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 -1املقدمة والنتائج الرئي�سية

منذ اندالع احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013تعر�ضت والية الوحدة
لأحداث عنف وا�ضطرابات �أكرث من �أي والية �أخرى يف الدولة الوليدة 1.وبنهاية عام  ،2015بلغ عدد
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف موقع حماية املدنيني داخل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة
� 140.000شخ�ص ًا .وكان هذا العدد هو الأكرب على الإطالق يف �أي قاعدة تابعة لبعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان ،حيث ميثل �أكرث من ثلثي النازحني البالغ عددهم  220.000ن�سمة ممن اتخذوا من
قواعد بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان مالجئ لهم (املنظمة الدولية للهجرة .)2015b ،و�إذا
كانت ال�شوارع املهجورة يف بانتيو ،عا�صمة والية الوحدة املدمرة ،هي املقيا�س ،فمن املمكن القول �أن
اتفاقية ال�سالم -املوقعة بني رئي�س جنوب ال�سودان� ،سيلفا كري مايارديت ،ورئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة 2،رياك م�شار تيني ،والتي متت امل�صادقة عليها يف � 10سبتمرب� /أيلول  -2015مل
يكن لها �أي �أثر يذكر على ديناميات النزاع يف الوالية .ومن الآمن القول �أن امل�صادقة على االتفاقية،
واملفاو�ضات التي تلتها ب�ش�أن احلكومة االنتقالية للوحدة الوطنية ،مل تفرز تغريا ملحوظا يف �أ�سلوب حرب
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف والية الوحدة.
وتقوم ورقة العمل هذه بدرا�سة وتق�صي �أول �سنتني من احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان يف والية
الوحدة وحتليل ديناميات النزاع الأ�سا�سية .وفيما عدا حدوث تغيريات طفيفة ،ظلت خطوط التما�س ثابتة
ن�سبيا خالل هذه الفرتة .فقد ظلت مقاطعتا �أبيامنوم وباريانغ التي يقطنها دينكا بادانغ حتت �سيطرة
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،مما يعك�س والء دينكا النهر حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان و�صعوبة
3
عثورهم على مكان يف الوالية الوحيدة يف الدولة التي ت�سكنها غالبية من النوير (انظر اخلريطة .)1
ومير خط التما�س بني الأطراف املت�صارعة ب�شكل كبري من الغرب �إلى ال�شرق� ،إلى جنوب عا�صمة الوالية،
عرب مقاطعتي غويت وربكونة .وكانت غالبية مايوم ،موطن نوير بل ،وهم الق�سم الوحيد من النوير الذي
قدّم الت�أييد ب�شكل كبري جلوبا على مدار هذا النزاع ،ظلت عموم ًا ،حتت �سيطرة احلكومة.
ظلت �أ�سو�أ انتهاكات احلرب الأهلية حتدث يف املقاطعات اجلنوبية للوالية -كو�ش ولري وماينديت
وبانييجار .وقد تعر�ضت بلدة لري ،م�سقط ر�أ�س م�شار ،لهجمات متكررة ،حيث �شنت القوات املوالية
للحكومة ،هجومني خالل املو�سم اجلاف (يناير /كانون الثاين -فرباير� /شباط  2014ومايو� /أيار -يونيو/
حزيران � )2015ضد نوير اجلنوب ،م�صدر دعم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف الوالية.
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وتقدر م�صادر الأمم املتحدة �أن �أكرث من  10.000من املدنيني قد لقوا حتفهم يف والية الوحدة حالل
الفرتة من �أواخر عام  2014وحتى �أواخر عام  ،2015وهي الفرتة التي �شهدت حملة احلكومة يف عام 2015
ولكن لي�س هجومها يف عام ( 2014خدمات الأمم املتحدة االجتماعية لدعم ذوي الإعاقة�( ،2016 ،ص
 .))6،22وخالل هجوم عام  ،2015قام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واملجموعات املوالية باجتياح
اجلنوب ،حيث �أحرقوا القرى واغت�صبوا الن�ساء وخ ّلفوا �أكرث من  100.000نازح .وبحلول نوفمرب /ت�شرين
الثاين  ،2015يف �أعقاب هذا الهجوم ،ارتفع �إجمايل عدد النازحني �إلى نحو � ،560.000أو حوايل %90
من �سكان الوالية .وهكذا �صارت والية الوحدة �صاحبة �أعلى عدد و�أعلى ن�سبة من النازحني �ضمن واليات
جنوب ال�سودان (مكتب تن�سيق ال�شئون الإن�سانية� .)2015a; 2016 ،إ�ضافة لذلك ،ف�إن �أعداد النا�س
الذين �سعوا للجوء �إلى ال�سودان ت�صل �إلى ع�شرات الآالف ،مبن فيهم الالجئون ال�سودانيون الذين اختاروا
العودة �إلى مناطق النزاع يف جنوب كردفان ودارفور .ويف �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2016كان هناك ما يقارب
من  100.000الجئ من جنوب كردفان ال يزالون يعي�شون يف والية الوحدة ،حما�صرين بني منطقتي حرب.
بالإ�ضافة �إلى �أن والية الوحدة تُعترب �أحد املراكز الع�سكرية للحرب ،ف�إنها تُعترب حمور ًا للعديد
من الق�ضايا ال�سيا�سية التي ت�شكل �أ�سا�س ال�صراع احلايل .وباعتبارها الوالية الوحيدة يف الدولة التي
ت�سكنها �أغلبية من النوير ،فقد �شكلت امل�ؤ�شر املرجعي يف ال�صراع من �أجل حتديد الهوية الوطنية جلنوب
ال�سودان .وبغ�ض النظر عن خمرجات عملية ال�سالم احلالية ،ف�إن م�آ�سي �سكان النوير امل�ستمرة يف والية
الوحدة تتمحور حول ال�شعور باالغرتاب عن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان -بالإ�ضافة �إلى االغرتاب
عن الإدارة على م�ستوى الوالية يف بانتيو -والغ�ضب العميق ب�ش�أن الأحداث التي هزت جوبا يف دي�سمرب/
4
كانون الأول  ،2013حينما قامت ميلي�شيات الدينكا مبهاجمة املدنيني النوير وقتلهم داخل منازلهم.
وتُعترب الوالية بحد ذاتها حديثة الت�شكل .فا�سم “الوحدة” كان قد مت اقرتاحه يف عام  1980لوالية
�ست�ضم مناطق �إنتاج النفط ملا �أ�صبح حاليا حدود ال�سودان وجنوب ال�سودان .ومل تهدف �إعادة تر�سيم
اخلريطة فقط �إلى �إلغاء �سيطرة احلكومة الإقليمية اجلنوبية على حقول النفط ،بل و�أي�ضا �إلى تفتيت
وحدة اجلنوب من خالل �إيجاد �سل�سلة من الواليات الأ�صغر 5.وبالتايل ف�إنه ،ومنذ فجر تاريخ ،والية
الوحدة كان الهدف منها هو خلق حالة من عدم الوحدة .وهذا ما حدث بالفعل .فخالل اجلزء الأخري من
احلرب الأهلية الثانية يف ال�سودان ( ،)2005-1983كانت والية الوحدة م�سرحا “حلرب النوير الأهلية”،
حيث حاربت قوات نوير بل ،املدعومة من اخلرطوم حتت قيادة باولينو ماتيب� ،ضد قوات اجلي�ش ال�شعبي
6
لتحرير ال�سودان املن�شقة بقيادة م�شار ،واملدعومة �أي�ضا من اخلرطوم.
كان �أحد الأ�سباب الرئي�سية لهذه اال�شتباكات هو النزاع على من�صب حاكم والية الوحدة والذي
وقع يف عام  ،1997الذي حدث مبا�شرة بعد دمج باولينو ماتيب قواته يف حركة/جي�ش وحدة جنوب
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ال�سودان مع قوات دفاع جنوب ال�سودان ،وهي جمموعة ت�ضم حتت مظلتها القوات املدعومة من اخلرطوم
يف جنوب ال�سودان ،مبا يف ذلك قوات م�شار 7.وقد دعم حزب امل�ؤمتر الوطني جوزيف غوين مونيتويل
ويجاجن من نوير بل املوايل له من �أجل احلكم ،يف حني قام م�شار بدعم تعبان دينق غاي ،من نوير
جيكاين من مقاطعة غويت ،ودعم باولينو ماتيب مر�شحا �آخر .وفاز تعبان دينق باحلكم ،و�أدى النزاع �إلى
ترك ماتيب لقوات دفاع جنوب ال�سودان وت�سبب يف نزاع بني نوير بل حول حركة /جي�ش ا�ستقالل جنوب
ال�سودان التي يقودها ماتيب وم�شار.
ويظل هذا النزاع واحدا من التوترات الرئي�سية التي يقوم عليها النزاع يف والية الوحدة ،فبعد تناف�س
غوين مونيتويل ويجاجن مع تعبان دينق غاي على من�صب احلاكم مرة �أخرى ،من � 2008إلى  ،2010انت�صر
تعبان دينق جمددا -وقد انت�صر هذه املرة لأنه حتالف مع كري �ضد م�شار 8.ولكنه ويف �أعقاب جناحه
يف انتخابات احلكم يف عام  ،2010خ�سر الدعم يف والية الوحدة وقفل عائد ًا �إلى م�شار ،و ُيعزى ذلك
جزئيا �إلى النظرة املتكونة عنه ب�أنه كان داعما لهجمات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ضد نوير بل يف
عام 2011.9وخالل الأحداث التي �سبقت اندالع ال�صراع يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013قام كري بعزل
تعبان دينق ،وا�ستبدله بغوين مونيتويل ،الذي جلب معه دعم حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان ،والتي
كانت حتارب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قبل عام فقط.
ويف جذور حتوالت الوالء املذهلة هذه ،يوجد تعار�ض �أ�سا�سي بني قادة نوير بل املتحلقني حول ماتيب،
وال�سيا�سيني املتحلقني حول م�شار وتعبان دينق .وتناف�ست هاتان املجموعات على ال�سلطة يف والية الوحدة،
ورغم �أن حتالفاتها مع �أطراف خارجية� -سواء كانت اخلرطوم �أو جوبا -م�شروطة �إلى حد كبري ،ف�إن
التناف�س ظل م�ستمر ًا .و�أحد الأ�سباب اجلوهرية لعدم ان�ضمام غوين مونيتويل �إلى املعار�ضة يف بداية
10
النزاع احلايل هو كراهيته القدمية لتعبان دينق.
�إن القوى املحركة للحرب يف والية الوحدة على م�ستوى النخبة متثل ،يف العديد من النواحي ا�ستمرار ًا
ملمار�سات احلرب الأهلية الثانية .فقد تعامل باولينو ماتيب فعلي ًا مع مقاطعة مايوم ك�إقطاعية خا�صة
خالل احلرب ،حيث �سخر �سيطرته الع�سكرية على معظم �شمال والية الوحدة لبناء قاعدة اقت�صادية
للمتاجرة بالذرة ال�سورغوم واملا�شية ،وتقوية موقفه ال�سيا�سي من خالل زيجات تاكتيكية .وقد �أجرى
ماتيب مفاو�ضات لإن�شاء حتالف مع الرئي�س عمر الب�شري ،لي�س نتيجة لأي نوع من الوالء للخرطوم ولكن
من �أجل احل�صول على املزيد من ال�سلطة يف والية الوحدة .فهو مل يظهر بو�ضوح �أي اهتمام بت�شكيل
حكومة �أو بتحديد م�ستقبل جنوب ال�سودان.
يدور احلديث عن ماثيو بوجلانغ توب ،القائد ال�سابق يف جي�ش حترير جنوب ال�سودان والذي يحارب
حاليا ل�صالح حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ،بو�صفه خليفة ملاتيب -وقد ت�ص ّرف على هذا الأ�سا�س،
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 11

من خالل فر�ض ال�ضرائب على املا�شية والدخل يف مايوم ،و�شن الغارات على جنوب والية الوحدة لزيادة
قطعانه 11.وعلى نحو م�شابه للحرب الأهلية الثانية ،ف�إن احلرب احلالية تتيح للقادة الع�سكريني ال�سعي
وراء نوع من �أنواع ال�سلطة غري مرتبطة باملفاو�ضات يف جوبا ،وغري مرتبطة بر�ؤية تتعلق مب�ستقبل دولة
جنوب ال�سودان .وما مييز بوجلانغ عن ماتيب هو �أنه يف الوقت الذي تلقى فيه ماتيب الدعم من حكومة
ال�سودان ،ف�إن بوجلانغ يتلقى الدعم من حكومة جمهورية جنوب ال�سودان .غري �أن العالقة بني قادة نوير
بل امل�سيطرين حاليا على والية الوحدة مع جوبا عالقة م�ؤقتة وغري م�ؤكدة على نحو م�شابه جدا ملا كان
موجودا بني ماتيب واخلرطوم .ومن منظور بانتيو ،ف�إن اخلرطوم وجوبا داعمان خارجيان مفيدان يف
حرب داخلية.
�إن عالقة غوين مونيتويل مع جوبا ،تبدو يف نواحي متعددة ،عالقة ا�ستغالل متبادل .ففي دي�سمرب/
كانون الأول  ،2013كانت �أغلبية عنا�صر الفرقة الرابعة من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �إما قد
ان�ضموا �إلى مترد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة النا�شئة �أو مت ت�سريحهم .وكانت حكومة
جمهورية جنوب ال�سودان معتمدة بالكامل على قوات جي�ش حترير جنوب ال�سودان املخل�صة لغوين
مونيتويل و�شقيقه ،بابيني مونيتويل ،م�س�ؤول اخلدمات اللوج�ستية ال�سابق يف القوات امل�سلحة ال�سودانية
والذي عمل �سابقا كم�س�ؤول عن بوجلانغ .بالإ�ضافة �إلى طيب غاتلواك ،قائد الفرقة الرابعة خالل احلملة
الع�سكرية على والية الوحدة بني عامي  ،2015-2014والنائب ال�سابق لباولينو ماتيب ،غوين مونيتويل،
12
وماثيو بوجلانغ ي�ش ّكلون النخبة ال�سيا�سية والع�سكرية يف والية الوحدة.
وتعمل ورقة العمل هذه على حتليل الآثار امل�ستمرة للحرب الأهلية الثانية يف ال�صراع احلايل� ،إ�ضافة
�إلى الديناميات االجتماعية والع�سكرية اجلديدة التي برزت منذ دي�سمرب /كانون الأول  .2013وقد �أجرى
ُكتّاب هذه الورقة �أعماال ميدانية م�شرتكة و�أخرى م�ستقلة من �أجل الورقة هذه يف الفرتة ما بني �أبريل/
ني�سان ويونيو /حزيران  ،2014ودي�سمرب /كانون الأول  2014حتى يناير /كانون الثاين  ،2015ومار�س/
�آذار �إلى يوليو /متوز  .2015قد قاموا �إ�ضافة لذلك ،ب�إجراء مقابالت هاتفية ومقابالت عرب الإنرتنت
مع املخربين الرئي�سيني طوال تلك الفرتة وحتى يونيو /حزيران  .2016وغطى العمل امليداين ملعدي
الورقة جميع املقاطعات يف والية الوحدة ،مبا يف ذلك املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة واملعار�ضة،
با�ستثناء مقاطعة بانييجار ،والتي متت تغطيتها من خالل مقابالت يف مقاطعة لري املجاورة لها وغريها
من الأماكن .وت�ستند ورقة العمل �إلى الزيارات ال�سابقة العديدة التي قام بها معدو التقرير �إلى والية
الوحدة يف الفرتة ما بني عامي  .2013-2010كما مت �إجراء مقابالت تكميلية يف �أعوام  2014و2015
و 2016يف مناطق �أخرى من جنوب ال�سودان (وحتديدا يف جوبا و�شمال بحر الغزال) ،ويف �أدي�س �أبابا
وكمباال ونريوبي وبروك�سل وباري�س.
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وتقدم ورقة العمل هذه نتائج حتليل املعدات الع�سكرية مل�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية وم�شروع بحث
ت�سليح النزاعات .وقد حققت فرق البحث يف املواد على كال جانبي خط التما�س يف مايو� /أيار ويونيو/
حزيران .2014
من بني النتائج الرئي�سية لورقة العمل هذه ما يلي:
الديناميات الع�سكرية والأ�سلحة
•تعر�ضت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لهزمية كاملة تقريب ًا يف والية الوحدة ،ل�سببني
رئي�سيني هما االفتقار لل�سالح والذخرية واالفتقار ملجندين ين�ضمون للمتمردين يف الوالية.
•اعتمد املتمردون على اال�ستيالء على الذخرية والأ�سلحة من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ويعزى
ذلك ب�شكل كبري �إلى عدم ح�صولهم على امتدادات كافية من حكومة ال�سودان ،التي تُعترب داعمهم
اخلارجي الرئي�سي .ويف بع�ض الأوقات ،مل يكونوا ي�ستطيعون نقل الإمدادات التي توفرها حكومة
ال�سودان من املنطقة احلدودية �إلى منطقة القتال ،كما كان احلال مع الذخرية التي كانت موجودة يف
باناكوا�ش قبل الهجوم احلكومي يف عام  2015مبا�شرة .كما فر�ض النق�ص يف الأ�سلحة والذخرية على
املتمردين �أهدافهم اال�سرتاتيجية خالل احلرب ،مما قادهم �إلى ال�سيطرة على مدن وحاميات لفرتة
طويلة لال�ستيالء على �أ�سلحة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
•مل تكن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قادرة على جذب �أعداد كافية من املجندين
فيما كان ينبغي �أن يكون ال�ساحة الأ�سا�سية لدعم التمرد ،ب�سبب االفتقار �إلى احلما�سة لل�صراع.
ف�إخفاق بيرت قديت يف ا�ستمالة نوير بل �إليه خالل مدة عمله كقائد للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة يف والية الوحدة تركت اجلماعة دون قوات كافية ل�شن حرب ف ّعالة �ضد اجلي�ش ال�شعبيلتحرير ال�سودان (انظر ال�صفحات .)80-77
•كانت معظم الأ�سلحة امل�ستخدمة من قبل طريف النزاع يف والية الوحدة خالل الفرتة ما بني عامي -2013
 2015متوافقة مع معدات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املعروفة �سابقا .ولكن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ح�صل على وا�ستخدم �أ�سلحة �إ�ضافية مت توريدها �إلى الدولة بعد ن�شوب النزاع �أو قبله بفرتة
ق�صرية ،مبا يف ذلك �أ�سلحة من ال�صني و�إ�سرائيل والإمارات العربية املتحدة .ومنحت هذه الأ�سلحة �أف�ضلية
ملمو�سة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف النزاع يف والية الوحدة (انظر ال�صفحات .)126-113
•�أخذ النزاع يف والية الوحدة �شكله من ف�شل الطرفني يف الو�صول �إلى الإمدادات ،الأمر الذي قاد كال
الطرفني �إلى �شن الغارات والهجمات على مناطق املدنيني من اجل اال�ستمرار واحل�صول على موارد
للهجمات التالية .ولأن هذا النوع من احلرب منف�صل عن النقا�شات يف �أدي�س �أبابا ،ف�إنه كان حرب
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 13

ا�ستدامة ذاتية �أكرث منه حربا موجهة لغايات �سيا�سية حمددة (انظر ال�صفحات  94-85و.)126-113
•منع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ب�شكل متكرر و�صول امل�ساعدات الإن�سانية �إلى املناطق التي
ي�سيطر عليها املتمردون .وب�شكل عام ،ف�إن كال الطرفني املتحاربني قد تالعبا بامل�ساعدات الإن�سانية
كجزء من ا�سرتاتيجيتهما لل�سيطرة على حركة النا�س واملوارد يف الوالية ،ب�شكل ي�شبه �إلى حد كبري ما
حدث خالل احلرب الأهلية الثانية (انظر ال�صفحات .)144-142
الآليات ال�سيا�سية
•بالرغم من هزمية احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ع�سكريا يف والية الوحدة ،فهناك
غ�ضب وا�سع االنت�شار بني النوير يف الوالية ب�سبب هجوم احلكومة اجلنوبي يف عام  .2015وت�صاعد
اال�ستياء عموما ردا على اتفاقية ال�سالم التي وقعتها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف
�سبتمرب� /أيلول  ،2015ومت اعتبارها تنازال عن العديد من ال�شروط – مثل بقاء كري يف �سدة احلكم-
التي كانت تُعترب خطوطا حمراء .وقد قبلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف والية
الوحدة اتفاق ال�سالم على م�ض�ض ب�سبب �صعوبة ا�ستمرار ال�صراع الع�سكري يف الوالية .والآن وبعد
�أن �أ�صبح اتفاق ال�سالم جمرد �أنقا�ض ،ف�إن احلائل الوحيد يف وجه عودة والية الوحدة �إلى احلرب هو
املو�سم املطري ونق�ص الأ�سلحة (انظر ال�صفحات .)104-100
•قام م�شار بعزل بيرت قديت وغاثوث غاتكوث يف �أوا�سط عام  ،2015و ُيعزى ذلك جزئيا النتقادهما
لطريقة تعامل القيادة مع احلملة يف والية الوحدة .وقد اعترب كال الرجلني �أهداف م�شار  -تعبان دينق
ال�سيا�سية ق�صرية النظر وتخدم م�صاحلهما ال�شخ�صية وغري ذات فائدة جلماعة النوير.
•ت�شكل وترية دعم ال�سودان وجنوب ال�سودان متمردي كل دولة منهما يف خمتلف النزاعات ،مبا يف
ذلك النزاع يف والية الوحدة ،خطرا على �أي اتفاق �سالم يف جنوب ال�سودان ،وحتديدا يف حال حاولت
اخلرطوم خدمة م�صاحلها ق�صرية الأمد من خالل دعم املتمردين داخل الوالية.
•مت عزل بيرت قديت ،الذي كان �سابقا �أحد �أهم قادة النوير يف والية الوحدة ،يف �أوا�سط عام 2015
ب�سبب انتقاده لقيادة م�شار .وقديت ،املتواجد يف اخلرطوم حالياُ ،يعترب واحد ًا من بني قادة النوير
العديدين الذين ميكن �أن ي�صبحوا خمربني يف امل�ستقبل �إذا �أحيا ال�سودان ا�سرتاتيجيته يف دعم
املتمردين داخل جنوب ال�سودان (انظر ال�صفحات .)104-100
الديناميات العرقية
•كانت الهجمات احلكومية املتكررة على جنوب والية الوحدة ،والتي ي�شارك فيها نوير بل ب�شكل كبري،
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�أكرث �ضررا من الغارات التي تقع غالبا بني جماعات الرعاة الرحل .فالقوات املغرية تقوم باختطاف
الن�ساء و�سرقة املا�شية وتهجري اجلماعات امل�ؤيدة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مما
ت�سبب ب�إحداث �أ�ضرار كبرية يف عالقات النوير يف هذه الأثناء .ويف موقع حماية املدنيني يف ربكونة،
ف�إن نوير ليك ونوير دوك ،الذين �أجربوا على النزوح من جنوبي وو�سط والية الوحدة ،يطلقون ا�سم
“الدينكا” على نوير بل ويتحدثون عن االنتقام عند تغري الو�ضع ال�سيا�سي .وهم يلقون اللوم على
نوير بل على وقوفهم مع احلكومة وتخليهم عن النوير والإغارة على اجلنوب .ومن الأرجح �أن ي�ستمر
هذا العداء وي�شكل خطر وقوع املزيد من �أحداث العنف حتى لو حل ال�سالم يف والية الوحدة (انظر
ال�صفحات ( 151-145حماية املدنيني) وال�صفحات ( 141-134نوير بل)).
•وبالنظر �إلى كراهية جماعات النوير الأخرى لنوير بل يف والية الوحدة ،فمن غري املرجح �أن يتنازل
غوين مونيتويل وقادة نوير بل التابعني له عن �أي نوع من ال�سلطة يف الوالية لأن هذا الأمر �سيرتك
جماعتهم عر�ضة للهجمات االنتقامية .وهذا الو�ضع يجعل من ال�صعب ت�صور حت ّقق ت�سوية �سيا�سية
م�ستدامة يف والية الوحدة .ومبا �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة عازمة على اختيار
ُق�سم �إليها ،ف�إن املواجهة ال�سيا�سية بني نوير بل
حاكم والية الوحدة �أو الواليات الثالث التي �ست ّ
املدعومني من حكومة جمهورية جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تبدو
�أمرا ال مفر منه (انظر ال�صفحات ( 141-134نوير بل)).
•يف الوقت الذي تبدو فيه جماعات الدينكا �سعيدة مبر�سوم كري الذي مينحها والية خا�صة بهم ،فمن
غري املرجح �أن ي�ؤدي تق�سيم والية الوحدة �إلى ثالث واليات �إلى حل م�شاكل الوالية .فاجلماعات
العرقية املتعددة يف والية الوحدة عا�شت معا منذ �أمد بعيد وحتتاج لبع�ضها البع�ض؛ وقد يكون الف�صل
بينها و�صفة لت�صعيد الكراهية العرقية (انظر ال�صفحات  .)131-127ومن العديد من النواحي،
ف�إن مر�سوم كري يردد �صدى النقا�ش الأ�صلي حول ق�ضية والية الوحدة الذي كان قد طرحته حكومة
الرئي�س ال�سوداين جعفر النمريي عام 1980؛ يف �إطار خطة من �أجل الوحدة والفيدرالية ،مل ت�ؤدي �إال
�إلى التفكك واالنق�سام.
ن�شاطات بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (يونيمي�س)
•تفاج�أت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان باندالع الأعمال العدائية يف دي�سمرب /كانون الأول
2013؛ فبعد فرتة وجيزة من مترد الفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان و�سيطرتها على
بانتيو ،هرب اجلنود من غري النوير �إلى قاعدة بعثة اليونيمي�س يف ربكونة و�سلموا �أ�سلحتهم �إلى قوات
حفظ ال�سالم .ويف منا�سبتني على الأقل يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013قامت بعثة الأمم املتحدة يف
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جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على خط التما�س بالقرب من غويت .يونيو /حزيران  © .2014جريوم توبيانا.

جنوب ال�سودان (اليونيمي�س) بت�سليم هذه الأ�سلحة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة،
بحجة �أن لها عالقات طيبة مع جيم�س كوانغ �شول -الذي �أعلن نف�سه حاكما ع�سكريا للوالية -قبل
اندالع النزاع .ويف وقت الحق منعت �إدارة الأمم املتحدة يف نيويورك قيادة بعثة اليونيمي�س يف جوبا
من نقل الأ�سلحة التي تتم م�صادرتها يف قواعدها �إلى احلكومة ،لغايات احلفاظ على مظهر حمايد
(انظر ال�صندوق .)1
•منذ دي�سمرب /كانون الأول  ،2013ونقال عن م�س�ؤول يف الأمم املتحدة ،ف�إن بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان كانت يف «حالة انتظار» .فبعد ق�ضاء ثالث �سنوات من العمل يف تفوي�ض مبهمة مزدوجة
«لبناء الدولة» و»حماية املدنيني» ،كافحت البعثة للتكيف مع و�ضع �أقدمت فيه الدولة التي تتولى البعثة
امل�ساعدة يف بنائها باالنقالب على مواطنيها (انظر ال�صفحات .)151-145
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 -2موجز عن تاريخ والية الوحدة
االنق�سامات يف والية ال متت ال�سمها ب�صلة
يف نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،1980اقرتح الربملان الوطني ال�سوداين لأول مرة ا�سم “الوحدة” لكي يطلقه على
هذه املنطقة .وقد �أقرتح �إن�شاء املنطقة الإدارية اجلديدة لت�ضم �أبيي و�أجزاء من غرب كردفان ،وبع�ض �أجزاء
مما كان يطلق عليه حينذاك غرب �أعايل النيل 13.وكان التربير لإن�شاء والية الوحدة هو �إيجاد منطقة تخرتق
ال�شريط احلدودي لعام  1956بني حمافظات ال�سودان ال�شمالية واجلنوبية ،وبالتايل ت�شجع على الوحدة
ب�شكل حمدد 14.وقال �سيا�سيون من �شمال ال�سودان �أنها �ستعمل على تي�سري التوزيع العادل لعائدات النفط،
لأن جميع مناطق �إنتاج النفط �ستكون يف والية واحدة 15.وبالفعل ،فقبل ت�أ�سي�س الوالية ،كان “الوحدة” هو
16
ا�سم احد حقول النفط ،والذي ال يزال موجودا يف �شمال غرب ما يعرف حاليا بوالية الوحدة.
وبالفعل ،كان ملقرتح اخلرطوم “للوحدة” هدفان .فهو جزء من تاريخ طويل من جهود احلكومات
ال�سودانية املتعاقبة لإعادة تر�سيم احلدود الداخلية جلنوب ال�سودان من �أجل �إ�ضعاف ال�شوكة ال�سيا�سية
للحكومة الإقليمية اجلنوبية من خالل تق�سيمها ،كما هدف �أي�ضا �إلى �ضمان بقاء املوارد -وهي النفط يف
هذه احلالة -حتت �سيطرة اخلرطوم 17.وكانت اخلطة الأولية يف اخلرطوم هي �أن تدير الرئا�سة املنطقة
اجلديدة مبا�شرة “كمنطقة خا�صة” .وكان �أ�شد الداعني �إلى تق�سيم املنطقة اجلنوبية هم ال�سيا�سيون
18
ال�شماليون نف�سهم الذين جادلوا �ضد �إن�شاءها يف اتفاقية �أدي�س �أبابا عام .1972
وعار�ضت احلكومة الإقليمية اجلنوبية تق�سيم اجلنوب ب�شدة ،وكانت هناك �ضغوط �إقليمية على جعفر
النمريي ،رئي�س ال�سودان يف ذلك الوقت ،من الدول املجاورة التي خ�شيت �أن ت�ؤدي عملية التق�سيم ،التي
يعار�ضها جنوب ال�سودان ب�ضراوة� ،إلى عودة احلرب 19.ويف اخلرطوم� ،ش ّكل �أع�ضاء الربملان من غرب
�أعايل النيل ،املعار�ضني مل�شروع القانون� ،إلى جانب �شباب النوير املتعلمني ،مبن فيهم ت�شارلز كوت،
الذي �سي�صبح �أول مفو�ض يف والية الوحدة يف عام  ،1984ورياك م�شار ،جلنة ح�صلت على دعم الوزراء
اجلنوبيني يف اخلرطوم ،مبن فيهم بونا ملوال (وزير الثقافة) وفران�سي�س دينق (وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية) يف حماولة للت�صدي لتق�سيم اجلنوب ) 20. (ICG, 2011, p. 2و�أدت احتجاجات احلكومة
الإقليمية اجلنوبية �إلى �إجها�ض م�شروع القانون.
ومل ت�صبح والية الوحدة والية ر�سمية �إال يف عام  ،1983عندما قامت حكومة ال�سودان بتق�سيم
املنطقة اجلنوبية �إلى ثالثة �أقاليم وهي بحر الغزال واال�ستوائية و�أعايل النيل .ومت تق�سيم �أعايل النيل
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الحقا �إلى ثالث �أقاليم ،حيث قام النمريي ب�إعادة ت�سمية �إحداها ،وهي غرب بحر الغزال ،با�سم والية
الوحدة 21.ومنذ البداية ،ف�إن والية الوحدة كانت حماولة من اخلرطوم لتعزيز �سيطرتها على حقول النفط
يف املنطقة احلدودية بني ال�شمال واجلنوب .وما ف�شلت يف حتقيقه �إداريا يف �أوائل الثمانينيات ،حاولت
حتقيقه ع�سكريا خالل احلرب الأهلية الثانية.
اخللفية
متر بوالية الوحدة عدة ممرات مائية ت�شكل موارد رعوية للرعاة الرحل من الدينكا والنوير ممن يقطنون
يف املنطقة ،وجلماعات الرعاة ال�شماليني الذي يتنقلون بقطعانهم نحو اجلنوب يف كل مو�سم جاف بحث ًا
عن املراعي .وي�شكل بحر اجلبل ،وهو �أحد روافد النيل الأبي�ض ،معظم ال�شريط احلدودي بني والية
الوحدة وجونقلي ،قبل �أن يتحول م�ساره �شرقا �إلى �أعايل النيل .وي�شكل النهر جدارا طبيعيا بالن�سبة
للنوير الغربيني من �سكان جنوب ال�سودان ،يف حني ي�شكل ال�سكان الدينكا يف واليتي واراب والبحريات يف
غرب وجنوب هذه التجمعات ال�سكانية نوعا �آخر من احلدود 22.وخالل الهجومني املدعومني من حكومة
جمهورية جنوب ال�سودان على جنوبي والية الوحدة يف عام  2014وعام  ،2015وقفت جتمعات دينكا واليتي
واراب والبحريات حاجزا �أمام فرار النوير �إلى منطقة جماورة.
ويجري نهر بحر الغزال ،و ُي�سمى (نام بلغة النوير) ،من الغرب �إلى ال�شرق مرورا بقلب الوالية (والية
الوحدة) ،قبل �أن ين�ضم �إلى بحر اجلبل وي�شكال معا النيل الأبي�ض و ُي�سمى (فوو بلغة النوير) الذي يجري
خارج الوالية نحو �أعايل النيل .وين�ضم بحر الغزال �إلى بحر العرب ،الذي ينحدر جنوب � -شرق �أبيي
عرب مقاطعة مايوم 23.ويوفر النهران �أرا�ض ج ّيدة للرعي يف والية الوحدة .وبحلول املو�سم املطري -ما بني
�شهرين مايو� /أيار و�أكتوبر /ت�شرين الأول تقريبا  -ت�صبح الفي�ضانات �أمرا �شائعا وتتحول معظم مناطق
الوالية �إلى م�ستنقعات� .إذا كانت الظروف ال�سيا�سية والع�سكرية ت�سمح بالدخول �إلى جنوب ال�سودان ،ف�إن
جماعات الرعاة ال�شماليني متيل �إلى البقاء يف �أق�صى الق�سم ال�شمايل من ال�سهول الطينية اجلنوبية التي
متتد �إلى ال�شمال من بحر العرب باجتاه قاعدة جبال النوبة.
حتتل والية الوحدة نحو  270كم من احلدود املتنازع عليها بني ال�سودان وجنوب ال�سودان وكانت
م�سرحا للقتال يف عام  2012على موقع هجليج النفطي� ،أو بانثو ،كما تدعي حكومة جمهورية جنوب
ال�سودان ب�أن هذا هو ا�سمه املعروف 24.وت�ضم الوالية نف�سها احتياطيات نفطية كبرية يف واليات غويت
وكو�ش ومايوم وباريانغ وربكونة .وباعتبارها منطقة نزاع خالل احلرب الأهلية الثانية ،فقد مت �إيقاف
هذه احلقول مع اندالع الأعمال العدائية يف جنوب ال�سودان يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013وقد �أ�صبحت
غري عاملة منذ �أكتوبر /ت�شرين الأول  .2015ويف حالة حدوث انح�سار جوهري يف نطاق القتال يف والية
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الوحدة ،ومت توقيع اتفاق �سالم يف جوبا ،ف�إن �إعادة فتح هذه املواقع النفطية قد ي�صري ممكنا .ولكن هذا
قد ي�ؤدي يف نهاية املطاف �أي�ضا �إلى �إثارة م�سائل �صعبة ب�ش�أن توزيع عائدات النفط التي ثبت �أنها مثرية
للخالف ب�شكل حاد خالل فرتة اتفاق ال�سالم ال�شامل بني عامي .2011-2005
ويكمن جزء من �صعوبة هذه الق�ضايا يف كونها مت�س العالقة بني الوالية واحلكومة املحلية من ناحية،
وحكومة جمهورية جنوب ال�سودان من ناحية �أخرى ،وبالتايل مت�س موقع والية الوحدة -ذات الأغلبية من
النوير -يف امل�شهد ال�سيا�سي جلنوب ال�سودان� .إن املقاطعات التي ال ي�سكنها النوير يف والية الوحدة هي
فقط �أبيامنوم وباريانغ ،يف �شمال الوالية .وت�سكن فروع من دينكا بادانغ يف كال املقاطعتني (انظر اخلارطة
 2واجلدول  .)1وقد عانت �أغلبية من تبقى من الوالية معاناة كبرية ،فقد ا�ستخدمت احلكومات ال�سودانية
املتعاقبة� -أو ًال بقيادة ال�صادق املهدي ( )1989-1986ثم عمر الب�شري (منذ  -)1989ميلي�شيات النوير
ب�شكل رئي�سي لل�سيطرة على حقول النفط يف والية الوحدة وخلق انق�سامات داخل اجلي�ش  /احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان و�سط النوير.
وقد عر�ضت اخلرطوم هذه النزاعات باعتبارها تطورات بني ال�سكان الأ�صليني ،و�أنكرت �أي م�س�ؤولية
لها عنها .وباملقابل ،ظلت باريانغ وف ّية للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان طوال احلرب الأهلية الثانية
وا�ستمرت يف دعم حكومة جمهورية جنوب ال�سودان خالل النزاع احلايل.
وعلى عك�س �أي مكان �آخر يف جنوب ال�سودان ،حيث التي قادت االنق�سامات ال�سيا�سية فيها املجتمعات
للنفور من بع�ضها البع�ض منذ احلرب الأهلية الثانية ،ف�إن النزاعات يف والية الوحدة ذات الأغلبية من
النوير -والتي يقطنها القليل من الدينكا مقارنة ب�أعايل النيل وال يقطنها ال�شلك بتاتا -متيل �إلى �أن تكون
اجلدول  :1الع�شائر الرئي�سية لوالية الوحدة
املقاطعة (من ال�شمال �إلى اجلنوب تقريبا)
باريانغ
�أبيامنوم
مايوم
ربكونة
غويت
كو�ش
ماينديت
لري
بانييجار

الق�سم
دينكا بانارو
دينكا الور
بل نوير
نوير ليك
نوير جيكاين
نوير جقي
نوير هاك
نوير دوك
نوير نيونغ
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بني جماعات النوير فيما بينهم 25.و�إحدى اكرث الق�ضايا املعقدة التي ظلت تواجه والية الوحدة ،خالل
احلرب الأهلية الثانية ويف النزاع احلايل ،هي كيفية ربط �أولويات جمتمع النوير مع امل�شروع العام للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان.
يف عام  ،1991وخالل احلرب الأهلية الثانية ،قام ف�صيل رياك م�شار املن�شق ،احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – النا�صر ،بت�سمية والية الوحدة “بوالية الليج” .وي�شري اال�سم �إلى �شجرة مقد�سة ا�سمها الليج
موجودة يف ما ُيعرف مبقاطعة كو�ش ،التي يعتقد �أن معظم النوير ينحدرون منها ،ويعود اال�ستخدام
الأ�صلي لال�سم �إلى عامي  ،1986-1985عندما كان يطلق هذا اال�سم على فرقة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان املحلية التي كان يقودها م�شار 26.وخالل فرتة اتفاق ال�سالم ال�شامل ،فكر �أع�ضاء الربملان من
27
والية الوحدة يف تغيري اال�سم للتخل�ص من داللته ال�سودانية ،وكان ا�سم الليج �أحد اخليارات الرئي�سية.
و�شهدت احلرب الأهلية احلالية قيام احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ب�إعادة ت�سمية والية
الوحدة “بوالية الليج” ،كجزء من التق�سيم املقرتح جلنوب ال�سودان �إلى  21والية .وهذا التغيري يف
امل�سمى ي�ؤكد �شخ�صية النوير التي متيز الوالية ،وذلك جزئي ًا كرد اعتبار واعرتاف بتظلمات النوير ب�ش�أن
تهمي�شهم �ضمن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان منذ عام  .2011غري �أن بع�ض النوير انتقدوا اال�سم لأنه
28
ي�ستثني الأقلية من الدينكا التي تقيم يف الوالية.
من املهم الإ�شارة �إلى �أن النوير يف والية الوحدة غري متحدين ب�أي �شكل من الأ�شكال .فبنهاية احلرب
الأهلية الثانية ،يف � ،2005أدت رعاية حكومة ال�سودان لقوات النوير املتناف�سة ،وفوق ذلك كله� ،صراعات
ال�سلطة بني قادة النوير وع�شائرها� ،إلى زرع بذور االنق�سام الداخلي بني من حاربوا مع ماتيب يف حركة/
29
جي�ش وحدة جنوب ال�سودان ،وخ�صو�صا نوير بل من مقاطعة مايوم ،وبني من انحازوا �إلى قوات م�شار.
ومن املثري للده�شة� ،أن احل�ضور الفعلي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التي ت�شكلت حديثا
ي�سيطر عليه ب�شكل كبري قادة كانوا فاعلني يف قوات دفاع جنوب ال�سودان ،والتي كانت ترعاها حكومة
ال�سودان خالل احلرب الأهلية الثانية 30.ومن نواح خمتلفة ،ف�إن النزاع احلايل ما هو �إال �إعادة فتح
حل�سابات مل يتم ت�سويتها خالل احلرب الأهلية الثانية.
والية الوحدة خالل احلرب الأهلية الثانية
يحدد هذا الق�سم بع�ض مالمح احلرب الأهلية الثانية التي تُعترب �أ�سا�سية لفهم ديناميات ال�صراع احلايل
يف والية الوحدة 31.كما انه ي�س ّلط ال�ضوء على بع�ض ال�شخ�صيات الع�سكرية وال�سيا�سية التي هيمنت على
الفرتة ،والتي ال يزال البع�ض منها يلعب �أدوارا هامة يف ال�صراع احلايل.
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خالل �سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ضي ،بد�أت حكومة ال�سودان با�ستخدام قوات امليلي�شيات،
التي مت جتنيدها من بني جماعات الرعاة العرب يف كردفان ،ملهاجمة اجلماعات اجلنوبية يف املنطقة
احلدودية .ومل تكن هذه الغارات الوح�شية جمرد هجمات ع�سكرية على مواقع العدو -ف�أهدافها
كانت يف الغالب هي القرى وزرائب حفظ الأبقار (لواك) .ومل تكن الغارات تهدف �إلى تدمري اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ع�سكريا ،و�إمنا بالأحرى �إلى مهاجمة ال�سكان اجلنوبيني وتهجريهم لل�سماح
حلكومة ال�سودان بال�سيطرة على الإقليم املطلوب يف املنطقة احلدودية ،مبا يف ذلك مناطق �إنتاج
النفط يف والية الوحدة 32.وتو�سعت هذه ال�سيا�سة خالل احلرب الأهلية الثانية ،حيث جندت �أنظمة
حكومة ال�سودان املتعاقبة ميلي�شيات النوير لتعزيز �سيطرتها على مناطق �إنتاج النفط ،وزرع بذور
اخلالف يف اجلنوب 33.وقد غري العديد من قادة هذه امليل�شيات والئهم عدة مرات ،مع تزايد عدد
هذه التنظيمات والف�صائل خالل ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي 34.ويك�شف حتليل هذه الفرتة
عاملني رئي�سيني ي�شكالن �أ�سا�س ديناميات ال�صراع يف والية الوحدة وهما رعاية حكومة ال�سودان
و�سيا�سات القوى.

رعاية حكومة ال�سودان
كانت �إحدى ثوابت ال�صراع يف جنوب ال�سودان على مدار الثالثني عاما املا�ضية هي الرعاية ال�سودانية
لقوات امليلي�شيات .وقد �أدت هذه القوات عدة وظائف حلكومة ال�سودان .فقد �سمحت لها ب�إحكام قب�ضتها
على املناطق املتنازع عليها وبالتايل ال�سيطرة على موارد هامة ،مبا يف ذلك النفط واملناطق الرعوية.
وخالل احلرب الأهلية الثانية يف ال�سودان ،عندما كان ال�صراع حمتدما على والية الوحدة بني اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلكومة ،اعتمدت احلكومة على العديد من الف�صائل وامليلي�شيات املتمردة
املن�شقة من النوير املحليني .ومنذ عام  ،2011وا�ستقالل جنوب ال�سودان� ،أتاحت امليلي�شيات للحكومة
طرح مطالبها الإقليمية يف املنطقة احلدودية .كما مت ا�ستخدام رعاية احلكومة ال�سودانية هذه جلماعات
امليلي�شيات ،مبا يف ذلك �أي�ض ًا ا�ستخدام احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،من �أجل ال�ضغط
على حكومة جمهورية جنوب ال�سودان يف املفاو�ضات ،ومن �أجل حماولة و�إجبار حكومة جنوب ال�سودان
على وقف دعمها للمتمردين ال�سودانيني.
ويعمل احللف يف اجتاهني .فرعاية حكومة ال�سودان كانت �أي�ضا م�صدر قوة للقادة اجلنوبيني ،الذي
كانوا مهم�شني من قبل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،أو ي�أملون يف حتول اخلالف �إلى فر�صة لك�سب
املال و�إمكانية لإعادة ان�ضوائهم حتت لواء اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف ُرتب �أعلى يف الغالب (دي
وال .)2014 ،وبالطبع ،ف�إن التوفر ال�سهل لهذه الرعاية هو �أحد الأ�سباب الرئي�سية لتفتيت وجتزئة هذا
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ال�صراع يف جنوب ال�سودان ،وخ�صو�صا خالل احلرب الأهلية الثانية ،لأنها تقدم مورد ًا جاهزا لت�سليح
ومتويل اجلماعات املن�شقة.
تقدّم م�سرية باولينو ماتيب مثا ًال حي ًا على ذلك .فماتيب من نوير بل من مقاطعة مايوم ،وهو مثله
مثل معظم القادة الع�سكريني الأقوياء يف والية الوحدة حارب كجزء من ن�ضال حركة �أنيانيا  1من �أجل
االنف�صال يف �ستينيات القرن املا�ضي .وخالل الأيام الأولى للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،كانت هناك
حاالت توتر بني قائد حركة التمرد ،جون قرنق ،الذي طرح �أجندة تتعلق ب�سودان جديد ،ومقاتلي �أنيانيا 1
الذين يتكونون ب�شكل رئي�سي من النوير ،والذين يف�ضلون ا�ستقالل جنوب ال�سودان .وقام ماتيب بت�أ�سي�س
ميلي�شياته اخلا�صة يف �إثيوبيا يف بيلبام عام  ،1978وبد�أ قتاله �ضد قوات قرنق ما بني عامي -1983
 .1984وكانت قوات ماتيب واحدة من عدد من اجلماعات املتحالفة ب�شكل ف�ضفا�ض والتي حتارب حتت
ا�سم حركة �أنيانيا  .2 -ومن نهاية عام  ،1984جنح قرنق يف �إخراج مقاتلي حركة �أنيانيا  2 -من �إثيوبيا
و�إحكام �سيطرته ب�شكل كبري على قوات املتمردين يف جنوب ال�سودان ،يف الوقت الذي حاربت فيه العديد
من قوات حركة الأنيانيا �إلى جانب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وخالل هذه الفرتة� ،أر�سل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ثالث كتائب حتت قيادة بول دور (من نوير
ليك) �إلى والية الوحدة .ويف املناطق املحيطة ببانتيو والتي كانت ت�سيطر عليها قوات �أنيانيا  2 -ب�شكل كبري،
بد�أت جماعات النوير باالن�ضمام �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ضد اخلرطوم .غري �أن املناف�سات
ال�شخ�صية التي ت�صاعدت بني القادة ،وحتديدا بني ماتيب ،الذي �أراد �أن يتم تعيينه كقائد عام للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف الوالية ولكنه ح�صل فقط على رتبة كابنت ،وبول نياوان ،الذي كان مدعوما من
قائد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان تعبان دينق ،وهو نوير جيكاين مثله .وقرر ماتيب ترك اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان واال�ستمرار يف القتال حتت لواء حركة �أنيانيا  .2 -وكانت العداوة بني ماتيب وتعبان �أحد
35
العوامل التي �ساهمت يف العالقات امل�ضطربة بني نوير بل وباقي ع�شائر النوير حتى يومنا هذا.
و�أدركت حكومة ال�سودان التوترات القائمة بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الوليد وحركة �أنيانيا
  .2ويف عام � ،1984ش ّرع الرئي�س منريي يف بناء ات�صال مع عدد من قادة النوير �ضمن حركة �أنيانيا 2 -يف �أعايل النيل ،مبن فيهم ماتيب .وخالل وقت ق�صري من ذلك ،مت �إيقاف تطوير حقول النفط فيما يعرف
حاليا بوالية الوحدة يف �أعقاب هجوم على �شيفرون من قبل قوات �أنيانيا  ،2 -و�أرادت حكومة ال�سودان
العثور على طريقة لت�أمني حقول النفط .ومع انقطاع الإمدادات ملاتيب من �إثيوبيا ،وبالتايل احلاجة �إلى
رعاية خارجية من مكان �آخر ،وا�صل (ماتيب) بقيادة قواته اخلا�صة برعاية من حكومة ال�سودان .وتزايد
اعتماده على الدعم من احلكومة ال�سودانية بعد عامي  ،1989-1988عندما ان�ضمت غالبية قوات �أنيانيا
 � 2إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف غ�ضون ذلك ،ركز ماتيب على بناء �إقطاعية �شخ�صيةكريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 23

من قاعدته يف مقاطعة مايوم ،ب�شكل كبري من خالل املتاجرة بال�سلع و�شن الغارات على املا�شية وفر�ض
ال�ضرائب على ال�سكان الواقعني حتت �سيطرته.
غري �أن دعم حكومة ال�سودان مل يكن ثابتا .ففي الوقت الذي كان فيه ماتيب يعرف عمر الب�شري– الذي
�أ�صبح رئي�س ًا لل�سودان يف عام  -1989منذ �أيام خدمة الب�شري كقائد للقوات امل�سلحة ال�سودانية يف مايوم
يف �أواخر ثمانينيات القرن املا�ضي ،ف�إن حكومة ال�سودان حاولت �أحيانا اال�ستفادة من نائب ماتيب ،طيب
غاتلواك ،باعتباره �شخ�صا اكرث موثوقية للح�صول على رعاية حكومة ال�سودان .وقد تويف ماتيب يف عام
 ،2012ولكنه ترك ورائه �إرثا قويا يف والية الوحدة ،كمثال -بالن�سبة لقادة نوير بل -على املكا�سب التي
تجُ نى من احلرب وكذلك من حيث الأفراد العاملني؛ فالعديد من ال�شخ�صيات املت�صارعة يف احلرب يف
والية الوحدة هم من القادة التابعني له .فقد كان طيب غاتلواك قائد الفرقة الرابعة يف بانتيو يف عامي
 2014و .2015وقام �أحد نوابه الآخرين ،وهو بيرت قديت ،بتغيري والئه عدة مرات خالل احلرب ،وهو
حاليا من بني اجلرناالت الذين ان�شقوا عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بقيادة م�شار
36
و�ش ّكل تنظيما جديدا وهو القوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان والذي يعار�ض اتفاقية ال�سالم.
وهكذا ،ف�إن دعم حكومة ال�سودان للميلي�شيات داخل والية الوحدة �أطلق �شرارة التفتت العرقي.
وجزئي ًا بالنظر �إلى قرب مايوم من ال�سودان ،ف�إن قادة نوير بل -وبالتايل جنود نوير بل -هم الذين
ح�صلوا على �أ�سلحة ومتويل من حكومة ال�سودان �أكرث من �أي جماعة �أخرى يف والية الوحدة 37.وقد
�أن�شا ماتيب وجرناالته اقت�صاد حرب من خالل املتاجرة بالأبقار والذرة البي�ضاء (�سورغام) وا�ستخدام
الزواج اال�سرتاتيجي وال�شبكات الع�شائرية لتعزيز قاعدة �سلطتهم 38.وبعد توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل،
مع دمج قوات دفاع جنوب ال�سودان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،كان جرناالت نوير بل هم الذين
�صاروا �إلى حد كبري يف مواقع القوة الع�سكرية داخل والية الوحدة 39.وعند اندالع ال�صراع يف دي�سمرب/
كانون الأول  ،2013ف�إن جرناالت نوير بل هم الذين لعبوا جمددا دورا حموريا يف حتديد منط احلرب.
واليوم ،ف�إن قادة نوير بل ،يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ويف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ،هم امل�سيطرون ب�شكل كبري على والية الوحدة ،وبالتايل ف�إن هذا ُيعترب �إرث ًا مبا�شر ًا للحرب
الأهلية الثانية.
لكن ،وكما هو حال النوير انف�سهم املنق�سمني يف والية الوحدة ،ف�إن نوير بل لي�سوا بحال �أف�ضل .ف�أحد
�أطرافهم ي�ضم قادة خدموا حتت قيادة باولينو ماتيب (�أو ناف�سوه على ال�سلطة) ،مثل طيب غاتلواك؛
وهم ي�شكلون جزء من �سل�سلة �شخ�صيات نوير بل ،مبن فيهم غوين مونيتويل وماثيو بوجلانغ ،الذين
يقودون بالفعل حاليا والية الوحدة� .أما الطرف املعار�ض فيت�ألف من عنا�صر نوير بل املتحالفني �أكرث مع
رياك م�شار والذين بدءوا ال�صراع احلايل يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وبينما كان
 24م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

مونيتويل يتطلع ذات مرة �إلى حكومة ال�سودان من �أجل الدعم اخلارجي ،ف�إنه يح�صل حاليا على الدعم
40
اخلارجي من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا.
ومن �سخريات القدر يف تاريخ جنوب ال�سودان �أن  20عاما من رعاية حكومة ال�سودان لقادة ميلي�شيات نوير
بل قد مكنت ه�ؤالء القادة انف�سهم من ت�أمني �سيطرة حكومة جنوب ال�سودان على الوالية يف الوقت الراهن.

�سيا�سات القوى
من ال�صعب فهم التغيري امل�ستمر يف منظومة التحالفات التي حدثت خالل احلرب الأهلية الثانية .فبني
نوير بل ،تتقاطع ال�صراعات بني خمتلف القادة مع اخلالفات االقليمية .ففي حني ينحدر غوين مونيتويل،
احلاكم احلايل لوالية الوحدة ،وقديت ،القائد ال�سابق للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،من
فروع خمتلفة من نوير بل من كوا�ش ،ف�إن التزاوج بني عوائلهم كبري جدا 41.وال ميكن تقلي�ص ال�صراع
بني القادة املختلفني يف م�ستوى معار�ضة �أيديولوجية بني من كانوا م�ؤيدين لفكرة ال�سودان اجلديد التي
طرحها قرنق ،ومن كانوا يرغبون بجنوب �سودان م�ستقل� .إمنا ُيعزى �إلى جمموعة من العوامل -االنتهازية
والتكتيكات ق�صرية الأمد والأحقاد ال�شخ�صية و�آفاق الدعم اخلارجي واحلاجة �إلى �إر�ضاء قاعدة عمالء
كبرية تعتمد على كرم قائدها -ت�شكل الأ�سا�س للتغيريات املحيرّ ة يف التحالفات خالل هذه الفرتة.
ومن الأمثلة على تلك التغريات عالقة ماتيب املتوترة مع رياك م�شار .ففي عام  ،1985وبعد فرتة ق�صرية
من ترك ماتيب للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،تولى م�شار قيادة احلركة يف والية الوحدة كقائد عمليات-
وهو حتديدا املن�صب الذي كان ي�صبوا �إليه ماتيب ،ولكن تعبان دينق وبول دور دعما م�شار �ضد ماتيب.
واختار م�شار �أن يكون مقر قيادته جنوبي مقاطعة مايوم .ويف ذلك الوقت ،كانت القوات امل�سلحة ال�سودانية
ت�سيطر على مايوم ،موطن وقاعدة ماتيب ،الذي حتالف م�ؤخرا مع قوات اخلرطوم .حينذاك �أر�سل م�شار
قوات للهجوم على بلدة مايوم ،حيث ذكرت تقارير �أن هذه القوات �شاركت يف النهب واالغت�صاب والقتل.
كما ورد �أنها قطعت ر�أ�س ماليني كاواي ،احد �ضباط ماتيب ،وتركته معلقا على �إحدى الأ�شجار.
ولأن املهاجمني كانوا جزء ًا من «قوة الن�سر» التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ف�إن نوير بل
يتذكرون الفرتة ما بني عامي  1986-1985با�سم عام الن�سر .ويف عام  ،1987وهي �سنة يعرفها نوير بل
با�سم �سنة رياك م�شار �أو «اذهب �إلى النهر» ،وقد �سيطرت قوات م�شار على معظم مقاطعة مايوم مما
�أدى �إلى هروب املدنيني من نوير بل �إلى امل�ستنقعات جنوبي مايوم �إ�ضافة �إلى �أبيي وال�سودان .وخالل هذه
الفرتة ،كان بيرت قديت يحارب مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وكان نوير بل منق�سمني.
ويف عام  ،1991حينما انف�صل م�شار والم اكول عن اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان بعد
�إعالن نا�صر ،ان�ضم ماتيب �إليهما كقائد منطقة يف والية الوحدة ،وبعد ذلك بفرتة ق�صرية �أ�صبحت
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الوالية ب�أكملها ،با�ستثناء باريانغ ،حتت �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – النا�صر 42.ومنذ
يوليو /متوز  ،1991توا�صلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – النا�صر مع اخلرطوم عرب تعبان دينق،
نوير جيكاين من مقاطعة غويت و�صهر م�شار .وبالرغم من بقاء ماتيب مع م�شار يف الوقت الذي كان فيه
�شبح التفكك يحوم حول احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – النا�صر ،ف�إنه كان يتلقى �شحنات �أ�سلحة
43
م�ستقلة من اخلرطوم وحافظ على �إقطاعية �شخ�صية يف املنطقة حول مايوم.
عقب اتفاق اخلرطوم لل�سالم يف عام  ،1997ان�ضم ماتيب �إلى قوات دفاع جنوب ال�سودان ،التي مت
ت�أ�سي�سها كطريقة لدمج اجلماعات الع�سكرية وال�سيا�سية املعار�ضة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
ولكنه ت�شاجر مع م�شار مبا�شرة بعد ذلك تقريبا ،ب�سبب اخلالف على من�صب احلاكم يف بانتيو ،حيث
كانت قوات ماتيب هي امل�سيطر الفعلي .وقام م�شار بدعم تعبان دينق ،يف حني �أراد ماتيب �أن يكون هو
احلاكم ،و�سعى حزب امل�ؤمتر الوطني �إلى تعيني غوين مونيتويل .وا�صبح تعبان ومونيتويل احلاكمني
الرئي�سيني لوالية الوحدة منذ عام  .2005ويف حني مت تعيني تعبان دينق حاكما يف عام  1997وظل يف
من�صبه حتى عام  ،2000ان�شق باولينو ماتيب عن رياك م�شار وترك قوات دفاع جنوب ال�سودان .ثم
انتقلت ما كانت تُ�سمى يف حينها «بحرب النوير الأهلية» �إلى ما ُيعرف حاليا بواليتي �أعايل النيل وجونقلي
44
�إلى والية الوحدة.
ويف عام  ،1997هاجمت قوات م�شار ،بقيادة قائد من نوير بل وهو تيتو بيل تا�شول ،ماتيب يف مايوم
وف ّر العديدون من نوير بل �إلى مناطق الدينكا� -إلى واراب ومن هناك �إلى بحر الغزال -حيث يقال �أن
العديد منهم ماتوا من اجلوع ،ح�سب رواية بيرت قديت ،الذي كان حينذاك نائب ماتيب وهرب �إلى واراب.
ويقول قديت �أن هذا الهجوم هو ال�سبب الرئي�سي لبقاء ماتيب الحقا متحالفا مع اخلرطوم .ويتذكر نوير بل
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هذه ال�سنة با�سم «�سنة رجال حركة ا�ستقالل جنوب ال�سودان» ،كما كانت حركة م�شار ت�سمى يف حينها.
ومن املثري لل�سخرية �أنه وحتى عام  ،1999عندما اخت�صم م�شار مع اخلرطوم بينما بقي ماتيب معها،
ف�إن كال جانبي «حرب النوير الأهلية» الغربيني كانا من يتلقيا الدعم من النظام ال�سوداين ،الذي واجه
�صعوبة يف التعامل مع القادة املتناحرين يف والية الوحدة ،ح�سب �أقوال م�س�ؤول �سوداين كان معنيا عن كثب
بهذا امللف .وح�سب �أقوال امل�س�ؤول ال�سوداين:

«كان تعبان مدعوما من الربملان ،لأنه ان�ضم �إلينا مع رياك بف�ضل اتفاقية ال�سالم .وكان ماتيب
�أ�صال يف �صفنا .ومل نرغب بخ�سارة �أي منهما ورغبنا يف ا�ستخدامهما (مع ًا) �ضد قرنق ،ولكن
46
ماتيب كان �صعب املرا�س مع تعبان ورياك».
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وبالرغم من هذا ،ف�إن ماتيب ،كلواء يف القوات امل�سلحة ال�سودانية والذي يتولى حماية حقول النفط،
ف�إنه كان ال�شخ�ص املوثوق �أكرث من غريه بكثري .ويف نهاية املطاف ،ف�إن حقيقة �أن الف�صيلني حاربا
بع�ضهما البع�ض بقدر ما حاربا اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كانت ت�صب يف م�صلحة اخلرطوم؛
ف�صراعهما الداخلي �أبقى القوات الع�سكرية يف جنوب ال�سودان �ضعيفة ومعتمدة على دعم القوات امل�سلحة
ال�سودانية ،وحال دون تدخلها يف �سيطرة حكومة ال�سودان على حقول النفط .وبحلول عام  ،1997كانت
هذه احلقول قد عادت �إلى العمل مرة �أخرى مع رفع مل�ستوى �إنتاج النفط فيها خالل عامي  1998و.1999
ولطرح الأمر على م�ستوى املخططات ف�إن ،والية الوحدة �شهدت �سل�سلة من التوترات بني قادة نوير
بل الذين تناف�سوا على املوارد والو�صول �إلى الدعم اخلارجي من اخلرطوم خالل احلرب الأهلية الثانية.
واملهم بالن�سبة للحرب الأهلية احلالية ،ف�إن مثل هذه التوترات باعدت بني تعبان دينق ورياك م�شار،
اللذين ان�ضما جمددا �إلى اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان بني عامي  ،2002 -2000من جهة،
وبني ماتيب والعديد من قادة نوير بل ،الذين ظلوا يف �صف اخلرطوم حتى �إعالن جوبا يف عام  .2006وال
تزال هذه املعار�ضة ت�ؤثر على ديناميات ال�صراع يف والية الوحدة ،حيث ال تزال احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة �ضعيفة ع�سكريا ،وذلك جزئيا ب�سبب عدم قدرتها على احتواء �أ�شكال التوتر بني
تعبان دينق ،مفاو�ضها الرئي�سي ،والعديد من قادتها البارزين .فقادة نوير بل ه�ؤالء ال يثقون بتعبان دينق،
وذلك جزئي ًا ب�سبب ال�صراع الداخلي و�سط النوير خالل احلرب الأهلية الثانية.
ورددت يف عدة منا�سبات ،هذه الأنواع من ال�صراع على ال�سلطة �صدى بع�ضها .ففي عام  ،1998على
�سبيل املثال ،حتركت قوات ماتيب ،بقيادة قديت ،جنوب مواقعها حول حقول النفط ونهبت بلدة لري،
م�سقط ر�أ�س رياك م�شار .وبعد  17عاما� ،أي يف عام  ،2015قامت قوات نوير بل بقيادة غاتلواك ،نائب
ماتيب ال�سابق وقائد الفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ذلك احلني ،بالتحرك �إلى
جنوب بانتيو ونهب م�سقط ر�أ�س م�شار �أي�ضا .وكانت كلتا الهجمتان جزء ًا من حماولة مكثفة لتقوي�ض قاعدة
م�شار ال�شعبية يف والية الوحدة وفر�ض ال�سيطرة على الوالية .وبالن�سبة للنوير من جنوبي والية الوحدة،
ف�إن ال�صراع حاليا يعترب ،جزئيا ،تكرارا للعنف الذي �شهدوه خالل ت�سعينيات القرن املا�ضي ،حيث تلعب
حكومة جوبا دور حكومة اخلرطوم ،ويلعب قائد نوير بل ،ماثيو بوجلانغ ،دور �سلفه ،باولينو ماتيب 47.وتلعب
جوبا دور الراعي واملزود للأ�سلحة يف احلالة الثانية ،كما فعلت اخلرطوم يف احلالة الأولى.
�إن ال�صراع الداخلي بني النوير يف غرب �أعايل النيل (والية الوحدة) �أقرب �إلى �صراع بني جمموعتني
قويتني من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والع�سكرية التي لها بع�ض القواعد االثنية -نوير بل �ضد نوير دوك
ونوير جيكاين ونوير ليك -ولكنها تدور �إلى حد كبري متجمعة حول فلك جمموعة من ال�شخ�صيات القوية
و�شبكاتهم .وتعك�س التغيريات املتكررة يف التحالفات والتي مت ّيز احلرب الأهلية الثانية وال�صراع احلايل
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احل�سابات ال�سيا�سية لقلة من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية املتنفذة� ،أكرث مما تعك�س �صراعا �إيديولوجيا �أو
عرقيا �ضارب اجلذور.
فرتة اتفاق ال�سالم ال�شامل
مل ينته ال�صراع بتوقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل عام  ،2005لكنه �صار اكرث تعقيدا .ففي �أعقاب �إعالن جوبا،
ذهب باولينو ماتيب �إلى جوبا كنائب قائد �أركان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،أي ال�شخ�ص الثاين
بعد �سيلفا كري يف الت�سل�سل الهرمي .ولكن من تلك النقطة و�صاعدا ،مت تهمي�شه ب�شكل م�ستمر يف ال�سلطة
وتزايد مر�ضه حتى وفاته عام  .2012ويف بانتيو ،انف�صل تعبان دينق عن رياك م�شار ومتت مكاف�أته
بتعيينه حاكما لوالية الوحدة ،والتي بقي يف �سدة حكمها من عام  2005وحتى عام  .2013وخالل هذه
الفرتة ،كان �شديد العداء لنوير بل ،حيث �أمر عدة مرات ب�شن حمالت عنيفة لنزع �أ�سلحتهم يف مقاطعة
مايوم وقام بتهمي�ش قادة قوات دفاع جنوب ال�سودان وحركة/جي�ش وحدة جنوب ال�سودان الأقوياء الذين
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بقوا يف الوالية.
وبالن�سبة حلكومة جنوب ال�سودان ،حقق تعبان دينق غايتني مفيدتني .فبعد ت�صدع العالقة بينه وبني
م�شار ،حافظ على �إبقاء مناف�س كري الرئي�سي بعيدا عن ال�سلطة يف الوالية ،ويف الوقت نف�سه قام بتهمي�ش
نوير بل 49.وهكذا ،ففي الفرتة التي �أعقبت مبا�شرة نهاية احلرب الأهلية الثانية ،والتي �شهدت قيام
اخلرطوم بتق�سيم جمتمع النوير ،قام كري با�ستخدام نف�س اال�سرتاتيجية بفاعلية من خالل تق�سيم النوير
بهدف ال�سيطرة على والية الوحدة و�إ�ضعاف �شوكة م�شار.
بالرغم مما حظي به تعبان دينق من دعم من جوبا ،فقد كان حاكما يفتقر لل�شعبية كثري ًا؛ وكثري ًا ما
زعم �سكان والية الوحدة ب�أن كري كان قد فر�ضه على الوالية 50.كما �أن املزاعم املتكررة ب�شبهات الف�ساد
جعلته عر�ضة لتلقي االهانات العامة .وين�ص كل من الد�ستور االنتقايل جلنوب ال�سودان وقانون �إدارة
عائدات البرتول لعام  2012على �أن ن�سبة  %2من كافة عائدات النفط يجب �أن تذهب �إلى الواليات املنتجة
للنفط و�أن املجتمعات املحلية يف الواليات املنتجة للنفط يجب �أن ت�شهد ا�ستثمارات �ضخمة (حكومة جنوب
ال�سودان )،2011, s. 176(1؛ جمهورية جنوب ال�سودان 51. ( 2012, s. 28(1) ،غري �أنه كان هناك بالكاد
م�ساءلة تذكر ب�ش�أن الإيراد املخ�ص�ص لوالية الوحدة ،وقالت املجتمعات املت�أثرة ب�إنتاج النفط يف مقاطعة
باريانغ بانها مل تر ثمار �إيرادات النفط التي تراكمت خالل فرتة حكم تعبان دينق 52.ويف بانتيو يف عام
� ،2012أق ّر م�س�ؤولون حكوميون ب�أنهم ال ميلكون �أدنى فكرة عما �آلت �إليه ن�سبة  %2من �إيرادات النفط� .أما
يف عا�صمة الوالية ،فهناك اعتقاد �شائع بان ن�سبة الـ  %2كانت تذهب �إلى ح�ساب تعبان دينق ال�شخ�صي،
53
الذي يقال �أنه يت�شارك فيه مع كري.
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ويف ال�سنوات التي تلت تعيني تعبان دينق ،تزايد اال�ستياء من حكمه بني العامة واخلا�صة على حد
�سواء .ويف عام  ،2008حتالف باولينو ماتيب مع خ�صمه ال�سابق ،رياك م�شار ،لدعم غوين مونيتويل
كمر�شح لرئا�سة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف الوالية .و�أو�ضح م�شار ما حدث بقوله :نحن جميعا
ندعم غوين .فالنا�س غري را�ضني عن تعبان .وال�سبب الرئي�سي هو �سوء الإدارة ،فجميعنا ن�شعر �أن املوارد
النفطية تذهب �إلى جوبا 54.ومت انتخاب غوين مونيتويل يف امل�ؤمتر احلزبي للوالية الذي عقدته احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف �أبريل /ني�سان .2008
ويف واليات جنوب ال�سودان ،هناك قاعدة �ضمنية تن�ص على �أن رئي�س احلزب �سيكون هو مر�شح
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف انتخابات حاكم الوالية يف عام  .2010ولكن تعبان دينق رف�ض
الر�ضوخ ملا يحمله انتخاب غوين مونيتويل من دالالت ،وبد�أ القائدان بالتناف�س على ال�سلطة يف بانتيو.
عندئذ تدخلت جوبا ل�صالح تعبان دينق .ومت ا�ستدعاء غوين مونيتويل �إلى جوبا وتعيينه وزيرا لل�صحة.
ورغم بقائه رئي�سا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف بانيتو ،فقد تولى نائبه مهامه يف غيابه .عندئذ
قام تعبان دينق با�ستمالة النائب ب�أن عر�ض عليه من�صبا يف حكومة الوالية .و�سعى غوين مونيتويل �إلى
ا�ستبدال نائبه ،ولكن تعبان دينق �أف�شل م�ساعيه بعقد اجتماع ملجل�س التحرير القومي التابع للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان بغياب غوين مونيتويل لت�أكيد من�صب النائب .وقام بعد ذلك ب�إر�سال موظفي
الأمن يف الوالية الحتالل مكاتب حزب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان واعتقال م�ؤيدي مونيتويل.
وخالل فرتة بقاء تعبان دينق حاكما ،كانت عالقته مع حلفاء غوين مونيتويل عدائية �إلى �أبعد احلدود؛
وتطاير �شررها جمددا قبل االنتخابات الوطنية يف عام  .2010فخالل عملية اختيار مر�شح احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،قام جمل�س التحرير القومي ب�إعالن غوين مونيتويل مر�شحا عن احلزب لل�سباق
االنتخابي .ولكن بعد فرتة ق�صرية ،رف�ض �أع�ضاء من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان تر�شيح غوين
مونيتويل .عندئذ قامت الأمانة الوطنية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان بنقل عملية الرت�شيح �إلى جوبا
واختار املكتب ال�سيا�سي للحزب تعبان دينق ،ب�صورة �أغ�ضبت الكثري من �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان على م�ستوى الوالية .كما طلب املكتب ال�سيا�سي �أي�ض ًا ،ب�شكل غري ر�سمي ،من الطرفني اقت�سام
55
الرت�شيحات للمنا�صب الت�شريعية يف الوالية بينهما ،يف حماولة لتخفيف التوترات.
وقرر غوين مونيتويل عدم امل�شاركة كمر�شح م�ستقل ملن�صب احلاكم نتيجة ال�ضغوط من جوبا ،حيث
كان �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يزعمون �أن والئه كان حلكومة ال�سودان ب�سبب فرتة خدمته
ال�سابقة كحاكم للوالية يف ظل �سلطة اخلرطوم خالل احلرب الأهلية الثانية .وبالن�سبة للنوير ،يعرف
عام  2010با�سم “عام نياكوي�ش �ضد تعبان” حيث و�ضعت اجلماعة املناه�ضة حلكم تعبان دينق يف
ذلك احلني كل ثقلها وراء اجنلينا نياكوي�ش تيني ،زوجة م�شار .ومب�شاركتها كمر�شح م�ستقل ،ح�صلت
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تيني على العديد من �أ�صوات امل�ؤيدين لغوين مونيتويل فيما اعتربت �أكرث املناف�سات االنتخابية �شرا�سة يف
جنوب ال�سودان .ومل يكن تدخل تعبان دينق يف حملة تيني هو وحده الذي �أف�سد انتخابات  ،2010و�إمنا
هناك �أي�ضا ا�ستخدام تعبان دينق لأ�صول الوالية واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف حملته اخلا�صة .ومت
�إعالن انتخاب تعبان دينق كحاكم للوالية عرب �إذاعة الوالية قبل �إعالن هيئة االنتخاب الوطنية للنتيجة.
ولقي � 3أ�شخا�ص حتفهم يف االحتجاجات التي �أعقبت ذلك .وادّعى م�شار وتيني �أنها فازت يف جميع
املقاطعات -مبا يف ذلك مايوم -با�ستثناء باريانغ وغويت ،حيث جتاوزت �أ�صوات االقرتاع �أعداد الناخبني
56
امل�سجلني .وبالرغم من املزاعم املنت�شرة ب�ش�أن التالعب بالأ�صوات ،فقد مت ت�أكيد انتخابه.
وكان انت�صار تعبان دينق هو ذروة �إجنازاته خالل فرتة خدمته كحاكم .فتوترات احلملة االنتخابية
�أدت �إلى م�شاكل داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان على م�ستوى الوالية .و�شعر العديد من �أع�ضاء
احلزب �أن جوبا فر�ضت تعبان دينق على والية الوحدة وفقدوا الثقة يف حكومة جمهورية جنوب ال�سودان
واملكتب ال�سيا�سي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .وارتفعت موجة الغ�ضب من �إعادة انتخاب تعبان
دينق لتتجاوز النخبة ال�سيا�سية التي دعمت غوين مونيتويل �أو تيني لتغطي �أجزاء كبرية من الوالية.
ويف ال�شهور التي �سبقت ا�ستفتاء يناير /كانون الأول  2011حول حالة جنوب ال�سودان ،كانت هناك
�أي�ضا انق�سامات حادة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان على امل�ستوى الوطني .ووفق ًا مل�شار ،ف�إن
كري كان يخطط بالفعل لتغيري مواقع يف قيادة احلزب ،مبا يف ذلك جلب تعبان دينق وتعيينه ك�أمني
عام يف حماولة للحد من طموحات م�شار .وكان ال�سيا�سيون من �أبيي �أو ما �صار ُي�سمى يف امل�ستقبل بـ
“قطاع ال�شمال” (احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال) �أي�ضا م�ؤيدين جللب تعبان دينق �إلى جوبا،
وم�ؤيدين عموما للتخل�ص من م�شار وباقان اموم �أوكيج وا�ستبدالهم بجيم�س واين �إيغا وتعبان دينق،
اللذين يعتربونهما معادين للخرطوم 57.ويف غ�ضون ذلك ،كان م�شار نف�سه م�ؤيدا ملنح تعبان دينق من�صبا
58
على امل�ستوى الوطني بهدف ا�ستدراجه �إلى خارج الوالية.
بد�أ تعبان دينق من موقف �ضعيف ومنعزل� ،إلى حد كبري ،يف والية الوحدة ،يف التقرب من م�شار والعودة
�إليه .ويف �أواخر عام  ،2010وقبل اال�ستفتاء ال�شعبي على حق تقرير امل�صري ،عقد القادة ال�سيا�سيون
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان من والية الوحدة م�ؤمتر م�صاحلة ناجح ،ت�صالح خالله تعبان دينق مع
م�شار ،بل وحتى مع غوين مونيتويل ،رغم �أن م�صاحلته مع الأخري كانت م�ؤقتة نوعا ما .وقال م�شار �أنه
�أقنع تعبان دينق يف حينها بعدم الرت�شح لفرتة �أخرى كحاكم للوالية .وقالت تيني �أن امل�صاحلة زادت من
�شعبية تعبان دينق و�ساعدته على تعبئة ناخبي والية الوحدة لال�ستفتاء ،ولكنها كانت �أي�ضا بداية االن�شقاق
59
بني تعبان و�سيلفا ،نظرا خلوف الأخري من قيام جبهة �ضده يف والية الوحدة.
كان اخلطر الذي يواجه حكومة كري ،التي تزايد تهمي�شها مل�شار ،هو �أنه وبدون تعبان دينق املخل�ص؛
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ف�إنه لن يعد هناك من �أحد م�ؤثر يف الوالية ميكنه الوقوف يف وجه نائب الرئي�س .و�أدى التقارب بني
تعبان دينق وم�شار �إلى عزلة �آخر امل�ؤيدين املتبقني للحاكم ،والذين كانوا خمل�صني يف والئهم للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف جوبا .ومت عزل املفو�ض القوي ملقاطعة باريانغ� ،ستيفن مابيك النغ بيلكوي،
من من�صبه يف نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2012بناء على طلب جمتمع مقاطعة باريانغ ،حيث ذهب الحقا
�إلى جوبا ملطالبة كري من اجل عزل تعبان دينق 60.ومل يكن من ال�صعب معرفة ال�سبب؛ فاحلاكم كان
ي�سافر �إلى اخلارج مع املن�شق ازيكيل لول غاتلواك (الذي �أ�صبح الحقا واحد من بني  11معتقال من
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان) ،من الداعني بني جاليات �شتات جنوب ال�سودان يف الواليات املتحدة
الأمريكية و�أ�سرتاليا �إلى وجوب عدم تر�شح كري لوالية ثانية .ويف الوقت نف�سه ،كانت قوات نوير بل يف
61
ال�سودان ،بقيادة بابيني مونيتويل� ،أي�ضا تتفاو�ض على عودتها وتطالب بر�أ�س تعبان دينق.
يف النهاية ،قام كري بعزل تعبان دينق يف يوليو /متوز  ،2013كجزء من حملة ف�صل مت ت�صميمها
بهدف تعزيز قاعدته ال�شعبية يف مواجهة حتدي م�شار 62.ووفقا لأقوال �أجنلينا تيني ،فقد بد�أ لعاب غوين
مونيتويل ي�سيل 63.وبالفعل ،ف�إن القائم بت�صريف �أعمال والية الوحدة مل يكن �سوى غوين مونيتويل ،بوجود
مابيك النغ نائب ًا له 64.ومل يكن هذا التعيني مفاجئا كما يبدو؛ فعداء غوين مونيتويل مل�شار يعود �إلى �أيام
احلرب الأهلية الثانية ،و�إلى ال�صراع على ال�سلطة يف والية الوحدة؛ �إ�ضافة �إلى ال�سخط ب�سبب املناف�سة
على احلكم يف عام  ،1997عندما قام م�شار بدعم تعبان دينق .وبالنظر �إلى امل�س�ألة من منظور �أو�سع،
ف�إن حتالف تعبان دينق مع كري كان م�ؤقتا ،فقد كان و�سيلة لتعبان دينق للو�صول �إلى احلكم ،وو�سيلة لكري
لتحجيم م�شار ،ولكنه مل يكن حتالفا يتمتع ب�أ�سا�س دائم ،وخ�صو�صا عندما انقلبت والية الوحدة على هذا
التحالف يف �أعقاب انتخابات عام  ،2010التي و�ضعت تعبان دينق يف و�ضع غري مريح.
خالل احلرب الأهلية الثانية ،ا�ستخدم غوين مونيتويل وباولينو ماتيب رعاية اخلرطوم كو�سيلة
للهيمنة على والية الوحدة؛ ويف الأزمة الراهنة ،ي�ستخدم غوين مونيتويل وم�ؤيدوه دعم جوبا لنف�س الغايات
تقريبا .ومثلما ا�ستخدم كري تعبان دينق �أوال ،ثم غوين مونيتويل للمحافظة على ال�سيطرة على والية
الوحدة �ضد جتاوزات م�شار ،كذلك فعل غوين مونيتويل با�ستخدام اخلرطوم �أوال ثم جوبا لل�سيطرة على
الوالية داخليا .والهدف اال�سرتاتيجي لغوين مونيتويل هو ال�سلطة يف والية الوحدة ،ولي�س الهيمنة الوطنية.
ولفرتة م�ؤقتة من الزمن على الأقل ،فقد كان قادرا على العمل �إلى جانب �أي �شخ�ص ميكن �أن ي�ساعده
على امل�ضي قدما يف هذا امل�شروع.
ومع عودة غوين مونيتويل عاد مابيك النغ ،املعني م�ؤخرا كنائب للحاكم .ويف مطلع �أبريل /ني�سان
 ،2013قبل اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،التنظيم املتمرد املكون ب�شكل كبري من نوير بل،
والذي �شكل قوات امليلي�شيا الرئي�سية املدعومة من اخلرطوم يف الفرتة ما بني عامي  ،2013-2005قبل
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العفو الذي تقدم به كري ،والتقت جمموعة من ال�ضباط ،من بينهم بابيني مونيتويل ،العميد ال�سابق يف
القوات امل�سلحة ال�سودانية و�شقيق نغوين مونيتويل ،مع كري يف جوبا للبدء يف دمج قواتهم .و�أ�صبح بابيني
مونيتويل ،الذي مت تن�صيبه فريقا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف نوفمرب /ت�شرين الثاين ،2013
نائب رئي�س الأركان للتوجيه املعنوي يف �أكتوبر /ت�شرين الأول ( 2015ا�ستقال بعد عام واحد) ,وكانت
قوات جي�ش حترير جنوب ال�سودان ال�سابق ،الذين كان �أغلبهم من نوير بل ،هي الراغبة يف القتال من
اجل حكومة جمهورية جنوب ال�سودان يف �أعقاب ان�شقاق �أغلبية الفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان يف بانتيو وربكونة يف دي�سمرب /كانون الأول  65 .2013وبح�صول كري على دعم مونيتويل ،فقد
ح�صل �أي�ضا على جي�ش اكرث جدارة بالثقة من قوات النوير يف الفرقة الرابعة ،وهو جي�ش يربهن على مدى
�أهميته ع�سكري ًا يف ال�صراع يف والية الوحدة خالل الفرتة ما بني .2015-2013
ن�شاط امللي�شيات يف الفرتة ما بني 2013-2005
يف �أعقاب �إعالن جوبا عام  ،2006مت دمج غالبية جنود قوات دفاع جنوب ال�سودان يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان .غري �أن بع�ض جنود قوات دفاع جنوب ال�سودان بقيت مع القوات امل�سلحة ال�سودانية ،يف
عملية �شجعها جهاز املخابرات ال�سوداين (يونغ� ،2006 ،ص .)28ويف الوقت الذي ان�ضمت فيه بع�ض تلك
القوات �إلى �أجزاء الوحدات املتكاملة امل�شرتكة من القوات امل�سلحة ال�سودانية التي فر�ضها اتفاق ال�سالم
ال�شامل للحفاظ على ال�سالم يف جنوب ال�سودان خالل الفرتة ما بني  ،2011-2005بقي البع�ض الآخر يف
66
ال�سودان ،حتت �إمرة بابيني مونيتويل.
وكان هذا الرتتيب مالئما بالن�سبة للخرطوم لأنه يعني امتالك حكومة ال�سودان لقوات بالوكالة ميكنها
ال�ضغط �أو الت�شوي�ش بها على حكومة جنوب ال�سودان .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن وجود قوة ظلت قوة خارجية
بالن�سبة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كان مالئم ًا لباولينو ماتيب ،لأنها �شكلت نوعا من ال�ضمان ،يف
67
حال تع ّر�ض قواته للهجوم داخل جنوب ال�سودان.
ويف بداية عام  ،2007كان الو�ضع يف مقاطعة مايوم متوترا .فاملقاطعة مل تخ�ضع �أبدا ل�سيطرة اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،واعلى ال�ضباط رتبة بني نوير بل ،باولينو ماتيب ،كان يف جوبا .وخ�شي نوير بل
�أن يتم تهمي�شهم يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية اجلديدة لوالية الوحدة ،وخ�صو�صا مع تويل تعبان دينق احلكم،
وهو �صاحب تاريخ طويل من ال�صراع مع مايوم .وت�صاعد التوتر خالل الفرتة ما بني عامي ،2007-2005
حيث مل حت�صل املقاطعة على �أي �أموال للتنمية من بانتيو .وبعد �إعادة انتخاب تعبان دينق يف عام ،2010
مت �إجراء حملة لنزع ال�سالح يف والية الوحدة ،بزعم �أنها كانت حت�ضري ًا لال�ستفتاء الذي �سيجرى يف
يناير /كانون الثاين  2011ب�ش�أن االنف�صال .وعلى �أر�ض الواقع ،ا�ستهدفت حملة نزع ال�سالح اجلماعات
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التي �شعر تعبان دينق ب�أنها ت�شكل تهديدا ،مبا يف ذلك نوير بل .وات�سمت العملية يف مرات عديدة بالعنف
مما جلب املزيد من املظامل �ضد اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف مقاطعة مايوم.
�أثبت انتخاب تعبان دينق املتنازع حوله �أنه كان نقطة حت ّول بالن�سبة لعدد من قادة اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ،مبن فيهم ماثيو بوجلانغ وكولت�شارا نيانغ وجيم�س غاي يوا�ش ،الذين عرثوا على ق�ضية
م�شرتكة مع القادة الذين ظلوا على والئهم للقوات امل�سلحة ال�سودانية بعد �إعالن جوبا ،مثل بابيني
مونيتويل وكارلو كول ،اللذان بقيا يف اخلرطوم عند اندالع التمرد 68.وكان العديد من ه�ؤالء القادة من
نوير بل؛ �أما الآخرون مثل كارلو كول -الذي ينحدر من نوير جيكاين وزوجته من نوير بل -وجيم�س غاي
69
يوا�ش ،الذي ينحدر من نوير ليك ،فقد حاربوا مع بيرت قديت �أو مع باولينو ماتيب خالل احلرب.
ينحدر ماثيو بوجلانغ من نوير بل من ع�شرية نيانغ مالو من كوا�ش ،مثل بابيني وغوين مونيتويل .وقبل
االن�ضمام �إلى التمرد �ضد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف عام  ،2010عمل على التوايل ،حتت القيادة
املتعاقبة لكل من باولينو ماتيب وبيرت قديت ،عمه ،والذي ان�ضم معه �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف عام  .1999ويف عام  ،2010كان هو امل�س�ؤول عن مركز تابع للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان للأبطال
املعاقني يف بواث ،يف جنوب مقاطعة مايوم .يف ذلك الوقت ،كانت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
من غري نوير بل حتاول نزع ال�سالح املوجود يف مع�سكرات املوا�شي التابعة لنوير بل .وقد �أطلقوا نريان
�أ�سلحتهم على مع�سكر ما�شية تعود للزعيم الروحي قاتدينغ� ،أو موت توراه نياويه نهيال لوام ،الزعيم
الروحي الأ�شهر يف والية الوحدة ،مما �أدى �إلى �إ�صابة �أحد �أبنائه وترك الزعيم الروحي ي�صارع املوت.
غري �أن الزعيم الروحي ،الذي ُوجدت ثمانية ثقوب ر�صا�ص يف جالبيته ،مل ي�صب ب�أي �أذى؛ الأمر الذي
ن�سب �إلى قواه ال�سحرية.
بعد �أن �سمع بوجلانغ ابن �أخ قاتدينغ ما ح�صل ،وعلى الأرجح يف حماولة لتجنب نزع �سالحه �شخ�صيا،
انتقل مع القوات املوالية له من بواث �إلى مع�سكر املا�شية الذي ميلكه الزعيم الروحي دون تلقي �أوامر
بذلك .و�أر�سل قائد الفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،جيم�س غدويل ،زعيم نوير بل
الرئي�سي املتحالف مع تعبان دينق ،قوات ًا حتت قيادة مايكل ماكال كول ،وهو �أي�ضا من نوير بل ،العتقال
بوجلانغ 70.وبعد معركة ق�صرية ،ف ّر بوجلانغ �إلى بابيني طلب ًا للحماية مع العديد من اجلنود 71.وبعد هذه
اال�شتباكات الأولية مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،شرع بوجلانغ يف �إجراء مفاو�ضات مع جون
ميدينغ غاتدويل ،الذي كان حاكم ًا ملقاطعة مايوم يف ذلك احلني ،لإعادة دجمه يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .وقام بتجميع قواته يف بيام رياك بانتظار �إعادة الدمج.
�أما ما حدث الحقا ف�إنه �أمر خمتلف عليه .فمن الوا�ضح �أن قوات بوجلانغ ا�صطدمت جمدّدا مع
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ومت التخلي عن خطط �إعادة الدمج .وح�سب �أقوال قديت ،ف�إن احتمال
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انخراط قوات بوجلانغ يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كان ي�شكل خطرا على تعبان دينق -لأنه
�سيعزز موقف غوين مونيتويل -ولذلك فقد امر ب�شن هجوم على قوات بوجلانغ.72
وبغ�ض النظر عن �سبب املواجهات ،ف�إنها عززت من دعم نوير بل لقادة التمرد .وقد حاول تعبان
دينق نزع �سالح نوير بل يف مقاطعة مايوم؛ ويف الوقت نف�سه هاجمت قواته (مبا يف ذلك الدبابات)
منزل باولينو ماتيب يف بانتيو وقتلت بع�ض �أقاربه و�أدت �إلى فرار حر�سه امل�سلحني �إلى ال�سودان .ووفقا
لبيرت قديت ،ف�إن هذا الأمر هو �سبب مر�ض باولينو الذي �أدى �إلى وفاته 73.ونتيجة �شعور قديت بالغ�ضب
ملا حدث ملاتيب وكيفية معاملة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لنوير بل ،ان�شق (قديت) عن اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف �أبريل /ني�سان  2011واعلن ت�أ�سي�س حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان.
و�أعلن نف�سه قائدا لهذا التنظيم ،الذي دمج فيه قوات بابيني مونيتويل وماثيو بوجلانغ وكولت�شارا نيانغ
وجيم�س غاي يوا�ش وكارلو كول.
ينحدر قديت من نوير بل من مقاطعة مايوم وقد كان قائدا نافذا خالل احلرب الأهلية الثانية ،حيث
بد�أ يف حركة/جي�ش وحدة جنوب ال�سودان حتت قيادة ماتيب 74.بعد �أن بد�أ قديت حياته الع�سكرية يف
فرقة ع�سكرية �سودانية مت �إر�سالها �إلى العراق لدعم النظام «العربي ال�شقيق» �ضد ايران يف الفرتة ما بني
عامي  ،1983-1981و�أثبت امتالكه لقدرة مذهلة على تغيري الوالء وحارب مع اخلرطوم و�ضدها .و�أهم
من ذلك� ،أنه ان�شق عن حركة/جي�ش وحدة جنوب ال�سودان يف عام  -1999ال�سنة التي �صارت تعرف با�سم
(�سنة قديت �ضد ماتيب) -وهاجم قوات باولينو ماتيب حول حقول النفط التي كان هو نف�سه يحميها قبل
ذلك بفرتة ق�صرية .غالب ًا ما تكون حتوالت قديت ال�سريعة يف الدعم تاكتيكية اكرث منها ا�سرتاتيجية.
وو�صف �سيا�سي بارز يف جنوب ال�سودان قديت ب�أنه «فرا�شة تتنقل من �شجرة �إلى �أخرى ومن فرع �إلى �آخر،
ولكنها تطري �إلى الأعلى» 75.ولطرح الأمر ب�شكل �أكرث و�ضوحا ،ف�إن قديت كان معروفا بتبديل الوالءات يف
نزاع ما يفتدي عملية هروبه ويح�صل على رتبة �أعلى �أو ك�سب موارد �أكرث مما عند اجلانب الذي تخلى
عنه .ولكن رغم التغري املتكرر يف والئه ،كان قديت -وال يزال -معروفا كقائد ع�سكري مرهوب اجلانب
وموهوب.
وجدت حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان دعما جاهزا من حكومة ال�سودان .و�سافر قديت من
76
نريوبي �إلى اخلرطوم ّ
ونظم توريد �أ�سلحة وذخرية �إلى حركة التمرد الوليدة قبل الإعالن عن مولدها.
وبالن�سبة للخرطوم ،فقد كان الأمر عودة �إلى عادة قدمية؛ حيث ميكن ا�ستخدام حركة /جي�ش حترير
جنوب ال�سودان ك�أداة تخريب لل�ضغط على حكومة جمهورية جنوب ال�سودان خالل الأحداث التي ت�سبق
الإعالن الر�سمي عن اال�ستقالل يف يوليو /متوز  .2011كما �أن املتمردين ي�ضمنون بقاء خطر تزايد
الأعمال العدائية يف جنوب ال�سودان ماث ًال �أمام كري .وكان هذا �أمر له �أهميته اخلا�صة بالن�سبة حلكومة
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ال�سودان ،التي اجتاحت �أبيي بعد �شهر من ت�شكيل حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان والتي كانت بحاجة
�إلى �ضمان عدم قيام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بعمليات انتقامية  77.وبعد ا�ستئناف احلرب يف
جنوب كردفان ،مت �أي�ضا ن�شر قوات حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان وحاربت �ضد احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال� ،إلى جانب القوات امل�سلحة ال�سودانية خ�صو�صا يف املعارك احلا�سمة يف كرونغو
78
يف كادوقلي وجاو على احلدود بني والية الوحدة وجنوب كردفان.
وبعد فرتة ق�صرية من ت�شكيل حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان ،قام بيرت قديت وكارلو كول وبل
غاتكوث ب�إ�صدار �إعالن مايوم .واتهموا فيه اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بالقبلية والف�ساد الفاح�ش
ودعوا �إلى حل احلكومة (حركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان .)2011 ،وقام امل�س�ؤولون احلكوميون
بعزل قديت باعتباره من�شقا تكررت ان�شقاقاته مدفوعا مبطامعه ال�شخ�صية 79.وزادت الأحداث الالحقة
من م�ستوى العداء بني �إدارة الوالية و�أهايل مايوم .وبد�أت قوات قديت بالتجنيد يف �أبيامنوم ومايوم ،قبل
�شن �سل�سلة من الهجمات على مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وخ�صو�صا يف مانكني ومايوم يف
نهاية �أبريل /ني�سان .ويف حركة تُنب�أ بتكتيكات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان خالل النزاع احلايل ،مت
منع اجلهات الإن�سانية من الو�صول �إلى مايوم ،بالرغم من احلاجات امللحة لآالف النازحني .وقد خلق هذا
التكتيك ف�ضاء ًا ملعاقبة من اعتربو م�ؤيدين لقديت من خالل احلرمان املتعمد من امل�ساعدات الإن�سانية.
وا�ستمر القتال من نهاية �شهر �أبريل /ني�سان وحتى �شهر مايو� /أيار  ،2011ب�شكل رئي�سي على طول
طريق مايوم -مانكني .وقام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بنقل الفرقة الثالثة والفرقة اخلام�سة من
بحر الغزال �إلى مايوم ملواجهة قديت� ،إ�ضافة �إلى قوات الفرقة الثالثة يف كو�ش .و�شاركت القوات احلكومية
يف العقوبة اجلماعية لنوير بل .واتهم حاكم مقاطعة مايوم يف حينها ،ت�شارلز مات�شينغ كول ،اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ب�إحراق ما يزيد على  7.000منزل يف املقاطعة (�سودان تربيون.)2011a ،
ومت ا�ستدعا�ؤه �سريعا �إلى بانتيو ،حيث طلب منه تعبان دينق الرتاجع عن مزاعمه .وبعد فرتة ق�صرية من
رف�ضه لذلك ،مت عزله من من�صبه .و�أكدت �إفادات عدد من ال�شهود قيام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
80
ب�إحراق املنازل ونهب جم ّمعات املنظمات غري احلكومية واملنازل.
ورغم �أن حدة املواجهات مل تدم طويال� ،إال �أن عواقبها بالن�سبة لل�صدع الذي �أدثته بني نوير بل
وحكومة تعبان دينق �ستكون طويلة الأمد .ويف يوليو /متوز � ،2011سافر قديت �إلى الأردن ،بحجة العالج.
ولكنه ،يف الواقع ،التقى مببعوثني من طرف �سيلفا كري وذهب �إلى نريوبي ،حيث تفاو�ض على �شروط �إعادة
ان�ضمامه �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف � 3أغ�سط�س� /آب ،قام بتوقيع اتفاقية �سالم مع حكومة
جمهورية جنوب ال�سودان يف جوبا ،ليعود بذلك �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان برتبة لواء (�سودان
81
تربيون. )2011b ،
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وقد قام قديت بالتفاو�ض فقط على عودته �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف حني وقف بقية
قادة حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان بعيد ًا حمتفظني با�سم حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان.
وكان هناك نوع من الغ�ضب ب�سبب انقالب قديت املفاجئ ،وخ�صو�صا بالنظر �إلى معاملة اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان لنوير بل يف مايوم .ويف �أعقاب تخلي قديت عن احلركة ،تولى غاي يوا�ش زمام القيادة
و�أ�صبح بابيني مونيتويل (�صهر قديت) نائبا له .ورغم احتفاظ القوات مب�ستوى جيد ن�سبيا من الت�سليح،
بف�ضل عالقات بابيني مونيتويل الوثيقة بالقوات امل�سلحة ال�سودانية ،فقد ظلت الأو�ضاع هادئة بقية عام
 82 .2011غري �أن عدة مواجهات وقعت بني ه�ؤالء املقاتلني واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف مقاطعة
مايوم يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2011و�أماكن �أخرى يف والية الوحدة يف �أبريل /ني�سان  ،2012عندما
بلغ التوتر بني القوات امل�سلحة ال�سودانية واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أ�شده ،نتيجة احتالل اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان لهجليج ،وهو احد مواقع �إنتاج النفط ال�سودانية يف كردفان بالقرب من احلدود
83
مع والية الوحدة.
و�شهد ال�شطر الثاين من عام  2012حت�سن ًا يف العالقات بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،و�أ�صبحت
القوات امل�سلحة ال�سودانية �أقل رغبة يف تقدمي �إمدادت حلركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان .ويف غ�ضون
ذلك ،كانت هناك خالفات على القيادة بني القادة املتبقني يف احلركة .وبالفعل ،ف�إن القتال بني كولت�شارا
نيانغ وماثيو بوجلانغ ،الذي �أ�شعل فتيله ال�صراع بني غاي يوا�ش (من نوير ليك مثل كولت�شارا) وبابيني
مونيتويل؛ �أدى �إلى مقتل كولت�شارا نيانغ .ومت اعتقال غاي يوا�ش يف اخلرطوم يف �سبتمرب� /أيلول ،2012
84
وتولى بابيني مونيتويل قيادة احلركة.
ويف �أبريل /ني�سان  ،2013كان نفوذ تعبان دينق يف والية الوحدة ي�ضعف ،و�أ�صبحت ال�صراعات
احلدودية بني ال�سودان وجنوب ال�سودان �أقل حدة مما كانت عليه يف العام املا�ضي ،وقبل بابيني مونيتويل
عر�ض العفو الذي قدمه كري يف مطلع ال�شهر .ووفقا لأقوال بابيني مونيتويل ،فقد طلبت حكومة ال�سودان
ا�ستعادة “�أ�سلحتها الثقيلة و�شاحناتها” مقابل املال ،ولكن حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان رف�ضت
العر�ض وهددت بالقتال وطالبت بفر�صة �أخرية للهجوم على بانتيو ويف نهاية املطاف خدعت داعميها
ال�سودانيني .فقد عاد املقاتلون �إلى مايوم ب�سالم ولكنهم م�سلحون ت�سليح ًا كام ًال �إذ معهم  100مركبة
مزودة بر�شا�ش  PKMوما ال يقل عن  1.200رجل حتت قيادة ماثيو بوجلانغ 85.وزعمت حركة /جي�ش
حترير جنوب ال�سودان �أنها ت�ضم ما جممله  3.700مقاتل -مبا يف ذلك من مت جتنيدهم بعد عودتهم �إلى
مايوم -جاهزين لالندماج يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وقد مت دمج قادة احلركة مبكرا ،فبابيني مونيتويل �أ�صبح فريقا ،يف حني ح�صل كل من ماثيو بوجلانغ
وكارلو كول على رتبة لواء و�أ�صبح � 5ضباط �آخرين برتبة عميد (مت ترفيع بع�ضهم الحقا �إلى رتبة لواء).
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�أما دمج قوات حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان فقد ا�ستغرق وقتا �أطول بكثري؛ فقد كان من املقرر
دجمهم قبل فرتة ق�صرية جدا من �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على بانتيو يف
�أبريل /ني�سان  .2014ومل يتم ا�ستئناف العملية �إلى �أن ا�ستعاد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ال�سيطرة
على عا�صمة الوالية يف ال�شهر التايل واكتملت العملية يف فرباير� /شباط  2015بدمج  5.000مقاتل
86
(�سودان تربيون. )2015i ،
ولكن ثبت �أن وجود قوات حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان لها قدر كبري من الأهمية بالن�سبة
للجهود احلربية حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان يف والية الوحدة .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن �أحداث
دي�سمرب /كانون الأول � 2013أعطت غوين مونيتويل وحركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان الفر�صة لب�سط
�سيطرتهما يف الوالية وتهمي�ش تعبان دينق ورياك م�شار� ،أعدائهما من احلرب الأهلية الثانية.
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 -3ال�صراع يف والية الوحدة2015-2013 ،

بداية ال�صراع
(دي�سمرب /كانون الأول  -2013يناير /كانون الثاين )2014

تفتيت الفرقة الرابعة

يف  15دي�سمرب /كانون الأول  ،2013ويف �أعقاب االجتماع ال�صاخب ملجل�س التحرير الوطني للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،اندلع القتال و�سط احلر�س الرئا�سي يف جوبا .وان�شق اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان :فبع�ض القوات دعمت رئي�س جنوب ال�سودان �سيلفا كري ،يف حني دعمت قوات �أخرى رياك م�شار،
النائب ال�سابق للرئي�س ومن �سي�صبح قريبا قائد حركة التمرد .و�سرعان ما خرج القتال عن ال�سيطرة
ومع حلول �صباح اليوم التايل وبعد هزمية قوات م�شار ،حتركت القوات املوالية للحكومة نحو الأحياء التي
ي�سكنها النوير يف جوبا ،متنقلة من بيت �إلى بيت لتخطف وتقتل املدنيني النوير 87.وانت�شرت �أخبار القتل

دبابة حكومية مهجورة يف م�ستنقع بالقرب من حقول النفط يف ثار جاث ،يونيو /حزيران  .2017جريوم توبيانا©
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�سريعا يف �أرجاء الدولة وت�شكلت معار�ضة حديثة للحكومة احتجاجا على الأحداث يف جوبا.
ويف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013بعد يومني فقط من بدء عمليات القتل يف العا�صمة ،اتخذ قائد
الفرقة الرابعة يف والية الوحدة ،جيم�س كوانغ كول� ،إلى جانب العديد من �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان يف بانتيو -وجميعهم من النوير -قرارا باالن�ضمام �إلى املعار�ضة حتى “ال يخونوا جماعتهم”،
كما قال �أحد ال�ضباط .وكان هذا القرار رد فعل مبا�شر على ما حدث يف جوبا ،حيث “مت قتل �أقارب”
العديد من النوير من والية الوحدة ح�سبما قال رياك م�شار .وقالت اجنلينا تيني �أن ما حدث يف جوبا
�أجرب كل من يحمل �ضمريا �إلى اتخاذ موقف 89.و�أقر م�س�ؤول من الدينكا يف والية الوحدة �أن انت�شار رقعة
ال�صراع لي�صل �إلى والية الوحدة كان رد فعل على عمليات القتل يف جوبا� .إن ما �أدى �إلى ت�صعيد هذه
احلرب هو الهاتف .ف�أنت يف بانتيو وتتلقى مكاملة هاتفية تفيد ب�أن عائلتك قتلت يف جوبا .فماذا �سيكون
90
ردك على هذا؟.
و�أ�شار العديد من املخربين �أن منط رد الفعل وال�سرعة غري العادية التي انت�شرت بها الأخبار
(وال�شائعات) كانت متثل عنا�صر االختالف الرئي�سية عن احلرب الأهلية الأخرية .ف�سرعة االت�صاالت
وحدة امل�شاعر جتاه جوبا جعلت من جهود بناء ال�سالم املحلي �أمرا �صعبا .وكما قال �أحد مفكري النوير:
ِ
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“اليوم لي�س مثل احلرب الأهلية الأخرية ،فهذه احلرب �إجبارية لأن �أقاربنا قتلوا يف جوبا”.
كان قديت يف بور ،يف والية جونقلي ،كقائد للفرقة الثامنة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان عندما
بد�أت عمليات القتل يف جوبا .وقد قال:
88

“عندما وقعت اال�شتباكات يف جوبا ،قتل �سبعة من �أبنائي ،مبن فيهم ماج� .ستيفن رياك ،الذي
كان يف الدفاع اجلوي على �أيدي “النمور” (�أفراد احلر�س الرئا�سي) واملالزم بيرت غارجام،
الذي كان يف الأمن .وكان تعبان دينق ورياك م�شار فارين .مل تكن لدينا خطة �أو تن�سيق ،ولكن
وجدنا �أننا مع بع�ضنا البع�ض لأننا جميعا �شعرنا بالغ�ضب جتاه عمليات القتل .وقلت لنف�سي �أننا
92
�إذا التزمنا ال�صمت ف�سينتهي �أمرنا كنوير”.
وبد�أ قديت حملة مترد �ضد احلكومة يف  18دي�سمرب /كانون الأول� ،آخذا معه كل عنا�صر الفرقة
الثامنة تقريب ًا ،و�سيطر �سريعا على بور.
وزعم م�شار �أن رد فعل النوير يف والية الوحدة على عمليات القتل يف جوبا كان نوعا ما �أبط�أ و�أكرث
اعتدا ًال مما يف جونقلي ،حيث “قام قديت باتخاذ �إجراءات حتى دون معرفة مكان وجودنا (م�شار وتيني).
وهو يعزي ذلك �إلى حقيقة �أن جيم�س كوانغ كان من بني قلة من �ضباط النوير� -إلى جانب رئي�س الأركان
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يف ذلك احلني ،جيم�س هوث ماي -الذين ظلوا خمل�صني للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان خالل احلرب
الأهلية الثانية .وي�شري �آخرون �إلى �أن كوانغ تزوج امر�أة من الدينكا .وكما الحظ جيم�س هوث ،ف�إن جيم�س
كوانغ كان جمربا على التمرد ومل يكن لديه خيار .حيث كان من املمكن �أن يقتل على �أيدي جنود الدينكا �أو
على �أيدي النوير لو ينحو �إلى طرف .و�أكد العديد من قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
هذه الر�ؤية؛ حيث �أ�شار �أحدهم �إلى �أن “كوانغ ان�ضم �إلينا بالقوة .وقد �أجربه �ضباطه على القيام بذلك
و�إال فكانوا �سيقتلونه .و�أفاد وانغ ت�شوك ،نائب جيم�س كوانغ� ،أنه قال لرئي�سه “�أعلن ان�ضمامك للمعار�ضة
و�إال �سنقتلك” .وح�سب �أقوال وانغ ت�شوك ،ف�إن كوانغ كان على و�شك الذهاب �إلى جوبا ومل يرغب بالتخلي
93
عن �سيلفا كري ولكننا �أجربناه على االن�ضمام �إلى املعار�ضة.
ويف وقت وقوع �أحداث جوبا ،كان قوام الفرقة الرابعة يبلغ  11.000رجال ،وان�ضم  4.000منهم،
وكلهم من النوير� ،إلى قوة التمرد اجلديدة .يف حني ابتعد �آخرون لعدم رغبتهم يف القتال� ،أما قوات
الدينكا -ومعهم املدنيني من الدينكا -فغادرو بانتيو �إلى �أبيامنوم �أو باريانغ (مقاطعات الوالية ذات
94
الأغلبية من الدينكا) �أو جل�أوا �إلى قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة.
يف البداية ،بقيت بع�ض العالقات الأخوية يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف �أعقاب عمليات
القتل احلكومية التي ا�ستهدفت مدنيي النوير يف جوبا ،خ�شي العديد من الدينكا يف والية الوحدة �أن
ي�صريوا هدفا للهجمات االنتقامية؛ ومنذ  17دي�سمرب /كانون الأول طالب موظفو بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان من الدينكا ب�إخالئهم .وقد �ساعد �ضباط النوير يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف �أحيان كثرية يف �إخالء زمالئهم .ويف  20دي�سمرب /كانون الأول ،قام �ضباط الفرقة الرابعة من
النوير بتزويد نظرائهم من الدينكا واال�ستوائية بثماين �سيارات وحر�س مكون من �أفراد من النوير يف
ال�شرطة الع�سكرية ،حتى يتمكنوا من الذهاب �إلى �شمال بحر الغزال 95.وقد رف�ض بع�ض �صغار �ضباط
الدينكا املغادرة.
واجه الذين غادروا �صعوبات يف العبور .فقد قام �أحد ال�ضباط من الدينكا يف القافلة باطالق النار
يف �سوق مايوم وقتل اثنني من املدنيني النوير .وردا على ذلك ،قام �شباب النوير بتدمري �إحدى �سيارات
القافلة يف مايوم وقتل بع�ض الدينكا الذين هربوا من ال�سيارة .وقتل بع�ض النوير املرافقني للقافلة عند
و�صولها �إلى �أبيامنوم .ولإظهار نوع من م�شاعر الإخاء �شبيه مبا يف فعله �ضباط النوير يف بانتيو ،قام
�ضباط الدينكا يف �أبيامنوم ب�إخالء بع�ض اجلنود من النوير ونقلهم �إلى عا�صمة الوالية.
ونتيجة للعدد الكبري من االن�شقاقات يف بداية النزاع ،مل تعد الفرقة الرابعة متثل قوة قتالية م�ؤثرة
بالن�سبة حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان .وكان لهذا الأمر عواقب طويلة الأمد على والية الوحدة .فعلى
امتداد ال�صراع احلايل ،ظلت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان تعتمد ع�سكريا على قوات نوير بل يف
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جي�ش حترير جنوب ال�سودان ال�سابق التابعة ملاثيو بوجلانغ وبابيني مونيتويل وقوات الفرقة الثالثة والفرقة
اخلام�سة من بحر الغزال واملتمردين ال�سودانيني 96.وح�سب التحليل الذي �سريد �أدناه ،ف�إن االعتماد على
جي�ش حترير جنوب ال�سودان ال�سابق �أدى �إلى �أن يحكم قادة نوير بل �سيطرتهم على قمة هيكل ال�سلطة
يف والية الوحدة.
ومع ت�صاعد التوتر يف بانتيو ،حاولت العديد من قيادات النوير احليلولة دون وقوع عمليات قتل عرقية.
وبينما ان�ضم جيم�س كوانغ �إلى املعار�ضة ،ف�إنه �ساعد �أي�ضا يف �إخالء جنود الدينكا وان�ضم �إلى غوين
مونيتويل ،حاكم والية الوحدة ،يف حماولة منع تف�شي العنف بني الدينكا والنوير .وكان حاكم الوالية يف جوبا
خالل الأحداث التي وقعت ما بني  17-15دي�سمرب /كانون الأول ،عندما قتل  8من ح ّرا�سه ال�شخ�صيني� ،إلى
جانب عدد غري معروف من نوير بل �آخرين .ونتيجة للتاريخ املت�ضارب لنوير بل يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ،وتاريخهم يف دعم وم�شاركة اجلماعات املتمردة يف جنوب ال�سودان منذ عام  ،2010فقد متنى
العديد من م�ؤيدي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ان�ضمام غوين مونيتويل ،بالإ�ضافة �إلى كل
من ماثيو بوجلانغ وبابيني مونيتويل� ،إلى املعار�ضة .ويف حالة قيامهم بذلك ،ف�إنهم ميكن �أن ي�ضعو قوات
حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان ،والتي مل يتم دجمها بعد يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف
خدمة حركة التمرد الوليدة وي�ضمنون هيمنتها الع�سكرية يف والية الوحدة .وقد �آلت قيادة حركة املعار�ضة،
’التي ُبنيت ب�شكل ع�شوائي‘ �إلى م�شار يف حني �صار تعبان دينق مفاو�ضها الرئي�سي يف �أدي�س �أبابا.
هرب غوين مونيتويل من جوبا �إلى بانتيو يف  18دي�سمرب /كانون الأول وطلب علنا من جمتمع النوير
عدم امل�شاركة يف عمليات القتل االنتقامية ) .(AUCISS, 2014, p. 170ووفقا لأقوال بع�ض احلا�ضرين،
ف�إنه قال “لقد ُقتل �أهلنا من (النوير) ،مبن فيهم حر�سي ال�شخ�صي .ماذا ميكننا �أن نفعل؟ ال تنتقموا”.
ُ
وذكر �أن جيم�س كوانغ �أراد �أن ين�ضم غوين مونيتويل �إلى املعار�ضة .ولكن احلاكم مل يرد �أن يتحالف
مع �سلفا ،الذي كان �أحد مناف�سيه الرئي�سيني على ال�سلطة يف والية الوحدة .وبوجود تعبان دينق الآن يف
�صفوف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ف�إن النزاع �أتاح لغوين مونيتويل الفر�صة لتثبيت
�سلطته يف الوالية ،وبالنظر �إلى حتطم الفرقة الرابعة نتيجة عمليات الفرار من اجلي�ش ،ف�إن جوبا تعتمد
عليه وعلى دعم حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان .ومبا �أن بيرت قديت ،الذي كان �أقوى قادة نوير بل
يف الوالية حتى تلك املرحلة -ان�ضم �إلى املعار�ضة يف جونقلي ،وبالتايل �أ�صبح خارج والية الوحدة م�ؤقتا،
ف�إن الأزمة ال�سيا�سية �أتاحت لغوين مونيتويل وقادة حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان ال�سابقني �أي�ضا
فر�صة تعزيز تفوقهم ال�سيا�سي و�سط نوير بل.
لي�س م�ستغرب ًا �أن يرف�ض احلاكم لقاء ال�ضباط املن�شقني .ويف الوقت نف�سه ،منع �ضباط النوير الأكرث
راديكالية ،بقيادة وانغ ت�شوك ،لقاء جيم�س كوانغ مع غوين مونيتويل ،خ�شية �أن يغري كوانغ ر�أيه ويعود �إلى
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اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وبالنظر �إلى �أن احلاكم وقادة الفرقة الرابعة كانا على طريف النقي�ض،
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وكالهما حا�ضر يف بانتيو ،ف�إن الو�ضع يف عا�صمة الوالية �صار غري حمتمل.
وبالرغم من جهود جيم�س كوانغ وغوين مونيتويل ،فقد ت�صاعدات التوترات يف بانتيو .ومثل ما حدث
يف �أي مكان �آخر يف جنوب ال�سودان ،ف�إن املواجهات الأولى وقعت نتيجة ال�شائعات وتزايد ال�شكوك ،ومن
ثم انفجرت خارج ال�سيطرة .ويف  16دي�سمرب /كانون الأول  ،2013ووفقا لأقوال م�س�ؤول حكومي حملي،
�أمر ماكال كول ،قائد العمليات يف الفرقة الرابعة ،ب�إعدام اثنني من اجلنود الدينكا اتهمهما مبحاولة
االن�شقاق ،ويف امل�ساء قام �شباب النوير املحليني بقتل  5مدنيني من الدينكا يف بانتيو .ويف اليوم التايل،
قام جنود النوير بقتل  6جنود من غري النوير ) .(AUCISS, 2014, p. 170ويف م�ساء يوم  18دي�سمرب/
كانون الأول� ،أُبلغ �أحد جنود النوير خرب ًا مفاده �أن جنود الدينكا قتلوا �شقيقه فذهب يبحث عنهم.
و�أطلق النار على جمموعة من اجلنود من بحر الغزال -احلر�س ال�شخ�صي ملقدم يف الفرقة الرابعة -يف
�إ�ستاد كرة القدم يف ربكونة ،بالقرب من ال�سوق .وقاموا بتبادل �إطالق النار و ُقتل � 8أ�شخا�ص .و�أدى
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هذا الهجوم �إلى تفجري هجمات �أخرى وتزايد التوتر بالرغم من دعوات غوين مونيتويل للتهدئة.
ويف نف�س امل�ساء ،ورد �أن اجلنود بد�أوا بنهب املحالت وقتل بع�ض املدنيني -جتار من دارفور وامر�أة من
النوير ) .(AUCISS, 2014, p. 171وبد�أ اجلنود من النوير وغري النوير يف الثكنات يف ربكونة بالتجمع
واالحت�شاد على �أ�س�س عرقية ،حت�سبا لتفاقم الأعمال العدائية.
ويف م�ساء يومي  19و 20دي�سمرب /كانون الأول  ،2013حدث �إطالق نار بني دينكا ونوير م�سلحني يف
بانتيو ،مبا يف ذلك داخل ثكنات الفرقة الرابعة ،حيث لقي �أحد ال�ضباط حتفه .وخالل هذين اليومني،
ورد �أن اجلنود النوير قاموا ب�أ�سر زمالئهم من الدينكا و�إعدامهم ) .(AUCISS, 2014, p. 171ويف 20
دي�سمرب /كانون الأول �أفادت منظمة �أطباء بال حدود بو�صول  42جريحا �إلى م�ست�شفى وزارة ال�صحة
يف بانتيو 99.وقام جنود ومدنيون بنهب بلدة و�سوق بانتيو واغت�صاب ن�ساء .وقام رجال �شرطة من الدينكا
والنوير با�شتباكات بني بع�ضهم البع�ض وعمليات �إطالق نار ع�شوائيا يف الهواء.
ووفقا لإفادات عدة �شهود ،فقد كان هناك حت ّول يف الأعمال العدائية �إذ تدهور الو�ضع .ففي البداية،
كان النوير امل�شاركون يف القتال ي�ستهدفون املدنيني الدينكا الذين ينتمون �إلى �أماكن �أخرى من الدولة،
ولي�س �إلى الدينكا من �أبيامنوم وباريانغ .ولكن التمييز بني الدينكا من والية الوحدة وغريهم من الأماكن
الأخرى مل يدم طوي ًال ،حيث �أن القتال يف باريانغ وا�ستهداف املدنيني النوير يف �شمال الوالية� ،صبغ
ال�صراع ب�صبغة عرقية مطلقة 100.ويف نحو  20دي�سمرب/كانون الأول ،قتل  6من �أفراد ال�شرطة من الدينكا
كانوا يف طريق عودتهم من ثار جاث �إلى منازلهم يف باريانغ ،يف حني قتل اثنان من رجال ال�شرطة من
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النوير من ييدا على يد دينكا م�سلحني �أثناء توجههم �إلى باريانغ.
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وعلى مدى الأيام القليلة التي تلت ذلك ،وقعت مواجهات يف بانتيو وباريانغ وربكونة وثار جاث وغريها
من الأماكن يف والية الوحدة .وحت ّول كان يف البداية يبدو كجو ي�سوده القلق ،نتيجة حالة ا�ستقطاب ال�سكان
يف جماعات عرقية ،لي�صري ا�شتباكات وا�سعة النطاق.
ويف  20دي�سمرب /كانون الأول� ،أعلنت جمموعة من ال�ضباط النوير نف�سها «معار�ضة» و�أر�سلوا ما
تبقى من زمالئهم من الدينكا �إلى بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (انظر الإطار  .)1ويف ذلك
امل�ساء ،رف�ضت الوحدة املدرعة ،التي ت�ألفت بالكامل من جنود من الدينكا ،التخلي عن الدبابات الثمانية

جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة متوجهون �إلى خطوط التما�س بعد �سماع �أ�صوات انفجارات قادمة من هناك ،يونيو/
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والأربعني املوجودة بحوزتها �إلى املن�شقني النوير ،وبد�أت  11دبابة ب�إطالق النار على احلامية .ويف �آخر
امل�ساء ،كانت الدبابات -ومعظم مدفعية الفرقة الرابعة -حتت �سيطرة املعار�ضة ،وهرب ما تبقى من
�سائقي الدبابات من الدينكا .وقد اتهم جيم�س كوانغ الحقا غوين مونيتويل -الذي ُذكر �أنه غادر �إلى جوبا
يف ذلك امل�ساء -مبحاولة قتله ،بالرغم من عدم وجود دليل على �أنه �أعطى الوحدة املدرعة �أوامر ب�إطالق
النار على الثكنات� .أما الدافع الفعلي للكتيبة املدرعة ف�إنه غري وا�ضح؛ فبع�ض املن�شقني النوير يزعمون
�أنهم تلقوا �أوامر من جوبا قبل �أن يطلقوا النار .تتحجج بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ب�أن الوحدة
املدرعة كانت حتاول بب�ساطة �شق طريقها للخروج من ربكونة.
بعد هذه املواجهات ،ويف ليلة  20دي�سمرب /كانون الأول� ،أعلن جيم�س كوانغ عن نف�سه كحاكم ع�سكري
لوالية الوحدة وان�ضم ر�سميا �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة 102.وبحلول  22دي�سمرب/
كانون الأول ،ا�ستولى املتمردون على بانتيو وربكونة و�أعلن جيم�س كوانغ عن ت�شكيل �إدارة مرحلية .ويف
 24دي�سمرب /كانون الأول� ،أفاد ال�صليب الأحمر يف جنوب ال�سودان ب�أنه ج ّمع  34جثة يف بانتيو و 82جثة
يف ربكونة 103.ولعبت حمطة الإذاعة املحلية دورا يف زيادة درجة التوتر يف الوالية .وبعد وقت ق�صري من
�إعالن جيم�س كوانغ نف�سه حاكما ع�سكريا ،بد�أت �إذاعة بانتيو �إف �إم  )(FMبالبث بلغة النوير لتحري�ض
104
املدنيني النوير على قتل الرجال من الدينكا واغت�صاب ن�سائهم ).(AUCISS, 2014, p. 135
واحل�صيلة النهائية لعدد القتلى يف هذه املواجهات الأولية التي وقعت يف عا�صمة الوالية غري معروف.

