�سودان �إلى اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ،وف�شل عملية �إيقاد لل�سالم .ومن امل�ستبعد �أن يكون الرئي�س مو�سيفيني قد اقتنع مبزاعم
�سالفا عن االنقالب ،ولكنه كان قد فقد الثقة برياك عندما قاد الأخري جهود الو�ساطة بني كامباال وجي�ش
الرب للمقاومة .ولذلك ،خ ُل�ص مو�سيفيني �إلى �أن م�صالح �أوغندا من �ش�أنها �أن تتقو�ض بانت�صار النوير
الذي يقودهم رياك ،وبالتايل �أر�سل جي�شه للدفاع عن النظام.
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رابع ًا :ت�شكيل القيادة الع�سكرية للحركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة
ما �أ�صبح يف نهاية الأمر احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،كان يف البداية حركة حملية
معار�ضة يقودها �ضباط �سابقون رفيعو امل�ستوى يف قوات دفاع جنوب ال�سودان كانوا قد فروا من جوبا خوف ًا
على حياتهم و�سعي ًا وراء مالذ ،با�ستثناء اجلرنالني ال�سابقني يف قوات دفاع جنوب ال�سودان بيرت قديت
وجيم�س كوانغ اللذين كانا �ضابطني عاملني يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ومل يكن له هياكل تنظيمية
ر�سمية ،ومل يكن يجمع �أع�ضاءها �أكرث من ال�شعور بالغ�ضب ،والرغبة يف االنتقام ،و�شعور قوي بالرتابط كونهم
من النوير ،مع ذلك قاتلوا احلكومة واجلي�ش الأوغندي .وهكذا ،ن�ش�أت احلرب قبل �أن يتولى رياك وتعبان
والأع�ضاء الآخرون ال�سلطة يف احلركة .ويف تلك املرحلة الأولى من احلرب ،كانت قوات احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة تتكون من مقاتلني غري نظاميني يف "اجلي�ش الأبي�ض" كان معظهم قد
قدم من جمتمعات لو وقاوار من جونقلي ،وجمتمعات قاجوك وقاجاك من �أعايل النيل ،ومن من�شقني عن
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ومن �أهم االن�شقاقات التي تعر�ض لها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
كانت من الفرقة ( 8جونقلي) ،والفرقة ( 4الوحدة) ،والفرقة ( 7جنوب �أعايل النيل)� ،أي الفرق التي كانت
تتكون �أ�سا�س ًا من اجلنود النوير الذين فروا �إلى مناطق متوافقة عرقي ًا (م�سح الأ�سلحة ال�صغرية.)2014 ،
وكما ان�شق �أي�ض ًا عنا�صر نويرية من الفرقة �( 1شمال �أعايل النيل) ،والفرقة ( 2اال�ستوائية) ،والفرقة
( 6الفرقة املتنقلة) ولكن ب�أعداد �أقل ،يف حني حدثت ان�شقاقات قليلة من قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان املتمركزة يف بحر الغزال العظمى .ذلك عدا عن االن�شقاقات عن ال�شرطة وقوات احلياة الربية
و�إن كانت ب�أعداد �أقل� .أما اجلنود النوير الكثريون الآخرون ،فمنهم من عاد �إلى حياته املدنية ،يف �أعقاب
عمليات القتل بجوبا ،ومنهم من بقي يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقاتل رجال قبيلته.
وجاء كل القادة الع�سكريون رفيعو امل�ستوى الأ�صليون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة من قوات دفاع جنوب ال�سودان با�ستثناء واحد .وبع�ضهم كان �ضابط ًا يف القوات امل�سلحة
ال�سودانية ،وبع�ضهم تتبع �أ�صوله ال�سيا�سية التي تعود �إلى �أنيانيا الثانية التي قاتلت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان الذي كان يقوده قرنق منذ ن�ش�أته يف العام  .1983وعلى الرغم اختالف خلفيات ه�ؤالء القادة � ،أال
�أنهم جميع ًا ي�شرتكون بتاريخ واحد هو معار�ضتهم للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان التي مل تنت ِه مع توقيع
�إعالن جوبا .ويف �أثناء جمزرة جوبا ،ان�شق بع�ض القادة من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف حني
تقاعد البع�ض الآخر ق�سر ًا �أو اع ُت ِقل يف الأونة الأخرية .وهكذا ُ�س ِجن اللواء غابرييل تانق (جينيا) والعميد
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توما�س مابوار ملدة �سنتني ومل ُيف َرج عنهما �إال م�ؤخر ًا ،وكانت تهمتهما ب�أنهما كانا معار�ضني للحكومة
و�أنهما كانا يف طريقهما لالن�ضمام �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان عند اندالع احلرب التي فرا
بعدها من جوبا �إلى موطنهما فاجناك .وكان اللواء �ساميون غاتويت�ش قد اعتُقل من قبل اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ملدة � 8أ�شهر لأ�سباب غام�ضة ولكنها تتعلق بال�شك بوالئه ،ثم �أُفرج عنه قبل �أربعة �أ�شهر
من حدوث جمزرة جوبا ،ففر �إلى �أكوبو موطن اللو نوير وم�سقط ر�أ�سه .وكان العقيد ت�شايوت مانيانق قد
تقاعد ق�سر ًا من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،الأمر الذي �آمله كثري ًا حيث كان قد ق�ضى ال�سنوات
الأخرية يف ماالكال ومل يفعل الكثري عندما اندلع القتال .ويبدو �أن رئي�س هيئة الأركان يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ،اجلرنال النويري جيم�س هوث ماي ،الذي طاملا كان موالي ًا لقرنق ومن ثم ل�سالفا،
اعرت�ض على االعتقاالت ،ولكن �أجهزة املخابرات نق�ضت االعرتا�ض .وكان اللواء قاروث جاتكوث ،مفو�ض
حملية نا�صر -م�سقط ر�أ�سه -املفو�ض الذي �شغل من�صبه فرتة �أطول من باقي �أقرانه� ،إلى �أن �أُقيل ب�سبب
ال�شكوك يف والئه ،ثم �أ�صبح م�ست�شار ًا حلاكم �أعايل النيل �إلى �أن اندلعت احلرب� .أما اللواء بيرت قديت،
كان ا�ستثناء حيث كان قائد الفرقة  ،8وعندما حدثت جمزرة جوبا ترك جوبا ليتولى قيادة قواته يف
بانبادية الواقعة على بعد  30كم من بور ،عا�صمة والية جونقلي.
�أما القائد الوحيد يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة الذي مل يخدم يف ال�سابق يف
قوات دفاع جنوب ال�سودان ،فكان اللواء جيم�س كوانغ من قبيلة جيكاين نوير من النا�صر ،وهو قائد الفرقة
 4يف والية الوحدة ،ويحظى على احرتام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وبالن�سبة للواء الدينكا داو
�أتورجونق ،نائب رئي�س هيئة الأركان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،فقد ناف�س يف انتخابات حاكم
�شمال بحر الغزال ،ويعتقد ب�أن بول ملونق انتزع منه فوزه يف انتخابات العام ( 2010و�أ�صبح بعد ذلك
حاكم الوالية ،وي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س �أركان الدفاع يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان)� .أما الفريق
املتقاعد �ألفريد الدو قور ،وهو باري من جوبا ،فقد فر من العا�صمة وحاول �أن ي�شن مترد ّا� ،إال �أنه ف�شل يف
ذلك وغادر �إلى كينيا و�إثيوبيا ،ومنذ ذلك احلني مل يعد نا�شط ًا يف املجال ال�سيا�سي.
وع�سكري ًا ،تتك�شفت الأحداث بوترية مثرية بعد عمليات القتل يف جوبا ،ففي  19كانون الأول ،ا�ستولت
قوات قديت ووحدات من اجلي�ش الأبي�ض على بور بعد �أن فر معظم اجلنود يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .ويف  20كانون الأول ،ن�شب قتال بني اجلنود الدينكا والنوير يف ثكنات روبكونا التابعة للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ووقف حينها جيم�س كوانغ �إلى جانب اجلنود النوير -رمبا -حفاظ ًا على حياته.
ويف اليوم التايل ،ا�ستولى اجلنود النوير على بانتيو ،عا�صمة والية الوحدة ،و�أعلن جيم�س �أنه �أقال حاكمها
الدكتور جوزيف مونيتويل ،وعني نف�سه "احلاكم الع�سكري" .ويف وقت الحق ،حتالف مع رياك ،ومل تكن
حركته �آنذاك قد اتخذت �شك ًال تنظيمي ًا بعد .ويف تلك الأثناء ،فر الدكتور جوزيف �إلى حملية مايوم التي
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�أ�صبحت يف ما بعد املحور الرئي�سي لل�صراع بني الطرفني املتحاربني .ويف �أثناء ذلك القتال الذي جرى يف
�شهري كانون الأول وكانون الثاين ،تعطلت حقول النفط .ويف  24كانون الأول ،ا�ستولت حكومة جمهورية
جنوب ال�سودان على بور جمدد ًا ،ولكن بعد �أ�سبوع ،ا�ستعاد مقاتلوا احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة وقوات ال�شباب الغري نظامية �سيطرتهم على املدينة .وا�ستمر القتال خالل تلك الفرتة يف ملكال،
وكانت ال�سيطرة على عا�صمة �أعايل النيل �أو �أجزاء منها تنتقل من طرف لطرف .ويف  10كانون الثاين
بدا اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان م�سيطر ُا على بانتيو ،ويف  18كانون الثاين ا�ستولت قوات م�شرتكة
من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية على بور ،وبعد يومني ،كان اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ي�سيطر على ملكال .وا�ستمر القتال يف ملكال ويف حميطها حتى �أ�صبحت حتت
ال�سيطرة الكاملة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف �شهر ني�سان .ويف  15ني�سان ا�ستعادت قوات احلركة
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة بانتيو التي ما لبثت بعد ذلك بوقت ق�صري �أن وقعت جمدد ًا
بيد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� .أما املناطق الأخرى من �أعايل النيل الكربى ،فهي الأخرى كانت
تنتقل من طرف لطرف ،ولكن خالل الفرتة من ني�سان  2014حتى ني�سان  ،2015تر�سخ الو�ضع الع�سكري
حيث �سيطرت حكومة جمهورية ال�سودان على عوا�صم �أعايل النيل الكربى الثالثة ،و�سيطر املتمردون على
مناطق ريفية كثرية يف جونقلي و�أعايل النيل ،ومناطق �أخرى �أقل يف الوحدة.
ويف ني�سان وحزيران  ،2015تابعت القوات احلكومية هجماتها على جونقلي .وتقدم اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان خارج منطقته بني بانتيو وروبكونا ،و�سار جنوب ًا حتى و�صل �إلى حمليتي كو�ش ولري ،وغرب ًا
�إلى ماينديت .ويف تلك الأثناء ،ت�شرد الكثري من النا�س ،وارت ُِكبت الأعمال الوح�شية على نطاق وا�سع،
وكادت �أن تت�سبب يف حدوث جماعة .وبحلول نهاية �شهر �أيار� ،سيطرت القوات احلكومية على كل الوالية
تقريب ًا� .أما ما كان يحدث يف �أعلي النيل يف تلك الأثناء ،فقد ترك قائد ميلي�شيا ال�شيلوك ،اللواء جون�سون
�أونويل حتالفه مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ثم قاتل مع احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة ،الأمر الذي غيرَّ من ا�ستناد ال�سلطة يف الوالية �إلى الأ�سا�س العرقي ،و�أدى �إلى قدوم �أعداد
كبرية من العتاد الع�سكري وعدد من ال�سفن احلربية والذخائر �إلى قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة امل�ستنفذة .ولطاملا كان حتالف جون�سون مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ضعيف
لأن هدفه الأ�سا�سي كان حماية م�صالح ال�شيلوك .وكان التحدي الأكرب هو الدينكا الذين �شكلوا العمود
الفقري للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والذين كانوا قد �شردوا الكثري من ال�شيلوك �إلى ال�ضفة ال�شرقية
من النيل ،وادعوا ب�أن ملكال مدينتهم ،يف حني مل يكن لدى ال�شيلوك نزاع ًا من هذا القبيل مع النوير .تلك
امل�شاكل مل تحُ َ ل �أبد ًا ،فنفر جون�سون و�أنهى حتالفه مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ثم ما لبث �أن
حتالف مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير حنوب ال�سودان املعار�ضة.
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وعقب ان�شقاق جون�سون� ،سحب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قواته من دوليب هيل .ويف � 15أيار،
احتلت قوات غابرييل تانق املدينة ،وتابعت مع ميلي�شيا جون�سون واحتلت ملكال .ومل مي�ض وقت طويل حتى
احتلت املدن الأخرى على طول النيل ومنها �أكوكا وكودوك وميلوت .ولكن ما لبثت ميلوت ومن ثم ملكال �أن
عادتا �إلى �سيطرة احلكومة لأن معظم قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة واجلي�ش
الأبي�ض غادروا املنطقة للتقدم نحو بالويت�ش وحقول النفط .ويف مراحل �أخرى من احلرب� ،أبلغت القيادة
الع�سكرية يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �أنها كانت تقاتل قوات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان -ال�شمال التي يقودها مالك عقار من النيل الأزرق ،واملقاتلني النوبة يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان -ال�شمال ،وجنود حركة العدل وامل�ساواة ،ف� ً
ضال عن القوات احلكومية 2.و�أثناء تقدم
احلركة ال�شعبيىة لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة وقعت �أجزاء كثرية من النيل يف قب�ضتها ،ولكن عادت
وخ�سرت الكثري منها عندما ترك اجلي�ش الأبي�ض �ساحة املعركة.
وات�سمت احلرب بتغري الأطراف امل�سيطرة على الأرا�ضي على نحو �سريع ،ولكن خالل معظم الفرتة
التي خ�ضعت للدرا�سة ،كانت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ت�سيطر على
حمليات �أكوبو ،وفاجناك ،ونايرول ،وبيجي يف الو وقاوار ،وحمليات �أورور .ويف �أعايل النيل� ،سيطرت
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة على الأدوك ،ودودوك ،ودوليب هل ،وكونقوت�شوك،
ومايويت ،وباجاك ،و�أوالنق ،وال�ضفة الغربية من النيل ،وجزيرة كاكا ،ومعظم حملية نا�صر ولكن لي�س
مدينة نا�صر .ونتيجة لهجوم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وجي�ش حترير جنوب ال�سودان يف ني�سان
و�أيار � ،2015سيطرت احلكومة على معظم والية الوحدة ،يف حني تراجعت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة �إلى املناطق الواقعة على طول احلدود ال�سودانية ،ولكن بعد ح�صولها على
�إمدادات جديدة من القوات امل�سلحة ال�سودانية ،ا�ستطاعت ا�ستعادة بع�ض الأرا�ضي ،و�إن بقيت معظم
الوالية حتت �سيطرة احلكومة .ويف بحر الغزال ،نفذت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة عمليات حرب الع�صابات يف �أجزاء من غرب �أويل و�شمالها بالقرب من حدود والية �شرق دارفور
ال�سودانية ،وكذلك نفذت �أي�ض ًا هجمات حرب الع�صابات يف غرب بحر الغزال بالقرب من واو ،ولكنها
مل ت�ستطع �أن تُخ�ضع الأرا�ضي ل�سيطرتها �إال لفرتة ق�صرية .ويف غرب اال�ستوائية ،عملت القوات املتمردة
يف حميط مندري التي كانت ت�سيطر عليها لفرتة وجيزة ،ويف منطقة منويل ،م�سقط ر�أ�س قائدها اللواء
مارتن كيني ،والواقعة على احلدود الأوغندية .ولكن املتمردين عملوا كقوات حرب ع�صابات ومل يتمكنوا
من احتالل القرى �أو املدن.
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خام� ًسا :احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان يف املعار�ضة
تتخذ �شكلها
رد القادة الع�سكريون اجلدد يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �سريع ًا على عمليات
القتل التي ُن ِّفذت يف جوبا ،حيث ح�شدوا جمتمعاتهم املحلية وا�ستعدوا للحرب ،ولكن القادة املدنيني مل
يجمعوا �أنف�سهم ويعملوا مع ًا بذات �سرعة الع�سكريني .وبعد �أن فر رياك وزوجته �أجنلينا وتعبان دينق
من جوبا� ،أنقذهم بيرت قديت ،وبد�أوا رحلة طويلة عرب جنوب ال�سودان ال�صطحاب تعبان �إلى �أدي�س ابابا
حيث تولى قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف املفاو�ضات التي بد�أتها الإيقاد،
بينما بقي رياك و�أجنلينا يف امليدان حماولني �إعادة تنظيم قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة من �إحدى القواعد يف النا�صر.
ويف تلك الأثناء ،اعتُقل كل من باقان �أموم ،ودينق �ألور كول ،وجون لوك جوك ،وقري �شوانق �ألونق،
و�أوياي دينق �أجاك ،ومادوت بيار ،وماجاك داقوت� ،سريينو هيتينق ،وكو�ستي مانيبي ،و�إيزيكيل لول
جاتكوت ،و ُقدِّ موا للمحاكمة التهامهم بامل�شاركة يف انقالب رياك م�شار املزعوم� .أما الدكتور بيرت �أدوك،
فقد اع ُت ِقل لفرتة ق�صرية ثم �أُفرج عنه و ُو ِ�ضع قيد الإقامة اجلربية ب�سبب �سوء حالته ال�صحية .وحتت
�ضغط كبري من املجتمع الدويل ورياك�ُ ،س ِّلم �سبعة معتقلني �إلى حكومة كينيا يف  29كانون الثاين .2014
وانتقل ه�ؤالء املعتقلون بعد ذلك �إلى �أدي�س �أبابا حيث وافقت هيئة الإيقاد على م�شاركتهم يف املفاو�ضات
ب�شكل م�ستقل ،الأمر الذي فاج�أ رياك لأنه كان يرجو �أن ين�ضموا �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة .وبقي �أربعة معتقلني – باقان ،و�أوياي ،وماجاك ،و�إيزيكيل – رهن االعتقال حتى �أيار
 2014عنما �أُفرج عنهم هم �أي�ض ًا ب�سبب عدم وجود القرائن وب�سبب ال�ضغط الدويل امل�ستمر.
وان�ضم �إيزيكيل �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة بعد �أن خطط بيرت�أدوك
للهرب من جنوب ال�سودان وذهب �إلى �أدي�س �أبابا حيث ان�ضم هو الآخر �إلى احلركة .وكان بيرت من قبيلة
ال�شيلوك ،وهو م�ؤلف بارع و�شغل منا�صب ًا وزارية يف حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جمهورية جنوب
ال�سودان .وقبل �أن يفر بيرت من �إقامته اجلربية يف جوبا� ،أدان علن ًا احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
و�أنهى ع�ضويته يف احلزب .وبدت ربيكا نياندينق� ،أرملة الراحل جون قرنق منحازة يف البداية �إلى احلركة
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة قبل �أن تنجذب تدريجي ًا �إلى �أولئك الذين �سيطلق عليهم ا�سم
املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني ،ولكنها مل تن�ضم �إليهم ر�سمي ًا� .أما ابنها مابيور قرنق ،فقد ان�ضم �إلى
وع نِّي املتحدث با�سم احلركة ،فكان ذلك �ضربة
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضةُ ،
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موفقة بالن�سبة لرياك الذي كان تواق ًا لإقامة عالقات مع الدينكا ،وال �سيما مع جنل امل�ؤ�س�س الأول للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان.
ومن قادة احلركة الأوائل:
•بيرت بار ،وكان وزير ًا للرتبية والتعليم يف حكومة جونقلي ،فر من الوالية متخذ ًا طريقه �إلى �أدي�س
�أبابا حيث كان م�س�ؤو ًال عن التعليم.
•ح�سني مار ،وكان نائب ًا حلاكم والية جونقلي لفرتة طويلة ،وناب عن احلاكم يف فرتة �أعمال القتل
التي جرت يف جوبا ،وادعى ب�أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حاول اغتياله ،فاتبع ذات الطريق
الذي اتبعه ح�سني �إلى �أدي�س �أبابا ،وهناك عينه رياك يف اللجنة الإن�سانية .وح�سني وبيرت كالهما
كانا من القيادات الأولى البارزة يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة.
•اللواء �ألفريد الدو قور ،وهو زعيم �سابق حلركة الأنانيا ،ووزير حكومة ،وهو باري من جوبا ،حاول
تنظيم قوات مناه�ضة للحكومة يف والية اال�ستوائية قبل �أن ُينقل عرب البالد من قبل اجلنود النوير،
ومن ثم رحل �إلى �أدي�س �أبابا حيث ُع نِّي نائب ًا لقائد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
ونائب ًا للقائد العام للقوات امل�سلحة.
•الدكتور ديو ماثوك دينق ول ،وهو �أكادميي دينكي من �شمال بحر الغزال ،وم�س�ؤول �سابق يف حزب
امل�ؤمتر الوطني ،و�أ�ستاذ م�ساعد يف مركز ال�سالم والدرا�سات التنموية يف جامعة جوبا ،غادر
اخلرطوم قا�صد ًا �إلى �أدي�س �أبابا عندما اندلعت �أعمال القتال ،وهناك عينه رياك مدير ًا للعالقات
اخلارجية وكان نائبه �إزيكيل لول.
•غابرييل ت�شانق�سون ،وهو جيكاين نوير ورئي�س جبهة الإنقاذ الدميقراطية املتحدة ،ق�ضى الأ�شهر
الأولى بعد جمزرة جوبا يف خميم النازحني التابع للأمم املتحدة ،ثم فر بعد ذلك �إلى نريوبي ومنها
�إلى �أدي�س �أبابا .وغابرييل م�س�ؤول عن التمويل ،وهو املجال املنا�سب له نظر ًا خلربته ال�سابقة يف املجال
امل�صريف ،كما كان �أي�ض ًا ،ولفرتة ق�صرية ،وزير ًا للمالية متميز ًا يف حكومة جمهورية جنوب ال�سودان.
وع نِّي
• �أقري �إيزبون �إيدري ،وهو من مندري ،وكان مدير بنك النيل التجاري قبل �أن يفر من جوباُ ،
نائب ًا لتعبئة املوارد والتمويل.
•الدكتور ريت�شارد موال ،وهو من مندري ونائب �سابق يف الربملان ،ويقال ب�أنه هزم كو�ستي مابيني
وع نِّي رئي�س ًا للجنة العدالة يف احلركة ال�شعبية لتحرير
كمر�شح م�ستقل يف انتخابات العام ُ ،2010
جنوب ال�سودان املعار�ضة.
•ماناوا بيرت ،وهو لو نوير من �أكوبو ووزير �سابق يف جونقلي ،ونائب امابوار قرنق.
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•رم�ضان ح�سن الكو ،وهو م�س�ؤول �سابق يف حزب امل�ؤمتر الوطني من مندري ،ونائب �سابق يف الربملان،
وع نِّي مدير ًا للتنظيم يف مكتب الرئي�س.
ُ
ومن املفرت�ض �أن ير�أ�س كل رئي�س جلن ًة مكون ًة من  15ع�ضو ُيختاروا بتو�صية من الرئي�س� ،إال �أن هذه
القاعدة ما زالت قيد التنفيذ .وي�شغل جيم�س قديت من�صب املتحدث ال�شخ�صي با�سم رياك ،يف حني ُع نِّي
العقيد جيم�س لوين ،وهو مدير يف مكتب باولينو ماتيب يف قوات دفاع جنوب ال�سودان ،متحدث ًا ر�سمي ًا
با�سم احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة.
�أما املن�شقون البارزون الذين مل يلتحقوا باحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �أ�صبحوا
ُيعرفون باملعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني �أو (جمموعة الع�شرة) ،و�أ�صبح باقان الزعيم اال�سمي لهم .ويفتقر
املعتقلون ال�سيا�سيون ال�سابقون �إلى القوات الع�سكرية ،ولي�س لديهم الدعم ال�شعبي الكبري ،ولكن نظر ًا
للمنا�صب الرفيعة التي �شغلوها �سابق ًا يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،ففي الكثري من الأحيان
ينجذب �إليهم �صانعو ال�سالم الذين يبحثون عن �أر�ضية م�شرتكة بني احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة واحلكومة.
وقد اتهم املعتقلون ال�سيا�سيون ال�سابقون ك ًال من احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة بالنزعة الع�سكرية وبا�ستبعادهما لهم من عملية ال�سالم ،وقد �سعوا لتحقيق م�صاحلهم من
خالل حماولتهم �أن يتو�سطوا بني احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،و�أن يكونوا
طرف ًا فعا ًال يف عملية امل�صاحلة بني الأحزاب .ولكن النتائج اختلطت .فبالرغم من �أن رياك تودد لهم
وكان قد رحب بهم يف خميمه� ،إال �أن �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �شتموهم
واتهموهم بالف�ساد �أثناء وجودهم يف احلكومة ،وب�أنهم �شجعوا على احلرب ،و�أنهم ا�ستغلوا حمادثات
�أرو�شا (انظر �أدناه) لنقلهم �إلى ال�سلطة .وال�سجناء ال�سيا�سيون ال�سابقون مقربون من الرئي�س الكيني,
�أوهورو كينياتا الذي كان م�س�ؤو ًال �إلى حد بعيد عن خروجهم من ال�سجن ،والذي مول �إقامتهم املطولة يف
نريوبي ،الأمر الذي ت�سبب يف �إزعاج منتقديه.
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�ساد� ًسا :ا�سرتاتيجيات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة
ما زالت اال�سرتاتيجية الع�سكرية وال�سيا�سية للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان يف املعار�ضة
غري وا�ضحة ب�سبب عدة عوامل :اتخاذ احلركة �شكلها الع�سكري وال�سيا�سي بطريقة ع�شوائية ،وافتقارها
مبد�أيا �إلى القيادة الر�سمية ،وافتقارها �إلى اخلدمات اللوج�ستية ،و�إهدارها للفر�ص ،وال�صعوبات
يف تن�سيق القوات النظامية والغري نظامية ،وت�سارع الأحداث ،ورد الإيقاد ال�سريع يف تنظيم عملية
لل�سالم ،واالنق�سام الكبري �ضمن احلركة .وعالوة على ذلك ،ال ميكن تنفيذ اال�سرتاتيجيات بالرجوع
�إلى القرارات ال�صادرة عن امل�ؤمترات ،وال �سيما اجتماعات نا�صر الأولية التي مل يح�ضرها �إال القليل
من القادة الع�سكريون .وهنا تكون الأفعال هي احلكم الأ�سا�سي للمواقف وامل�شاعر ،ولي�س الأقوال
واالدعاءات .ويبدو جلي ًا �أن رياك وتعبان مل يكونا قط ملزمني بحرب طويلة الأمد ،بل كانا ي�أمالن
بتحقيق انت�صارات ع�سكرية �سريعة تكون �أ�سا�س ًا ي�ستخدمانه يف �ضغط مطالبهما على طاولة ال�سالم.
وتطلع القائدان �إلى االن�ضمام جمدد ًا �إلى حكومة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وتقدمي الإ�صالحات
املطلوبة وعلى ر�أ�سها الفيدرالية ،بالن�سبة �إلى رياك ،والتح�ضري النتخابات العام  2015التي �سيكون
فيها املر�شح الرئا�سي عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .وهكذا كانت ا�سرتاتيجيته ق�صرية الأمد،
و�إ�صالحية ،وبراجمها �ضعيفة ،وتفتقر �إلى الر�ؤية اجلوهرية .وعالوة على ذلك ،فمن امل�شكوك فيه
�أن هذا النهج هو م�شرتك بني معظم القادة ال�سيا�سيني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة� ،أو حتى قادتها الع�سكريون.
وتطورت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة لت�ضم الكثري من التيارات ال�سيا�سية،
ولكنها اعتمدت ر�سمي ًا البنية الفوقية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وبرناجمها الذي ال يعنى الكثري
يف الو�ضع الذي وجد فيه م�ؤيدو احلركة �أنف�سهم .وكان رياك وتعبان و�أجنلينا وعدد قليل من ال�سيا�سيني
من �أقوى �أن�صار احلفاظ على االرتباط باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،بينما كان معظم الأع�ضاء
يف�ضلون �إنهاء هذا االرتباط .ويعتقد �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �أن تعر�ض
رياك لل�سخرية نتيجة ان�شقاقه عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف العام � 1991أ�شعره ب�ضرورة
�إظهار متا�سكه من خالل الت�شبت بحزب حاكم ما زال يحتفظ ببع�ض ال�شرعية الدولية بالرغم من ت�آكل
�شرعيته يف الداخل.
وف�ض ًال عن �إ�شكالية الهوية والعمل �ضمن تنظيم هيكله التنظيمي ف�ضفا�ض وهيكله القيادي غري
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وا�ضح .حاول رياك �أن ي�ؤ�س�س هيك ًال �سيا�سي ًا ،ولكن الفجوة بني اجلناح ال�سيا�سي واجلناح الع�سكري
كانت �آخذة بات�ساع .وبالن�سبة للحركات الثورية الأخرى يف املنطقة ،كجبهة حترير �شعب تيغراي ،واجلبهة
ال�شعبية لتحرير �إريرتيا ،وحركة املقاومة الوطنية فقد ركزت ب�شدة على الق�ضايا الأيدلوجية ،بل �أن
الق�ضايا الأيدلوجية �أ�صبحت �أ�سا�س ًا ت�ستند عليه تلك احلركات يف تطوير براجمها الإ�صالحية الرامية
�إلى تغري املجتمع وتعبئة ال�شعوب .ولكن مل تربز الأيديولوجية على نحو كبري يف احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان �أو يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،كما �أن املناق�شات املو�سعة حول الربامج
ال�سيا�سية قليلة يف كال التنظيمني .والواقع نادر ًا ما كان يذهب النداء من �أجل حت�سني رفاه ال�شعب �أبعد
من امل�ستوى اخلطابي ،الأمر الذي يف�سر الروابط ال�ضعيفة التي تربط كال التنظيمني مع ال�شعب ،وبالتايل
اخلطر الدائم بف�صل القيادة عن امل�شاعر ال�شعبية .وقد تفاقم هذا اخلطر ب�سبب و�سطاء الإيقاد واملجتمع
الدويل الذين مل يفهموا القوى املحركة الداخلية يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة،
ولذلك �ضغطوا مرار ًا على قيادة احلركة لقبول تدابري الع�ضوية فيها ،وال �سيما ال�ضباط الأقوياء.
ومع عدم وجود �أيديولوجية توجيهية �أو حتى برنامج واقعي لدى كل من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان يف املعار�ضة ،ا�ستندت احلركتان يف قراراتهما حول
�سبل التقدم �إلى االعتبارات االنتهازية �إلى حد كبري ،وبالتايل مل تنظرا كثري ًا �إلى املراحل النهائية .ويف
الواقع ،هيمنت االنتهازية عل كل ثوابت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان منذ �أن بد�أ مترده يف العام ،1983
َ
الدرك ال�شيوعية� ،أ�صبح منحاز ُا �إلى املب�شرين امل�سيحيني الأمريكان
فبعد �أن كان مكر�س ًا نف�سه لدولة
بعد نهاية احلرب الباردة عندما �أ�صبح بحاجة �إلى الدعم من الغرب ،وبعد �أن كان يدعو �إلى �سودان
جديد موحد وحمقق الإ�صالح� ،أ�صبح داعم ًا لالنف�صال .وكذلك احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة تتبع الأ�سلوب ذاته ،ولكنها على عك�س احلزب الأم الذي ا�ستطاع احل�صول على الإمدادات
الع�سكرية من ال�صني و�أوغندا ،ومن ال�سوق املفتوحة باعتباره دولة معرتف بها ،مل حت�صل احلركة على
�إمدادات من املح�سنني الأجانب ،وكان عليها �أن تعتمد على ال�سودان الذي كان لديه �أولوياته اخلا�صة.
وجاء القادة الع�سكريون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة من الهياكل الر�سمية
للقوات امل�سلحة ال�سودانية وقوات دفاع جنوب ال�سودان واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وهم يقودون
قوات ًا مل ت�شغلها كثري ًا املعرفة ال�سيا�سية �أو التوجه الأيديولوجي ،وبالتايل مل يكن يخامرهم �سلوك حرب
الع�صابات على �شاكلة �إيريترييا و�إثيوبيا و�أوغندا.
ولذلك لعبت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة دور النظري التقليدي للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وعلى الرغم من املهارات العالية التي يتمتع بها �ضباط احلركة الع�سكريون على
امل�ستوى التكتيكي� ،إال �أنهم يفتقرون �إلى الر�ؤية اال�سرتاتيجية ،كما �أن قدرتهم على دفع �آراءهم ال�سيا�سية
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حمدودة� ،إلى جانب �أنهم مل ي�ؤ�س�سوا حتالفات مع املجموعات الأخرى كالنوير املثقفني الذين لديهم
الر�ؤية ذاتها .ولذلك ،كانت قدرتهم الأ�سا�سية تتمثل يف قدرتهم على تقييد �أو وقف تنفيذ ال�سيا�سات
التي يعار�ضونها ،ولي�س يف �صياغة وتنفيذ �سيا�سات جديدة .وال�ضباط يف احلركة هم �أحب �إلى ال�شعب
واجليو�ش البي�ضاء من القادة الع�سكريني ،ولكن تعبئة ال�شعب وا�ستخدام هذه القوة يف حتويل املجتمع
كما فعل الثوار يف �إثيوبيا و�إيريترييا و�أوغندا ال يتما�شى مع قيمهم وتقاليدهم .ومل يكن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان خالل حربه مع ال�شمال وال احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف احلكومة وال احلركة
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة مدفوعني برغبتهم ب�إحداث تغيري ثوري ،بل يقت�صر التغيري
الذي يرديدونه على تغيري الأفراد يف احلكومة ،و�إعطاء وزن �سيا�سي لقبائلهم ،وحت�سني �أداء احلكومة.
ويف بداية ال�صراع ،كان �شعور القادة الع�سكريني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
هو الغ�ضب والرغبة يف االنتقام ،وكثري ًا ما احتج ال�ضباط �أنه "جاء دورنا" للحكم .ولكن يف ظل النظام
الدميقراطي ،من ال�صعب تربير هيمنة النوير حني ي�شكلون �أقلية ،لذا توقفت هذه االحتجاجات ،و ُق ِبلت
م�شاركة الدينكا يف احلكومة الوطنية يف مرحلة ما بعد �سالفا .ولكن الن�ضاالت امل�سلحة املحدودة يف
اال�ستوائية وبحر الغزال جعلت من ال�صعب ت�صور قومية جنوب �سودانية حقيقية يف قوات احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة تتولى ال�سلطة .ومنذ ظهور ال�صراع ،ف�ضل القادة الع�سكريون يف
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ال�سعي لتحقيق الن�صر الع�سكري ،ومل تثنهم الهزائم
التي حلقت بهم يف البداية عن هذا التفكري ب�سبب �أن الإيقاد مل تكن قادرة على تقدمي حلو ًال مل�شاكلهم،
كما �أن احلكومة مل تكن م�ستعدة لتقدمي تنازالت .ولذلك ،فكثري ًا ما كانوا يكررون "�أعطنا اخلدمات
اللوجي�ستية ونحن �سنقوم بالعمل".
واجليو�ش البي�ضاء ،هي �شبيهة بالقوات التقليدية يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
التي برزت بو�ضوح يف احلرب ،وغالب ُا ما تكون �شر�سة وال تعرف اخلوف يف املعركة ،وتنظيمها �ضعيف
وكذلك قيادتها التي ال تهتم بالدرجة الأولى بالأهداف ال�سيا�سية طويلة الأمد ،بل باالنتقام وعمليات
النهب وحماية ممتلكات املجتمع بعد عمليات القتل التي جرت يف جوبا ( .)Young, 2007وب�سبب
حمدودية املوارد التي تمُ ِّكن هذه اجليو�ش من البقاء يف امليدان لفرتات ممتدة ،ووجود املوا�شي التي عليهم
رعايتها ،فعادة ما تبقى اجليو�ش البي�ضاء يف امليدان لفرتات ق�صرية .كما �أن اجليو�ش البي�ضاء املختلفة
تتخذ خ�ضائ�ص خمتلفة يف املناطق املختلفة ،ويف الآونة الأخرية ،ظهرت يف والية الوحدة قوات �شبيهة
بقوات اجلي�ش الأبي�ض ال�شباب الغري نظامية .وقال بيرت قديت �أنه غداة تقدم احلركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة يف والية الوحدة ،بد�أ �شباب �أطلق عليهم بيرت ا�سم "اجلي�ش الأبي�ض" يف تعبئة
�أنف�سهم ب�أنف�سهم ،ولكن مع نهاية العام  ،2014ا�ستحوذ عليهم جي�ش املتمردين 3.وبالتايل ،ف�إن م�ستوى
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�سيطرة اجلي�ش الأبي�ض اللو حتت قيادة �ساميون غاتويت�ش تختلف عن تلك اجليكاين حتت قيادة قاروث
جاتكوث .وقد �أدى اعتماد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة على اجلي�ش الأبي�ض �إلى
حتديد خياراتها التكتيكية ،وتقييد مناوراتها الت�شغيلية ،و�أعطى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ميزة.
و�أدرك القادة يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان يف املعار�ضة نقاط ال�ضعف يف احلركة ولكنهم
مل يعدلوا تكتيكاتهم للتغلب على هذا ال�ضعف .ولكن ذلك قد يتغري لأن �أعداد ًا متزايد ًة من املقاتلني ي�أتون
الآن من القرى واملدن ،ومنهم املتعلمون واملغرتبون وبع�ض الن�ساء 4.وقد �أدى ذلك �إلى �أن بع�ض الفرق يف
اجلي�ش الأبي�ض رفعت مطالب ًا ب�ش�أن الوظائف والتعليم يف مرحلة ما بعد ال�صراع .ولكن ال ميكن القول ب�أن
لدى اجلي�ش البي�ض �أهداف ًا �سيا�سية مرتابطة.
ويف حني يجب �أن تكون �صياغة اال�سرتاتيجيات الع�سكرية على امل�ستوى الكلي وا�ضح ًة و�صريح ًة ن�سبي ًا،
�إال �أن ا�سرتاتيجيات كهذه مل تو�ضع �إال يف وقت مت�أخر عندما �أ�صبح للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان يف املعار�ضة هيئة �أركان .ويف الوقت ذاته ،ف�إن الطابع املحلي للت�شكيالت الع�سكرية الر�سمية
للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة واجليو�ش البي�ضاء يعني �أنه من ال�صعب جد ًا تنفيذ
اال�سرتاتيجيات .فتحت �ضغط النازحني من النا�صر ،حاولت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة مرار ًا �أن ت�ستعيد املدينة لكي يعود النازحون �إلى ديارهم .وعلى الرغم من �أهمية هدف ا�ستعادة
املدينة ،ولكن كان على التنظيم �أن يوجه �أهدافه اال�سرتاتيجية الأو�سع �إلى هدفني رئي�سيني وهما اال�ستيالء
على جوبا وحقول النفط ،ولي�س اال�ستجابة ملطالب املواطنني املحليني .وهذا اخل�ضوع من قبل اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،وعلى وجه اخل�صو�ص اجليو�ش البي�ضاء� ،إلى هذه الت�أثريات
يدل على ديق �أفق قواتها امل�سلحة .وبالرغم من ذلك ،فقد حاولت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة ،يف املرحلة الأولى من ال�صراع� ،أن تزحف �إلى جوبا ،ولكن ب�سبب عدم وجود اخلدمات
اللوج�ستية ،ومقاومة قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية (املدعومة تكتيكي ًا من قبل املجتمع الدبلوما�سي)،
وال�ضغط الدبلوما�سي ،توقفت تلك احلملة .و�أغلقت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
حقول النفط يف والية الوحدة ،وبذلت جهود ًا م�شابهة يف �أعايل النيل من خالل �شن هجمات متكررة
على الرنك -البوابة التي ت�ؤدي �إلى حقول النفط والتي من خاللها متر خطوط الأنابيب من قواعد النيل
الأبي�ض يف ال�سودان وودكونا .وهناك تكهنات على نطاق وا�سع ،ولكن غري ُمثبتة ،تفيد ب�أن ال�ضغط ،ورمبا
الر�شاوى التي قدمها ال�سودانيون وال�صينيون كانت ال�سبب يف توقف ذلك التقدم.
وحتى وقت قريب ،كان القادة الرفيعو امل�ستوى يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
ينفذون عمليات من مناطقهم الأ�صلية ويقودون قوات ًا موالي ُة لهم ب�صفة �شخ�صية ،وبالتايل مل يكن من
ال�سهل على املركز �أن ي�سيطر عليهم .ولكن نظر ًا لإعادة �سيطرة القوات احلكومية على الكثري من املواقع،
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كان على ال�ضباط �أن يلج�ؤوا �إلى رياك وتعبان للح�صول على ال�سالح والإمدادات ،الأمر الذي و�ضع هذا
الأخري يف موقع القيادة .وبينما يعتمد القادة على رياك وتعبان يف احل�صول على اخلدمات اللوج�ست�سة
الع�سكرية ،تعتمد �سلطة رياك وقدرته يف طاولة املفاو�ضات على والء القادة الغري م�ضمون حيث �أن العالقة
بني رياك والقادة عالقة تكافلية تت�ضمن الكثري من عدم الثقة.
و�أحرزت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف �ساحات املعارك نتائج �ضئيلة عموم ًا،
وعلل القادة ذلك ب�أن الأمور قد تتحول ب�سرعة ،وبالأخذ بعني االعتبار خربتهم الطويلة يف احلرب الأهلية
الثانية ،ف�إن هذا االفرتا�ض مبحله .وبالتايل ،فبح�صولهم على الت�سليح الكايف� ،أو بتقدمهم الع�سكري
يف اال�ستوائية ويف �أجزاء من بحر الغزال� ،أو بحدوث انق�سامات داخل احلكومة يف جوبا� ،أو ب�سبب
التدهوراالقت�صادي� ،أو حدوث بع�ض االنق�سامات املهمة ،قد يتغري م�سار احلرب بالكامل .ولكن ذلك ال
يلغي حقيقة ال�ضعف امل�ستمر يف �أداء احلركة الع�سكري.
وعلى �سبيل املثال ،من املثبت �أن قوات جون�سون �أونلي مهمة جد ًا لإبقاء �سيطرة احلكومة على ملكال
وفا�شودا ومدن �أخرى على طول النهر يف �أعايل النيل ،وهذه املواقع كانت مبثابة درع حلقول النفط
ال�شمالية .ولكن جون�سون كان مهتم ًا �أ�سا�س ًا بالتقدم مب�صالح ال�شلك يف �إطار اخلالف بني الدينكا وال�شلك،
حيث ينظر الدينكا يف �شمال النيل �إلى ملكال على �أنها مدينتهم ،لذا �أبعدوا معظم ال�شلك من ال�ضفة
ال�شرقية للنيل بالقوة .ونتيجة لذلك ،ي�شكل الدينكا ،ولي�س النوير ،التهديد الأكرب بالن�سبة جلون�سون ولهذا
كانت دائم ًا عالقته مع احلكومة ومع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ضعيفة .وقد �أدت التوترات بني
قوات جون�سون وقوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �إلى العديد من ال�صراعات على امل�ستوى املحلي،
كما تكررت حاالت الت�أخر يف الدفع �إلى جنوده ،وبعد �أن بد�أ جون�سون ب�إ�صدار ت�صريحات عامة �سلبية حول
حاكم �أعايل النيل �ساميون كون ،طلب �إليه رئي�س هيئة الأركان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،بول
ملونق القدوم �إلى جوبا ،ولكنه رف�ض .وت�صاعدت الأمور وخرجت عن نطاق ال�سيطرة عندما قتلت القوات
احلكومية نائب جون�سون ،جيم�س بوقو ،يف  1ني�سان .2015
ويف �ضوء تلك اخللفية ،بد�أ جون�سون بتطوير عالقات مع احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة من خالل مبعوثها كارلو كول الذي هو �أي�ض ًا � -ش�أنه �ش�أن جون�سون  -كان يف ال�سابق مع جي�ش
حترير جنوب ال�سودان .وكانت هناك حاجة �أي�ض ًا لكي يتولى كارلو هذا الدور ب�سبب العداوة بني جون�سون
والقائد الإقليمي يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة غابرييل تانق ،تلك العداوة التي
تولدت �أثناء القتال الذي جرى على مدى ال�سنة ال�سابقة .وعني رياك جون�سون قائد ًا كبري ًا وو�ضع تانق
قوته بالكامل حتت قيادته 5.و�سيطرت قوات جون�سون على ملكال �إلى حد كبري ،وكانت احلكومة قد
اعتمدت عليه كثري ًا بحيث قدمت �إليه كميات كبرية من املعدات الع�سكرية منها  12مركبة �إنزال م�سلحة
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�صينية ال�صنع ،وعدد من البارجات كما تفيد التقارير ،وقد �أخذ جون�سون معه كل هذه املعدات عند
ان�شقاقه .ولذلك ا�ستطاع جون�سون �إخ�ضاع كل مدن النيل حتت �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة مبا فيها ودكونة ،الأمر الذي �سمح للمتمردين با�ستئناف الق�صف على الرنك ،و�شكل
خطر ًا على حقول بالو�ش النفطية ذات الأهمية اال�سرتاتيجية .ولكن هذا اخلطر انخف�ض بار�سال جوبا
لتعزيزات ،وبو�صول قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان -ال�شمال من النيل الأزرق وجبال النوبة ،يف
حني تال�شى تقدم احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة عندما �أ�صبح مقاتلو اجلي�ش الأبي�ض
يرتكون اجلبهة ويذهبون �إلى ديارهم على نحو متزايد .و�أعلن رياك ب�سرعة ملكال مدينة تابعة لل�شلك،
6
وقال �أنه ينظر يف تعيني جون�سون �أو ال�شخ�ص املعني حاكم ًا لفا�شودة ،الوالية التي ي�سكنها �أ�سا�س ًا ال�شلك،
وهو ما فعله يف وقت الحق .هذه االلتزامات �ساعدت على التخفيف من خماوف ال�شلك ،ولكن ظهر �شعور
باملرارة كبري بني ال�شلك والنوير نتيجة للحرب و�إن كان على التحالف اجلديد �أن يكون �آمن ًا ،يجب ت�ضافر
اجلهود عند امل�صاحلة.
والعمل ل�صالح احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة هو الأزمة االقت�صادية املتفاقمة
يف جنوب ال�سودان ،حيث تت�أثر عائدات النفط "ب�ضربة ثالثية" متمثلة بانخفا�ض الإنتاج ب�سبب الأعمال
الع�سكرية التي تقوم بها احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،واالنخفا�ض الكبري ل�سعر
النفط دولي ًا ،واتفاقية عبور النفط مع ال�سودان والتي تقوم على �أ�سا�س مبلغ ثابت بالدوالر مل ُي َخفَّ�ض
على الرغم من انخفا�ض قيمة النفط .ولذلك دعا نائب الرئي�س جيم�س واين �إيقا يف �شهر �أيار القادة
الإقليميني لإنقاذ جنوب ال�سودان من االنهيار االقت�صادي ( .)Tesfa News, 2015وكذلك توبي النزير،
املن�سق الإن�ساين للأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �إلى �أن �أقالته احلكومة يف  1حزيران  ،2015قال �أن
الدولة على حافة "االنهيار االقت�صادي" يف وجه م�ؤ�شرات التنمية الأكرث انخفا�ض ًا يف العامل و�سبعة ع�شر
�شهر ًا من �أعمال العنف الوح�شية ( .)Guardian, 2015وبالتايل ،فلي�س على احلركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة �أن تفوز يف �أر�ض املعركة لإ�ضعاف احلكومة ،بل عليها بب�ساطة �أن تبقى وتنهك
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ع�سكري ًا وتنهك احلكومة �سيا�سي ًا.
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�سابع ًا :الأع�ضاء واجليو�ش من غري النوير

بد�أ التمرد كحركة تكاد تكون نويرية ح�صر ًا با�ستثناء �ألفريد الدو قور ،الذي حاول – وجنح قلي ًال –
يف ح�شد الباري وغريهم من اال�ستوائيني �ضد احلكومة .ويعتقد قادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة �أن اال�ستوائيني يتعاطفون معهم �أكرث مما يتعاطفون مع احلكومة التي يهيمن عليها
الدينكا ،و�أنهم ي�ؤيدون نداء احلركة من �أجل الفيدرالية ،ولكنهم لن يلتزموا باملعار�ضة حتى يظهر �أنه
من املمكن الإطاحة باحلكومة .و�ش َّكل قرار اللواء مارتن كينيي يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان،
وهو مادي كان يف ال�سابق قائد اجلناح الع�سكري لقوات الدفاع اال�ستوائية الذي ي�شكل جز ًء من قوات
دفاع جنوب ال�سودان ،باالن�ضمام �إلى مترد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف ت�شرين
الثاين  2014تطور ًا رحبت به احلركة .وعلى الرغم من عدم ا�ستيالء قوات مارتن على �أي �أرا�ضي �إلى
الآن ،ولكن ح�سب ما �أفاد به مارتن ف�إن التعبئة يف اال�ستوائية الكربى قد اكتملت ،والعمليات جتري يف كل
�أنحاد املنطقة ،ولكن ال ميكن ت�أكيد ذلك 7.ويعاين املتمردون اال�ستوائيون من طول خطوط التوريد ونق�ص
اخلدمات اللوج�ستية �أكرثمن نظرائهم يف ال�شمال .ولكنهم تغلبوا على هذه امل�شكلة� ،إلى حد ما ،من خالل
ا�ستخدامهم تكتيكات حرب الع�صابات التي جترب قوات الأمن احلكومية على ا�ستخدام و�سائل الإرهاب
التي تهدد ب�إبعاد ال�سكان املحلييني.
وظهرت �شكوك حول والء بع�ض كبار امل�س�ؤولني اال�ستوائيني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة عندما اجتمع �ألفريد الدو قوري ورم�ضان ح�سن وعبد اليا�س �ساندري ،ممثل احلركة يف كينيا
وغريهم مع حكام والية اال�ستوائية يف نريوبي يف �أواخر �شهر �أيار  2015ملناق�شة جماالت االهتمام
امل�شرتك .وكانت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة على علم تام بهذه املناق�شات،
بل كانت لديها تدخالت فيها 8،ولكن يف وقت الحق ،انت�شرت ادعاءات  -مل يتم التحقق من �صحتها �إلى
اليوم – تفيد ب�أن الثالثي قد قبل دفعات نقدية من نظرائهم يف حكومة جمهورية جنوب ال�سودان .ولكن
ما هم م�ؤكد� ،أنهم قاموا بزيارات �إلى كامباال من دون علم القيادة ،حيث اجتمعوا مرة �أخرى مب�س�ؤولني
حكوميني من جنوب ال�سودان و�أوغندا .وهناك ادعاءات �أخرى تفيد ب�أنهم كانوا يخططون لالن�شقاق
وااللتحاق باحلكومة ،ولكن ب�سبب والئهم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،عادوا
�إلى نريوبي و�أدي�س �أبابا.
وعلى ما يبدو �أن الثالثي ا�ستطاع �إقناع رياك ب�أن زيارتهم �إلى كامباال مل تت�ضمن مناق�شات حول االن�شقاق
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�أو ت�أ�سي�س حركة منف�صلة ،ولكن هذه الت�أكيدات مل ُتقنع الأع�ضاء الآخرين يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة ،وال �سيما اال�ستوائيني الذين نظروا �إلى تلك الت�أكيدات بعني ال�شك .وخل�ص م�ؤمتر احلزب
�إلى �أنه وفق ًا للتحقيقات التي �أجراها الأع�ضاء اال�ستوائيون ال ،27ف�إن الثالثي اجتمع بالفعل مع م�س�ؤولني
يف حكومة جمهورية جنوب ال�سودان وامل�س�ؤولني الأوغنديني يف � 25أيار يف كامباال ،و�أن هناك �سبب لالعتقاد
ب�أنهم ا�ستلموا ما ًال من حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ،فالثالثي مل ُيع ِلم القيادة بهذه االجتماعات ،بل �إنهم
ادعوا الف�ساد يف تعيني �أفراد من العائلة يف التنظيم ( .)Sudan Tribune, 2015 Dونتيجة لذلك ،دعا
امل�ؤمتر احلزبي قياد َة احلركة �إلى تعيني جلنة مكونة من خم�سة �أ�شخا�ص لإجراء املزيد من التحقيقات ،و�إلى
�إيقاف ه�ؤالء امل�س�ؤولني حتى تظهر نتائج التحقيقات .ويف  22حزيران دعا رياك �إلى اجتماع خا�ص للقيادة
يف نريوبي للنظر يف الأدلة وطلب �إفادات الأفراد الثالث الذين كانوا حا�ضرين االجتماع .وهذه التطورات
مل تقت�صر فقط على �إثارة ال�شكوك حول جهود التنظيم املبذولة يف جمع امل�س�ؤولني القياديني اال�ستوائيني
يف التمرد ،بل �إنها ت�شري �أي�ض ُا �إلى قدرة احلكومة على زعزعة التنظيم .وعلى الرغم من تربئة اال�ستوائيني
الثالث ر�سمي ًا من التهم املوجهة �إليهم ،لكن ال�شعور بعدم الثقة جتاههم ال زال قوي ًا.
ومل جتري احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �إال جناحات قليلة يف �شمال بحر الغزال
عندما ثار اللواء داو �أتورجونق وحاذى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة مدفوع ًا ب�شعوره
باملرارة ب�سبب نتائج انتخابات حكم الوالية يف  ،2010فكان ذلك احلدث حافز ًا بالن�سبة �إلى الآخرين
امل�ستائني من الدور الديكتاتوري الذي لعبه احلاكم ال�سابق بول ملونق ،واملنزعجني ب�سبب عميات القتل
التي قامت بها احلكومة يف جوبا ويف الأماكن الأخرى .وعلى الرغم من �أن داو كان �سريع ًا يف النزول
�إلى امليدان وح�شد قوات ي�صل عددها �إلى ( 4000ح�سب ما يدعي قادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة ،ولكن البع�ض ي�شري �إلى �أن هذه التقديرات مبالغ فيها) ،فقد �ضغط عليه م�شايخ
الدينكا من �أجل تقييد حملته .ووفق ًا مل�صادر ع�سكرية يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة ،كان و�صول الأ�سلحة من اخلرطوم يف البداية بطيء ،مما �أدى �إلى حدوث ان�شقاقات من القوات
التي ح�شدها .ولكنه بعد ذلك ا�ستلم توريدات كبرية من ال�سالح عرب دارفورلأن �أغلب قواته متمركزة على
طول احلدود مع ال�سودان وعلى خط املواجهة مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان -ال�شمال واملتمردين
الدارفوريني .ولكن �إلى اليوم ،مل ي�صل ا�ستياء الدينكا من حكام واليتهم �أو حكومتهم الوطنية �إلى حد
يجعلهم يحملون ال�سالح �أو حتى االلتحاق باحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ب�أعداد
كبرية .والواقع ،ويف تاريخ كتابة هذا التقرير ،تقدر م�صادر من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة عدد قوات داو ب 300بعد �أن فر الكثريون مع �أ�سلحتهم .وهكذا ُاجبرِ داو ،ب�سبب انخفا�ض �أعداد
قواته ،على اللجوء �إلى حمالت حرب الع�صابات على غرار تلك التي يلج�أ �إليها نظائره يف اال�ستوائية.
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وقد تكون �أف�ضل الفر�ص بالن�سبة للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة هي من بني
املجموعات الأقلية يف بحر الغزال ،وال �سيما الفرتيت من غرب بحر الغزال الذين عانوا طوي ًال من هيمنة
الدينكا وكانوا عن�صر ًا مهم ًا من قوات دفاع جنوب ال�سودان .فا�ستولت قوات تابعة للحركة بقيادة اللواء
توما�س بازيليو تاندرو على بع�ض القرى القريبة من واو .ولكن قوات توما�س مل تكن را�ضية عن قيادته
فبد�أت تتناق�ص حتى �أ�صبح عددها ال يتجاوز  200وقت كتابة هذا التقرير.
وقد قاد رياك اجلهود الرامية �إلى �إ�ضفاء الطابع القومي اجلنوب �سوداين على احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،ويف حني مل يكن النوير  -الذين الحظوا �أن كل الدماء التي �سالت يف
احلرب هي دماء قبيلتهم – متحم�سني للفكرة ،ولكنهم مل يعار�ضوها .وحدثت بع�ض املفارقات كتعيني
اال�ستوائي �ألفريد الدو قور نائب ًا لرئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ونائب القائد
العام للجي�ش ،على الرغم من �أن تعبان هو رئي�س املفاو�ضني وتقع على عاتقه م�س�ؤولية اقتناء الأ�سلحة،
هو ال�شخ�ص الثاين عملي ًا .وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من �أن �ألفريد �شغل من�صب نائب القائد العام
للجي�ش ر�سمي ًا� ،إال �أنه يف الواقع ال ي�شارك يف ت�سيري عمل اجلي�ش .ويرى رياك و�أن�صاره �أن م�ستقبل جناح
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �سيا�سي ًا وع�سكري ًا يعتمد على حتويلها �إلى قوات وطنية
حقيقية.
النوير يف املهجر
يحمل الكثري من قادة وكوادراحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ومثقفيها يف �أدي�س �أبابا
ونريوبي جوازات �سفر مزدوجة ،ولذلك ال يكون التمييز بني املغرتبني واملحليني وا�ضح ًا دائم ًا .ولكن
النوير املقيمون يف اخلارج ح�ضروا م�ؤمتري باجاك على نفقاتهم اخلا�صة ،وقدموا الدعم �إلى عائالتهم
املت�ضررة من احلرب ،وعاد بع�ضهم �إلى جنوب ال�سودان لاللتحاق بقوات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة �أو اجلي�ش الأبي�ض ،و�ساعد البع�ض الآخر يف متويل احلرب وك�سب دعم احلكومات يف
مواطنهم املختارة� .أما يف املناطق التي يتمركز بها النوير يف الواليات املتحدة ،كوالية �إيوا وميني�سوتا
ونيربا�سكا� ،أدت جهود النوير �إلى توعية امل�س�ؤولني العامني حول احلرب ،ولكن هذه الواليات بعيدة عن
املراكز ال�سيا�سية والإعالمية يف وا�شنطن ونيويورك التي من املمكن فيها ممار�سة ال�ضغط على �سيا�سة
الواليات املتحدة .وعلى الرغم من �أن جمتمعات النوير املغرتبة لي�ست ثرية� ،إال �أنها قادرة على تقدمي
تدفقات نقدية منتظمة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة .ويف �أيار وحزيران ،2015
ا�ستخدم غابرييل ت�شاجن�سون مهاراته يف ح�شد النوير يف الواليات املتحدة ليتولوا دور املمول .ويف حني ال
متلك احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة تنظيم ومهارات املجتمعات الأريتريية والإثيوبية
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املغرتبة التي كانت املمولة الرئي�سية حلروبهم� ،إال �أن النوير املغرتبني ي�شكلون مورد ًا مفيد ًا  ،وقيادة
احلركة تدرك �أهمية تر�سيخ عالقاتها معهم ،لذا تر�سل بانتظام م�س�ؤولني �إلى �أ�سرتاليا وكندا والواليات
املتحدة من �أجل تر�سيخ هذه العالقات.
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ثامن ًا :حمادثات ال�سالم التي ترعاها �إيقاد