الو�ضع يف باقي الوالية
اندلع القتال يف العديد من املناطق الأخرى يف والية الوحدة ،مع ت�صاعد ال�سخط جراء عمليات القتل
التي وقعت يف جوبا.
تفجر الغ�ضب
الو�ضع يف بقية �أجزاء الوالية :اندلع القتال يف عدة مواقع �أخرى من والية الوحدة بعد ان ّ
حول عمليات القتل يف جوبا .ويف مقاطعة باريانغ ،يف �شمال الوالية ،اندلع القتال العرقي يف  17دي�سمرب/
كانون الأول يف ثكنات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف حفرة وتوما اجلنوبية 123.ويف دي�سمرب /كانون
الثاين ،ان�شقت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف باناكوا�ش ،التي حتر�س احلدود ال�سودانية �إلى
اجلنوب من حقول النفط املتنازع عليها يف هجليج ،وان�ضمت ب�شكل كامل تقريبا �إلى احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة و�سيطرت لفرتة وجيزة على تور �أبيود 124.ويف ذلك امل�ساء ،قام عمال النفط
من النوير بقتل عدد من زمالئهم من الدينكا ومن اال�ستوائيني يف قاعدة ت�شغيلية تابعة ل�شركة بايونري
الكربى لعميات البرتول بالقرب من حقل نفط الوحدة 125.ويف م�ساء  19دي�سمرب /كانون الأول ،وقعت
مواجهات يف حقل ثار جاث النفطي يف مقاطعة لري .وزعم مابيك النغ ،من دينكا بانارو من مقاطعة
 44م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

ال�صندوق  :1نقل الأ�سلحة الأممية �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
بعد فرتة وجيزة من مترد عنا�صر النوير يف الفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وا�ستيالئها
على بانتيو ،جل�أ اجلنود من غري النوير من ربكونة �إلى قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان املجاورة،
وجمعت قوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة �أ�سلحتهم وذخريتهم عند دخولهم .وتتفق عدة م�صادر
من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على �أن بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان �أعطت بع�ضا من هذه الأ�سلحة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف
منا�سبتني يف دي�سمرب /كانون الأول .2013
مت تقدمي عدة مربرات لهذا القرار ،فقد �أو�ضح م�س�ؤول يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان قائ ًال" :كان
هناك نوع من االلتبا�س وقد ارتكبنا بع�ض الأخطاء" .و�أفاد م�س�ؤول �آخر" :طلب منا جيم�س كوانغ �إعادة الأ�سلحة
التي �صادرناها ووافقنا .مل نعتقد �أن احلكومة �ستعود ".وقال م�س�ؤول �آخر" :طلبنا من جوبا توجيهنا ب�ش�أن هذه
الق�ضية ولكننا مل نح�صل على �أية تعليمات ،لذلك �أعطيناهم الأ�سلحة .ومل نرغب باالحتفاظ بها يف مثل هذا
الو�ضع املتوتر" .وكان جيم�س كوانغ ،القائد ال�سابق للفرقة الرابعة ،قد �سمى نف�سه احلاكم الع�سكري للوالية
با�سم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة؛ وكانت له عالقات طيبة مع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان كقائد للفرقة ،وذلك جزئيا ب�سبب �إتقانه للغة الإجنليزية .وكما �أفاد م�س�ؤول يف بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان" :لهذا �أعطيناه الأ�سلحة .لقد كان �صديقنا " 105.و�أكد م�س�ؤول �آخر هذه الإفادة وقال حمدد ًا:
"عندما ا�ستولى جيم�س كوانغ على ال�سلطة ،كنا جميعا نعرفه .لقد كان حماورنا وكان هو امل�س�ؤول .يجب
�أن تفهم �أن اندالع الأزمة كان مفاج�أة لنا جميعا .وكان �أغلبية قادة املعار�ضة من حماورينا املعتادين .لقد
قمنا حتى بتدريبهم .وبالن�سبة لنا ،فقد كانوا بب�ساطة نظرائنا ال�شرعيني يف البالد .وعلى �أي حال ف�إننا مل
106
ن�سلمهم كمية كبرية من الأ�سلحة ،ومل يكن لتلك الأ�سلحة �أن تغري ميزان القوة بني القوات.
وتزعم م�صادر بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أن حوايل  80بندقية من طراز كال�شنكوف مت ت�سليمها،
بالإ�ضافة �إلى  5ر�شا�شات وقنابل يدوية وذخرية .ويف البداية �أبلغت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف
بانتيو قيادة البعثة يف جوبا عن عملية نقل واحدة لأربعني بندقية فقط ،ولكن �ضابط ًا يف بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان يف جوبا �أفاد ب�أنهم "قاموا بتقليل �ش�أن امل�س�ألة برمتها .و�أنا �أعتقد �أن هذا الأمر حدث مرتني
وب�أعداد اكرب" 107.وقال �أحد �أفراد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ممن �شهدوا عملية النقل ب�أنه
كان هناك حوايل  500بندقية" -كثري من الأ�سلحة� ،أ�سلحة ج ّيدة" .و�أ�شار" :عندما كنا ن�سيطر على بانتيو،
108
كانت عالقتنا مع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ممتازة .فهم �أ�صدقا�ؤنا اجل ّيدون".
بعد ا�ستعادة القوات احلكومية لل�سيطرة على بانتيو وربكونة يف  10يناير /كانون الثاين  ،2014طلب اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أي�ضا من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ت�سليم الأ�سلحة التي مت م�صادرتها
من اجلنود الذي التج�أوا �إلى القاعدة .وقال �أحد م�س�ؤويل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف �إفادته:
"كان هناك �ضغط وتهديدات يومية من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وقد �ضغطنا على قيادة
البعثة يف جوبا والأمم املتحدة يف نيويورك لل�سماح لنا ب�إعطاء �أ�سلحة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
�أي�ضا ،حتى نفعل معهم ما فعلناه مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ونبقي على التوازن،
109
ونقيم عالقات طيبة مع احلكومة ،ولكنهم رف�ضوا.
وبالتايل ،اتهمت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان بالتح ّيز
110
ل�صالح احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
عندما ا�ستعادت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ال�سيطرة على بانتيو يف �أبريل /ني�سان
 ،2014طلب جيم�س كوانغ جمددا من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان احل�صول على �أ�سلحة ،وعلى حد
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قول �أحد م�س�ؤويل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان"رف�ضنا هذه املرة" 111.و�أكد �أحد م�س�ؤويل احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ممن �شاركوا يف هجمات �أبريل /ني�سان  ،2014هذه الواقعة ،حيث قال:
"يف �أبريل /ني�سان ،مل يتمكنوا من �إعطائنا الأ�سلحة .وقالوا لنا �أنهم تلقوا تعليمات من جوبا تفيد بوجوب
112
احتفاظهم بجميع الأ�سلحة يف عهدتهم".
لكن ،من غري الوا�ضح ما �إذا كانت قيادة البعثة يف جوبا ويف نيويورك قد علمتا "باخلط�أ" �أو �أ�صدرتا
�أوامر تو�ضيحية بعد ذلك .وزعم العديد من امل�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو �أنهم
طلبوا من جوبا مدهم بتعليمات عندما طلب جيم�س كوانغ الأ�سلحة لأول مرة ،ولكن جوبا رفعت املو�ضوع �إلى
نيويورك دون تقدمي �أي تو�ضيحات �إلى �أن فات الأوان .وحتى لو كان ذلك �صحيحا ،ف�إنه ال ّ
يو�ضح �سبب �إعطاء
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو الأ�سلحة لكوانغ ،بدال من االحتفاظ بها حتى تلقيهم للأوامر.
وقال م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أن البعثة يف بانتيو �أبلغت �أحد م�س�ؤويل بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان من جوبا باملو�ضوع ،والذي �سافر �إلى بانتيو يف  12يناير /كانون الأول " -2014بعد
�أن �أدرك النا�س يف بانتيو �أن ما حدث كان خط�أ" -ويف توقيت حرج تال ا�ستعادة القوات احلكومية لل�سيطرة
على بانتيو .بعد ذلك رفع ذلك امل�س�ؤول املو�ضوع �إلى القيادة يف جوبا ،وال يزال من غري الوا�ضح ما اذا كان قد
مت الإبالغ عما حدث قبل ذلك .وبعد �أيام قليلة من معرفة ،رئي�س �أركان بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان،
بول ايغون�سوال ،بالأمر عقد اجتماعا مع كبار املوظفني وغريهم ملناق�شة هذه الق�ضية وق�ضايا �سالح �أخرى .ومل
تكن رئي�سة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،هيلدا جون�سون ،حا�ضرة ولكن مت اطالعها مبا مت الحقا.
وكما الحظ نف�س امل�س�ؤول ال�سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان� " :أعتقد اجلميع يف جوبا �أن ما
حدث يف بانتيو كان خط�أ ويجب �أن ال يتكرر".
غري �أن م�س�ؤوال �سابقا �آخر يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان قال �أن ق�صة نقل الأ�سلحة "مل يتم
تبليغها لفريق قيادة البعثة ،حتى بعد  12يناير /كانون الأول" 113.وعند �سماع الق�صة بعد عام ،زعم عدد من
114
امل�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف جوبا ب�أنهم ي�سمعون بالق�صة الآن للمرة الأولى".
وح�سب �أقوال م�س�ؤول �سابق �آـخر يف البعثة ،ف�إن الق�ضية مل توثق بر�سالة �سرية لدى �إدارة عمليات حفظ ال�سالم
115
يف نيويورك ،بالرغم من احتمال �أنه مت الإبالغ عنها للقيادة بطرق �أخرى".
وال يزال مقدار معرفة احلكومة بعملية النقل غري وا�ضح �أي�ضا .فعلى �أر�ض الواقع يف بانتيو ،انتقدت قوات
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان التي ا�ستعادت ال�سيطرة على العا�صمة يف  10يناير /كانون الثاين  2014بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ب�ش�أن عملية النقل 116.ووفقا لأقوال �أحد �أفراد بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان "ف�إن الق�ضية �أثارت الكثري من اجلدل مع احلكومة" ،غري �أن جوبا مل ت�شتك علنا 117.ورد م�س�ؤول �سابق
�آخر يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ب�أن "احلكومة كانت مل ّمة ب�ش�أنها" .و�أ�ضاف "لقد ظننت انهم
�سيثريون �ضجة كبرية حولها" 118.وما يجعل الأمر مثريا لال�ستغراب �أكرث هو �أن ال�سلطات املحلية ظلت تتهم
وب�شكل متكرر بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو بالتح ّيز ،وب�أنها حاولت طرد من�سق الدولة يف بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف يوليو /متوز  ،2015ولكنها مل تذكر نقل الأ�سلحة (�سودان تربيون.)2015s ،
وا�ستمرت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان يف ال�ضغط على بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان لت�سليم
احلكومة كافة الأ�سلحة التي مت ت�سليمها لها من قبل من التج�أوا �إلى مواقع حماية املدنيني .ويف نوفمرب /ت�شرين
الثاين  ،2014اتهم كري بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ب�إيواء �أ�شخا�ص م�سلحني داخل مواقع حماية
املدنيني .وبالفعل ،ف�إن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان على وجه اخل�صو�ص ،ظلت تدعي على مدار ال�صراع،
ب�أن هذه املواقع ت�أوي متمردين .وبدال من ت�سليم الأ�سلحة ،قامت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف
دي�سمرب /كانون الأول  2014ب�إتالف  15كال�شنكوف و 10م�سد�س ًا و�سكاكني وع�صي ،يف موقع حماية املدنيني
يف جوبا .وكانت تلك هي املرة الأولى يف �سل�سلة عمليات الإتالف التي حدثت يف مواقع حماية املدنيني يف جميع
�أنحاء ال�سودان يف ذلك ال�شهر (�سودان تربيون.)2014h ،
ولكن يبدو ،من املرجح� ،أن قيام بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان بنقل الأ�سلحة �إلى جيم�س كوانغ مل
يكن قد مت مبوافقة م�ستوى �أعلى من م�ستوى من�سق الدولة يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو،
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و�أن الأمر حدث يف جو من الت�شوي�ش ،تغ ّلبت فيه العالقات ال�شخ�صية مع احلاكم الع�سكري با�سم احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على م�س�ؤولية البعثة باحلفاظ على حيادها وجتنب التورط يف النزاع.
وكما قال م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان:
"مت اتخاذ القرار من قبل من�سق الدولة .وكان من�سقو الدولة يتمتعون دائما باال�ستقاللية .وكان
من�سق الدولة يف والية الوحدة وبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو ،عموما ،على عالقة
طيبة وبناءة مع جيم�س كوانغ .وعندما اندلع النزاع ،بدا من�سق الدولة متح ّيزا للغاية �إلى جانب احلركة
119
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .كما �أن التوتر وتغري الظروف لعبا �أي�ض ًا دورا يف هذا املو�ضوع".
وكان نقل الأ�سلحة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف بانتيو جزء ًا من ق�ضية �أكرب وهي
ما الذي ينبغي القيام به ب�ش�أن الأ�سلحة التي متت م�صادرتها يف جميع �أنحاء جنوب ال�سودان ،خ�صو�صا يف
ملكال ،يف نف�س الفرتة .وعلى عك�س ما جرى يف بانتيو ،اعتقد العديد من م�س�ؤويل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان يف ملكال وجوبا ،مبن فيهم هيلدا جون�سون� ،أنه ينبغي ت�سليم الأ�سلحة �إلى احلكومة ،بدعوى �أنها
ممتلكات حكوم ّية و�أن البعثة �ستنتهك قانون جنوب ال�سودان �إذا قامت بخالف ذلك .وقال معار�ضون داخل
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أنه يجب �إتالف الأ�سلحة و�أبلغوا �إدارة عمليات حفظ ال�سالم.
ويبدو �أن �سيلفا كري كان على علم باملع�ضلة التي تواجه الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد يف ذلك احلني؛ وقال
خالل م�ؤمتر �صحفي يف  20يناير /كانون الثاين � 2014أنه طلب من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
"�إرجاع �أ�سلحتنا لنا" 120.ولكن يف  23يناير /كانون الثاين� ،أر�سلت �إدارة عمليات حفظ ال�سالم ر�سالة م�شفّرة
�إلى جون�سون ت�أمرها �صراحة باالحتفاظ بالأ�سلحة �إلى �أجل غري م�سمى �أو �إتالفها .ولكن جون�سون ظلت
مرتددة ،متع ّللة ب�أن �إدارة عمليات حفظ ال�سالم مل تفهم ال�سياق وحاجة البعثة �إلى احلفاظ على عالقات
طيبة مع احلكومة ،ولكنها الآن جتد نف�سها معدومة احليلة .ويف  27يناير /كانون الثاين� ،أر�سلت جون�سون
�إلى م�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم ،هرييف الد�سو�س ،قائلة �أن "الأمم املتحدة
تقر مبلكية احلكومة للأ�سلحة التي متت م�صادرتها" ولكن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �ستحتفظ
بالأ�سلحة "�إلى �أن تحُ ل الأزمة" .ومل تذكر خيار �إتالف الأ�سلحة -با�ستثناء الذخرية والذخائر القابلة
لالنفجار" ،والتي ي�شكل تخزينها الآمن خماطرة" -ولي�س هناك دليل على قيام بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
121
ال�سودان ب�إتالف الأ�سلحة يف عهد هيلدا جون�سون.
وقررت خليفة جون�سون� ،إلني لوي ،التي مت تعيينها يف يوليو /متوز � ،2014إتالف الأ�سلحة التي متت
م�صادرتها يف مواقع حماية املدنيني ،غري �أن مت �إتالف القليل منها يف بانتيو .وح�سبما �أفاد م�س�ؤول �سابق يف
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان:
"كانت تلك الأ�سلحة غري مهمة وحالتها �سيئة ،ولكن الأمر كله كان يتعلق بحياديتنا ،والإقرار� ،أو
عدمه ،بال�شرعية التامة للحكومة (بالرغم من العنف) .ومل تعرف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
122
ال�سودان كيف تتخذ موقفا حمايدا.
وبالفعل ،ف�إن ق�ضية قيام بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان بنقل الأ�سلحة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة يف بانتيو ،وق�ضية الإغراء يف املواقع الأخرى للبعثة لنقل الأ�سلحة �إلى احلكومة ،يظهران
كاف
�أن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أخفقت ،يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013يف التكيف ب�شكل ٍ
مع الظروف املتغيرّ ة التي �أفرزها النزاع و�أنها افتقرت �إلى احليادية .وكما تبني الق�ضيتان �أن النزاع �أدى
�إلى انق�سامات يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،وخ�صو�صا بني القيادة يف جوبا ،التي كانت م�ؤيدة
للحكومة نوعا ما ،وال�ضباط يف القواعد مثل بانتيو ،الذين كانوا م�ؤيدين نوعا ما للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ،وامل�ستقلني ن�سبيا عن �سيطرة جوبا.
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باريانغ ونائب حاكم والية الوحدة� ،أن � 16شخ�صا لقوا حتفهم يف هجمات ا�ستهدفت موظفي الدينكا.
وذهب ماكال كول ،قائد العمليات يف الفرقة الرابعة -والذي ان�ضم الحقا �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة بنف�س الرتبة ونف�س املوقع� -إلى حقل نفط الوحدة وقام ب�إخالء العمال من غري النوير
�إلى بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان.
وورد �أن �إنتاج النفط توقف يف جميع �أنحاء والية الوحدة ما بني  19-18دي�سمرب /كانون الأول .127ومت
الحقا �إخالء العمال �إلى هجليج يف جنوب كردفان ،و�إلى جوبا .وكانت ال�سرعة التي ت�صاعد فيها النزاع يف
والية الوحدة تعني �أنه كان على �أربعة مرافق لإنتاج النفط على الأقل �أن تتوقف ب�سبب الظروف الطارئة،
الأمر الذي �أتلف الأنابيب .ويف يناير /كانون الثاين  ،2015قدّر م�س�ؤولو �شركة النفط �أن �إ�صالح الأ�ضرار
�سي�ستغرق عاما تقريبا 128.واعتبار ًا من �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2016ظلت حقول النفط يف والية الوحدة
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غري عاملة ومل تبد�أ عمليات �إ�صالحها.
ويف  20دي�سمرب /كانون الأول ،اندلع القتال يف حاميات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف �شمال
الوالية ،مبا يف ذلك باريانغ� ،إ�ضافة �إلى جاو ،القاعدة امليدانية للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف
�أق�صى ال�شمال ،حيث انق�سم لواء اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �إلى ق�سمني .وبحلول  21دي�سمرب/
كانون الأول ،وقعت مواجهات يف  11ثكنة ع�سكرية خمتلفة يف جميع �أنحاء والية الوحدة (يونيمي�س،
�ص2014 ،41ب) .وبعد �أ�سبوع من هذه املواجهات� ،أ�صبحت مقاطعة باريانغ متنازعا عليها .ويف 20
دي�سمرب /كانون الأول ،ان�شقت ثكنات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف باريانغ� ،إلى ال�شرق من البلدة،
وان�ضم القائد �إلى املعار�ضة .وبعد ذلك �سيطر املن�شقون على البلدة معظم اليوم ومت نهب ال�سوق .وزعم
�أنه مت نهب حمالت التجار الدارفوريني وغريهم من ال�سودانيني� ،إال �أن الغارات مل تكن متعلقة بامل�شاركة
الأخرية لأفراد من اجلبهة الثورية ،ال�سودانية يف حملة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جنوب والية
130
الوحدة ،فاجلنود املغريون كانوا ي�ستهدفون املحالت التي ال ميلكها �أقاربهم.
قامت بقايا الفرقة الرابعة� ،إلى جانب �شباب الدينكا من املنطقة ،مبهاجمة القوات املتمردة ،والتي
ان�سحبت �شماال ثم ان�ضمت �إلى قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التي ان�شقت عن لواء
131
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جاو ،قبل التوجه نحو معقل قوات املعار�ضة احل�صني يف بانتيو.
وانتقل حوايل  700من�شق �إلى اجلنوب ،بقيادة �ستيفن بول بوك ،قائد النوير يف اللواء  20التابع للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جاو 132.وهاجمت هذه القوة قرى بيام �ألوين ودوين كوي�ش قبل �أن ت�صطدم
بالقوات املوالية للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف قرية بانيانغ �إلى ال�شمال قلي ًال من باريانغ يف 23
دي�سمرب /كانون الأول 133.وقد مت تدمري �أجزاء من القرية ،وان�ضم بع�ض اجلنود النوبة من احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال الذين كانوا متمركزين هناك �إلى �شباب الدينكا املحليني لطرد
126
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املتمردين .حينذاك حترك املتمردون جنوب ًا وهاجموا بلدة باريانغ يف  25دي�سمرب /كانون الأول -بالرغم
من ف�شلهم يف ال�سيطرة عليها� -إلى جانب قرى يف بايام �أغريك يف  27دي�سمرب /كانون الأول .بعد ذلك
ّ
توغل ه�ؤالء الفارين من اخلدمة �أكرث جنوب ًا ،باجتاه قوات جيم�س كوانغ يف بانتيو ،وقاموا بنهب وتدمري
عدد من القرى جنوب مقاطعة باريانغ .وو�صلت قوة التمرد �أخريا �إلى بانتيو لت�ص ّد قوات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان يف مطاردات عنيفة.
وطوال يناير /كانون الثاين  ،2014كانت باريانغ هادئة وظلت حتت �سيطرة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .وهرب املدنيون يف باريانغ نحو ال�شمال ،فا ّرين من القرى املتاخمة خلطوط املتمردين يف جنوب
املقاطعة ،مثل كالني ونييل .كما اجتهوا غرب ًا �أي�ض ًا بعيدا عن بايام ونكور على احلدود مع والية �أعايل
النيل ،بعد قيام اجلنود النوير الذي كانوا ي�سريون �إلى ال�شرق باجتاه �أعايل النيل مبهاجمتهم يف وقت
مبكر من ال�صراع 134.وبالتايل اجته ال�سكان املدنيون يف باريانغ �إلى مركز املقاطعة ،حول جام جام
وباريانغ وييدا ،م�ستنفدين م�صادر الغذاء يف تلك املناطق 135.واعتبارا من مايو� /أيار � ،2016صارت
جنوب باريانغ مهجورة ،رغم �أن احلكومة املحلية كانت تخطط لإعادة توطني تلك املناطق يف امل�ستقبل
القريب.
وقد �أثر القتال يف باريانغ ب�شكل �سيء على الو�ضع الإن�ساين لأنه �أدى �إلى �إخالء املوظفني الدوليني
من اكرب اثنني من خميمات الالجئني يف جنوب ال�سودان ،وهما اجونق ثوك وييدا ،يف  22دي�سمرب/
كانون الأول .ويف ييدا ،قام جنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من الدينكا بقتل عدد من النوير يف
 21دي�سمرب /كانون الأول ،وكان هناك توتر يف املخيم ) 136. (ICG, 2015, p. 10كما هدد النزاع خطوط
�إمدادات اجلبهة الثورية ال�سودانية ،التي متر عرب �شمايل والية الوحدة �إلى بانتيو .ويف  28دي�سمرب/
كانون الأول ،اتهم جيم�س كوانغ حركة العدل وامل�ساواة الدارفورية بدعم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
والتحرك �إلى مقاطعة باريانغ -وهي مزاعم تكررت كثريا خالل ال�شهور القليلة الأولى ،نظرا ل�سعي
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لت�شويه �سمعة حكومة جمهورية جنوب ال�سودان من خالل
�إبراز اعتمادها على قوات �أجنبية.
و�شهدت مايوم ،يف غرب والية الوحدة ،عدد ًا من �أكرث املواجهات حدة يف الوالية .وتقع مايوم كمقاطعة
مركزية ا�سرتاتيجية ،على طول طريق الإمدادات من واراب .ومبا �أن معظم مقاتلي الفرقة الرابعة ان�ضموا
�إلى التمرد �أو تركوا اخلدمة الع�سكرية ،ف�إن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كان يعتمد على احل�صول
على تعزيزات من منطقة بحر الغزال عرب واراب .وادى القتال يف باريانغ يف دي�سمرب /كانون الأول 2013
�إلى نفور قوات النوير التي قررت االن�ضمام �إلى التمرد �ضد قوات ماثيو بوجلانغ وبابيني مونيتويل ،الذين
قرروا اتباع غوين مونيتويل والبقاء خمل�صني للحكومة.
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ويف مطلع  17دي�سمرب /كانون الأول  ،2013اختار بع�ض مدنيي نوير بل الذين كانوا يعي�شون يف ربكونة
النزوح نحو مايوم .وخالل �سفرهم من بانتيو �إلى مايوم ،قتل  50مدنيا على يد النوير من الطوائف
الأخرى ،الذين اتهموا نوير بل بالوقوف �إلى جانب احلكومة و�أطلقوا عليهم ا�سم “الدينكا” 137.و�أدت هذه
احلادثة �إلى دفع قادة نوير بل على البقاء �إلى جانب احلكومة.
وخالل الأ�سبوع الأخري من دي�سمرب /كانون الأول ،كانت مايوم م�سرحا لقتال �شر�س بني احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وقوات بوجلانغ -مبا يف ذلك هجوم قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة و�شباب نوير بل من بواث على مركز تدريب للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف
ثواركيل يف جنوب املقاطعة .ويف  27دي�سمرب /كانون الأول ،ا�شتبكت قوات بوجلانغ مع احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف بلدة مايوم ،حمدثة دمارا هائال �شمل �إ�شعال حرائق يف ال�سوق الرئي�سي.
و�أدى هذا الدمار �إلى انهيار قدرة مايوم على توفري احتياجات �سكانها؛ حيث كانت البلدة مركزا هاما
للتجار ال�سودانيني الذين كانوا يجلبون �إمدادات حيوية للمقاطعة ،وللوالية كلها .ويف �أعقاب املواجهات،
هرب �أكرث من  280تاجرا �سودانيا �إلى مقاطعة �أبيامنوم ،وانتقلت �شبكات التجارة التي كانت تغذي والية
الوحدة �إلى الغرب نتيجة انتقال الأ�سواق والتجار �إلى املناطق الأكرث هدوء يف �أجوك� ،إلى اجلنوب من
138
�أبيي ،والى مقاطعة �أبيمنوم.
وبعد معركة بلدة مايوم ،عزز اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قوات بوجلانغ بقوات الفرقة الثالثة،
التي انتقلت نحو ال�شرق من �شمال بحر الغزال ،عرب واراب ،وا�ستعادت ال�سيطرة على مايوم يف 1
يناير /كانون الثاين  139 .2014و�سيطرت احلكومة على باناكوا�ش من املتمردين يف  4يناير /كانون
الثاين .ويف  9يناير /كانون الثاين ،انتقلت خطوط التما�س نحو ال�شرق باجتاه تومور ،وتقدم اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان نحو بانتيو .و�أدى الهجوم املتوقع حدوثه �إلى حالة من الفزع يف العا�صمة،
وهرب الآالف من البلدة خالل الفرتة ما بني  9-8يناير /كانون الثاين؛ ويف غ�ضون ذلك ،وقعت �سل�سلة
من اخلالفات بني املتمردين ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل للدفاع عن املدينة ،وبحول هل يدمر اجل�سر الذي
140
يربط ربكونة وبانتيو.
ودخل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،مدعوما باملتمردين الدارفوريني� ،إلى العا�صمة (عا�صمة
الوالية) يف  10يناير /كانون الثاين ،مما �أدى �إلى ان�ضمام العديد من املدنيني النوير �إلى املدنيني الدينكا
يف قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة .و ُقتل �آخرون على �أيدي قوات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان من الدينكا ،حيث قتل بع�ضهم بعد �أن “�أثبت” اختبار اللغة �أنهم من النوير.
وان�سحبت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة � -إلى غويت 141.و�أثناء مغادرتهم لعا�صمة
الوالية ،قام املتمردون بتفجري م�ستودع الذخرية والعديد من الأ�سلحة املخزنة يف مقر الفرقة الرابعة يف
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�صبي يعود �إلى منزل عائلته املحرتق يف لري ،يونيو /حزيران  © .2014جريوم توبيانا

ربكونة 142.و�أثناء ان�سحاب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة نحو اجلنوب ،قامت بنهب املنازل
واملحالت املهجورة �إلى جانب مقر برنامج الغذاء العاملي ).(WFP
ومع نهاية يناير /كانون الثاين � ،2014أحكم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �سيطرته على �أبيمنوم
وبانتيو وباريانغ وربكونة �إ�ضافة �إلى معظم مقاطعة مايوم يف الغرب ،وكان يتقدم باجتاه مواقع احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جنوب والية الوحدة ،معقل دعم املتمردين يف الوالية 143.وبحلول
 4فرباير� /شباط  ،2014قالت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أن �أكرث من ن�صف ال�سكان الذين
التج�أوا �إلى جممعها عادوا �إلى البلدة ،ومع حلول  10مار�س� /آذار ،متت �إعادة افتتاح �سوق بانتيو .ولكن
هذه العودة الي�سرية للحياة الطبيعية مل تدم طويال.
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تقدم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف اجلنوب
(فرباير� /شباط – �أبريل /ني�سان )2014
يف بداية النزاع يف والية الوحدة ،يف دي�سمرب /كانون الأول  2013ويناير /كانون الثاين  ،2014تركزت
املواجهات يف �شمال وغرب الوالية (انظر اخلارطة  .)3ولكن ابتداء من فرباير� /شباط  ،2014ا�ستقرت
مالمح النزاع الرئي�سية على وترية ظلت �سائدة حتى دي�سمرب /كانون الأول  ،2015حيث خفت حدّة النزاع
يف والية الوحدة على مدار ال�شهور الثمانية التالية .وامتد خط املواجهة الرئي�سي عرب جنوب بانتيو ووقعت
معظم ال�صدامات بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
يف مقاطعات ربكونة وغويت وكو�ش� ،إما حينما بد�أ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان هجوم ًا على جنوبي
والية الوحدة �أو حينما حاول تو�سيع مواقعه الدفاعية حول بانتيو� ،أو حينما حاولت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ب�شكل متنا�سق طرد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من مواقعه حول بانتيو ا�ستعدادا
ل�شن هجوم على عا�صمة الوالية .واعتبارا من يناير /كانون الثاين  ،2014بقيت باريانغ و�أبيمنوم وغالبية
مايوم م�ستقرة ن�سبيا ،وحتت �سيطرة احلكومة �إلى حد كبري ،يف حني كان جنوبي والية الوحدة م�سرحا لأب�شع
�أحداث العنف يف الوالية ،مع حترك اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والقوات املوالية نحو اجلنوب ملهاجمة
مواقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة واملدنيني على حد �سواء 144.ون�ش�أت هذه الوترية بعد
ا�ستعادة القوات احلكومية ال�سيطرة على بانتيو يف  10يناير /كانون الثاين  .2014وبعد ذلك ،بد�أت القوات
احلكومية بالتحرك جنوبا دافعة املدنيني النوير من بانتيو وغريها من الأماكن �إلى الفرار من �أمامها .وقامت
145
القوة احلكومية ،التي يرافقها املتمردون الدارفوريون ،بحرق البلدات والقرى الواقعة يف طريقها.
يف  23يناير /كانون الثاين  ،2014وقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة اتفاقية لوقف الأعمال العدائية ،فر�ضت على اجلانبني وقفا فوريا لكافة الأعمال الع�سكرية يف جنوبال�سودان 146.ومل تكن هذه االتفاقية ،التي مت توقيعها نتيجة �ضغوط دولية� ،أكرث من جمرد �إجراء دبلوما�سي؛ �إذ
مل يكن يف ن ّية �أي من الطرفني تطبيقها .وبدال من ذلك� ،صارت االتفاقية �أداة يف حرب دبلوما�سية قام فيها
كل طرف ب�إدانة الطرف الآخر بخرق وقف الأعمال العدائية ،بينما ا�ستمر يف ال�ضغط الع�سكري ومهاجمة
اخل�صوم .وكان القياديون لدى الطرفني مقتنعني ب�أن احلل الع�سكري لل�صراع خيار حمتمل.
ويف  24يناير /كانون الثاين ،وبعد يوم من توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية ،ا�ستمر اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف التقدم باجتاه جنوب والية الوحدة ومهاجمة مواقع املتمردين يف دان دوك،
الواقعة على بعد  50كم جنوب بانتيو .ويف  31يناير /كانون الثاين ،ا�ستعادت القوات احلكومية ال�سيطرة
على حقل نفط ثار جاث ،الذي تديره �شركة ال�سد لعمليات البرتول ،حيث وقعت املواجهات الأولى يف 20
دي�سمرب /كانون الأول.
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وا�ستعادت قوة حكومية قوامها  10.000مقاتل ،من فرق خمتلفة ،ال�سيطرة على لري يف  1فرباير/
�شباط ،بعد مواجهة مع قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف كو�ش ومرمر .و�أثناء تقدم
القوة نحو اجلنوب ،قام مقاتلوها ب�إعدام املدنيني النوير .وو�صلت �أخبار عمليات القتل �إلى لري ،وبد�أ
النا�س ،مبن فيهم �أولئك الذين ف ّروا بالفعل �إلى بانتيو -بالفرار نحو الغابات ،قبل �أ�سبوع من ا�ستعادة
ال�سيطرة على البلدة؛ وتبعتهم قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بعد عدة �أيام .وقامت
منظمة �أطباء بال حدود ب�إخالء البلدة يف  31يناير /كانون الثاين قبل اندالع املواجهات .وعند عودتها يف
مايو� /أيار ،اكت�شفت منظمة �أطباء بال حدود �أن م�ست�شفى لري ُد ّمر ب�شكل كبري ،مما جعل �سكان جنوب
والية الوحدة الذين يزيد تعدادهم عن  250.000ن�سمة دون �أي م�ست�شفى عامل.

جدران حمرتقة يف لري ،يونيو /حزيران  .2014ويعتقد ال�سكان املحليون �أنه قد مت تدمري البلدة لأنها م�سقط ر�أ�س رياك م�شار ،قائد
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة © .جريوم توبيانا
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ولكن قبل الهجوم ،كانت حمطة الإذاعة التي ي�سيطر عليها املتمردون واثقة ب�ش�أن الو�ضع ون�صحت
املدنيني بعدم مغادرة البلدة .وح�سبما يتذكر غدوين بادينغ ،الزعيم البارز يف نوير دوك (القطاع
الرئي�سي للنوير يف لري):

«لقد تفاج�أنا عندما و�صلت القوات احلكومية �إلى لري .لقد قاموا ب�إحراق املنازل ونهب املا�شية
وحفر و�إخراج الطعام ،الذي خب�أه النا�س يف الأر�ض .وهربنا جميعنا �إلى الغابات .لقد كانت
حياة بائ�سة .فالقوات احلكومية كانت تبحث عنا لتقتلنا .لقد عوقبنا لأن الدكتور رياك م�شار ولد
147
هنا».
ومع تقدم القوات نحو اجلنوب انطالقا من بانتيو ،حتركت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
وغالوينغ (حرا�س القطعان امل�سلحني من الدينكا) نحو ال�شمال من والية البحريات نحو مقاطعة بانييجار،
148
حيث قتلوا �أكرث من  50مدنيا و�أغاروا على املا�شية.
ظلت القوات احلكومية جنوبي والية الوحدة حتى �أوا�سط �أبريل /ني�سان ،فيما كان مي ّثل بالفعل احت ً
الال
ع�سكري ًا .وخالل تلك الفرتة ،عا�ش العديد من املدنيني النوير يف القرى النائية �أو يف الغابات حتت ظالل
الأ�شجار حيث وجدوا الأمان يف امل�ستنقعات املحازية للنيل .وظل العديد من جنود احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة م�شتتني يف الغابات ،وكثري ًا ما كانوا يبقون مع املدنيني .وح�سب قول �أحد ال�شهود
«جاء املتمردون لي�أكلوا طعامنا ويحتموا بنا .ومل يعجبنا ذلك .فاجلنود يجب �أن ال يبقوا مع املدنيني».
ور�أى نف�س ال�شاهد �أن هذا ال�سلوك قاد القوات احلكومية �إلى افرتا�ض �أن «جميع املدنيني متمردون».
و�إلى مهاجمة املناطق التي يتجمع فيها املدنيون – و�أحيانا �إلى مهاجمة قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
149
ال�سودان  -املعار�ضة.
وعك�ست عدم رغبة قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف التمييز بني املدنيني والع�سكريني احلقيقة
الب�سيطة التي تقول �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جنوب والية الوحدة كانت م�ؤلفة،
�إلى حد كبري ،من مدنيني �أقدموا على حمل ال�سالح .وكما يف كل مكان �آخر يف جنوب ال�سودان ،ف�إن احلد
الفا�صل بني املقاتلني وغري املقاتلني مل يكن وا�ضحا.
ولكن ،يف العديد من احلاالت� ،أقدم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،عن علم وعن ق�صد على مهاجمة
م�ستوطنات املدنيني التي ال توجد فيها قوات للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وقام ب�إحراق
املنازل واغت�صاب الن�ساء و�سرقة املا�شية (يونيمي�س� ،ص  .)2015c ،10-9وكانت احلملة خالل الفرتة ما
بني فرباير� /شباط �إلى �أبريل /ني�سان يف جنوب والية الوحدة متثل بداية حرب متوا�صلة على نوير اجلنوب
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زعيم من النوير يف لري ،يونيو /حزيران  .2014ويقول زعماء �أنه مت تع ُقب النا�س وقتل بع�ضهم على يد القوات احلكومية© .جريوم
توبيانا
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بهدف الق�ضاء على قدرة ال�سكان على العي�ش والبقاء على قيد احلياة ،وخ�صو�صا من خالل تهجري الآالف من
النا�س وخطف الن�ساء وجمع املوارد مثل امل�ساعدات واملركبات واملا�شية التي تجُ لب �إلى �شمال وغرب الوالية.
هاجمت القوات احلكومية منطقة نياغي-كوث القريبة من النيل الأبي�ض ثالث مرات على الأقل .وهذا
هو املكان الذي التج�أ �إليه العديد من املدنيني من لري ،مبن فيهم الزعيم الأكرب غدوين بادينغ .ويف وقت
�سابق ،يف  29فرباير� /شباط ،جاءت القوات احلكومية �إلى بور ،مبحازاة النيل ،التي احتمى بها مدنيون
ونحو  150من جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وبعد تعر�ض القوات احلكومية لكمني
على يد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -املعار�ضة ،قامت برد الهجوم كما قامت بالتايل ب�إحراق
بع�ض القرى .بعد ذلك قام �سكان بور ،من املدنيني واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على
حد �سواء ،بالهرب معا �إلى موقع �أبعد ،وهو كارتوك ،حيث ق�صفتهم الدبابات احلكومية .ويف  10مار�س/
�آذار ،ق�صفت الدبابات �أي�ضا نيات ،وهي قرية بالقرب من كوث ،حيث كانت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة تقيم مع املدنيني ،مما �أدى �إلى مقتل ثالثة �أ�شخا�ص 150.وقد تكررت لعبة القط والف�أر
هذه يف العديد من مناطق جنوب والية الوحدة ،دافعة باملدنيني واملتمردين على حد �سواء �إلى الهرب �إلى
151
مناطق �أبعد ،وجعل معا�شهم وقدرتهم على البقاء على قيد احلياة �أكرث �صعوبة.
وخالل الفرتة ما بني فرباير� /شباط و�أبريل /ني�سان ،هاجمت القوات احلكومية �أي�ضا غانيليل ونهبت القرية
بعنف و�أغارت على موا�شي �سكانها .وقتلت القوات احلكومية الزعيم كريوبينو ميونغ نهيال و� 68شخ�صا �آخرين.
كما هاجمت احلكومة �أي�ضا جمموعة من القرى الأخرى التي مل يكن فيها للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة تواجد يذكر وهي :نغويك (على بعد  7كم من لري) �إلى جانب غاب وبيليني وروبكواي وتوت�شرويك(يف مقاطعة ماينديت) .كما �سيطر اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على لري خالل تلك الفرتة ،بالرغم من
حماوالت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة املتكررة لطرده من خالل مهاجمته يف  10و 14مار�س/
�آذار 152.ويف كال الهجومني ،ظل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حمافظ ًا على �سيطرته على القرية املهجورة.
وخالل هذه الفرتة ،اقتات املدنيون على املواد الغذائية اخلام التي توفرها الطبيعة ،مبا يف ذلك
الأ�سماك وحلم احليوانات الربية والنباتات كالأع�شاب و�أوراق ال�شجر وبذور وجذور زنابق املاء .وغامر
بع�ضهم بال�سري على الأقدام �إلى لري والبلدات الأخرى التي ت�سيطر عليها احلكومة للح�صول على الطعام.
وعند و�صول املدنيني �إلى البلدة ،غالبا ما يكت�شفوا �أن خمزون الطعام -مبا يف ذلك امل�ساعدات الغذائية-
التي طمروها �سابقا قد مت اكت�شاف �أماكنها وحينذاك كانوا ي�ضطرون �إلى �شراء طعامهم من قوات
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وكان ال�سري من الغابات �إلى البلدة خطري ًا؛ فالرجال ميكن �أن ُي�شتبه ب�أنهم من املتمردين وبالتايل
153
قتلهم� .أما الن�ساء الالتي يتم �إر�سالهن �أحيانا لهذا ال�سبب بدل الرجال ف�إنهن يتعر�ضن لالغت�صاب.
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كما �أُجرب النا�س على ا�ستهالك حلوم موا�شيهم يف الأكل وبالتايل تقلي�ص �أعداد قطعانهم ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إلى �إحداث خلل يف البنية االجتماعية للنوير .ومتثل املا�شية ،بو�صفها عملة رمزية هامة للزواج بني
النوير ،مركز احلياة االجتماعية والر�ؤية الكونية (الكوزمولوجية) للنوير 154.فقد ازداد عدد الأبقار التي
مت ذبحها يف �سوق لري من  6-4يوميا قبل الأزمة لي�صل �إلى  40-25يف �شهر مايو� /أيار؛ ومع عودة املدنيني
�إلى البلدة املدمرة بعد رحيل احلكومة ،تراجع العدد �إلى  17بقرة يوما يف �أواخر �شهر مايو� /أيار ،بعد �أن
155
قامت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ب�إ�سقاط امل�ساعدات الغذائية جو ًا بالطائرات.
ونظرا ل�سيطرة القوات احلكومية على بانتيو ،ف�إن �إحدى الطرق القليلة التي ميكن من خاللها �إدخال الغذاء
�إلى جنوب والية الوحدة كانت من خالل والية البحريات .وقد حافظ بع�ض جتار الدينكا من والية البحريات،
وبدرجة �أقل من والية جونقلي ،على عالقات طيبة مع النوير من بانييجار وماينديت ،وجلبوا الطعام �إلى مناطق
املتمردين عرب الطرق النهرية ال�صعبة ملبادلتها باملا�شية ،وقد ا�ستمرت التجارة بقدر حمدود .و ُيعترب ميناء
طاير �أحد اهم موانئ هذه التجارة ،حيث عمل جتار الدينكا والنوير جنبا �إلى جنب ويف ذاكرتهم «�أ�سواق
ال�سالم» يف زمن احلرب الأهلية الثانية بني عرب امل�سريية واجلنوبيني (فريزر و�آخرون 156.)2004 ،ومع �أن
جتار الدينكا جاءوا من والية البحريات ،ووجد بع�ض النوير ملج�أ يف والية البحريات ،ف�إن هجوم املو�سم اجلاف
لعام  2014يتزامن �أي�ضا مع هجوم قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من والية البحريات على مقاطعة
بانييجار يف بداية فرباير� /شباط .ويف  7فرباير� /شباط� ،أدت هجمات ُ�ش ّنت على عدد من القرى يف املقاطعة
�إلى مقتل � 29شخ�صا و�أجربت نازحني على الفرار جمددا �إلى املناطق املغمورة باملياه حول النيل الأبي�ض.
وعلى مدار هذه الفرتة ،مت اتهام القوات احلكومية بارتكاب انتهاكات �ضد املدنيني النوير .ووفقا
ل�سلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التي عادت �إلى لري يف �أبريل /ني�سان  ،2014ف�إن
نحو  46مدنيا يف البلدة قد ُقتلوا بني فرباير� /شباط ومار�س� /آذار .وقد مت �إعدام بع�ضهم ،مبن فيهم
حوايل � 10أ�شخا�ص كانت هياكلهم العظمية ال تزال وا�ضحة املعامل يف يونيو /حزيران  ،2014و� 15شخ�صا
�آخرين مت �إلقائهم يف بئر� .إ�ضافة لذلك ،فقد ُقتل حوايل  40مدنيا �آخرين يف مقاطعة لري -خارج لري
نف�سها -و� 6آخرين يف مقاطعة ماينديت .ويف مقاطعة لري ،فقد كانت قرية قري هي املت�ضررة على وجه
اخل�صو�ص من هجوم احلكومة .فقد قامت القوات املوالية حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان ب�إعدام 7
مدنيني ،مبن فيهم زعيمان ،يف  1مار�س� /آذار ،ونحو  30مدنيا �آخرين يف  25مار�س� /آذار 157.وال يتوفر
�إح�صاء دقيق لعدد القتلى املدنيني خالل هجوم احلكومة؛ وال متلك �سلطات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة �إح�صائيات �شاملة لعدد القتلى يف القرى النائية �أو يف الغابات .وخالل حملة اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جنوب والية الوحدة ،ا�ستهدفت القوات احلكومية عمدا القادة املحليني-
158
حيث قتلت  6يف لري و 2يف قري -كو�سيلة لتدمري البنية االجتماعية للنوير اجلنوبيني.
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جمجمة �أحد املدنيني الذين مت �إعدامهم على يد القوات احلكومية يف لري ،يونيو /حزيران  © .2014جريوم توبيانا

وقعت �أحداث العنف امل�ستند �إلى نوع اجلن�س (اجلندر) ،مبا يف ذلك عمليات االغت�صاب واخلطف،
داخل وخارج البلدات التي ت�سيطر عليها احلكومة .وتقدّر �سلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة �أن القوات احلكومية اختطفت نحو  85امر�أة وفتاة من لري؛ حيث ورد �أنه مت �إجبارهن �أو �إقناعهن
مبغادرة البلدة مع قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف �أبريل /ني�سان .وقالت نف�س ال�سطات �أن
القوات احلكومية اغت�صبت  15امر�أة يف لري و 6يف روبكواي .وال تُعترب هذه الأرقام م�ؤ�شرا على مقدار
العنف امل�ستند �إلى نوع اجلن�س (اجلندر) الذي �شهدته جنوب والية الوحدة .وقد ماتت بع�ض الن�ساء بعد
اغت�صابهن يف حني قامت ن�ساء �أخريات باالنتحار .وقامت ن�ساء �أخريات بالهرب بدال من مواجهة عار
االغت�صاب .وبناء ًا على �إفادات ال�شهود ،ف�إن االنتهاكات بحق الن�ساء اتخذت �أ�شكا ًال متنوعة .ف�إ�ضافة �إلى
االغت�صاب واالختطاف ،كانت هناك �ضغوط من اجل «الزواج» مقابل الطعام ،الأمر الذي �أثر على وجه
اخل�صو�ص على الن�ساء الالتي مت �إر�سالهن من الغابات �إلى البلدة للبحث عن امل�ؤن .وعلى وجه التحديد،
متت ممار�سة �ضغوط على ن�ساء الدينكا املتزوجات من رجال النوير لرتك �أزواجهن والتزوج من جنود
159
الدينكا والذهاب معهم �إلى مناطق الدينكا.
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ووفقا لأقوال ال�شهود ،ف�إن ميلي�شيات الدينكا ،وجنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقوات نوير بل
حتت قيادة ماثيو بوجلانغ ،واملتمردين ال�سودانيني الذين يقاتلون مع حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ،مار�سوا
جميعا العنف �ضد املدنيني .غري �أن �إفادات ال�شهود تتباين حول مقدار امل�سئولية التي تتحملها كل من هذه
املجموعات عن االنتهاكات .فهم يقولون �أن قوات نوير بل كانت عنيفة مع املدنيني النوير من الع�شائر الأخرى،
رغم �أن قلة من ال�شهود زعموا �أن نوير بل كانوا يتدخلون ملنع االنتهاكات التي ميار�سها �أفراد اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان من الدينكا 160.ووفق ًا لوثيقة �سرية للأمم املتحدة �صدرت يف يونيو/حزيران � ،2014إطلع
عليها كاتبا هذه الورقة ،ف�إن عنا�صر من النوير نزحوا من جنوب والية الوحدة �إلى جممع بعثة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان يف بانتيو قالوا �أن معظم االنتهاكات التي �أرتكبت بحقهم كانت من قبل مقاتلي النوير.
و�أفادت م�صادر املعار�ضة �أن قوات ميلي�شيات الدينكا كانت امل�س�ؤول الأكرب عن العنف �ضد الن�ساء،
وحتديدا املجموعة املعروفة بلقب «ليل جون ( ”Lil Johnجمموعة الأزمات الدولية� ،ص.) ,2015 ،11
ويف عامي  2012و ،2013ن�شط قادة الدينكا ،مبن فيهم �سيلفا كري يف ح�شد قوات امليلي�شيات املعروفة با�سم
غالوينغ �أو تيتوينغ (حرا�س القطعان امل�سلحني من الدينكا) ،والذين ُعرف بع�ضهم عموما با�سم تيتبيني
(حر�س الزعيم� ،أو يف هذه احلالة ،احلر�س الرئا�سي) ت�صدر �أوامرهم مبا�شرة من �سيلفا كري وحا�شيته
املقربة (هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان� ،ص .)2016 ،15ومن الوا�ضح �أن جمموعة ليل
جون  Lil Johnكانت جزء من تيتبيني .ووفق ًا لأحد ال�شهود ف�إن �أفراد جمموعة ليل جون “ Lil Johnكانوا
�أ�صغر �سنا من املقاتلني ال�شباب الآخرين”� ،إذ تراوحت �أعمارهم بني  17-15ومل يقاتلوا كثريا .وقد كانوا
161
يغادرون يف ال�ساعة  3بعد الظهر وال نعرف �إلى �أين يذهبون يف الليل”.
وذكر �شهود �أي�ض ًا �أن جمموعة من قادة النوير املحليني الذين اختاروا البقاء على والئهم للحكومة،
والذين مل ي�شاركوا يف االنتهاكات .ويف لري ،قامت احلكومة ب�إعادة تعيني تاجر حملي من نوير دوك ،يدعى
تاكري رياك ،كمفو�ض؛ حيث لعب دورا حا�سما يف قيادة هجمات احلكومة على قوات احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة املحلية بالإ�ضافة �إلى مدنيني 162.وقد ورد �أن تاكري رياك ،وحتت �إمرته
النقيبان من النوير رواي كوانغ وغاي كوال ،قادوا الهجمات على بور ونيات املذكورة �أعاله .وتاكري رياك
متهم �أي�ضا ب�إحراق معظم لري ،با�ستثناء جنوبي البلدة ،الذي يقطنه �أقاربه.
وح�شد تاكري و�س ّلح قوات ميلي�شيا قوية مكونة من  200رجل من بينهم ع�شريته باربور من نوير
دوك� ،إ�ضافة �إلى بع�ض الع�شائر املقربة له .ولكن العديد منهم رف�ض االن�ضمام .ووفقا لأحد القادة
ال�شباب ممن لهم �صلة بتاكري“ :فقد بعث ر�سله  3مرات �إلى الغابات يف كوم ،حيث كنا نختبئ ،حل�شدنا
ولكن مل ين�ضم �أي منا �إليه” .ولكن ووفقا لزعيم حملي ،ف�إن تاكري ا�ستطاع ا�ستغالل الظروف املتوترة
لل�شباب يف مقاطعة لري .لقد قام بتجنيد ال�صبية ال�صغار القادمني من الغابات؛ كانوا جياع وكانت
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هذه و�سيلة للح�صول على الطعام لأنف�سهم ولأهلهم” .ومت تكليف ه�ؤالء ال�صبية ال�صغار بتحديد مواقع
قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة و�سرقة املا�شية لإطعام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .ويف يونيو /حزيران  ،2014وبعد ان�سحاب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من اجلنوب،
حاولت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة نزع �سالح تلك امليل�شيات املحلية �أو �إقناعها
163
باالن�ضمام �إلى املعار�ضة.
وت�شري �إفادات ال�شهود �إلى �أن امل�س�ؤولني احلكوميني املحليني الآخرين ،و�ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ،واملتمردين ال�سودانيني خارج لري ،كانوا متعاطفني نوعا ما .وذكر بع�ض املدنيني الذين نزحوا
من لري �أنهم كانوا يحاولون البحث عن طعام يف البلدات النائية مثل مريمري وكو�ش ،حيث كانت ال�سلطات
املوالية للحكومة تقدم لهم امل�ؤن (�أحيانا جمانا و�أحيان مقابل املال واحلماية) ويف بع�ض الأحيان و�سيلة
164
نقل �إلى قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة.
لكن ،وب�شكل عام ،ف�إن هجوم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على جنوب والية الوحدة �أعاد �إلى
الأذهان جمددا حاالت النزوح التي مر بها �سكان والية الوحدة خالل احلرب الأهلية الثانية .جي�ش
وطني مدعوم مبيلي�شيات يقوم بتهجري املدنيني وحرق القرى وت�أجيج �سعري العداء الع�شائري داخل
جمتمع النوير.
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ا�ستعادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لل�سيطرة على بانتيو
(�أبريل /ني�سان )2014
�شهد �شهر �أبريل /ني�سان حتوال لفرتة وجيزة يف �سري احلرب .فخالل هجوم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان على جنوب والية الوحدة ،كانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تعيد جتميع قواتها
على احلدود ال�سودانية ،ا�ستعدادا للهجوم على بانتيو وربكونة .ويف منت�صف �أبريل /ني�سان �شن التنظيم
املتمرد هجوما من ثالثة حماور على �شمايل الوالية .وا�ستهدف املحور الأول تور �أبيود ،على بعد  60كم �شمال
غرب بانتيو؛ وا�ستهدف الثاين تقاطع مايوم -وبالتايل ا�ستهدف قطع خطوط �إمدادات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان عرب والية واراب -وحقول النفط يف مقاطعة ربكونة؛ �أما الثالث مر عرب مقاطعة غويت.
بد�أت حملة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف � 14-13أبريل /ني�سان على موقعني خمتلفني.
وهاجمت قوات املتمردين ثكنات ع�سكرية يف تور �أبي�ض ،على احلدود بني مقاطعتي �أبيمنوم ومايوم� ،شمال
غرب بانتيو ،حيث هزمت قوات بوجلانغ .ويف الوقت نف�سه ،هاجمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة املواقع احلكومية يف اللوب ،على �أطراف حقل نفط الوحدة ،مما �أ�سفر عن �إ�صابة  5عمال نفط رو�س
ا�ستخدمتهم �شركة �سافينات كا�سبيان لتكرير النفط بجروح وكان امل�صابني يعملون يف م�صفاة لإتاحة �إنتاج
الديزل لل�سوق املحلي .وقامت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان الحقا ب�إخالء ه�ؤالء العمال بنقلهم �إلى
جوبا .كما ت�سبب القتال يف �شهر �أبريل /ني�سان يف �إحداث �أ�ضرار حلقل نفط ثار جاث.
كان هجوم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ناجحا للغاية .ففي � 14أبريل /ني�سان،
165
�سيطرت قوات املعار�ضة على تور جاك وتور �أبي�ض وحقل نفط الوحدة وتقاطع مايوم.
ويف � 15أبريل /ني�سان ،قامت قوة تابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بقيادة جيم�س
كوانغ ،يقدر تعدادها بحوايل  4.000-2.000مقاتل (مبن فيهم نوير جمندون حديثا) ،ب�إعادة احتالل
بانتيو دون مقاومة تذكر .ومع ظهرية � 15أبريل /ني�سان� ،أعلنت حمطة الإذاعة املحلية �أن جيم�س كوانغ
هو احلاكم الع�سكري لوالية الوحدة.

التوتر بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وجي�ش حترير جنوب ال�سودان

طرح غياب املقاومة احلكومية ت�سا�ؤالت يف جوبا .فالقوة املهزومة التي كانت م�س�ؤولة عن حماية بانتيو
وربكونة كانت تت�ألف ب�شكل كبري من قوات نوير بل يف جي�ش حترير جنوب ال�سودان ال�سابق حتت قيادة
بابيني مونيتويل وماثيو بوجلانغ ،الذين كان اندماجهما يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �سي�صبح
ر�سميا يف نف�س الأيام التي وقع فيها هجوم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وكان قد مت
�سلف ًا دمج ال�ضباط الرئي�سيني جلي�ش حترير جنوب ال�سودان يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف
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نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2013بعد قبولهم للعفو الذي �أ�صدره �سيلفا كري .ويف مار�س� /آذار  ،2014مت
تعيني بوجلانغ قائد ًا لعمليات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لوالية الوحدة (جمموعة الأزمات الدولية،
�ص 166.)2015 ،9ومت ت�أخري دمج قواته يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وذلك جزئيا ب�سبب ال�شكوك
167
ب�ش�أن والء جي�ش حترير جنوب ال�سودان حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان.
ولكن ابتداء من مطلع عام  ،2014بد�أت قوات بوجلانغ بتلقي “حوافز” �شهرية كانت �أقل نوعا ما من
168
رواتب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ولكن ذلك -وفقا للأمم املتحدة“ -رفع من معنوياتهم”.
وكان و�صول هذه الدفعات بعد ت�أخري طويل �سببا يف التوتر بني قوات بوجلانغ واجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .والحظ بابيني مونيتويل �أنه ويف الوقت الذي وقع فيه هجوم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة على بانتيو ،ف�إن قوات جي�ش حترير جنوب ال�سودان مل تكن تنتظر الدمج فقط ،بل كانت تنتظر
169
�أي�ض ًا الدفعات املت�أخرة امل�ستحقة منذ يونيو /حزيران .2013
كانت هناك احتكاكات متقطعة بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا ومقاتلي جي�ش حترير
جنوب ال�سودان ال�سابق خالل النزاع احلايل .ويف دي�سمرب /كانون الأول � ،2014أدت الدفعات املت�أخرة
لقوات بوجلانغ جمددا �إلى خلق حاالت توتر يف بانتيو ،و�سط اتهامات بالتمييز �ضد مقاتلي امليلي�شيات
ال�سابقني ،وح�صول مقاتلي اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان النظاميني على رواتبهم يف الوقت املحدد
وح�صولهم على �أ�سلحة �أف�ضل 170.ويف الوقت الذي كان فيه بابيني مونيتويل وبوجلانغ مدعومني بقوة من
احلاكم ،كان بع�ض �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان القدامى ال ي�شعرون بالثقة مبقاتلي امليلي�شيات
171
ال�سابقني ،مما خلق جوا من التوتر بني القوتني.
وعندما ا�ستعادت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ال�سيطرة على بانتيو ،تركزت
النقا�شات الداخلية يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على الأ�سباب التي قادت �إلى فقدان عا�صمة
الوالية بهذه ال�سرعة .ويف �أعقاب هجوم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،انت�شرت �شائعات
ب�أن بوجلانغ ان�شق وان�ضم �إلى املعار�ضة -وهي خطوة �ستكون كارثية بالن�سبة للجي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان 172.ويف احلقيقة ،ف�إن الأ�سباب احلقيقية لهزمية احلكومة يف بانتيو مل تكن حتتاج لتفكري عميق.
ففي مطلع �أبريل /ني�سان ،مل تكن قوات بوجلانغ� ،إلى جانب الفرقة الثالثة يف والية الوحدة وبقية
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان النظامي ،متمركزة يف بانتيو �أو ربكونة ،و�إمنا ،بدال من ذلك ،انت�شرت
ب�شكل �ضعيف حول الوالية ،ومتركزت داخل وحول مايوم يف جنوب والية الوحدة ،وعند حقول النفط.
و�أدت الأمطار الغزيرة �إلى �صعوبة يف تنقل القوات 173.ووفقا لأقوال �ضابط ان�ضم �إلى احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة خالل هجوم �أبريل /ني�سان على بانتيو ،ف�إن قوات بوجلانغ كانت تت�ألف من
 2.000مقاتل فقط ،منهم  1.000كانوا يف تاروانغ يلي -بني مايوم وعا�صمة الوالية -و  300فقط كانوا
يف بانتيو نف�سها ،يف حني انت�شر الآخرون ب�شكل �ضعيف حول املواقع املذكورة �أعاله.
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“كانت جميع قواتنا احلكومية تتواجد خارج بانتيو .و�أنا كنت يف كو�ش وكانت بع�ض قوات
الفرقة الثالثة من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف لري؛ وكانت هناك قوات قليلة يف حقل
نفط الوحدة .ويف بانتيو ،كان لدينا جمندون جدد من املنطقة املحيطة ومل يكونوا م�ستعدين ب�شكل
كاف .بالإ�ضافة �إلى �أن قواتنا مل يكن قد مت دجمها بعد وافتقرت �إلى الذخرية .وت�أخرت �إمداداتنا
على الطريق ب�سبب االفتقار �إلى و�سائل النقل .وقبل الهجوم مبا�شرة ،ار�سل لنا بابيني مونيتويل
174
� 50سيارة حمملة بالذخرية من جوبا ولكنها كانت ال تزال يف الطريق.
ويف جوبا ،زعمت م�صادر يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أن الإمدادات مل تُر�سل �إلى بانتيو �أوان
املعركة ب�سبب الت�أخر يف حترير الأموال الالزمة لنقلها (�سودان تربيون.)2014a ،

الهجوم على بانتيو

قبل هجوم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على بانتيو وربكونة ،مت تداول تقارير بني ال�سكان
املدنيني ب�ش�أن هجوم و�شيك للمتمردين .وعلى موقع حماية املدنيني ،مت توجيه املدنيني ممن لهم �صالت
داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة باالن�ضمام �إلى الهجوم عند وقوعه� 175.أحدث احتمال
وقوع هذا الهجوم حالة ذعر بني ال�سكان ب�شكل عام .وتوجه املئات من املدنيني من خمتلف اجلماعات
واملقاطعات �إلى قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة ،ولكن امل�س�ؤولني والقوات
احلكومية قاموا ب�إعادتهم ،واحيانا بالقوة ،م�ؤكدين لهم �أن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ت�سيطر على
زمام الأمور .وكانت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان م�ستعدة ال�ستقبال ه�ؤالء املدنيني ولكنها مل
تطلب من احلكومة ال�سماح لهم بدخول القاعدة.
وبالرغم من ه�شا�شة دفاعات احلكومة ،ف�إنها (احلكومة) �أفرطت يف الثقة بقدرتها على الذود عن بانتيو.
ولكن نظرا �إلى �أن احلواجز التي ُو�ضعت على الطرق والتي مت منها �إعادة املدنيني املتوجهني �إلى قاعدة بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان قد �أقيمت قبل �أ�سبوع من الهجوم -مما ي�شري �إلى خطة مدبرة م�سبقا -يبدو
من املرجح �أن احلكومة مل ترغب بب�ساطة بتزايد االقبال على موقع حماية املدنيني .فقد �أ�صبح املوقع ،مع تزايد
176
الأدلة ،م�صدر �إحراج لإدارة دولة ال ت�ستطيع حماية �سكانها ،ويف العديد من احلاالت ،تقوم مبهاجمتهم.
ويف � 14أبريل /ني�سان ،قامت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة مبهاجمة مواقع اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان يف جنوب �شرق بانتيو ،واجتاحتها وتقدمت نحو عا�صمة الوالية (م�شروع التقييم الأ�سا�سي
للأمن الب�شري .)2014c ،وادى الهجوم �إلى تزايد ملمو�س يف م�ستوى التوتر يف موقع حماية املدنيني .وقفز
بع�ض املدنيني النوير من فوق ال�سياج وان�ضموا �إلى الهجوم ،يف حني ناق�ش �آخرون م�صري التجار الدارفوريني
يف موقع حماية املدنيني .وقال بع�ض النوير املقيمني يف موقع حماية املدنيني �أنه ينبغي ترك التجار و�ش�أنهم
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لأنهم مدنيون ،بينما �ألقى �آخرون باللوم عليهم نتيجة الدور الذي لعبته القوات الدارفورية يف الهجوم على
جنوب والية الوحدة -التي ينحدر منها العديد من املقيمني يف موقع حماية املدنيني -وعربوا عن رغبتهم
بقتلهم 177.ومت ت�أجيح هذه امل�شاعر عن طريق حمطة الإذاعة املحلية التي قامت ،بعد �أن �سيطرت عليها
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ببث خطابات لأفراد يدعون النا�س للقتل وممار�سة العنف
اجلن�سي �ضد غري النوير والأجانب (الأمني العام للأمم املتحدة� ،ص.)2014d ،10
وتبني �أن ملخاوف املدنيني الذين حاولوا الهروب من موقع حماية املدنيني يف بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان مربراتها .ففي � 15أبريل /ني�سان ،دخل مقاتلو احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة �إلى البلدة وقتلوا مئات املدنيني .ومت ا�ستهداف الأجانب الذين ُيعتقد ب�أنهم ي�ضمرون م�شاعر
موالية للحكومة .ومت اتهام التجار ال�سودانيني ،وخ�صو�صا �أولئك املنحدرين من دارفور ،ب�أنهم جزء
من قوات التمرد ال�سودانية التي �شاركت يف هجوم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على جنوب والية
الوحدة 178.كما مت ا�ستهداف املدنيني الدينكا وامل�س�ؤولني احلكوميني -مبن فيهم النوير .وكان هناك
179
تدمري ونهب على نطاق وا�سع مبا يف ذلك امل�ست�شفى.
وقبل الهجوم ،كان كارلو كول ،من نوير جيكاين �أحد املوالني لبابيني مونيتويل وقائد �سابق يف جي�ش
حترير جنوب ال�سودان ،يح�شد قوات النوير يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان للقتال مع املعار�ضة عند
وقوع الهجوم 180.وقد مت �سجنه قبل وقت ق�صري من الهجوم ب�سبب خماوف من ان�ضمامه �إلى املعار�ضة.
وخالل االعتداء على بانتيو ،هرب كارلو كول ومن ثم ان�شق ملتحق ًا باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
181
املعار�ضة مع عدد قليل من امل�ؤيدين النوير.
و�شكل االحتالل الناجح لبانتيو بداية فرتة من النجاح الع�سكري الن�سبي للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة .وبعد االعتداء على بانتيو ،هربت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان غربا
باجتاه مقاطعة مايوم ،وجنوبا باجتاه جنوب والية الوحدة ،حيث ا�شتبكت بقوات التمرد .ويف � 17أبريل/
ني�سان ،هاجمت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قاعدة للتمرد يف كوث ،ليتم بعد ذلك دحرها
جمددا نحو لري .و�أجربت قوات التمرد خالل مطاردة �ساخنة القوات احلكومية املرتاجعة للجي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان على اخلروج من كو�ش ومن حقل نفط ثار جاث ،الذي متت ا�ستعادته من قبل احلكومة
يف فرباير� /شباط .وقامت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بقيادة وانغ ت�شوك يف وقت
الحق ب�إعادة احتالل لري ،التي تخلت عنها القوات احلكومية .بعد ذلك حاول اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان التحرك جنوبا من باريانغ ،وقامت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ب�صد
القوات احلكومية املتجهة نحو بانتيو يف � 18أبريل /ني�سان .ويف �أعقاب هذا الف�شل ،قام اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ب�إعادة ن�شر قواته من جاو على احلدود من مقاطعة ربكونة ،لإحكام ال�سيطرة احلكومية
182
على �شمال الوالية.
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جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بالقرب من حقول النفط يف ثار جاث ،يونيو  © .2014جريوم توبيانا

�إعادة تنظيم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
بعد اعتداء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الناجح على بانتيو ،و�صل قديت ومعه التعزيزات.
ووفقا لأقوال قديت ،فقد و�صلت معه قوة قوامها نحو  8.000مقاتل؛ وت�ألفت القوة من جنود من النوير
ينحدرون من والية الوحدة ،كانوا متمركزين يف جونقلي و�أعايل النيل 183.ويف ذات الوقت ،حترك وانغ
ت�شوك �شما ًال نحو بانتيو من ماينديت ،مقره الرئي�سي امليداين امل�ؤقت ،مع جمندين من جنوب والية
الوحدة 184.وت�صادف و�صول هذه التعزيزات مع تغري يف القيادة امليدانية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة .فقد �أرادت حركة التمرد �ضمان يقاتل قياداتها وجنودها يف مناطقهم 185.وبناء على ذلك،قام جيم�س كوانغ بت�سليم قيادة والية الوحدة �إلى بيرت قديت وانتقل �إلى �أعايل النيل .ويف كل مقاطعة
من املقاطعات �صارت حتت �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مت تعيني ال�ضباط من
الع�شرية امل�سيطرة من النوير يف تلك املقاطعة؛ فقد مت تعيني جيم�س توت يف مقاطعة لري ،وبيرت تاب قديت
يف كو�ش وكارلو كول يف مقاطعة غويت.
ت�صادف �سقوط بانتيو مع حدوث تغيريات داخل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،حل بول مالونغ اوان ،احلاكم ال�سابق ل�شمال بحر الغزال ،مكان جيم�س هوث كقائد �أركان
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للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف حني ُيعترب بول مالونغ على نطاق وا�سع قائد ًا ممتاز ًا ،ف�إن تعيينه �أثار
خماوف العديد من النوير ،الذين ربطوه مبذابح دي�سمرب /كانون الأول  2013التي حدثت للمدنيني النوير
يف جوبا .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن تعيينه ،الذي جاء على ح�ساب جيم�س هوث -الذي كان يف ال�سابق �أعلى
ال�ضباط النوير رتبة يف �إدارة كري -مما اعتربه العديد يف املعار�ضة مبثابة �سقوط �آخر مظاهر الوحدة
الوطنية يف اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وحماولة من كري لرت�سيخ اجلذور العرقية لل�صراع.
وبعد و�صول تعزيزات قديت ،و�سعت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة حملتها �ضد اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،فتحركت �شماال من بانيتو وهاجمت كيلو الواقعة على بعد ( 30كم �شمال غرب
عا�صمة الوالية) وتور �أبي�ض .كما متكنت من ا�ستعادة ال�سيطرة على باناكوا�ش ،التي كانت قد خ�سرتها
يف منت�صف يناير /كانون الثاين  ،2014بعد ان�سحاب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وكوي -نام ،يف
اجلزء اجلنوبي من مقاطعة مايوم 186.و�أخريا ،متكنت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أي�ضا
من ال�سيطرة على مايوم ملدة � 4أيام 187.ولكن باملجمل ،ورغم هذه النجاحات ،ف�إن هجوم احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف �أبريل كان اقل جناحا مما توقعت احلركة املتمردة.
ا�ستعادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لل�سيطرة على بانتيو و�صراع مو�سم هطول الأمطار
(�أبريل/ني�سان -نوفمرب/ت�شرين الثاين )2014
مل يدم التح�سن يف حظوظ احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة طويال؛ حيث متكن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان من قلب معظم مكا�سب التمرد .فبحلول � 16أبريل /ني�سان  ،2014كانت القوات احلكومية قد
تقدمت حتى كيلو  .30ويف مايوم ،ا�ستعادت قوات نوير بل املوالية للحكومة �سيطرتها �سريعا على املقاطعة .ومع
�أواخر �أبريل /ني�سان ،ومع تعزيزات القوات القادمة عرب مايوم والية واراب ،مت جتميع حوايل  4.000مقاتل
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مع اكرث من  100مركبة ال�ستعادة بانتيو .ودخلت هذه القوات �إلى العا�صمة
يف � 28أبريل /ني�سان ،مب�ساعدة املتمردين الدارفوريني ،الذين حتركوا جنوبا من مقاطعة باريانغ لدعم
الهجوم 188.وخالل الأ�سبوع التايل� ،أ�صبحت بانتيو منطقة متنازعا عليها؛ ففي  5مايو� /أيار� ،أدى الهجوم
امل�ضاد الذي �شنته احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �إلى ا�ستعادة بانتيو 189،مما خلق حالة من
االبتهاج بني ال�سكان النوير يف موقع حماية املدنيني .غري �أن ال�سكان النوير يف املوقع قاموا مبهاجمة ال�سكان
الدارفوريني واتهموهم بالوالء حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان 190.وح�سب ما وردت مناق�شته يف الق�سم ،4
ف�إن مواقع حماية املدنيني كانت عبارة عن بوتقة ت�شعل نريانها الأحداث اخلارجية.
وتُواجه هذه اال�شتباكات با�ستنكار دويل وا�سع النطاق .فقد انتقدت احلكومة الأمريكية ،مثال ،انتهاك
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان التفاقية وقف الأعمال العدائية املوقعة يف يناير /كانون الثاين .2014
ويف نف�س اليوم الذي ا�ستعادت فيه احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بانتيو ،وهو � 15أبريل/
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ني�سان � ،2014أعلنت الواليات املتحدة عن فر�ض عقوبات على ماريال ت�شانونغ -قائد احلر�س الرئا�سي
لكري -وبيرت قديت ،كو�سيلة لل�ضغط على اجلانبني لإنهاء ال�صراع .ومل يكن لهذه العقوبات �أي ت�أثري فوري
يذكر 191.فقد هاجمت القوات احلكومية مقاتلي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بعد يوم من
الإعالن عن العقوبات ،ويف  7مايو� /أيار� ،سيطرت على عا�صمة الوالية ب�شكل كبري.
واتفق الطرفان على �شهر من التهدئة ميتد من  7مايو� /أيار وحتى  7يونيو /حزيران .لكن هذه التهدئة
مل تر النور .فبعد ا�ستعادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ال�سيطرة على بانتيو ،وقعت ا�شتباكات متفرقة
حول عا�صمة الوالية ،وزعم قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أن بع�ض جنودهم ال يزالون
يقاتلون يف املدينة يف  10مايو� /أيار .وخالل ال�شهر التايل ،مل ينكث الطرفان بالتزامها بالتهدئة فقط ،بل
ونكثا بالتزامهما يف  9مايو� /أيار يف �أدي�س �أبابا باتفاقية وقف الأعمال العدائية املوقعة يف يناير /كانون
الثاين (الأمني العام للأمم املتحدة.)2014b ،
غري �أن وترية ال�صراع تراجعت خالل ال�شهور القليلة الالحقة ،لي�س ب�سبب اتفاقيات ال�سالم ،و�إمنا
نتيجة لبدء مو�سم الأمطار ،الذي حول جزء كبري من الوالية �سريعا �إلى مناطق ال ميكن اجتيازها .ويف
مايو� /أيار ،عززت احلكومة مواقعها الدفاعية يف والية الوحدة ،معتمدة على قوات بوجلانغ ،التي مت
ا�ستئناف دجمها يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .كما �أعاد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان تنظيم
قيادة قواته .ففي يونيو /حزيران ،مت تعيني نائب باولينو ماتيب ال�سابق ،من نوير بل وا�سمه طيب غاتلواك،
قائد ًا للفرقة الرابعة ،معزز ًا ب�شكل �أكرب مكانة نوير بل باعتبارها الطرف الأهم ع�سكريا من بني النوير يف
والية الوحدة .قد �أعادت هذه احلركة �إلى الأذهان �إلى حد كبري عملية �إعادة تنظيم الهيكل القيادي التي
قامت بها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف وقت �سابق ،حيث و�ضعت �أي�ض ًا �شخ�صيات
من والية الوحدة يف املنا�صب الرئي�سية لل�سلطة (م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري .)2015a ،وقد
�أدت هذه احلركة �إلى ت�أليب نائب باولينو ماتيب على بيرت قديت ،الذي كان �أحد قادته البارزين ،على نحو
يعك�س ب�شكل �أ�سا�سي ا�ستمرار �صراع نوير بل على والية الوحدة.
وا�ستعد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ملو�سم الأمطار ،حت�سبا لهجمات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة .وقامت القوات احلكومية بحفر خنادق و�أخاديد حول حقل نفط الوحدة وباكور
ومواقع �أخرى عديدة 192.ويف والية الوحدة ،كما هو احلال يف �أعايل النيل ،ف�إن �أول مو�سم مطر يف ال�صراع
�أوحى بتوقعات ب�أن احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان �ستعود �إلى ديناميات ال�صراع القدمية .فخالل
احلرب الأهلية الثانية� ،سيطرت القوات امل�سلحة ال�سودانية ب�شكل كبري على املناطق احل�ضرية يف جنوبي
ال�سودان بف�ضل تفوقها من حيث ال�سالح ،يف حني �سيطر اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على املناطق
الريفية .وكان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ي�شن حرب ع�صابات على مواقع القوات امل�سلحة ال�سودانية
خالل مو�سم هطول الأمطار ،يف حني كانت القوات امل�سلحة ال�سودانية تقوم بغارات من ح�صونها ال�صغرية
يف املناطق احل�ضرية يف بداية املو�سم اجلاف م�ستغلة تفوقها يف جمال املعدات الع�سكرية .وخالل ال�صراع
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احلايل يف والية الوحدة ،وخ�صو�صا يف اجلنوب ،وجد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان نف�سه يلعب ب�صورة
غري مواتية ،الدور ال�سابق للقوات امل�سلحة ال�سودانية ،يف حني �سيطرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة ب�شكل كبري على املناطق الريفية يف جنوب الوالية.ويف عام  ،2014كانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة غري قادرة على �شن حرب ع�صابات
ناجحة خالل مو�سم هطول الأمطار .وحاولت مرارا وتكرارا اال�ستيالء على بانتيو وربكونة ،وخ�صو�صا يف
�أغ�سط�س� /آب و�أكتوبر /ت�شرين الأول (جمموعة الأزمات الدولية� ،ص .)2015 ،13وقد مت �إحباط هذه
الهجمات ب�شكل كبري .ويف � 28-25أكتوبر /ت�شرين الأول ،حتركت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة نحو اجلنوب من مواقع حول هجليج يف ال�سودان ،وهاجمت مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
بالقرب من حقل نفط الوحدة و�أماكن �أخرى يف مقاطعة ربكونة .ويف � 29أكتوبر /ت�شرين الأول� ،أحاطت قوات
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ببانتيو ،حيث انتقلت من �شمال عا�صمة الوالية ،حتت قيادة
ماكال كول ،و�أي�ضا من قواعدها يف غويت يف اجلنوب ال�شرقي ومن ربكونة يف اجلنوب الغربي 193.وكان بيرت
قديت هو القائد العام للعملية .واختار اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان االن�سحاب من بانتيو بعد ظهر ذلك
اليوم ،ويف وقت الحق من ذلك اليوم دخلت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �إلى املدينة.
ولكن املتمردين مل يحتفظوا باملدينة؛ فبعد �أربع �ساعات ،ومع ا�ستعداد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
للدخول جمددا �إلى املدينة ،قامت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة باالن�سحاب بدورها
وت�سليم املدينة للقوات احلكومية .ويبدو �أن قوات التمرد قامت على الأرجح باالن�سحاب من بانتيو لأنها مل
تكن تعتقد �أن ب�إمكانها االحتفاظ بالعا�صمة .ولكن فرتة ال�سيطرة الوجيزة للمتمردين على املدينة كانت
تذكريا نوعا ما – للحكومة وال�سكان -بقدرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة امل�ستمرة على
نقل احلرب �إلى مناطق عدوها ،بدال من القيام مبحاوالت حثيثة النتزاع عا�صمة الوالية من يد احلكومة.
وخالل مو�سم هطول الأمطار ،حدثت بع�ض املواجهات �أي�ضا يف مايوم ،وتركزت على احلدود بني
مقاطعتي مايوم وربكونة ،وبالتايل يف الطريق �إلى بانتيو .ويف مطلع يونيو /حزيران ُ ،2014قتل �أكرث من
 20مدنيا يف مواجهات يف وانغكي ،حيث وقعت مواجهات �أخرى يف  5-4يوليو /متوز .وهاجمت احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وانغكي  6مرات خالل مو�سم الأمطار ،حيث عربت يف �إحدى املرات
بحر العرب ودمرت جزء ًا من البلدة .ويف �أوائل يوليو /متوز ،اتهم بيرت داك خان ،الع�ضو ال�سابق يف برملان
مايوم والع�ضو يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بقتل
 37مدنيا يف بايام ماكني وحرق �أكرث من  400منزل (�سودان تربيون .)2014c ،ووقعت مواجهات �أخرى
يف وانغكي ومانكني ورير ،على احلدود مع والية واراب ،يف الفرتة  16-11يوليو /متوز .واندلع القتال
يف مايوم جمددا يف  17نوفمرب /ت�شرين الثاين يف بواث عندما هاجمت قوات بوجلانغ و�شباب نوير بل
املتحالفني معها مواقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،خملفني وراءهم قرابة  40قتيال.
وتعر�ضت قوات نوير بل التابعة للحكومة �إلى خ�سائر خالل هذه اال�شتباكات (�سودان تربيون.)2014d ،
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وت�صاعدت الأعمال العدائية بني احلكومة واملعار�ضة يف مايوم ب�سبب التناف�س على جتنيد �شباب نوير بل.
و�شهد مو�سم هطول الأمطار ن�شاط كبري للطرفني يف عمليات التجنيد .ويف �سبتمرب� /أيلول ،ورد �أي�ض ًا �أن
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة زادت من ن�شاطها يف جمال التجنيد بني ال�شباب يف جنوب
والية الوحدة ،مبا يف ذلك التجنيد الإلزامي 194.ويف مايوم ،كان بوجلانغ يقوم بالتجنيد على نطاق وا�سع.
ووفقا لآلية الر�صد والتحقق للهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) -التي كانت م�س�ؤولة عن مراقبة
تنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية -ف�إن العنا�صر التي قام بوجلانغ بتجنيدها �شملت اجلنود الأطفال.
و�أورد مراقبو �آلية الر�صد والتحقق حاالت جتنيد ن�شط ملن مل يبلغوا �سن الر�شد بعد يف  3حاالت على الأقل
يف �سبتمرب� /أيلول �( 2014إيقاد .)2014b ،وورد �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كان قلقا من هذه
العمليات ،بالرغم من ا�ستخدامه للأطفال اجلنود ب�شكل مكثف خالل النزاع احلايل .وكانت خماوفه �إلى
حد كبري جمرد ا�ستعرا�ض �أمام الالعبني الدوليني والكيانات الدولية ،على خلفية ال�ضوء الذي �سلطته
195
الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) على حملة التجنيد التي يقوم بها بوجلانغ.
بالرغم من وقوع �صدامات يف مايوم ،ف�إن معظم القتال من �شهر مايو� /أيار وحتى نوفمرب /ت�شرين
الثاين  2014كان متمركزا يف املناطق الواقعة غرب وجنوب غرب بانتيو ،حيث حاول اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ت�شتيت مواقع املتمردين القريبة من العا�صمة .وباملقابل ،حاولت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة اجتياح املواقع الدفاعية احلكومية .ويف منت�صف يوليو /متوز ،هاجم اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان مواقع املتمردين يف غويت وربكونة .ويف � 11أغ�سط�س� /آب ،وقعت ا�شتباكات يف كاجلاك
بايام يف مقاطعة ربكونة ،ويف � 13أغ�سط�س� /آب يف نهيالديو ،حينما هاجمت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الواقعة جنوب غرب بانتيو .قد ا�ستمر القتال
حول بانتيو من � 16-13أغ�سط�س� /آب.
من ال�صعب حتديد الطرف الذي �أطلق �شرارة هذه اال�شتباكات ) .(UNSG, 2014cففي الوترية
املعتادة ،اتهم كل طرف الطرف الآخر بانتهاك اتفاقية وقف الأعمال العدائية 196.ووجد مراقبو �آلية
الر�صد والتحقق كال الطرفني م�س�ؤوال عن االنتهاكات املتكررة التفاقية وقف الأعمال العدائية يف الفرتة
ما بني مايو� /أيار و�أغ�سط�س� /آب  .2014كما تعر�ض املراقبون لال�ستهداف من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .وت�شكل مثل هذه الهجمات جزء من ا�سرتاتيجية م�صممة للحيلولة دون �أن ت�صبح االنتهاكات
احلكومية التفاقية وقف الأعمال العدائية وا�ضحة للهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) .وقام كال
الطرفان باتباع هذه اال�سرتاتيجية خالل ال�صراع احلايل.
ازداد ال�ضغط على �آلية الر�صد والتحقق خالل مو�سم هطول الأمطار ،وكثري ًا ما وجد املراقبون الطرق
م�سدودة �أمام حتقيقاتهم .فقد اتهمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الهيئة احلكومية
الدولية للتنمية (�إيقاد) بدعم حكومة جمهورية جنوب ال�سودان وبن�شر جوا�سي�س حكومة جمهورية جنوب
ال�سودان يف فرق �آلية الر�صد والتحقق .ووجه التنظيم املتمرد هذه االتهامات بعد فرتة وجيزة من اعتقال
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 6من �أفراد فريق �آلية الر�صد والتحقق يف مقاطعة مايوم يف � 23أغ�سط�س� /آب  .2014وقد تويف �أحد
مراقبي وقف �إطالق النار بذبحة �صدرية خالل وجوده رهن االعتقال .وزعمت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة �أن طائرة الهليكوبرت التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان التي حتمل
املراقبني هبطت دون �إذن ودون وجود ملمثلي املتمردين يف فريق �آلية الر�صد والتحقق .وقدم ع�ضو احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف فريق �آلية الر�صد والتحقق عري�ضة يف يوليو /متوز يطالب فيها
الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) بتغيري موقع قاعدة �آلية الر�صد والتحقق الرئي�سية �إلى مقاطعة
حمايدة ،نظرا لتعر�ض املراقني للتحر�ش يف جوبا .ويف ظل ظروف كهذه ،ف�إن النتائج التي تتو�صل �إليها
�آلية الر�صد والتحقق تكون بال�ضرورة غري مكتملة ،نظرا لأنها كثري ًا ما حترم من الو�صول �إلى املناطق التي
تقع فيها العديد من اال�شتباكات.
197
وخالل مو�سم هطول الأمطار ،ا�ستهدفت القوات احلكومية �أي�ضا العمليات الإن�سانية .وكانت هذه
الهجمات و�سيلة لإعاقة و�صول الإمدادات للمدنيني الذين ُيعتربون متعاطفني مع املتمردين ،وبالتايل تتم
ال�سيطرة على توزيع ال�سكان يف الوالية ،بحيث يتم توجيه ال�سكان �إلى “املناطق الآمنة” التي ت�سيطر عليها
198
احلكومة حيث ي�سمح ب�سري العمليات الإن�سانية ب�سال�سة ودون �إعاقة.
و�شكلت هذه الهجمات جزء ًا من اقت�صاد حرب متنامي .ويف ترديد �صدى لتطورات من احلرب
الأهلية ال�سودانية الثانية ،ف�إن حتويل �إمدادات العون الإن�ساين وعمليات الإغارة على جمتمعات املدنيني
خالل ال�صراع احلايل ا�صبح ،وب�شكل متزايد ،ميثل ن�شاطا اقت�صاديا م�صمما كي يحافظ على حياة
اجلنود امل�شاركني يف احلرب .والى حد ما ،ا�صبح منطق احلرب م�ستق ًال عن امل�ستجدات يف املفاو�ضات
ال�سيا�سية حول م�ستقبل البالد ،نظرا العتماد �سبل عي�ش اجلنود على ا�ستمراريته ،و�أ�صبحت الهجمات
على �أماكن �سكن املدنيني متعلقة بحياة اجلنود �إلى جانب كونها �أهداف تكتيكية .ويف يوليو /متوز ،2014
�أغارت قوات جي�ش حترير جنوب ال�سودان ال�سابق املنحازة للحكومة على �أماكن تربية املا�شية اخلا�صة
باملجتمعات املحلية التي يعتقدون �أنها تدين بالوالء للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ويف
� 21-19أغ�سط�س� /آب� ،أغارت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من غويت وربكونة
على قطعان املجتمعات التي تعتقد �أنها متحالفة مع احلكومة يف مقاطعة مايوم .ويف احلالتني ،ا�ستخدم
اال�شتباه باالنتماءات ال�سيا�سية كمربر للغارات.
و�شهد مو�سم هطول الأمطار لعام  2014ا�شتباكات متقطعة ،وعدم قدرة �أي من الطرفني على زيادة
املناطق التي ي�سيطر عليها يف الوالية .وظل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يتواجد يف �أبيمنوم ومايوم
وباريانغ وربكونة ،غري �أن عا�صمتي مقاطعتي مايوم وربكونة كانتا حتت �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ،يف حني كان جزء كبري من مناطق الوالية مناطق متنازع عليها .يف غ�ضون ذلك،
�صار ا�ستمرار احلرب ميثل عبئا متزايدا على كاهل ال�سكان املدنيني الذي �أ�صبحوا �ضحية للقوات
الع�سكرية املعتمدة على الإغارة على قطعانهم و�سرقاتها كو�سيلة عي�ش.
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اال�ستعدادات للحرب
(دي�سمرب /كانون الأول  -2014مار�س� /آذار )2015
�شهدت الفرتة ما بني دي�سمرب /كانون الأول  2014وحتى مار�س� /آذار  2015ا�ستعداد كال الطرفني ل�صراع
املو�سم اجلاف ،رغم �أن �أي منهما مل ي�شتبك مع العدو ب�شكل كامل .فقد كانت اال�شتباكات منح�صرة
ب�شكل كبري يف مناو�شات متقطعة على حقل نفط الوحدة ،جنوب بانتيو ،وعلى حدود مايوم – ربكونة.
وكان ال�سبب الرئي�سي لت�أخر اندالع الأعمال العدائية هو �أن الأمطار كانت غزيرة على غري العادة يف عام
 .2014وبحلول �أبريل /ني�سان  ،2015كانت العديد من الطرق مل جتف متاما بعد ،مبا يف ذلك الطريق
الهام ا�سرتاتيجيا من تورايل �إلى بانتيو ،الذي مير عرب مايوم ،والذي يعتمد عليه اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان يف تنقل قواته ونقل �إمداداته من واراب �إلى والية الوحدة.
وتلعب حتوالت الف�صول دورا رئي�سيا يف احلرب يف جنوب ال�سودان .ونظرا لأن الطرق ال�سالكة
واملهجورة �سابقا ،جتف ف�إنها ت�صري حماور رئي�سية لل�صراع وت�صري تقاطعات الطرق �أهداف ًا ا�سرتاتيجية
هامة� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن املدنيني والقطعان تتنقل ،حيث يتنقل املدنيون يف حماولة للعودة �إلى حقولهم
من �أجل مو�سم الزراعة بينما تنتقل القطعان �إلى مراعي املو�سم اجلاف ،مما يغري ديناميات احلرب،
199
والأهداف الهامة لكال اجلي�شني.
ومع ا�ستمرار اال�ستعدادات لل�صراع يف املو�سم اجلاف ،ت�ستمر �أي�ضا مفاو�ضات ال�سالم ،رغم عدم
�إحراز �أي تقدم ملحوظ فيها .وجرى احلوار الداخلي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف �أرو�شا و�أف�ضى
�إلى اتفاقية مت توقيعها يف  21يناير /كانون الثاين� .إال �أن االتفاقية مل تت�ضمن �سوى التزام �آخر بوقف
الأعمال العدائية التي انتهكها الطرفان ب�شكل متك ّرر منذ توقيعها يف يناير /كانون الثاين  ،2013بالإ�ضافة
�إلى �سل�سلة مبهمة من االلتزامات املتعلقة ب�إ�صالح احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .وكما كان احلال دوما
خالل احلرب الأهلية احلالية ،ف�إن الطرفان قدما التزامات ر�سمية �إلى املفاو�ضات -وذلك جزئيا لإر�ضاء
املجتمع الدويل وجتنب االنتقادات -يف الوقت الذي ي�ستعدان فيه على �أر�ض الواقع لهجمة ع�سكرية.
نقل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قوات �إلى �أبيمنوم من واراب يف بداية دي�سمرب /كانون الثاين،
ثم نقلها بعد ذلك �أبعد �إلى داخل الوالية� ،إلى مايوم حتديدا ،يف بداية يناير /كانون الثاين 200.وتوجهت
قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والتي كانت متمركزة يف �أبيمنوم خالل مو�سم هطول الأمطار
�إلى مقاطعة مايوم .ومت تعزيز مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حول حقل نفط الوحدة بدبابات
و�أ�سلحة ثقيلة يف نوفمرب /ت�شرين الثاين ودي�سمرب /كانون الأول  ،2014كما �شوهدت قوافل املتمردين
الدارفوريني تتحرك جنوبا عرب باريانغ خالل نف�س الفرتة 201.وبنهاية عام  ،2014كان قد مت بذل جهود
عظيمة لتو�سيع مدرج هبوط الطائرات يف خميم ييدا لالجئني ،الذي يعترب �أكرث �أمانا من مدرج ربكونة،
حتى تتمكن الطائرات الأكرب حجما التي حتمل ناقالت اجلنود املدرعة من الهبوط.
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وكانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تقوم بالتح�ضري لأعمال عدائية ،بالرغم من
املوارد املحدودة املتوفرة لها .ويف دي�سمرب /كانون الأول  ،2014ويف �أعقاب دعوة قديت يف يونيو /حزيران
 2014لتجنيد ال�شباب من جنوب والية الوحدة ،نقلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
202
املجندين �شماال من بانييجار وماينديت ،وغالبا �سري ًا على الأقدام ودون �أ�سلحة.
ويف فرباير� /شباط � ،2015أجرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة عمليات جتنيد
�إ�ضافية يف جنوب والية الوحدة ،حت�سبا لتكثيف الأعمال العدائية 203.كما مت التجنيد يف مقاطعتي غويت
وكو�ش ،بالقرب من بانتيو .والأكرث �إثارة للجدل� ،إن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،قامت
يف نوفمرب /ت�شرين الثاين -دي�سمرب /كانون الأول ،بالتجنيد داخل موقع حماية املدنيني يف بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان 204.وحتت قيادة ماكال كول ،انتقل ه�ؤالء املجندين �شماال على طول ممر ميتد
من مواقع املتمردين حول بانتيو �إلى باناكوا�ش ،ومن هناك �إلى هجليج يف غرب كردفان يف ال�سودان ،حيث
متلك احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قواعد تدريب هناك.
ويف الوقت الذي كانت فيه احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تكافح مبوارد حمدودة،
واجهت حكومة جنوب ال�سودان ظروف ًا مالية حرجة خالل تلك الفرتة .فاحلكومة كانت  ،قبل ال�صراع،
تعتمد ب�شكل كامل يف دخلها تقريبا على �إيرادات النفط ،وبحلول دي�سمرب /كانون الأول  2014كانت قد
ق�ضت عاما معتمدة على الدخل الذي ي�أتيها من حقل واحد فقط – بالو�ش يف �أعايل النيل -حيث مت
�إغالق احلقول الأخرى ب�سبب ال�صراع احلايل 205.وادى هذا الأمر �إلى وقوع توتر يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ،وحكومة جمهورية جنوب ال�سودان ب�شكل عام ،ب�سبب دفع الرواتب .وبد�أ اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان بدفع الرواتب لقواته ب�شكل انتقائي ،الأمر الذي زاد من النزاع بني الأطراف املختلفة
يف القوات احلكومية .ويف دي�سمرب /كانون الأول� ،سرت جمدد ًا �شائعات ب�أن ماثيو بوجلانغ �سيتمرد .ويف
احلقيقة ،كان التوتر بني بوجلانغ واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ناجما عن عدم دفع املرتبات لقواته،
وبعد ت�صويب هذا الو�ضع يف منت�صف دي�سمرب /كانون الأول ،تبددت هذه ال�شائعات 206.وقد �أجرب اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان على دفع رواتب قوات بوجلانغ ،لأنها ت�شكل جزء حيويا من القوات احلكومية التي
تدافع عن الوالية .ونتيجة توفري جوبا لل�سالح واملال ،قام بوجلانغ بتجنيد وت�سليح املزيد من �شباب نوير بل
(هيئة خرباء الأمم املتحدة بجنوب ال�سودان� ،ص.)2016 ،19
مل تكن قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املتواجدة يف الأماكن الأخرى �أكرث حظ ًا .ففي حني مت
دفع الرواتب لبع�ض القوات املتواجدة حول حقل نفط الوحدة ،على خطوط التما�س مع احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،وجتهيزها يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2014بعد �شهور من عدم الدفع؛ ف�إن
اجلنود الذين يحر�سون حقول النفط يف باريانغ ،مثل تور ،مل يح�صلوا على �أي رواتب منذ يونيو /حزيران
 ،2014وكانوا ي�أكلون �أوراق القرع وبالكاد ميلكون ما يكفي من الذخرية للدفاع عن املواقع 207.وال يعك�س
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�ضعف اهتمام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بهذه القوات الظروف احلرجة للجي�ش فقط ،و�إمنا يعك�س
�أي�ضا الطبيعة الآمنة ظاهريا للموقع .فخطوط التما�س كانت متتد �إلى اجلنوب حول حقل نفط الوحدة
والقوات التي حتر�س هذه احلقول النفطية كان لها الأولوية من حيث الذخرية والرواتب.
�إن مو�ضوع كيفية متويل الدفاع عن حقول النفط الأخرى يف باريانغ وربكونة قد مت ح ّله من خالل البحث
عن موارد متويل بديلة .فبينما تتواجد الفرقة الرابعة يف حقول النفط تلك ،ف�إن هناك �أي�ض ًا قوات ميلي�شيا
وج ِّند فيها دينكا بانارو من مقاطعة
قوية قوامها  700مقاتل نظمها جهاز الأمن الوطني يف جنوب ال�سودان ُ
باريانغ 208.وكما هو احلال مع اجلي�ش ال�شعبي (واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة) ،يف الأماكن
الأخرى يف الدولة ،ف�إن امليلي�شيات املنظمة حمليا كانت ُتعترب كيانات �أكرث موثوقية وم�س�ؤولية يف مناطقها
التي �أتت منها ،ومن غري املحتمل �أن ترتكب �أي انتهاكات� .إن قوة الدفاع عن حقول النفط يف باريانغ ال تخ�ضع
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا ،بالرغم من �أنها تقوم بالتن�سيق معه 209.وبدال من ذلك ،ف�إنه يتم
تنظيمها والتحكم فيها من قبل جهاز الأمن الوطني ومتويلها من قبل �شركة بايونري الكربى لعميات البرتول،
الكون�سرتيوم الذي يدير حقول النفط يف باريانغ وربكونة ،والذي ُتعترب �شركة البرتول الوطنية ال�صينية
امل�ساهم الأكرب فيه 210.وكان الراتب الذي ُيدفع ل�شباب باريانغ للم�شاركة يف قوات امليلي�شيات �ضعف الراتب
211
الذي يح�صل عليه اجلندي يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
ومياثل هذا التطور لهيكل الدفاع يف حقل نفط بالو�ش يف �أعايل النيل ،والذي حتر�سه �أي�ضا
ميل�شيا دينكا بادانغ ،ويديره جهاز الأمن الوطني ومتوله مبا�شرة �شركات النفط 212.وي�شري هذا
املنحى �إلى انق�سام متنامي يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان ،التي مل يعد
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان فيها م�ؤمتنا على حرا�سة حقول النفط ،التي مت ت�سليم مهمة الدفاع
عنها �إلى فرع �آخر من فروع الدولة .وقد ت�أثرت ال�ش�ؤون ال�سيا�سية الداخلية للدينكا بدورها من هذا
الأمر .فكافة حقول النفط يف جنوب ال�سودان تقريبا �أ�صبحت حتت �سيطرة امليلي�شيات املك ّونة من
دينكا بادانغ ،اجلماعة الأقل نفوذا تاريخيا بني جماعات الدينكا يف الدولة .ويف الفرتة ما بني عامي
 ،2015-2013كانت هذه امليلي�شيات م�س�ؤولة �أمام وزير النفط حينذاك� ،ستيفن ديو داو ،والذي هو
213
نف�سه من دينكا بادانغ.

ا�شتباكات يناير /كانون الثاين 2015

كانت حقول النفط هي التي �شهدت اال�شتباكات الأولى التي وقعت عام  .2015ففي  5يناير /كانون
الثاين ،ق�صفت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف حقل نفط الوحدة ،بعد حتركها �إلى جنوب ال�سودان من مواقعها على احلدود ال�سودانية .وا�ستمرت
اال�شتباكات طوال �شهر يناير /كانون الثاين ،حيث �سيطرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
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على حقل نفط توما اجلنوبية يف  23-21يناير /كانون الثاين وهاجمت من�ش�أة نفطية يف باناكوا�ش يف 21
يناير /كانون الثاين .و�سببت هذه الهزمية �إحراجا �شديدا يف جوبا .واتهمت �إدارة والية الوحدة املتمردين
ب�إ�ضرام النار يف املن�ش�آت النفطية وبالتايل الإ�ضرار بالآبار ومواقع الإنتاج (�سودان تربيون.)2015e ،
ولكن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة نفت هذه املزاعم (�سودان تربيون .)2015f ،وكانت
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان قد �أثارت نف�س االتهامات عندما هاجم املتمردون حقول النفط يف
باريانغ يف وقت �سابق خالل النزاع.
ولكن ،يف يناير /كانون الثاين  ،2015كانت املرافق النفطية يف حالة جيدة ،حتى لو متت �سرقة �شبكة
�أ�سالك تو�صيالتها من �أجل بيعها يف مكان �آخر 214.وبالنظر �إلى �أهمية حقول النفط باعتبارها امل�صدر
الوحيد للدخل املحتمل لأي حكومة م�ستقبلية يف جنوب ال�سودان ،مبا يف ذلك املتمردين ،ف�إن من غري
املرجح �أن تقوم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بتدمريها.
خالل اال�شتباكات التي وقعت يف حقل نفط توما اجلنوبية ،ان�سحب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
من وجه نريان املدفعية الثقيلة من دار كو�ش .وا�ستولت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على
دبابتني بعد ان�سحاب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف نهاية يناير /كانون الثاين ،قام بول مالونغ
با�ستدعاء ال�ضابط امل�س�ؤول عن قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف توما اجلنوبية� ،أكويل ماثيانغ
كرينار� ،إلى جوبا واتهمه بالتخلي عن موقعه (�سودان تربيون .)2015g ،وحولت هذه اخلطوة الهزمية
الع�سكرية �إلى حكاية ترددها الأل�سن حول �إخفاقات �ضابط معينّ  ،يف حماولة لإخفاء الأ�سباب الأكرث
�أهمية خل�سائر اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ومل حت�صل القوات يف توما اجلنوبية على رواتبها منذ
� 6أ�شهر وكانت تتلقى تغذية �سيئة ومل تكن متلك ما يكفي من الذخرية للدفاع عن مواقعها .ومع ا�ستمرار
احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان ،تزايدت املخاطر املحيطة بالو�ضع املايل حلكومة جمهورية جنوب
ال�سودان ،و�أ�صبحت معنويات اجلنود عام ًال هاما يف �إدارة احلرب.
و�شهد �شهر يناير /كانون الثاين �أي�ضا وقوع ا�شتباكات حول بانتيو ،حيث بد�أ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان اال�ستعدادات حلملة املو�سم اجلاف للتوغل جنوب والية الوحدة .ويف  6يناير /كانون الثاين،
ق�صف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مواقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على الطرق
من بانتيو �إلى غويت ونهيالديو .وا�ستمرت اال�شتباكات بقية ال�شهر ،مع قيام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان بق�صف مواقع املتمردين الواقعة جنوب وغرب عا�صمة الوالية ب�شكل متقطع ،ويف الوقت نف�سه
مهاجمة قواعد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف بواث ووي�شوك ،يف مقاطعة مايوم .ونظر ًا
ل�صعوبة الو�صول ،التزمت �آلية الر�صد والتحقق التابعة للهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) ال�صمت
ب�شكل ملحوظ حيال هوية امل�س�ؤول عن تلك اال�شتباكات ،با�ستثناء توجيه اللوم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان -املعار�ضة على ق�صف بانتيو يف  1فرباير� /شباط.
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ال�صراع حول بانتيو ،فرباير� /شباط -مار�س� /آذار

ا�ستمرت اال�شتباكات على مدار �شهر فرباير� /شباط .ومالت �إلى وقوع ا�شتباكات بني قوات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ،املتمركزة يف بانتيو وربكونة ،وقوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة جنوب
وغرب عا�صمة الوالية ،وخ�صو�صا يف غويت وثاون وثو مانغور .ومل تكن هذه اال�شتباكات جزء من حملة
ع�سكرية مت�ضافرة من قبل �أي من الطرفني .و�إمنا كانت غالبا نتيجة عمليات ن�صب كمائن تكتيكية �أو
دوريات تواجه بع�ضها البع�ض م�صادف ًة .وبالن�سبة للقوات احلكومية ،فقد كانت هذه اال�شتباكات حماولة
لتقييم مدى قوة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
ويف �أواخر فرباير� /شباط  ،2015حافظ الطرفان ب�شكل كبري على املناطق التي ا�ستطاعا احتاللها يف
مايو� /أيار  ،2014يف بداية مو�سم هطول الأمطار ،كان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ال يزال ي�سيطر
على مقاطعات �أبيمنوم ومايوم وباريانغ وربكونة ،وحافظت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
على �أغلب �أجزاء جنوب والية الوحدة .ويتطابق مثل هذا االنق�سام مع االنق�سامات العرقية التي ترتبط
ب�شكل كبري باالنق�سام ال�سيا�سي بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة :فمناطق نوير بل والدينكا تدعم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،بينما تدعم مناطق النويراجلنوبية حركة التمرد� .أما مقاطعة ربكونة  ،والتي �شهدت �أعنف املواجهات بني الطرفني ،فهي وحدها
التي تن�سجم مع هذا النمط .فغالبية �سكانها يتعاطفون مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة،
ولكن خالل معظم فرتات ال�صراع ،كانت ربكونة وبانتيو حتت �سيطرة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
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ونوير بل ،الذين خدموا �سابقا كمقاتلني يف جي�ش حترير جنوب ال�سودان.
تغريت طبيعة اال�شتبكات املتقطعة التي وقعت خالل �شهري يناير/كانون الثاين وفرباير� /شباط يف
ال�شهور التي تلت ذلك ،مع بدء مو�سم اجلفاف .ويف  23مار�س� /آذار ،خرجت قوات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان من بانتيو وهاجمت مواقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �إلى جنوب
وغرب عا�صمة الوالية ،حمرزة تقدما على املتمردين .وا�ستمرت اال�شتباكات خالل اليوم التايل مع حترك
قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان جنوبا باجتاه قاعدة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
يف نهيالديو ،يف حماولة لتعزيز �سيطرتها على املنطقة الواقعة جنوب عا�صمة الوالية مبا�شرة .كما تقدمت
قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �شرقا خارج العا�صمة باجتاه غويت وا�شتبكت مع احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف كيورينغي ،على بعد  20كم من بانتيو .وخالل هذه اال�شتباكاتُ ،قتل 12
جنديا من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان و 3جنود من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
(م�شروع التقييم اال�سا�سي للأمن الب�شري.)2015c ،
و�أطلق كل من الطرفني مزاعمه ب�ش�أن القوات التي بد�أت باال�شتباكات .فزعم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان �أن املتمردين كانوا يق�صفون جنوب �شرق بانتيو ويتقدمون نحو عا�صمة الوالية من غويت،
 76م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

جمربين القوات على الرد .وزعمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان كان يهاجم مواقعها خارج بانتيو .وتغ�ض هذه املزاعم الطرف عن كثري من الأحداث.
فاحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة كانت بالفعل م�س�ؤولة عن ق�صف بانتيو وربكونة يف ال�شهور
الثالثة الأولى من عام  216 .2015ولكن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مل يكن فقط ي�صد هذه الهجمات،
و�إمنا بد�أ يتقدم داخل جنوبي الوالية.
�سبق اعتداء القوات احلكومية �سل�سلة من ا ُ
خلطب الداعية للحرب والتي �ألقاها كري يف نهاية �شهر
مار�س� /آذار حيث قال للجماهري �أن اف�ضل و�سيلة للتعامل مع م�شار هي تدمري قواته وجعله يعود �إلى
�صوابه ،كما حدث يف عام  .2002وي�شري ا�ستدعاء هذا التاريخ �إلى االن�شقاق يف اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان الذي انتهى عندما عاد م�شار وان�ضم جمدد ًا �إلى حركة التمرد .كما �أنه ي�شري �إلى مدى
ت�أثري االن�شقاقات والأحقاد وال�ضغائن من احلرب الأهلية الثانية -بالن�سبة للعديد من امل�شاركني يف هذه
احلرب -على ال�صراع احلايل ،ومقدار تطبيق ا�سرتاتيجيات احلرب الأخرية يف الوقت احلا�ضر.

التوتر يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة

يف نهاية مو�سم هطول الأمطار ،قامت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ب�إجراء تغيريات
�سيا�سية يف هيكلها التنظيمي كان لها �أ�صداء يف والية الوحدة خالل ال�شهور التي تلتها .ففي حمادثات
ال�سالم املتعرثة يف �أدي�س �أبابا ،اقرتحت الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) ت�شكيل حكومة وحدة
وطنية ،يكون فيها م�شار نائب ًا للرئي�س وي�ستمر كري يف الرئا�سة .وردا على ذلك ،عقد م�شار م�ؤمترا للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف باغاك يف �أعايل النيل ،على احلدود الإثيوبية 217.وبرزت �أ�شكال
توتر حول عدد من الق�ضايا .وخالل �أحد االجتماعات� ،أ�شار العديد من قادة �أعايل النيل بعدم قبولهم
على بقاء كري يف ال�سلطة ورف�ضوا امل�شاركة يف �أي حكومة م�ستقبلية للوحدة الوطنية ت�شمل الرئي�س احلايل.
لذلك ،برزت واحدة من خطوط الت�صدع الرئي�سية يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة.
كان تركيز م�شار وتعبان دينق من�صبا على الت�سوية ال�سيا�سية امل�ستقبلية -ومكانهم فيها ،ومل يكونوا
يرغبون يف ا�ستبعاد احتمال حكومة م�ستقبلية ت�ضم كري ،خ�صو�صا �أن هذا الأمر كان �أ�سا�س موقف جوبا
يف املفاو�ضات .ولكن العديد من القادة النوير يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة كانوا
يركزون اكرث على حتقيق العدالة للمدنيني النوير الذين ُقتلوا يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول .2013
وبينما كان ه�ؤالء القادة يواجهون الإدانة والعقوبات يف دول �شمال العامل ،ف�إن من املفارقات �أن موقفهم
كان ،بالفعل� ،أقرب �إلى املنظمات غري احلكومية الدولية التي ت�صر على عدم �إمكانية حدوث ت�سوية
�سلمية دون �آلية ق�ضائية ودون حتقيق العدالة ل�ضحايا النزاع 218.وكان له�ؤالء القادة ،مبن فيهم بيرت
قديت وغاثوث غاتكوث� ،أجندة عرقية �ضيقة الأفق ،تركز على االنقالب على ما يعترب هيمنة الدينكا على
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حكومة جمهورية جنوب ال�سودان وال�سيطرة على �أعايل النيل 219.وتغذي هذه االختالفات ،بني النخبة
ال�سيا�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وقادة النوير البارزين فيها ،توترا هيكليا �أ�سا�سيا
يف التنظيم املتمرد ،الذي يحاول �أن يكون �صوت ال�سكان النوير يف جنوب ال�سودان ويف الوقت نف�سه حتالف
�أو�سع متعدد الأعراق يعار�ض حكومة كري.
قد اكت�سبت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أي�ض ًا نوع ًا من الهيكلة الع�سكرية الر�سمية
خالل االجتماع الأول يف باغاك يف �أعايل النيل ،بعد �شكاوى من قادة بارزين ب�شان افتقارهم للموارد
والتنظيم التي ت�سمح ب�شن حرب ناجحة �ضد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف والية الوحدة ،مت
ترفيع قديت �إلى موقع نائب رئي�س الأركان للعمليات الع�سكرية ،لي�صري احد  8نواب حتت �إمرة �ساميون
غاتوي�ش دوال ،رئي�س الأركان العامة من نوير لو 220.وذهب غاتوي�ش من جوبا �إلى بانتيو يف يناير /كانون
الثاين  ،2014ثم �إلى جونقلي يف مار�س� /آذار� -أبريل /ني�سان .ويف الوقت نف�سه ،كان قديت قد انتقل من
جونقلي �إلى بانتيو عرب �أعايل النيل .ومما �أثار حرية العديد من قادة نوير بل يف احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة� ،إن �ساميون ماغويك غاي ماجاك قد �صار قائد الفرقة الرابعة يف احلركة ال�شعبية
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لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،وامل�سمى بفرقة الليج.
مل تكن فرتة قديت كقائد ع�سكري للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف والية الوحدة
ناجحة بالقدر الذي توقعته احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وعلى عك�س التوقعات ،مل ت�ؤدي
الفرتة التي تلت �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على بانتيو يف �أبريل/ني�سان 2014
�إلى �سل�سلة من االنت�صارات الع�سكرية يف خمتلف �أنحاء الوالية .وبقدر ما �أحدث من �ضرر ،ف�إنه مل ي�ستطع
�إمالة نوير بل �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،كما وعد ،بل على العك�س من ذلك
ف�إن نوير بل زادوا من دعمهم لبوجلانغ وغوين مونيتويل خالل الفرتة التي كان فيها قديت قائد ًا لقوات
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف الوالية .وبتعيني قديت نائب ًا لرئي�س الأركان ،ف�إنه �أبعد
قديت من القيادة الع�سكرية املبا�شرة للقوات يف والية الوحدة.
تفجر النزاع ،مل يكن
وكان ماغويك غاي ،بديل قديت ،نائبا له يف ال�سابق يف حركة التمرد .وقبل ّ
ماغويك غاي يحظى ب�شعبية كمتحدث يف املجل�س الت�شريعي يف والية الوحدة حتت حكم تعبان دينق ،الذي
كان قد ع ّينه� ،إلى �أن مت عزله على يد غوين مونيتويل يف �سبتمرب� /أيلول  222 .2013وزعم العديد من �أفراد
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أن ماغويك غاي مل يكن منا�سب ًا ملن�صبه اجلديد كقائد
لفرقة الليج ،لأنه كان يف املقام الأول �سيا�سيا ولي�س جنديا .وزعم قديت �أن ماغويك غاي ح�صل على
223
من�صبه فقط لأنه من نوير دوك و�أنه �أحد �أقارب م�شار.
ويف م�ؤمتر باغاك� ،صرح م�شار �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �ستق�سم جنوب
ال�سودان �إلى  21والية ،بتطبيق النموذج الفيدرايل الذي ي�سري على خطى نظام املقاطعات الربيطاين
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القدمي يف احلقبة اال�ستعمارية .وعلى �أ�سا�س هذه اخلارطة� ،ستحتفظ والية الوحدة بحدودها احلالية
ويتم ت�سميتها بوالية الليج -مما ي�شري �إلى �أنها ب�شكل �أ�سا�سي والية نوير ،وذات ا�سم نويري ي�شري �إلى رواية
النوير عن �أ�صل الإن�سان 224.ومل يتم التطرق �إلى دور غري النوير يف احلكومة يف والية الليج خالل امل�ؤمتر.
وال�ستبدال بيرت قديت كحاكم ع�سكري با�سم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لوالية
الوحدة ،قام م�شار �أي�ضا بتعيني روبرت رواي كول جال “حاكم ًا لوالية الليج” .وكان رواي كول ،وهو من
نوير ليك ،مقاتال يف حركة الأنيانيا ،ثم قائدا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حتت قيادة م�شار.
وبعد ذلك ا�صبح مفو�ض ًا ملقاطعة ربكونة ثم �صار ممثل ربكونة يف الربملان يف جوبا ،حيث قيل �أنه كان
مقربا من احلاكم تعبان دينق .225و�أ�شار قديت مبدئيا �إلى �سعادته بالتغيري قائ ًال“ :مل �أرغب ب�أن �أكون
حاكما .ونحن ال نحتاج �إلى حاكم .فاحلاكم يتولى ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ويتعامل مع املدنيني� .أما �أنا ف�أقود
على امل�ستوى الع�سكري ول�ست معنيا بال�ش�ؤون ال�سيا�سية” .و�أ�ضاف �أن دوره اجلديد كنائب لرئي�س الأركان
يبقيه بحكم من�صبه قائدا لقوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف والية الوحدة وزعم
�أن عددها ي�صل �إلى  50.000رجل 226.غري �أن تعيني قائد الفرقة واحلاكم يف والية الوحدة �أبرزا النفوذ
املرتاجع لقديت ،والقوة املتزايدة لتعبان دينق يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،على الأقل
فيما يتعلق بوالية الوحدة.
وكان العديد من القادة امليدانيني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف والية الوحدة بني
عامي � 2015-2013إما من نوير بل (مثل ماكال كول) �أو �أنهم عملوا حتت �إمرة قديت ب�صفة ما خالل
احلرب الأهلية الثانية �أو يف جي�ش حترير جنوب ال�سودان (مثل كارلو كول) .لكن وبالرغم من دور نوير بل
يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ف�إن الغ�ضب كان يتزايد بحلول منت�صف عام  2015بني
غالبية النوير يف والية الوحدة جتاه نوير بل ،ب�سبب دورهم يف دعم احلكومة وجتاوزات جوبا �ضد العديد
من نوير دوك وجقي وجيكاين يف جنوب والية الوحدة .وبالنظر �إلى عدم �شعبية نوير بل ودعم �أغلبيتهم
املطلق للحكومة ،ف�إنه مل يكن هناك ما يحفز م�شار �إلى الإبقاء على قادة من نوير بل يف املنا�صب العليا
داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
ومع ذلك ف�إن االنق�سامات احلادة ا�ستمرت بني النخبة ال�سيا�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة و�سكان النوير يف الوالية ،و�صارت وا�ضحة بتعيني اثنني من ال�سيا�سيني اللذان كانا مناملقربني كثري ًا من تعبان دينق واملكروهني كثري ًا يف والية الوحدة قبل اندالع ال�صراع .ثم �أن النوير
عموما معادين لأي عودة حمتملة لتعبان دينق لتق ّلد من�صب هام يف ال�سلطة يف والية الوحدة مثل
من�صب احلاكم.227
وهكذا� ،شهد مطلع �أبريل /ني�سان  2015قيام هيكل قيادة جديد للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة ،ولكنه هيكل مت�صدع ب�سبب اخلالفات الداخلية .ومثلما كان موقفها حرج ًا يف والية الوحدة،
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 79

كانت قاعدتها الع�سكرية الرئي�سية ،حيث مقر “احلاكم” اجلديد ،رواي كول ،وقائد لفرقة ماغويك غاي،
يتواجدان يف باناكوا�ش ،بالقرب من احلدود ال�سودانية ،وبعيدا عن املقاطعات اجلنوبية ،والتي �ست�صبح
قريبا عر�ضة لهجمات القوات احلكومية.

حوايل  100.000نازح ب�سبب هجوم احلكومة يف مايو� /أيار  2015يف والية الوحدة© .جريوم توبيانا
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الهجوم الثاين للحكومة على اجلنوب (�أبريل /ني�سان – �أغ�سط�س� /آب )2015
من �أبريل /ني�سان وحتى يونيو /حزيران  ،2015قامت القوات احلكومية ب�شن هجوم من�سق على احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف والية الوحدة (انظر اخلارطة  228.)4وكان لالعتداء  4حماور
رئي�سية .حتركت موجة �أولى من ال�شمال من بانتيو ومايوم ،وجنوب ًا من باريانغ لتحا�صر قوات احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف باناكوا�ش 229.وحتركت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
من وانغكي وبلدة مايوم ،وهاجمت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جنوب مايوم،
معزّزة �سيطرتها على املقاطعة .وحتركت موجة ثالثة جنوبا من بانتيو �إلى نهيالديو -القاعدة الرئي�سية
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف مقاطعة ربكونة -ومن ثم �إلى غويت وكو�ش ،قبل مهاجمة
جنوب والية الوحدة .وتقدمت موجة رابعة الحقا يف مركبات و�سري ًا على الأقدام من مابر ،يف والية
البحريات ،وكذلك يف بوارج على طول النيل الأبي�ض من واليتي البحريات وجونقلي ،ملهاجمة مقاطعتي
ماينديت وبانييجار (هيئة خرباء الأمم املتحدة بجنوب ال�سودان� ،ص2016 ،19-18؛املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�شئون الالجئني� ،ص.)2016 ،44-43
ويف يونيو /حزيران ويوليو/متوز ،ا�ستمر االعتداء بينما حترك �شباب نوير بل من مايوم �إلى املناطق
اجلنوبية املدمرة و�أغاروا على القطعان التي ظلت هناك بعد االعتداء الأول (هيئة خرباء الأمم املتحدة
بجنوب ال�سودان� ،ص .)2015 ،34وت�ألفت قوة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من مقاتلي الفرقة
الرابعة من باريانغ وبانتيو ،وقوات الفرقة الثالثة والفرقة اخلام�سة ،ومقاتلي جي�ش حترير جنوب ال�سودان
ال�سابقني بقيادة بوجلانغ و�شباب نوير بل من مقاطعة مايوم� ،إلى جانب قوات من والية البحريات.

�سقوط باناكوا�ش

بد�أت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة با�ستخدام باناكوا�ش ،داخل مقاطعة ربكونة� ،شمال
حقل نفط الوحدة ،ل�شن هجمات على مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان غربي والية الوحدة يف
مطلع عام  .2015وقد حققت جناحا ملحوظا يف يناير /كانون الثاين ،وا�ستمرت اال�شتباكات ب�شكل
متقطع خالل ال�شهور الأربعة الأولى من العام .كما كانت باناكوا�ش �أ�سا�سية بالن�سبة ال�سرتاتيجية احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف والية الوحدة لأنها توفر و�سيلة و�صول �إلى القواعد اخللفية يف
ال�سودان بالإ�ضافة �إلى الأ�سلحة التي توفرها اخلرطوم ،بالرغم من �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة ا�شتكت من �أن الأ�سلحة التي تقدم لها مل تكن �أبدا كافية ل�شن حملة ناجحة �ضد اجلي�شال�شعبي لتحرير ال�سودان 230.وكان وجود معظم ذخرية املتمردين يف باناكوا�ش يعني �أن قوات احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جنوب الوالية افتقرت �إلى املوارد الالزمة ل�صد اعتداء اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان القادم .كما �أن قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الأ�سا�سيني-
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 81
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مبن فيهم ماغويك غاي ورواي كول وماكال كول -كانوا �أي�ض ًا يف باناكوا�ش .فقد كانت مركز ن�شاط احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف الوالية .ويعيد ا�ستخدام احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة باناكوا�ش �إلى الذاكرة دعم اخلرطوم لقوات دفاع جنوب ال�سودان كو�سيلة لإ�ضعاف اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان خالل احلرب الأهلية الثانية ،والطريقة التي ا�ستخدمت بها حركة /جي�ش
الدفاع عن جنوب ال�سودان ال�سودان يف التدريب والتجنيد حالل حقبة ما قبل اتفاقية ال�سالم ال�شامل.
هاجم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان باناكوا�ش يف نهاية �شهر �أبريل /ني�سان  .2015وقد مت �صد
اعتداءاته الأولية ،رمبا نتيجة الرتدد من طرف القوات احلكومية ب�سبب قرب املنطقة من احلدود
ال�سودانية ،وبالتايل خوف ًا من �أن ي�ؤدي القتال بالقرب من احلدود ال�سودانية �إلى �إ�شعال فتيل حرب
�أخرى مع ال�سودان ،ح�سب قول �أحد امل�س�ؤولني احلكوميني 231.ورغم �أن االعتداءات الأولية للجي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان مل تكن ناجحة� ،إال �أنها لعبت دورا ا�سرتاتيجيا هاما يف حملته خالل مو�سم اجلفاف� ،إذ
�أدت �إلى ح�صار احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف �شمايل والية الوحدة ومنعها من التحرك
�إلى اجلنوب للم�ساعدة �ضد املوجة الرئي�سية لهجوم احلكومة على جنوب الوالية.
ويف مايو� /أيار ،عقب انتهاء الهجوم الرئي�سي للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على املناطق اجلنوبية،
ان�سحبت معظم قواته من لري ونهيالديو �إلى بانتيو .ويف  2يونيو /حزيران� ،شنت هذه القوات اعتداء ًا
من�سق ًا على باناكوا�ش :حيث حتركت قوات بوجلانغ �شماال من مايوم و�شنت قوات القوة الرابعة هجومها
من بانتيو ومن مقاطعة باريانغ 232.واجتاحت هذه القوة امل�شرتكة مواقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة يف روت رياك واللوب قبل مهاجمة باناكوا�ش نف�سها و�إجبار املتمردين على الهرب �إلىال�سودان� ،إلى جانب ما يرتاوح عددهم  15.000-9.000من مدنيي جنوب ال�سودان ،الذين جل�أوا �إلى
خر�سانة ،عرب احلدود يف غرب كردفان .بعد �أن ج ّمدت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
حركة معظم قواتها يف باناكوا�ش طوال فرتة الهجوم على املناطق اجلنوبية ،قام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ب�إعادة التجمع يف بانتيو ومن ثم دحر املتمردين.
ا�ستمر القتال على امتداد الأيام الع�شرة الأولى من �شهر يونيو /حزيران مع مطاردة اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �إلى ال�سودان ،مما ت�سبب يف م�شكلة
دبلوما�سية حينما ا�ضطرت القوات امل�سلحة ال�سودانية �إلى االن�سحاب من ثالث قواعد لها يف اجلانب
ال�سوداين من املنطقة احلدودية 233.وللحيلولة دون وقوع ا�شتباكات على نطاق �أكرب بني البلدين ،ان�سحب
234
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من قواعد القوات امل�سلحة ال�سودانية.

الهجوم على املناطق اجلنوبية

بد�أ هجوم احلكومة يف مقاطعة مايوم يف � 26-25أبريل /ني�سان  ،2015حينما حتركت قواتها من وانغكي
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 83

وبلدة مايوم بالإ�ضافة �إلى بانتيو ،وهاجمت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف وي�شوك
وبواث .وذكر �أن غالبية قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ت�ألفت من قوات نوير بل التي مت دجمها
م�ؤخر ًا ،والتي يرتاوح عددها بني  5.000-3.000مقاتل .وحتركت هذه القوات �أي�ض ًا ملهاجمة احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جنوب وغرب بانتيو.
�شنت القوات احلكومية هجماتها يف الأ�سبوع الأول من �شهر مايو� /أيار ،حيث �سيطرت على نهيالديو
واجتاحت مواقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف بواو )� ،(Boawإلى ال�شمال من مقاطعة
كو�ش .ويف  5مايو ،ا�ستولت قوات من بانتيو على غويت و�أحرقتها جزئيا ،يف حني قام �شباب نوير بل ،الذين
ا�ستولوا على بواو ) (Boawبالإغارة على القطعان يف �شمال مقاطعة كو�ش .ويف  9-8مايو� /أيار ،هاجم
�شباب نوير بل كو�ش نف�سها ،كجزء من حماولة ن�سقتها احلكومة لتدمري املوارد التي ي�ستخدمها املدنيون
الذين ُيزعم �أنهم ينا�صرون املتمردين .بعد ذلك اجتمعت القوات من مايوم وبانتيو يف حقل نفط ثار
جاث .وحت�سبا لتقدم املقاتلني ،قامت منظمات العون الإن�ساين ب�إخالء لري يف  9مايو� /أيار 235.بعد ذلك
حتركت القوات احلكومية جنوبا باجتاه لري يف منت�صف مايو� /أيار 236.و�أخريا ا�ستولى اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان على لري يف الفرتة ما بني  18-15مايو� /أيار ،يف عملية كما�شة �شملت تقدم قوات من
237
ال�شمال واجلنوب.
وبالتزامن تقريبا ،قامت قوات الدينكا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وامليلي�شيات املوالية لها
بالتحرك �شماال من والية البحريات وهاجمت ماينديت يف  12مايو� /أيار .ثم تقدمت بعد ذلك نحو
روبكواي ،يف حني تقدمت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الأخرى على طول النيل من والية البحريات
ووالية جونقلي يف بوارج ،ور�ست يف ميناء طاير .ومت �إخالء املنظمات الإن�سانية من غانيليل يف  13مايو/
�أيار ،و�سط ا�شتباكات يف مقاطعة بانييجار 238.وبعد تدمريه جلزء من ميناء طاير ،تعر�ض اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان لهجوم من قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وان�سحب �إلى ميناء �أدوك.
ويف اليوم التايل ،عاد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �إلى ميناء طاير و�سيطر جمددا على امليناء .و ُيعترب
ميناء طاير حمطة جتارية هامة للمجتمعات املحلية يف واليات جونقلي والبحريات والوحدة .وكانت �إحدى
الأماكن القليلة يف جنوب والية الوحدة التي ميكن فيها ملجتمعات النوير احل�صول على الإمدادات من والية
239
البحريات؛ وكان جتار الدينكا يتواجدون يف امليناء جنب ًا �إلى جنب مع املدنيني النوير.
ومل يحتفظ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بطاير ،و�إمنا ان�سحب بعد تدمري امليناء و�شن الحقا
هجمات على مقاطعة بانييجار ،مبا يف ذلك نيال ،يف  20مايو� /أيار ،قبل االن�سحاب �شماال .و�أدى هجوم
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من والية البحريات� ،إلى جانب غارات �شباب الدينكا من والية البحريات
على القطعان يف مقاطعة بانييجار� ،إلى انهيار معاهدة عدم االعتداء غري املعلنة والتجارة بني الدينكا من
والية البحريات والنوير يف بانييجار.
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عائلة منهكة ت�أخذ ا�سرتاحة يف طريق عودتها �إلى منزلها بعد �أ�شهر من العي�ش يف الغابات .مقاطعة غويت ،يونيو /حزيران .2014
©جريوم توبيانا

وكما هو احلال يف الأماكن الأخرى يف مقاطعة بانييجار ،ف�إن روايات ال�شهود تفيد ب�أن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان �أحرق �أجزاء من نيال وقتل مدنيني قبل �أن يغادر املنطقة ،وذلك يف �أعقاب هجوم من
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
وكانت مقاطعة بانييجار ،التي كان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يتحرك فيها ب�صعوبة ،بالنظر
�إلى طبيعتها التي تتميز بوجود امل�ستنقعات ،فهي املقاطعة الوحيدة التي ا�ستعادت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ال�سيطرة عليها مبا�شرة ،يف حني كان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان هو املهيمن
يف الأماكن الأخرى من الوالية.