مي�ض �أ�سابيع على اندالع ال�صراع حتى تدخلت الإيقاد بهيكلها ذاته والأ�شخا�ص ذاتهم الذين �أ�شرفوا
مل ِ
على مفاو�ضات �إيقاد يف نيفا�شا .ف ُع نِّي اجلرنال الزارو�س �سومبيو نائب ًا للرئي�س مع اجلرنال �أحمد
م�صطفى من ال�سودان ،وتولى وزير اخلارجية الإثيوبي ال�سابق �سيوم مي�سفني الدور القيادي ،وكان
وع ِقدت املفاو�ضات
يدعمهم املجموعة الثالثية التي تتكون من الرنويج واململكة املتحدة والواليات املتحدةُ .
يف �أدي�س �أبابا حتت رعاية احلكومة الإثيوبية ،حيث مرت املحادثات مبراحل خمتلفة .و�شملت املرحلة
الأولى بالإ�ضافة �إلى احلكومة واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،املعتقلني ال�سيا�سيني
ال�سابقني و�أحزاب ًا �سيا�سية �أخرى واملجتمع املدين يف جنوب ال�سودان.
و�سرعان ما تو�ضح �أن بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى امل�شاركة يف حمادثات ال�سالم ،كاملنرب
الدميقراطي جلنوب ال�سودان الذي ير�أ�سه الدكتور مارتن �إيليا لومورو الذي �شغل من�صب وزير �ش�ؤون
جمل�س الوزراء ،كانت على توافق وثيق مع احلكومة� ،أما الأحزاب الأخرى فلم يكن لديها مغزى �سيا�سي.
وبعد �أن حاول �سالفا يف البداية ا�ستمالة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -التغيري الدميقراطي (الذي
يعد مبثابة معار�ضة برملانية ر�سمية) وقائدها الدكتور الم �أكول ،وذلك من خالل ال�سماح له بقيادة فريق
املفاو�ضات احلكومي ،خل�ص بعد ذلك �إلى �أن الم مقرب ًا جد ًا من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة ،لذا ا�ستبعده من املفاو�ضات ،ومل ي�سمح له مبغادرة جوبا ،وتابع ن�شاطاته عن قرب .ويف تلك
الأثناء ،ادعت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �أن املجتمع املدين بقيادة احلكومة مل
يكن حيادي ًا ،و�أن املجتمع املدين على �أر�ض الواقع غري ممثل متثي ًال كافي ًا يف املفاو�ضات .وعلى الرغم من
خطاباتها املنادية بتو�سيع عملية ال�سالم لت�شمل املجتمع املدين ،كانت احلركة تزيد من �ضغوطاتها من �أجل
اقت�صار املحادثات على الطرفني املتحاربني الرئي�سيني وا�ستبعاد املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني .وخل�صت
احلكومة �إلى �أن املفاو�ضات يجب �أن تكون بني الأطراف املتحاربة فح�سب .وهكذا هُ ِّم�ش دور املجتمع
املدين والأحزاب ال�سيا�سية الأخرى .كما �ضغطت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة من
�أجل النظر يف الأ�سباب اجلذرية لل�صراع ،وحني انعقدت جل�سة واحدة يف بحر الغزال ،مل يح�ضر املمثلون
عن احلكومة ،ف ُع ِّلقت هذه املبادرة �أي�ض ًا .وا�ستمر رياك بالدعوة للنظر بالأ�سباب اجلذرية لل�صراع ،الأمر
الذي كانت ترف�ضه احلكومة با�ستمرار� ،أما الأ�سباب اجلذرية لل�صراع بالن�سبة �إلى الكثريين من �أتباع
رياك فكانت تبد�أ وتنتهي ب�أعمال القتل التي ارتكبها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا.
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وحاولت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة طرح ق�ضية �أعمال القتل يف جوبا على
طاولة احلوار ،حيث كان ذلك مطلب �أن�صارها الأ�سا�سي ،ولكن احلكومة رف�ضت ذلك مدعومة من
و�سطاء الإيقاد الذين �أحالوا الق�ضية �إلى االحتاد الإفريقي الذي عني جلنة لتق�صي احلقائق يف جنوب
ال�سودان برئا�سة الرئي�س النيجريي ال�سابق �أوبا�ساجنو �أولو�سيقان .وقدم �أوبا�ساجنو تقريره �إلى ر�ؤو�ساء
دول االحتاد الإفريقي يف االجتماع الذي ُع ِقد يف جنوب �إفريقيا يف كانون الثاين  2015ولكن التقرير مل
ُي َ
ن�شر علن ًا بالرغم من مطالبة العديد من اجلهات  -ومن بينها رياك واملجموعة الثالثية  -بن�شره .وكان
رياك �صريح ًا ب�ش�أن هذه الق�ضية ب�سبب ال�ضغوطات التي فر�ضها جمتمعه بالرغم من �أن تقرير اللجنة
ندد مب�س�ؤويل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة وم�س�ؤويل احلكومة .،و�أدى امتناع الإيقاد
عن النظر �إلى عمليات القتل يف جوبا وقرار االحتاد الإفريقي بعدم ن�شر النتائج التي تو�صل �إليها �إلى
ت�أجيج املعار�ضة يف �صفوف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �ضد عملية ال�سالم برمتها،
هذه العملية التي ُع ِقدت �أ�سا�س ًا لتكون متحيزة.
وو�ضع الأ�ستاذ حممود ممداين م�شروع عر�ض ت�سرب �إلى جلنة االحتاد الأوروبي جاء فيه �أن عملية
ال�سالم يف نيفا�شا كانت فا�شلة ،وطالب فيه با�ستبعاد قوات الإيقاد الع�سكرية من �أي دور يف حفظ ال�سالم
يف البالد ،ور�أى �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان غري قادرة على الإدارة ،ودعا �إلى �إدارة انتقالية
جلنوب ال�سودان تكون خمتلطة بني االحتاد الإفريقي والأمم املتحدة (.)Upper Nile Times, 2015
وهناك �سبب لالعتقاد ب�أن الإدارة الدولية جلنوب ال�سودان قد تفوز بت�أييد الكثري من الأطراف يف البالد،
وال �سيما النوير الذين قد يرون يف ذلك و�سيلة لإزالة �سالفا واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان (والذين
لن ينزعجوا من ا�ستبعاد رياك) ،كما �أن النخبة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة لن تعار�ض ذلك .ولكن و�سطاء الإيقاد ،والواليات املتحدة ،واالحتاد
الأوروبي ر�أوا �أن هذا احلل مثري ًا للجدل واخلالف.
وركزت الإيقاد كثري ًا على �إيجاد �صيغة لتقا�سم ال�سلطة مع الإبقاء على �سالفا رئي�س ًا ،بحيث يكون رياك
�إما رئي�س ًا للوزراء �أو نائبا للرئي�س .ولكن ال�س�ؤال املهم الذي طرح نف�سه :ما مقدار ال�سلطة التي �ستكون
لدى كل من ي�شغر تلك املنا�صب؟ وتقول احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �أن �سلطة
رئي�س الوزراء يجب �أن تكون تنفيذية و�أن يكون من�صب الرئي�س فخري ًا بالأ�سا�س .ولكن احلكومة ترى
ب�أن على الرئي�س �أن يتمتع ب�صالحيات تنفيذية و�أن يكون له نائبان ،فهي مل تكن م�ستعدة لأن تتخلى عن
من�صب جيم�س واو وتغامر بخ�سارة دعم اال�ستوائيني .كما �أدركت احلكومة �أن ترتيبات كهذه من �ش�أنها
�أن تقر بالفعل �أن ما كان على املحك هو ترتيبات لتقا�سم ال�سلطة بيت الدينكا والنوير ،وتهمي�ش ًا للقبائل
الأخرى.
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و ُدرِ�ست �صيغ خمتلفة لتحديد ن�سب املنا�صب التي �سي�شغلها كل من احلكومة ،واحلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،واملعتقلون ال�سيا�سيون ال�سابقون .ويف حني طالب تعبان ب�أن يكون
للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان -يف املعار�صة ن�سبة  %53من ال�سلطة يف �أعايل النيل الكربى
(وهو ما قبلته الإيقاد يف مقرتحها الذي و�ضعته يف حزيران  ،)2015ولكن احلكومة رف�ضت ذلك لأنها
كانت خالل معظم تلك الفرتة ت�سيطر على عوا�صم الواليات الثالثة .وباملثل ،طالبت احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة بتقا�سم ال�سلطة يف باقي الواليات ولكن على �أن يكون الوجود الع�سكري
فيها �ضئيل ،ولكن احلكومة عار�ضت ذلك �أي�ض ًا .وقد در�ست املفاو�ضات مقدار ال�سلطة التي �ستُقا�سم يف
�أعايل النيل ،ولكنها مل تقرتب نهائي ُا من التو�صل التفاق.
ومل يوافق الكثري من النوير على ما فعتله الإيقاد بتقلي�ص ال�صراع �إلى ق�ضية تقا�سم ال�سلطة بني
رياك و�سالفا وبع�ض من زمالئهما (وقال رياك �أنه ي�شاركهم الر�أي ،)9فلي�س ممكن ًا ،وبعد �أن مات الكثري
منهم� ،أن يقبلوا ب�أن ير�أ�س دولتهم الرجل الذي �شعروا �أنه دبرعمليات القتل يف جوبا .كما �أن الطرفني
كانا مقتنعان ب�أن حتقيق الن�صر ع�سكري ًا ما زال ممكن ًا .وهذا �سبب �آخر ُي�ضعف من احتمال الو�صول �إلى
حل تفاو�ضي لل�صراع.
ومن �أهم نقاط �ضعف و�ساطة الإيقاد انق�ساماتها الداخلية .ومن �أكرب العوائق �أمام الو�ساطة التي
تدعي احليادية ،دعم قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية للحكومة ،وبدرجة �أقل ،دعم القوات امل�سلحة
ال�سودانية للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة .ويف الوقت ذاته ،ف�إن كينيا م�ستاءة من
هيمنة �إثيوبيا على عملية ال�سالم وهذا منعك�س من خالل التقارير التي يعدها الدبلوما�سيون يف عدد
من الدول القريبة من عملية ال�سالم حيث ُي�ض ِعف فيها اللواء �سومبيو �سلطة رئي�س املفاو�ضني �سيوم
مي�سفني ،لأنه يعتقد كونه هو املبادر الرئي�سي باتفاق ال�سالم ال�شامل ،فهو من يجب �أن يقود املفاو�ضات.
هذه االختالفات تطورت �أي�ض ًا على م�ستوى الدول بني �إثيوبيا وكينيا .وبدورهما �أبدت تنزانيا وجنوب
�إفريقيا رغبتهما يف �إجراء حمادثات م�صاحلة داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان كو�سيلة لال�ستيالء
على قيادة عملية ال�سالم التي تتوالها �إثيوبيا .ومع ظهور الإيقاد بل�س (انظر �أدناه) ،ظهر تخوف داخل
الإيقاد من �أن عملية ال�سالم الإقليمية يتم انتزاعها من قبل االحتاد الإفريقي .كما �أدانت حكومة
جمهورية جنوب ال�سودان دور املجموعة الثالثية .هذه االنق�سامات منعك�سة �أي�ض ًا يف عدم اتفاق الإيقاد
على نظام العقوبات .وكما �أ�شار �أحد املحللني يف االحتاد الإفريقي� ،أنه بد ًال من الرتكيز على امل�ضي قدم ًا
بعملية ال�سالم ،تُكر�س طاقات كبرية يف �ساحات احلروب عرب الآليات املختلفة امل�ستَخدمة .والأع�ضاء
العاديون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يفهمون هذه االنق�سامات فهم ًا غام�ض ًا،
وهم �ساهموا يف زيادة تقوي�ض �شرعية عملية ال�سالم برمتها.
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ونادت الإيقاد وبع�ض اجلهات الفاعلة الدولية مرار ًا من �أجل اللجوء �إلى فر�ض العقوبات ،وقد طبق
االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة وكندا العقوبات الفردية على �أربعة �أفراد من كبار املقاتلني الع�سكريني،
اثنني منهم من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة وهما اللواء بيرت قديت واللواء جيم�س
كوانغ .وتبع ذلك عقوبات طبقتها الأمم املتحدة .ولكن لي�س هناك ما ي�شري �إلى �أن تلك العقوبات كان لها
�أي ت�أثري على الأ�شخا�ص املعاقبني �أوعلى زمالئهم .وقد �شكى قائد ال�سرية يف احلركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة مازح ًا �أن فر�ض العقوبات على قديت زاد من �شعبيته فطالب بفر�ض العقوبات
على نف�سه �أي�ض ًا 10.ويف � 3آذار  ،2015مرر جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة قراره رقم  2206ودعا
جلنة العقوبات التابعة له �إلى ت�سمية �أفراد وكيانات ،يف حني نا�شد جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد
الإفريقي املجل�س بفر�ض حظر الأ�سلحة الفوري على الأطراف املتحاربة اعتبار ًا من �شهر �أيلول � 2015إال
�أن ذلك مل يحدث .وعلى �أية حال ،من ال�صعب الو�صول �إلى موقف موحد حول العقوبات يف املنطقة طاملا
�أن �أوغندا وال�سودان تدعمان الأطراف املتحاربة انطالق ًا من قناعتهما ب�أن �أمنهما الوطني مهدد.
حمادثات �أرو�شا
بد�أت حمادثات �أرو�شا بعد وقت ق�صري من بداية ال�صراع من �أجل التوفيق بني الأطراف املتحاربة من
خالل ع�ضويتهم امل�شرتكة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،وكانت املحادثات ب�سبب ف�شل املفاو�ضات
يف �أدي�س �أبابا يف حتقيق التقدم .وقاد العملية الرامية �إلى ا�ستكمال ودعم املحادثات الأ�سا�سية ،الأحزاب
احلاكمة يف كل من �إثيوبيا (اجلبهة الدميقراطية الثورية ال�شعبية الإثيوبية) ،وجنوب �إفريقيا (امل�ؤمتر
الوطني الإفريقي) ،وتنزانيا (حزب �شاما �شا �شامبيندوزي) ،على �أن تنعقد املحادثات يف �أرو�شا يف
تنزانيا .ولكن وبعد �أن دعم حزب اجلبهة الدميقراطية الثورية ال�شعبية الإثيوبية هذه املبادرة يف البداية،
ان�سحب ،كما يبدو ،ب�سبب اعتقاده ب�أن العملية من �ش�أنها �أن تُ�ض ِعف هيمنة �إثيوبيا على و�ساطة الإيقاد.
وبينما كانت مفاو�ضات �أدي�س �أبابا عقيمة والذعة ،كانت حمادثات �أرو�شا �أكرث توفيقية .فقد وقعت
ف�صائل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان اتفاق �إطاري يف  23ت�شرين الأول  2014يلتزم من خالله
الأطراف بالعمل مع ًا يف �سالم ويعرتفون مب�س�ؤوليتهم امل�شرتكة عن ال�صراع .ويف  21كانون الثاين ،2015
�أ�سفر احلوار داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان عن اتفاق على �إعادة توحيد احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان ،وقد وقع االتفاق كل من رياك ،و�سالفا ،ودينق �ألور من جانب املعتقلني ال�سيا�سيني
ال�سابقني .واتفق املوقعون على �أن "التوحيد والتوفيق بني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان هما مفتاح
حلل الأزمة الراهنة" (مايارديت ،وتيني ،وكول ،)2015 ،وهذه النتيجة معاك�سة متام ًا لقرارات احلركة
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة املتكررة (انظر �أدناه) .كما اتفقت الأطراف على ا�ستعادة
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ال�سالم واال�ستقرار ،وعلى االعتذار عن الأعمال الوح�شية التي ارتكبوها يف ال�سابق ،وعلى تبني ال�سيا�سات
التي ت�شجع على الت�سامح والدميقراطية والتي تعزز التعددية ال�سيا�سية ،وعلى رف�ض ال�سماح ملن ارتكبوا
الأعمال الوح�شية يف احلروب ب�أن ي�شغلوا منا�صب ًا ،وعلى الإ�سراع يف �إبرام اتفاق ال�سالم.
و ُيع َقد االتفاق من �أجل االعتذار عن انهيار البالد ،ويدعي قادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة ب�أن �سالفا كونه قائد ًا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،هو �أول من يتحمل عبء الذنب ،ولذا
عليه �أن يتنحى عن الرئا�سة 11،ولكن ميكن �أن ُي َرد على ذلك بب�ساطة ب�أنه بعد االعرتاف اجلماعي بالذنب
فعلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان �أن تنحل .وباملثل ،فاالتفاقات حول امل�سائل التنظيمية جتري للرد
املبا�شر على بع�ض االختالفات التي كانت يف الفرتة التي �سبقت ال�صراع يف كانون الأول  .2013وهكذا دعا
املوقعون جمل�س التحرير الوطني �أن ي�ضمن الدميقراطية الداخلية و�أن يقدم تقارير �إلى امل�ؤمتر الوطني
و�أن ي�ضع حدود ًا زمنية لرئا�سة حزب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان على امل�ستوى الوطني وعلى م�ستوى
الوالية مقدارها خم�س �سنوات ولواليتني ،و�إلغاء �إقالة الكوادرمن الع�ضوية واملنا�صب القيادية يف احلزب
ب�سبب ال�صراعات الداخلية ،وا�ستخدام بطاقات االقرتاع ال�سرية عند حتقيق التوافق ،و�إلغاء حق الر�ؤ�ساء
يف امل�ؤمتر الوطني وامل�ؤمترات وجمال�س التحرير يف تعيني  5باملائة من الأع�ضاء ،واتخاذ االجراءات
املختلفة ال�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على بطاقات االقرتاع ال�سرية ،وجعل �أ�صحاب املراكز يف احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان �أكرث قابلية للم�ساءلة .واتفق املوقعون على ت�شكيل حكومة انتقالية مكونة من ف�صائل
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان و"ي�شارك فيها الأحزاب الأخرى ب�شكل متنا�سب".
ووجد الكثريون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة هذا االتفاق مثري ًا لل�شكوك،
حيث مل ُيتَّفق على عملية للم�صاحلة ،كما �أن قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
كررت �إ�صرارها على �أن هذه العملية يجب �أن ترتبط بنتائج مفاو�ضات الإيقاد حيث �أن الق�ضايا اجلوهرية
مل تحُ ل بعد .ويف �أواخر �أيار  ،2015دعا الرئي�س �أوهورو كينياتا �إلى دمج حمادثات �أرو�شا حول توافق
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان مع و�ساطة الإيقاد ،الأمر الذي يتعار�ض مع التمييز الوا�ضح بني املنتدين
املختلفني ،عدا عن �أنه �سيقدم للمعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني – الذي يدعمهم �أوهورو – مكانة �أكرب
( .)Mccornick, 2015فعار�ضت �إثيوبيا العر�ض وا�ستاءت ال�سودان منه.
ويف حزيران  ،2015خل�صت �إدارة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �إلى �أن عملية
12
�أرو�شا قد و�صلت �إلى طريق م�سدود ،ومن �أجل امل�ضي قدم ًا ،يجب �أن يكون هناك اتفاق �سالم �شامل
وهذا ما �أكده رياك .13ومع ذلكُ ،عقد عدد من االجتماعات بني املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني وممثلي
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان حتت مظلة عملية �أرو�شا ،ولكن االجتماعات مل ت�ضم احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة.
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وملتابعة ذلك ،ذهب خم�سة من �أع�ضاء املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني وهم دينق �ألور ،ومادوت بيار،
و�سريينو هيتينق ،وجون لوك ،و�شول تونغ �إلى جوبا يف  2حزيران  ،2015وذهب معهم كل من نائب رئي�س
امل�ؤمتر الوطني الإفريقي� ،سرييل رامابوزا ،والأمني العام حلزب �شاما �شا مابيندوزي ،ووزراء خارجية
كل من �إثيوبيا وكينيا وغريهم من الدبلوما�سيني .وقد �أو�ضح جميع املذكورين دعمهم للمبادرة .وعقد
املعتقلون ال�سيا�سيون ال�سابقون ثالثة اجتماعات مع �سالفا ،واجتماعات �أخرى مع قادة احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان ومع م�س�ؤولني �آخرين ،وادعوا ب�أن بعثتهم قد رحب بها اجلميع با�ستثناء الوزراء املتعاطفني
ال�صندوق  1ال�صني ترعى املحادثات يف اخلرطوم
ويف �سعيها لرعاية حمادثات الإيقاد ،نظمت ال�صني م�ؤمتر ًا ليوم واحد يف اخلرطوم يف كانون الثاين .2015
ويف البداية ،اعرت�ضت جوبا على �أن تكون اخلرطوم مكان ًا للم�ؤمتر  ،ولكن ال�صني عللت ب�أن اخلرطوم
كانت م�صدر ًا لأ�سلحة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،ويف الوقت ذاته ،اخلرطوم مهمة
بالن�سبة �إلى �إيرادات جنوب ال�سودان ب�سبب خطوط النفط التي فيها .وعالوة على ذلك ،ف�إن رياك عمل
هناك فيما م�ضى م�ست�شار ًا رئا�سي ًا حلكومة ال�سودان ،يف حني �شغل �سالفا نائب ًا لرئي�س حكومة الوحدة
الوطنية .ومل ي�ستلزم الأمر ذكر النفوذ االقت�صادي الذي تتمع به ال�صني والذي يجعلها قادرة على ال�ضغط
على كلتا الدولتني فيما لو �أرادت ذلك.
ويف امل�ؤمتر ،التزمت الأطراف املتحاربة بعملية ال�سالم ،وباتفاق وقف الأعمال العدوانية ،وب�أمن حقول
النفط ،وبال�سماح للوكاالت الإن�سانية بالو�صول من دون عوائق (�سودان تريبيون� 2015 ،أ) .ولكن �آثار
امل�ؤمتر مل تدم طوي ًال ،فا�ستمرت انتهاكات وقف �إطالق النار ،ومل ت�سفر مفاو�ضات الإيقاد يف �أدي�س �أبابا
عن انفراجات .و�إلى جانب تنظيمها الجتماع اخلرطوم ،تعهدت ال�صني بتوريد  700جندي �إلى 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 �أن تتخذ مواقع ًا يف حقول النفط� ،أكد تعبان دينق من احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة �أن على هذه القوات �أن تعمل بتفوي�ض من الأمم املتحدة ،ولي�س لدعم احلكومة من خالل تعزيز
�سيطرتها على حقول النفط (.)Sudan Tribune, 2015 b
ورمبا يكون النعقاد م�ؤمتر اخلرطوم �أهمية تفوق �أهمية النتائج امل�سفرة عنه ،ذلك لأن �سيا�سة ال�صني يف
عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى تعر�ضت لتحدي قا�سي يف �سياق ال�سودان وجنوب ال�سودان،
حيث لدى ال�صني م�صالح اقت�صادية كربى .كما �أن لل�صني دور يف ممار�سة التوازن نظر ًا لقربها من
اخلرطوم �سيا�سي ًا يف حني �أنها ترى �أن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان قريبة من الواليات املتحدة ب�صورة
غري مريحة (� ،ICG, 2022ص .)4 .وبالن�سبة �إلى ال�صني ،ميكن �أن يكون هذا امل�ؤمتر جز ًء من جتربة
تعليمية ،ف�أخذ املبادرة ملرة واحدة قد ي�ساعد على م�شاركة ال�صني يف عملية ال�سالم يف جنوب ال�سودان ،ويف
مرحلة ما – و�إن لي�س يف امل�ستقبل املنظور – ت�ستفيد ال�صني من ال�سلطة الكبرية التي حتت ت�صرفها .ومع
ذلك بدا �أن الدبلوما�سيني ال�صينيني غري را�ضون عن نتائج امل�ؤمتر.
و�إن جهود ال�صني يف الت�شجيع على ال�سالم وحماية م�صاحلها االقت�صادية املهمة يف جنوب ال�سودان مل
تتوقف مع عملية الإيقاد ،فقد قدمت ال�صني م�ساكن م�ست�أجرة لع�شرمن كبار امل�س�ؤولني يف احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف نريوبي .كما �أن هناك مزاعم �شائعة تفيد ب�أن ال�صني تقدم �إغراءات
مادية لإقناع ه�ؤالء امل�س�ؤولني بعدم الهجوم على حقول النفط يف �شمال �أعايل النيل ،ولكن لي�س هناك دالئل
تدعم هذه املزاعم ،كما �أنه لي�س معقو ًال �أن ي�سيطر على القادة الع�سكريني قادة �سيا�سيون مرت�شون.
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مع حزب امل�ؤمتر الوطني والذين حلو حملهم يف احلكومة 14.و�أ�صدر املعتقلون ال�سيا�سيون ال�سابقون بيان ًا
دعوا من خالله �إلى ال�سالم و�إلى �إعادة توحيد احلزب ،و�أعلنوا عن عزمهم �إلى الذهاب �إلى �أدي�س �أبابا
لالجتماع بقادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة (القيادة العامة للحركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان .)2015 ،وبعد مغادرتهم جوبا� ،أ�صدر �سالفا مر�سوم ًا ب�إعادة تعيني كل املف�صولني عن
احلزب و�إلغاء جتميد ح�ساباتهم امل�صرفية .وهذه النقطة الأخرية مهمة جد ًا بالن�سبة �إلى الراغبني ب�إبقاء
�أع�ضاء املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني قلقني ب�ش�أن و�صولهم �إلى �أموالهم ،وهي ت�شكل حافز ًا بالن�سبة �إلى
بع�ض �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة.
ويف  8حزيران ،قاد باقان �أموم بعثة املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني �إلى �أدي�س �أبابا للم�شاركة
بامل�شاورات ب�ش�أن �إيقاد بل�س .كما اجتمع �أي�ض ًا مع تعبان ،ولكن رياك رف�ض اللقاء بهما .ويف وقت الحق،
عاد باقان �إلى جوبا ك�أمني عام للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،ثم حلق به الآخرون با�ستثناء ماجاك
داقوت و�أوياي دينق.
اتفاق وقف الأعمال العدائية
كان الأيقاد �سريع ًا يف جعل املتحار َبني يوقعان اتفاق وقف الأعمال العدائية يف  23كانون الثاين 2014
(حكومة جمهورية جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان /اجلي�ش املعار�ضة.)2014 ،
وعندما ف�شل ذلك االتفاق يف �ضبط الأمور ،وقع �سيلفا ورياك اتفاق ًا �آخر ًا لوقف �إطالق النار يف � 9أيار.
ولكن االتفاق الآخر كان �أي�ض ًا غري قابل للتنفيذ .ويف  9ت�شرين الثاين  2014وقع نهيال دينق وتعبان
دينق "�إعادة تكري�س" التفاق وقف الأعمال العدائية الأ�صلي ،ولكن مت جتاهل ذلك �أي�ض ًا .وبينما جنح
امل�س�ؤولون الع�سكريون يف كال الطرفني بالو�صول �إلى اتفاق ب�ش�أن الق�ضايا الأ�سا�سية ،كثري ًا ما عرقلهم
قادتهم ال�سيا�سيون الذين كانوا حري�صني على احل�صول على القبول الدويل وقبول الإيقاد ولكنهم مل
يكونوا راغبني يف التنفيذ .وعالوة على ذلك ،فكثري ًا ما بررت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة انتهاكاتها لالتفاق ب�أن ذلك كان متوقع ًا حيث �أنها �أكدت �أن احلكومة غري عازمة على االن�صياع
لتلك االتفاقيات .وقال كبار امل�س�ؤولني يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ب�أنهم على
الرغم من توقيعهم التفاق وقف الأعمال العدائية ،فهم لن يلتزموا بها حتى تغادرقوات الدفاع ال�شعبية
الأوغندية البالد ،وهو حكم من �أحكام االتفاقية الذي مل ُينفذ قط .كما �أ�شار قديت �أي�ض ًا �إلى �أن العديد
من املجموعات املتمردة ال�سودانية كانت تهاجم احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،و�أن
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان غري قادرة على �إجبارهم على القبول ب�شروط اتفاقية وقف الأعمال
15
العدائية.
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�آلية الر�صد والتحقق
ُو ِ�ضعت �آلية الر�صد والتحقق التابعة لإيقاد يف � 20شباط  2014بهدف ر�صد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال
العدائية من قبل طريف االتفاق .ولآلية الر�صد والتحقق �ستة فرق منت�شرة يف واليات �أعايل النيل الكربى
الثالثة .وتقوم هذه الفرق بالتحقيقات ثم تقدم تقاريرها �إلى مبعوث الإيقاد اخلا�ص للمزيد من �إعادة
النظر .واختار �صناع ال�سالم �أن ت�ستند عملية �آلية الر�صد والتحقق �إلى م�شاركة الطرفني املتحاربني ،مما
ي�سمح لهما مبمار�سة القليل من ال�سلطة ،ولكن �أي�ض ًا يثري اخلالف حيث ي�ضغط املمثلون عن الطرفني
املتنازعني مواقفهم احلزبية .ويف الواقع ،مل يثق الطرفان مبمثلي الطرف الآخر وو�صل الأمر لدرجة
اعتقال بع�ض املراقبني .وهكذا كانت �آلية الر�صد والتحقق �شبه غائبة ،ومل يكن لديها ت�أثري مقيد على
الطرفني .كما �أعلنت الإيقاد عن عزمها على دعم �آلية الر�صد والتحقق بقوات احلماية والردع ،ولكن
القوات مل تتع�سكر قط ب�سبب افتقارها �إلى املوارد ،وم�شاكلها مع قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية،
ومعار�ضتها للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة التي تعترب �أن قوات كهذه حتمي حقول
النفط واملناطق الأخرى متحالفة مع جوبا وبالتايل فهي م�ستهدفة .ونتيجة لهذه الإخفاقات ،ا�ضمحلت
�شرعية الإيقاد ا�ضمح ً
الال كبري ًا.
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تا�سع ًا :اتفاقيات احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة
م�ؤمتر النا�صر
ما �أ�صبح م�ؤمتر النا�صر لت�أ�سي�س احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف  18 -15ني�سان
 ،2014كان قد ُن ِّظم يف البداية من �أجل �أن ُيط ِلع تعبان دينق رياك على و�ضع املفاو�ضات (ثم �أ�صبح مقره يف
منطقة �شرق �أعايل النيل) .ووفق ًا لتو�صية رياك ،تطورت هذه الإحاطة �إلى م�ؤمتر ح�ضره � 1000شخ�ص،
معظمهم من امل�س�ؤولني النازحني من جوبا وملكال ومن مراكز �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى ممثلني عن الأحزاب
ال�سيا�سية الأخرى واملجتمع املدين ور�ؤ�ساء الكنائ�س .وكان من بني �أهم قرارات امل�ؤمتر :امل�صادقة على
و�ساطة الإيقاد ،و�شجب دعم الإيقاد لدور قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية يف جنوب ال�سودان ،ورف�ض قوات
احلماية والردع "لكونها تخل بحيادية الإيقاد كو�سيط" (مقر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان2014 ،
�أ) .و�أعاد امل�ؤمتر تكليف الفريق املفاو�ض ،ودعا �إلى االن�سحاب الفوري لقوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية،
وقوات اجلبهة الثورية ال�سودانية (حركة العدل وامل�ساواة ،وجي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد ،وجي�ش
حترير ال�سودان -مني مناوي ،واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -ال�شمال) من جنوب ال�سودان .كما
دعا �إلى نظام حكم فيدرايل يف جنوب ال�سودان ،ورف�ض دعوى �سالفا حول قيام رياك وزمالء له مبحاولة
انقالب يف  15كانون الأول  ،2013و�أدان "عمليات القتل اجلماعية يف جوبا" ،ولذلك� ،أعلن �أن حكومة
�سالفا "غري �شرعية" .ورحب امل�ؤمتر بت�شكيل جلنة التحقيق التابعة لالحتاد الإفريقي ،ودعا �إلى ت�أ�سي�س
جلنة م�ستقلة لتق�صي احلقائق والعدالة وامل�صاحلة.
وب�شكل حا�سم� ،أقر امل�ؤمتر " الهيكل امل�ؤقت للحركة" الذي يت�ضمن ت�أ�سي�س جمل�س القيادة الوطنية
املكون من الرئي�س ،ونائب الرئي�س ،ورئي�س اللجان امل�ؤقتة الثمانية ،واحلكام .كما �أقر ت�أ�سي�س املجل�س
الع�سكري والأمني الذي ي�ضم القائد العام للقوات امل�سلحة ،ونائب القائد العام للقوات امل�سلحة ،ور�ؤ�ساء
اللجان امل�ؤقتة املعنية ،واحلكام ،وقادة اجلبهات ،ور�ؤ�ساء الأجهزة الع�سكرية والأمنية .و�أقر امل�ؤمتر �أي�ض ًا
ت�أ�سي�س ثمان جلان وطنية م�ؤقتة كل منها مكونة من  15ع�ضو ويدعمها �أمني .و�أيد �أي�ض ًا �أن يكون رياك
م�شار رئي�س ًا م�ؤقت ًا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ورئي�س الأركان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
16
والقوى املنظمة الأخرى ،ومل ُي َ
نظر يف حتديد تاريخ انعقاد م�ؤمتر القيادة التام.
وجرى نقا�ش مهم حول موقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف التمرد ،حيث طالب املمثلون عن
الأحزاب الأخرى الذي ح�ضروا االجتماع �أن تكون قيادة اجلبهة للحركة ال�شعبية حترير جنوب ال�سودان
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املعار�ضة ،لكن على �أن تت�ضمن اجلبهة �أحزا ًبا وقوىً �أخرى .وعار�ض اللواء قاروث قاتكوث االنت�ساب
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،وقد �أيده يف ذلك عدد قليل من ال�ضباط احلا�ضرين ،ولكن معظم
القادة الكبار – الذين رمبا ي�شاركون قاروث الر�أي – كانوا يف امليدان .ودافعت �أجنلينا تيني دفاع ًا
انفعالي ًا عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،ومتكن رياك من احل�صول على موافقة امل�ؤمتر يف ت�أجيل
القرار النهائي حول الق�ضية .وقرر احلا�ضرون للم�ؤمتر �أن يطلقوا على �أنف�سهم م�ؤقت ًا ا�سم احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان -اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،إال �أن هذا اال�سم مل ي�شتهر ،وعو�ض ًا عنه
�أ�صبح املتمردون ُيعرفون با�سم احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة .وقد ا�ستاء بع�ض
ال�ضباط وال�سيا�سيني الذين ال ينتمون للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان من حماوالت القيادة يف �إبقاء
االرتباط باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف الوقت الذي يحظى احلزب على ت�أييد �شعبي �ضعيف
17
ويعتربه النوير املدبر ملجزرة جوبا.
ويف �ضوء اجلهود املبذولة يف عملية امل�صاحلة بني �أطراف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف
�أرو�شا ،من اجلدير ذكره �أن م�ؤمتر النا�صر خل�ص �إلى �أن احلوار بني �أطراف حزب احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان قد تعدته الأحداث الوطنية و�أن الأزمة احلالية جتاوزت حزب احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان [ولذلك] يكون املناخ املواتي للحوار بعد توقيع اتفاقية �سالم نهائية 18.و�ساعد هذا القرار يف دعم
املعار�ضني يف احلركة لعملية �أرو�شا ،وت�سبب يف �إحراج القادة ال�سيا�سيني (الذين جتاهلوا القرار �إلى
حد بعيد) واملجتمع الدويل ،الذين كانوا من �أن�صار امل�صاحلة داخل احلزب ،بغ�ض النظر عن امل�شاعر
ال�شعبية جتاه احلزب والدور التاريخي الذي لعبه يف جنوب ال�سودان.
ودعا امل�ؤمتر �أي�ض ًا �إلى الإفراج الفوري عن معتقلني الأربع يف احلركة ال�شعبة لتحرير ال�سودان ،و�إلى
دفع تعوي�ضات ل�ضحايا الأزمة.
م�ؤمتر باجاك الأول
مع تع�سر حمادثات ال�سالم وال�ضغط الذي متار�سه الإيقاد على قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
يف املعار�ضة من �أجل توقيع االتفاق الذي يكون مبوجبه رياك رئي�س ًا للوزراء �أو نائب ًا للرئي�س يف حكومة انتقالية
حتت قيادة �سلفا ،طلب رياك من الو�سطاء فرتة انقطاع مدتها  15يوم يقنع خاللها م�ؤيديه بالقبول بتلك
ال�شروط ،ومل يكن �أمام الإيقاد خيار �سوى �أن توافق .ومنذ البداية كان االجتماع الذي انعقد يف كانون الأول
يعاين من م�شاكل تنظيمية ومالية ،ومن َ
تدخل الأجهزة الأمنية الأثيوبية التي طردت ال�صحافيني الراغبني
يف احل�ضور ،بل حتى �أنها �أوقفت وفد الإيقاد .وتر�أ�س االجتماع ،الذي ا�ستمر ملدة يومني يف غامبيال ،ال�سف ُري
الإثيوبي الأ�سبق ،ومل يح�ضره �سوى دوليينَ م�ست ّق َلني و�صحفي من ال�سودان وامل�ؤلف.
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وادعى منظمو امل�ؤمتر �أن احل�ضور بلغ  5000ولكن على الأرجح ويف �أح�سن الأحوال بلغ .3000 -2000
فقد كان على املئات �أن ي�ستقلوا احلافالت يف رحالت ت�ستغرق �أ�سبوع ًا من نريوبي واخلرطوم �إلى باجاك،
كما ح�ضرت فرق �صغرية من �أ�سرتاليا وكندا و�أوروبا وم�صر والواليات املتحدة .وكانت الوفود متثل كل والية
من واليات جنوب ال�سودان ،كما ُع ِقدت اجتماعات يف كل والية .وبالإ�ضافة �إلى ذلكُ ،ع ِقدت اجتماعات
لقادة اجلي�ش ولل�شيوخ وللقادة التقليديني ،حيث قدموا جميعهم قراراتهم �إلى منظمي امل�ؤمتر .وقد ت�أخر
رياك وقيادته يف الو�صول ،ولذلك مل يكن �أمامهم فر�صة كبرية لتنظيم امل�ؤمتر .وكان الغالبية العظمى
من احل�ضور هم من النوير ،ورمبا كان ن�صفهم من والية �أعايل النيل  ،لذا كان اجتماعهم رئي�سي ُا .واتهم
احل�ضور وعلى ر�أ�سهم قاروث قاتكوث و�سطاء الإيقاد بالتحيز ،ورف�ضوا امل�شاركة يف �أي حكومة ير�أ�سها
�سالفا ،ونادوا بتنحي �سالفا عن الرئا�سة ،وطلبوا من رئا�سة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة االن�سحاب من حمادثات �أرو�شا التي تدعو �إلى وحدة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،وطالبوا
�أن تتناول املفاو�ضات ق�ضية قتل النوير يف جوبا ،وطالبوا �أي�ض ًا بدرا�سة جذور �أ�سباب ال�صراع ،كما طالبوا
بفرتة انتقالية مدتها � 30شهر يحافظ خاللها جي�ش احلركة على وجوده امل�ستقل (مكتب احلاكم الع�سكري
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان /اجلي�ش يف �أعايل النيل.)2014 ،
ويف حني راعى تعبان �أن موافقة الفريق التفاو�ضي للحركة على قيادة �سالفا للحكومة االنتقالية يجب
�أي�ض ًا �أن يوافق عليها امل�ؤمتر ،قال قاروث على عك�س ذلك م�شري ًا �إلى قرارات والية �أعايل النيل 19.وقد
�أيده يف ذلك كل من اللواء قديت واللواء �شايوت .ولذلك ،ف�سيخيب ظن رياك وتعبان لو كانا ي�أمالن ب�أن
يوافق امل�ؤمتر على حكومة انتقالية يقودها �سالفا ،و�أن ي�ؤيد حمادثات �أرو�شا ت�أييد ًا كام ًال ،و�أن يتجاهل
عدم تناول الو�ساطة لعمليات القتل يف جوبا .وباملثل ،مل يكن مفاو�ضو الإيقاد �سعداء لر�ؤيتهم هذه امل�شاعر
التي ال ميكن لهم �أن يتجاهلوها كونها تعرب عن �آراء عدد كبري من امل�ؤيدين العاديني للحركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة.
ومن دون �إجراء �أي ت�صويت ،كان �شبه م�ؤكد �أن معظم �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة ي�ؤيدون الفيدرالية .فبالن�سبة للنوير ،كانت الفيدرالية تعني �سيطرة النويرعلى م�ستوى الوالية يف
�أعايل النيل ونهاية هيمنة الدينكا على هذه احلكومات ،بالرغم من �أنه يف وقت اندالع احلرب الأهلية كان
حكام �أعايل النيل العظمى الثالث نوير ًا ولكنهم مل يكونوا يتمتعون ب�شعبية بني الدوائر االنتخابية النويرية.
ومل ُيتط َّرق �أبد ًا �إلى �سبب قبول الغري نوير يف املنطقة ل�سيطرة النوير يف احلكومة .كما مل ُتدر�س �صيغة رياك
للفيدرالية التي تت�ضمن العودة �إلى ال 21مقاطعة التي كان قد �أ�س�سها االربيطانيون يف زمن اال�ستعمار.
وكان بيت الق�صيد بالن�سبة للقيادة الع�سكرية  -بالرغم من �إمكانية عدم موافقة احلكومة عليه  -هو
فرتة انتقالية طويلة مدتها � 30شهر ي�ستعيد فيها جي�ش احلركة ال�شعبية لتحريرجنوب ال�سودان املعار�ضة
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ا�ستقالله ،ويكون فيها قيادة م�شرتكة ،وتزود فيها جوبا املتمردين باخلدمات اللوج�ستية .وعلى الرغم
من �أن القرارات املتعددة التي �أ�صدرتها جمال�س الدولة كانت تغطي جمموعة من الق�ضايا ،ولكن "البيان
الر�سمي النهائي" "للقيادة العامة للحركة ال�شعبية لتحريرال�سودان" كما اختارت �أن ت�سمي نف�سها�" ،أعاد
الت�أكيد على الوالء لقيادة الدكتور رياك م�شار تيني دورقون (وكان البيان م�ستَغرب ًا حيث مل ي�سبق و�أن
ُينظر يف قيادة رياك �أو �أن ُيط َعن فيها خالل امل�ؤمتر) ،وثم جددت التزامها باحلل ال�سلمي للحرب الأهلية
يف جنوب ال�سودان من خالل عملية و�ساطة الإيقاد التي تتناول �أ�سباب ال�صراع من جذورها[ ...و] �أيدت
نظام احلكم الفدرايل الذي يعيد ال�سلطة لل�شعب ( ...القيادة العامة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان،
� 2014أ).
وظهرت �أحدى �أهم نتائج امل�ؤمتر بعد انتهائه ر�سمي ًا ،حيث عقد رياك اجتماع ًا مغلق ًا مع قادته
الع�سكريني رد ًا على مطالبهم ب�إعادة تنظيم اجلي�ش .فالغريب �أنه بعد �سنة من احلرب التي كانت �شديدة
يف معظمها ،مل يكن للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة هيكل ع�سكري ر�سمي .وملواجهة
هذه ال�ضغوطات ،وب�سبب احلاجة �إلى ت�أ�سي�س هياكل مماثلة لهياكل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان،
وافق رياك على مطالب اجلي�ش� .أما �شكاوى اجلي�ش الدائمة الأخرى فكانت تتعلق باالفتقار �إلى اخلدمات
االوج�ستية ومعار�ضة حمادثات �إعادة توحيد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .والتزام ًا ب�إ�صالح الت�سل�سل
الهرمي للجي�ش ،عاد ال�ضباط �إلى مراكزهم.
ويف الوقت املنا�سب� ،أعلن رياك عن ت�شكيل الهيكل التنظيمي الذي حافظ مبوجبه لنف�سه على
ال�سيطرة املطلقة ،ومل يتم فيه ت�سمية وزيرا للدفاع .وجاءت التعبينات كالتايل (الرئي�س والقائد الأعلى
للقوات امل�سلحة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� 2014 ،أ):
�ساميون غاتويت�ش رئي�س ًا لهيئة الأركان العامة ،ونائبوه هم:
•الواء بيرت قديت ياك ،العمليات
•اللواء قاروث جاتكوث ،اخلدمات اللوج�ستية
•اللواء داو �أتوجونق ،التدريب
•اللواء مارتن كينيي ،التوجيه املعنوي
•اللواء اليا�س جودا كوالنق ،الإدارة
•اللواء مو�سي�س ت�شوت رياك ،الإنتاج احلربي
•اللواء جون بوث تيني ،قائد القيادة العامة
•اللواء غابرييل تانق قاتوي�ش ،املفت�ش العام
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كما �أعلن رياك عن القادة التالية �أ�سمائهم:
•اللواء جيم�س خور �شول ،الجتور الفرقة 5
•اللواء توما�س مابور دهيو ،فو الفرقة 7
•الالوء بيرت دور ماجنور ،بيه الفرقة 8
•اللواء ماقويك قاي ماجاك ،ليت�ش الفرقة 4
•اللواء جيم�س كوانق �شول ،الفرقة الأولى اخلا�صة
•اللواء مارتن تريينتو كينيي� ،شرق اال�ستوائية
•اللواء �سامل احلاج ،اال�ستوائية الو�سطى
•العقيد ويزيل ويلبا ،و�سط غرب اال�ستوائية
•اللواء داو �أتورجونق� ،شمال بحر الغزال
•اللواء توما�س با�سيلو تيندو ،غرب بحر الغزال
و�أعلن �أي�ض ًا عن ت�أ�سي�س  21والية ،وعني حكام ًا على الكثري منها (رئي�س والقائد الأعلى للقوات امل�سلحة
يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان /اجلي�ش 2014 ،ب):
•�أدار (ت�شايوت مانيانق ويور)
•بيه (كوانق قاتيوث كريجيوك)
•اال�ستوائية الو�سطى
•فا�شودا (جتوك �أدهري �أقويت)
•�إمياتونق
•جونقلي
•كابويتا
•البحريات
•ليت�ش (روبرت روا�س كوول)
•لول (�أقوير روال لوال)
•و�سط غرب اال�ستوائية
•�شمال بحر الغزال (�أكول مادهان �أكول)
•بهو
•بيبو
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•رومبيك (مابور ماريري ماكوي)
•�سوبات (دوير توت دوير)
•واراب (ويليام �إيالريو دهال)
•واو (تينقو بيرت ريقبيقو)
•غرب بحر الغزال
•غرب اال�ستوائية
•نهر يي
ومل ُيع َلن بعد عن �أ�سماء حكام بع�ض الواليات ،كما �أن بع�ض احلكام �سي�شرفون على واليات تخ�ضع كلي ًا
�أو جزئي ًا ل�سيطرة احلكومة .و�أقيمت الواليات باال�ستناد �إلى املعاير العرقية والإقليمية ،ولكن حدودها مل
تحُ دَّد بعد� .أما الهدف الرئي�سي من هذا الرتتيت فهو تقدمي اخلدمات لل�شعب على نحو �أف�ضل 20،هذا
الهدف كان نظري ًا ،ولكن الواقع �أنه مع قلة املوارد وا�ستمرار حاالت عدم اال�ستقرار ،كان الإعالن عن
الواليات وحكامها حتقيق ًا للطموحات ال �أكرث.
م�ؤمتر باجاك الثاين
كان الدافع الرئي�سي وراء م�ؤمتر باجاك الثاين الذي انعقد يف  23-19ني�سان  2015اال�ستياء امل�ستمر من
كبار ال�ضباط الذي �أُعطو يف الآونة الأخرية �ألقاب ًا جذابة ولكن مل يكن لديهم املوارد �أواخلربة �أوالو�صف
الوظيفي للوفاء بالتزاماتهم .فتعني على �إدارة امل�ؤمتر مراجعة عملية ال�سالم .وح�ضر امل�ؤمتر ما يقارب
 150ع�ضو ،وكان من بني قراراته الرئي�سية املوافقة على الإيقاد بل�س ،ولكن احلا�ضرين طالبوا ب�أال حتاول
الو�ساطة املو�سعة �أن تفر�ض ح ًال و�إمنا �أن ت�سهل املفاو�ضات بني احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان
املعار�ضة وجمهورية حكومة جنوب ال�سودان من �أجل التو�صل �إلى اتفاق م�ستدام (الرئي�س والقائد العام
للقوات امل�سلحة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان /اجلي�ش .)2015 ،و�أ�شار امل�ؤمتر �إلى �أن والية املجل�س
الت�شريعي جلنوب ال�سودان تنتهي يف � 8أيار  2015و�أن والية رئي�س حكومة جمهورية جنوب ال�سودان تنتهي
يف � 21أيار ،و�أن احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة مل تعرتف ب�شرعية قرارهم بتمديد
واليتهم تع�سفي ًا .ويف ظل هذه الظروف ،كان من امل�ستحيل �إجراء انتخابات ،وكانت احلركة ال�شعبية
لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة بحاجة �إلى �شريك تفاو�ضي ،ومل يكن ب�إمكانها �أن ترف�ض التعامل
مع �سالفا ب�إعالنها عدم �شرعية دوره .ودعا م�ؤمتر القيادة االحتاد الإفريقي جمدد ًا �إلى �إ�صدار تقرير
�أوب�ساجنو ،و�إلى �أن ت�ؤ�س�س الأمم املتحدة واالحتاد الإفريقي هيئة ق�ضائية م�ستقلة ملحاكمة منتهكي حقوق
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الإن�سان �أثناء ال�صراع يف جنوب ال�سودان .كما قرر امل�ؤمتر �أي�ض ًا ت�أ�سي�س و�سائل للم�صاحلة الوطنية يف
املناطق الأكرث ت�ضرر ًا يف احلرب.
و�أ�شاد �أع�ضاء وفد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان يف املعار�ضة باجلهود التي بذلها فريقهم
التفاو�ضي يف التو�صل �إلى اتفاق يف �أرو�شا ،ولكنهم كرروا �صيغة "ال ميكن تنفيذ �إعادة توحيد احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان �إذا مل يتم التو�صل �إلى ت�سوية �سالم تفاو�ضية �أو ًال ".ويف حني َّ
ف�ضل الكثري من
�أع�ضاء احلركة وكل كبار القادة الع�سكريني تقريب ًا التخلي عن عملية �أرو�شا� ،إال �أن القيادة ال�سيا�سية
ا�ستمرت يف ت�أييدها لها.
ورحب املفاو�ضون باجلهود الرامية �إلى �إ�شراك الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى ومن بينها املعتقلني
ال�سيا�سيني ال�سابقني ،و�أيدوا قرا َر جلنة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة املكونة من
�ستة �أع�ضاء يف �إ�شراك هذه الأحزاب.
أمم املتحدة �إلى ت�سهيل عودة النازحني الداخليني �إلى ديارهم ،و�شجبوا " ت�سلل"
ودعا املفاو�ضون ال َ
العنا�صر الأمنية التابعة حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان �إلى داخل الأمم املتحدة واملنظمات الغري
حكومية الوطنية والدولية ،وانت�شارهم يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة .كما �أوعزوا �إلى جلنة الإغاثة و�إعادة الت�أهيل يف جنوب ال�سودان للتعاون مع الوكاالت
الإن�سانية العاملة يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة احلركة .ودعوا �إلى "تطوير خطة وقواعد على �أر�ض
الواقع لتوجيه عالقة العمل بني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان /اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
والوكاالت الإن�سانية الدولية وت�شجيع جلنة الإغاثة و�إعادة الت�أهيل يف جنوب ال�سودان على �إ�صدار �شهادات
�إلى كل املنظمات الغري حكومية العاملة يف املناطق التي ت�سيطر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان/
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان" .وميكن تف�سري هذه القرارات ب�أن احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة تُعنى برفاهية املواطنني املقيمني يف املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرتها ،ولكن من املرجح
�أن الوكاالت الإن�سانية ترى فيها م�صلحة كبرية يف جمال الأمن وفر�ض قواعد جديدة قد تعيق من عملها.
و�أعرب كبار القادة الع�سكريني عن ا�ستيائهم من مفاو�ضات الإيقاد ،وادعوا ب�أن املفاو�ضات واملجتمع
الدويل كانوا متحيزين �ضد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،وقالوا �أنهم يعار�ضون
�إعطاء الأولوية للمفاو�ضات ولي�س ل�سري احلرب .ويف اجتماعهم اخلا�ص مع رياك وتعبان ،اتُّهم الأخري –
ولي�س للمرة الأولى – باملوائمة مع عنا�صر من املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني للتو�صل �إلى اتفاق تفاو�ضي
وخيانة كفاح احلركة امل�سلح .وهناك �سبب �آخر ل�شعور ه�ؤالء القادة باال�ستياء وهو �أنهم ر�أوا الت�سل�سل
الع�سكري الذي ت�أ�س�س بعد باجاك الأول ال يعمل على النحو املرجو ،فال�سلطة ال زالت متمركزة بيد القيادة
ال�سيا�سية ،وال يتمتع �ساميون غاتويت�ش بال�سلطة الكاملة كرئي�س هيئة الأركان .كما ظهر قلق �آخر لدى
 48م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 39

القيادة الع�سكرية للحركة وهو خ�سارة اجلنود الذين يلقون حتفهم ب�سبب االفتقار �إلى الأدوية والكوادر
الطبية امل�ؤهلة.
و�إلى جانب كبار القادة الع�سكريني النوير ،ح�ضر باجاك الثاين �ألفريد الدو قوري ومارتن كينيي
من اال�ستوائية ،ولكن اللواء داو �أتورجونق من بحر الغزال مل يح�ضر .و�أفاد مراقبون يف االجتماع �أنه
مل يكن لال�ستوائيني احل�ضور الالفت ،رمبا لأنهم مل يكوانوا راغبني يف التدخل يف النزاع بني تعبان
والقادة النوير.
وغادر الع�سكريون امل�ؤمتر متفقني على خمالفة رياك وتعبان .والقيادة تعلم �أن الفكرة ال�سائدة
عن النوير يف جنوب ال�سودان �أنهم فو�ضويون وعر�ضة للتق�سم و�أنهم حري�صون على �إثبات خط�أ
من ينتقدهم .ونتيجة لذلك �أ�صبحت هذه امل�ؤمترات مكملة حلوكمة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة .ولي�س وا�ضح ًا �إن كانت امل�ؤمترات ت�ضمن م�ساءلة القيادات الع�سكرية وال�سيا�سية
م�ساءلة دميقراطية �أو �أنها جمرد منتديات  -كما يبدو يف حالة م�ؤمتر باجاك الثاين – يعر�ض فيه
القادة اختالفاتهم يف حني ُيختزل دور باقي الأع�ضاء يف احلركة �إلى دور املراقبني .وهذا يعني �أنه بعد
ف�شل مفاو�ضات الإيقاد التي ا�ستغرقت � 18شهر دون التمخ�ض عن اتفاق ،ف�إن معظم �أع�ضاء احلركة
ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان يف املعار�ضة هم �أقرب �إلى الع�سكريني يف نظرتهم ال�سلبية �إلى الو�ساطة
وعملية �أرو�شا منه �إلى �آراء رياك وتعبان.
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عا�شر ًا :الإيقاد بل�س