حرب على النا�س

مع بداية يونيو /حزيران  ،2015بد�أ وك�أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حقق انت�صارا ع�سكريا �ساحقا
على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ولكن ،وبا�ستثناء قلة من الأماكن -مثل نهيالديو -ف�إن
الهجوم على املناطق اجلنوبية كان يتم ّيز بافتقاره للمعارك الع�سكرية الفعلية .فقد كانت قوات احلركة
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ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تن�سحب �إلى الغابات قبل تقدم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .كما
ورد �أن ماغويك غاي كبح جماح �شباب النوير يف جنوب والية الوحدة ،رمبا لأنه مل يكن مت�أكدا من قدرة
240
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على االنت�صار ع�سكريا ،وبالتايل قرر احلفاظ على قواته.
وقد لوحظ يف احلاالت التي قاتل فيها �شباب النوير يف جنوب والية الوحدة �ضد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان� ،أنهم قاموا بذلك ب�شكل م�ستقل ولي�س كجزء من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
مع اختفاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مت توجيه هجوم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ب�شكل كبري �ضد املدنيني �أو� -ضد �أي �سكان حمليني متكنوا من الهرب �إلى الغابات� -أو �ضد
القرى التي تكاد تكون مهجورة .وخالل هذه احلملة ،مل تتمكن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان من
الو�صول �إلى اجلزء اجلنوبي من والية الوحدة حتى �شهر نوفمرب /ت�شرين الثاين ( 2015مفو�ضية الأمم
املتحدة ل�شئون الالجئني� ،ص ، )2016 ،7الأمر الذي حد من قدرة املنظمات الإن�سانية على توفري الدعم
على �أر�ض الواقع وحال دون تكوين البعثة لفهم تف�صيلي للنزاع حالة اندالعه.
ويف العديد من الأماكن ،كان املدنيون بالكاد قد �شرعوا يف �إعادة البناء بعد الهجوم احلكومي الأخري.
ويف لري ،كان املدنيون يقومون ب�إعادة بناء منازلهم وزرائبهم (لواك) ،و�شرعوا �أي�ضا يف الزراعة .وقد
اختارت الأمم املتحدة لري باعتبارها �إحدى ثالث مناطق ميكن فيها �إعادة توطني املدنيني النوير الذين
كانوا قد التج�أوا �إلى قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان 241.وبالرغم من �آمال الأمم املتحدة،
�إال �أن لري ،ومعها قرى �أخرى يف جنوب والية الوحدة ،مت تدمريها جزئيا .وعلى وجه اخل�صو�ص ،مت �إلقاء
امل�سئولية على قوات نوير بل ،مبا يف ذلك ال�شباب امل�سلحني من نوير هاك وجاقي وليك ،بارتكاب انتهاكات
خالل حملة ( 2015وكالة الأنباء الفرن�سية2015 ،؛ منظمة العفو الدولية 2015 ،؛ مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�شئون االجئني� ،2016 ،ص .)55-54 ،48-44-43
قامت احلكومة بتدمري منهجي للقرى التي م ّروا عربها ليدخلوا مقاطعات قويت وكو�ش وربكونة .ويف
بانييجار قام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بتدمري ميناء طاير والقرى املحيطة .وقد متت مهاجمة 28
قرية على الأقل ،ومت تدمري بع�ضها متام ًا يف حني مت حرق البع�ض الآخر جزئيا .وقد �أدى هذا الأمر �إلى
عمليات نزوح هائلة ،حيث ُق ِّد َر عد من تركوا منازلهم بحوايل  ،100.000مما جعل �إجمايل النازحني
يف والية الوحدة  450.000ن�سمة� -أي حوايل  %75من �إجمايل عدد �سكان الوالية .ومن بني ه�ؤالء ،اتخذ
 90.000من قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة ملج�أ لهم اعتبارا من �أغ�سط�س� /آب
 ،2015وهو تاريخ انتهاء هجوم املو�سم اجلاف .وبحلول �أواخر �أكتوبر /ت�شرين الأول ،كان العدد قد بلغ
242
 120.000ن�سمة ). (IOM, 2015b
خالل الهجوم ،متت �سرقة �أعداد ال تحُ �صى من املا�شية ،ونهب �أو حرق كميات �ضخمة من الإمدادات
الغذائية ،وقتل عدد ال ُيح�صى من الأطفال ،ومت اختطاف العديد من الن�ساء �إ�ضافة �إلى الفتيان والفتيات
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ال�صغار .وتقدر م�صادر تابعة للعون الإن�ساين مقتل ما ال يقل عن  1.000مدين ،واغت�صاب 1.300
امر�أة وفتاة واختطاف  1.600امر�أة وطفل يف مقاطعات لري وماينديت وكو�ش خالل الفرتة بني �أبريل/
ني�سان و�سبتمرب� /أيلول ( 2015خدمات دعم الرعاية ال�صحية باجنلرتا .)2015 ،وح�سب تقديرات
الأمم املتحدة ف�إنه ومنذ بداية املو�سم اجلاف يف عام  2014وحتى نهاية مو�سم هطول الأمطار يف عام
( 2015تقريبا من نوفمرب /ت�شرين الثاين  2014وحتى نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،)2015ف�إن �أكرث من
 10.000من املدنيني قد ُقتلوا ،مبا يف ذلك �أكرث من  7.000نتيجة �أعمال العنف ،وحوايل  900اختطفوا
).(UNDHCSS, 2016, pp. 6, 22
مت ا�ستهداف موارد العون الإن�ساين .ويزعم بع�ض امل�س�ؤولني احلكوميني املحليني �أن هذه الت�صرفات
ا�ستهدفت منظمات العمل الإن�ساين التي دعمت املناطق التي ي�سيطر عليها املتمردون على ح�ساب املناطق
التي ت�سيطر عليها احلكومة .وح�سب رواية مفو�ض مايوم� ،آنذاك جون بل ماييك “دعمت املنظمات
الإن�سانية مناطق احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،وخ�صو�صا نهيالديو .ولهذا ال�سبب
ا�ضطررنا �إلى �إبعادهم 243.ويف حني ي�صر موظفوا العون الإن�ساين يف جنوب ال�سودان على موقفهم املحايد
جتاه النزاع ،ف�إن الأطراف املت�صارعة ترى �أعمال العون الإن�ساين من منظور خمتلف متاما .ففي حرب
تعترب فيها ال�سيطرة على النا�س واملوارد �أمرا �شديد الأهمية ،ف�إن �إمدادات الغذاء والدواء ت�شكل و�سائل
هامة لإعالة النا�س .وبالتايل ف�إن هذه الإمدادات �أ�صبحت �أهداف ًا ع�سكرية ن�شطة يف حرب �صار تركيزها
على النا�س �أكرث من اجليو�ش.
ا�ستهدف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقوات ميلي�شيات نوير بل حتت قيادة ماثيو بوجلانغ املدنيني
النوير وقاموا بارتكاب �أعمال عنف جن�سي �ضد ن�ساء النوير .ويف العديد من احلاالت� ،أجرب مقتلو نوير
بل الن�ساء والأطفال على �إر�سال موا�شي عائالتهم �إلى املناطق التي يتمركز فيها اجلنود .وقام اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان وميلي�شيات نوير بل املتحالفة معه ب�إحراق خمازن الغذاء التي مل يتمكنوا من
جلبها �إلى بانتيو� ،إلى جانب نهب �إمدادات الإغاثة .وكان النزاع يعني �أي�ض ًا �أال ت�ستطيع املنظمات الإن�سانية
�إي�صال الإمدادات الغذائية �إلى جنوب والية الوحدة.
تفاقمت �آثار هذه الهجمات على ال�سكان املدنيني يف جنوب والية الوحدة بتوقيت االعتداء الذي جاء
متزامن ًا مع انطالقة مو�سم الزراعة .وكانت �إعاقة الدورة الزراعية هذه ذات �آثار متتد لأبعد من عام
 .2015ففي يونيو /حزيران  ،2015قامت �شبكة �أنظمة الإنذار املبكر للمجاعة املمولة من جانب الواليات
املتحدة بالتحذير من خماطر املجاعة يف حال “ا�ستمرار انعدام الأمن يف منع �إي�صال امل�ساعدات
الغذائية �إلى جنوب والية الوحدة ) .(FEWS NET, 2015وتقدر منظمة �أطباء بال حدود �أن معدل �سوء
التغذية احلاد يف مقاطعة لري كان يرتاوح ما بني  %34-28يف �أغ�سط�س� /آب� -سبتمرب� /أيلول 2015
(�أطباء بال حدود.)2015 ،
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وعند و�ضع االعتبار لهذه العوامل جمتمعة ف�إنها تفاقم احلملة املدبرة الرامية �إلى تهجري �سكان جنوب
والية الوحدة ،وهي حملة تهدف �إلى �إفراغ ما يعترب م�صدر دعم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة يف الوالية من خالل �إجبار النا�س على الهرب �إلى الغابات �أو املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة
�أو �إلى موقع حماية املدنيني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان .وقد حتقق �أهداف هذه احلملة
جزئيا من خالل تدمري القرى واملنازل� ،إلى جانب تدمري و�سائل عي�ش �سكان جنوب والية الوحدة.

احلرب على قطعان املا�شية

عزى �شن الغارات على قطعان املا�شية وتغذى عن طريق جتنيد ال�شباب �أو حماة قطعان املا�شية ،مبا يف ذلك
�أولئك الذين ي�شنون الغارات مو�سمي ًا ،من جميع اطراف النزاع .ويف �أو�ساط املجتمعات الرعوية النيلية
املحلية يف جنوب ال�سودان ،ميكن ح�شد جمموعات ال�شباب الذين يحر�سون قطعان املا�شية للإغارة على
قطعان املا�شية �أو ال�سرتدادها� ،أو من اجل الدفاع عن املجتمعات املحلية �أو من اجل �شن غارات �إنتقامية.
وهي يف العادة ميلي�شيات م�ؤقتة يتم �إن�شا�ؤها نتيجة ظروف ملحة ،وتفكيكها بعد انق�ضاء �سبب �إن�شائها.

حار�س قطعان ما�شية �شاب من النوير يف مقاطعة مايوم ،مايو� /أيار  .2015تناف�ست جميع اطراف ال�صراع على جتنيد �شباب مراعي
املا�شية © .جريوم توبيانا
 88م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

خالل احلرب الأهلية الثانية ،قام �شباب النوير ال�شرقيني (�أكرث مما قام به النوير الغربيني) بح�شد
وتعبئة قوات تُعرف عموما با�سم “اجلي�ش الأبي�ض” �أو “اجليو�ش البي�ضاء” (جي�ش �إن بور بلغة النوير).
وميكن ا�ستخدام امل�صطلح �أي�ضا لو�صف فرد من �أفراد هذه القوات .وخالل احلرب الأهلية ،كانت
اجليو�ش البي�ضاء تتميز عن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،أو اجلي�ش الأ�سود ،واجلنود الأطفال �أو
اجلي�ش الأحمر.
يف الآونة الأخرية ،رف�ضت مناطق م�ؤيدة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ا�ستخدام
ا�سم «اجلي�ش الأبي�ض» ،والذي ُيعترب ا�سم ًا عتيق ًا ويقت�صر ا�ستخدامه و�سط النوير ال�شرقيني .وبدال
عنه ،تبنى ال�شباب ا�سم «غوجام» ،وهو ا�سم م�ستخدم بالفعل كلقب لعنا�صر احلر�س ال�شخ�صي
لقائد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من النوير ويليام نيونغ ،الذي ا�ستمده من مقاطعة غوجام
يف �إثيوبيا ،موطن بع�ض مدربي اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الأثيوبيني املعروفني ب�شجاعتهم.
وخالل هذا ال�صراع يف والية الوحدة ،مت حتويل ا�سم غوجام �أحيانا �إلى غوكجنب (من كلمة «غوك»
بلغة النوير وتعني «�أ�ضرب» وكلمة «جنب» باللغة العربية وتعني «بالقرب») .ومن ثم حتولت �إلى
244
غوكجينغ (�أ�ضرب الدينكا).
احت�شد الغوجام من تلقاء �أنف�سهم يف بداية النزاع؛ فقاتلوا القوات احلكومية وتعر�ضو للهزمية بني
بانتيو ولري يف يناير /كانون الثاين  .2014ومنذ ذلك احلني �صاروا عموما مرتددين ب�شان االندماج يف
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ولكن تردد �أن بع�ضهم -مبن فيهم فتيان تقل �أعمارهم عن
 18عاما -مت جتنيدهم ق�سر ًا يف مزارع املا�شية واملدار�س يف مقاطعات النوير.
وورد �أن �سلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة طلبت  1.200جمند ًا من كل مقاطعة
من مقاطعات النوير يف عام � ،2014أو رجال �أو �صبيا من كل �أ�سرة يف عام ( 2015مفو�ضية الأم املتحدة
245
ل�شئون الالجئني� ،ص.)2016 ،40
يف �أبريل /ني�سان  ،2014قامت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة حول بانتيو بت�سليح
 300مدين من نوير ليك �شاركوا يف ا�سرتداد البلدة ولكنهم رف�ضوا بعد ذلك القتال جمددا ُ
وطلب منهم
�إعادة الأ�سلحة .ويف مايو� /أيار  ،2014ف�إن حماوالت املعار�ضة امل�شابهة لل�سيطرة على �شباب نوير جقي يف
مقاطعة كو�ش ونزع �سالحهم �أدت �إلى اندالع �صدامات بينهم وبني قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة .وظلت �أجندة غوجام ترتكز على حماية مناطقهم وقطعانهم �أكرث مما ترتكز على القتالبعيدا عنها .ونتيجة لذلك ،ف�إنهم يف�ضلون البقاء يف جمموعات �صغرية تقوم بتن�سيق ف�ضفا�ض مع احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مع احلفاظ على ا�ستقاللهم عن قوات التمرد 246.وكانوا عادة ما
يتبعون قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة – �سواء كانت منت�صرة �أو مهزومة -من اجل
الإغارة على قطعان املا�شية �ضعيفة احلماية نتيجة هروب املدنيني .ونظرا �إلى �أن احلركة ال�شعبية لتحرير
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ال�سودان  -املعار�ضة كانت تقوم بت�سليح من يندجمون فيها فقط ،ف�إن الغوجام الذين �أرادوا احلفاظ على
ا�ستقالليتهم كانوا يبحثون �أي�ضا عن الأ�سلحة التي تخلى عنها �أ�صحابها.
ومن جانب احلكومة ،يرف�ض �شباب نوير بل ا�سم غوجام وي�ستخدمون �أحيانا ا�سم “جي�ش ان بور”،
وغالبا ما ي�ستخدمون م�صطلح “�شباب” (نغويتني بلغة النوير وتعني ال�شباب ذوي ال�شلوخ) �أو م�صطلح
مارايل (من الكلمة العربية “املرحلني” وهو اال�سم الذي اطلق على البدو العرب الذين �سلحتهم اخلرطوم
كميلي�شيا والذين حاربت �إلى جانبهم ميلي�شيات نوير بل).
منذ اندالع ال�صراع ،مت دمج عدة �آالف من �شباب نوير بل -مبن فيهم �أولئك الذين يغريون على قطعان
املا�شية -يف قوات بوجلانغ والحقا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويف حملته يف جنوب والية الوحدة،
ح�صل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على العون من مثل ه�ؤالء املقاتلني ،الذين ُوعدوا باحل�صول على
ح�صة من غنائم احلرب 247.ويف  19يونيو /حزيران  ،2015مرت قوة قوامها  8.000رج ًال تقريبا من �شباب
نوير بل بالقرب من موقع حماية املدنيني يف ربكونة يف طريقها نحو اجلنوب 248.و�أغارت القوة على غويت
وكو�ش يف  25-20يونيو /حزيران ثم توغلت �أكرث جنوب ًا باجتاه لري .ومل ين�ضم حرا�س قطعان ما�شية �آخرون
�إلى قوات بوجلانغ ولكنهم تبعوها من �أجل الإغارة على قطعان النوير الآخرين ،رغم �أنه من غري الوا�ضح
249
مدى ت�شجيع بوجلانغ �أو حتى موافقته على هذا الأمر� ،إذ ذكر �أنه يف�ضل دمج املقاتلني يف قواته.
تناف�ست القوات احلكومية وقوات املعار�ضة على جتنيد رعاة املا�شية من النوير يف والية الوحدة،
وحتديدا من بني نوير بل املنق�سمني ،ولكن بقدر �أقل يف جميع مقاطعات النوير يف والية الوحدة .ويف عام
 ،2014كانت احلكومة قد قامت �سلف ًا بتدريب وت�سليح مدنيي الدينكا والنوير املوالني -الذي بلغ عددهم
� 2.000شخ�ص -بو�صفهم “�شرطة جمتمعية” �إلى جانب ميلي�شيات النوير ال�صغرية مثل امليلي�شيا التي
جمعها تاكري رياك يف لري ،ح�سب ما ورد �أعاله 250.ويف عام  ،2015دعت حكومة الوالية ال�شباب من غويت
وكو�ش وربكونة -من الذين ُ�سرقت ما�شيتهم على يد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان -لالن�ضمام �إلى
هذه الإغارة .ويف ذلك الوقت �أقدم غوين مونيتويل على �إجراء عدد من التعيينات يف احلكومة املحلية
ال�سرت�ضاء تلك املقاطعات الثالث ،يف �أعقاب الغارات التي ا�ستهدفت قطعانهم يف يونيو /حزيران -2015
ولت�شجيع �شيوخهم على ال�سماح لل�شباب باالن�ضمام �إلى غارة نوير بل 251.وكانت ا�سرتاتيجية احلكومة
هنا تعيد �إلى الذاكرة تكتيكات حكومة ال�سودان خالل “حرب النوير الأهلية” .بت�أليب ع�شائر النوير التي
ُيعتقد �أنها موالية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �ضد بع�ضها البع�ض وزرع بذور ال�شقاق
واالنق�سام بني ال�سكان النوير.
�إ�ضافة لذلك� ،شهد الهجوم على املناطق اجلنوبية غارات بني الع�شائر؛ الأمر الذي كان نادر احلدوث
قبل ال�صراع احلايل ومل يجعل ع�شائر النوير تنقلب على بع�ضها البع�ض وح�سب ،بل خلق �أي�ضا �أ�شكال
توتر داخل كل ع�شرية .ويف �أعقاب هجوم احلكومة خالل الفرتة ما بني �أبريل /ني�سان -مايو� /أيار ،2015
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�أغارت القوات احلكومية من نوير بل و�شباب بل على قطعان ما�شية نوير بل الذين يعي�شون يف �أجزاء
مقاطعة مايوم التي كانت �سابقا حتت �سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وقامت
القوات احلكومية التي مت جتنيدها من بني ال�شباب املحليني من هاك وجقي وجيكاين وليك بنف�س الأمر يف
مقاطعات ربكونة وغويت ولكن مبقدار �أقل .وقيل �أي�ضا �أن بع�ض جمموعات ال�شباب تعمل م�ستقلة بنف�سها
(هيئة خرباء الأمم املتحدة � ،ص 2016 ،19 ،14؛ مفو�ضية الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني� ،ص ،44-43
252
.)55-54 ،48
كانت الإغارة املكثفة والنهب ال�شديد التي متيز بها هجوم احلكومة هدفان متداخالن .فقد دمر
الهجوم موارد النوير اجلنوبيني ،و»عاقبهم» على دعمهم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
 ،كما �أنه و ّفر و�سيلة للمغريين لتجميع املوارد يف اقت�صاد احلرب 253.وكان قلب هذه اال�سرتاتيجية هو
اال�ستحواذ على قطعان املا�شية .ويف �أوا�سط يونيو /حزيران ،اعلن م�س�ؤولون من الوالية عرب الإذاعة �أنه
ينبغي على �سكان والية الوحدة جلب جميع قطعانهم �إلى بانتيو وحذروهم من �أن القطعان التي ال تجُ لب
�إلى بانتيو �ستُعترب «ما�شية متمردين» وبالتايل فهي عر�ضة ملخاطر ال�سرقة ( هيومان رايت�س وات�ش،2015 ،
�ص ،16م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري .)2015e ،ويف �أوائل يوليو /متوز ،كان هناك �أكرث من
 100.000را�س ما�شية يف بانتيو وربكونة ،يف حني مت جلب القطعان الأخرى �إلى مقاطعة مايوم والبع�ض
الآخر �إلى بلدات كو�ش ولري (مفو�ضية الأمم املتحدة ل�شئون الالجئني� ،ص .),2016 ،52وكانت ملكية
بع�ض هذه الأبقار تعود �إلى �أقارب �أو �أ�صدقاء �أفراد يف القوات احلكومية .ومع ذلك ف�إن البع�ض قد تعر�ض
وجلبت �إلى عا�صمة الوالية حلمايتها.
للإغارة من نوير بل جنوبي والية الوحدة ُ
وال يزال من غري الوا�ضح ما اذا كانت القطعان امل�سروقة قد �أعتربت من ممتلكات احلكومة.
وبالت�أكيد ،ف�إن تعليمات احلكومة التي بثتها عرب الإذاعة ونقل القطعان الحقا �إلى بانتيو �سمح لقواتها
بال�سيطرة على حركة املا�شية والإ�شراف على حق ملكيتها .وزعمت عدة م�صادر �أن املا�شية التي ُ�سرقت
خالل الهجوم على املناطق اجلنوبية الأويل كانت تُعترب ممتلكات حكومية و�أن غارات نوير بل الالحقة،
والتي بد�أت يف نهاية يونيو /حزيران ،كانت مبثابة مكاف�أة لل�شباب على والئهم بعد �أن وعدتهم احلكومة
254
بانهم �سيح�صلون على “ح�صتهم”.
وبالن�سبة ملقاطعات النوير اجلنوبية يف والية الوحدة ،ف�إن املا�شية مل تكن م�صدر غذاء ب�شكل رئي�سي.
وكما لوحظ فيما يتعلق باعتداء اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف عام  ،2014ف�إن املا�شية تُعترب جوهر
حياة النوير من الناحية الرمزية وامليتافيزيقية .وهي ت�صري م�صدر غذاء فقط يف �أوقات ال�شدة 255.فاملرء
يحتاج للما�شية عند الزواج يف املحافظة على عالقات معقدة من التبادل املادي بني جمموعات الأقارب
التي تتطلب التداول الدائم للما�شية� 256.إن تدمري و�سرقة قطعان جنوب والية الوحدة يخل بالن�سيج
االجتماعي والثقايف الذي يعطي معنى حلياة جمتمعات النوير يف تلك املناطق.
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يف الوقت نف�سه� ،سمحت هذه الغارات لنوير بل بزيادة قطعانهم 257.فالغارات لي�ست م�س�ألة غريبة
يف جنوب ال�سودان .وغارات نوير بل على جمتمعات النوير الأخرى لي�ست ا�ستثناء وغالبا ما كانت حتدث
خارج �سياق احلرب .وميكن لهذه الهجمات �أن ت�ؤدي �إلى دورة من الهجمات االنتقامية ،التي تنتهي عادة
بدفع تعوي�ض ع ّمن ماتوا و�إعادة املا�شية التي متت �سرقتها.
ولكن ،ف�إن الغارات التي ات�سم بها اعتداء اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على جنوب والية الوحدة
كانت يف بع�ض مناحيها غريبة ،لأنها بد ًال عن �أن تكون م�س�ألة ب�سيطة تتمحور حول زيادة عدد القطعان
فقط ،ف�إنها ات�سمت ببعد �سيا�سي وا�ضح .ف�أحد الق�ضايا التي ظلت تثريها ب�شكل متكرر املنظمات الدولية
مثل هيومان رايت�س وات�ش تتعلق مب�س�ألة �إلى �أي مدى �أعطت قيادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
يف والية الوحدة ،وحتديدا ماثيو بوجلانغ وطيب غاتلواك -قائد الفرقة الرابعة يف ذلك احلني� -أوامر
بالإغارة والنهب يف اجلنوب 258.ويف مايو� /أيار  ،2015اعتقل بوجلانغ حوال  100من ال�شباب الذين تتبعوا
قواته و�أغاروا على ما�شية مقاطعة كو�ش ،مما ي�شري �إلى �أنه مل تتم املوافقة على جميع �أعمال الإغارة
من قيادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .غري �أن هذه االعتقاالت مل تقع �إال لعدد �صغري من ال�شباب
الذين تتبعوا القوات احلكومية للنهب يف مايو� /أيار ويونيو /حزيران  .2015و�أو�ضح �شباب نوير بل �أن
ال�سلطات احلكومية تعاملت خالل هجوم عام  ،2015مع املدنيني الذين هربوا مع املتمردين على �أ�سا�س
�أنهم هم انف�سهم متمردون ،وبالتايل �سمحت باال�ستيالء على ممتلكاتهم ،مبا يف ذلك ما�شيتهم .ويف
الوقت احلا�ضر ،لي�س وا�ضح ًا ما �إذا كانت التجاوزات التي ارتكبها �شباب نوير بل كانت مدعومة بالكامل
من قبل قادة نوير بل يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان 259.ويبقى هذا ال�س�ؤال مهما وبال �إجابة .ولكن،
قد يكون ال�س�ؤال يف بع�ض نواحيه �س�ؤا ًال خاطئ ًا �إلى حد ما.
بالرغم مما للغارات من بعد �سيا�سي حمدد ،ف�إن لها �أهدافها اخلا�صة .فهي تهدف �إلى زيادة القطعان،
وحل م�س�ألة الغارات ميكن �أن يحدث �ضمن �إطار قبلي ،لأن قبائل النوير املختلفة تدفع الدية عن من قتلوا
وتتفاو�ض على ت�سوية مقابل اخل�سائر يف املا�شية .وكانت الأهداف ال�سيا�سية للحملة الع�سكرية للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان خمتلفة نوعا ما ،حيث هدفت �إلى هزمية احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة يف والية الوحدة وتدمري قاعدتها الأ�سا�سية يف باناكوا�ش وتهجري م�ؤيديها .وخالل الهجوم على
املناطق اجلنوبية ،تداخل هذان املنطقان .حيث �سمح اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لنوير بل بالإغارة،
مما مكن احلكومة من حتقيق �أحد �أهدافها -وهو تدمري جنوب والية الوحدة .وقد يكون ما حدث هو عدم
�إعطاء �أوامر لنوير بل بتدمري القرى واغت�صاب الن�ساء ،نظرا لعدم احلاجة �إلى هذه الأوامر؛ �إذ �أن من
املعروف �أن هذه الأمور هي ما �سيحدث يف الغارات .وكما �أو�ضحت �إفادات عديدة مت جمعها لهذه الدرا�سة،
�إلى جانب ما جمعته منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت�س ووت�ش ،ف�إن الدمار والتجاوزات ما هي �إال
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حقائق لواقع للممار�سة املعا�صرة للغارات خالل احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان.
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ومبقدار حتقق الأهداف ال�سيا�سية للحكومة من خالل �سيا�سات ،ف�إن ال�سيا�سات نف�سها هي التي
�سمحت بوقوع الإغارة .بينما كانت الغارات قد تكون اتخذت لهدف معني -وهو زيادة القطعان -ف�إنها ما
كانت �ست�صري ممكنة لوال الو�ضع ال�سيا�سي الراهن .وباملقابل ،ف�إن هذا التداخل بني الغارات وال�سيا�سات
غيرّ الطبيعة الفعلية للغارات ،وكانت النتيجة �أن اعتداء اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على جنوب والية
الوحدة ات�سم ب�أ�شكال غري معهودة من الغارات.
�أف�ضى الهجوم الع�سكري ال�سابق يف جنوب والية الوحدة �إلى تكثيف غارات نوير بل الالحقة،
وا�ستهدف املجتمعات املحلية الأقل قدرة على الدفاع عن نف�سها .وباملح�صلة ،ف�إن عدد قطعان املا�شية التي
مت اال�ستيالء عليها فاق بكثري ما كان ميكن �أن ت�ستولى عليه حملة �إغارة عادية .وكان لهذا الأمر �آثار غري
مبا�شرة على �أي ت�سويات الحقة بني ع�شائر النوير .وبالنظر �إلى الأعداد ال�ضخمة للغاية من املا�شية التي
مت اال�ستيالء عليها ،والغمو�ض الذي يحيط مبن �أخذ ما�شية فعليا ،وحقيقة �أن الغارات وقعت كجزء من
حملة �سيا�سية ،فقد مت �إلقاء اللوم على نوير بل كمجموعة ب�سبب الغارات ،مما جعل امل�صاحلة املتعارف
عليها والتعوي�ضات بني ع�شائر النوير م�س�ألة �صعبة.
هكذا كان للهجوم على املناطق اجلنوبية القدرة على خلق �صراع اثني داخلي بني النوير الذين
يعي�شون يف جنوب والية الوحدة ونوير بل يف مايوم .ويف يونيو /حزيران ويوليو /متوز ،كان موقع حماية
املدنيني مليئا باملدنيني النوير الذين يتحدثون عن هجمات انتقامية ،مبجرد تغري الو�ضع الراهن-
وهيمنة نوير بل على �أجهزة الوالية 261.وبالن�سبة للعديد من نوير دوك وهاك وجيكاين وجقي ونيونغ،
ف�إن الهجوم الأخري هو فقط احللقة الأحدث يف ق�صة اخلذالن واخليانة من جانب نوير بل ،الذين
ُينظر اليهم على �أنه خذلوا �أهلهم النوير بوقوفهم �إلى جانب احلكومة يف دي�سمرب /كانون الأول 2013
وم�شاركتهم يف الهجمات على جنوب والية الوحدة .وي�شري العديد �إلى نوير بل با�سم “الدينكا” �أو
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“دينكا بل”.
ورغم �أهمية �إدراك التحديات التي واجهت جمتمعات النوير يف والية الوحدة ،فال يجب املبالغة يف
العداوة التي ت�شعر بها جتاه ع�شرية بل .فخالل احلرب الأهلية الثانية وبعدها ،متكن النوير من ت�سوية
اخل�صومات الناجتة عن ال�صراع ال�شديد ،وقدرتهم على القيام بذلك م�ستخدمني الآليات التقليدية ت�ضع
�أي جمهود دويل لإحالل ال�سالم يف موقف حرج .والأمر الهام هو� ،أن ال�ضحايا من ع�شائر النوير الأخرى
متيل �إلى النظر �إلى ت�صرفات نوير بل �ضدهم باعتبارها غارات ،والتي يعترب الرد املنا�سب عليها �شن
غارات م�ضادة ،بد ًال من النظر �إليها كجزء من م�شروع �سيا�سي وا�سع.
�إن الغ�ضب جتاه نوير بل هو غ�ضب اثني داخلي ،ولكنه لي�س �سيا�سيا بال�ضرورة� .أما الغ�ضب
الهائل الذي تفجر ب�شان الأحداث التي وقعت يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول  2013ف�إنه م�س�ألة
خمتلفة؛ فقد �ش ّكلت هذه الأحداث مرحلة فريدة غيرّ ت امل�شهد ال�سيا�سي يف جنوب ال�سودان.
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وباملقابل ،ف�إن غارات نوير بل تُعترب �أمر ًا متوقع ًا يف مثل تلك الظروف ،حتى لو اتخذ بعدا �أحادي ًا
�ضمن ال�صراع احلايل.
عند النظر �إلى غارات نوير بل من منظور خمتلف ،ف�إن الهجوم على املناطق اجلنوبية يف عام 2015
ميثل جمرد تكثيف لأحدث هجوم يف املو�سم اجلاف .فمع كل هجوم ،يتم �أخذ املزيد واملزيد من موارد
جنوب والية الوحدة ،و�إعادة توزيعها على �شمايل والية الوحدة .ففي فرباير� /شباط -مار�س� /آذار ،قام
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واملتمردون الدارفوريون ب�أخذ ما�شية ووقود ومواد غذائية ومركبات.
وكانت اجلماعات الدارفورية ،على وجه اخل�صو�ص ،تهتم باحل�صول على الوقود واملركبات 263.وحمل
هجوم عام  2015العديد من خ�صائ�ص حملة العام ال�سابق .فكما حدث يف عام  ،2014فقد عرف اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان وامليلي�شيات املوالية �أنهم لن يكونوا قادرين على ال�سيطرة على املناطق التي
اجتاحوها فال�سكان املحليني موالون للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ويزداد وال�ؤهم مع
كل هجوم .وبالتايل ،ف�إن االعتداء قد جمع بني خ�صائ�ص االحتالل الع�سكري والغارات .ويف عام ،2015
كانت الأهداف هي املا�شية والن�ساء ولي�س املركبات والوقود.

حار�س قطعان ما�شية من النوير يعطي �ضابط �شرطة طلقات ر�شا�ش  PKMمت اال�ستيالء عليها من املغريين الدينكا من والية واراب،
مقاطعة مايوم ،مايو� /أيار  .2015وترتدد تقارير ب�أن املغريين كانوا م�سلحني من قبل احلكومة قبل اندالع ال�صراع� .إن الغارات على
القطعان ،والتي �سبقت وقوع احلرب احلالية ،قد ا�ستمرت وازدادت كثافة و�أ�صبحت يف بع�ض الأحيان دافعا �أ�سا�سي ًا وتكتيكا رئي�سيا
للقوات املت�صارعة © .جريوم توبيانا
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انق�سامات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة

ظل ال�سخط على قيادة م�شار بني قادة املتمردين البارزين يتزايد منذ �أول م�ؤمترين يف باغاك .ويف
الوقت نف�سه ،قاد الدور الذي لعبه نوير بل يف والية الوحدة يف هجوم احلكومة على جنوب والية الوحدة
�إلى ات�ساع الهوة بني الع�شائر الأخرى من النوير ونوير بل ،والى تهمي�ش م�صاحب للعديد من قادة نوير
بل مثل بيرت قديت.
بلغ هذا ال�سخط مداه بعد الهجوم على املناطق اجلنوبية لوالية الوحدة .وبذلت احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة جهد ًا �ضعيف ًا يف مقاومة هجمات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وكان
القادة املحليني للحركة ،الذين يتم با�ستمرار تغيري امل�س�ؤولني عنهم على م�ستوى املقاطعة  ،هم الذين
كثري ًا ما ُيوجه �إليهم اللوم على الهزمية 264.وقد �أعترب ماغويك غاي ،حتديدا ،م�سئو ًال و�أدين ب�أن تعيينه
ات�سم باملح�سوبية وب�أنه غري قادر على تنظيم قواته 265.كما �شعر قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة البارزون بالغ�ضب لعدم ح�صولهم على �أ�سلحة كافية خلو�ض احلرب �ضد اجلي�ش ال�شعبيلتحرير ال�سودان 266.وكان تعبان دينق م�سئوال عن احل�صول على الأ�سلحة من اخلرطوم وتوزيعها ،وا�شتكى
القادة من عدم توزيع هذه الأ�سلحة بال�سرعة الكافية (�سودان تربيون.)2015m ،
وجاء االعرتا�ض على طريقة م�شار يف �إدارة احلرب ع�سكريا موازي ًا مع تزايد الإحباط من قيادته
ب�شكل عام .ووقع ان�شقاق بني النخبة ال�سيا�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،امللتفة
حول رياك م�شار وتعبان دينق ،وقادة مثل بيرت قديت وغاثوث غاتكوث .حيث ركز م�شار وتعبان دينق على
الو�صول �إلى ت�سوية �سيا�سية م�ستقبلية مع حكومة جمهورية جنوب ال�سودان وعلى موقعهم فيها .يف حني
ر�أى قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أن م�شار وتعبان دينق يهتمون ب�أنف�سهم فقط،
يف حني كانوا هم مهتمني بتحقيق العدالة ملن ُقتلوا من املدنيني النوير يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول
267
 ،2013وعار�ضوا �إبرام �أي �صفقة �سالم تت�ضمن بقاء كري يف ال�سلطة.
ويف نهاية يونيو /حزيران ،التقى العديد من القادة يف اجتماع ملناق�شة ما ميكن فعله .فبينما
عار�ضوا فيه قيادة م�شار ،ف�إنه مل يكن هناك بينهم -وهم جمموعة من القادة �صعبي املرا�س -من
ميلك �شرعية م�شار ال�سيا�سية ،وبالتايل ف�إنهم كانوا يكافحون ملعرفة اخلطوة التالية للمعار�ضة حديثة
268
الوالدة داخل املعار�ضة.
ويف  20يونيو /حزيران � ،2015أر�سل �ساميون غاتوي�ش خطابا يحمل توقيعه �إلى عمر الب�شري يطلب
منه �إر�سال �شحنات �أ�سلحة للمعار�ضة دون علم تعبان دينق لتذهب مبا�شرة �إلى القادة امليدانيني .وو ّقع
على اخلطاب القادة الذين ح�ضروا اجتماع يونيو /حزيران .بالإ�ضافة �إلى �ساميون غاتوي�ش ،و�شمل ه�ؤالء
القادة بيرت قديت وغاتكوث وغابريل غاتوي�ش ت�شاين (تانغيني) ،ممثلني للقيادة الع�سكرية رفيعة امل�ستوى
للنوير يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،با�ستثناء جيم�س كوانغ.
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وكان موقف م�شار يف البداية هو دعم امل�صاحلة مع القادة ،ويف الوقت نف�سه حماولة تغطية
االن�شقاقات يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة 269.لكن القادة �أ�صروا على موقفهم فيما
يتعلق باملفاو�ضات ،متحججني ب�أن م�شار وكري كالهما قائدان فا�شالن ،و�أن املفاو�ضات امل�ستقبلية يجب
�أن ت�ستبعدهما .ويف يوليو /متوز  ،2015القى غاتكوث كلمة �أظهر فيها �أنه مل يعد يعترب م�شار قائد ًا له.
ويف  21يوليو /متوز ،قام م�شار ب�إعفاء قديت وغاتكوث من من�صبيهما وعينّ جيم�س كوانغ نائب ًا لرئي�س
�أركان للعمليات -وهو من�صب قديت القدمي -وو�ضع جون�سون �أولوين ،الذي ان�ضم حديثا �إلى احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،رئي�س ًا للفرقة �( 1أعايل النيل) ،وهو من�صب جيم�س كوانغ ال�سابق
(Gatdet, 2015؛ �إذاعة متازج .)2015k ،غري �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة حاولت
يف البداية التقليل من �ش�أن االن�شقاق مدعية �أنه مل يتم ت�سريح الرجلني ،ولكنهما يف انتظار التعيني يف
منا�صب جديدة .بل و�أعلن مابيور قرنق ،احد �أبناء جون قرنق� ،أن القائدين �سيتقلدان منا�صب جديد يف
270
الوقت املنا�سب.
ولكن ،يف الواقع ،مت و�ضع القائدين يف �إطار مراقبة ف�ضفا�ضة حتت �إ�شراف قيادة ال�شرطة الإثيوبية
الفيدرالية .وقد ف ّر قديت مبا�شرة �إلى اخلرطوم .وقدم �أول بيان ر�سمي له حول الو�ضع يف خطاب �إلى
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة واملجتمع الدويل بتاريخ � 10أغ�سط�س� /آب  2015ومهره
بختم لنائب رئي�س �أركان العمليات يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة” ،وهو من�صبه
ال�سابق .ويف خطابه قال قديت �أنه:
•يرف�ض �أي اتفاقية �سالم ت�شمل كري وم�شار ،حمتجا ب�أنهما ت�سببا يف ا�ستقطاب البالد و�أنهما ي�شكالن
عائقا يف طريق ال�سالم؛ و
•يرف�ض عملية �إعادة توحيد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان التي حدثت يف �أرو�شا يف تنزانيا يف
يناير /كانون الثاين  ،2015مدعيا �أن هذه العملية �ستعيد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان �إلى
الو�ضع غري امل�ستدام الذي كانت عليه �سابقا قبل جمازر دي�سمرب /كانون الأول 2013؛
•اتهم م�شار باملح�سوبية ،و�شدّد على �أن م�شار وتعبان دينق ّ
�سخرا ال�صراع لالرتقاء مبكانتهما على
ال�صعيد ال�شخ�صي ).(Gatdet, 2015
ويف هذا اخلطاب� ،ص ّرح قديت ب�أنه يتحدث با�سم “قادة اجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة” رغم �أنه الوحيد الذي و ّقع على اخلطاب .ويف اليوم التايل ،ويف ما بدا وا�ضحا �أنه حركةمدبرة م�سبقا ،قام عدد من القادة ال�سيا�سيني يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بن�شر
خطاب ي�ؤيد موقفه (جانغ�سون و�آخرون .)2015 ،و�شمل املوقعون ،غابريل ت�شانغ�سون وتيموثي توت �شول،
وكالهما من ال�سيا�سيني النوير املن�شقني املقيمني يف نيفا�شا ممن عزلهم م�شار �سابقا من قيادة احلركة
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ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف � 7أغ�سط�س� /آب 271.وكال ال�شخ�صني ُيعتربان جزء من جمل�س
272
�شيوخ النوير (كبار ال�سن) ،الذي ان�ضم رئي�سه ،غابريل يوال دوك� ،إلى القادة ال�سيا�سيني املن�شقني.
انبثق تنظيمان من االنق�سام يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وبعد فرتة ق�صرية
من اخلطاب الأول ،ف�إن املجموعة التي التفت حول غابريل ت�شانغ�سون �أ�صدرت ورقة موقف ب�ش�أن عملية
الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) حتت ا�سم احلزب الفيدرايل الدميقراطي (احلزب الفيدرايل
الدميقراطي .)2015 ،و ُيعترب احلزب الفيدرايل الدميقراطي نف�سه اجلناح ال�سيا�سي للقادة املن�شقني،
الذين اتخذوا ا�سم “القوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان” .ويتكون احلزب الفيدرايل الدميقراطي من
مثقفني من النوير يعي�شون يف كينيا .ولي�س هناك م�ؤ�شرات ت�ؤكد حجم الدعم الذي يحظون به داخل جنوب
ال�سودان ،رغم �أنه يبدو �أن العديد من النوير يف والية الوحدة يدعمون موقفهم فيما يتعلق بعملية ال�سالم.
انتقد احلزب الفيدرايل الدميقراطي يف ورقة موقفه“ ،اتفاقية ال�سالم لت�سوية النزاع التي تقدمت بها
الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد)” وو�صفها ب�أنها غري قابلة للتطبيق .وقد طرحت النقاط التالية
وهي؛ �أن �إن�شاء هيئة للحقيقة وامل�صاحلة �سيكون م�ستحيال بالنظر �إلى رف�ض احلكومة حتمل امل�س�ؤولية عن
�أفعالها؛ و�أن احلكومة �ست�ستمر يف انتهاك وقف اطالق النار؛ وان �إعادة توحيد احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان �سيكون مكاف�أة فقط ملن عملوا على �إدامة الأزمة؛ و�أن االتفاق الذي ي�ستثني احلزب الفيدرايل
الدميقراطي والقوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان لن يدوم .وهددت الورقة ب�أن “من يتم ازدرا�ؤهم الآن
باعتبارهم خمربني �أو جمموعات من�شقة (مثل احلزب الفيدرايل الدميقراطي والقوات امل�سلحة جلنوب
ال�سودان) �سيتحولون �إلى حركات حرب ع�صابات �ضخمة �ستزعزع ا�ستقرار جنوب ال�سودان (احلزب
الفيدرايل الدميقراطي.)2015, p. 3 ،
لي�س وا�ضح ًا مدى تن�سيق احلزب الفيدرايل الدميقراطي والقوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان فعليا،
كما �أن ت�شكيلة القوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان يكتنفها الغمو�ض .ومع �أن �ساميون غاتوي�ش كان من
بني القادة غري الرا�ضني عن قيادة م�شار ،ف�إنه مل ين�ضم �إلى الف�صيل املتمرد ،ب�سبب ال�ضغوط التي
ميار�سها جمتمع نوير لو يف م�سقط ر�أ�سه� 273.أما القادة الثالثة الذين يعتربون ب�شكل م�ؤكد جزء ًا من
القوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان فهم تانغيني وقديت وغاتكوث .وال يزال قديت يف اخلرطوم كما �أن
القوة الع�سكرية الفعلية للقوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان ما تزال غري وا�ضحة ،لأن املزاعم واملزاعم
امل�ضادة لها ب�شان ال�ضباط الذين ظلوا على والئهم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ال تزال
م�ستمرة منذ االن�شقاق.
وقد ت�صدت عدة جماعات حملية لإدانة القادة املن�شقني ،ورف�ضت املنظمات املجتمعية لع�شائر
جيكاين وبل وع�شائر النوير الأخرى وجود احلزب الفيدرايل الدميقراطي والقوات امل�سلحة جلنوب
ال�سودان ،و�أثارت تاريخ قديت يف تغيري الوالءات لت�شري �إلى عدم ده�شتها من هذا التطور 274.ولكن يبدو
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�أن العديد من هذه الت�صريحات قد مت الرتتيب لها م�سبقا من قبل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة ولي�ست بال�ضرورة م�ؤ�شر ًا �إلى عدم دعم القادة املن�شقني على �أر�ض الواقع .ولكن انتقاد القادة
مل�شار وعملية ال�سالم التي تقودها الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) ُيعترب �أمر ًا يحظى بكل ت�أكيد
بالقبول بني جمتمع النوير.
واعتبارا من يوليو /متوز  ،2016كانت هناك م�ؤ�شرات قليلة تفيد بان للقوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان
قوة ع�سكرية كبرية على �أر�ض الواقع .ويف � 1أكتوبر /ت�شرين الأول ،زعم غاتكوث ب�أن القوات امل�سلحة
جلنوب ال�سودان �سيطرت على ماندينغ يف �أعايل النيل 275.وعلى نحو مماثل ،لي�س هناك �أي دليل ي�ؤكد
مزاعم قديت ال�سابقة ب�أن القوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان دمرت بوارج احلكومة يف توجنا يف غرب
�أعايل النيل .ويبدو من املرجح �أكرث �أن هذه الت�صريحات تدخل يف �إطار مزاعم دعائية (برابغانده)
م�صممة لإعطاء انطباع ب�أن ه�ؤالء القادة ميلكون قوات ًا على �أر�ض الواقع وبالتايل يتمتعون بقدر من الدعم
ال�شرعي داخل جنوب ال�سودان.
يف ال�شهرين الأخريين من عام  ،2015ترددت �إ�شاعات ب�أن قابريال ت�شانغ�سون كان ي�سعى �إلى
التحالف مع بول مالونغ ،يف حماولة لإ�ضعاف كري وم�شار 276.وت�شري الذريعة املف�ضوحة لهذه املحاولة �إلى
�أن هذا الأمر غري مرجح بتاتا .والأرجح �أن ال�شائعات كانت تهدف �إلى نزع م�صداقية بول مالونغ ،الذي
ظل يتباعد عن كري ب�شكل متزايد يف دي�سمرب /كانون الأول  2015ويناير /كانون الثاين  277 .2016وكان
تهديد احلزب الفيدرايل الدميقراطي والقوات امل�سلحة جلنوب ال�سودان باالحتاد مع بول مالونغ ،وبالتايل
زرع ال�شقاق بني القوات احلكومية ،جزء من الدافع وراء مذكرة التفاهم التي مت التفاو�ض عليها بني
احلزب الفيدرايل الدميقراطي واجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف  24دي�سمرب /كانون الأول
 2015يف نريوبي .وبدال من حتديد اخلطوات التي ينبغي اتخاذها لدمج قوات املتمردين ،ف�إن املوقعني
اتفقوا يف مذكرة التفاهم بب�ساطة على “امل�شاركة الإيجابية” مع حكومة جنوب ال�سودان .ون�أى بيرت قديت
يف اخلرطوم بنف�سه فورا عن التزام املجموعة يف نريوبي.
من املرجح كثريا �أن ت�ؤدي هذه الأحداث �إلى تفعيل دور اخلرطوم .وزعم قديت ب�شكل متكرر ب�أنه
كان عاجزا ب�سبب االفتقار �إلى ال�سالح والذخرية خالل الفرتة التي ق�ضاها يف احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة .واذا كانت حكومة ال�سودان �ست�ستخدم القادة املن�سقني كمخربني� -سواء خالل
عملية ال�سالم احلالية� ،أو خالل املفاو�ضات امل�ستمرة مع جنوب ال�سودان حول املتمردين ال�سودانيني
الذين ي�ست�ضيفهم جنوب ال�سودان -ف�إنها �ستوفر ال�سالح ،مدركة �أن قديت ورفاقه من القادة ميكنهم
�أن يزعزعوا الت�سوية ال�سيا�سية يف جنوب ال�سودان ،كما كان احلال خالل احلرب الأهلية الثانية وفرتة
اتفاقية ال�سالم ال�شامل.
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اتفاق ال�سالم واملزيد من املواجهات
(يوليو/متوز� -أكتوبر /ت�شرين الأول )2015
بعد الهجوم على املناطق اجلنوبية مبا�شرة ،بدت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وك�أنها قد
تدمرت كقوة ع�سكرية منظمة يف والية الوحدة .ولكن مبجرد ان�سحاب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
من املناطق احل�ضرية يف جنوب والية الوحدة يف �أعقاب الهجوم ،ا�ستعادت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ال�سيطرة �سريعا على املنطقة التي كانت قد تخلت عنها .وبينما كان نوير بل ي�شنون
الغارات يف اجلنوب ويحافظ اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على ال�سيطرة على العديد من حماور النقل
والبلدات الهامة ،ف�إن امل�شهد كان جاهزا لأربعة �أ�شهر من اال�شتباكات املتقطعة التي وقعت بالرغم من
توقيع اتفاقية ال�سالم يف �أدي�س �أبابا.

اال�شتباكات يف يوليو /متوز و�أغ�سط�س� /آب 2015

وقعت اال�شتباكات الأولى خالل هذه الفرتة يف جنوب والية الوحدة .ويف ا�ستمرار لديناميات الهجوم على
املناطق اجلنوبية ،قامت القوات احلكومية بتدمري القرى و�سرقة املا�شية واختطاف الن�ساء والأطفال .ويف
 6يوليو /متوز  ،2015هاجمت القوات احلكومية القرى يف مقاطعة لري .وبعد خم�سة �أيام ،اقتحم �شباب
م�سلحون -من نوير بل ونوير جقي من مقاطعة كو�ش -لري وهاجموا القرى و�أخذوا املا�شية 278.وا�ستمرت
الغارات على لري حتى نهاية يوليو /متوز .وحينذاك ،تقدمت القوات احلكومية من مواقعها يف مقاطعة
لري وهاجمت القرى يف مقاطعة ماينديت ،وهاجمت جنوبا قرى دندن وبليني يف مقاطعة لري �أثناء توجهها
نحو �أدوك .وا�ستهدفت هذه الغارات اال�ستيالء على املا�شية و�أخذ الن�ساء؛ ورافقت هذه الغارات عمليات
�إحراق للمنازل ومزارع املا�شية� ،إلى جانب قتل املدنيني .ويف نهاية ال�شهر ،و�صلت الغارات �إلى روبكواي
279
وكوماغاب ،بالقرب من �أدوك (�سودان تربيون. )2015x ،
ويف  30يوليو /متوز ،يف قرية دبلوال يف ماينديت ،قامت قوات ميلي�شيا نوير بل وقوات اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان من والية واراب بالإغارة على جميع القطعان التي ميتلكها ال�سكان املحليون� ،إ�ضافة �إلى
 270طن مرتي من امل�ساعدات الغذائية التي �أ�سقطها برنامج الغذاء العاملي على القرية ).(Patinkin, 2015
ومت تهجري املدنيني يف القرية �إلى الغابات .وخالفا ملا حدث خالل هجوم املو�سم اجلاف ،ات�سمت موجة
الغارات التي وقعت خالل الفرتة ما بني يوليو /متوز� -أغ�سط�س� /آب بوقوع �صدامات فعلية مع احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ويف الفرتة ما بني � 11-9أغ�سط�س �آب ،هاجمت احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بلدة لري ،ب�أ�سلحة وذخرية ُذكر �أنها كانت �أكرث مما كان موجودا يف الهجوم
خالل مايو� /أيار -يوليو /متوز .ووقعت ا�شتباكات يف دندن وقندور وبليني ،غري �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ظل م�سيطرا على لري .كما ظل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان م�سيطرا على موانئ �أدوك وطاير،
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التي ُتعترب املناطق احل�ضرية واملوانئ الرئي�سية جلنوب والية الوحدة .ومن هذه القواعد ،انخرطت قوات
امللي�شيات احلكومية يف غارات لنهب وتدمري قرى النوير.
يف غ�ضون ذلك ،وقعت يف باريانغ ،ا�شتباكات خالل تلك الفرتة يف ونكور� ،شمال �شرق املقاطعة .وقد
ان�سحب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان – ومدنيو دينكا بانارو  -من املنطقة حلظة اندالع ال�صراع مع
حترك اجلنود النوير املتمردين عرب املنطقة ونحو �أعايل النيل .ومنذ ان�شقاق جون�سون �أولوين �إلى احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ظلت املنطقة حتت �سيطرة قوات املتمردين .ويف  22يوليو /متوز،
هاجمت الفرقة الرابعة التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مواقع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة يف ونكور و�أجربتها على االن�سحاب �إلى تونغا يف مقاطعة بانيكانغ يف �أعايل النيل 280.ووقعتمزيد من املناو�شات يف � 9أغ�سط�س� /آب عندما هاجمت قوات اجوليك بقيادة جون�سون �أولوين مواقع
الفرقة الرابعة التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف املنطقة .وتعترب ونكور منطقة هامة من الناحية
اال�سرتاتيجية على الطرف ال�شمايل ال�شرقي لوالية الوحدة ،بالقرب من النيل الأبي�ض ،و�إذا �أراد اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان �شن هجوم على قوات اجوليك على ال�ضفة الغربية لنهر النيل يف �أعايل النيل،
ف�إن ونكور ميكن �أن تكون �إحدى الأماكن الرئي�سية املمكنة للهجوم.

اتفاقية ال�سالم
ومع ا�ستمرار اال�شتباكات يف والية الوحدة ،قامت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أخريا بتوقيع اتفاقية �سالم خالل �شهر �أغ�سط�س� /آب  ،2015رغم �أنها
كانت بالإكراه .وتزايدت ال�ضغوطات الدولية على الطرفني خالل ال�شهور ال�ستة املا�ضية ويف  24يوليو/
متوز ،قدمت الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) “اتفاقية ت�سوية” للأطراف املتناحرة تطالبهم
فيها ببدء مفاو�ضات يف � 4أغ�سط�س� /آب وتوقيع اتفاقية يف � 17أغ�سط�س� /آب .وقامت الهيئة احلكومية
الدولية للتنمية (�إيقاد) ب�صياغة االتفاق مب�شاركة جمموعة من الأطراف الأخرى ،مبا يف ذلك احلكومة
الإثيوبية وجمموعة من الكيانات الأمريكية والربيطانية 281.ومن ناحية هيكلية ،كانت االتفاقية �شبيهة
للغاية باالتفاقية التي رف�ضها الطرفان �أ�صال يف مار�س� /آذار .حيث ت�ضمنت االتفاقية �أحكاما تن�ص على
�أن تكون جوبا منطقة منزوعة ال�سالح وااللتزام ب�أن مت ّكن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
من اختيار احلكام الثالثة لواليات �أعايل النيل الكربى -وهي والية الوحدة ووالية جونقلي ووالية �أعايل
النيل ،و�أحكام بقيام حكومة وحدة وطنية انتقالية (ايقاد.)2015b ،
وكانت التعليقات الأولية حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان قد ن ّوهت ب�أن االتفاق غري مقبول بتاتا .ويف
خطاب �ألقاه كري يف  30يوليو /متور� ،أملح �إلى �أن منح احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة احلكم
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يف الواليات الثالث لأعايل النيل الكربى كان خطا احمر ال ميكن جتاوزه (�سودان تربيون .)2015u ،ويف
� 2أغ�سط�س� /آب ،عقدت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة م�ؤمتر ًا ملناق�شة االتفاقية املتقرحة.
ويف حني هاجم م�شار االتفاقية ،وافق �أغلبية �أع�ضاء الوفد عليها ودعوا �إلى متثيل احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة بن�سبة  %33يف واليات جنوب ال�سودان ال�سبع التي تقع خارج نطاق منطقة �أعايل النيل
282
الكربى� ،إ�ضافة �إلى عدة �أحكام تكميلية.
هكذا ،وعلى مدى ما يزيد على عامني ون�صف من ال�صراع ،حتولت املعار�ضة من دعوتها ال�صارخة
بوجوب مغادرة كري للحكم ،الأمر الذي كان ي�ش ِّكل القاعدة الأ�سا�سية ملوقف املعار�ضة ال�سيا�سي� ،إلى قبولها
حلكومة انتقالية للوحدة الوطنية يحتفظ فيها كري بالرئا�سة .ورمبا كانت هذه هي خطة م�شار وتعبان دينق
منذ البداية .فبعد �إدانة املفاو�ضني ال�سيا�سيني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لنظام كري،
وافقوا على ال�صيغة الأ�سا�سية حلكومة الوحدة الوطنية التي اقرتحتها الهيئة احلكومية الدولية للتنمية
(�إيقاد)؛ والتي و�ضعت يف مركزها ال�شخ�صيتني اللتني �أدت خالفاتهما ب�شكل كبري �إلى ت�صعيد حدة الأزمة
ال�سيا�سية التي �أدت �إلى النزاع وهما كري وم�شار .ولكن بالن�سبة لبقية احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة ،ف�إن قبول االتفاق املقرتح ميكن فقط �أن ي�شكل ترجع ًا يف الزخم ،نظر ًا �إلى احلالة املزرية التي
متر بها والية الوحدة واالمكانية املتقل�صة ل�صراع ع�سكري ف ّعال �ضد حكومة جمهورية جنوب ال�سودان.
�صار م�صري املفاو�ضات غري م�ؤكد مع بداية �أغ�سط�س� /آب ،نظرا لالن�سحاب املتكرر من الطرفني من
طاولة املفاو�ضات وحتذير كري للرئي�س الإثيوبي ،هيلي ماريام دي�سالني ،من �أن توقيع االتفاق �سي�ؤدي �إلى
“تفكك الدولة ب�شكل كامل” (�سودان تربيون .)2015v ،ونظر ًا لالنهيار الو�شيك التفاق ال�سالم ،اقرتح
الرئي�س الأوغندي يوري مو�سفني اتفاق ت�سوية �سالم معدّل ،مبوعد نهائي �أبعد ،وعدم تقا�سم ال�سلطة يف
والية جونقلي ووالية الوحدة ووالية �أعايل النيل .ورف�ض م�شار هذا املقرتح يف احلال ،وتزايدت حدة التوتر
فيما ي�سمى “بدول خطوط التما�س” وهي �إثيوبيا وكينيا وال�سودان و�أوغندا ،نظرا العرتا�ض الإثيوبيني
على ت�صرفات الأوغنديني ،زاعمني �أن دعمهم لكري يق ّو�ض من �إمكانية الو�صول �إلى اتفاق �سالم (�سودان
تربيون.)2015y ،
و�أخريا ،مت طرح مقرتح ثالث .حيث عر�ض هذا املقرتح على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة تولى احلكم يف والية الوحدة ووالية �أعايل النيل ،ولكن لي�س يف جونقلي ،التي �ستتولى حكومة
جمهورية جنوب ال�سودان م�سئولية حكمها .كما طرح املقرتح �أي�ضا متثيال بن�سبة  40-45حلكومة جمهورية
جنوب ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جمال�س وزراء للواليات الثالث ،ومتثيال
بن�سبة  %15للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جمال�س وزراء الواليات الأخرى يف جنوب
ال�سودان (�إيقاد ،الف�صل  .)2015c ،1.15.2.2 – 1.15.1وكان التمثيل الأخري مطلبا رئي�سيا مل�شار،
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الذي �أراد �أن يظهر �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لي�ست جمرد م�س�ألة تتعلق بالنوير
و�إمنا تتمركز يف الواليات الثالث لأعايل النيل الكربى ،بل �أنها متثل حركة وطنية �أ�صيلة.
وبالرغم من املقرتح املعدل ،ف�إن موافقة كري وم�شار على اخلطوط العري�ضة للمقرتح يف � 16أغ�سط�س/
�آب �شكلت مفاج�أة للكثريين .ففي جوبا ،كانت هناك معار�ضة كبرية لالقرتاح ،و�أبرزها و�ضوح ًا كانت
معار�ضة مايكل ماكوي لويث ،وزير املعلومات ،الذي قال لل�صحافة “نحن ن�ؤمن ب�شدة �أن �سالم ًا كهذا ال
يخدم �سكان جنوب ال�سودان� .إنها خيانة ولن نر�ضى بها” (�سودان تربيون .)2015z ،وطلب كري �إعطاء
مهلة ا�سبوعني للت�شاور قبل توقيع االتفاق.
يف � 26أغ�سط�س�/آب ،و ّقع كري االتفاق .وقبل يوم واحد فقط من ذلك ،قال وزير ال�ش�ؤون اخلارجية،
بارنابا ماريال بنجامني بيل ،لل�صحافة �أن هناك “احتماال” فقط بتوقيع اتفاق ال�سالم .وبالرغم من
توقيع كري لالتفاقية ،فقد تقدّم بعدد من االعرتا�ضات دعت �إلى التفكري حول ما �إذا كان اتفاق ال�سالم
�سيتحقق على �أر�ض الواقع ،كما زعم ب�أنه قام بالتوقيع على االتفاق حتت ال�ضغوط الدولية 283.ومع ذلك
ف�إن كري و ّقع بعد يومني� ،أي يف � 28أغ�سط�س�/آب� ،أمر ًا للإعالن عن وقف دائم لإطالق النار يف خمتلف
�أنحاء جنوب ال�سودان .ويف � 10سبتمرب�/أيلول ،متت امل�صادقة على اتفاق ال�سالم يف الوقت نف�سه من
جانب جمل�س التحرير الوطني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف باغاك ومن جانب برملان
جنوب ال�سودان يف جوبا.
وبالرغم من امل�صادقة على االتفاق ،ظل عدد من امللفات مفتوحا ،ليتم االتفاق عليها من ِقبل الأطراف
املتحاربة يف ور�شات عمل تُعقد الحق ًا .وهذه الق�ضايا هي نف�س الق�ضايا التي �ساهمت يف انق�سام الطرفني.
فاتفاقية الت�سوية تن�ص على موافقة الطرفني على “ور�شة عمل لوقف دائم لإطالق النار وترتيبات �أمنية
انتقالية ] [...والتي يجب �أن تكتمل خالل  14يوما من توقيع االتفاق” (ايقاد ،الف�صل .)2015c ،2.1.8
وكان من املزمع عقد هذا االجتماع يف �أدي�س �أبابا يف مطلع �سبتمرب� /أيلول  ،2015ولكن مت ت�أجيله ،لأن �أي
وعقدت ور�شة العمل الحقا يف نهاية �سبتمرب� /أيلول ولكنها
من الطرفني مل يكن قد �صادق على االتفاقُ .
مل ت�صل �إلى اتفاق.
كان من �أهم النقاط الرئي�سية جعل جوبا منطقة منزوعة ال�سالح .وبناء على مقرتح الهيئة احلكومية
الدولية للتنمية (�إيقاد) الأ�صلي يف  24يوليو /متوز ،كان من املفرت�ض جعل جوبا منزوعة ال�سالح با�ستثناء
احلر�س الرئا�سي املك ّون من  260جنديا ،وحر�س نائب الرئي�س واملك ّون من  195جنديا ،والقوات املطلوبة
حلماية الثكنات الع�سكرية ،وقوة �أمن من طرف ثالث تكون �إما من االحتاد الإفريقي �أو الهيئة احلكومية
الدولية للتنمية (�إيقاد) �أو بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (ايقاد ،الف�صل .)2015b ،2.5.3
وعلى عك�س ذلك ،ف�إن االتفاق الذي مت التوقيع عليه مل يت�ضمن �أي ذكر لأي قوة حماية دولية ،ومل يذكر
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�سوى قوة �شرطة مدجمة م�شرتكة وقوات احلر�س واحلر�س الرئا�سي ،دون حتديد �أعداد قوات كل قوة منها
(ايقاد ،الف�صل  .)2015c ،2.5.1ويف ور�شة العمل يف �أدي�س �أبابا ،اقرتحت حكومة جمهورية جنوب
ال�سودان ن�شر فرقة من اجلي�ش يرتاوح قوامها ما بني  10.000و� 18.000ضابطا يف عا�صمة الدولة.
وعار�ضت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ب�شدة هذه القوة ال�ضخمة واقرتحت �أن يكون
العدد الإجمايل للحر�س الرئا�سي امل�شرتك ما بني � 2.000إلى  3.000جندي.
ويف � 26أكتوبر /ت�شرين الأول ،وخالل اجتماع �آخر لوقف �إطالق النار الدائم والرتتيبات الأمنية
االنتقالية ،يف �أدي�س �أبابا ،مت التوقيع �أخريا على حم�ضر وقف �إطالق النار الدائم والرتتيبات
الأمنية االنتقالية ،رغم �أن الطرفني عربا عن حتفظاتهما و�ش ّددا على �أن هذا لن يكون اتفاق ًا نهائيا
وعلى وجوب ا�ستمرار املفاو�ضات .وقد و�ضع اتفاق � 26أكتوبر /ت�شرين الأول خطة نزع ال�سالح من
جوبا ،ف�ستكون هناك قوة �شرطة قوامها  3.000عن�صر ًا ،بحيث يكون لكل طرف  1.500جندي ًا،
ويتم التعاقب على قيادة القوة ب�شكل دوري كل ت�سعة �أ�شهر .ويبدو هذا الرتتيب م�شابها ب�شكل كبري
للرتتيبات التي �أتبعت يف الوحدات املدجمة امل�شرتكة التي �أ�س�ستها اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،والتي
ا�شتبكت مع بع�ضها البع�ض ب�شكل متكرر لأنها مل تكن م�شرتكة وال مدجمة 284.وبالنظر �إلى ال�سهولة
التي انق�سم بها احلر�س الرئا�سي يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013ف�إن اخلطر -والذي ثبت �أنه
حقيقي يف يوليو /متوز  -2016متثل يف �أن القوات املتواجدة يف جوبا ميكن �أن تفعل نف�س ال�شيء ،مما
يقود �إلى مزيد من اال�شتباكات.
وحددت بقية االتفاق وجود قوة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قوامها  5.000جندي يف العا�صمة،
بالإ�ضافة �إلى  1.000جندي �إ�ضايف كحر�س رئا�سي لكري (و 250جندي �آخرين لت�شكيل فرقة املرا�سم)،
�إلى جانب  300جندي كحر�س �شخ�صي مل�شار .والتزم الطرفان �أي�ض ًا ب�سحب قواتهما �إلى مناطق الثكنات
الع�سكرية الدائمة املتفق عليها ،غري �أن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان �ص ّرحت �أنها ال تعرف �أماكن
تواجد كيانات الأمن غري التابعة للدولة ،ونتيجة لذلك ،ف�إنها ال متلك �أي �سيطرة عليها (ايقاد� ،ص،2
2015د) .وهذا الت�صريح يقو�ض ،مبا ال يقبل ال�شك ،االتفاق �إذ ي�سمح حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان
با�ستخدام قوات غري ر�سمية ل�شن احلرب ويف نف�س الوقت �إنكار �أي م�س�ؤولية عن ت�صرفاتها -وهو �سيناريو
حمتمل بالنظر �إلى �أن معظم معارك احلرب التي وقعت يف والية الوحدة �شنتها قوات موالية للحكومة
مل يكن قد مت دجمها ر�سميا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،و�أن عمليات القتل يف جوبا قامت بها
285
ميلي�شيات مل يتم دجمها �أي�ضا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وطالب املقرتح االبتدائي ب�سحب «جميع القوات /امليلي�شيات الأجنبية املوالية لأي من الطرفني» خالل
 45يوما (ايقاد ،الف�صل  .)2015b ،2.1.5وت�ضمن االتفاق النهائي �صياغات مت�ضاربة والزم كال
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الطرفني ب�سحب “كيانات �أمن الدولة املوالية للأطراف املتحاربة من منطقة جنوب ال�سودان ،با�ستثناء
والية غرب اال�ستوائية” (ايقاد ،الف�صل  .)2015c ،2.1.5ويتعلق اال�ستثناء بالقوات الأوغندية التي
حتارب ب�شكل مزعوم جي�ش الرب للمقاومة يف غرب اال�ستوائية ،رغم �أن املراقبني الدوليني ي�شككون يف ما
286
�إذا كانت اجلماعة املتمردة موجودة فع ًال يف الوالية.
وعند حلول املوعد النهائي املن�صو�ص عليه يف االتفاق (وهو  45يوما من تاريخ التوقيع) ،ويف 11
�أكتوبر /ت�شرين الأول ،كانت قوات الدفاع ال�شعبي الأوغندية ال تزال موجودة يف والية جونقلي ومل تن�سحب
بعد (�إذاعة متازج .)2015o ،ويف اليوم التايل� ،أعلنت القوات الع�سكرية الأوغندية �أنها �ستن�سحب من
جنوب ال�سودان ،ولكن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان زعم الحقا �أن ان�سحاب القوات الأوغندية يتوقف
على توقيع االتفاقية الأمنية الناجمة عن ور�شة عمل وقف �إطالق النار الدائم والرتتيبات الأمنية االنتقالية
يف �أدي�س �أبابا (�سودان تربيون .)2015jj ،وهذا ال�شرط مل يرد يف اتفاق ال�سالم� .أما زعم اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ف�إنه يذكر باملفاو�ضات احلدودية بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،حيث مت ربط �شروط ما
بعد املفاو�ضات بانفاذ �إجراءات كان قد مت �أ�صال االتفاق عليها ،مما �أوقف عملية االنفاذ .لكن يف �أواخر
�أكتوبر /ت�شرين الأول ،ان�سحبت قوات الدفاع ال�شعبي الأوغندية من بور ،رغم بقاء الالعبني الدوليني
مت�شككني ب�ش�أن التزامها باالن�سحاب .وزعمت م�صادر يف احلكومة الأمريكية ب�أن القوات الأوغندية قد
287
�شوهدت وهي ترتدي زي اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
و�أخري ًا ،دعا االتفاق �إلى جتميع قوات الطرفني يف مع�سكر كبري خالل  30يوما من توقيع االتفاق.
وبعيدا عن الف�صل والتجميع للمع�سكر الكبري� ،أعلن الطرفان عو�ض ًا عن ذلك عن زيادة يف املواجهات يف
والية الوحدة منذ اتفاق ال�سالم .وبالطبع فانه ،وبالرغم من االلتزامات املتعددة التي مت تقدميها من قبل
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ،فلم يحدث �أي تغري ملحوظ يف م�سرية حرب احلكومة يف جنوب والية
الوحدة مبا�شرة بعد توقيع اتفاق ال�سالم.