�أدى ف�شل الإيقاد يف �إحراز التقدم �إلى انهيار املفاو�ضات يف �آذار  ،2015ثم الإعالن بعد ذلك عن �أن
خم�سة دول �إفريقية متثل مناطق ًا خمتلفة من القارة – وهي اجلزائر ،وت�شاد ،ورواندا ،وجنوب �إفريقيا–
�ستن�ضم �إلى املفاو�ضات ،و�سين�ضم �إلى جانبها كل من االحتاد الإفريقي ،وال�صني ،واالحتاد الأوروبي،
ومنتدى �شركاء الإيقاد والأمم املتحدة .و�ستكون املفاو�ضات اجلديدة م�ستندة �إلى الإيقاد ،و�سيقود
عملية �صناعة ال�سالم �سيوم الذي قاد عملية الإيقاد .وكان يجب �أن ُي�صادق على االقرتاح يف قمة االحتاد
الإفريقي املنعقدة يف حزيران يف جنوب �إفريقيا .و�أثناء القمة� ،أعرب جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد
الإفريقي عن مدى �إحباطه ب�سبب عدم �إحراز �أطراف ال�صراع �أي تقدم ،وركز على �ضرورة تعزيز
العملية مبا يف ذلك اجلهود الرامية �إلى �إعادة توحيد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،وانتقى املعتقلني
ال�سيا�سيني ال�سابقني لت�شجيع احلوار ،و�أو�صى بتعيني رئي�س مايل ال�سابق �ألفا عمر كانوري ممث ًال �سامي ًا
لالحتاد الإفريقي يف جنوب ال�سودان (جمل�س ال�سلم والأمن التابع لالحتاد الإفريقي� 2015 ،أ).
دعم االتفاق املقرتح بعقوبات وا�ضحة ،ولكن ما حدث �أن جمل�س
ويبدو �أن �إثيوبيا كانت تتوقع �أن ُي َ
ال�سلم والأمن �أحال امل�س�ألة �إلى جلنة العقوبات التابعة له فقط ،وبالتايل قو�ض قدرة �إثيوبيا على ال�ضغط
على امل�س�ؤولني .وا ُت ِفق على �أن ي�صدر تقرير جلنة تق�صي احلقائق التابعة لالحتاد الإفريقي يف اجتماع
جمل�س ال�سلم والأمن املزمع عقده يف منت�صف متوز .وكان من �أكرث عنا�صر التقرير �إثارة للجدل� ،إلى
جانب ت�سمية الأطراف املذنبة ،اقرتاح الأ�ستاذ حممود ممداين الذي ُقدِّ م منف�ص ًال والذي ادعى فيه ف�شل
عملية نيفا�شا لل�سالم ،وعار�ض ن�شر قوات الإيقاد يف جنوب ال�سودان ،كما دعا �إلى فر�ض حكومة انتقالية
تابعة لالحتاد الإفريقي والأمم املتحدة .و�إجما ًال ،تو�صل كل من االقرتاح الذي قدمه ممداين �إلى جلنة
تق�صي احلقائق التابعة لالحتاد الإفريقي ،واالتفاق املقرتح للإيقاد بل�س ،والتقييم اخلا�ص الذي �أجراه
�أع�ضاء االحتاد الإفريقي ،وت�صريحات الواليات املتحدة بالإحباط �إلى �إجماع بتحميل ف�صائل احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان امل�س�ؤولية عن احلرب احلالية ،وف�شلها يف حتقيق ال�سالم ،و�أعربوا عن �شكوكهم
يف قدرتها على حكم جنوب ال�سودان .ولي�س وا�ضح ًا كيف �ستتطور الأمور ،ولكن الوا�ضح �أن فقدان الثقة يف
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يعني ،على الأقل� ،أن �سلطتها �ستُق َّود و�س ُي�ش َرف عليها� ،إال �أن الأطراف
الدولية مرتددة يف اتباع اقرتاح ممداين يف حتويل �أر�ض ذات �سيادة �إلى �إدارة �أجنبية.
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ووافق قادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان على تو�سيع نطاق الع�ضوية يف الإيقاد بل�س،
لأنهم �أملوا يف حتييد امل�شاركة اجلزئية للدول الإقليمية ،يف حني ظنت الأطراف الدولية �أن زيادة عدد
الأع�ضاء من �ش�أنها �أن تزيد من ال�ضغط على امل�س�ؤولني .وادعى املتمردون �أن ب�إمكان ال�صني �أن تلعب
دور ًا �إيجابي ًا يف عملية ال�سالم فيما لو ا�ستطاعت �أن تتخطى ترددها يف �أن ت�شارك يف ال�سيا�سات املحلية.
ومن ناحية �أخرى ،كانت �ضرورة �إدخال دول �أخرى يف الو�ساطة ب�سبب عدم حيادية وقدرة الإيقاد داعية
للت�سا�ؤل حول جدوى الإيقاد يف �صناعة ال�سالم يف املنطقة وجدوى الدعم والتمويل الغربي الذي تتلقاه
من �أجل و�ساطتها.
وبيان الإيقاد الذي تداولته احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة والذي �صدر يف حزيران
بعنوان "الأحكام الرئي�سية ومربرات االتفاق ب�ش�أن ال�صراع يف جمهورية جنوب ال�سودان" �سرعان ما
رف�ضته احلكومة ورف�ضه رياك الذي رد رد ًا مف�ص ًال ت�ضمن نقد ًا لعدم �إ�صدار تقرير جلنة تق�صي احلقائق
التابعة لالحتاد الإفريقي ،ودعوة لت�شكيل حمكمة خمتلطة خارج ال�سودان ،و�شكوى ب�سبب عدم وجود
�أحكام ب�ش�أن ال � 20000أ�سرة التي فقدت �ضحايا يف هجمات جوبا ،وعدم الإ�شارة �إلى الفيدرالية ،وعدم
وجود قرار ب�ش�أن وقف �إطالق النار يف الواليات الغري تابعة لأعايل النيل .و�أكد �أنه ينبغي �أن تكون كل
العوا�صم واملدن الرئي�سية منزوعة ال�سالح ،و�أن االحتواء يجب �أن ي�شمل القوات احلكومية ،و�أن توحيد
القوات امل�سلحة ال ميكن �أن يكتمل بغ�ضون ثمانية ع�شر �شهر ًا كما دعا �إليه الإيقاد (م�شار.)2015 ،
وكرر رياك املطالبة بان�سحاب قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية واملجموعات املتمردة ال�سودانية املختلفة
(و�أحدها من ت�شاد) قبل املوافقة على وقف �إطالق النار .ورف�ض �صيغة اقت�سام ال�سلطة ور�أى �أن �سالفا
كري وحكومته خ�سروا �سلطتهم بتجاوز �سالفا مدة واليته وبقتله املدنيني يف جوبا ،هذا على الرغم من �أن
رياك كان قد �أو�ضح ا�ستعداده للعمل مع �سالفا يف احلكومة.
وكما كان متوقع ًا ،ركز الرئي�سان �شكاويهما حول تقا�سم ال�سلطة والرتتيبات الأمنية ،ولكنهما مل
يالحظا اجلديد يف االتفاق املقرتح وهو �أن الإيقاد والأ�ستاذ حممود ممدين كالهما خل�صا �إلى �أن احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان غري م�ؤهلة حلكم جنوب ال�سودان ،ويف حني اقرتح ممداين و�صاية الأمم املتحدة
واالحتاد الإفريقي ،ذكرت الإيقاد تفا�صيل ما على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان فعله ،واقرتحت
وجود هيئات خمتلفة ل�ضمان التنفيذ .وعلى الرغم من �أن الإيقاد تريد �أن ت�ضع قيود ًا م�شددة على حكومة
جنوب ال�سودان يف مرحلة ما بعد ال�صراع� ،إال �أنها موافقة على ا�ستمرار هيمنة احلركة ال�شعبية لتحرير
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ال�سودان ،وبرامج احلركة الإ�صالحية التي و�ضعتها والهياكل املفرو�ضة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى ال�شلل
وا�ستمرار املفاو�ضات.
وبعد �أن رف�ض الطرفان ملخ�ص "الأحكام الرئي�سية" ب�شدة ،اختفت هذه الأحكام عن الأنظار .ويف
وقت الحق� ،أُب ِلغ الطرفان �أن ذلك امللخ�ص �س ُيقدَّم �إليهما يف  24متوز بعد �إجراء تعديل ب�سيط عليه ،ولكنه
لن يكون �أ�سا�س ًا للمزيد من املفاو�ضات و�إمنا للقبول به �أو رف�ضه.
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حادي ع�شر ًا :العالقات الإقليمية

ال�سودان
من املفارقات �أن ال�سودان �أ�صبح الداعم الرئي�سي للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة،
حيث �أن حزب امل�ؤمتر الوطني ،ومنذ ت�أ�سي�سه ،يف�ضل حكومة يرت�أ�سها الدينكا لأنها القبيلة الأكرب،
وبالتايل فمن املرجح �أنها الأقدرعلى حتقيق اال�ستقرار .ولكن ُق ِّو�ض هذا الر�أي كثري ًا عندما هجم اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ودمر حقول النفط يف هجليج التي كان وا�ضح ًا �أنها حتت �سيطرة اخلرطوم
بالرغم من �أنها كانت من �ضمن املنطقة املتنازع عليها ،وهكذا ظهر خطر اندالع حرب �شاملة �إلى �أن
�أ�صر املجتمع الدويل على ان�سحاب اجلي�ش .كما �أن اعتماد �سالفا على الرئي�س مو�سيفيني ،واخلطر الذي
يفر�ضه وجود اجلي�ش الأوغندي بالقرب من حدود ال�سودان ،والدعم امل�ستمر الذي تقدمه كامباال وجوبا
�إلى املتمردين ال�سودانيني ،كل تلك الأمور �أدت �إلى تو�صل ال�سودان �إلى م�ساعدة احلركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة .كما �أن هزمية املتمردين من �ش�أنها �أن تقوي مو�سيفيني واملتمردين يف ال�سودان
وكذلك جنوب ال�سودان ،وهذا �أمر ال ميكن حتمله .ومما يزيد من تعقيد العالقات �أنه �إلى الآن مل ُيتفق
على احلدود امل�شرتكة بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،و�أبيي ما زالت ت�شكل م�صدر ًا للتوتر ،كما �أنه من
امل�ستبعد �أن تقبل اخلرطوم نداء جوبا حول �إعادة النظر يف ر�سوم عبور النفط .
ودخلت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة احلرب وهي معزولة �إقليمي ًا ودولي ًا ،فيما
عدا عالقاتها مع ال�سودان .وعلى الرغم من مرور �سنتني على احلرب ،مل يكن للمتمردين �أي �صديق قوي
و�إن كانت عالقاتهم اخلارجية وقدرتهم على الو�صول �إلى املجتمع الدويل قد حت�سنت .وبقيت اخلرطوم،
بالن�سبة �إلى احلركة ،احلجر الأ�سا�س املتني كونها الدولة الوحيدة املعروفة التي تدعم احلركة ع�سكري ًا
والتي تقدم لها القواعد اخللفية .ولكن عالقة اخلرطوم باحلركة تكتيكية �إلى حد بعيد ،فهي قلقة من
املتمردين ،ومل تتخلى عن حكومة جوبا كما فعل الكثريون من املتعاطفني مع حزب امل�ؤمتر الوطني .ويف
حني يريد املتمردون �أن يوقفوا �إنتاج النفط ،ف�إن اخلرطوم تعتمد على ر�سوم العبور التي تتلقاها عن نفط
جنوب ال�سودان ،لذا فالتوقف التام عن �إنتاج النفط من �ش�أنه �أن يعمق الأزمة االقت�صادية يف ال�سودان.
ولكن اخلرطوم غري راغبة يف �إبراز دعمها للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة لأن ذلك من
�ش�أنه �أن يجعل املنتقدين ي�سارعون يف اتهام ال�سودان ب�أنه ي�ستخدم احلركة كو�سيلة لب�سط �سيطرته على
جنوب ال�سودان .ويف حني �أقام ال�ضباط ال�سابقون يف قوات دفاع جنوب ال�سودان عالقات طويلة مع القوات
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امل�سلحة ال�سودانية ،فالعالقات مع احلركة ال�شعبية التحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يقودها اليوم جهاز
اال�ستخبارات والأمن الوطني الذي ال يعرف املتمردين جيد ًا .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قدمت اخلرطوم �إلى
جي�ش حترير جنوب ال�سودان كمية كبرية من املعدات الع�سكرية يف حملته �ضد حكومة تعبان دينق يف والية
الوحدة ،الأمر الذي �شكل �سبي ًال مهم ًا للإمدادات الع�سكرية الأوغندية �إلى املتمردين ال�سودانيني .ولكن
عندما ان�شق قائد جي�ش حترير جنوب ال�سودان بابيني مونيتويل ،حتولت كل تلك املعدات �إلى اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،الأمر الذي كان مبثابة خربة التخاذ مزيد ًا من احلذر يف امل�سقبل.
وممثل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف ال�سودان هو داك دوب بي�شوك من
لونقو�شوك ،والذي كان حزب امل�ؤمتر الوطني قد عينه �سابق ًا حاكم ًا لأعايل النيل ،ولكن �ضباط احلركة
الآخرين مبن فيهم ممثل ال�ش�ؤون اخلارجية ،ديو ماثوك ،هم �أي�ض ًا يعي�شون يف اخلرطوم.
�أوغندا
يف �ضوء الدعم الهائل الذي قدمه الرئي�س مو�سيفيني �إلى حكومة �سالفا كري ،ظهرت يف البداية خماوف
من رد احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة الذي قد يهدد بجرجرة احلرب �إلى �أوغندا،
ولكن يف النهاية تبددت هذه املخاوف ،و ُن ِظر �إلى عمل احلركة بعني التقدير لأنه يقو�ض من التزام
مو�سيفيني جتاه حكومة �سالفا .ويف البداية ،عار�ضت حكومة �أوغندا قبول ممثلني دبلوما�سيني يف كامباال،
ولكنها وافقت على ذلك فيما بعد و�سمحت لهم مبقابلة و�سائل الإعالم وعنا�صر املجتمع الأوغندي .وقاد
هذا التمثيل يف البداية �أوتيم ديفيد ،وهو �أ�شويل ا�ستوائي وحما�ضر �سابق للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة
ماكرييري ،ولكن �أوتيم ادعى ب�أنه هُ دِّ د من قبل وكالء حكومة جنوب ال�سودان يف كامباال ،ف�أعيد تعينه
يف نيجرييا ،وحل حمله العميد كيات قانق ،الذي كان يف ال�سابق مدير الأمن الوطني يف ماالكال ومدير
ال�ش�ؤون املالية للأمن اخلارجي يف جوبا .وتتزايد معار�ضة احلرب يف �أوغندا ،لأنها ال تعود �إال بالقليل من
الفوائد على البالد وتكلف حياة عدد كبري من اجلنود ،على الأقل يف الفرتة الأولى واحلرجة من احلرب.
ويف �أواخر �أيار  ،2015ا�شتكت جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع الربملانية يف البالد ب�ش�أن التكلفة املالية
للعمليات يف جنوب ال�سودان ودعت �إلى ان�سحاب قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية من البالد (�سودان
تريبيون� 2015 ،سي) .وعلى الرغم مما اقترُ ِ ح مرار ًا ب�أن ُيع َقد اجتماع بني مو�سيفيني ورياك ،ولكن ذلك
مل يحدث ،بل حدثت م�شادة كالمية بني الرجلني �أثناء املفاو�ضات التي جرت يف �أدي�س �أبابا� 21.أما �سبب
عدم ثقة مو�سيفيني برياك فهو يتعلق بالو�ساطة التي يقوم بها مع جوزيف كوين وجي�ش الرب للمقاومة
الذي يعتقد �أنها كانت ت�ستخدم لتقوي�ضه.
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�إثيوبيا
كان املجل�س الإداري الع�سكري الإثيوبي امل�ؤقت الداعم الرئي�سي للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
ل�سنوات كثرية .وكانت اجلبهة الدميقراطية الثورية ال�شعبية الإثيوبية تنظر �إلى ذلك الدعم بعني
الريبة .ومع ذلك ،فقد عملت احلكومة الإثيوبية عن كثب مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بعد
انف�صاله على طول احلدود امل�شرتكة وامل�ضطربة يف الكثري من الأحيان .ويف الوقت ذاته ،تريد �أدي�س
�أبابا �أن تبقي على عالقاتها ال�سليمة مع احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة لأن �إغ�ضاب
املتمردين من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى م�شاكل يف عالقة احلكومة مع النوير الذين ي�شكلون �أغلبية يف منطقة
قامبيال املعر�ضة للأزمات.
َ
ال�ضباط يف جمهورية جنوب
و�سر ًا ،اتهم قادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة
ال�سودان الذين هم من �أعايل النيل الكربى بر�شوة �إدارة قامبيال الإقليمية� .أما علن ًا ،فزعموا �أن حكومة
�سالفا تدعم املن�شقني بقيادة ثواث بال ت�شني وهو من نوير قامبيال ،وع�ضو �سابق يف اللجنة املركزية يف
املجل�س الإداري الع�سكري امل�ؤقت.وهذه املزاعم ال ميكن الت�أكد من �صحتها ،ولكن بدت جمموعة ثواث وهي
تعمل من قواعد يف جنوب ال�سودان ،وقد عرب اجلي�ش الإثيوبي احلدود للهجوم عليها (�سودان تريبيون،
 2015بي) .ويف كل الأحوال ،يبقى ثواث بال �شخ�صية غام�ضة ال ميكن التيقن فيما يخ�صه �أو يخ�ص
جمموعته املزعومة .وبدورهم ،ادعى م�ؤيدو حكومة جوبا �أن �إثيوبيا تقدم دعم ًا للحركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة ،ولكن ال يوجد دليل ي�ؤكد هذه املزاعم .ويف الوقت ذاته ،تظهر مرار ًا مزاعم
تفيد ب�أن احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة تتلقى �أ�سلحة من �أريترييا ،ولكن هذه املزاعم
�أي�ض ًا غري مدعومة دليل قاطع ،ولكن �إن كان ذلك �صحيح ًا ،فهو يدل على ي�أ�س املتمردين وافتقارهم �إلى
الأحكام ال�سيا�سية نظر ًا للغ�ضب الذي ميكن �أن يلحق بالأثيوبيني لكونهم ال ي�ستطيعون حتمل التفريط.
وترى احلكومة الإثيوبية نف�سها كقوة �إقليمية مهيمنة وهي م�ستاءة لوجود اجلي�ش الأوغندي يف جنوب
ال�سودان ،وهي بحاجة �إلى اتفاق �سالم يعمل على �إخراج قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية.
وقوي جواك يوال ،هو مبعوث �أكوبو يف ال�سابق ،ويحمل درجة املاج�ستري من الواليات املتحدة ،وهو
ممثل ذو كفاءة عالية للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف البالد.
كينيا
ت�شعر كينيا ب�أن عليها �أن تقود عملية الإيقاد لل�سالم لأنها غري واثقة ب�أن اتفاق ال�سالم ال�شامل قد حقق �أية
�إجنازات .وهي من �أجل �أن حتافظ على موقعها املهيمن ،تعقد كينيا اجتماعات ا�ستثنائية لر�ؤو�ساء دول
الإيقاد عو�ض ًا عن �أن تعقد اجتماعات منتظمة ،وبذلك حتاول �أن تنتزع الرئا�سة من بني يدي �إثيوبيا .وقد
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�أيدت كينيا م�صاحلة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ولكن �إثيوبيا تخ�شى �أن يكون هذا الت�أييد متعمد ًا
بغر�ض �إ�ضعاف �سيطرتها على عملية �إيقاد لل�سالم .ويف البداية دعم الرئي�س �أوهورو كينياتا املعتقلني
ال�سيا�سيني ال�سابقني ب�شدة ،وذلك بغر�ض �إظهار دوره يف عملية ال�سالم يف جنوب ال�سودان ،ولكنه بعد
ذلك وبعد �أن �أدرك عجزهم� ،أو رمبا ب�سبب االنتقادات التي وجهت �إليه جلعلهم يعي�شون حياة مرتفة على
نفقة احلكومة يف نريوبي ،حثهم على �إيجاد و�سيلة للرحيل .وكينيا� ،ش�أنها �ش�أن �إثيوبيا ،غري را�ضية عن
وجود قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية يف جنوب ال�سودان و�صريورة البالد دولة تابعة لكامباال .ويبدو �أن
�سبب اهتمام الرئي�س كينياتا بال�صراع يف جنوب ال�سودان هو �أن ال�صراع منحه فر�صة للت�ألق على ال�ساحة
الدولية ،ولأن خططه يف جعل المو ميناء رئي�سي -املعتمد جزئي ًا على كونه نقطة النهاية يف خلط �أنابيب
النفط من جنوب ال�سودان -تتعر�ض للتقوي�ض ب�سبب احلرب امل�ستمرة.
عبد اهلل اليا�س ال�سندري من اال�ستوائية ،هو ممثل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة،
وهو مقرب من �ألفريد الدو قور ،ولكن هناك الكثري من �ضباط احلركة الذين يعي�شون يف نريوبي.
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ثاين ع�شر ًا :اخلال�صة

توقع النوير �أن حرب ًا �ستُ�شن مع حكومة �سالفا كري ،ولكن �أحد مل يتوقع �أن احلرب �ستبد�أ ب�إقبال احلر�س
الرئا�سي على قتل النوير يف جوبا .هذه احلرب الأخرية ميكن مقارنتها باملرحلة الأخرية من احلرب التي
جرت بني ال�شمال واجلنوب والتي ُح ِّر�ض فيها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ضد قوات دفاع جنوب
ال�سودان التي تدعمها اخلرطوم .ويرى البع�ض �أن ال�صراع احلايل هو ا�ستمرار لتلك احلرب ،وحماولة
تقوم بها اخلرطوم من �أجل الرتاجع عن انف�صال جنوب ال�سودان .وب�أي حال ،ميكن فهم احلرب بني
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة على �أنها نتيجة
لثالثة �أمور� ،أولها :ف�شل و�سطاء الإيقاد وداعميهم يف تقدير مدى �سوء �إعداد احلركة ال�شعبية لتحربر
ال�سودان يف تويل م�س�ؤوليات احلكم ،وثانيها :حجم النزاعات بني �سكان جنوب ال�سودان و�أهمية قوات
دفاع جنوب ال�سودان يف قيادة احلملة �ضد اجلي�ش ال�شعبي لتحربر ال�سودان ،و�أخري ًا :ف�شل احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف خلق روح الوطنية التي تلغي الهويات القبلية يف البالد.
و�صبت الإيقاد معظم تركيزها على التو�صل �إلى اتفاق لتقا�سم ال�سلطة بني نخبة احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان ،ولكن معظم م�ؤيدي احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة تبنوا الكفاح
امل�سلح ب�سبب �شعورهم باملرارة ورغبتهم باالنتقام غداة عمليات القتل التي جرت يف جوبا .والواقع� ،أن
حل امل�شاكل يجب �أن يت�ضمن �إ�صالح كامل مل�ؤ�س�سات احلكم التي عانت مطو ًال من الأزمات قبل اندالع
الأعمال القتالية يف كانون الأول  .2013وغالب ًا لن تكون حماولة العودة �إلى الو�ضع القائم قبل اندالع
ال�صراع ممكنة.
و�ساعد االنت�شار ال�سريع لقوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية وا�ستخدام املتمرددين ال�سودانيني على
�إنقاذ احلكومة من االحتالل يف �أيام احلرب الأولى التي ات�سمت باال�ضطراب ،حيث كانت الأرا�ضي
واملدن تنتقل ب�سرعة من طرف لطرف .وبعد هذا االنفجار ،التفتت احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة �إلى تطوير هياكل ع�سكرية و�سيا�سية ر�سمية ،وك�سب ال�شرعية الدولية ،و�صياغة
املواقف التفاو�ضية ،وت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات احلكم ،واحت�ضان املجتمعات العرقية الأخرى ،وع�سكري ًا،
التو�صل �إلى �إمدادات موثوق بها من اخلدمات اللوج�ستية .هذا التحول من االهتمامات الع�سكرية �إلى
ال�سيا�سية قد �أظهر التناق�ض املوجود داخل التنظيم .ومن �أهم التناق�ضات هي التناق�ضات بني النخبة
ال�سيا�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان و�ضباط قوات دفاع جنوب ال�سودان الذين يهيمنون على
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جي�ش احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة .ويف حال مل تطور هذه املجموعات و�سائ ًال
للعمل مع ًا ولي�س للتعاي�ش مع ًا فح�سب ،فمن املمكن �أن ينهار التنظيم ،الأمر الذي قد يكون مو�ضع
ترحيب بالن�سبة �إلى �أعداء احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،ولكن من �ش�أنه �أن ي�سبب
الفو�ضى والعنف و�أن ي�صعب من �إيجاد حل ال�صراع ،وقد ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،ويثري مطالب النوير يف
االنف�صال ،ويجعل مناطق ًا وا�سعة من جنوب ال�سودان غري قابلة للحكم ،كما قد ي�شجع على املزيد من
التدخل الإقليمي يف البالد .ولذا يتحتم على القيادة �أن ت�ضمن وحدة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة ،وعلى �صناع ال�سالم �أن ينظموا عملية تتناول مطالب ال�شعب يف جنوب ال�سودان،
ولي�س نخبته فح�سب ،و�أن ي�ضمنوا االلتزام بربوتوكل م�شاكو�س التابع التفاق ال�سالم ال�شامل من �أجل
حتقيق التحول الدميقراطي.
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ثالث ع�شر :مالحظات �إ�ضافية

و�صلت املعركة الطويلة بني ال�ضباط املعار�ضني والدكتور رياك م�شار �إلى مرحلة جديدة يف  20حزيران
 ،2015عندما وقع �ساميون غاتويت�ش ر�سالة �إلى الرئي�س ال�سوداين يطلب من خاللها �أ�سلحة ،حيث �أن
الأ�سلحة املقدمة تتجاوز تعبان دينق وتتجه مبا�شرة �إلى امليدان ،وذكر �أي�ض ًا بالر�سالة �أنه عازم على
�إر�سال غابرييل تانغ لإجراء الرتتيبات الالزمة .وك�شف ت�سرب الر�سالة عن النزاع الدائر لفرتة طويلة يف
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة (حيث �أن الر�سالة ُك ِتبت با�سم قديت ،وقاروث ،وتانغ)
وعن دعم اخلرطوم للمتمردين.
والتقى كبري مفاو�ضي الإيقاد� ،سيوم مي�سفني به�ؤالء ال�ضباط وب�شول قاكاه ،حيث كرر ال�ضباط
�شكاويهم ،فطلب �إليهم �سيوم �أن يقدموا ر�سالة ر�سمية بذلك ،فكتب �ساميون ب�أن رياك و�سالفا "غري
قابالن للبيع �إلى ال�شعب يف جنوب ال�سودان" [ب�سبب] �أن ال�شعب يف جنوب ال�سودان يعتربهما رمز ًا
للكراهية واالنق�سام والقيادة الفا�شلة" (رئي�س هيئة الأركان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان،
 .)2015كما رف�ض �ساميون �أي�ض ًا عملية �أرو�شا لإعادة توحيد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،وقال ب�أن
حمادثات ال�سالم يجب �أال تُ�ست�أنف قبل �أن ت�صدر جلنة االحتاد الإفريقي تقريرها.
وظهر رد رياك من خالل دعمه للم�صاحلة بالرغم من ادعائه �أن �أولئك ال�ضباط يلتقون �سر ًا باجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان وبعمالء املخابرات لدى قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية بغر�ض مناق�شة الدعم
الع�سكري ،و�أنهم كانوا يتلقون متوي ًال من حكومة جمهورية جنوب ال�سودان .ولكن �أ�سلوب رياك الت�صاحلي
انتهى بعد �أن �ألقى قاروث كلمة يف �إحدى الكنائ�س يف غامبيال ،قال فيها �أنه مل يعد ينظر �إلى رياك كقائد
له .وافرت�ض رياك �أن النوير �سيقفون �إلى جانبه يف قتاله مع ه�ؤالء ال�ضباط ،و�أن �ساميون غاتويت�ش،
وحتت �ضغط زميله لو ،وبعزله ع�سكري ًا يف باجاك� ،سوف لن يدعمهم ،ف�أعفى رياك قاروث وقديت من
قيادتهما يف  21متوز ،وعني جيم�س كوانغ م�س�ؤو ًال عن العمليات يف هيئة الأركان ،و�أخذ على عاتقه م�س�ؤولية
اخلدمات اللوج�ست�سة .و ُو ِ�ضع قاروث وقديت حتت تبعية ف�ضفا�ضة لل�شرطة الفيدرالية الإثيوبية ،ولكن
قديت فر �إلى اخلرطوم خوف ًا من اعتقاله .و�سرعان ما ظهر �أن اللواء اجليكاين قاتويك بو�ش ،والذي كان
يف ال�سابق مقرب ًا من �سالفا ،وهو �شقيق حاكم �أعايل النيل� ،ساميون كون الذي كان قد ان�شق من من�صبه
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يف جهاز اال�ستخبارات التابع للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف واو ،ومعه اللواء ماليث قاتالوك ،وهو
من قبيلة اللو ،واللواء ت�شاول قاتاه قد وقفوا �إلى جانب قديت وقاثوث .ومنذ ذلك احلني واالدعاءات
واالدعاءات امل�ضادة حول والء �ضباط احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة م�ستمرة.
ويف  24متوز قدمت الإيقاد للطرفني املتحاربني "اتفاق ت�سوية" ون�صحتهما بالبدء باملفاو�ضات يف 5
�آب وب�إمتامها قبل � 16آب .وكان االتفاق مفاجئ ًا ل�سببني� ،أولهما� ،أنه كاد �أن يت�ضمن ذات الأحكام التي
كانت قد رف�ضتها حكومة جمهورية جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف
�شهر �آذار ،وثانيهما� ،أنه ت�ضمن املعتقلني ال�سابقني (با�ستثناء �أوياي دينق وماجاك داقوت) ،على الرغم
من �أنهم كانوا قد عادوا �إلى جوبا وعاد باقان �أموم �إلى من�صبه ك�أمني عام للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان.
ويف الواقع ،ويف �شهر �آذار �سربت حركة حترير �شعب جنوب ال�سودان املعار�ضة الأحكام واملربرات
الرئي�سية التفاق الإيقاد حول حل النزاع يف جمهورية جنوب ال�سودان ،وقد انتقد رياك هذه الأحكام
واملربرات مطو ًال ،وكرر �أنه لن يوقع على �أي اتفاق قبل �أن ت�صدر جلنة التحقيق التابعة لالحتاد الإفريقي
تقريرها .ويف تلك الأثناء ،قدم جمل�س ال�سلم والأمن ن�سخ عن التقرير �إلى ر�ؤ�ساء الواليات ورياك ،وقدم
معها طلب حممود ممداين املنف�صل ،و�ش َّكل جلنة مكونة من �سبعة �أع�ضاء ،من �ضمنها �أوغندا ،من
�أجل تقدمي تو�صياتهم وتقدمي تقريرهم قبل نهاية �شهر �آب .وباملثل ،هاجم رياك االتفاق كونه مل يركز
على الفيدرالية مبا يكفي ،ومل يدع �إلى وقف �إطالق النار يف الواليات الغري تابعة لأعايل النيل الكربى،
ومل ين�ص على نزع �سالح القوات يف عوا�صم الواليات واحتوائها ،كما �أنه ال ميكن توحيد القوات امل�سلحة
بغ�ضون ثماين ع�شر �شهر ًا كما ُع ِر�ض (م�شار .)2015 ،كما قال �أنه ال ميكن قبول وقف �إطالق النار
قبل ان�سحاب قوات الدفاع ال�شعبية الأوغندية واملجموعات املتمردة .وعالوة على ذلك ،اعرت�ض رياك
على �صيغة تقا�سم ال�سلطة التي تركت للحكومة ال�سيطرة الكاملة على واليتي اال�ستوائية الكربى وبحر
الغزال الكربى .فتوقيع اتفاقيات كهذه لتقا�سم ال�سلطة من �ش�أنه احلد من رياك لكونه زعيم ًا قبلي ًا،
وتقوي�ض �آماله يف الفوز يف االنتخابات الرئا�سية يف نهاية املرحلة االنتقالية .والأهم من ذلك� ،أنه بعد
�أن قال رياك يف ال�سابق �أنه قد يعمل مع �سالفا ،قال الآن �أن احلكومة قد فقدت �شرعيتها بتمديدها والية
�سالفا ،وبعمليات القتل التي ارتكبتها يف جوبا .و�أخري ًا ،اعرت�ض رياك على م�شاركة املعتقلني ال�سابقني
يف املفاو�ضات .ولكن �أن�صاره النوير رحبوا بتخ�صي�ص الأيقاد ح�صة ن�سبتها  %53يف حكومة �أعايل النيل
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الكربى .ورياك و�أن�صاره �أيدوا ب�شدة جلنة الر�صد والتقييم ل�ضمان �إ�شراف املجتمع الدويل – وبدرجة
كبرية االحتاد الإفريقي  -على �أحكام االتفاق و�ضمان تنفيذها بالوقت املنا�سب.
وما جعل حاجة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �إلى اتخاذ القرار ب�ش�أن اتفاق
الت�سوية �أكرث تعقيد ًا ،كان االنق�سامات الداخلية املتنامية ،التي امتدت �إلى �شعبة جمل�س �شيوخ النوير الذي
ير�أ�سه غابرييل يول ،والذي يت�ضمن غابرييل ت�شان�سون ،ومايكل ماريو ،وتيموي توت ،و�سارة نياناث يانغ.
ففي  30متوز ،عقد جمل�س ال�شيوخ النوير اجتماع ًا مكثف ًا مع رياك ا�ستمر لع�شرة �ساعات ،ولكن رياك
مل يوافق على �إنهاء هيمنته الفردية على احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة� ،أو ا�ستعادة
ُف�سر على
ال�ضباط �أو تركهم يح�ضرون ت�شاورات �إتفاق الإيقاد يف باجاك ،فقط لإعادة قبول الت�سوية التي ت َّ
ترحيبه بعودة ال�ضباط �إلى احلزب ،ولي�س تغيري ًا ملواقفه.
وبد�أت م�شاورات باجاك يف � 2آب ومب�شاركة  120مندوب اختارهم رياك .وهاجم رياك االتفاق،
ودعمته بذلك �أجنلينا ،وتبعهما القليل با�ستثناء بع�ض اال�ستوائيني بقيادة اللواء مارتن كيني .ولكن
هناك �سبب وجيه لل�شك بعدم م�صداقية رياك يف معار�ضته للحكومة ،وب�أن هذه املعار�ضة كانت خمططة
وم�صممة لتح�سني املوقف التفاو�ضي للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة مع احلكومة.
ووافقت الأغلبية العظمى من احل�ضور على االتفاق ،بالرغم من �أنهم مرروا القرارات التي تدعو �إلى
متثيل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف الواليات الغري تابعة لأعايل النيل الكربى
ال�سبعة بن�سبة  ،%33ومرروا �أي�ض ًا القرارات التي تن�ص على دمج اجلي�ش بفرتة زمنية مقدارها � 30شهر،
وكذلك وافقوا على الأحكام التي تعزز من التزام االتفاق بالفيدرالية .ولكن مل يكن و�ضع التعديالت
وا�ضح ًا ،ولكن معظم احلا�ضرين الذين �أجرى امل�ؤلف معهم مقابالت قالوا ب�أنهم كانوا �سيقبلون باالتفاق
حتى و�إن مل ي�صادَق على التعديالت خالل املفاو�ضات .ولي�س مفهوم ًا كيف قبل احلا�ضرون �أن يقود �سالفا
احلكومة االنتقالية بعد �أن كانت م�س�ألة �إزالة �سالفا حمور معار�ضتهم منذ بداية ال�صراع .وعلى الرغم من
�أن رياك قال �أنه يوافق �سالفا الر�أي يف �أنه ال ينبغي االعرتاف باملعتقلني ال�سابقني ،كما ورد يف ر�سالة �إلى
هايل ماريام ،ولكن تعبان كان ي�ؤمن بخالف ذلك ،ف�شارك املعتقلون ال�سابقون باملفاو�ضات.
ويف �أوائل �شهر �آب ،قبلت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة االتفاق ذاته الذي
كانت قد رف�ضته قبل �أربعة �شهور ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى �ضعف الروح املعنوية الناجتة عن االنق�سامات
يف �صفوفها الع�سكرية وال�سيا�سية ،واخل�سائر الفادحة التي حلقت بها يف والية الوحدة ،واالفتقار �إلى
يونغ مترد م�شاك�س 61