انتهاكات وقف الأعمال العدائية الالحقة
يف � 28أغ�سط�س� /آب ،هاجم �شباب نوير بل القرى يف منطقة لري وقتلوا � 10أ�شخا�ص (انظر اخلارطة
 288.)5وبعد ثالثة �أيام من ذلك ،ا�شتبكت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بقوات احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف نهيالديو ،عندما هاجمت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف املنطقة ،والتي �أعادت جتميع نف�سها يف الأ�سبوع
ال�سابق على ذلك يف قرية تقع جنوب نهيالديو 289.وا�ستمر القتال يف مقاطعات بانييجار وماينديت ،حيث
290
هاجم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مواقع املتمردين بالقرب من طاير يف � 27أغ�سط�س� /آب.
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ويف � 29أغ�سط�س� /آب ،ومع �سريان قرار كري بوقف �إطالق النار يف جميع �أنحاء جنوب ال�سودان ،هاجم
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان القرى يف مقاطعة لري .و�أدت هذه الهجمات �إلى مزيد من النزوح يف والية
الوحدة؛ حيث جل�أ حوايل � 78.000إلى نيال وغريها يف م�ستنقعات مقاطعة بانييجار .وو�صل حوايل 18.000
منهم خالل �أول �أ�سبوعني من �سبتمرب� /أيلول ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين تركوا لري وقرى مقاطعة لري منذ
�أوائل مايو� /أيار  2015وكانوا خمتبئني وي�سريون يف الغابات وامل�ستنقعات منذ ذلك احلني 291.وقد جل�أ زعيم
نوير دوك البارز ،غدوين بادينغ� ،إلى امل�ستنقعات يف مقاطعة لري قبل نقله جوا يف نوفمرب /ت�شرين الثاين �إلى
خميم كاكوما لالجئني يف كينيا ،حيث توفى يف مايو� /أيار �( 2016إذاعة متازج.)2016 ،
يف �أعقاب �إعالن وقف �إطالق النار ،تزايدت وترية هجمات القوات احلكومية يف والية الوحدة.
ففي � 30أغ�سط�س� /آب� ،سافرت القوات احلكومية يف قوارب من طاير وهاجمت �أدوك ،مما �أدى �إلى
292
وقوع � 56ضحية بني املدنيني ،ح�سب ما ذكره م�س�ؤولو احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
وا�ستمرت اال�شتباكات على طول النيل على مدار �شهر �سبتمرب� /أيلول ،حيث ا�ستخدمت قوات اجلي�ش
293
ال�شعبي لتحرير ال�سودان بوارج وقوارب حربية يف مهاجمة القرى واملوانئ بالقرب من �أدوك وطاير.
ويف مقاطعة لري ،ا�ستمرت الهجمات احلكومية خالل �شهر �أكتوبر /ت�شرين الأول .ويف بلدة لري ،فاحتجزت
القوات احلكومية  62مدنيا -من الرجال وال�صبيان بتهمة االنتماء �إلى املتمردين -يف حاوية ،ماتوا فيها
اختناق ًا ،وقامت القواة احلكومية مب�صادرة املا�شية التي جلبوها �إلى البلدة التزاما بالتوجيهات احلكومية
(انظر �أعاله) (منظمة العفو الدولية.)2016 ،
يف غ�ضون ذلك� ،أ�صبحت املنطقة الواقعة جنوب بانتيو م�سرحا العتداءات متجدّدة مع اقرتاب مقاتلي
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من عا�صمة الوالية ومهاجمتهم ملواقع احلكومة يف البيبور
وماريال ونيينغ يف مقاطعة غويت خالل الفرتة ما بني � 14-10سبتمرب� /أيلول .ويف مطلع �أكتوبر /ت�شرين
الأول ،اندلعت اال�شتباكات يف مقاطعة كو�ش ،حيث هاجم اجل�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التي اقرتبت من عا�صمة الوالية خالل مو�سم هطول
الأمطار .وردا على حترك احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة باجتاه العا�صمة� ،أطلق غوين
مونيتويل حتذيرا مفاده ب�أنه �إذا مل يحرتم املتمردون اتفاق ال�سالم ،ف�إن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
�سريد بحرب �شاملة (�سودان تربيون.)2015ee ،
ويف بداية عام  ،2015كان من امل�ستحيل ر�سم خطوط متا�س وا�ضحة بني قوات الطرفني يف والية
الوحدة نظرا لت�شتت الطرفني يف خمتلف �أنحاء اجلزء اجلنوبي من الوالية .وكان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان قد �أحكم �سيطرته على �أبيامنوم ومايوم وباريانغ �إ�ضافة �إلى بانيتو وربكونة .ويف جنوبي والية
الوحدة ،ومتكن من ال�سيطرة على بلدة لري لأطول فرتة منذ بداية ال�صراع ،ولكنه كان �أقل جناحا يف
 106م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

املناطق الريفية .وقامت قوات برمائية �أي�ضا بدوريات على موانئ �أدوك وطاير واحتلتها على فرتات
متقطعة� ،إ�ضافة �إلى �شن الغارات على مقاطعات لري وماينديت .ويف �أكتوبر /ت�شرين الأول ،هاجمت
القوات املوالية للحكومة ب�ؤاو ،احد معاقل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف مقاطعة كو�ش,
وغادرت القوات احلكومية يف اليوم التايل.
يف مطلع عام  ،2015حركت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قواتها �إلى مقاطعات كو�ش
وغويت ،حيث ا�شتبكت مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ا�شتباكات متقطعة .وكان لها �أي�ضا قوات
يف مقاطعات ماينديت ولري -مع قاعدة رئي�سية يف ثنيور� ،إلى ال�شرق من لري -حيث ا�شتبكت �أي�ضا مع
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان (�سودان تربيون .).)2015dd ،وظلت مقاطعة بانييجار معقال للحركة
294
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة واملقاطعة الوحيدة التي ت�سيطر عليها قوات املتمردين بالكامل.
وعلى الرغم من اتفاق ال�سالم ،وا�صل الطرفان انتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية .فمنطق احلرب الذي
�أ�صبح قائما على الغارات واالنتقام ،منف�صال ب�شكل كبري عن املفاو�ضات ال�سيا�سية يف �أدي�س �أبابا وجوبا.
اخلارطة اجلديدة جلنوب ال�سودان
يف الثاين من �شهر �أكتوبر /ت�شرين الأول ،وعلى تلفزيون جنوب ال�سودان� ،أ�صدر �سيلفا كري مر�سوم ًا �إداري ًا
يق�ضي بتق�سيم واليات جنوب ال�سودان التي يبلغ عددها ع�شر واليات �إلى  28والية جديدة ،دافع ًا عملية
ال�سالم �إلى حالة من عدم اليقني (�إذاعة متازج .)2015m ،ويف الوقت الذي �أ�صيب فيه املجتمع الدويل
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بال�صدمة ،احتفلت بع�ض املجتمعات التي ت�أثرت بالتغيريات بينما رف�ضت �أخرى اخلطوة على الفور.
كل من حكومة ال�سودان وحكومة جمهورية جنوب ال�سودان
وي�أتي مر�سوم كري الإداري متما�شي ًا مع ممار�سة ٍ
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�إعادة تر�سيم احلدود الإدارية ك�أداة �سيا�سية.
�أ�صر مايكل ماكوي ب�أن املر�سوم هو �أمر رئا�سي وال يحتاج لأن يعر�ض على الربملان للموافقة و�ستتم
التغيريات يف غ�ضون  30يوم ًا .وبعد �أن تردد �صدى املعار�ضة يف كافة �أرجاء البلد ،تراجع كري عن قراره
قائ ًال ب�أنه يجب �أن يح�صل على موافقة الربملان على املر�سوم 297.ولي�س وا�ضح ًا ما �إذا كان القرار
د�ستوري ًا �أم ال .فبينما ي�سمح د�ستور جنوب ال�سودان بتعديل حدود الوالية ،ف�إنه ال ي�سمح ب�إن�شاء واليات
جديدة �أو �إلغاء واليات قائمة (حكومة جنوب ال�سودان 298. )2011 ،ومن غري الوا�ضح �أي�ضا مدى ت�أثري
�إن�شاء واليات جديدة على عملية ال�سالم .فاتفاق ت�سوية ال�سالم مينح احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة  %40من التمثيل يف جمل�س وزراء والية الوحدة وواليات �أعايل النيل بالإ�ضافة �إلى اختياراحلاكم .ويجب ،ح�سب مر�سوم كري ،حتويل هاتني الواليتني �إلى �ست واليات حيث �سيتم تق�سيم كل واحدة
منها �إلى ثالث واليات.
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كان رد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الفوري هو القول ب�أن خطوة �إن�شاء  28والية
خمالفة التفاق ال�سالم املربم يف �شهر �أغ�سط�س� /آب و�شجبتها بو�صفها عملية انتزاع للأر�ض من قبل
حكومة جمهورية جنوب ال�سودان التي كانت ت�سعى ب�شكل جلي �إلى احلد من �سيطرة املتمردين على البلد
مبوجب �شروط اتفاق ال�سالم 299.وللت�أكيد ،ف�إن اتفاق ال�سالم يدعو �إلى مناق�شة الفيدرالية يف جنوب
ال�سودان خالل مفاو�ضات حول الد�ستور خالل فرتة انتقالية مدتها � 30شهر ًا ،ولي�س قبل ت�شكيل احلكومة
االنتقالية للوحدة الوطنية.
�أ�صرت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان على �أن �إن�شاء الواليات اجلديدة لن ي�ؤثر على اتفاق ال�سالم.
وحتجج مايكل ماكوي �أنه مبجرد �أن تكون �أعايل النيل ووالية الوحدة قد �أ�صبحت �ست واليات �ستكون احلركة
ّ
ً
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قادرة على اختيار �ست حكام واليات ،وب�أن الو�ضع �سيظل ملتزما بق�سمة
ال�سلطة املتفق عليها يف اتفاق ال�سالم .وبالتايل لن يتغري اقت�سام ال�سلطة (�سودان تربيون.)2015ff ،
مل تتقبل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة هذا التطمني بالر�ضا وا�ستمرت يف املطالبة
ب�سحب م�شروع القانون .كما �شجب املجتمع الدويل اخلطوة؛ فمجموعة دول الرتويكا املكونة من الرنويج
واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية انتقدت الإعالن �آحادي اجلانب و�أ�صرت على �أن �أي �إعادة
هيكلة للواليات يجب �أن تتم داخل احلكومة االنتقالية للوحدة الوطنية (�سودان تربيون .)2015gg ،كما
�شجبت الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) املر�سوم وطالبت بتجميده ،وزعمت �أنه يخالف �شروط
اتفاق ال�سالم ).(VOA News, 2015b
لكن كري مل يرتاجع وتبنى جمل�س وزراء حكومة/جمهورية جنوب ال�سودان املر�سوم يف � 13أكتوبر/
ت�شرين الأول ودخل حيز التنفيذ مع بداية �شهر نوفمرب /ت�شرين الثاين بعد موافقة الربملان عليه .من غري
الوا�ضح ما هي التغيريات اجلوهرية التي �ستطر�أ ،لكن ،على �صعيد غري �صعيد املفاو�ضات ال�سيا�سية مع
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة؛ ح ّذر م�شار من �إمكانية �أن تبد�أ املفاو�ضات مر ًة ثانية ب�سبب
الو�ضع الإداري املتغري .على �أر�ض الواقع تعاين حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ب�شكل خطري من �شح
يف الأموال وهناك موارد �أقل لتنفيذ هذه التغيريات على م�ستوى الوالية .و�ستكون التعديالت يف امل�ستقبل
املنظور �ضئيلة للغاية ولي�ست �ضخمة �إذ ال تتوفر موارد لإن�شاء �إدارات وم�ؤ�س�سات جديدة.
يف �شهر نوفمرب /ت�شرين الثاين ودي�سمرب /كانون الأول ،راوغت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ب�ش�أن
�إن�شاء الواليات الثماين والع�شرين .فقد �أعلن كري يف  24دي�سمرب /كانون الأول عن تعيني حكام الواليات
الثماين والع�شرين .حيث �أ�صبح غوين مونيتويل يف والية الوحدة حاكم ًا لوالية الليج ال�شمالية حمتفظ ًا
مبن�صبه كحاكم لوالية الوحدة التي مت تخفي�ض م�ساحتها كثري ًا� .أما مايول كور �أكواي ،ع�ضو الربملان
من باريانغ ،فقد مت تعيينه حاكم ًا لوالية روينق ،بينما مت تعيني تاكري رياك ،املفو�ض �ضعيف ال�شعبية
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ال�سابق يف لري ،حاكم ًا لوالية الليج اجلنوبية 300.وبا�ستثناء غوين مونيتويل ،مل تتعد هذه التعيينات جمرد
و�ضع م�س�ؤولني �صوريني ومل ت�سفر عن تغيريات �إدارية فعلية يف �أي والية من الواليات الثالثة اجلديدة.
و�شجب م�شار التعيينات على الفور .وقد �أدى �إ�صرار حكومة جمهورية جنوب ال�سودان وجمل�س حكماء
جينغ (الدينكا) على وجود الواليات الثماين والع�شرين �إلى �سل�سلة من حاالت الت�أخري يف املفاو�ضات حيث
ال تزال احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ت�ؤكد ب�أن مر�سوم كري يق ّو�ض اتفاق ال�سالم املوقع
يف �شهر �أغ�سط�س� /آب.
�أثار املر�سوم ردود فعل متفاوتة يف �أو�ساط جمتمعات جنوب ال�سودان ،والتي ا�شتكى بع�ضها مما يدعونه
انتزاع احلكومة للأر�ض .وك�شفت االحتجاجات �ضد مر�سوم كري ،النقاب �أن حكومة جمهورية ال�سودان
ظلت تدر�س �إمكانية هيكلة جديدة لواليات جنوب ال�سودان منذ  2014على الأقل .وثمة ن�سخة مبكرة من
مقرتح كري ،يعود تاريخها �إلى �شهر نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2014ت�ضم  18والية فقط .وهناك ن�سخة
�أخرى و�ضعها جمل�س حكماء جينغ احتوت على  23والية بد ًال من  28والية ،و�أ�ضيفت والية �إ�ضافية فور
و�صول املقرتح �إلى مكتب كري (�إذاعة متازج .)2015s ،ومن غري املحتمل �أن يعمل تدخل جمل�س حكماء
جينغ على حت�سني فر�ص قبول �سكان النوير من جنوب ال�سودان ملر�سوم كري .وقد �أتُهم جمل�س حكماء
جينغ بالتورط يف �إن�شاء قوة �شبه ع�سكرية كانت م�س�ؤولة ب�شكل كبري عن ارتكاب جمازر جوبا �ضد املدنيني
النوير يف �شهر دي�سمرب /كانون الأول AUCISS, 2014( 2013؛ �إذاعة متازج)2015f ،
�إن االختالفات بني املر�سوم النهائي ومقرتح �شهر نوفمرب /ت�شرين الثاين  2014هي اختالفات مفيدة.
ففي املر�سوم النهائي ،مت تق�سيم واليات النوير ،املوحدة يف املقرتح ال�سابق� ،إلى عدة واليات ،بينما ح�صلت
الواليات ذات الأغلبية من الدينكا على �أرا�ضي �إ�ضافية ب�سكان من قبائل قليلة العدد .ويبدو �أن املنطق
الكلي للخارطة اجلديدة يف�ضل واليات نوير ذات عرق واحد بحيث يرتكز دعم املعار�ضة يف واليات قليلة
ال حتتوي تقريب ًا على �أي من حقول نفط جنوب ال�سودان .ومن جانب �آخر ،ف�إن الواليات ذات الأغلبية من
الدينكا هي واليات متعددة الأعراق ،وت�ستوعب �أعراق �أقل عدد ًا و�أ�ضعف من حيث النفوذ ال�سيا�سي مما
يو�سع بالفعل من منطقة �سيطرة الدينكا.
�أدى املقرتح اجلديد �إلى تق�سيم والية الوحدة �إلى ثالث واليات .ففي ال�شمال والغرب ت�ش ّكل كل من
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مقاطعة �أبيامنوم ومقاطعة باريانغ والية روينق �أحادية العرق من الدينكا.
�إن خارطة الواليات اجلديدة يف جنوب ال�سودان التي �أنتجها املر�سوم والهيئة احلكومية الدولية
للتنمية (�إيقاد) ،غري مف�صلة ب�شكل كاف لتو�ضيح ما �إذا كانت هذه الوالية اجلديدة ت�ضم �أبيامنوم و
باريانغ �أم ال – وبالتايل ت�ضم حقول النفط يف تور وتوما جنوب ًا ،لكن لي�س حقل النفط يف والية الوحدة
املوجود حالي ًا يف ربكونة ،وعما �إذا �ست�شمل �إعادة تر�سيم حدود هاتني املقاطعتني اجلنوبيتني .و�إذا ما �أريد
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ت�أكيد اال�ستمرارية بني مقاطعة �أبيامنوم ومقاطعة باريانغ ،فيجب حرمان مقاطعة ربكونة من حدودها
اال�سرتاتيجية مع ال�سودان مما ي�ؤدي �إلى حرمان جمتمعات النوير يف والية الوحدة ال�سابقة من الو�صول
�إلى احلدود الدولية.
ين�شيء املر�سوم «والية الليج ال�شمالية» املك ّونة من مقاطعات غويت ،كو�ش ،مايوم ،وربكونة ،وبانتيو
كعا�صمة للوالية ،و»والية الليج اجلنوبية» املكونة من مقاطعات لري ،وماينديت ،وبانييجار ،ولري كعا�صمة
للوالية ) .(GRSS, 2015و�أظهرت ن�سخة  2014للخارطة الفيدرالية والية ليج واحدة فقط ت�ضم جميع
املقاطعات ذات الأغلبية من النوير ،على العك�س من “والية ليج” التي يقرتحها م�شار يف اقرتاحه املبكر
جلنوب �سودان من  21مقاطعة ،ما عدا �أن �إعادة مقرتحه �أعاد فقط ت�سمية والية الوحدة (مبا فيه
�أبيامنوم و باريانغ) �إلى “والية ليج”.
يبدو �أن تق�سيم مقاطعات النوير �إلى واليتني م�ص ّمم لإ�ضعاف قوة وجود لوبي موحد للنوير� .سيعمل
هذا التق�سيم �أي�ض ًا على ف�صل مناطق الدعم الرئي�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
لوالية جنوب والية الوحدة عن نوير بل وعن حقول النفط يف مقاطعة ربكونة وكو�ش ،والتي هي الآن جزء ًا
من والية الليج ال�شمالية .وبحكم �سيطرة النوير ال�سيا�سية احلالية على والية الوحدة ،ف�إن نوير بل يف والية
الليج ال�شمالية ال بد �أن يتوقعوا احل�صول على بع�ض التمثيل يف احلكومة مما يقلل من احتمال �أن تكون
الوالية موالية بقوة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،وترك «والية الليج اجلنوبية» بو�صفها
املعقل القوي للمعار�ضة .ولأهمية نوير بل على امل�ستوى الدميغرايف (ال�سكاين) ،ف�إن من املتوقع لهم حق
ال�سيطرة على والية الليج ال�شمالية.
لقد كانت ردود الفعل و�سط جمتمعات والية الوحدة متفاوتة ب�شكل كبري جتاه مر�سوم كري .ففي
باريانغ ،قوبل �إعالن الإجراء على تلفزيون جنوب ال�سودان ب�صيحات احتفالية� .أما دينكا بانارو فقد
ظلوا ي�شعرون منذ وقت طويل ب�أنهم حما�صرين يف والية �أغلبها من النوير و�أنهم معزولون عن جمتمعات
الدينكا الأخرى منذ اندالع احلرب 302.ويبدو �أن �إ�صرار مايكل ماكوي ب�أن املر�سوم لن ي�ؤثر على اتفاق
ال�سالم م�شكوك ًا فيه فيما يتعلق بـ»والية روينق» .و�إذا ما �أريد املحافظة على ن�سب اقت�سام ال�سلطة ح�سبما
هو من�صو�ص عليه يف اتفاق ال�سالم لت�سوية النزاع ،ف�سوف ت�ستقبل والية روينق حاكم ًا من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وحتى لو كان هذا ممكن ًا ،يف ظل امل�شاعر املعادية للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة مع دينكا بانارو ودينكا �ألور ،ف�سوف يكون احلاكم �ضعيف ًا يف والية ال يحظى فيها ب�أي
دعم حملي؛ و�سوف يكون م�س�ؤو ًال �صوري ًا بدون قوة.
كانت ردود �أفعال نوير بل �أكرث ت�شو�ش ًا ،فقد رحب غوين مونيتويل ر�سم ّي ًا باملر�سوم و�أكد �أنه يكرر
�صدى ر�ؤية جون قرنق الأ�صلية بعدم مركزية ال�سلطة يف ال�سودان مع فتح الفر�ص �أمام الرتييف عن
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طريق جنوب ال�سودان «بنقل املدن �إلى ال�شعب» (�سودان تربيون� .)2015ee ،أما جمتمعات ع�شرية نوير
بل املحلية فقد كانت �أكرث تردد ًا (�سودان تربيون  .)iiفقد رحبت منظمتها املجتمعية يف جوبا باملر�سوم
لكنها حذرت من عزل مقاطعات دينكا والية الوحدة �إذ �أن �إن�شاء والية جديدة قد ي�ؤدي �إلى توتر ،ال �سيما
�إذا انطوى الأمر على تر�سيم احلدود التي تقطع املنطقة املتنازع عليها من جانب نوير بل .واقرتح جيم�س
ليلي كول ،رئي�س الرابطة يف جوبا� ،أن تُق�سم والية الوحدة ،بد ًال عن ذلك� ،إلى اثنني حيث ال�شمالية
“والية غزال” (ت�أخذ ا�سمها من النهر) تتكون من مقاطعات ربكونة وباريانغ ومايوم و�أبيامنوم .ومنذ
اندالع الأزمة احلالية ،اقرتح �أجزاء من ع�شرية نوير بل ب�شكل خمتلف �أن ت�شكل مايوم واليتها اخلا�صة �أو
تن�ضم �إلى والية مع مقاطعة �أبيامنوم ومقاطعة باريانغ الل�صاق والية الوحدة يف والية منا�صرة حلكومة
جمهورية جنوب ال�سودان ووالية منا�صرة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة (�سودان تربيون،
.)2015 aa
تعك�س هذه املقرتحات املتباينة القلق الذي ينتاب نوير بل ب�ش�أن �أجزاء النوير الأخرى يف الوالية
وو�ضعهم اخلا�ص امل�ستقبلي يف والية الوحدة بعد ال�صراع ،حيث يكون من حق احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة اختيار احلاكم مما ي�شكل حتدي ًا لل�سلطة التي جمعها نوير بل منذ بداية النزاع .كما
�أن نوير بل قلقون من احتمال تعر�ضهم لهجمات انتقامية من �أق�سام النوير الأخرى �إذا فقدوا �سيطرتهم
الع�سكرية وال�سيا�سية على الوالية.
كان الهدف من تق�سيم مقاطعات النوير هو طم�أنة ع�شرية نوير بل ب�أنهم لن ي�صريوا �أقلية يف والية
نوير منا�صرين للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .لكن ،وعلى �صعيد �أكرث حملية ،كانت
ع�شرية نوير بل قلقة �أي�ضا من احتمال اندالع �صراعات بينها وبني جمتمعات دينكا مقاطعة �أبيامنوم.
فقد قطعت حدود �أبيامنوم جزئي ًا من مقاطعة مايوم يف عام 2006؛ وا�ستمرت ع�شرية نوير بل منذ ذلك
احلني يف عدم قبول حلدود املقاطعة اجلديدة التي حرمتها من حدودها مع ال�سودان (�سودان تربيون،
 .)2015aaذكر بابيني مونيتويل �أن �إعادة تر�سيم احلدود كان ال�سبب يف ا�ستقالته من اجلي�ش ال�شعبي
303
لتحرير ال�سودان يف �شهر �أكتوبر /ت�شرين الأول ( 2016مونيتويل. )2016 ،
وكما �س ُيناق�ش يف الق�سم التايل ،ف�إن هذه التوترات جتعل من ال�صعب ت�صور كيف �ستبدو �أي ت�سوية
�سلمية للو�ضع ال�سيا�سي يف والية الوحدة .فالق�ضايا التي تناولها مر�سوم كري ت�شري �إلى �أن ما هو معر�ض
للخطر يف جنوب ال�سودان لي�س جمرد عملية �سالم بني طرفني متحاربني ،و�إمنا ال�شكل امل�ستقبلي
للدولة القومية بعد �أكرث من � 30شهرا من ال�صراع املرير .وال ميكن �أن يكون �صدى هذه الق�ضايا �أكرث
قوة يف �أي مكان �آخر عما هو عليه يف والية الوحدة حيث يهدد مر�سوم كري ب�إعادة الدولة ثاني ًة �إلى
العنف (�سودان تربيون.)2016a ،
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جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف ثار جاث /حزيران ،يونيو  © ،2014جريوم توبيانا

�إن والية الوحدة التي �أن�ش�أتها حكومة ال�سودان بهدف انتحال حقول النفط اجلنوبية �إلى اخلرطوم،
ظلت م�سرح ًا ل�سيا�سة عرقية �شديدة التعقيد ب�سبب والء نوير بل للحكومة .وكما يف �أماكن �أخرى من
جنوب ال�سودان ،ف�إن ال�صالت العرقية تتالقى مع الوالءات ال�سيا�سية ب�شكل غري كامل .ويف ر�ؤية م�شار
لوالية ليج ي�سيطر عليها النوير ،ف�إن مكان جمتمعات الدينكا من �أبيامنوم وباريانغ يكتنفه الغمو�ض .لكن
نظر ًا لالنق�سامات ال�سيا�سية يف جمتمع النوير ،يبقى من غري امل�ؤكد �أي�ض ًا كيف ميكن للمرء حتى �أن يربط
هوية النوير ربط ًا حمكم ًا بالوالية ،ناهيك عن كيف ميكن ربط ذلك ب�أمة جنوب ال�سودان على نطاق �أو�سع.
ويف الوقت احلا�ضر ،تبدو الدعوات للفيدرالية يف جميع �أنحاء البالد وك�أنها و�صفة ملزيد من الت�شرذم،
حيث تزداد اخلالفات العرقية حتت غطاء املطالبة بالوحدة.
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البعد الع�سكري لل�صراع يف والية الوحدة

م�صدر واحد لكال اجلانبني :خمزونات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان

عندما اندلع ال�صراع يف جوبا ،وامتد �سريع ًا �إلى والية الوحدة ،اعتمد كال اجلانبني يف املقام الأول على
املعدات الع�سكرية التي كانت متوفرة يف البالد :عتاد من خمزون اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان احلايل
– خليط من خمزونات ما قبل اال�ستقالل ،وعتاد مت اال�ستيالء عليه م�ؤخر ًا من القوات امل�سلحة ال�سودانية،
ومن عمليات ا�ستيالء �أخرية 304 .وباال�ستفادة من حقيقة ان�ضمام معظم القوات املتمركزة يف مقر الفرقة
الرابعة يف ربكونة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مل تكن قوات املعار�ضة قادرة فقط
على فر�ض �سيطرتها على عا�صمة والية الوحدة و�إمنا �أي�ض ًا ،ال�سيطرة على معدات اجلي�ش.
ا�ستولت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بقيادة جيم�س كوانغ على كميات كبرية
من املعدات الع�سكرية �أثناء �سيطرتها على بانتيو وربكونة بني  15دي�سمرب /كانون الأول  2013و  10يناير/
كانون الثاين  ،2014و�شمل ذلك �أ�سلحة فردية وذخائر �أنظمة مدفعية ومركبات ودبابات قتال رئي�سية.
� َّأ�ض َر فقدان املعدات املخزنة يف ربكونة بالقدرة الأولية للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ملكافحة
التمرد يف والية الوحدة ،حيث �أ�ضعف ب�شكل كبري من قدرة احلكومة الع�سكرية يف الوالية 305،مما �أجرب
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على ن�شر وحدات كانت تعمل يف فرق �أخرى (ب�شكل رئي�سي الفرقة الثالثة
306
املتمركزة يف والية �شمال بحر الغزال) وو�ضع �سل�سلة دعم لوج�ستي جديدة.
مت ّكن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،مع مرور الوقت ،من �إعادة تنظيم قواته تدريجي ًا وبناء �شبكة
لوج�ستية جديدة – وم�ضاعفة �أ�سطول مركباته الربية 307،وت�أمني خدمات نقل تقدمها �شركات طريان
خا�صة؛ 308وتعزيز قدرته التكتيكية خا�ص ًة من خالل احل�صول على طائرات هليكوبرت ومركبات برمائية
هجومية ،واملحافظة منذ نهاية عام  2014ف�صاعد ًا على �ضغط ع�سكري متوا�صل على املناطق التي
ت�سيطر عليها املعار�ضة حتى خالل معظم ف�صل �شتاء عام ( 2015هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان ،الفقرة .)2015 ،83-67
يركز هذا الق�سم على املعدات الع�سكرية التي ميكن تفتي�شها فعلي ًا على جانبي خط التما�س يف مايو/
�أيار ويونيو /حزيران  .2014وبالرغم من �أن العينة املوثقة من الأ�سلحة والذخرية ال ت�سمح با�ستقراء
دقيق لالجتاهات �أو �إعطاء دليل قاطع على تدفق الأ�سلحة �أو الناقالت� ،إال �إنها تو ّفر جمموعة وا�سعة من
امل�ؤ�شرات الهامة تتلخ�ص يف النقاط الرئي�سية التالية:
•تبدو معظم املعدات الع�سكرية امل�ستخدمة يف والية الوحدة متطابقة مع خمزونات معروف �إنها كانت
يف قب�ضة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قبل دي�سمرب /كانون الأول  .2013ونظرا لتنوع �أ�صول
وعمر معظم العتاد الذي خ�ضع
املخزونات التي كد�سها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مبرور الوقت ُ
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للتفتي�ش وا�ستخدام �أنواع متطابقة من الذخرية والأ�سلحة (حلف وار�سو – �سالح م�شاة ومدفعية
خفيفة) يف كامل املنطقة ،فلي�س من املمكن حتديد �سل�سلة دقيقة حليازة غالبية الأ�سلحة والذخرية
التي مت اال�ستيالء عليها من تلك التي خ�ضعت للتفتي�ش.
•�أن جزء ًا من ،ولي�س معظم ،املعدات امل�ستخدمة يف والية الوحدة مت ا�سترياده �إلى جنوب ال�سودان
م�ؤخر ًا ُقبيل اندالع الأزمة �أو بعدها مبا�شرة من دول م�صدرة مبا فيها ال�صني و�إ�سرائيل والإمارات
العربية املتحدة.
ب�شكل خا�ص م�صدر قلق كبري لقوات املعار�ضة التي
•متثل احلاجة �إلى ت�أمني �آليات �إمداد للذخرية ٍ
تفتقر �إلى القدرة اللوج�ستية لنقلها والتي تعتمد على دعم خارجي حمدود فقط.
•بينما يبدو �أن معظم الأ�سلحة التي توجد يف حيازة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قد
ُجلبت من م�ستودعات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ف�إن م�صادر خارجية قامت بتوفري الذخرية
منذ عام  2014ال �سيما ال�سودان .ت�ؤكد حاالت النقل هذه حقيقة �أن عمليات ا�ستيالء املعار�ضة على
الذخرية من م�ستودعات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان خالل املراحل الأولى من النزاع مل تكن
كافية للمحافظة على وترية عالية من العمليات الع�سكرية.
•كان مبقدور الطرفني اال�ستيالء على كميات حمدودة من الأ�سلحة والذخرية حالل مواجهات م�سلحة،
رمبا لتفادي املتحاربني املتكرر للمواجهات الع�سكرية املبا�شرة ،واختيارهم االن�سحاب التاكتيكي بد ًال
عنها للمحافظة على قواهم الب�شرية و�أ�سلحتهم.
•ت�ؤكد املعدات التي ا�ستولت عليها قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف بع�ض املناطق
من والية الوحدة التورط املبا�شر للجماعات املتمردة ال�سودانية ،ال �سيما حركة العدل وامل�ساواة �إلى
جانب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
•املعدات التي خ�ضعت للتفتي�ش يف بانتيو وجنوبي والية الوحدة اخلا�ضعة ل�سيطرة احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
قام م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية بتفتي�ش وتوثيق بع�ض املعدات امل�ستخدمة من قبل اجلانبني
يف والية الوحدة؛ �إما با�ستيالء القوات املتحاربة على العتاد من �أعدائها� ،أو ُوجدت مرتوكة يف مواقع
مواجهات ع�سكرية رئي�سية.
غنائم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من قوى املعار�ضة .يتكون العتاد الذي ا�ستولت عليه الفرقة
الرابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والذي مت تفتي�شه يف ربكونة يف  24مايو� /أيار  2014ب�شكل رئي�سي
من �أ�سلحة وذخائر من العيار ال�صغري 309.على الرغم من �أن تلك الأ�سلحة تنتمي �إلى نف�س الفئة من
الأ�سلحة التي ي�ستخدمها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان (معدات قدمية ن�سبي ًا – من منط �أ�سلحة حلف
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وار�سو) ،كانت الأ�سلحة ال�صغرية والذخرية من ماركات معينة وحتمل عالمات ال تتفق مع تلك الأ�سلحة
املتوفرة يف م�ستودعات الأجهزة الأمنية والع�سكرية يف جنوب ال�سودان وقت التفتي�ش؛ كما �أنها تختلف عن
الأ�سلحة والذخائر التي قد يكون املتمردون ح�صلوا عليها من م�ستودعات احلكومة يف والية الوحدة ،ح�سب
310
ما ذكره �ضباط كبار يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
و ّثق م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ما يلي:
• 2مدفع م�ضاد للطائرات نوع  ZPU4مع �أربع مدافع ر�شا�شة  14.5مم نوع  KPVحتمل الأرقام
313
الت�سل�سلية  311 360011و  312 ،360034وذخرية  114 × 14.5مم؛
314
•قذيفة �صاروخية واحدة (�آر بي جي) بعالمات متت ازالتها؛
315
•�سبع بنادق هجومية متطابقة  7.62مم نوع  1-56مع حراب ،جميعها ب�أرقام ت�سل�سلية مم�سوحة؛
316
•الع�شرات من طلقات ذخرية عيار  39 × 7.62مم؛
•�صاروخ م�ضاد للدبابات موجه ال�سلكي ًا غري منفجر نوع 9M115؛ 317و
318
•�أربع قنابل دخانية �أمريكية ال�صنع  38/37مم (م�صنعة من قبل الأنظمة التكتيكية امل�شرتكة).
نظر ًا للتوفر والتداول وا�سع النطاق ملعظم هذه الأنواع من الأ�سلحة والذخائر يف املنطقة وعدم
وجود �أرقام مت�سل�سلة على بع�ض املواد ،ي�صبح
من امل�ستحيل مل�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
ت�أكيد مزاعم قادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان الذين ح�ضروا عملية التفتي�ش القائلة
ب�أن حكومة ال�سودان قد زودت ب�شكل عمد
قوات املعار�ضة باملعدات 319.واجلدير بالذكر
�أن م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية و ّثق �سابق ًا
لوجود بنادق هجومية من نوع  1-56بدون
عالمات ت�ستخدمها جمموعات م�سلحة �أخرى
يف جنوب ال�سودان كانت قد ان�ضمت �إلى اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان بني عامي  2011و
 2013وتلقت دعم ًا بال�سابق من قبل الأجهزة
320
الأمنية ال�سودانية.
�صورة مقربة ملقب�ض قاذفة �آر بي جي مت تفتي�شها يف قيادة
الفرقة الرابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ربكونة 24
مايو� /أيار  © .2014كلوديو غراميزي
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غنائم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من القوات احلكومية.
قام م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية �أي�ض ًا بتفتي�ش عدة مواد ا�ستولت عليها احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة من القوات احلكومية كانت حمفوظة يف حمليات عديدة من والية جنوب والية
الوحدة ،مبا فيها غويت ،كو�ش ،لري ،ورير ،بالإ�ضافة �إلى منطقة غويت 321.وقد ا�شتملت معظم هذه املواد
على �أ�سلحة م�شاة من العيار ال�صغري ت�ضم يف الغالب �أ�سلحة فردية وذخريتها.
بالإ�ضافة �إلى املعلومات التي مت احل�صول عليها من املواد املوثقة ،ت�ؤكد املالحظات التي مت جمعها يف
املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ما يلي:
•عندما اندلعت الأزمة يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013كانت معظم خمزونات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان تتكون من معدات قدمية ن�سبي ًا رمبا مت �إمداد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بها قبل
ا�ستقالل جنوب ال�سودان؛
•ح�صل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على بع�ض املعدات اجلديدة خالل الفرتة املمتدة بني
اال�ستقالل عام  2011وبداية النزاع احلايل؛
•تت�شابه معظم الأ�سلحة الفردية التي ت�ستخدمها عنا�صر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
مع الأ�سلحة التي ي�ستخدمها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والأجهزة الأمنية احلكومية الأخرى
– وفق ًا الفادات جنود من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مت نقل بع�ض هذه الأ�سلحة
�إلى والية الوحدة من واليات �أخرى يف جنوب ال�سودان مع قوات من�شقة عن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان؛ 322و
•�ضمت القوات احلكومية التي مت ن�شرها وم�شاركتها يف احلملة الع�سكرية يف والية الوحدة ،بالإ�ضافة
�إلى قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان النظامية ،جمموعات حليفة �أخرى مثل حركة العدل
وامل�ساواة ال�سودانية املتمردة.
•ت�شمل املواد التي مت توثيقها:
323
•ثالثة قاذفات �آر بي جي  40مم :قاذفة �آر بي جي موديل  RPG-7Vبلغارية ال�صنع ،وقاذفة �آر بي جي
موديل � RPG-7Vسوفيتية ال�صنع� ،أنتجت عام  324 ،1965وقاذفة واحدة غري معروفة املن�ش�أ� ،صنعت
325
يف عام 1985؛
326
• 2مدفع ر�شا�ش عيار  12.7مم؛
327
• 2مدفع ر�شا�ش عيار  7.62مم منوذج � PKMصناعة �سودانية و�صينية؛
329
328
•حوايل  100طلقة ذخرية  54 Rعيار 7.62مم ،رمبا من �صناعة �صينية و�إيرانية ؛
•�سبع بنادق هجومية نوع  CQعيار  5.56مم (تقليد �صيني لنموذج  330)M16مع  26طلقة مت�صلة عيار
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 45 × 5.56مم من �صنع ال�صني م�ؤخر ًا ( ،2012 ،2008و )2013؛
•بندقية هجومية 332واحدة �صناعة �إ�سرائيلية ،نوع جليل  ACE 32جديدة ن�سبي ًا عيار  7.62مم مع
333
ثمانية طلقات ذخرية؛
334
•ناقلة الند كروزر تقنية ،مكتوبة عبارة حركة العدل وامل�ساواة على الأبواب ،وهناك قطع يف �سقف
املق�صورة ،ومدفع ر�شا�ش مركب نوع  S80عيار  12.7مم 335،وطلقات ذخرية (م�صنوعة يف ال�صني
يف عام  2010و )2013؛ 336و
• 2بندقية هجومية طراز � AKصناعة �سوفيتية  337و�صينية  338مع ذخرية .339
331

معدات ُتركت يف مواقع القتال .بالإ�ضافة �إلى املعدات املوجودة يف قب�ضة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،هناك جمموعة متنوعة من ذخرية م�ستهلكة
ملركبات ودبابات معارك �أ�سا�سية غري �صاحلة لال�ستخدام و�صناديق عتاد ،يف عدة مواقع يف والية الوحدة
وقعت فيها عمليات ع�سكرية �سابق ًا – مبا فيها م�سجد بانتيو ولري واملناطق املحيطة واملن�ش�آت النفطية
املهجورة التابعة ل�شركة بايونري الكربى للتنقيب عن النفط يف ثار جاث ويف تقاطع الطريق بني كو�ش ورير
والطريق امل�ؤدي �إلى غويت .من امل�ستحيل يف معظم احلاالت حتديد الت�سل�سل التاريخي الدقيق لال�ستيالء
على املواد والقوة التي �أح�ضرتها وا�ستخدمتها يف والية الوحدة .وينطبق هذا بوجه خا�ص على عدد كبري

بندقية هجومية عيار  39 × 7.62مم نوع اجلليل  ،32 ACEمت توثيقها يف رير بتاريخ  1يونيو /حزيران  .2014مت اال�ستيالء على
البندقية من قبل عنا�صر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول  © .2013كلوديو غراميزي
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من ال�صناديق (�صمامات قذائف الهاون �أو �صواريخ �آر بي جي) و�صناديق ذخرية خمتلفة العيارات
( 39 × 7.62مم� 54 × 7.62 ،آر مم ،و  108 × 12.7مم) التي من�ش�أها (بلغاريا وال�صني وال�سودان).
مع ذلك ،يعطي حتليل املعدات التي مت تفتي�شها دلي ًال قوي ًا على وجود �شحنات حمددة من الأ�سلحة يف
جنوب ال�سودان؛ وي�ؤكد �أي�ض ًا بع�ض عمليات الت�سليم الأخرية �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� .أدناه
بع�ض احلاالت املحت�شدة مبعلومات عن مواد ع�سكرية مهجورة لوحظ وجودها خالل البحث الذي �أجري
يف مايو  -يونيو � /أيار – حزيران .2014
ناقالت جنود مدرعة كوغار  .4 × 4بعد وقت ق�صري من بداية الأزمة �صدرت تقارير عديدة يف
جنوب ال�سودان ت�شري �إلى ا�ستخدام ناقالت جنود مدرعة ا�ستوردتها وحدات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان م�ؤخر ًا؛ ومتكن م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية �أثناء عمليات البحث يف والية الوحدة من التحقق
من �صحة هذه املزاعم وت�أكيد وجود نوعني من العربات املدرعة التي مل يتم توثيقها �سابق ًا يف جنوب
341
ال�سودان :مدرعات تايفون 340 4 × 4ومدرعات كوغار .4 × 4
تُركت مدرعتا تايفون غري �صاحلتني للخدمة بعد القتال الذي وقع يف بانتيو و�شوهدتا يف ربكونة ،بينما

ناقلة جنود مدرعة نوع كوغار حكومية حمرتقة على خط التما�س بالقرب غويت ،يونيو /حزيران  © .2014جريوم توبيانا
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لوحظت مدرعة كوغار يف بلدة غويت التي ي�سيطر عليها املتمردون 342تخلت عنها عنا�صر اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان و�أ�ضرمت قوى املعار�ضة النار فيها.
من املعروف �أن كال النوعني ت�صنعهما جمموعة  ،Streitالتي هي يف الأ�صل �شركة كندية يقع مقر
ت�صنيعها الرئي�سي يف ر�أ�س اخليمة (دولة الإمارات العربية املتحدة) ،ولها �أكرث من اثني ع�شر مرفق
343
ت�صنيع يف مناطق خمتلفة.
على الرغم من عدم ا�ستجابة جمموعة  Streitلطلبات احل�صول على مزيد من املعلومات لهذه
و�صدِ َرتا من مرافق ال�شركة يف دولة
الدرا�سة ،فانه يبدو على الأرجح �أن تكون املدرعتان قد ُ�ص ِن َعتا ُ
الإمارات العربية املتحدة ُبعيد توقيع عقد �شراء حوايل  100ناقلة جنود م�صفحة من كال النموذجني مع
344
جمموعة  Streitيف منت�صف يناير /كانون الثاين .2014

عمليات ت�سليم عتاد ع�سكري �إلى جنوب ال�سودان بعد اال�ستقالل
مت اال�سترياد من ال�صني لأكرب كم من العتاد الع�سكري يتم ت�سليمه �إلى جنوب ال�سودان منذ اال�ستقالل مبوجب
�شروط عقدين خمتلفني رقمهما  MoD/001/2011و � ،MoDVA/01/2013أبرمهما اجلي�ش ال�شعبي لتحرير

مدرعات تايفون تابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان جتوب �شوارع جوبا ،دي�سمرب /كانون الأول  .2014مناذج طبق الأ�صل (دهنت
بلون الرمل) مت ا�ستخدامها من قبل القوات احلكومية يف والية الوحدة © .كلوديو غراميزي.
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 119

ال�سودان مع ال�شركة ال�صينية ل�صناعات ال�شمال (نورينكو) ).(China North Industries Corporation
مت توقيع العقد الأول يف عام  2011والثاين يف مطلع �إبريل /ني�سان  2013قبل وقت طويل من اندالع الأزمة.
مت الت�أكد من ت�سليم وتوزيع املواد مبوجب العقد  2011من خالل مالحظة وجود �صندوق فارغ من
ذخائر عيار كبري يف حقل نفط ثار جاث يوم  1يونيو /حزيران  .2014ومت �شراء مواد �إ�ضافية مبوجب
نف�س العقد – مبا يف ذلك � 1200صاروخ م�ضاد للدبابات من نوع  HJ-73Dو�أكرث من ثالثة ماليني طلقة
عيار  39 × 7.62مم – مت ت�سليمها يف وقت الحق للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف يوليو /متوز
 ،2014بعد �أن مت تفريغها من ال�سفينة التي حتمل ا�سم فنغ هوانغ �سونغ (�سفينة م�سجلة يف هونغ كونغ)
يف ممب�سا ،كينيا ،يف طريقها �إلى جوبا.
بح�سب وثائق ن�شرتها هيئة خرباء الأمم املتحدة ،مت �شحن هذه الأ�سلحة يف ميناء داليان ال�صيني يف 8
مايو� /أيار ( 2014هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان.)annex XII ,2015 ،
قامت نف�س ال�سفينة ،فنغ هوانغ �سونغ ،بت�سليم �شحنتني �أخريتني للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من
خالل نف�س عملية ال�شحن مبوجب �شروط عقد عام  .2013وا�شتملت قائمة الب�ضاعة امل�سلمة التي تبلغ
قيمتها التجارية نحو  35مليون دوالر والتي مت �شحنها على ال�سفينة يف مينائي داليان وت�شانغجيانغ ،الأولى
يوم  8مايو� /أيار والثانية  12مايو� /أيار  ، ،2014ما يلي:

�صندوق ذخرية فارغ يحمل الرقم املرجعي للعقد  MOD/001/2011املربم بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان و�شركة نورينكو ،لوحظ
يف ثار جاث 1 ،يونيو /حزيران  .2014كلوديو غراميزي ©
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• 319طقم من قاذفات �صواريخ من نوع  1-69عيار  40مم؛
•�أكرث من  9500بندقية نوع 56؛
•�أكرث من  2000قاذفة �صواريخ  40مم؛
•مليوين طلقة ذخرية عيار  54 × 7.62مم؛
•مليوين طلقة ذخرية  19 × 9مم؛
• 319مدفع ر�شا�ش نوع  80متعدد الأغرا�ض؛
• 660م�سد�س .NP42
• 20مليون طلقة ذخرية عيار  39 × 7.62مم؛
• 20.000قنبلة م�ضادة للأفراد عيار  40مم نوع BGL2؛
346
•� 40.000صاروخ م�ضاد للدبابات �شديد االنفجار نوع ( 69عيار  40مم).
345

بعيد الت�سليم من ال�صني ،ا�ستوردت احلكومة �أي�ض ًا اثنتي ع�شرة مدرعة برمائية جمنزرة
(نوع  )GAZ-34039ون�شرتها يف مناطق عمليات يف واليتي �أعايل النيل والوحدة .ومت ت�أكيد وجود
وا�ستخدام هذه املدرعات التي ورد �أنها مز ّودة مبدافع ر�شا�شة من نوع دو�شكا ،من قبل م�س�ؤولني من
جنوب ال�سودان 347ومن قبل هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (هيئة خرباء الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان ،الفقرة .)2015 ،72
قد يبقى من�ش�أ و�سل�سلة توريد هذه املركبات بدون توثيق ،ولكن توافرها لدى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان يف واليتي �أعايل النيل والوحدة يف عام  2014و  2015منحه �أف�ضلية للقوات احلكومية م ّثل تفوق ًا
تاكتيكي ًا يف املناطق النهرية.
مت توثيق �شحنات �أخرى يف عام  ،2014مبا يف ذلك ا�سترياد  380مدفع ر�شا�ش خفيف و  62مدافع
ر�شا�ش ثقيل من �أوكرانيا ،على الرغم من قلة املعرفة التف�صيلية عن هذه ال�صفقة (هيئة خرباء الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ،الفقرة .)2016 ،69
خالل عام  ،2015عزز اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قدرته التكتيكية وو�سائله اجلوية عن طريق
�شراء �أربعة طائرات هيلوكوبرت هجومية جو �أر�ض من نوع  Mi-24على الأقل مع من�صات �إطالق B8V20
ل�صواريخ جو� -أر�ض غري موجهة نوع  S-8عيار  80مم.
بح�سب املعلومات التي ح�صلت عليها هيئة خرباء الأمم املتحدة ،فقد مت احل�صول على هذه الطائرات
املد ّرعة من �شركة موتور �سي�ش الأوكرانية مقابل �أكرث من  40مليون دوالر ًا امريكي ًا ومن خالل برنامج
�سداد مايل ي�شمل مبا�شرة ،على الأقل �أن ت�سدّد وزارة البرتول والتعدين ن�صف القيمة الإجمالية للعقد،
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(هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،الفقرة  .)2016 ،75و�أكدت وكالة الت�صدير الأوكرانية،
بروموبورن �إك�سبورت ،منحها تراخي�ص ت�صدير ل�شراء طائرات هيلوكوبرت نوع � Mi-35إ�ضافية كان من
املقرر ت�سليمها �إلى جنوب ال�سودان من خالل و�ساطة �شركة بو�سا�سي اللوج�ستية اخلا�صة امل�سجلة يف
كمباال� ،أوغندا .وح�سب هيئة خرباء الأمم املتحدة ،فقد بلغت تكلفة عملية اال�ستحواذ الثانية هذه �أكرث من
 35مليون دوالر �أمريكي (هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،الفقرة .)2016 ،77

فح�ص ذخرية يف الهجوم على م�سجد بانتيو� 15 ،إبريل /ني�سان 2014
قام فريق تفتي�ش م�شرتك من م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية وجمموعة �أبحاث ت�سليح النزاعات بفح�ص
عينة مكونة من  185طلقة ذخرية عيار �صغري ( 39 × 7.62مم و � × 7.62آر  54مم) مت ا�ستخدامها يف
348
� 15إبريل /ني�سان � 2014أثناء عمليات القتل يف م�سجد حي كاليباالك يف بانتيو.
على الرغم من تنوع العينة و�صعوبة التحديد الدقيق ل�سل�سلة حيازة الذخرية من رموز الأختام
املدموغة� ،إال �أنه ظهر من التحليل بع�ض امل�ؤ�شرات اجلديرة باملالحظة:
•ذخرية ب�أختام مدموغة  -10-945تدل على �إنها �أنتجت يف عام  2010وتت�شابه مع الت�صنيع ال�صيني
– متثل �أقل من  % 30بقليل من عينة خراطي�ش � 54 × 7.62آر مم لوحظ وجودها يف موقع امل�سجد.
لوحظ وجود هذه الذخرية على نطاق وا�سع منذ عام  2011يف حيازة القوات امل�سلحة ال�سودانية
وامليلي�شيات املتحالفة معها يف املناطق املت�ضررة من النزاع يف ال�سودان ،مبا يف ذلك دارفور وجنوب
كردفان ،حيث ا�ستولت اجلبهة الثورية ال�سودانية واجلماعات التابعة لها على كميات كبرية من القوات
امل�سلحة ال�سودانية .ومت خالل عملية نزع ال�سالح يف عامي  2012و  2013ت�سليم ذخرية مماثلة من
قبل حركة /جي�ش الدفاع عن جنوب ال�سودان بقيادة كول �شول �أوان ،ميلي�شيات يف والية جونقلي
بقيادة ديفيد ياو ياو ،وقوات حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان بقيادة بابيني مونيتويل – واعرتفت
349
كلتا املجموعتني �صراح ًة بتلقي دعم ع�سكري من ال�سودان.
•من بني  34خرطو�ش حتمل عالمات ت�شري �إلى ت�صنيع من عام  2009ف�صاعد ًا ،كان يوجد  29خرطو�ش ًا
حتمل عالمات تت�شابه مع خراطي�ش م�صنوعة يف ال�صني ،و 5خراطي�ش حتمل عالمات تت�شابه مع
خراطي�ش م�صنوعة يف ال�سودان (مبا فيها خراطي�ش حتمل عالمات ت�صنيع بعد عام ( )2012م�شروع
التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري.)2014d ،
•من عينة خراطي�ش عيار  39 × 7.62مم ُوجدت يف امل�سجد ،هناك  % 52منها يت�شابه مع �أنواع ذخرية
موجودة يف خمازن بنادق هجومية نوع  1-56مت تفتي�شها يف  24مايو� /أيار يف مقر الفرقة الرابعة
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان (راجع �أعاله).
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•لوحظ وجود ذخرية من عيار  39 × 7.62مم حتمل رمز الأختام املدموغة الأكرث تواجد ًا يف موقع
امل�سجد (� )79 – 101أي�ض ًا يف خمزن �أحد جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف
مقاطعة غويت ،والية الوحدة ،يف  2يونيو /حزيران .2014
• ُوجد داخل امل�سجد نف�سه �صندوقا خراطي�ش عيار  39 × 7.62يبدو �أنه مت ت�صنيعهما م�ؤخر ًا يف
عام  .2014وهما يعك�سان �صورة مواد معروفة وعالمات مميزة لذخرية �صغرية العيار �سودانية
ال�صنع .بالنظر �إلى عام ت�صنيع هذه الذخرية ف�إنه ،ال ميكن �أن تكون قد �شكلت جزء ًا من �إمدادات
ا�ستولت عليها قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة املن�شقة من خمازن اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان املتاحة يف �أواخر عام  .2013لذلك ،من الأرجح� ،إن م�صدر ًا خارجي ًا قد قام ب�إمداد
امل�ستخدم باخلراطي�ش بعد بدء ال�صراع� .إما احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أو جمموعة
م�سلحة متحالفة معها� .إن حقائق عدم �إمكانية �إمدادها قبل يناير /كانون الثاين  ،2014وبعد ان�شقاق