ال�سالح ،وعدم ح�شد �أكرث من احلد الأدنى من الدعم يف الواليات الغري تابعة لأعايل النيل الكربى.
فقبول االتفاق مل يكن ب�سبب الأحكام الواردة فيه� ،أو ب�سبب اجلهود الديبلوما�سية الدولية� ،أو حتت �ضغط
من الرئي�س الب�شري� ،أو ب�سبب التهديد بخطة وهمية بديلة يف حال رف�ض املتحاربون االتفاقية ،وكل تلك
الق�ضايا كانت مطروحة .ومع �أن رياك قال ب�أن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان �سرتف�ض االتفاق و�أن
احلرب �ست�ستمر – وقد وافقه هذا الر�أي معظم املراقبني يف ذلك الوقت – وكان هناك قليل من ال�شكوك
حول التزام رياك بالت�سوية التفاو�ضية ب�ش�أن ال�صراع ،هذا الأ�سلوب جعل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة �سريعة الت�أثر بتغيري مواقف املجمتع الدويل وحكومة جمهورية جنوب ال�سودان.
ويف � 7آب� ،أعفى رياك غابرييل �شانقزون وتيموثي توت من قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب
ال�سودان املعار�ضة .وا�ستمر ال�سيا�سيون املن�شقون الذين مقرهم يف نيفا�شا (ومن بينهم النويري الأمريكي
الذي نادى لوقت طويل من �أجل ا�ستقالل النوير ديفيد دي �شاند) وال�ضباط املن�شقون يف اخلرطوم يف
ت�أييد مطالبات النوير دولي ًا بالتوافق� ،إال �أنهم كانوا من�شغلني يف ت�شكيل تنظيماتهم ال�سيا�سية والع�سكرية
املنف�صلة.
وتقدير ًا الحتمال �أن يوقع رياك واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة اتفاق الت�سوية،
و�أن متتنع احلكومة عن توقيعه وتت�سبب يف �إدانة املجتمع الدويل لها ،دعا الرئي�س مو�سيفيني رئي�س
الوزراء هايل ماريام ،والرئي�س كينياتا ،ووزير اخلارجية ال�سوداين ابراهيم غندور �إلى كامباال يف 11
�آب ،حيث حاول �أن يجعل االتفاق �أكرث مواءمة للحكومة ولأوغندا .فطالب بتمديد املهلة املحددة التي
تنتهي ب � 17آب ،وبعدم تقا�سم ال�سلطة يف واليات �أعايل النيل الكربى ،وبتوزيع ال�سلطة على امل�ستوى
التنفيذي على �أ�سا�س  %53للحكومة ،و %33للحركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة ،وعدم
نزع ال�سالح يف جوبا ويف العوا�صم الإقليمية ،و�أن تتحمل الدول التي ت�سمى "بدول خط اجلبهة" وهي
�إثيوبيا وكينيا وال�سودان و�أوغندا م�س�ؤولية الرتتيبات الأمنية ودمج القوات ،و�أن تكتمل تلك الأمور يف
غ�ضون ثالثة �أ�شهر .ولن ير�ضى ال�سودان باقرتاح كهذا ،ولكن يبدو �أن �إثيوبيا وكينيا قد وافقتا عليه
مبد�أيا .ورد ًا على ذلك ،دعا رياك تابعيه �إلى اجتماع يف � 14آب وقال لهم �أن احلركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة ال ميكنها �أن تقبل عرو�ض مو�سيفيني ،وال �أن تقبل للحزب �أن يتعر�ض للإدانة
وللعزلة الدولية .ولكن وراء الكوالي�س ،كانت خمططات مو�سيفيني تتعر�ض لعوائق ،ولذلكُ ،ع ِر�ضت �أمام
الطرفني املتحاربني ت�سوية ثالثة.
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ويف هذا امل�شروع تكون ن�سبة التمثيل  40/46يف واليات �أعايل النيل الكربى مل�صلحة احلكومة ،وتختار
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة حاكمي �أعايل النيل والوحدة وحت�صل على ن�سبة متثيل
 %15يف الواليات ال�سبعة الأخرى ،يف حني ي�ضمن املعتقلون ال�سابقون ن�سبة متثيل  %7على م�ستوى الوالية
والوطن .وك�سب رياك متثيله الرمزي املطلوب يف الواليات الغري تابعة لأعايل النيل الكربى ،ولكن مت
�إنقا�ص متثيل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف �أعايل النيل الكربى ،كما خ�سرت
احلركة جونقلي ،الأمر الذي �سرعان ما �أ�صبح م�صدر قلق كبري بالن�سبة لل�سكان اللو النوير الذين يتمتعون
بنفوذ كبري .ومع ذلك ،بدا الأمر وك�أن احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �ستوافق على
االتفاق و�أن احلكومة �سرتف�ضه.
ولده�شة املتحاربني ،ا�ستطاع الرئي�س الب�شري يف اللحظة الأخرية �أن يدرج حكم ًا �إ�ضافي ًا يف االتفاق،
حيث دعا من خالل ذلك احلكم �إلى “نزع �سالح اجلبهة الثورية ال�سودانية وترحيلهم من قبل اجلهات
الفاعلة يف الوالية التي كانت داعمة قبل الفرتة االنتقالية ”.و�أو�ضح هذا احلكم الإ�ضايف التحديات التي
قد تواجه االتفاق ،و�أو�ضح الدبلوما�سيون ال�سودانيون �أنهم عازمون على ال�ضغط من �أجل تنفيذ ذلك
احلكم .وا�ستمر ف�شل اتفاق ال�سالم ال�شامل يف مطاردة جهود �صناع ال�سالم.
وكان �سالفا خائف ًا من �أن يتم اعتقاله ومن ال�ضغوطات التي قد تمُ ار�س عليه لكي يوقع ،لذا مل يح�ضر
�إلى �أدي�س �أبابا يف � 13آب للتفاو�ض مع رياك كما طلبت الإيقاد ،وكذلك مل يح�ضر بعد ذلك بيومني قمة
الإيقاد لر�ؤ�ساء الدول �إال بعد �أن �أ�صر عليه مو�سيفيني.
ومع اقرتاب املوعد النهائي الذي وافق � 17آب ،كان الر�أي العام �أن االتفاق لن يتم ،وما �أكد ذلك
اال�ستنتاج �أن احلكومة كانت تنظم مظاهرات معادية لل�سالم يف جنوب ال�سودان ،وكان التلفزيون الوطني
يبث دون توقف تغطية ملنتقدي االتفاق .ولكن ما �أثار ده�شة اجلميع �أنه ،وقبل منت�صف ليل � 16آب ،وافق
رياك و�سالفا على اخلطوط العري�ضة لالتفاق ،وتقرر �أن يكون حفل التوقيع الر�سمي يف ال�صباح .وبحلول
ال�صباح ،كانت معار�ضة االتفاق يف حكومة جمهورية جنوب ال�سودان قد تر�سخت ،وبحلول الع�صر عاد
�سالفا �إلى جوبا بعد �أن وعد ب�أن يعود �إلى �أدي�س �أبابا لتوقيع االتفاق خالل خم�سة ع�شر يوم ًا ،و�إن بدا ذلك
م�ستبعد ًا .و�أف�ضل ما ا�ستطاع الو�سطاء انت�شاله من تلك الق�ضية هو اتفاق بني احلركة ال�شعبية لتحرير
جنوب ال�سودان املعار�ضة واملعتقلني ال�سابقني الذين مل يكن لديهم قوات م�سلحة ،وكل ما كان لديهم عدد
قليل من الأن�صار ،والقليل من املربرات لكي ي�شاركوا باملفاو�ضات.
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ومع ذلك ،اعتربت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة �أن االتفاق حقق جناح ًا
ملجرد �أن تنظيمهم مل يتحطم ولأنهم ي�ستطيعون �أن يتطلعوا �إلى املجتمع الدويل وهو ي�ستخدم �سلطته يف
الت�أثري على حكومة جمهورية جنوب ال�سودان حني ُر ِّحب برياك ك�صانع لل�سالم .ولكن مل ُي َ
نظر بالتعديالت
التي و�ضعوها ،كما �أنه مبنحهم خم�سني مقعد يف املجل�س الوطني �أ�صبحوا ي�شكلون �أقلية وا�ضحة ،ومل يكن
لديهم متثيل يف جمل�س الأقاليم ،ومكا�سبهم القليلة ال ميكن �أن تربر اخل�سائر الفادحة يف الأرواح والدمار
الذي حل خالل الأ�شهر الع�شرين املن�صرمة.
ومن املثبت �أن �أكرب نقاط �ضعف االتفاق عدم تناوله للمطالب ال�شعبية للنوير يف �إزالة �سالفا و�إنهاء هيمنة
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان على البالد .وتلك الق�ضايا ركز عليها ال�ضباط وال�سيا�سيون املن�شقون يف
احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة عند �إدانتهم ملا اعتربوه "اتفاق ا�ست�سالم" .و�سرعان ما
�أ�صبحت خ�سارة من�صب حاكم جونقلي وا�ستحواذ احلكومة عليه� ،سهم كبريعلى دروع املن�شقني.
ودعا �سالفا الإيقاد و�شخ�صيات بارزة �أخرى �إلى جوبا يف � 26آب لي�شهدوا على توقيعه على االتفاق.
ولكنه على الفور �أثار ال�شكوك حول التزامه باالتفاق عندما �أ�صدر بيان ًا مف�ص ًال من االعرتا�ضات ،و�أو�ضح
�أن توقيعه على االتفاق كان بالإكراه .فخ�شيث الواليات املتحدة من �أن حتاول احلكومة �أن تتهرب من
التزاماتها ،لذا �أعلنت �أنها ت�سعى للح�صول على موافقة جمل�س الأمن يف الأمم املتحدة ب�ش�أن ت�شريع
جمموعة من العقوبات ،ولكن رو�سيا و�أنغوال عار�ضتا على ذلك .ويف تلك الأثناء ،تزامن توقيع اتفاق
ال�سالم واتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية مع ت�صعيد القتال على طول النيل ،وادعى ال�ضباط
وال�سيا�سيون املن�شقون يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة والذين يعملون حتت ت�سميات
جديدة " القوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان" ثم "اجلبهة الدميقراطية الفدرالية" �أن �أولئك من يقاتلون
القوات احلكومية هم متوائمون معهم.
و كما حدث عند توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل ،اعرتف م�ؤيدو االتفاق بنقاط �ضعفه ،وادعوا ب�أن توقيعه
ميثل خطوة �أولى مهمة .وب�أي حال� ،إذا مل يخرج االتفاق بالكامل عن امل�سار ،فيمكن التنب�ؤ ب�أن املجتمع
الدويل �سيكر�س معظم طاقاته يف حماولة �إبقائه على امل�سارال�صحيح .ولكن ما كان املجتمع الدويل يحاول
�إبقاءه على امل�سار ،هو اتفاق ُيعاد فيه ال�سيا�سيون ذاتهم �إلى ال�سلطة ،الأمر الذي �أثبت جمدد ًا �أن الطريق
�إلى ال�سلطة يف ال�سودان وجنوب ال�سودان كان من خالل احلرب وما تبعها من ال�شرعية التي منحها �صناع
ال�سالم الدوليون.
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وكما كان احلال عند توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل ،قدم اتفاق الت�سوية للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان موقع ًا مهيمن ًا يف احلكومة ،و�أكد جمدد ًا على �أن جنوب ال�سودان دولة ذات حزب واحد .ويبدو �أن
م�ستقبل اتفاق الإيقاد لت�سوية ال�سالم ،وم�ستقبل جنوب ال�سودان لن يكونا �إيجابيني �إذا مل يحدث �إعادة
هيكلة كاملة للدولة ومل ُيلتَزم بالتحول الدميقرطي -الأمران اللذان يبدوان م�ستبعدان.
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6 6مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع رياك م�شار� ،أدي�س �أبابا 9 ،حزيران .2015
7 7مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع اللواء مارتن كينيي� ،أدي�س �أبابا 10 ،حزيران .2015
8 8مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع رياك م�شار 9 ،حزيران .2014
 9 9مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع رياك م�شار� ،أدي�س �أبابا 9 ،حزيران .2014
10مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع اللواء غابرييل تانق ،باجاك 12 ،كانون الأول .2014
10
11مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع �إيزيكيل لول� ،أدي�س �أبابا 2 ،حزيران .2015
11
12مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع تعبان دينق� ،أدي�س �أبابا 9 ،حزيران .2015
12
13مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع رياك م�شار� ،أدي�س �أبابا 9 ،حزيران .2015
13
14مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع جون لوك ،ع�ضو وفد املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني� ،أدي�س �أبابا 10 ،حزيران .2015
14
15مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع اللواء بيرت قديت� ،أدي�س �أبابا 4 ،حزيران .2015
15
16مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع اللواء قاروث قاتكوث 13 ،حزيران � ،2015أدي�س �أبابا.
16
17مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع يني ثيانق من منتدى جنوب ال�سودان الدميقراطي 16 ،حزيران � ،2015أدي�س �أبابا.
17
18مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع اللواء قاروث قاتكوث 13 ،حزيران � ،2015أدي�س �أبابا.
18
19كما �شهد امل�ؤلف 10 ،كانون الأول .2014
19
20مقابلة �أجراها امل�ؤلف مع �أقرن روال ،حاكم والية لول� ،أدي�س ابابا 2 ،حزيران .2015
20
21دعا مو�سيفيني احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان املعار�ضة يف � 29آب  ،2015ولكن رياك مل يح�ضر (�سودان
21
تريبيون� 2015 ،إي).
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نبذة عن امل�ؤلف
جون يانغ وهو كندي يحمل �شهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية  .عمل يف القرن الإفريقي منذ العام
 1986كمعلم ،و�صحفي ،ومراقب ال�سالم ،وم�ست�شار ،و�أكادميي .وقد ن�شر كتابني ،ثورة الفالحني يف
�إثيوبيا :اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي من � 1975إلى ( 1991مطبعة جامعة كامربدج)1997 ،
وم�صري ال�سودان� :أ�سباب ونتائج عملية ال�سالم الفا�سدة (زيد .)2012 ،كما له العديد من املقاالت حول
ال�صراعات الإقليمية ،وعمليات ال�سالم ،واحلكامة.
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�شكر وتقدير
يود امل�ؤلف �أن يعرب عن امتنانه لبول قاتكوث ،املتحدث ال�سابق با�سم قوات دفاع جنوب ال�سودان ،والع�ضو
يف برملان حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ملا قدمه من م�ساعدة.
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م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو مركز عاملي للتميز مهمته خلق املعرفة بحيادية وباال�ستناد �إلى الأدلة
وال�سيا�سات ذات ال�صلة ،حول كل نواحي الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح .وميثل امل�سح بالن�سبة �إلى
احلكومات و�صناع ال�سيا�سات والباحثني وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة م�صدر ًا دولي ًا رئي�سي ًا للخربات
واملعلومات والتحليالت حول ق�ضايا الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح .ويقع امل�سح يف معهد الدرا�سات
العليا للدرا�سات الدولية والتنموية يف جنيف� ،سوي�سرا.
وقد ت�أ�س�س م�سح الأ�سلحة ال�صغرية يف العام  ،1999ويعمل بدعم من وزارة اخلارجية ال�سوي�سرية
وم�ساهمات حكومات كل من �أ�سرتاليا وبلجيكا والدمنارك وفنلندة وفرن�سا و�أملانيا وهولندا ونيوزلندا
والرنويج واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي ،كما كان املركز قد تلقى �شاكر ًا
فيما م�ضى دعم ًا من حكومات كل من كندا و�إ�سبانيا وال�سويد بالإ�ضافة �إلى العديد من امل�ؤ�س�سات والهيئات
�ضمن نظام الأمم املتحدة.
ويعمل يف امل�سح موظفون دوليون من ذوي اخلربات يف جماالت الدرا�سات الأمنية ،والعلوم ال�سيا�سية،
والقانون ،واالقت�صاد ،والدرا�سات التنموية ،وعلم االجتماع ،وعلم الإجرام .كما يتعاون املركز مع �شبكة
من الباحثني وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة وامل�ؤ�س�سات الغري حكومية واحلكومات يف �أكرث من  50دولة.
م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
معهد الدرا�سات العليا للدرا�سات الدولية والتنموية

Small Arms Survey
Graduate Institute of International And Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène – Rigot 2E
1202 Geneva
Switzerland

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

م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ( )HSBAيف ال�سودان وجنوب ال�سودان هو م�شروع بحثي ممتد
زمن ّي ًا ل�سنوات عديدة ،حتت �إدارة م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية البحثي امل�ستقل التابع للمعهد العايل
للدرا�سات الدولية والتنمية .ومت تطوير م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف تعاون مع احلكومة
الكندية وبعثة الأمم املتحدة يف ال�سودان ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي واجلهات ال�شريكة غري
احلكومية .ومن خالل الإنتاج والن�شر الن�شطني للبحوث امليدانية املنا�سبة ،يدعم هذا امل�شروع املبادرات
الرامية للحد من العنف ،مبا يف ذلك برامج نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج واخلطط التحفيزية
لعمليات جتميع الأ�سلحة من املدنيني� ،إلى جانب �إ�صالح قطاع الأمن والتدخالت املوجهة ملكافحة ت�سريب
الأ�سلحة عرب ال�سودان .ويقدم امل�شروع �إر�شادات بخ�صو�ص ال�سيا�سات املتبعة ملواجهة �إنعدام الأمن.
ويقدم م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري �أوراق عمل م�صممة بحيث تقدم حتلي ًال عميق ًا حول
الق�ضايا املتعلقة بالأمن يف ال�سودان ويف املناطق الواقعة على طول حدوده .كما يقدم �أي�ض ًا موجز ًا لكل
عدد يحتوي على املعلومات الأ�سا�سية ب�صيغة �سهلة القراءة ،ويف الوقت املنا�سب .وورقة العمل واملوجز
كالهما متوفران باللغتني العربية والإنكليزية علىwww.smallarmssurveysudan.org :
يتلقى م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري دعم ًا مالي ًا مبا�شر ًا من وزارة اخلارجية الأمريكية
ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الدمناركية ووزارة اخلارجية الرنويجية �إلى جانب املعهد الأمريكي لل�سالم.
وقد ح�صل امل�شروع �أي�ض ًا على الدعم يف ال�سابق من �صندوق ال�سالم والأمن العامليني ،التابع لوزارة
ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا ،ومن وزارة اخلارجية الهولندية ،ومن ال�صندوق املعني مبنع
ال�صراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة ف� ً
ضال عن املجموعة الدمناركية املعنية ب�إزالة الألغام
ً
ً
و�صندوق املنح الوطنية من �أجل الدميوقراطية .ويتلقى م�شروع م�سح اال�سلحة ال�صغرية دعما �إ�ضافيا من
�سوي�سرا ،والذي لواله ملا مت الإ�ضطالع مب�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري على نحو فعال.
للمزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بكري�ستوفر كارل�سون  ،Khristopher Carlsonمن�سق
م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري
م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،املعهد العايل للدرا�سات الدولية والتنمية
Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies

Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E, 1202 Geneva, Switzerland
الربيد الإلكرتوينkhristopher.carlson@smallarmssurvey.org :
املوقع االلكرتوينhttp:// www.smallarmssurveysudan.org :
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من�شورات م�سح الأ�سلحة ال�صغرية حول م�شروع التقييم الأ�سا�سي
للأمن الب�شري
ملخ�صات الأعداد
العدد � ،1أيلول�/سبتمرب 2006
تهديدات م�ستمرة :ا�ضطراب الأمن الب�شري يف والية البحريات يف جنوب ال�سودان منذ توقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل
العدد  ،2ت�شرين الأول�/أكتوبر 2006
املجموعات امل�سلحة يف ال�سودان :قوات الدفاع عن جنوب ال�سودان يف �أعقاب �إعالن جوبا
العدد ( ،3الإ�صدار الثاين)� ،شباط/فرباير 2007
درا�سة حتليلية لنزع �سالح املدنيني بوالية جونقلي :التجارب والتداعيات الأخرية
العدد  ،4كانون الأول/دي�سمرب 2006
ال حوار وال تعهدات� :أخطار دبلوما�سية الآجال الأخرية بالن�سبة �إلى دارفور
العدد  ،5كانون الثاين/يناير 2007
ات�ساع دائرة احلرب حول ال�سودان :انت�شار املجموعات امل�سلحة يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى
العدد � ،6أيار/مايو 2007
ع�سكرة ال�سودان :مراجعة �أولية لتدفق الأ�سلحة وحيازتها
العدد  ،7متوز/يوليو 2007
الأ�سلحة والنفط ودارفور :تط ّور العالقات بني ال�صني وال�سودان
العدد � ،8أيلول�/سبتمرب 2007
اال�ستجابة للحروب الرعوية :ا�ستعرا�ض م�ساعي احلد من العنف يف ال�سودان و�أوغندا وكينيا
العدد � ،9شباط/فرباير 2008
تداعيات ال�صدى :عدم ا�ستقرار ت�شاد ونزاع دارفور
العدد � ،10آذار/مار�س 2008
ال «م�شرتكة» وال «مدجمة» :الوحدات امل�شرتكة املدجمة وم�ستقبل اتفاقية ال�سالم ال�شامل
العدد � ،11أيار/مايو 2008
حلفاء ومن�شقون� :آخر م�ستجدات �إدماج املجموعات امل�سلحة و�أن�شطة القوى العاملة بالوكالة
يونغ مترد م�شاك�س 73