خراطي�ش متناثرة �أمام مدخل م�سجد بانتيو 24 ،مايو� /أيار  © .2014كلوديو غراميزي
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قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة عن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف منت�صف
دي�سمرب /كانون الأول  2013وا�ستخدامها يف �إبريل /ني�سان  ،2014تقف كلها م�ؤ�شر ًا على وجود �إمداد
حديث و�سل�سلة �إمداد مبا�شرة ن�سبي ًا.
ميكن ت�أكيد وجود �آليات �إمداد مبا�شر �إلى قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من
ال�سودان من خالل وجود �صندوق واحد لذخرية عيار  39 × 7.62مم حتمل رقم دفعة  2014وبطاقة
تعريفية تت�شابه مع ما على �صناديق ذخرية �سودانية ال�صنع �سبق حتديدها وتوثيقها �أي�ض ًا يف جممع
�شركة بايونري الكربى للتنقيب عن النفط يف ثار جاث حيث ا�شتبكت قوات حكومية وقوات معار�ضة يف
�إبريل /ني�سان  .2014ورف�ض ممثلو اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الذين متت مقابلتهم يف �أيار -
مايو وحزيران – يونيو  2014االعرتاف باحتمال �أن تكون هذه الذخرية قد مت ا�ستريادها من ال�سودان
350
لي�ستخدمها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
�أ�سفرت عمليات تفتي�ش منف�صلة� ،أجرتها جمموعة �أبحاث ت�سليح النزاعات ،عن ا�ستنتاج مماثل،
على �أ�سا�س تفتي�ش مايو� /أيار  2016ملخزون كبري من الذخرية ُيقال �أنه ا�سرتدها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان عند اال�ستيالء على باناكوا�ش يف يونيو /حزيران  ،2015ومراجعة نوفمرب /ت�شرين الثاين 2014
للذخرية التي ا�ستولى عليها اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف مقاطعة بيجي يف والية جونقلي التي تقع
على حدود اجلزء اجلنوبي من والية �أعايل النيل.
�شمل املخزون الذي مت تفتي�شه يف مايو� /أيار  ،2016الذي كان يف حيازة قيادة الفرقة الرابعة للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ربكونة ،ن�سبة كبرية من ذخرية �صينية ال�صنع (� × 7.62آر  54مم12.7 ،
×  108مم 114 × 14.5 ،مم ،و  152 × 23مم) وع�شرات ال�صناديق من قنابل هاون عيار  60مم
�سودانية ال�صنع .وقد مت تفتي�ش غالبية ال�صناديق التي حتتوي على ذخرية من عيار �صغري منتجة يف
ال�صني ،وهي ال تزال مغلقة ،ومغطاة بطالء �أ�سود يخفي هو ّية املر�سل �إليه الأول ،لكن الكتابات التي كانت
ال تزال ظاهرة للعيان على عدد قليل من ال�صناديق ،ت�شري �إلى �أن الت�سليم الأول لها كان قد مت جلهاز
351
الأمن واملخابرات الوطني.
يتكون �أكرث من ثلثي عينة بيجي  68 -يف املائة من  243طلقة  -من كال نوعي الذخرية عيار 7.62
×  39مم التي ينتجها ال�سودان يف عام  2014وقد ُوجدت يف م�سجد بانتيو؛ وفوق ذلك ،ف�إن حالتها ت�ؤكد
352
وجود �إمدادات لقوات املعار�ضة يف جنوب ال�سودان متت من خالل عمليات �إ�سقاط جوي.
ت�ؤكد تقارير �إ�ضافية وجود �إمدادات مبا�شرة من املعدات من ال�سودان ،ال �سيما �أ�سلحة وذخرية
مدفعية ذات عيار �صغري ومتو�سط مثل مدافع ر�شا�شة من نوع  ،PKMوذخرية من عيار  109 × 12.7مم
وقذائف �آر بي جي ).(Fleischner, 2015
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اجتاهات رئي�سية
يجب عدم اعتبار البحث الذي يجري على جانبي خط التما�س يف والية الوحدة ،ح�سب ما �أو�ضح �أعاله،
بحث ًا �شام ًال ،ويجب عدم تعميم نتائجه على بقية �ساحات النزاع يف جنوب ال�سودان دون وجود ت�أكيد
منا�سب .ولكن ال�صورة التي تظهر يف والية الوحدة ،تعطي م�ؤ�شرات مت�صلة ببع�ض جوانب الأزمة التي
�أعادت جنوب ال�سودان �إلى احلرب منذ دي�سمرب /كانون الأول .2013
�أوال ،تظهر ال�صورة �أنه على الرغم من �شح موارد البالد وعدم وجود و�سائل لت�صنيع معدات ع�سكرية
حملي ًا ،ف�إن معظم الأ�سلحة امل�ستخدمة لإ�شعال ال�صراع كانت متاحة �سلف ًا وا�شرتاها كال املع�سكرين
بالكامل من خمزونات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان احلالية .وقد مت منذ اندالع النزاع ا�سترياد كميات
كبرية من العتاد الع�سكري من خالل عمليات اال�ستمالك مبا�شرة �أو مبوجب اتفاقية وقعت مع كمباال يف
�أكتوبر /ت�شرين الأول  2014ت�سمح لأوغندا ب�شراء �سلع وتكنولوجيا ع�سكرية بالنيابة عن جنوب ال�سودان
(�سودان تربيون2014g ،؛ هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،الفقرات .),82،2016-80
وكما هو احلال يف نزاعات �أخرى ،ف�إن �إمدادات الذخرية م ّثلت �أحد التحديات العملياتية الرئي�سية
لكال الطرفني املتحاربني .ومتكنت القوات احلكومية من االعتماد على �أو�ضاع لوج�ستية �أف�ضل  -حت�سنت
تدريجي ًا ،مبا يف ذلك من خالل اال�ستخدام امل�ستدام لأ�صول جوية  -وم�شرتيات مت ت�سليمها منذ �أوائل عام
 2014ف�صاعد ًا .ورغم �أن بع�ض عمليات اال�ستمالك هذه كانت نتيجة عقود �شراء مت توقيعها قبل اندالع
الأزمة يف دي�سمرب /كانون الأول  2013بعدة �أ�شهر ،فيبدو �أن ثمة عمليات ا�ستمالك �أخرى �أكرث حداثة قد
جرت ا�ستجابة حلاجة احلكومة لعك�س االجتاه الع�سكري ال�سلبي الأويل.
�ساهمت ،بالت�أكيد ،جميع م�شرتيات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان هذه ،خا�ص ًة طائرات هليكوبرت
هجومية ومدرعات برمائية ،و�إلى حد �أقل ،ناقالت جنود مدرعة و�شاحنات ع�سكرية ،يف القدرة التكتيكية
واللوج�ستية لقوات احلكومة مما �ساعد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من االحتفاظ بح�ضور وا�ضح
وقدرة على ن�شر قوات حتى خالل مو�سم الأمطار ،وهي فرتة من ال�سنة كانت �سابق ًا مف�ضلة للمتمردين.
وباملقابل� ،أثرت �صعوبة ت�أمني خطوط �إمداد من خارج جنوب ال�سودان ب�شدة على القدرة العملياتية
لقوات املعار�ضة التي �سعت بالتايل �إلى اال�ستيالء على �أكرب قدر ممكن من املواد مع ال�سيطرة م�ؤقت ًا على
مدن رئي�سية وعلى حاميات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .كما متكنت من ت�أمني بع�ض الإمدادات
اخلارجية ،و�إن مل تكن حا�سمة ،من ال�سودان .ت�شري الأ�سلحة والذخائر التي مت اال�ستيالء عليها من قوات
املتمردين والتي مت تفتي�شها يف والية الوحدة ووالية �أعايل النيل ،خا�ص ًة فيما يتعلق بتنوعها وت�شابهها مع
معدات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة� 353،إلى احتمال �أن ال يكون هدف ال�سودان دعم
التمرد من خالل توفري �إمدادات؛ بل قد تكون اخلرطوم قد �سعت �إلى املحافظة على درجة �ضعيفة من
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 125

عدم اال�ستقرار .عالو ًة على ذلك ،ال ت�شري املواد التي مت فح�صها �إلى وجود �أي اتفاقيات دائمة بني حكومة
354
ال�سودان وقيادة املتمردين.
بذلت حكومة جنوب ال�سودان منذ اندالع ال�صراع يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013جهود ًا ملحوظة،
وا�ستثمرت موارد مالية �ضخمة ،لتتمكن من حتمل العبء الذي فر�ضه التمرد امل�سلح على نطاق وا�سع .وقد
�أمنت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان �إمدادات ع�سكرية وا�سعة وح�سنت ب�شكل ملحوظ معدات اجلي�ش
355
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ودعمه العملياتي وقدراته اللوج�ستية.
على الرغم من ا�ستحالة الت�أكد عما �إذا كانت الدعوات املتكررة لفر�ض عقوبات دولية قد �سرعت
من جهود امل�شرتيات الع�سكرية ،ف�إن من الوا�ضح �أن التهديد بفر�ض حظر حمتمل على الأ�سلحة مل يدفع
الأطراف لتغيري نهجها .وعليه يبدو على الأرجح �أنه �إذا كان ال ميكن لأي رد ع�سكري ح�صري للأزمة
يف جنوب ال�سودان �أن ميثل ح ًال م�ستدام ًا ،فقد ال يكون طرح ا�سرتاتيجية دبلوما�سية دولية قائمة على
العقوبات بدي ًال فعا ًال متام ًا.
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�.4أ�شكال التوتر ال�سيا�سية والع�سكرية يف والية الوحدة

يركز هذا الق�سم على بع�ض �أ�شكال التوتر ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية الرئي�سية التي ن�ش�أت منذ
اندالع النزاع احلايل يف دي�سمرب /كانون الأول  2013والتي حتتاج �إلى معاجلة �إذا �أريد لوالية الوحدة �أن
تنعم ب�سالم دائم.
مقاطعة باريانغ والدينكا يف والية الوحدة
تُعترب مقاطعة باريانغ ،يف جوانب عديدة ،حالة �شاذة يف والية الوحدة .فهي مقاطعة واحدة فقط من
مقاطعتي الدينكا يف الوالية التي �شهدت احلرب الأهلية الثانية بطريقة متميزة .فبينما ع�صفت بالكثري
من باقي الوالية ا�شتباكات بني امليلي�شيات املتحالفة مع حكومة ال�سودان واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان،
ظلت باريانغ معق ًال قوي ًا للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان طوال فرتة النزاع 356.وخالل معظم هذا الوقت
ظل مابيك النغ م�سيطر ًا على الوالية .وينحدر مابيك النغ القائد البارز يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان من عائلة �أحد زعماء باريانغ الروحيني 357.وقد ظل رئي�س ًا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف
باريانغ حتى نهاية عام  ،2015وعلى الرغم من التغيريات املتكررة يف �صفوف املفو�ضني والرف�ض ال�شعبي
ل�سلطته ،حافظ على قدر من قب�ضته احلديدية على املقاطعة حتى مت تعيني مايول كور �أكوي حاكم ًا لوالية
358
روينق يف دي�سمرب /كانون الأول .2015
بعد توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل ،مبا�شرة ،مت تعيني مابيك النغ مفو�ض ًا ملقاطعة باريانغ؛ وكان �شديد
القرب من تعبان دينق ،حاكم والية الوحدة وقتئذٍ  .وحينما ت�صالح تعبان دينق مع رياك م�شار ،توترت
عالقته مع مابيك النغ .ولقد �أراد مفو�ض باريانغ �أن يبقى موالي ًا جلوبا ،و�أدى هذا التوتر يف نهاية املطاف
�إلى طرد مابيك النغ من موقعه يف نوفمرب /ت�شرين الثاين  359 .2012ح ّرك تعبان دينق التوترات احلالية
يف باريانغ بني املوالني ملابيك النغ من جهة ،وبني القادة الذين كانوا غري را�ضني عن �سيطرته على املقاطعة
360
و�آلية حزب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان احللية من جهة �أخرى.
ذهب مابيك النغ �إلى جوبا ،حيث بد�أ بال�ضغط على كري ليحل حمل تعبان دينق 361.وكان بديله الذي مت
تعيينه مفو�ض ًا لباريانغ هو �أجنيلو ماجوك قديت الذي ينتمي �إلى ف�صيل من دينكا باريانغ كان با�ستمرار
�شديد االنتقاد ملابيك النغ 362.كانت فرتة ماجوك قديت كمفو�ض ناجحة ن�سبي ًا .وقد دعم تطوير �أجوان
غثوك ،وهو خميم لالجئني ال�سودانيني ،طالب به مكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
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وبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان� ،إذ يعتربان �أن ييدا ،وهو خميم الالجئني الرئي�سي يف املقاطعة،
�أقرب كثري ًا من املنطقة التي ت�سيطر عليها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال داخل ال�سودان .وقد
عار�ض الالجئون ال�سودانيون يف ييدا هذه اخلطوة� ،إذ ت�سمح روابط املخيم القوية مع ال�سودان بتحركات
363
متكررة للعودة �إلى جبال النوبة.
كان اهتمام ماجوك قديت يف املخيم نابع ًا جزئي ًا من الأمل يف حت�سني ظروف جمتمعات دينكا بانارو
يف منطقة �أجوان غثوك من خالل �إنفاق مبالغ دولية وت�أ�سي�س �سوق 364.مع ذلك ،عرب دينكا بانارو املحليني
يف �أجوان غثوك مرار ًا عن �سخطهم على ما يعتربونها منظمات دولية غري حكومية تدعم الالجئني
ال�سودانيني بد ًال من دعم املجتمعات املحلية 365.وادعى ماجوك قديت �أنه كان قد �أقيل ب�سبب معار�ضته
حلكومة تعبان دينق؛ وقد مت ا�ستبداله  -لفرتة وجيزة  -بوليام دينق �آيي ،الذي امتازت فرتة واليته
الق�صرية بعالقة عداء �شديد للمنظمات الدولية غري احلكومية العاملة يف مقاطعة باريانغ ،بعد �أن ا�ستولى
366
على �أ�سطول من حافالت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ال�ستعماله اخلا�ص.
حينما عاد غوين مونيتويل �إلى ال�سلطة كحاكم لوالية الوحدة ،مت تهمي�ش دينق �آيي والف�صيل املناه�ض
ملابيك النغ من دينكا بانارو الذين انحازوا �إلى تعبان دينق� :أ�صبح مونيلوانغ مانييل ثول مفو�ض ًا لباريانغ
ومت تعيني مابيك النغ نائب ًا حلاكم الوالية .لقد ظل مونيلوانغ مانييل ،وب�شكل تقليدي ،قريب ًا من مابيك
النغ ،ومنذ توليه مهام من�صبه ف�إنه ظل يدعم نائب احلاكم �سيا�سي ًا ويهم�ش معار�ضيه 367.وطالب
ال�سيا�سيون املعار�ضون ملابيك النغ با�ستبدال احلاكم غوين مونيتويل ب�ستيفن بوي ،وهو �أي�ض ًا من نوير
بل ،وقائد الفرقة الأولى التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املتمركزة وقتئذٍ يف الرنك و�أعايل النيل.
وعلى العك�س من عائلة مونيتويل� ،أظهر �ستيفن بوي والء ًا للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أثناء احلرب
368
الأهلية الثانية.
ال ميكن فهم منطق الو�ضع ال�سيا�سي املتغري يف مقاطعة باريانغ �إال يف �إطار �سيا�سات الوالية ككل .فعلى
امتداد ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،على م�ستوى الوالية ،ظلت ال�سلطة يف والية الوحدة تتم ّيز بالتناوب داخل
النوير بني تعبان دينق وغوين مونيتويل ،و�أكرث جتريد ًا ،بني نوير جيكاين ونوير بل .وقد قابل هذا االنق�سام
داخل النوير انق�سام يف دينكا بانارو مقاطعة باريانغ .ففي باريانغ ،انحاز مابيك النغ ومعار�ضوه ب�شكل
انتهازي �إلى جانب دوائر النوير الأقوى على م�ستوى الوالية من �أجل الو�صول �إلى ال�سلطة على م�ستوى
الوالية .ويعك�س منطق الت�شظي هذا انق�سام قادة النوير يف والية الوحدة يف �سياق ال�صراعات الأو�سع على
ال�سلطة التي حتدث على امل�ستوى الوطني يف جوبا ،والذي �أدى �إلى دعم غوين مونيتويل حلكومة جمهورية
جنوب ال�سودان يف جوبا.
عك�ست التغريات ال�سيا�سية يف باريانغ �صدى التطورات يف بانتيو .وقد ع ّقد هذا ال�صراع على ال�سلطة
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من م�شاعر النا�س يف املحافظة .فعلى الرغم من التحالفات ال�سيا�سية بني �سيا�سيي النوير ودينكا بانارو،
انتاب �سكان املقاطعة الذين بد�أوا احلرب الأهلية قلق ًا �شديد ًا ب�ش�أن نتائجها؛ فبقطع حمافظتهم من
واراب� ،شعروا بالعزلة والقلق من �أنهم �سيتحملون تبعات انتقام النوير من املجازر التي وقعت يف جوبا
يف دي�سمرب /كانون الأول  369 .2013ويف عام  ،2015وقبل الإعالن عن خطة الثمانية والع�شرين والية ،مبا
فيها والية «روينق» اجلديدة ،كان �سيا�سيو باريانغ يدعون �إلى «�أن تكون باريانغ خارج والية الوحدة» .وقد
ا�ستخدموا احلجة التالية:

هل ]زعيم املتمردين ال�سابق ديفيد[ ياو ياو ]الذي ح�صل على امل�صادقة له ب�إن�شاء �إدارية البيبور
370
الكربى يف عام � [2014أقوى من �أهايل باريانغ؟ �سوف نفعل �شيئا مثل �إدارية البيبور الكربى.
ينبع القلق ب�ش�أن هيمنة النوير على ال�سيا�سات يف الوالية� ،أي�ض ًا ،من جتربة باريانغ منذ توقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل عام  .2005وكما كان عليه احلال يف �أماكن �أخرى من الوالية� ،ساد ا�ستياء وا�سع ب�أن
املقاطعة مل حت�صل على �أي ح�صة من �أموال النفط التي كان من املفرت�ض تخ�صي�صها لتح�سني �أو�ضاع
الوالية .ويف باريانغ� ،أخذ هذا ال�شعور نزعة عرقية على وجه اخل�صو�ص .ففي الأجزاء امل�أهولة بالنوير
من والية الوحدة ،مال النوير �إلى ال�شعور ب�أن تعبان دينق كان ي�ستخدم الأموال ملنفعته ال�شخ�صية؛ �أما
يف باريانغ فكانت امل�س�ألة تتعلق بحجب التنمية عن مقاطعات الدينكا – وهو �شعور �أبرزته حقيقة �أن
العديد من حقول النفط تقع يف والية باريانغ .كما ُيوجه اللوم �إلى تعبان دينق �أي�ض ًا ،بغري حق �إلى حدٍ ما،
يف الإذعان لل�سيطرة ال�سودانية على حقلي خر�سانة وهجليج� ،أو �إلى �أليني وبان ثو ،يف �إعطاء �أ�سماءها
371
الدينكاوية  ،التي يزعم دينكا بانارو �إنها منطقة تابعة لهم.
�إن العداء يف املقاطعة جتاه تعبان دينق ،على الرغم من عالقة مابيك النغ الوثيقة له جذور
عميقة ،يف �سل�سلة من عمليات اغت�صاب �أرا�ضي حينما كان حاكم ًا ،وامتالكه حقو ًال يف جنوب
باريانغ و�سكن ًا يف ماجنا ،يزعم دينكا بانارو �أنها � ٌ
أر�ض لهم 372.وجتعل ق�ضايا الأر�ض هذه من
تر�سيم حدود والية روينق امل�ستقبلية ،ح�سب مر�سوم كري يف �أكتوبر /ت�شرين الأول عام ،2015
م�س�ألة مثرية للخالف .فبينما يعك�س �إن�شاء والية جديدة �أحادية العرق لدينكا والية الوحدة خطة
كري الأو�سع لرت�سيخ �سيطرة الدينكا الإقليمية ،ف�إنه ي�شري �أي�ض ًا �إلى ال�سلطة املتزايدة لدينكا بادانغ
على امل�ستوى الوطني.
ُيعترب دينكا باريانغ و�أبيامنوم جز ٌء �أو�سع من دينكا بادانغ ،الذين هم جمموعة نهرية من الدينكا
تتواجد على طول املمرات املائية للحدود املتنازع عليها بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،مبا يف ذلك يف
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الرنك وملوط و�أعايل النيل و�أبيي .ومنذ عام  2005ظل بادانغ يحظون بنفوذ �أقل بكثري على م�ستوى
ال�سيا�سية الوطنية من دينكا بور يف جونقلي ودينكا ملوال يف �شمال بحر الغزال ،وعلى �سبيل املثال ال
احل�صر من بني �أبرز جمموعات الدينكا .يف الواقع ،ف�إنه خالل الفرتة من عام � 2005إلى  ،2012قبل �أن
يقيل كري معظم �أع�ضاء حكومته ،كان جميع �سيا�سيي بادانغ البارزين من الدينكا ،مثل دينق �ألور كول،
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الأ�سبق ،كانوا جميع ًا من �أبيي.
لقد تغري هذا الو�ضع ،ويرجع ذلك جزئي ًا �إلى ال�سلطة املتزايدة ل�ستيفن ديو داو وزير النفط حينذاك،
وهو ينحدر من دينكا بادانغ من ملوط ،و�أعايل النيل 373.ومل يكن ديو داو �إبان احلرب الأهلية الثانية
منخرط ًا يف العمل ال�سيا�سي؛ فلقد كان م�صرفي ًا �صغري ًا يف اخلرطوم ،بينما �شاركت زوجته يف احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان 374.بعد �أن وافتها املنية يف عام  ،2005قام باقان �أموم بدعم ديو داو الذي حاول
يف البداية الرت�شح حلكم �أعايل النيل يف عام  .2010ويف وجه املعار�ضة الوا�سعة ،وب�سبب خ�شية كري من
�أن ي�شعل تر�شيحه توترات �سيا�سية �أكرب يف الوالية ،ان�سحب ديو داو .بعد �أن عمل م�س�ؤو ًال حلملة كري يف
ملكال ،مت تعيينه وزيرا للنفط يف يوليو /متوز  ،2013فيما قد ميثل �أ�سرع ترقية من خالل احلركة ال�شعبية
375
لتحرير ال�سودان لأي �شخ�ص منذ .2005
منذ اندالع احلرب الأهلية احلالية يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013وجدت حكومة جمهورية جنوب
ال�سودان نف�سها تعتمد ب�شكل متزايد على دينكا بادانغ �أعايل النيل التي ت�سيطر ميلي�شياتها على بالوي�ش،
حقل النفط الوحيد الذي ال يزال ينتج ،وبالتايل �شريان احلياة املايل للبالد .كما عزّز ان�شقاق جون�سون
�أولونيي عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من قوة ديو داو ومن دينكا بادانغ  ،خا�ص ًة يف
�أعايل النيل .كما كانت �إقالة �سيمون كون بوت�ش ،احلاكم ال�سابق لوالية �أعايل النيل ،وتعيني ت�شول ثون ،من
376
دينكا ملوط والقريب من ديو داو ،انعكا�س ًا لهذا التحول.
جاءت نهاية  2015بو�ضع غريب لباريانغ و�أبيامنوم .فقد �أدت �أهمية دينكا بادانغ املتزايدة يف �أعايل
كل من الرنك
النيل �إلى مزيد من �سلطة اجلماعة املحلية على امل�ستوى الوطني .فقد ر�أى النا�س يف ٍ
وباريانغ يف ديو داو زعيم ًا لدينكا بادانغ .وقد قادت الأهمية املتزايدة لدينكا بادانغ �إلى زيادة املوارد
املالية عن طريق وزارة البرتول والأ�سلحة ومن خالل جي�ش دينكا بادانغ ال�شعبي املكون من  700عن�صر
الذي قام بحرا�سة حقول النفط يف مقاطعتي باريانغ وملوط 377.حينما �أعلن كري مر�سومه و�إن�شاء والية
روينق ،مما مينح دينكا بادانغ ال�سيطرة الفعلية على حكومتهم ،اجتاحت باريانغ حالة من االبتهاج وقد
378
�أطلق املدنيون واجلنود الطلقات النارية يف الهواء احتفا ًال بذلك.
بيد �أنه ،حتى لو كان ال بد من القيام بذلك ،ف�إن �إقامة والية جديدة لن حتل م�شاكل دينكا بادانغ يف
والية الوحدة .ومتام ًا ،مثلما كان احلال يف �إقامة احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،ف�إن التغيريات
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الإدارية تناق�ض �أ�شكال الرتابط املو�ضوعية بني املجموعات .ففي ما عدا اجل�سر الربي ال�صغري امل�ؤدي
حالي ًا �إلى واراب واملتجه لوالية تويك وفقا ملر�سوم كري ،ف�إن والية روينق �ستكون حماطة بقبائل النوير من
كل جانب .وهذه هي املجتمعات التي على دينكا بادانغ املتاجرة معها والتي يجب اجتياز �أرا�ضيها للو�صول
�إلى عا�صمة الوالية واملحافظة على عالقات جتارية حيوية لكال املحافظتني .ولدى �أبيامنوم ،على وجه
اخل�صو�ص ،تاريخ طويل من التعاي�ش والعالقات الطيبة عموم ًا مع نوير بل من الذين يعي�شون يف مايوم ومع
جمتمعات النوير �إلى اجلنوب� 379.أما اخلطر الذي ي�شكله �إن�شاء واليات جديدة فيتمثل يف �إمكانية ن�شوء
خالف عرقي؛ وي�أتي احلكم الذاتي لبادانغ على ح�ساب ال�صالت امل�شرتكة ال�ضرورية ال�ستمرار احلياة يف
ما كان ي�سمى بوالية الوحدة.
حقول النفط يف والية الوحدة
خالف ًا لوالية �أعايل النيل ،ف�إن جميع حقول النفط يف والية الوحدة متوقفة حالي ًا عن العمل .يف الواقع،
بينما جادل العديد من اخلرباء الدوليني ب�أن حقول النفط هي �أهداف ًا ا�سرتاتيجية مركزية يف احلرب
الأهلية احلالية ،ف�إن فرتة العامني والن�صف املا�ضيني من احلرب مل تثبت �صحة هذا الزعم 380.ومع
�أن مواقع �إنتاج النفط قد �أغلقت يف البدايات الأولى للحرب ،فلم يكن هناك الكثري مما ت�أمل احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف احل�صول عليه من خالل ا�ستهداف حقول النفط .وعلى النقي�ض
من ذلك ،ظهر �أن ال�سيطرة والتحكم يف املا�شية والن�ساء تُعترب �أهداف ًا مركزية يف حرب تركزت على
ال�سيطرة على الب�شر واملوارد املركزية حلياة املجتمعات النيلية يف جنوب ال�سودان.
يف بداية النزاع� ،أعلنت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة مرار ًا �أنها �ست�سيطر على
حقول النفط وتقوم بتحويل عائدات النفط �إلى املتمردين 381.لكن ثبت �أن هذا الزعم جمرد كالم ط ّنان.
فاخلرطوم تعتمد على ر�سوم عبور النفط التي تك�سبها من حكومة جمهورية جنوب ال�سودان لنقل النفط
عرب خطوط الأنابيب التي تربط حقول النفط يف جنوب ال�سودان مبيناء ال�سودان .وخالف ًا ملا كان يجري
�أثناء احلرب الأهلية الثانية ،حينما كان ال�سودان وجنوب ال�سودان ال يزاالن بلد ًا واحد ًا ،ف�إن �أي حماولة
من جانب اخلرطوم ال�ستخدام احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لل�سيطرة على حقول نفط
جوبا ،كما ا�ستخدمت قوات دفاع جنوب ال�سودان� ،س ُينظر لها بو�صفها انتهاك ل�سيادة جنوب ال�سودان
الوطنية و�ستجلب على ال�سودان �إدانة دولية وا�سعة النطاق .ولي�س من الوا�ضح ما �إذا كان �سيكون يف
االمكان بيع النفط املكت�سب بهذه الطريقة.
�أما فيما يتعلق بحقول النفط ،فقد حتقق هدف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
على الفور تقريب ًا� :إغالق حقول النفط ،وبالتايل خف�ض دخل حكومة جمهورية جنوب ال�سودان ب�شكل
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بئر و�أعمدة كهرباء من حقول النفط يف ثار جاث� .أغلقت جميع املن�ش�آت النفطية يف والية الوحدة بعد �أيام من اندالع احلرب اجلديدة
يف جنوب ال�سودان ،يف دي�سمرب /كانون الأول  © .2013جريوم توبيانا

كبري للغاية وبالتايل خف�ض املبلغ الذي ميكن �أن تنفقه حكومة جمهورية جنوب ال�سودان على املجهود
احلربي .كانت اال�سرتاتيجية الع�سكرية فيما يت�صل بحقول النفط خالل العامني الأولني من ال�صراع،
كما يت�ضح من ن�شاط احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف بداية عام  ،2015هي �ضمان �أن
تكون املنطقة املحيطة بحقول النفط غري �آمنة �إلى احلد الذي يكفي ب�أال تعود �شركات النفط لتحاول
�إ�صالح خطوط الأنابيب.
�سبب �آخر لل�شك يف زعم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ب�أنها �ستحول عائدات النفط
هو �أن خطوط الأنابيب قد ت�ضررت خالل �إغالق الطوارئ� .إن مواقع �إنتاج النفط يف حقول نفط الواقعة
�شمال والية �شمايل والية الوحدة ،والتي ت�ضم الوحدة وتوما جنوب وتور ،ال تزال يف حالة جيدة ن�سبي ًا،
با�ستثناء �أخذ �شبكة �أ�سالك نحا�سية ،وبع�ض الأ�ضرار الهيكلية الطفيفة 382.كما جتدر الإ�شارة �إلى
عدم ثبوت ادعاءات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املتكررة ب�أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة قد �أحلقت �أ�ضرار ًا ب�شكل متعمد مبواقع �إنتاج النفط وتبقى هذه املزاعم حماطة بال�شكوك؛
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فاحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ال تك�سب �شيئ ًا من تدمري �آليات ومواقع �ستزدهر منها �إذا
383
ا�ستولت يف يوم من الأيام على ال�سلطة يف والية الوحدة.
بعد فرتة وجيزة من طرد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة من باناكوا�ش يف يونيو /حزيران � ،2015أعلن ديو داو �أن حقول النفط يف �شمال غربوالية الوحدة ،با�ستثناء ثار جاث� ،ست�ست�أنف الإنتاج قريب ًا طاملا بقيت املنطقة �آمنة .كان هذا الزعم
جمرد عبارات ط ّنانة �أي�ض ًا .فقد قال عاملون يف �شركة نفط� ،سر ًا� ،إنهم �سيحتاجون �إلى ر�ؤية فرتة
هدوء �أطول كثري ًا يف الوالية قبل �أن يبد أ� العمل بخطوط الأنابيب 384.فلقد مت الإ�ضرار �سلف ًا بالأنابيب
نتيجة �إغالق الطوارئ يف عام  ،2012ثم ت�ضررت �أكرث من جراء �إغالق دي�سمرب /كانون الأول
 385 .2013وبالنظر �إلى طول الوقت الذي �سي�ستغرقه الأمر لإعادة ت�شغيل حقول النفط ،ف�إن اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ال يعترب عودة حقول النفط لالنتاج ذات �أهمية ا�سرتاتيجية على املدى
الق�صري .فخالل الت�سعينيات ،متكنت اخلرطوم من ت�أمني حقول النفط با�ستخدام ميلي�شيات نوير
بل التابعة �إلى باولينو ماتيب؛ بيد �أنه وحتى حلظة كتابة هذه ال�سطور ظلت اخلرطوم ت�ؤوي �أع�ضاء
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ومع ذلك مل تربهن ميلي�شيات نوير بل التابعة حلكومة
جمهورية جنوب ال�سودان على �إظهار نف�س النوعية من ال�سيطرة على والية الوحدة التي كان قد
�أظهرها ماتيب .وب�سبب الو�ضع الأمني غري امل�ستقر ،مل يتم الدفع للقوات يف حقول النفط �إال ب�شكل
متقطع ،وتناوبت على احلقول نف�سها �أيادي خمتلفة عدة مرات 386.يف تناق�ض �صارخ مع ثار جاث
التي ت�سيطر عليها جوبا م�ؤقت ًا فقط والتي ال تزال �آفاق عودتها للعمل بعيدة ،ف�إن حقول النفط يف
بالوي�ش يف �أعايل النيل ظلت حتت �سيطرة احلكومة امل�ستمرة منذ �أكتوبر /ت�شرين الأول  2015وظلت
حتافظ على �أهميتها اال�سرتاتيجية� .إن انتقال ثار جاث من يد �إلى يد عدة مرات يدل جزئي ًا على
افتقارها للأهمية اال�سرتاتيجية ،وبالتايل عدم وجود قوة دفاعية دائمة للجي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان .وبينما �ستكون حقول نفط والية الوحدة بالت�أكيد م�صدر ًا مهما ً� ،إلى حدٍ ما ،لدخل حكومة
جنوب ال�سودان يف امل�ستقبل ،ف�إنها ال تتمتع �إال ب�أهمية هام�شية فقط يف النزاع احلايل .ففي يوليو/
متوز  ،2016ق ّدر م�س�ؤولون يف جمال النفط �أن خطوط الأنابيب �ستحتاج ،حتى يف ظروف ال�سلم
387
والأمن� ،إلى �ستة �شهور �أخرى على الأقل لتكون جاهزة للت�شغيل.
نوير بل
�إذا �أريد لوالية الوحدة �أن تنعم مب�ستقبل �سلمي م�ستدام ف�إن �إحدى امل�شاكل الرئي�سية التي يجب حلها
هو وجود و�ضع لنوير بل يف �أي حكومة والية يف امل�ستقبل� ،سواء كان ذلك يف والية الوحدة موحدة� ،أو يف
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مت اتهام كال اجلانبني بتجنيد جنود �أطفال ،ال �سيما قوات بل بوجلانغ بقيادة ماثيو بوجلانغ ،مت دجمهم م�ؤخر ًا يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان © .جريوم توبيانا

والية الليج ال�شمالية ،وفق ًا ملر�سوم كري .ففي �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2015انق�سم نوير بل داخلي ًا و�أدى
ذلك �إلى حالة من اال�ستياء بني جمتمعات النوير الأخرى ؛ ولأن نوير بل وقفوا �إلى حد كبري �إلى جانب
احلكومة ،فال يزال دورهم مبهم ًا يف والية م�ستقبلية يكون لها حاكم انتقايل من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة.
�إن الأ�سباب التي �أدت �إلى انق�سامات داخل جمتمع نوير بل لي�ست ب�سيطة .فهناك اختالفات فئوية بني
بع�ض قادة نوير بل 388.فهناك مث ًال ،غوين وبابيني مونيتويل من ق�سم نيانغ ،مالو (�أو باربو) فرع كوا�ش
من غرب مايوم ،مثل ماثيو بوجلانغ .وهناك بيرت قديت من فرع �سينغ ديوك من ق�سم �سينغ بول من
كوا�ش ،وهناك جيم�س قادويل وباولينو ماتيب من ق�سم جوك من غرب مايوم 389.ولكن ،هذه االختالفات
يف االق�سام والفروع ال ت�شكل عام ًال حا�سم ًا حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان مقابل انق�سام احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف نوير بل؛ �إذ يجد املرء �أع�ضاء من كوا�ش ومن جوك على جانبي
ال�صراع.
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وما يزيد الأمور تعقيد ًا هو وجود �شبكة كثيفة من العالقات الأ�سرية الذي تربط بني جميع القادة
الرئي�سيني يف كال اجلانبني .وكم�ؤ�شر على ذلك لدى قاتدينغ ،الزعيم الروحي لنوير بل� ،أبناء
متزوجني من �أع�ضاء رفيعي امل�ستوى من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة 390.وبيرت قديت متزوج من �أخت غوين مونيتويل ،يف حني �أن ماثيو بوجلانغ هو
ابن �أخت قديت 391.ولكن هذه الروابط الأ�سرية ال حتول دون االنق�سامات ال�سيا�سية ،وال حتول دون
العنف املبا�شر الذي يرتكبه �أحد القادة �ضد �آخر .ففي  12يوليو /متوز  ،2015على �سبيل املثال ،غادر
ياك قديت ياك� ،أحد �أبناء بيرت قديت ،مقر حماية املدنيني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
يف بور مع خم�سة من مرافقيه وحاول ال�سفر �إلى مناطق النوير يف جونقلي .وزعمت احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ر�سم ّي ًا� ،أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قد اعرت�ض جمموعة غري
م�سلحة و�أعاد املرافقني اخلم�سة وقتل ابن قديت 392.على �أي حال ،جرى تدبري الهجوم بعناية .فقد
�أغوى نوير بل املوجودين يف حماية املدنيني ابن قديت ووعدوه مبمر �آمن ثم قتلوه على الفور .وقد ورد
�أن تخطيط العملية والأمر بها مت من قبل جمموعة رفيعة امل�ستوى من قادة نوير بل مبا فيهم ماثيو
393
بوجلانغ وجيم�س قادويل.
كما ال ميكن �أن يف�سر الوالء الع�شائري وال الروابط الأ�سرية االنق�سامات بني �صفوف نوير بل .ويتمثل
تف�سري جزئي لهذه االنق�سامات يف �ضعف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف والية الوحدة يف دي�سمرب/
كانون الأول  2013وال�شعور بالعداء جتاه تعبان دينق من جانب غوين مونيتويل وحركة /جي�ش حترير
جنوب ال�سودان كنتيجة تقود �إلى �أن هناك الكثري الذي كان ُيراد ك�سبه بالوقوف الى جانب احلكومة �ضد
حركة التمرد الوليدة .ويف حلظة كتابة هذه ال�سطور ،كانت النخبة من نوير بل املتح ّلقة حول غوين وبابيني
مونيتويل ،طيب غاتلواك ،وماثيو بوجلانغ هي العنا�صر الأقوى ع�سكري ًا يف والية الوحدة 394.وبالإ�ضافة �إلى
بوجلانغ وبابيني مونيتويل ،ف�إن هناك �أع�ضاء �سابقني �آخرين من جي�ش حترير جنوب ال�سودان �أح�سنوا
�صنع ًا بوقوفهم �إلى جانب حكومة جمهورية جنوب ال�سودان .ومت تعيني غوردون بوي مالك ،على �سبيل
املثال ،املتحدث ال�سابق با�سم جي�ش حترير جنوب ال�سودان وقائد قوات دفاع جنوب ال�سودان قبل ذلك،
395
�سفري ًا يف �سبتمرب� /أيلول .2014
اتبع الإثراء ال�شخ�صي خالل ال�صراع احلايل م�سارات مطروقة من قبل .ففي مناطق مقاطعة
مايوم اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة ،وجه االتهام �إلى ماثيو بوجلانغ مب�صادرة املا�شية من نوير بل الذين
ان�ضموا �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،وكذلك من املن�شقني من قواته اخلا�صة؛ كما
ُي�شتبه �أي�ض ًا بقيامه مب�صادرة املا�شية التي قدمها ه�ؤالء الرجال كمهور ،وبالتايل �أدى فعلي ًا لطالقهم
من زوجاتهم .ويتذكر �شيوخ نوير بل �أن مثل هذه التكتيكات قد مور�ست خالل احلرب الأهلية الثانية.
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و ُيعترب بوجلانغ حالة منوذجية ل�شخ�ص ا�ستفاد �شخ�صي ًا من النزاع ،لي�س عن طريق تكدي�س �أموال ،و�إمنا
بطرق مفيدة القت�صاد نيلي قائم على املا�شية؛ لقد ا�ستفاد من قوته الع�سكرية وال�سيا�سية لزيادة �أعداد
املا�شية يف قطيعه ،والزواج من زوجات �إ�ضافيات ،وت�شريد �أو �شن هجمات على قادة نوير بل الذين كانوا
يتناف�سون على من�صبه.
كان بوجلانغ ،وهو يقوم بذلك ،يقتدي بنموذج باولينو ماتيب ،الذي تعامل ،بالفعل ،مع �أجزاء من
والية الوحدة ك�إقطاعية �شخ�صية خا�صة به خالل احلرب الأهلية الثانية .ويحتل ماتيب مكان ًا بارز ًا يف
خميلة نوير بل اجلماعية .ففي مقابلة يف يونيو /حزيران � ،2015أكد بيرت قديت �أن «هناك �شخ�ص
واحد فقط من بل ميلك ال�سلطة بعد ماتيب ،وهو قديت 396.ولكن بحلول منت�صف عام  ،2015كان قد
مت تهمي�ش قديت داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف والية الوحدة ،وقرر نوير بل،
ب�شكل كبري ،الوقوف �إلى جانب حكومة جمهورية جنوب ال�سودان؛ وهكذا ف�إن بوجلانغ ولي�س قديت هو
الذي �أخذ مكان ماتيب ،على الأقل �إلى الآن .وقد اعرتف قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة بهذا و�ألقوا بالالئمة على قديت وماكال كول لعدم ح�شد نوير بل �إلى جانب املعار�ضة 397.فمث ًال
398
الحظ رياك م�شار�« ،أن لبوجلانغ نفوذ حقيقي ،و�أنه الوحيد الذي ميلك القدرة على ح�شد طائفة بل».
و»الحظ قائد بوجلانغ ال�سابق كارلو كول �أنه «لوال بوجلانغ لكانت احلكومة قد فقدت والية الوحدة»،
399
ورمبا �أكرث.
ا�ستغلت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان يف جوبا عداء غوين مونيتويل وماثيو بوجلانغ لتعبان دينق
كي تقوم بتق�سيم املعار�ضة املفرت�ضة ،و�إح�ضار نوير بل مما اعتربه العديدون مكانهم ال�صحيح يف قلب
مترد النوير الأو�سع يف الوالية .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن �ضعف حكومة جمهورية جنوب ال�سودان يف والية
الوحدة يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013بعد ان�شقاق الفرقة الرابعة� ،أتاح �إمكانية �أن يقوم جي�ش حترير
جنوب ال�سودان وغوين مونيتويل بتعزيز �سيطرتهم على مقاطعة مايوم والوالية ككل .وبقدر ما ا�ستخدمت
احلكومة قوات امليلي�شيا ،ا�ستخدم قادة امليلي�شيات احلكومة لتحقيق �أهدافهم اخلا�صة.
وبالنظر �إلى املا�ضي املتقلب لغوين مونيتويل وبوجلانغ ،ميكن االفرتا�ض �أن والئهما حلكومة
جمهورية جنوب ال�سودان يعتمد على ح�ساب تفا�ضل املنافع .ومع ذلك ،ف�إن تعيني تعبان دينق نائب ًا
للرئي�س يف يوليو /متوز  ،2016الذي �ساهم يف ا�ستقالة بابيني مونيتويل يف �أكتوبر /ت�شرين الأول ،2016
جعل ح�ساب تفا�ضل املنافع �أكرث ه�شا�ش ًة ،واحتمال ح�صول حتوالت �سيا�سية كربى .وي�صر �أع�ضاء من
نخبة نوير بل على جانبي القتال �أنه �إذا كان نوير بل حتت التهديد كمجموعة ،فعلى الأع�ضاء املوالني
للحكومة و�أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التوحد للدفاع عن املجموعة 400.وميكن
�أن ين�ش�أ هذا الو�ضع �إذا مل يتم اختيار حاكم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لوالية الليج
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ال�شمالية امل�ستقبلية من نوير بل ،وقيام �أق�سام �أخرى من النوير بت�أمني دعم �ضمني لغارات انتقامية
على مايوم .وقد تكون الغارات الأخرية داخل نوير بل قد �أحلقت ال�ضرر بالوالء بني جمموعات النوير
وخلقت املزيد من االنق�سامات داخل نوير بل ،لكن يبقي الوالء للحكومة �أولوية منخف�ضة لدي جميع
قادة نوير بل يف ال�صراع احلايل .تن�صيب قائد من طائفة نوير بل حاكم ًا لوالية الليج ال�شمالية ،حتى
لو مت اختياره من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،لن يكون بال�ضرورة احتما ًال م�ستحي ًال
لبوجلانغ وغوين مونيتويل.
وبالطبع ف�إنه ،على الرغم من هيمنة قادة نوير بل ،ف�إن و�ضعها مل يتح�سن ب�شكل جوهري خالل
ال�صراع .وفوق ذلك ،ف�إنه يف �إمكان اخلرطوم توظيف نوير بل كقوة تخريب ،رمبا حتت قيادة قديت� ،إذا
الحت يف الأفق ت�سوية م�ستقبلية يف والية الوحدة ال حتظى بر�ضا نوير بل .لقد كان لل�صراع بع�ض العواقب
الوخيمة على نوير بل :فقد تدهورت عالقاتهم مع النوير الآخرين �إلى حدٍ كبري ،كذلك مل تتح�سن
عالقاتهم مع جريانهم الدينكا من والية واراب .ووا�صل مغريو املا�شية من الدينكا الذين ي�سكنون واراب
غاراتهم يف مقاطعة مايوم ،على الرغم من انحياز نوير بل املفرت�ض للحكومة .بحلول �شهر �أغ�سط�س/
�آب  ،2015كان � 45000شخ�ص ًا من مايوم قد نزحوا �إلى واليتي واراب وو�سط اال�ستوائية �إن مل يكونوا
قد فروا �إلى ال�سودان النعدام الإمدادات ب�سبب �إغالق طرق التجارة �إلى كردفان (�سودان تربيون،
.)2015w
توا�صلت الغارات �أي�ض ًا ،بغ�ض النظر عن الوالءات ال�سيا�سية .فقد �أغار الدينكا من واراب على نوير بل
يف يناير /كانون الثاين  -فرباير� /شباط ،و�إبريل /ني�سان ويونيو /حزيران  ،2014وكذلك يف فرباير/
�شباط ومايو� /أيار  ،2015حيث �أخذوا ما ال يقل عن  3800ر�أ�س من البقر خملفني وراءهم العديد من
القتلى 401.تو�ضح هذه الغارات حجم الف�ضاء الذي فتحته هذه احلرب ل�شن الغارات ،حتى لو مل توافق
عليها احلكومة ،مع �أنها كانت ذات منطق عرقي �أكرث من �أن يكون منطق ًا �سيا�سي ًا ،على الأقل على حدود
والية الوحدة  -واراب .وبالطبع ،ف�إن املغريين كثري ًا ما ظهروا ب�أنهم قوات موالية للحكومة؛ فقد ذكر نوير
بل �أن هذه الغارات �ضمت جنود ًا من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقوات ميلي�شيا احلكومة يرتدون
الزي الع�سكري وجمهزين بقذائف �آر بي جي ور�شا�شات بي كي .وقد اتهم بع�ض نوير بل جنود اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ماينجور ،على جانب واراب من احلدود ،بت�سليح املغريين .وقال �أحد عنا�صر
نوير بل من الذين �شاركوا يف الغارات االنتقامية« :نعتقد �أن احلكومة ت�شجعهم على �شن الغارات علينا.
بوجلانغ ال يدعمنا .ومنذ عودته ]للحكومة[ ،مل نر خري ًا ،والغارات تتوا�صل 402».ويقول حرا�س ما�شية نوير
بل �أي�ض ًا �أن بوجلانغ �سيقوم بت�سليحهم فقط يف حالة اندماجهم يف قواته �أو م�شاركتهم يف عمليات على
403
�أ�سا�س م�ؤقت.
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ت�سبق هذه الوترية من الغارات ال�صراع احلايل .فقد ذكر نوير بل ممن متت مقابلتهم �أن املهاجمني
من واراب �ضموا جنود ًا من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان اجلنود معهم قذائف �آر بي جي يف وقت مبكر
من عام  404 .2011وكان يعتقد يف ذلك الوقت ب�أن نوير بل ي�ساندون حركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان،
وبالتايل يعتربون هدفا م�شروعا؛ ولقد وفرت التطورات ال�سيا�سية ،مرة �أخرى ،غطاء ل�شن الغارات .وكان
هذا هو احلال �أي�ض ًا خالل احلرب الأهلية الثانية عندما �أغار اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على نوير
بل الذين كانوا منحازين �إلى حد كبري �إلى قوات دفاع جنوب ال�سودان التابعة �إلى ماتيب �أو �إلى �إحدى
امليلي�شيات الأخرى املوالية للخرطوم .لذلك كان للعداء بني نوير بل والدينكا من واراب جذور ًا �سيا�سية
وعرقية ،ولكن يبدو �أن هذا العداء ينتع�ش كلما �سمحت الفر�ص ال�سيا�سية بذلك؛ �إذ ميكن �شن الغارات
مبربر �سيا�سي �أو يف �سياق نزاع ويف ظل انعدام الأمن حيث يزدهر �شن الغارات.
منذ التوقيع على اتفاق ال�سالم ال�شامل ،ونوير بل ي�شعروا بالتهمي�ش ب�شكل منتظم من قبل
احلكومات املتعاقبة يف بانتيو؛ وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تدهورت قدرتهم على الرد على الغارات لأنهم
ظلوا م�ستهدفني ب�شكل متكرر بحمالت نزع ال�سالح منذ  405 .2006و ُزعم �أن تعبان دينق حاول نزع
�سالح نوير بل يف  ،13-2005ف�إنه مل يبذل �أي حماولة لنزع �سالح الدينكا من واراب الذين مت
ت�سليحهم يف ما بعد كميل�شيا موالية للحكومة 406.ولقد و ّلد نزع ال�سالح يف مقاطعة مايوم نوع ًا من
رد الفعل ال�سلبي :فقد كان نزع ال�سالح جزء ًا من �سبب مترد حركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان،
وت�سبب التمرد يف �إثارة حمالت نزع �سالح �أخرى .ومما يثري الده�شة� ،أن نزع ال�سالح توا�صل
�أي�ض ًا بعد تويل غوين مونيتويل زمام ال�سلطة – وهو م�ؤ�شر على �أ�شكال املعار�ضة وال�شكوك العرقية
الكامنة التي غالب ًا ما تثبت �إنها �أكرث دميومة يف جنوب ال�سودان مما تفعله التغريات يف القيادة على
م�ستوى النخبة القائدة.
لكن ،على الرغم من ا�ستمرار وتائر �شن الغارات قبل احلرب وامل�ستويات الهائلة من اجلوع
والنزوح يف مقاطعة مايوم ،ف�إن احلرب وفرت �أي�ض ًا فر�ص ًا لنوير بل .وميكن �أن ت�شن الغارات الآن
جنب ًا �إلى جنب مع العمليات الع�سكرية ،حيث ينتقل املغريون من نوير بل �إلى جنوب والية الوحدة
�إما كقوات حكومية� ،أو كمرافقني لها .و�أو�ضح �أحد املنخرطني يف الغارات من نوير بل �إلى �أنه تكبد
خ�سائر ب�سبب مر�ض �أ�صابه يف مقاطعة مايوم� ،إال �أنه ع ّو�ض هذه اخل�سائر مما ك�سبه من ما�شية
�أثناء م�شاركته يف �شن الغارات� 407.أما بالن�سبة �إلى بوجلانغ وغوين مونيتويل ،ف�إن االنحياز للحكومة
جلب لهم منافع معينة .وهذا �صحيح فقط جزئي ًا �أما لنوير بل ككل .فهذا االنحياز ال�سيا�سي هو
م�س�ألة والء �أقل مما هو تقييم م�ستمر للمنافع والواجبات ،حيث ميكن �أن تتغري احل�سابات يف فرتة
زمنية ق�صرية جد ًا.
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هذا يرتك نوير بل يف و�ضع ملتب�س يف الوالية .فعلى م�ستوى النخبة ،كان هناك ا�ستياء وا�سع النطاق
من حكم غوين مونيتويل ،ويرجع ذلك جزئيا �إلى و�ضع نوير بل ال�صعب يف مقاطعة مايوم ،على النحو
املبني �أعاله .فقد حتدث العديد من الذين جرت مقابلتهم عن خطط للإطاحة به 408.ويف الوقت نف�سه،
ظل غوين مونيتويل م�ستمر ًا يف �إقالة من ي�شتبه يف �أنهم يت�آمرون عليه .ففي �أكتوبر /ت�شرين الأول ،2014
�أقال م�ست�شاره القوي لأمن الدولة ،جون مالوك مطاي ،الذي زعم حينئذٍ �أن غوين مونيتويل حاول �أن
يقتله 409.ويف فرباير� /شباط  ،2015ان�شق �إلى املعار�ضة �أحد م�ست�شاري غوين مونيتويل ،هو تنغوار
غاتلواك � -شقيق م�ست�شار كري ،توت غاتلواك.
على الرغم من هذا ال�سخط ،ف�إنه مل يكن وا�ضح ًا من قد يحل حمل غوين مونيتويل ،وال ما هو
املعنى ملثل هذا التبديل �إذا ،كان على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،كما يبدوا �أنه
�سيحدث� ،أن ّ
تر�شح حاكم والية الليج ال�شمالية .وذكر منتقدو غوين مونيتويل ذكروا �ستيفن بوي ،من
نوير بل الذي تر�أ�س الفرقة الأولى باجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف �أعايل النيل كبديل حمتمل؛
فقد مت تعيينه قائد ًا للفرقة الرابعة يف بانتيو يف دي�سمرب /كانون الأول  .2015ومع ذلك ،مت اعتقاله يف
فرباير� /شباط  2016مع زميله بول جوزيف مانيوات ،وقيل �أن ذلك مت بتحري�ض من غوين؛ وقد فاقمت
هذه اخلطوة من االنق�سامات داخل جمتمع نوير بل ،مبا يف ذلك ،بني غوين و�شقيقه بابيني (�سودان
410
تربيون.)2016C ،
�إذا اختارت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة احلاكم ،ف�إن من غري امل�ؤكد توقع ما �ستكون
عليه ردة فعل غوين مونيتويل وبوجلانغ .لقد �أيدا حتى الآن مر�سوم كري ب�إن�شاء  28والية؛ ومع ذلك ،ف�إن
من غري املحتمل �أن يتنازال عن ال�سلطة التي ح�صال عليها يف والية الوحدة منذ بداية النزاع .وميكن �أن
ي�ؤدي ال�سخط ال�شديد �إلى قيام حركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان – التي كان دعمها حا�سم ًا للحكومة
خالل احلملة ال�سابقة – االنتقال لت�أييد الطرف الآخر يف النزاع مرة �أخرى� ،أو �أن ت�صري مع�سكر ًا قائم ًا
بذاته ،معيقة عملية ال�سالم .ويجب القيام ببع�ض ما مياثل هذه احل�سابات فيما يتعلق ببيرت قديت.
اجلرنال قديت املوجود حالي ًا يف اخلرطوم ،يتمتع بقوة ع�سكرية �صغرية يف والية الوحدة .ومع ذلك ،ويف
ظل اال�ستياء وا�سع النطاق من اتفاق ال�سالم يف �أو�ساط نوير بل ،ت�ستطيع اخلرطوم �أي�ض ًا جتهيز قديت
411
للعب دور خمرب.
�سيطلق كال هذين االحتمالني ردة فعل نوير بل على فر�ض واليات كري الثمانية والع�شرين .ويقول
412
العديد من املدنيني من نوير بل ب�أنهم «كانوا دائم ًا يف حالة حرب ،عالقني بني الدينكا و�أعداء �آخرين».
�إن م�ستويات العداء احلالية جتاه نوير بل من قبائل النوير الأخرى يف والية الوحدة مرتفعة جد ًا .وقد تدفع
الغارات االنتقامية وهجمات تبادل االتهامات نوير بل بعيد ًا عن احلكومة .فاخلوف من مثل هذه الهجمات
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كاربينو روي ،من نوير بل عميد يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،أ�صيب يف باناكوا�ش يف �إبريل /ني�سان  © .2015جريوم توبيانا
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ُيعترب من بني �أ�سباب عدم ترجيح تنازل النخبة من نوير بل ،املوالية للحكومة ،عن قدر كبري من ال�سلطة.
يف � 23أغ�سط�س� /آب  ،2015نا�شد مفو�ض مقاطعة مايوم ،جون بول� ،سلفا كري ب�إنقاذ ع�شرية نوير بل
بف�صلهم عن بقية النوير:

جميع النوير من والية الوحدة يكرهوننا ]نوير بل[ لأننا وقفنا معك كرئي�س جلمهورية جنوب
ال�سودان .ومرة �أخرى تريد �أن ت�س ّلمنا لأعدائنا ،وهذا �أمر غري مقبول .يجب �أن تف�صل بيننا وبني
الباقني (�سودان تربيون.)2015aa ،
ومع ذلك ،وكما هو احلال يف باريانغ ،قد ي�سبب االنف�صال الر�سمي كثري ًا من النزاع خالل
ح ّله له .واحلقيقة هي �أن نوير بل يعتمدون على و�شائج تربطهم بغريهم من ع�شائر نوير �أخرى
يف الوالية ،ولن يوقف انف�صال ر�سمي – وال حتى والية ر�سمية  -الغارات االنتقامية �إذا ح�صل
تغيري �أو�سع يف هيكل ال�سلطة يف منطقة �أعايل النيل .واالحتمال الوحيد لتحقيق �سالم م�ستدام
هو انعقاد م�ؤمتر �سالم كبري ،من النوع الذي حققته قبائل النوير بعد «حرب النوير الأهلية» التي
جرت �أثناء احلرب الأهلية الثانية .ويبقى من ال�صعب ت�صور ذلك ب�سبب التوتر امل�ستمر حول
القيادة ال�سيا�سية للوالية.
على �ضوء التوتر بني تعبان دينق وغوين مونيتويل ،و�أي�ضا بني نوير بل وغريهم من اق�سام النوير
الأخرى  -التي �سيكون لهم معها ن�صيب يف الوالية ح�سب مر�سوم كري – قد ي�سبب �إن�شاء والية
الليج ال�شمالية العديد من امل�شاكل بقدر ما يحلها؛ وبالطبع ،فقد ي�ؤدي �إلى تفاقم النزاع الداخلي
و�سط النوير يف والية الوحدة .و�إذا �شعر نوير بل وغوين مونيتويل ب�أنهم غري قادرين على احليلولة
دون و�صول قائد نويري من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من املعادين لع�شرية نوير
بل �إلى ال�سلطة يف الوالية اجلديدة ،فقد ي�شكل ذلك �سبب ًا كافي ًا لنوير بل ملوا�صلة احلرب وحماولة
تعطيل عملية ال�سالم .وبالن�سبة لع�شرية نوير بل ،هناك احتما ًال جدي ًا ب�أن يجلب ال�سالم معه حرب ًا
�أ�سو�أ مما �سبق.
�سيا�سة ال�ش�ؤون الإن�سانية
وكما ورد يف الق�سم الثالث ،ف�إن �أحد الأ�سباب الرئي�سية لعدم جناح حملة احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة يف والية الوحدة ظل يتمثل يف عدم قدرتها على احل�صول على ذخرية كافية .فقد
ثبت �أن االمكانات اللوج�ستية ظلت متثل م�شكلة مركزية لطريف هذا النزاع ،كما هو بالن�سبة للمدنيني
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ذوي ال�صلة بالنزاع� .إلى حد كبري ،ف�إن اجلهود املبذولة للح�صول على ما يكفي من الغذاء واملوارد الطبية
والذخرية مل يثبت �أنها متثل �إ�شكالية مركزية للحرب الأهلية فح�سب ،بل وفر�ضت م�سار النزاع نف�سه .وقد
ظلت احلركات الع�سكرية مهتمة ب�شكل كبري باحل�صول على املوارد الالزمة للعي�ش والقتال بقدر اهتمامها
مبا توقعه من خ�سائر يف �صفوف العدو.
يف �أوقات الأمن الن�سبي ،يتن ّقل �سكان جنوب والية الوحدة بني القرى ،و�إلى مقر حماية املدنيني يف
ربكونة جلمع املواد الغذائية وم�ست�شفى منظمة �أطباء بال حدود يف لري لتلقي العالج الطبي .على نحو
متزايد ،ظلت احلرب تتحول بعيد ًا عن االنتجاع الرعوي – الذي ينطوي على انتقال الب�شر مع موا�شيهم
من املراعي اجلافة �إلى مراعي مطرية – �إلى نوع من االنتجاع ينطوي على تنقل ال�سكان املدنيني من نقطة
م�ساعدة متنقلة �إلى نقطة �أخرى يف م�سعى يائ�س للحفاظ على الأرواح .وقد �سعى كال طريف هذا النزاع
بن�شاط �إلى ت�شكيل والتحكم يف هذه احلركة� ،سوا ًء كان ذلك بت�شريد النا�س �أو حثهم على التوجه �إلى
منطقة معينة ثم ت�شجيع تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية.
وبالن�سبة حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان ،ف�إن لهذه اال�سرتاتيجيات وظيفة مزدوجة :فهي جترب
املدنيني على االنتقال �إلى مناطق خا�ضعة ل�سيطرة احلكومة ،وت�سمح لقواتها �أن تعول نف�سها عن طريق
�أخذ الإمدادات الغذائية والإغاثة من ال�سكان 413.وتعيد هذه اال�سرتاتيجيات �صدى تالعب اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان – النا�صر بامل�ساعدات خالل احلرب الأهلية
الثانية 414.ويف جنوب والية الوحدة ،مار�ست احلكومة ا�سرتاتيجية حيث يتم الإعالن عن بع�ض املناطق
بو�صفها مناطق �آمنة للمدنيني ،يف حني تخ�ضع بقية �أجزاء مقاطعة معينة �إلى غارات ت�شنها ميلي�شيات
موالية للحكومة .وبذلك ي�ضطر املدنيني �إلى الذهاب �إلى املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة ،بينما
ت�سمح للميلي�شيات املوالية للحكومة ب�أخذ املا�شية من مناطق برية يف بقية الوالية .ويف الوقت نف�سه،
يحاول اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قطع الطريق �أمام توزيع �إمدادات الإغاثة يف مناطق ي�سيطر
عليها املتمردون ،مما يربز حمنة املدنيني ب�أن القوات احلكومية تُعترب قوات متمردين ،وجتري حماولة
�إجبارهم على الذهاب �إلى املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة .ومبجرد �أن تقوم منظمات الإغاثة بت�سليم
امل�ساعدات �إلى املدنيني يقوم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �إما مبداهمة التوزيع ،كما فعل يف دبلوال يف
415
مقاطعة ماينديت� ،أو بفر�ض �ضريبة �أو غري ذلك لال�ستيالء على امل�ساعدات التي مت توزيعها.
بينما ُيعترب هذا النهب جزء من ا�سرتاتيجية حكومية وا�سعة ،ف�إن اخليارات املتاحة للجنود على الأر�ض
قليلة يف هذه امل�س�ألة .وبالنظر �إلى عدم �إمداد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قواته مبا يكفي من الغذاء
�أو الرواتب ،ف�إن النهب والعي�ش على ح�ساب املدنيني يف املناطق املت�ضررة من النزاع �أ�صبح طريقة عمل
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف احلرب الأهلية احلالية .و�صار من املتوقع ،ب�شكل �صريح� ،أن يبقى
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اجلنود على قيد احلياة باالعتماد على �أنف�سهم ،وهذا يتطلب عالقات نهب جتاه ال�سكان املدنيني ،كما كان
احلال خالل احلرب الأهلية الثانية .وباملثل ،ف�إنه نظر ًا لعدم وجود ذخرية و�أ�سلحة للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ،فمن املتوقع �أن حت�صل القوات املتمردة نف�سها على �أ�سلحتها اخلا�صة ،مما ي�ؤدي �إلى
وترية متميزة �أخرى من احلرب عموم ًا :ت�شن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة غارات على
مواقع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لي�س لتحقيق ن�صر ع�سكري و�إمنا للح�صول على الذخرية والأ�سلحة.
ظلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة حتاول �أي�ض ًا ال�سيطرة على كيانات عون �إن�ساين
فاعلة ،و�إن كانت بنجاح �أقل .ففي  11مار�س� /آذار � ،2015أعلنت وكالة جنوب ال�سودان للإغاثة والت�أهيل
– وهي فرع من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ت�شرف على الن�شاطات الإن�سانية – �إنها
�ستفر�ض � %5ضريبة دخل على رواتب موظفني جنوب ال�سودان العاملني يف وكاالت العون الإن�ساين العاملة
يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتها .وكانت هذه هي خام�س حماولة للوكالة يف غ�ضون عدة �أ�شهر .مل تكن
املحاولة ناجحة ،كما كانت حماوالتها ال�سابقة – حيث تفتقر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
�إلى القدرة على حت�صيل منتظم لل�ضرائب وحتتاج �إلى وكاالت العون الإن�ساين �أكرث بكثري من حاجة هذه
الوكاالت لها .وتتمتع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بخربة وا�سعة يف التالعب بتدفقات
العون الإن�ساين من احلرب الأهلية الثانية عندما كانت ال�سيطرة على هذه التدفقات جزءا �أ�سا�سيا من
املجهود احلربي .بحلول دي�سمرب /كانون الأول  ،2013كانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
416
قد بد�أت بالفعل بتن�سيق جهود العون الإن�ساين.
تطرح �سيا�سات العون الإن�ساين م�شكلة بالن�سبة ل�سيا�سات اجلهات الفاعلة يف جمال العون الإن�ساين.
وكما يف �أماكن �أخرى من العامل ف�إن احلياد واال�ستقاللية وااللتزام بالواجب الإن�ساين تُعترب �أركان ًا
�أ�سا�سية لاللتزام الإن�ساين يف جنوب ال�سودان .ميكن ا�ستغالل هذه املبادئ ب�شكل متكرر من قبل الأطراف
املتحاربة ،حيث تتم احليلولة دون الو�صول �إلى املناطق التي ي�سيطر عليها املتمردون يف البالد ،فعلى �سبيل
املثال ،مت دفع املدنيني �إلى داخل املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة� ،إما بالقوة �أو عن طريق الرتغيب
مب�ساعدات على وجه التحديد .على الرغم من حقيقة �أن يكون ه�ؤالء املدنيني يف الواقع بحاجة �إلى املعونة
الغذائية  -كما هو يف دبلوال� -إال �أن من �ش�أن هذه امل�ساعدات الإن�سانية �أن تخلق عدم توازن يف التوزيع
ي�ضر ب�أولئك الذين يعي�شون يف املناطق التي ي�سيطر عليها املتمردون ب�شكل م�ضاعف :فهم ال يتعر�ضون
للهجوم من قبل احلكومة وح�سب ،بل ُيحرموا من امل�ساعدات الغذائية بعد نهب خمازن الأغذية اخلا�صة
بهم .وقد ظل اجلي�ش يف كثري من الأحيان ي�أخذ جزء ًا ،على الأقل ،من املواد الغذائية وغري الغذائية
التي مت توزيعها على املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة ،مما يربز التمايز بني القوى ودعم املقاتلني
417
املنخرطني يف النزاع.
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قرويون من لري عائدون �إلى مالجئهم يف الأدغال بعد تلقي امل�ساعدات الغذائية يف يونيو /حزيران  ©2014جريوم توبيانا