العدد � ، 12آب�/أغ�سط�س2008
االجنراف �إلى احلرب :انعدام الأمن والع�سكرة يف جبال النوبة
العدد � ،13أيلول�/سبتمرب 2008
الال موقف� ،آفاق قليلة :كيف خذل ال�سالم املقاتالت والن�ساء املرتبطات بالقوات واملجموعات املقاتلة
اجلنوب �سودانيات
العدد � ،14أيار/مايو 2009
ت�ضارب الأولويات :حتديات حكومة جنوب ال�سودان الأمنية واال�ستجابات الأخرية
العدد  ،15كانون الأول/دي�سمرب 2009
العر�ض والطلب :تدفق الأ�سلحة وحيازتها يف ال�سودان
العدد  ،16ني�سان/ابريل 2010
الأعرا�ض والأ�سباب :انعدام الأمن و�شيوع �ضعف التنمية يف والية �شرق اال�ستوائية
العدد � ،17أيار/مايو 2011
الإخفاقات والفر�ص� :إعادة النظر يف نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج يف جنوب ال�سودان
العدد  ،18ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011
االقتتال على الغنائم :حركات التمرد امل�سلحة يف منطقة �أعايل النيل الكربى
العدد  ،19ني�سان/ابريل 2012
ال�سعي �إلى ال�سالح :تد ّفق الأ�سلحة وحيازتها يف جنوب ال�سودان
العدد � ،20أيلول�/سبتمرب 2012
الأعمال جتري كاملعتاد  :تدفق الأ�سلحة �إلى دارفور ما بني عامي  2009و2012
العدد ،21ت�شرين الأول�/أكتوبر 2012
جاري وعدوي :العنف القبلي يف جونقلي
العدد  ،22ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013
البندول يت�أرجح� :صعود وهبوط امللي�شيات املتمردة يف جنوب ال�سودان
العدد  :23متوز/يوليو 2014
�إجراءات �إحرتازية :تدابري الأمن املحلية يف �أعايل النيل الكربى
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العدد � ،2شباط/فرباير 2007
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بقلم ريت�شارد جارفيلد
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بقلم جون يونغ
العدد � ،8أيلول�/سبتمرب 2007
جي�ش الرب للمقاومة يف ال�سودان :تاريخ وملحات
بقلم ماريكه �شومريو�س
العدد  ،9ت�شرين الثاين/نوفمرب 2007
املجموعات امل�سلحة على حدود ال�سودان ال�شرقية :ا�ستعرا�ض وحتليالت
بقلم جون يونغ
العدد  ،10كانون الأول/دي�سمرب 2007
ثورة املنظمات �شبه الع�سكرية :قوات الدفاع ال�شعبي
بقلم ياغو �ساملون
العدد  ،11كانون الأول/دي�سمرب 2007
العنف واال�ستهداف بالأذى بعد نزع �سالح املدنيني :حالة جونقلي
بقلم ريت�شارد غارفيلد
العدد  ،12ني�سان/ابريل 2008
حرب ت�شاد – ال�سودان بالوكالة و(درفرة) ت�شاد� :أ�ساطري وحقائق
بقلم جريوم توبيانا
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العدد  ،13حزيران/يونيو 2008
خملفات العنف :انعدام الأمن يف واليتي اال�ستوائية الو�سطى و�شرق اال�ستوائية ال�سودانيتني
بقلم ماريكه �شومريو�س
العدد  ،14متوز/يوليو 2008
ِقيا�س اخلوف وانعدام الأمن :وجهات نظر حول العنف امل�سلح يف �شرق اال�ستوائية وتوركانا ال�شمالية
بقلم كلري مك ايفوي وريان موري
العدد � ،15أيلول�/سبتمرب 2008
نزاع و�أ�سلحة وع�سكرة :ديناميات خميمات النازحني يف دارفور
بقلم كليا كاهن
العدد  ،16كانون الثاين/يناير 2000
طلقات يف الظالم :حملة نزع �سالح املدنيني يف جنوب ال�سودان لعام 2008
بقلم �آدم �أوبراين
العدد  ،17حزيران/يونيو 2009
ما بعد «اجلنجويد» :فهم ملي�شيات دارفور
بقلم جويل فلينت
العدد � ،18أيلول�/سبتمرب 2009
االلتفاف حول القانون :تدفق الأ�سلحة �إلى ال�سودان يف مرحلة ما بعد اتفاقية ال�سالم ال�شامل
بقلم مايك لوي�س
العدد  ،19كانون الثاين/يناير 2010
اخلطابة والواقع :ف�شل حل ال�صراع يف دارفور
بقلم جويل فلينت
العدد  ،20ني�سان/ابريل 2010
م�ستقبل غام�ض :النزاع امل�سلح يف جنوب ال�سودان
بقلم كلري ماكفوي و�أميل ليربن
العدد  ،21حزيران/يونيو 2010
توقعات غري واقعية :التحديات احلالية لإعادة الدمج يف جنوب ال�سودان
بقلم جويل برثفيلد
العدد  ،22ت�شرين الأول/اكتوبر 2010
احلرب الأخرى :ال�صراع العربي الداخلي يف دارفور
بقلم جويل فلينت
العدد  ،23ت�شرين الثاين/نوفمرب 2010
احلاجة �إلى املراجعة :مراحل حتول اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAمن  2006حتى  ،2010وما بعد ذلك
بقلم ريت�شارد راندز
العدد � ،24شباط/فرباير 2011
نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج ( )DDRيف ال�سودان� :إجنازات متوا�ضعة بعد فوات الأوان؟
بقلم رايان نيكولز
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العدد � ،25آذار/مار�س 2011
نبذ املتم ّردين :الأبعاد املحلية والإقليمية للتقارب بني ت�شاد وال�سودان
بقلم جريوم توبيانا
العدد  ،26حزيران/يونيو 2011
ت�أ�سي�س حقائق على الأر�ض :ديناميات ال�صراع يف �أبيي
بقلم جو�شوا كريز
العدد  ،27حزيران/يونيو 2012
مه ّمة قيد الإجناز :تطوير قوات الأمن يف جنوب ال�سودان حتى �شباط /فرباير 2012
بقلم جون �أ� .سنودن
العدد  ،28متوز/يوليو 2012
دارفور املن�سية� :أ�ساليب قدمية والعبون جدد
بقلم كالوديو غراميزي وجريوم توبيانا
العدد  ،29ني�سان/ابريل 2013
ُ
ال�صراع يف جنوب ك ْردُفان
ٌ
حرب جديدة و�أعداء ُق َ
دامى :ديناميات ّ
بقلم كالوديو غراميزي وجريوم توبيانا
العدد  ،30متوز/يوليو 2013
اخلطوط الفا�صلة :الرعي وال�صراع على طول احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان
بقلم جو�شوا كريز
العدد  ،31كانون الأول/دي�سمرب 2013
الطريق امل�سدود :ال�صراع يف والية النيل الأزرق
بقلم كالوديو غراميزي
العدد � ،32آيار/مايو 2014
اقتفاء الأثر :تعقب الأ�سلحة والذخائر يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
بقلم جونا ليف و�إميل ليربن
العدد � ،33أيلول�/سبتمرب 2014
اجلبهة الثورية ال�سودانية :تقدمي ونظرة موجزة
بقلم �أندرو ماك كات�شيون
العدد  ،34ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014
حدود خمتلف حولها :توتر م�ستمر حول حدود ال�سودان  /جنوب ال�سودان
بقلم جو�شوا كرايز
العدد � ،35آذار/مار�س 2015
حقيقي لكنه ه�ش :منطقة البيبور الإدارية الكربى
بقلم كالوديو تودي�سكوبي
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العدد  ،36مايو� /أيار 2015
التنمية امل�ؤجلة� :شرق ال�سودان بعد �إتفاق �سالم �شرق ال�سودان،
من �إعداد م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
العدد  ،37متوز/يوليو 2015
اخل�ضوع للهجوم دون الإخ�ضاع للرقابة؟ ت�سريب الأ�سلحة والذخرية من قوات حفظ ال�سالم يف ال�سودان
وجنوب ال�سودان ،2014 -2002 ،بقلم �إريك بريمان وميهيال راكوفيتا
العدد � ،38آب 2015
جبهتان ،وحرب واحدة :ن�شوء ال�صراع يف املنطقتني2015 -2014 ،
بقلم بيناديتا دي �ألي�سي
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من�شورات �أخرى مل�سح الأ�سلحة ال�صغرية
�أوراق عر�ضية
�1.1إعادة الت�سليح يف �سرياليون :عام واحد بعد اتفاق لومي لل�سالم ،بقلم �إيريك بريمان ،كانون الأول
2000
�2.2إزالة الأ�سلحة ال�صغرية من املجتمع :ا�ستعرا�ض برامج جمع الأ�سلحة وتدمريها ،بقلم �سامي
فالتا�س ،وغلني مكدونالد ،وكاميال وا�سزينك ،متوز 2001
3.3ال�ضوابط القانونية ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة يف جنوب �شرق �آ�سيا ،بقلم كاثرين
كرامار (مع منظمة الالعنف الدولية بجنوب �شرق �آ�سيا) ،متوز 2011
4.4ت�سليط ال�ضوء على ال�صادرات من الأ�سلحة اخلفيفة والأ�سلحة ال�صغرية� :سجل �شفافية الوالية،
بقلم ماريا هوغ ،ومارتن النغفاد�سلني ،ولورا لومب ،ونيك كار�ش (مع املبادرة الرنويجية حول نقل
الأ�سلحة ال�صغرية ( ،))NISATكانون الثاين 2002
5.5ر�صا�صات طائ�شة :ت�أثري �سوء ا�ستخدام الأ�سلحة ال�صغرية يف و�سط �أمريكا ،بقلم ويليام غودنيك،
مع روبرت موغا وكاميال وا�سزينك ،ت�شرين الثاين 2002
6.6ال�سيا�سة من فوهة البندقية :انت�شار الأ�سلحة ال�صغرية وال�صراع يف جمهورية جورجيا ،بقلم
�سبريو�س دمييرتو ،ت�شرين الثاين 2002
7.7و�ضع �سيا�سة عامة عاملية :حالة الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ،بقلم �إدوارد لورن�س ,رات�شيل
�ستوهل ،كانون الأول 2002
8.8الأ�سلحة ال�صغرية يف املحيط الهادئ ،بقلم فيليب �ألبريز وكونور تويفورد� ،آذار 2003
9.9الطلب ،واملخزونات ،وال�ضوابط االجتماعية :الأ�سلحة ال�صغرية يف اليمن ،بقلم ديريك ب .ميلر،
�أيار 2003
1010ما وراء الكال�شينكوف� :إنتاج الأ�سلحة ال�صغرية ،و�صادراتها ،واملخزونات يف رو�سيا االحتادية ،بقلم
مك�سيم بيادو�شكني ،مع ماريا هوغ و�آنا ماتفيفا� ،آب 2003
1111يف ظل وقف �إطالق النار :ت�أثري توفر الأ�سلحة ال�صغرية و�سوء ا�ستخدامها يف �سريلنكا ،بقلم كري�س
�سميث ،ت�شرين الأول 2003
1212الأ�سلحة ال�صغرية يف قريغيز�ستان :االنت�شار يف مرحلة ما بعد الثورة ،بقلم نيل مكفارلني و�ستينا
تورجي�سني� ،آذار  ،ISBN 2-8288-0076-8 ،2007متوفر �أي�ض ًا باللغة القريغيز�ستانية والرو�سية
ُ
(وطبع يف البداية كقريغيز�ستان :الأ�سلحة ال�صغرية خارجة عن امل�ألوف يف �آ�سيا الو�سطى؟ بقلم
نيل مكفارلني و�ستينا تورجي�سن� ،شباط )2004
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1313انتاج الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة يف �شرق �أوروبا وو�سطها وجنوب �شرقها ،بقلم يديت
كي�س ،ت�شرين الأول ISBN 2-8288-0057-1 ،2014
1414ت�أمني انتقال هايتي :ا�ستعرا�ض �إنعدام الأمن الب�شري واحتماالت نزع ال�سالح ،والت�سريح ،و�إعادة
الإدماج ،بقلم روبرت موغا ،ت�شرين الأول  ،2005محُ َ دَّثةISBN 2-8288-0066-0 ،
1515بنادق كامتة لل�صوت :وجهات النظر املحلية حول الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح يف املجتمعات
الريفية يف اجلزر الواقعة جنوب املحيط الهادئ ،حترير �إميل لوبران وروبرت موغا ،حزيران ،2055
ISBN 2-8288-0064-4

1616خلف �ستار من ال�سرية� :إنتاج الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة الع�سكرية يف غرب �أوروبا ،بقلم
رينهبلد ويدا�شر ،ت�شرين الثاين ISBN 2-8288-0065-2 ،2005
1717الطريق �إلى اال�ستقرار يف طاجك�ستان :انخفا�ض انت�شار الأ�سلحة ال�صغرية والتحديات املتبقية ،بقلم
�ستينا تورج�سني ،وكري�ستينا ويل ،ونيل مكفارلني ،ت�شرين الثاين ISBN 2-8288-0067-9 ،2005
1818يتطلب االنتباه :معاجلة ديناميات الطلب على الأ�سلحة ال�صغرية ،بقلم ديفيد �أتوود ،و�آن كاثرين
غالتز ،وروبرت ميغا ،كانون الثاين ISBN 2-8288-0069-5 ،2006
1919الدليل �إلى �سوق الأ�سلحة ال�صغرية يف الواليات املتحدة ،و�صناعتها وت�صديرها،2004 -1998 ،
بقلم تامار غابيلنيك ،وماريا هوغ ،ولورا لومب� ،أيلول ISBN 2-8288-0071-7 ،2006
2020الأ�سلحة ال�صغرية ،والعنف امل�سلح ،وانعدام الأمن يف نيجرييا ،دلتا النيجر يف املنظار ،بقلم جينيفر
م .هازين مع جونا�س هومري ،كانون الأول ISBN 2-288-0090-3 ،2007
ً
2121الأزمة يف كاراموجا :العنف امل�سلح وف�شل عملية نزع ال�سالح يف املنطقة الأكرث حرمانا يف �أوغندا،
بقلم جيم�س بيفان ،حزيران ISBN 2-8288-0094-6 ،2008
2222االرتداد :م�شكلة الذخائر الغري �شرعية يف كينيا يف منطقة توركانا ال�شمالية  ،بقلم جيم�س بيفان،
حزيران ISBN 2-8288-0098-9 ،2008
2323ع�صابات �أمريكا الو�سطى :الأ�سباب ،والتكاليف ،والغزو ،بقلم ديني�س رودجريز ،وروبرت موغاـ
وكري�س �ستيفين�سون� ،أيار ISBN 978-2-940415-13-7 ،2009
ً
2424الأ�سلحة يف موريتانيا ويف حميطها :الآثار الأمنية وطني ًا و�إقليميا ،بقلم �ستيفاين بيزار مع �آن كاثرين
غالتز ،حزيران ( ISBN 978-2-940415-35-9 ،2010متوفر �أي�ض ًا باللغة الفرن�سية)
2525ال�شفافية مهمة :تقييم تقارير الدول ب�ش�أن عمليات نقل الأ�سلحة ال�صغرية ،2008 -2001 ،بقلم
جا�سنا الزاريفيك ،حزيران ISBN 978-2-940415-34-2 ،2010
2626مواجهة الدون :االقت�صاد ال�سيا�سي لعنف الع�صابات يف جامايكا ،بقلم غلي�ستري لي�سلي ،ت�شرين
الثاين ISBN 978-2-940415-38-0 ،2010
2727خمزونات �أكرث �أمن ًا :خربات املمار�سني يف �إدارة الأمن املادي واملخزونات ( )PSSMبرامج م�ساعدة،
حترير بنجامني مينغ ،ني�سان ISBN 978-2-940415-54-0 ،2011
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2828حتليل التقارير الوطنية :تنفيذ برنامج الأمم املتحدة حول الت�صرف بالأ�سلحة ال�صغرية و�صك
التعقب الدويل يف العامني  ،2010 -2009بقلم �سارة باكر� ،أيار ISBN 978-2-940415-55-7 ،2011
2929ال�سماء زرقاء وال�سحب كثيفة :كازخ�ستان والأ�سلحة ال�صغرية ،بقلم نيكوال�س فلوركوين ،ودورين
�أبني ،وتاخمينا كارميوفا� ،أيار ISBN 978-2-9700771-5-2 ،2012
3030برنامج مراقبة تنفيذ العمل (املرحلة  :)1تقييم التقدم املذكور ،بقلم �سارة باركر مع كاثرين غرين،
�آب ISSBN 978-2-970016-2-3 ،2012
3131الرقابة الداخلية :قواعد ال�سلوك �ضمن املجموعات امل�سلحة املتمردة ،بقلم �أوليفر بانغرتر ،ت�شرين
الثاين ISBN 978-2-9700816-8-5 ،2012
3232خلف املنحنى :التقنيات اجلديدة ،والتحديات اجلديدة التي تواجه الرقابة ،حترير بنجامني كينغ
وغلني مكدونالد� ،شباط ISBN 978-2-940548-08-8 ،2015
تقارير خا�صة
1.1الإن�سانية حتت التهديد� :أثر الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة على ال�صعيد الإن�ساين ،بقلم
روبرت موغا و�إيريك برمان ،بتكليف من املجموعة املرجعية حول الأ�سلحة ال�صغرية التابعة للجنة
الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت التابعة للأمم املتحدة ،متوز 2001
2.2مدى توفر الأ�سلحة ال�صغرية ،والتجارة بها ،وت�أثرياتها يف جمهورية الكونغو ،بقلم �سبريو�س
دميرييو�س ،وروبرت موغا ،و�أيان بيدل ،بتكليف من منظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،ني�سلن 2002
3.3كو�سوفو والبندقية :تقييم �أ�سا�س الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة يف كو�سوفو ،بقلم �آنا خاكي
ونيكوال�س فلوركوين ،بتكليف من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،حزيران 2003
�4.4سالم ه�ش :البنادق والأمن يف مرحلة ما بعد ال�صراع يف مقدونيا ،بقلم �سوزيت ر .غريلوت ،وولف
كري�ستيان بايز ،وهان�س ري�سري ،و�شيلي �أو� .ستونيمان ،،بتكليف من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
و�شارك يف الن�شر مركز بون الدويل للتحويل SEESAC ،بلغراد ،وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،حزيران
ISBN 2-8288-0056-3 ،2004
5.5تهريب الأ�سلحة يف بابوا غينيا اجلديدة :من الأ�سهم �إلى الأ�سلحة الهجومية يف املرتفعات اجلنوبية،
بقلم فيليب �ألبري ،حزيران ISBN 2-8288-0062-8 ،2005
La République Centrafricaine: Une étude de cas sur les armes légères et les conflits 6.6
بقلم �إيريك بريمان ،متوز ISBN 2-8288-0073-3 ،2006
7.7الأ�سلحة ال�صغرية يف بورندي :نزع �سالح ال�سكان املدنيني يف زمن ال�سلم (Les armes légères
 ،)au Burundi : après la paix, le défi du désarmement civilبقلم �ستيفاين بيزار ونيكوال
فلوركوين� ،شارك يف الن�شر ليغ �أتيكا ،باللغتني الإنكليزية والفرن�سية� ،آب ISBN 2-8288-0080- ،2007
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8.8

Quoi de neuf sur le front congolais ? Evaluation de base sur la circulation des

armes légères et de petit calibre en République du Congo

بقلم روبريت موغا ونيكوال�س بوبليه� ،شارك بالن�شر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -جمهورية
الكونغو ،كانون الأول 2-8288-0089-X ،2007
9.9الأ�سلحة ال�صغرية يف ريو دي جينريو :البنادق ،و�إعادة �شرائها ،و�ضحاياها ،بقلم بابلو دريفو�س،
ولوي �إدواردو غيدي�س ،وبني لي�سينغ ،و�أنطونيو رانغل بانديرا ،ومري�سيلو دي �سو�سا نا�سكيمينتو،
وباتري�شيا �سيلفيا ريفريو ،ودرا�سة �أجراها م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،وفيفا ريو ،و  ،ISERكانون الأول
ISBN 2-8288-0102-0 ،2008
1010العنف املرتبط بالأ�سلحة النارية يف موزمبيق ،من�شور م�شرتك بني وزارة الداخلية يف موزمبيق،
ومنظمة ال�صحة العاملية يف موزمبيق ،وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،حزيران ISBN 978-2- ،2009
940415-14-4

�1111إنتاج الأ�سلحة ال�صغرية يف الربازيل ،الإنتاج ،والتجارة ،واحليازة ،بقلم بابلو دريفو�س ،وبنجامني
لي�سينغ ،ومار�سيلو دي �سو�سا نا�سكيمنتو ،وجوليو �سيزار بور�سينا ،من�شور م�شرتك مع فيفا ريو ،و
� ،ISERأيلول ISBN 978-2-940415-40-3 ،2010
1212تقييم العنف امل�سلح يف تيمور -ليت�شي :التقرير التهائي ،حترير روبرت موغا و�إمييل لوبرين ،ت�شرين
الأول ISBN 978-2-940415-43-4 ،2010
1313الفوائ�ض الكبرية :خمزونات الأ�سلحة والذخائر يف جنوب �شرق �أوروبا ،بقلم بيري غوبينية،
من�شور م�شرتك مع النهج الإقليمي للحد من املخزونات ،ومكتب �إزالة الأ�سلحة واحلد من التلوث
التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية ،وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،كانون الأول ISBN 978-2- ،2011
9700771-2-1
Enquête nationale sur les armes légères et de petit calibre en Côte d’Ivoire: les 1414
défis du contrôle des armes et de la lutte contre la violence armée avant la crise
post-électorale

بقلم �سافانا دي كي�سري ،من�شور م�شرتك مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،واللجنة الوطنية
ملكافحة انت�شار والتداول الغري م�شروع لأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ،و،Côte d’Ivoire
وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،ني�سان ISBN 978-2-9700771-6-9 ،2012
1515القدرات والطاقات :ا�ستبيان حول البنية الأ�سا�سية لنزع ال�سالح يف جنوب �شرق �أوروبا ،بقلم بيري
غوبينيه ،من�شور م�شرتك مع املنهج الإقليمي للحد من خمزنات الأ�سلحة ،ومكتب �إزالة الأ�سلحة
واحلد من التلوث التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية ،و�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،ني�سان ISBN ،2012
978-2-9700771-7-6

 82م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 39

1616مدى توفر الأ�سلحة ال�صغرية والت�صورات املتعلقة بالأمن يف كينيا :تقييم ،بقلم مانا�سيه ويبوندي،
و�إليود نثيغا ،و�إليود كابو ،وريان موراي ،و�آنا الفازي ديل فريت ،من�شور م�شرتك بني نقطة الرتكيز
الوطنية الكينية على الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ،وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،بدعم من
وزارة اخلارجية الدمناركية ،حزيران ISBN 978-2-9700771-8-3 ،2012
1717توفري الأمن والأ�سلحة ال�صغرية يف كاراموجا ،درا�سة الت�صورات ،بقلم كي�س كينغما ،وغرانك
موهرييزا ،وريان موراي ،وماثيا�س نواك ،ولليلو ثابا ،من�شور م�شرتك بني جمموعة �إزالة الألغام
الدمناركية وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية� ،أيلول ISBN 978-9700816-3-0 ,2012
1818التكاليف والتبعات :انفجارات غري مقررة ونزع الأ�سلحة يف جنوب �شرق �أوروبا ،بقلم جا�سنا
الزاريفيك ،من�شور م�شرتك بني املنهج الإقليمي للحد من املخزونات ،ومكتب �إزالة الأ�سلحة واحلد
من التلوث التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية ،وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،ت�شرين الثاين ،2012
ISBN 978-2-9700816-7-8

1919و�ضع و�سوم :الإبالغ عن و�سم الأ�سلحة النارية يف منطقة املركز الإقليمي حول الأ�سلحة ال�صغرية،
بقلم جيم�س بيفان وبينجامني كينغ ،من�شور م�شرتك بني املركز الإقليمي للأ�سلحة ال�صغرية يف
منطقة البحريات العظمى ،والقرن الإفريقي والدول املجاورة ،وم�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،بدعم
من مكتب �إزالة الأ�سلحة واحلد من التلوث التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية ،ني�سان ISBN ،2013
978-2-9700856-1-4

2020بحث ًا عن الأمن الدائم :تقييم العنف امل�سلح يف نيبال ،بقلم ميهيال راكوفيتا ،وريان موراي،
و�سودهيندرا �شارما ،من�شور م�شرتك بني حمللني متعددي االخت�صا�صات ،وم�شروع تقييم العنف
امل�سلح يف نيبال التابع مل�سح الأ�سلحة ال�صغرية ،بدعم من املعونة الأ�سرتالية (� ،)AusAIDأيار
ISBN 978-2-9700856-3-8 ،2013
2121حتديد امل�صادر :الذخرية ذات العيار ال�صغري يف كوت ديفوار ،بقلم هوجلري �أنديرز ،من�شور م�شرتك
بني م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ووحدة الرقابة املتكاملة على احلظر التابعة لعملية الأمم املتحدة يف
كوت ديفوار ،حزيران ISBN 978-2-940548-02-6 ،2014
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�سل�سلة كتب
م�سلحون وبال هدف :املجموعات امل�سلحة ،والبنادق ،والأمن الب�شري يف منطقة الإكوا�س ،حترير نيكوال�س
فلوركوين و�إيريك بريمان� ،أيار/مايو ISBN 2-8288-0063-6 ،2005
Armés mais désoeuvrés: groupes armés, armes légères et sécurité humaine dans la region de la CEDEAO
حترير نيكوال�س فلوركوين و�إيريك بريمانُ ،ن ِ�شر باال�شرتاك مع � ،GRIPآذار/مار�س ISBN 2-87291-023-9 ،2006

ا�ستهداف الذخرية :متهيد ،حترير �ستيفاين بيزار وهوجلري �أنديرزُ ،ن ِ�شر باال�شرتاك مع  ،CICSو ،GRIP
و  ،SEESACوفيفا ريو ،حزيران/يونيو ISBN 2-8288-0072-5 ،2006
ال ملج�أ� :أزمة ع�سكرة الالجئني يف �إفريقيا ،حترير روبرت موغاُ ،ن ِ�شر باال�شرتاك مع ُ ،BICCن ِ�شر من قبل
دار  ،Zed Booksمتوز/يوليو ISBN 1-84277-789-0 ،2006
فائ�ض الذخرية التقليدية :دليل مرجعي ،حترير جيم�س بيفانُ ،ن ِ�شر باال�شرتاك مع  ،BICCو ،FASو
 ،GRIPو  ،SEESACكانون الثاين/يناير ISBN 2-8288-0092-X ،2008
�أدوات تتبع الذخرية :بروتوكوالت و�إجراءات لت�سجيل الذخائر من ذوات العيار ال�صغري ،و�ضعها جيم�س
بيفان ،حزيران/يونيو ISBN 2-8288-0097-0 ،2008
جمهورية �إفريقيا الو�سطى والأ�سلحة ال�صغرية� :صندوق البارود الإقليمي ،بقلم �إيريك برمان مع لويزا ن.
لومبارد ،كانون الأول/دي�سمرب ISBN 2-8288-0103-9 ،2008
الأمن و�إعادة البناء يف مرحلة ما بعد النزاع :التعامل مع املقاتلني يف �أعقاب احلرب ،حترير روبرت موغا،
ن�شر من قبل روتليدج ،كانون الثاين/يناير ISBN 978-0-415-46054-5 ،2009
L ’insécurité est une autre guerre’: Analyse de la violence armée au Burundi
بقلم �ستيفاين بيزارد و�سافانا دي تي�سري ،ني�سان/ابريل ISBN 978-2-940415-12-0 ،2009

انعدام الأمن هو �أي�ض ًا حرب :تقييم العنف امل�سلح يف بوروندي ،بقلم �ستيفاين بيزارد و�شافانا دي تي�سري،
ُن ِ�شر من قبل �أمانة �إعالن جنيف ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ISBN 978-2-940415-20-5 ،2009
�سيا�سات تدمري الفائ�ض من الأ�سلحة ال�صغرية :عملية نزع ال�سالح غري الوا�ضحة ،حترير �أرون كارب،
ُن ِ�شر من قبل روتليدج ،متوز/يوليو ISBN 978-0-415-49461-8 ،2009
م�ستعدة وهادفة :املجموعات امل�سلحة وجهود الأمن الب�شري يف الفلبني ،بقلم �سوليمان م� .سانتو�س،
جونيور ،وباز فريدادي�س م� .سانتو�س� ،شارك بالن�شر �شبكة اجلنوب -اجلنوب مل�شاركة املجموعات امل�سلحة
غري احلكومية ،ني�سان/ابريل ISBN 978-2-940415-29-8 ،2010
ال�سيطرة على الأ�سلحة ال�صغرية :الدعم ،واالبتكار ،وعالقة ذلك بالبحث وال�سيا�سة ،حترير بيرت بات�شلر
وكاي ماميل كينديل ،ن�شر من قبل روتليدج .كانون الثاين/يناير ISBN 978-0-415-85649-2 ،2014
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