ينظر املقاتلون يف ال�صراع الدائر يف جنوب ال�سودان �إلى امل�ساعدات التي تقدمها جهات عون �إن�ساين
فاعلة كمورد .ويف هذا ال�سياق ،يكافح عمال الإغاثة من �أجل تطبيق مبادئ العمل الإن�ساين ،حيث ت�ستند �إلى
الف�صل بني املدنيني واملحاربني امل�سلحني وهو غري ذي مغزى بالن�سبة ملعظم املقاتلني يف هذا النزاع .وي�شكل
العقاب اجلماعي وال�سيطرة على قطعان املا�شية وعلى موارد �أخرى – �سكان مدنيني ب�شكل عام ،ون�ساء
ب�شكل خا�ص � -أجزاء هامة من ديناميات النزاع يف والية الوحدة� .إن الف�شل يف فهم عامل كهذا من جانب
عمال العون الإن�ساين ،بالإ�ضافة �إلى اجتاه توبيخ املقاتلني معياري ًا لف�شلهم يف االلتزام بهذا الف�صل ،يعمي
418
�أي�ض ًا اجلهات الفاعلة يف العون الإن�ساين عن الطريقة التي يتم بها ا�ستغالل م�ساعداتها يف ال�صراع.
موقع حماية املدنيني يف ربكونة
تو�ضح الفقرة ال�سابقة الف�شل الفكري من جانب جمتمع العون الإن�ساين ،لكنها ال تتهم منظمات العون
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الإن�ساين العاملة يف جنوب ال�سودان ،التي حتاول القيام بعمل �صعب يف ظروف �صعبة للغاية .ويتجلى هذا
بو�ضوح �أكرب من �أي مكان �آخر يف مواقع حماية املدنيني التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان.
ونادر ًا ما قامت بعثات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة با�ستعمال مالذات �آمنة للمدنيني منذ مذبحة
�سربرنيت�سا يف يوليو /متوز  1995عندما هاجمت قوات �صرب البو�سنة منطقة �أعتربها قرار جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة رقم  819مالذ �آمن مت حتريرها من القوات امل�سلحة ،وكلفت قوات حفظ ال�سالم
التابعة للأمم املتحدة بحماية املوقع .وعندما هاجمت القوات ال�صربية� ،صدرت �أوامر لوحدات اجلي�ش
الهولندية التي تتولى حماية املوقع بعدم التدخل ،وعلى مدى ا�سبوع كامل وقعت مذبحة ب�شكل منهجي راح
419
�ضحيتها �أكرث من  7000م�سلم بو�سني.
على عك�س املالذ الأمن يف �سربرنيت�سا ،مل تكن مواقع حماية املدنيني يف جنوب ال�سودان ف�ضاءات
معدة �سلف ًا .فقد كان لدى كل قاعدة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان خطط طوارئ ملا يجب القيام
به �إذا التم�س املدنيون احلماية يف حالة ن�شوب �صراع .وكانت هذه اخلطط مل�ساكن م�ؤقتة ،ب�أعداد نازحني
متوقع �أن تكون �أقل بكثري من ع�شرات الآالف الذين يعي�شون حالي ًا يف مواقع حماية املدنيني .كانت خطة
طوارئ ربكونة ،على �سبيل املثال ،لـ� 5000شخ�ص 420.ومل تكن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
مهي�أة ب�شكل كبري للتعامل مع ما حدث يف دي�سمرب /كانون الأول  .2013حتى ذلك الوقت ،تركز تفوي�ضها
التو�أم (الثنائي) �أ�سا�س ًا على بناء الوالية وحماية املدنيني ) .(UNSC, 2011مع بداية النزاع ،وجدت بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان نف�سها يف و�ضع غري مريح يتمثل يف امل�ساعدة يف بناء الوالية ،ويف العديد
من احلاالت ،كان ذلك ي�شمل تدريب اجلنود ورجال ال�شرطة الذين هاجموا ،الحق ًا ،املدنيني الذين
كان ُيفرت�ض عليهم حمايتهم .كان �شقا تفوي�ض بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يتوخيان �أغرا�ض ًا
متقاطعة .ففي الت�شكيالت اجلديدة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،مت ا�سقاط مهمة بناء الوالية
وان�صب الرتكيز ،ب�شكل مبا�شر ،على جانب حماية املدنيني ).(UNSC, 2013; 2014; UNSG, 2014a
�أدى هذا �إلى ترك �أجزاء كبرية من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،مثل ال�ش�ؤون املدنية ،فيما
�أطلق عليه العديد من م�س�ؤويل البعثة بـ»منط انتظار» ،والذي �شهد �صعود م�سائل �أمنية لتحل حمل خطط
متعرثة للم�ساعدة يف تنمية البالد 421.كما �إنها و�ضعت تركيز ًا �أكرب على قدرة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان للقيام مبا �صار الآن مهمتها الأ�سا�سية؛ حماية املدنيني� .إن قرار جمل�س الأمن رقم  2155ين�ص
على �أن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �سوف تقوم «بحماية املدنيني املعر�ضني لعنف بدين بغ�ض
النظر عن م�صدر هذا العنف ،يف حدود قدراتها ومناطق انت�شارها» ).(UNSC, 2014, para.4(a)i
�إن “امل�شكلة” ،كما قال �أحد م�س�ؤويل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان “هي عدم قدرة البعثة
على حماية املدنيني خارج مواقع حماية املدنيني 422.ولأن مواقع حماية املدنيني املحاطة بدفاعات قوية،
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تبدو وك�أن التحكم فيها ممكن ،مما حدا بالبعثة �إلى تركيز كل طاقتها على حماية املدنيني داخل
جدرانها� ،إال �أنه ال توجد حتى الآن قاعدة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف جنوب والية الوحدة،
مما جعل النا�س هناك يتعر�ضون لأ�سو�أ انتهاكات حرب .وهذا لي�س بغر�ض انتقاد بعثة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان .وكما �أكد عدة م�س�ؤولني :ف�إن البعثة تفتقر �إلى القدرة الع�سكرية والإرادة ال�سيا�سية
ملنع العنف �ضد املدنيني خارج مواقع حماية املدنيني 423.ونتيجة لذلك ،فقد �أ�صبح هدف البعثة ق�صري
النظر وتكنوقراطي ،ويرتكز على ت�أمني مواقع حماية املدنيني وتوفري ال�سلع واخلدمات داخلها .وعلق �أحد
العاملني يف جمال العون الإن�ساين قائ ًال« ،النا�س الوحيدين الذين �أخذوا بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان على حممل اجلد هم املدنيني �أنف�سهم – فبفرارهم �إلى قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ً 424
ال�سودان� ،أجربوا الأمم املتحدة على حمايتهم فعليا.
تعاين بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان من �أنها بعثة تعمل على نطاق وطني ،حيث ينح�صر نطاق
عملياتها الفعالة خارج جوبا  -با�ستثناء الدوريات واحلرا�سة  -على قواعد الأمم املتحدة نف�سها .يف الوقت
نف�سه ،ف�إن مواقع حماية املدنيني ،التي ُ�صممت لتكون م�ؤقتة ،يبدو من املرجح �أكرث ف�أكرث �إنها �ستدوم
طوي ًال 425.ففي والية الوحدة ،يتمتع موقع حماية املدنيني يف ربكونة �إلى حدٍ ما باحلماية من ديناميات
النزاع خارج حميطها اخلارجي ال�صلب؛ ويف نف�س الوقت ،هو عامل م�صغر من العامل اخلارجي.
كانت الظروف يف املخيم �سيئة للغاية :كان موقع الطوارئ على �أر�ض �سبخة ،ومل تكن هناك مرافق.
يعرف �أول موقع كان قد مت �إن�شا�ؤه با�سم موقع حماية املدنيني رقم  .1وكان �أول من �أقام فيه هم املدنيني
الدينكا و�ضباط اجلي�ش الدينكا الذين تخلوا عن �أ�سلحتهم عند دخول القاعدة ،خوفا من �أن ينتقم النوير
426
منهم رد ًا على الأحداث التي وقعت يف جوبا.
ظلت الرتكيبة ال�سكانية ملوقع حماية املدنيني تعك�س مراحل النزاع يف جتلياته املتتابعة .فبعد �أن
ا�ستعادت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان بانتيو بتاريخ  10يناير /كانون الثاين  ،2014مت تق�سيم املخيم
�إلى ثالثة �أق�سام بني الدينكا الذين فروا من العنف الأويل والنوير الذين فروا خالل الهجوم احلكومي،
والتجار الأجانب .ولكن ،منذ ذلك احلني� ،أ�صبح ال�سكان يت�ش ّكلون على نحو متزايد ،من النوير ،حيث فر
النا�س من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املتقدم باجتاه جنوبي والية الوحدة .ويوا�صل موقع حماية
املدنيني رقم  1يف �إيواء �أ�شخا�ص من غري نوير اجلنوب من الذين كانت عالقاتهم مع �سكان املخيم الآخر
متوترة .واعتبارا من �أواخر عام  ،2015عا�ش �سكان املخيم البالغ عددهم  140.000مقيم ظروف ًا �سيئة:
�سوء تغذية حاد ،و�ضعف يف م�ستوى النظافة وارتفاع ملحوظ يف اال�صابة باملالريا .يف �شهري �أغ�سط�س/
ً 427
�آب و�سبتمرب� /أيلول من عام  ،2015وتعالج منظمة �أطباء بال حدود  4000مري�ض �أ�سبوعيا.
انق�سم �سكان حماية املدنيني يف ربكونة �إلى كتل عرقية .وبالطبع� ،إذا كان هناك منوذج لتق�سيم كري
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العرقي جلنوب ال�سودان �إلى  28والية ،ف�سيكون الأمر مبثابة لقنة ل�سكان جنوب ال�سودان يف مواقع حماية
املدنيني .ففي ربكونة� ،سكن نوير بل مع بع�ض من تبقى من بع�ض التجار الأجانب يف موقع حماية املدنيني
رقم 1حماطني مبنطقة عازلة تف�صلهم عن الأجزاء الأخرى من موقع حماية املدنيني .ولأن املوالني
للف�صائل امل�سلحة املختلفة خارج �أ�سوار املوقع مل يتحولوا �إلى راديكاليني مت�شددين كما هو احلال يف
�أعايل النيل ،فلم جتري �إعادة تخطيط كبرية داخل موقع حماية املدنيني نف�سه .ومع ذلك ،ف�إن اجلدار
الذي يحمي موقع حماية املدنيني من بقية والية الوحدة يعاين من �ضعف �شديد.
يف  10يناير /كانون الثاين  ،2014حينما دخلت قوات متحالفة مع احلكومة ربكونة على طول الطريق
املمتد مبحاذاة قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،قفز حوايل  2000من املدنيني الدينكا
الذين كانوا يتخذون املخيم م�أوى لهم فوق ال�سياج وان�ضموا �إلى القوات املهاجمة .ويذكر �شهود �أنه قد
مت �إعطاء �سالح له�ؤالء الرجال من قبل القوات احلكومية وقاموا ب�ضرب املدنيني حول القاعدة ،وحرق
م�ساكنهم (هيومان رايت�س وات�ش� ،ص .)2014 ،60وخالل �إبريل /ني�سان � 2014شنت احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة هجوم ًا على بانتيو ،وقفز بع�ض املدنيني النوير فوق ال�سور للم�شاركة يف هجوم
428
املتمردين.
�ساهمت هذه الأن�شطة يف ت�أجيج عداء حكومة جمهورية جنوب ال�سودان جتاه موقع حماية املدنيني يف
ربكونة .وتنظر جوبا للموقع كاحتياطي للمقاتلني املتمردين املحتملني الذين ميكن ا�ستدعا�ؤهم �إذا حاولت
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ا�ستعادة عا�صمة الوالية ،كما �إنها على علم ب�أن احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تقوم بتجنيد مقاتلني يف املخيم و�إر�سالهم �إلى ال�شمال �إلى باناكوا�ش
يف  429 .2014ومن امل�ؤكد �أن هناك جنود �سابقني من كال اجلانبني يف موقع حماية املدنيني .وي�صر عمال
منظمات العون الإن�ساين ب�أن ه�ؤالء النا�س يتمتعون بنف�س القدر من احلق يف احلماية ك�أي �شخ�ص �آخر.
ولكن اجلانبني يعتربان ،موقع حماية املدنيني ،الذي ُيفرت�ض فيه �أن يكون منطقة �آمنة حمايدة خارج
احلرب ،مبثابة احتياطي حمتمل من املقاتلني للحرب.
لقد جلبت اال�شتباكات خارج املخيم �أي�ض ًا ا�شتباكات داخله .ففي مايو� /أيار  ،2014حينما ا�ستعاد
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان العا�صمة مب�ساعدة قوات املتمردين ال�سودانيني ،كان هناك ت�صاعد
يف وترية الهجمات على �أولئك الذين كان ُينظر �إليهم كحلفاء للحكومة .وقد تعر�ض جنود اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان الذين دخلوا موقع حماية املدنيني بزي مدين لزيارة �أفراد �أ�سرهم �أو
�شراء ال�سلع ،لل�ضرب من قبل املدنيني النوير الذين �أ�شارت الأحداث التي تقع خارج املخيم رعبهم.
وكان هناك �أي�ض ًا قدر ًا كبري ًا من العداء جتاه التجار ال�سودانيني الذين كانوا يقيمون يف موقع حماية
املدنيني؛ ورد ًا على الهجمات على املدنيني يف دارفور الذين �ألقيت عليهم م�س�ؤولية هجوم احلكومة يف
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اجلنوب على والية الوحدة يف عام  ،2014غادرت �أعداد كبرية من �أبناء دارفور يف �شهر مايو� /أيار
فيما حتركت حركة العدل وامل�ساواة �إلى الغرب نحو بحر الغزال .وقبل مغادرة الدارفوريني ،طالبت
430
اجلالية الدارفورية يف موقع حماية املدنيني مبوقع احلماية اخلا�ص بهم داخل موقع حماية املدنيني.
ومتثل هذه املطالبة نقطة النهاية املنطقية يف نظام حماية املدنيني .وحيث ال ميكن عزل موقع حماية
املدنيني ب�شكل تام عن العامل اخلارجي ،ينهار التق�سيم بني املدنيني واملحاربني ،وي�صبح موقع حماية
املدنيني �ساحة من ال�ساحات ،حيث يطلب كل طرف فيها املزيد من العزلة ،كي تتوفر له احلماية من
جماعات �أخرى داخلها.
منذ هجوم احلكومة عام  2015على جنوب والية الوحدة ،ظل التوتر الرئي�سي يف حماية املدنيني بني
نوير بل والنوير من طوائف �أخرى الذين ت�ضرروا من هجمات مو�سم اجلفاف .ويف الآونة الأخرية ،يف
�أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2015كان التوتر �سائد ًا بني النوير من لري وغويت ب�سبب م�شاركة ال�شباب النوير
من مقاطعة غويت يف مداهمة مقاطعة لري 431.ولكن بب�ساطة :تنعك�س اال�شتباكات خارج املخيم داخله
وتهدد با�ستمرار طبيعة موقع حماية املدنيني كمنطقة منزوعة ال�سالح.
لكل من بانتيو وربكونة يف مايو� /أيار  ،2014والعا�صمة
منذ ا�ستعادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ٍ
حتت �سيطرته؛ ومع التواجد الع�سكري املت�صاعد حلكومة جمهورية جنوب ال�سودان يف الوالية ،ظل موقع
حماية املدنيني ،ي�ستقبل على نحو متزايد ،املدنيني الذين ت�شك احلكومة يف �أنهم متمردين �أو متعاطفني
مع املتمردين .وهكذا ،بينما توجد �صراعات داخل املخيم ،ف�إن اخلطر الرئي�سي الذي يحدق باملخيم
نف�سه ي�أتي من قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املتمركزة يف بانتيو .ويف  5فرباير� /شباط ،2015
قال الأمني العام امل�ساعد للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ايفان �سيمونوفيت�ش ،بعد زيارته ملوقع حماية
املدنيني� ،أن املدنيني ينعمون بحماية جيدة� .أما عملي ًا ،فكثري ًا ما كان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
مينع املدنيني من الو�صول �إلى موقع حماية املدنيني ،بل �أنه عرقل احلركة حتى داخل موقع حماية املدنيني،
ولي�س وا�ضح ًا مدى �سالمة املدنيني فعلي ًا داخل املوقع.
يف �أوقات خمتلفة خالل النزاع ،مبا يف ذلك يف �إبريل /ني�سان  ،2014و�أثناء ق�صف بانتيو يف 24-23
مار�س� /آذار  ،2015منع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املدنيني من الو�صول �إلى املخيم� ،إذ يمُ نع
و ُي�سمح بالو�صول �إلى املخيم ح�سب تفاوت درجة حدة النزاع .وفوق ذلك ،فبعد ثالثة �أيام فقط من
ت�صريح �إيفان �سيمونوفيت�ش� ،أ�شار �أفراد بعثة الأمم املتحدة �إلى حدوث ارتفاع يف درجة م�ضايقة اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان لل�سكان املدنيني.
من املعروف �أي�ض ًا �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كان يدخل املخيم .فقد وقعت �إحدى حاالت
الدخول هذه يف  17مار�س� /آذار  ،2015بعد �أن ن�صبت دورية تابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كمين ًا
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يف نيابول كوبر ،على بعد  10كم �إلى ال�شمال من موقع حماية املدنيني حيث قتل  13جنديا و�أ�صيب ت�سعة
�آخرون بجروح� .إن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الذي زعم ب�أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة �سعت لالحتماء يف املخيم ،قد دخل موقع حماية املدنيني مما �أ�سفر عن مقتل مدين واحدواختطاف �آخر .ومل متنع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من
432
دخول املخيم لكنها نددت بذلك بعد وقوع الواقعة.
بينما يتمتع املخيم باملنعة واحلماية من جانب قوات حفظ ال�سالم ،فلي�س وا�ضح ًا مدى �سالمة
النازحني فيه .فطيلة معظم عام  ،2015كان اخلالف على التمويل بني بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
433
ال�سودان واملنظمة الدولية للهجرة يعني عدم وجود �سياج واق حول جزء كبري من موقع حماية املدنيني.
وقد ا�ستطاعت كيانات م�سلحة دخول املخيم مرار ًا وتكرار ًا ،وغادر مدنيون املخيم يف كثري من الأحيان
لالن�ضمام �إلى كيانات م�سلحة .ي�ؤكد م�س�ؤولو بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �سر ًا �أن موقع حماية
املدنيني لن يكون قادر ًا على ال�صمود �أمام هجوم ع�سكري مكثف يف حالة وقوعه؛ وال متلك بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة املوارد الع�سكرية وال الإرادة ،بني قوات حفظ ال�سالم ،لإ�شراك
434
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أو احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
عو�ض ًا عن ذلك ،ف�إن قوات حفظ ال�سالم التابعة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان توفر حماية
رمزية .فمن �ش�أن مهاجمة موقع حماية املدنيني جلب �إدانة دولية ،وقد ت�ؤدي �أي حالة وفاة و�سط قوات
حفظ ال�سالم من غري جنوب ال�سودان �إلى �إبعاد احلكومة �أو املتمردين عن املجتمع الدويل .ومع �أنه مل
ُيعترب �ضروري ًا �شن تدخالت يف حماولة لإنقاذ �أرواح املدنيني يف جنوب والية الوحدة ،ف�إن القيمة املعلقة
بحياة قوات حفظ ال�سالم �أنقذت العديد من الآالف.
�أظهرت العديد من قوات حفظ ال�سالم يف موقع حماية املدنيني يف ربكونة مواقف �شجاعة وال �شك يف
�أن موقع حماية املدنيني قد انقذ العديد من الأرواح .كما �أنه مل يكن لأي طرف حافز كاف ملهاجمة موقع
حماية املدنيني .وبد ًال من �أن يكون املوقع مكان ًا �آمن ًا بعيد ًا من �أن ت�صله �شرارة احلرب� ،أ�صبح جزء ًا من
�صراع يحاول طرفيه ال�سيطرة على حتركات الأ�شخا�ص واملوارد.
قبل الهجوم اجلنوبي يف عام  ،2015انتقل النا�س �إلى اجلنوب من مركز حماية املدنيني مع املواد
الغذائية ،التي ح�صلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة على بع�ض منها� 435.أن حقيقة �أن
منظمات العون الإن�ساين التي تقوم بتوزيع املواد الغذائية داخل موقع حماية املدنيني ولي�س يف بانتيو ،قد
فتح الباب التهام موقع حماية املدنيني باالنحياز .ومن حيث املبد�أ ،ف�إنه ال ميكن �إلقاء اللوم على عمال
الإغاثة الإن�سانية عن هذا الو�ضع .فال يقدم �أي طرف من الطرفني كثري تقدير للحياد ف�إذا مت مث ًال ،توزيع
املواد الغذائية والإمدادات يف املناطق التي ت�سيطر عليها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة،
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ف�سوف تعترب احلكومة  -التي ال تفرق بني اجلنود واملدنيني� -أن هذه املعونة متثل انحياز .ويف حرب
تدور رحاها حول اخلدمات اللوج�ستية والإمدادات ،ف�إن ف�ضاءات مثل موقع حماية املدنيني � -أو �إنزاالت
الأغذية الإن�سانية – ينظر �إليها كم�ستودعات دعم احتياطي حمتملة �أو �سل�سلة امدادات حمتملة.
ظهرت توترات بني احلكومة ومنظمات الإغاثة الإن�سانية فيما يتعلق مبوقع حماية املدنيني يف ربكونة.
ففي عام � ،2014أطلقت �سلطات الدولة دعوات متكررة �إلى توزيع املواد الغذائية يف مدينة بانتيو نف�سها.
يف �أكتوبر /ت�شرين الأول من نف�س العام ،قامت منظمات الإغاثة بتقييم االحتياجات الإن�سانية .و�أفاد
�أحد عمال منظمة غري حكومية كان حا�ضر ًا يف ذلك التقييم �أنه كان هناك وجود ع�سكري كبري ،وكان
الأفراد الع�سكريني يلقنون املدنيني الذين جتمعوا للتقييم ما يقولون .ومبا �أنه مت تقوي�ض مبد�أ احلياد،
فقد ان�سحبت عدة منظمات �إن�سانية ،يف حني نظمت وكاالت الأمم املتحدة عملية �إنزال واحدة للمواد
الغذائية 436.و�أ�صرت احلكومة على تقدمي كميات مت�ساوية من املواد الغذائية لبانتيو وملوقع حماية املدنيني؛
ويف هذا الوقت ،مل تكن بانتيو ت�أوي �أي من املدنيني ،بل ت�أوي جنود وبع�ض عائالتهم (بينما كانت هناك
عائالت ع�سكرية �أخرى يف موقع حماية املدنيني).
مار�ست احلكومة �أي�ض ًا مقدار ًا كبري ًا من ال�ضغط على الأمم املتحدة لإغالق مواقع حماية املدنيني.
ففي  9مار�س� /آذار  ،2015طلب غوين مونيتويل من املواطنني يف والية الوحدة العودة من موقع حماية
املدنيني يف جوبا ،وطلب �أي�ض ًا من املدنيني مغادرة موقع حماية املدنيني يف ربكونة .وقد دعا كري املدنيني
مرار ًا وتكرار ًا �إلى مغادرة مواقع حماية املدنيني 437.ولدى حكومة جمهورية جنوب ال�سودان عدة دوافع
لتطلب من النا�س ترك موقع حماية املدنيني .فالأمر يبدو وك�أنه كارثة عالقات عامة للحكومة �أن يطلب
�أكرث من � 200.000شخ�ص ًا احلماية من الوالية التي ُيفرت�ض فيها �أن حتميهم .وقامت مواقع حماية
املدنيني هي �أي�ض ًا بتوزيع امل�ساعدات ب�شكل مركزي ،و�إذا كان على النا�س ترك املوقع ،ف�سيكون �سه ًال
ال�سيطرة على تدفق امل�ساعدات ،كما حاولت �أن تفعل احلكومة يف بانتيو يف �أكتوبر /ت�شرين الأول .2014
�أخريا ،ف�إن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان قد اقتنعت ب�أن العديد من النا�س داخل موقع حماية املدنيني
هم من املتمردين ،و�أن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان تقوم بحمايتهم.
يوجد داخل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان تردد من االعرتاف ب�أن مواقع حماية املدنيني هي
نف�سها ف�ضاءات �ضمن �ساحة احلرب� ،أو يف التفكري يف م�ستقبل هذه املواقع على املدى الطويل .ويف جوبا،
بانتيو ،وملكال ،و�صف �أفراد بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان الذين �أجرى معهم م�شروع م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية مقابالت حتدثوا عن مواقع حماية املدنيني وو�صفوها ب�أنها متثل خماطر على موظفي
الأمم املتحدة؛ وهم يخافون من �أن ي�ؤدي �أي هجوم على موقع حماية املدنيني �إلى عنف �ضد �أفراد بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان 438.ولأن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ت�صر على �أن املخيمات
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م�ؤقتة ،فقد و�ضع �أولويات بو�صول طبي عاجل ولكنها مل تخطط لطرق جعل املخيمات �أماكن م�ستدامة
439
للعي�ش ،مثل توفري فر�ص العمل �أو الزراعة.
لي�س من الوا�ضح بعد ما �إذا كانت مواقع حماية املدنيني �ستكون من�ش�آت م�ؤقتة �أم ال .فمنذ توقيع اتفاق
ال�سالم يف � 26آب � /أغ�سط�س  ،2015وعدد الأفراد الذين فروا �إلى موقع حماية املدنيني يف ربكونة يف
تزايد كبري ب�سبب هجمات امليلي�شيات املوالية للحكومة يف اجلنوب؛ فقد و�صل �أكرث من � 1000شخ�ص يف
الأ�سبوع الثاين من �أكتوبر /ت�شرين الأول  2015وحده .وحتى لو توقفت العدائيات الع�سكرية الن�شطة،
يظل من غري الوا�ضح ما �إذا كان �سيتوفر �أمن كاف خلروج جماعي من املخيم .فم�ستوى م�شاعر العداء
بني العديد من املجموعات املختلفة يف الوالية مرتفع جد ًا بحيث �سيبقى الو�ضع الأمني متوتر ًا للغاية يف
امل�ستقبل املنظور.
عالو ًة على ذلك ،كلما طال بقاء النازحني يف املخيم ،كلما �أ�صبح م�أهو ًال ب�شكل �أكرب ،وكلما تركزت
املزيد من الأن�شطة التجارية هناك .ومي ّثل خميم ييدا مثا ًال مفيد ًا .فرغم �أن املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني كانت تهدف يف البداية �إلى نقل النا�س من ييدا �إلى �أجوان غثوك لأ�سباب �أمنية،
ف�إن ييدا الآن �سوق مزدحمة و�صار دون �شك� ،أكرب مركز جتاري يف والية الوحدة� .أما مدينة بانتيو التي
كان تنب�ض باحلياة �سابق ًا قد �صارت الآن مغفرة ،وتهدم بنيانها �إلى حدٍ كبري .وغالب ًا ما ي�شري النازحني
440
�إلى موقع حماية املدنيني الذي يعي�شون فيه با�سم «بانتيو اجلديدة».
على الرغم من ميل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان للتخطيط ،ف�إن من املالحظ فيما يتعلق
مبوقع حماية املدنيني يف بانتيو� ،أن البعثة كانت تفاعلية �إلى حدٍ كبري .فمنذ بدايتهُ ،ف ِر�ض املخيم على
الأمم املتحدة عن طريق تدفق املدنيني .ومنذ ذلك احلني ،جعل النازحون ،ب�شكل متزايد ،من مع�سكراتهم
منازل لهم  -بانتيو م�صغرة يف و�سط بانتيو ع�سكرية ،تتولى بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
حمايتها .لذا ،بينما كان موقع حماية املدنيني جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ديناميات النزاع يف والية الوحدة منذ
اندالع احلرب ،ف�إنه قد ال يزال ي�شكل جزء ًا من ال�سالم.
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 -5احلياة عرب احلدود :العالقات بني ال�سودان وجنوب ال�سودان
خالل احلرب الأهلية

عالقات اجلبهة الثورية ال�سودانية مع جنوب ال�سودان حتى دي�سمرب /كانون الأول 2013
منذ نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2011قامت اجلبهة الثورية ال�سودانية بتوحيد احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال ،التي تقاتل يف جنوب كردفان والنيل الأزرق مع ثالث جماعات دارفورية رئي�سية
متمردة؛ وهي بهذا ،متثل �إجناز ًا غري م�سبوق يف تاريخ طويل من التمرد املجز�أ يف ال�سودان .وعلى الرغم
من االنق�سامات الداخلية امل�ستمرة ،على م�ستوى كل من ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية الع�سكرية ،فقد جنحت
اجلبهة الثورية ال�سودانية ب�شكل متزايد يف منا�صرة �أجندة وطنية .وقد حتقق هذا الإجناز �إلى حدٍ كبري
ب�سبب �سل�سلة من الأحداث الإقليمية التي ،يف حني تت�سم من حيث املبد�أ بتح�سن يف اال�ستقرار الإقليمي،
�أثارت بالفعل جتديد �أو انت�شار ال�صراعات.
كان �أهم حدث من هذه الأحداث هو ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف عام  .2011ففي حني مل تعار�ض
اخلرطوم االنف�صال ،ف�إنها مل تكن م�ستعدة للتنازل عن ال�سلطة �أو تقدمي تنازالت �إقليمية يف «املناطق
الثالث» يف �أبيي وجنوب كردفان �أو النيل الأزرق حيث بقيت �أحكام اتفاق ال�سالم ال�شامل بدون تنفيذ
ب�شكل كبري؛ ومل ترتاجع عن موقفها فيما يتعلق بدارفور حيث كانت وعود اتفاق ال�سالم ال�شامل «ب�سالم
�شامل» قد ُولدت ميتة .لقد ا�ست�ؤنفت احلرب لأول مرة يف �أبيي وجنوب كردفان ،قبل االنف�صال ب�أ�سابيع
قليلة -يف مايو�/أيار ويونيو/حزيران  ،2011على التوايل؛ واندلعت مرة �أخرى يف والية النيل الأزرق بعد
ذلك بوقت ق�صري يف �سبتمرب�/أيلول .2011
كان ا�ستقالل جنوب ال�سودان وما �صحبه من ا�ستئناف للحرب يف جنوب كردفان والنيل الأزرق
�أي�ض ًا مبثابة فر�صة رئي�سية – ورمبا انعا�ش حياة  -للمجموعات املتمردة يف دارفور ،التي �سعت لإيجاد
قواعد خلفية جديدة ودعم �أجنبي منذ التقارب بني ت�شاد وال�سودان عام  2010الذي �أ�سفر عن طردهم
من ت�شاد .بقيت ليبيا داعمة لها ،ولكن لي�س كقاعدة خلفية ،حتى �سقوط القذايف يف عام  .2011بيد
�أن جنوب ال�سودان كان قد �صار يف ذلك الوقت �أف�ضل مكان للعثور على جلوء ،ال �سيما منذ ازدياد ثقة
جوبا يف �أن اخلرطوم لن جتر�ؤ على معار�ضة االنف�صال املدعوم من املجتمع الدويل .ومع ا�ستئناف
احلرب يف منطقتني :جنوب كردفان والنيل الأزرق� ،أ�صبحت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال و�سيط ًا �إ�ضافي ًا بني متمردي دارفور وجوبا ،بقدر ما كانت جوبا �أي�ض ًا رابط ًا قوي ًا بني احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ومتمردي دارفور ،مما دفع متمردي دارفور �إلى االن�ضمام �إلى
اجلبهة الثورية ال�سودانية .و�أخري ًا ،كانت جوبا �أي�ضا و�سيط ًا بني اجلبهة الثورية ال�سودانية و�أوغندا،
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اجلدول  2جمموعة مزاعم خمتارة وجهتها اخلرطوم �إلى جوبا	
االتهام
�إيواء زعماء �سيا�سيني وقوات من
املعار�ضة ال�سودانية امل�سلحة على
�أر�ض جنوب ال�سودان
معاجلة جرحى من املتمردين
ال�سودانيني
�إبقاء جنود من ال�شمال ،مبن
فيهم قوات احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال على
ك�شف رواتب اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان يف جنوب
ال�سودان

تزويد وقود حلركات التمرد
ال�سودانية
تقدمي تدريب ع�سكري ومعدات
بالإ�ضافة �إلى الغذاء ،للجبهة
الثورية ال�سودانية ،والعمل كقناة
لنقل الدعم الأوغندي للجبهة
الثورية ال�سودانية.
االن�ضمام لقوات مع اجلبهة
الثورية ال�سودانية يف عمليات
ع�سكرية على احلدود ،مبا يف
ذلك يف الأرا�ضي ال�سودانية
اعتقال من�شقني من اجلبهة
الثورية ال�سودانية

ال�سياق
حدث هذا الن�شاط
ت�ستطيع جوبا �أن تتحجج ،مبا فعلته �أدي�س �أبابا عندما وجهت لها
حكومة جنوب ال�سودان مزاعم مماثلة بخ�صو�ص وجود متمردين من
جنوب ال�سودان يف �إثيوبيا ،ب�أن هذا التزام �إن�ساين
عند ا�ستقالل جنوب ال�سودان ،كان يوجد جنود �شماليني يف اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جنوب ال�سودان كما كانت هناك قوات من
اجلنوب يف جنوب كردفان والنيل الأزرق عند ا�ستئناف احلرب هناك.
و�أدى هذا الو�ضع �إلى ظهور م�س�ألة �شائكة تتعلق بـ”انف�صال” قوات
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان اجلنوبي وال�شمايل مما �سمح جلوبا
بتقدمي دعم “�شبه قانوين” للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.
و�شجع جنوب ال�سودان قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على
االن�ضمام �إلى �صفوف املتمردين ال�سودانيني مع االحتفاظ ب�أ�سلحتهم.
وذكرت تقارير �أن جوبا قامت بتحويل مبالغ ا�ستناد ًا �إلى ك�شف رواتب
�سابقة ،رغم �أنها لي�ست بال�ضرورة جلنود؛ و�إمنا يتم حتويل مبالغ
�إجمالية �إلى زعماء .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تكون جوبا قد قامت بتوفري
معدات ع�سكرية مبا فيه خالل فرتة يونيو /حزيران  2011الرئي�سية
عندما كانت الفرقة التا�سعة يف جنوب كردفان ال تزال جزء ًا من اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان لكنها كانت قد ا�ست�أنفت القتال.
يبدو �أن تزويد الوقود كان �أهم دعم لغارات اجلبهة الثورية ال�سودانية
يف الأرا�ضي املنخف�ضة ال�شمالية من جنوب جبال النوبة.
الدليل على هذه النقطة حمدود ،رمبا ب�سبب ا�ستيالء املتمردين على
كميات هامة من املركبات والأ�سلحة والذخرية من اخلرطوم يف جنوب
كردفان مما يقلل حاجتها �إلى دعم خارجي.
وقعت هذه الأن�شطة خا�ص ًة يف جوبا وهجليج يف .2012

متت االعتقاالت ،ال �سيما املن�شق عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
– �شمال تلفون كوكو وجمموعة من املن�شقني عن حركة العدل وامل�ساواة
بقيادة علي الوايف.

امل�صادر :غراميزي (� ،2013ص )66-61؛ غراميزي وتوبيانا (2012؛ � ،2013ص)49-46؛ 2013( ICG؛ )2015؛ مكوت�شني
(� ،2014ص)41
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التي �أ�صبحت على نحو متزايد بلد ًا م�ضيف ًا لزعماء اجلبهة الثورية ال�سودانية وملعار�ضني �سودانيني
�آخرين يف املنفى.
ً
ً
يف املقابل� ،أ�صبحت هذه الديناميات �سببا رئي�سيا للتوتر بني اخلرطوم وجوبا .حتى قبل ا�ستقالل
جنوب ال�سودان وت�شكيل اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كانت حكومة ال�سودان قد اتهمت �سلطات اجلنوب
بتقدمي الدعم ملتمردي دارفور وبانتهاك اتفاقية ال�سالم ال�شامل من خالل احلفاظ على وجتهيز قوات
�أكرث من ال�سموح بها يف املنطقة ال�شمالية .يو�ضح اجلدول  2قوائم اتهامات خمتارة وجهتها اخلرطوم
�ضد جوبا.
عملت ربكونة ،بالإ�ضافة �إلى باريانغ ،وبانيانغ وخميم الالجئني يف ييدا يف ال�شمال وجاو على احلدود
كقواعد ومراكز خلفية للدعم من جوبا للمتمردين ال�سودانيني .و�أ�شار �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان كان م�س�ؤوال عن املركبات وخمازن الأ�سلحة يف مقر الفرقة الرابعة يف ربكونة حتى دي�سمرب/
كانون الأول � 2013أنه كانت هناك �شحنات �شهرية .وقد ت�صل هذه ال�شحنات – التي كانت �أحيان ًا �شحنات
�أغذية و�أحيان ًا وقود – على �شكل  100برميل يف �شاحنة كبرية؛ وعلى �شكل �شحنات �أخرى تتكون من
� 100سيارة بك اب و�شاحنات ،رمبا حمملة بالزي الر�سمي وبذخرية و�أ�سلحة .وذكر �أن حتى قائد «القوة
امل�شرتكة» للجبهة الثورية ال�سودانية ،عبد العزيز احللو جاء من جبال النوبة �إلى ربكونة ،و�أن قادة حركة
441
العدل وامل�ساواة كانوا برفقته �أحيان ًا� ،إن مل ي�أتوا لوحدهم.
ذكرت تقارير �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال تلقت �شحنات مبا�شرة من الوقود
والأ�سلحة والذخرية كان ُيراد لها �أن ت�صل كل مكونات اجلبهة الثورية ال�سودانية .ويقول زعماء حركة
العدل وامل�ساواة �أنه بعد الهجمات الناجحة على �أم روابة يف �شمال كردفان و�أبو كر�شوال يف جنوب كردفان
يف مايو� /أيار  ،2013مل تقدم لهم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال امل�ساعدات التي كانوا
يحتاجونها ملوا�صلة القتال باجتاه مدينة الأبي�ض عا�صمة �شمال كردفان .ومل يوافق عبد العزيز احللو على
خطط حركة العدل وامل�ساواة بالتحرك بعيدا يف الأرا�ضي املنخف�ضة �شمال جبال النوبة؛ وبالتايل ف�إنه
منع حركة العدل وامل�ساواة من القتال هناك لوحدها مما ت�سبب يف نهاية املطاف يف �إحداث �صدع بني
احلركات .وبالتايل ،ف�إن «القوة امل�شرتكة» للجبهة الثورية ال�سودانية – التي حاربت فقط يف �أم روابة و�أبو
442
كر�شوال – مل حتارب �أبد ًا مرة �أخرى ،وطلب من حركة العدل وامل�ساواة االنت�شار خارج جبال النوبة.
يف �أغ�سط�س� /آب  ،2013عادت العالقات بني اخلرطوم وجوبا للتقارب ،حيث وافقت جوبا مرة �أخرى،
ح�سب التقارير مبزيد من ح�سن النية عما هو معتاد ،على قطع العالقات مع اجلبهة الثورية ال�سودانية.
لكن يبدو �أن دعم جنوب ال�سودان �إلى اجلبهة الثورية ال�سودانية قد ا�ستمر يف اجلزء الثاين من عام
2013؛ ولي�س وا�ضح ًا ما اذا كان الرئي�س كري على ا�ستعداد ملوا�صلة هذا الدعم �أو غري قادر على ال�سيطرة
على قادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان املحليني وال�سلطات املدنية ،مبا يف ذلك يف والية الوحدة .ووفق ًا
لقائد من قادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف والية الوحدة ،ف�إن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
هناك قام ب�إعطاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � 60سيارة الند كروزر يف  13دي�سمرب /كانون الأول
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مقاتل من حركة العدل وامل�ساواة من كردفان على احلدود بني والية الوحدة وجنوب كردفان © .2012 ،جريوم توبيانا
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 ،2013و  500برميل من الوقود يف  14دي�سمرب /كانون الأول  .2013وكان من املفرت�ض �أن تُقت�سم هذه
املوارد مع احلركات الدارفورية ،وتلقت حركة العدل وامل�ساواة  20مركبة .وبعد اندالع احلرب يف جنوب
ال�سودان يف  15دي�سمرب /كانون الأول ،ندمت قيادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف والية الوحدة،
التي ان�شقت وان�ضمت �أجزاء كبرية منها �إلى املعار�ضة بعد ذلك بوقت ق�صري ،على عدم احتفاظها
باملركبات والوقود .ويف  17دي�سمرب /كانون الأول ،مت ب�شكل متكرر رف�ض مبعوثي احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال يف بانتيو .ويف الأ�شهر التي تلت ذلك ،كانت جلميع �أطراف حرب جنوب ال�سودان
�أ�سباب وجيهة للحفاظ على �إمدادات كان يف املا�ضي �سيتم اقت�سامها مع املتمردين ال�سودانيني (جريز،
443
�ص. )2014 ،21
ومع ذلك ا�ستمرت العالقات وميكن القول �أن اجلبهة الثورية ال�سودانية وجدت يف ال�صراع اجلديد يف
جنوب ال�سودان فر�ص ًة للحفاظ على عالقاتها مع جوبا .ونتيج ًة لذلك ،مل يدم التقارب بني جوبا واخلرطوم
طوي ًال .ففي �أواخر عام � ،2014أكدت اخلرطوم علن ًا اتهاماتها ب�أن جوبا كانت تدعم اجلبهة الثورية
ال�سودانية ،مدعي ًة �أن لديها «دلي ًال موثق ًا» على الرغم من عدم تقدميها �أي دليل (�سودان تربيون.)2014j ،
دور املتمردين ال�سودانيني يف جنوب ال�سودان

احلرب اجلديدة بني اجلبهة الثورية ال�سودانية وجنوب ال�سودان

عندما اندلعت احلرب اجلديدة يف جنوب ال�سودان ،مل تكن اجلبهة الثورية ال�سودانية واحلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة م�ستعدتني ملحاربة بع�ضهما البع�ض .حتى اعتقد البع�ض �إمكانية �أن تتحالف
قوى حركتي التمرد �ضد كال احلكومتني� ،إذ �سمح التعديل الوزاري الذي جرى يف منت�صف عام 2013
يف جوبا لبع�ض ال�سيا�سيني املوالني للخرطوم �أن يحلوا حمل �شخ�صيات مناوئة للخرطوم .وقد ان�ضمت
بع�ض هذه ال�شخ�صيات املناوئة للخرطوم الى مع�سكر املعار�ضة و�أ�صبحوا �أع�ضاء يف احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ومت اعتقال �أحد ع�شر من كبار �شخ�صيات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
من املنتقدين ل�سلفا كري عند اندالع ال�صراع يف دي�سمرب /كانون الأول  2013و�أ�صبحوا يعرفون با�سم
«املعتقلني الأحد ع�شر» .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،لعب حاكم والية الوحدة ال�سابق تعبان دينق ،الذي �أ�صبح
زعيم ًا رئي�سي ًا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،دور ًا رئي�سي ًا يف ا�ست�ضافة حركة العدل
وامل�ساواة يف واليته .ووفقا لرياك م�شار:
تربطنا� ،أنا وتعبان ،عالقات جيدة مع اجلبهة الثورية ال�سودانية لكنهم وقفوا مع كري ،لأن احلكومة
متلك املال وتقف �أوغندا خلفها� .أما نحن فلي�س لدينا ما نقدمه ]للمتمردين ال�سودانيني[ .لقد طلبت من
444
تعبان التحدث �إليهم ،ولكن دون جدوى.
�أقر زعماء اجلبهة الثورية ال�سودانية بالتحدث مع تعبان دينق يف حماولة ملنع االقتتال بني املتمردين،
لكن دون جدوى �أي�ض ًا 445.وقال �أحد ال�سيا�سني الدارفوريني ،والذي التقى يف وقت الحق بتعبان يف
اخلرطوم« :اعتقد �أنه با�ست�ضافته حلركة العدل وامل�ساواة يف بانتيو ،كان على حركة العدل وامل�ساواة دعم
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احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،وقد �شعر بخيبة �أمل كبرية» 446.وقال بيرت قديت ،مردد ًا
447
�صدى حتليل م�شار« :اجلبهة الثورية ال�سودانية مع كري لأننا ال منلك املال».
ثمة حوادث �صغرية ن�سبي ًا ،ال �سيما يف والية الوحدة ،دفعت اجلبهة الثورية ال�سودانية لالنخراط يف
�صراع جنوب ال�سودان ،و�سرعان ما ت�صاعد ليبلغ م�ستوى �أعمال عنف �أودت بحياة العديد من املدنيني
الذين كان ي�شتبه يف �أنهم �/أو اتهموا ب�أنهم موالني لأحد الطرفني.
يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013كانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال وحركة العدل
وامل�ساواة م�شغولتان �إلى حدٍ كبري بقتال هجوم اخلرطوم املعتاد الذي يقع يف املو�سم اجلاف يف جنوب
كردفان .وكما هو يف كل عام منذ عام  ،2011كان الهدف الرئي�سي من الهجوم قطع الطريق بني معاقل
املتمردين يف جبال النوبة وبني جاو يف الطرف ال�شمايل من والية الوحدة .ونتيجة خلالفات حركة العدل
وامل�ساواة مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال بعد معارك �أم روابة و�أبو كر�شوال ،تركت حركة
العدل وامل�ساواة جبال النوبة ثم �أن�ش�أت قاعدتها الرئي�سية على هذا الطريق ،يف املناطق املنخف�ضة .وقد
�أثبتت تكتيكاتها القتالية املتنقلة ،التي اعتمدت على توفر ال�سيارات� ،أهميتها يف الدفاع عن تلك القاعدة.
كانت قواعد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال بعيدة عن جنوب ال�سودان؛ وكان متمردو النوبة
�أقل اعتماد ًا على ال�سيارات ،و�أقل حاجة �إلى �إمدادات الوقود العادية من جنوب ال�سودان .ومع ذلك ،كانت
كلتا املجموعتني تدخل جنوب ال�سودان بانتظام بهدف احل�صول على �إمدادات الوقود.
يف �أواخر عام  ،2013كان للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال وحركة العدل وامل�ساواة بع�ض
الوجود يف �شمال والية الوحدة ،و�إن كان حمدود ًا .ويف بانتيو ،كان حلركة العدل وامل�ساواة �سيارة واحدة
فقط عند بدء النزاع؛ وقد ا�ستولت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة فيما بعد على ال�سيارة
دون قتال .ويقال �أي�ض ًا �أن �سلفا كري دعا عبد العزيز احللو يف بداية ال�صراع للم�ساعدة �إال �أن زعيم احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان– �شمال ،الأقرب �إلى معتقلي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،مل يرد لنحو
ع�شرة �أيام قبل �أن يظهر مي ًال �ضعيف ًا ن�سبي ًا لدعم جوبا .كانت حركة العدل وامل�ساواة �أكرث تقب ًال وا�شرتطت
448
�إقامة عالقات مبا�شرة مع جوبا بد ًال من الذهاب من خالل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.
عندما اندلع ال�صراع يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2013انق�سم اللواء  20للجي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان والفرقة الرابعة يف جاو املجاورة للقواعد اخللفية حلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
وحركة العدل وامل�ساواة ،بنف�س الطريقة التي انق�سمت فيها القوات يف مقر الفرقة الرئي�سي يف ربكونة.
كما ورد �أعاله ،ان�شق قائد لواء النوير� ،ستيفن بول بوك ،يف حني بقي نائبه بيرت بادينغ ،موالي ًا للحكومة،
و�سيطر على الدبابات واملدفعية ،ودفع املن�شقني بعيد ًا .ويف طريقهم �إلى ربكونة ،انتقلوا �إلى بانيانغ� ،شمال
باريانغ ،حيث كان للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال وحركة العدل وامل�ساواة تواجد قليل.
حارب املن�شقون النوير �ضد متمردين �سودانيني والجئني م�سلحني من النوبة حيث قتلوا بع�ض جنود
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال و�أجربوهم على �إخالء املكان .وعادت حركة العدل وامل�ساواة الحق ًا
�إلى القاعدة وكانت ال تزال ت�ستخدمها ،و�إن كان بدرجة حمدودة يف مايو� /أيار  .2015ثم قام �شباب الدينكا
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املحليني (ال�شباب) ،رغم �أن ح�شدهم مت م�ؤخر ًا ورغم عدم تدربهم قبل ن�شوب النزاع مثل (حر�س القطعان
449
امل�سلحني من الدينكا) يف والية واراب ،بدفع و�إخراج املن�شقني من جاو من مقاطعة باريانغ �إلى بانتيو.
بعد ذلك بوقت ق�صري ،يف �أواخر دي�سمرب /كانون الأول � ،2013أر�سلت حركة العدل وامل�ساواة 20-15
�سيارة من جنوب كردفان لت�أمني الوقود من حكومة جنوب ال�سودان يف مكان معتاد بالقرب من باريانغ.
ودون علمها بوجود حركة العدل وامل�ساواة ،قامت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بعدة
مئات من جنود امل�شاة املجهزين بعدد قليل من ال�سيارات مبهاجمة املنطقة وقاتلت حركة العدل وامل�ساواة
لأول مرة ،ومت احباط الهجوم ) .(ICG, 2015, pp.14-15وبعد ب�ضعة �أيام ،يف �أوائل يناير /كانون الثاين
 ،2014هاجمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا بالقرب من حقل نفط
والية الوحدة ت�صادف وجود قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وحركة العدل وامل�ساواة هناك (راجع
اخلارطة  .)6و�ساعدت نف�س مركبات حركة العدل وامل�ساواة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان مر ًة �أخرى
ل�صد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ثم رافقت القوات احلكومية يف ا�ستعادتها بانتيو
يف  10يناير /كانون الثاين (م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري� ،ص.)2015; 2014a; ICG ،15
واعرتف م�س�ؤول حكومي حملي �أن حركة العدل وامل�ساواة قاتلت �أي�ض ًا جنب ًا �إلى جنب مع اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان يف باناكوا�ش يف  21يناير /كانون الثاين ودفعت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة حتت قيادة ماكال كول �إلى الغرب من ليوين ليوين .وقال �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحريرً 450
ال�سودان  -املعار�ضة �أن قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال كانت موجودة �أي�ضا.
وفق ًا لقائد من حركة العدل وامل�ساواة� ،أنه كان على حركة العدل وامل�ساواة ،فيما يتعلق با�ستعادة بانتيو يف
يناير /كانون الثاين ،كما يف كل حتركاتها مع القوات احلكومية� ،أن تلتزم يف املعارك ب�أوامر اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان الذي كان عليه �إر�سال جنود امل�شاة ،بد ًال من ال�سيارات ،يف اجلبهة ،تتبعهم الدبابات
واملدفعية وجنود م�شاة �آخرين حلمايتهم ،ثم ت�أتي املقرات املتنقلة ،التي ت�ضم ال�ضباط واملركبات ،و�أخري ًا
ي�أتي املزيد من جنود امل�شاة ،الذين يقومون بحماية م�ؤخرة الطابور .وكما �أ�شار ذلك القائد ،ف�إن دور حركة
العدل وامل�ساواة خالل عملية بانتيو كان يتناق�ض تناق�ض ًا �صارخ ًا مع التكتيك املعتاد لدي املجموعة ب�إر�سال
املركبات �أو ًال وعليها ال�ضباط؛ وعند ان�ضمام قوات حركة العدل وامل�ساواة �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ،لعبت حركة العدل وامل�ساواة جزء ًا حمدود ًا اقت�صر على «حماية» تقدم القوات با�ستخدام املدفعية
451
املركبة واملحمولة على �سياراتهم ،جزئي ًا لإظهار الت�ضامن مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
كانت قوات �أخرى من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،مبا فيها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال،
وف�صيلي جي�ش حترير ال�سودان بقيادة ميني ميناوي (جي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي) وعبد الواحد
حممد نور (جي�ش حترير ال�سودان  -عبد الواحد حممد نور) ،موجودة يف بانتيو ُبعيد ا�ستعادتها يف يناير/
كانون الثاين .وقد ورد �أنه وبتاريخ  10يناير /كانون الثاين  ،2014انطلقت ثمانية �سيارات تابعة للحركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال يف طريقهما الى ربكونة لنهب �سيارات ووقود ،ب�إذن من القائد الأعلى للحركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال جلبال النوبة ،جقود مكوار مراده ،لكن بدون �إذن من عبد العزيز احللو.
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جرت العملية يف �سياق التناف�س املتزايد على القيادة بني عبد العزيز ،الذي تعر�ض النتقادات متكررة
لعدم كونه من النوبة والقتال من �أجل �أجندة وطنية بد ًال من �أجندة حملية ،والقائد الأعلى للنوبة الأ�صغر
منه 452.يف �أغ�سط�س� /آب  ،2015مت تعيني جقود مكوار مراده رئي�س لهيئة الأركان العامة للجي�ش /احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ليحل حمل عبد العزيز احللو الذي �أ�صبح «نائب نائب رئي�س اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ال�سودان (اجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.)2015 ،
بعد ا�ستعادة بانتيو يف يناير /كانون الثاين ،ذكرت تقارير �أن قوات ًا من اجلبهة الثورية ال�سودانية
وحركة العدل وامل�ساواة وجي�ش حترير ال�سودان  -عبد الواحد حممد نور ورمبا مركبات احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،رافقت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف حتركه نحو اجلنوب
ال�ستعادة جنوب والية الوحدة حتى لري .و�أح�ضرت حركة العدل وامل�ساواة نحو  30مركبة من ال�شمال
لتعزيز املركبات الع�شرين املوجودة يف بانتيو وحتركت باجتاه اجلنوب بخم�سني �سيارة .ووفق ًا مل�س�ؤولني
من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ومدنيني ،ف�إن � 40سيارة تابعة حلركة العدل وامل�ساواة
وبع�ض �شاحنات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال دخلت مدينة لري مع اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان يف  1فرباير� /شباط  453 .2014و�أو�ضح �ضابط من جي�ش حترير جنوب ال�سودان �أن
�سيارات حركة العدل وامل�ساواة كانت مفيدة لنقل قواتهم ب�سرعة« :لقد دعونا حركة العدل وامل�ساواة
لأننا نفتقر لل�شاحنات للتحرك جنوب ًا» 454.وذكر �شهود عيان �أي�ض ًا �أن حركة العدل وامل�ساواة ا�ستخدمت
املركبات لال�صطدام عمد ًا باجلنود �أو املدنيني وهي ت�سري ب�سرعة عالية .ووفق ًا ل�شاهد عيان يف لري،
كان مقاتلو حركة العدل وامل�ساواة يطلقون النار بكثافة – ال ي�ستهدفون الب�شر ،و�إمنا يطلقون النار يف
455
كل مكان».
�إن متمردي دارفور م�شهورون بنمط غاراتهم اخلاطفة من على �سيارات بيك �أب تويوتا املزودة ب�أ�سلحة
ثقيلة .وكما الحظ �أحد قادة حركة العدل وامل�ساواة« ،نحن قوة متحركة ونحتاج �إلى منطقة مفتوحة .وتُعترب
ال�سرعة �إحدى �أ�سلحتنا ،بالإ�ضافة �إلى �إثارة غبار و�إطالق نار مكثف» .ويف املقابل ،يعتمد املتحاربون
يف جنوب ال�سودان ،مثل اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان القدمي واحلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال على املزيد من تكتيكات امل�شاة واملدفعية التقليدية لأن ال�سيارات حم�صورة بنحو كبري
على نقل ق�سم من جنود امل�شاة الكثريين ،وهو ما يعك�س تكتيكات القوات امل�سلحة ال�سودانية .بينما �سمحت
هذه االختالفات التكتيكية حلركة العدل وامل�ساواة لتكملة م�شاة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال يف جنوب كردفان ،ف�إنها ت�سببت يف �إحداث توتر داخل اجلبهة الثورية ال�سودانية .وبكلمات على
ل�سان �أحد زعماء حركة العدل وامل�ساواة:
عندما �شكلنا القوة امل�شرتكة للجبهة الثورية ال�سودانية ]للهجوم على �أم روابة و�أبو كر�شوال يف عام
 ،[2013كانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال خائفة من �أن تفقد الأ�سلحة الثقيلة لو و�ضعتها
على املركبات ،لكننا متكنا من �إقناعهم .نحاول تغيري احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،لكن
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دون �إحراز تقدم كبري.

 160م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

يعزو �ضابط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان اعتمادهم على حركة العدل وامل�ساواة �إلى تكتيكات
املجموعة املتنقلة و�سرعتها والن�شر التدريجي لقواتها يف املناطق املنخف�ضة بني جبال النوبة واحلدود
ال�سودانية اجلنوبية منذ منت�صف عام  ،2013ال �سيما ب�سبب التوترات بينها وبني قوات احلركة ال�شعبية
457
لتحرير ال�سودان – �شمال.
و�أفاد �شهود عيان وناجون من هجمات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جنوب والية الوحدة بني يناير/
كانون الثاين و�إبريل /ني�سان � 2014أن ثمة مقاتلني �سودانيني كانوا موجودين يف ذلك الوقت جنب ًا �إلى جنب
مع قوات الدينكا والنوير احلكومية على الرغم من عدم متكنهم من التعرف على جمموعات حمددة .وذكر
�أحد ال�شهود �أنه يف �إبريل /ني�سان ،يف لري ،قام ثالثة من املقاتلني ال�سودانيني ب�إعدام �سبعة مدنيني من
النوير الذين جاءوا �إلى املدينة للح�صول على املواد الغذائية والذين مت اال�شتباه ب�أنهم «متمردين» 458.وذكر
�شهود عيان من جنوب والية الوحدة من الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية وهيومان رايت�س ووت�ش وبعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو وقوع �أعمال دمار ونهب و�إعدام مدنيني واغت�صاب �شاركت فيها
حركة العدل وامل�ساواة ،ب�شكل عام ،مع القوات احلكومية (منظمة العفو الدولية� ،2014 ،ص22و28؛ هيومان
رايت�س ووت�ش2014 ،؛ يونيمي�س2014 ،ب� ،ص  45و  459.)50وت�شري هيوامن رايت�س ووت�ش ،بحذر �أكرب من بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان� ،إلى حركة العدل وامل�ساواة «كمتمردين دارفوريني يو�صفون عاد ًة بحركة
العدل وامل�ساواة» �أو «تورا بورا» – لقب ُيطلق ب�شكل �شائع للمتمردين الدارفوريني؛ وحتددهم منظمة العفو
الدولية بحركة العدل وامل�ساواة �أو «القوات الدارفورية» �أو «الدارفوريني» 460.وقد اعرتفت حركة العدل بحالة
اغت�صاب من قبل �أحد مقاتليها ،زاعم ًة �أنه جمند جديد تعر�ض لل�ضرب وال�سجن وا�ستبعد من احلركة يف
وقت الحق .كما �أكدت حركة العدل وامل�ساواة �أن قواتها قاتلت ،يف �إحدى املنا�سبات ،قوات اجلي�ش ال�شعبي
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لتحرير ال�سودان من الدينكا ملنعهم من اغت�صاب ن�ساء النوير يف لري يف .2014
هناك تناق�ضات يف روايات خمالفات ارتكبها مقاتلون �سودانيون .ويقول بع�ض ال�شهود �أن مقاتلي الدينكا
والدارفوريني قد ارتكبوا معظم االنتهاكات ،مو�ضحني �أن الدينكا فقط هم من قاموا باختطاف ن�ساء .والحظ
�آخرون �أن الدارفوريني ركزوا على نهب ال�سيارات والوقود /مما �أثار ردود فعل غا�ضبة من بع�ض �ضباط
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وقوات النوير املوالية للحكومة .وذكر البع�ض �أن جنود النوير املوالني للحكومة
�شاركوا �أي�ضا يف انتهاكات ولعبوا دور ًا رئي�سي ًا يف توجيه قوات �أخرى .ويقول كثريون �إن القوات املختلفة ظلت
تعمل مع بع�ضها البع�ض 462.فقد ورد على �سبيل املثال� ،أن جنود ًا من حركة العدل وامل�ساواة واحلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال �شاركوا مع قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وبوجلانغ يف هجوم  29فرباير/
�شباط على بر عندما �أ�ضرمت القوات احلكومية النار يف منازل مدنيني وقتلوا �أحد املدنيني 463.وقد اعرتف
بابيني مونيتويل ب�أن «حركة العدل وامل�ساواة مل تكن وحدها و�إمنا كانت دائم ًا مع قواتنا» 464.وكان جنود اجلبهة
الثورية ال�سودانية ،جزئي ًا على الأقل ،حتت قيادة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
قال م�س�ؤولو بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،الذين مل ي�ستطيعوا �إجراء التحقيق يف جنوب
والية الوحدة قبل يونيو /حزيران � ،2014أنهم �سجلوا اتهامات نهب متطابقة وقعت على �أيدي مقاتلني
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دارفوريني ولكن «ال يوجد دليل وا�ضح بوقوع اغت�صاب 465.وتفيد �شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية
ب�أن» املقاتلني الدارفوريني» كانوا يركزون ب�شكل خا�ص على نهب ال�سيارات عموم ًا ،هم وقوات اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان (منظمة العفو الدولية .)2014 ،وذكر �شهود حمليون �أي�ض ًا� ،أن بع�ض القوات
“ال�سودانية” مثلها مثل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان كانت قد ارتكبت فظائع بينما كان البع�ض
466
م�ساعد ًا يف نقل بع�ض النوير النازحني باجتاه بانتيو يف �سياراتهم.
ويف مار�س� /آذار  ،2014قدمت حركة العدل وامل�ساواة املزيد من الدعم غري املبا�شر جلهود جوبا
يف والية �أعايل النيل :فقد قدّمت ثالثة مدافع م�ضادة للطائرات حممولة على �سيارات للجي�ش ال�شعبي
467
لتحرير ال�سودان يف ربكونة ،حيث مت نقلها جو ًا �إلى حقول النفط يف بالوي�ش يف �أعايل النيل.
يف �أواخر �شهر مار�س� /آذار ،كان لدى حركة العدل وامل�ساواة نحو � 20سيارة يف بانتيو و  30يف باريانغ.
ويف الأ�سبوع الأول من �إبريل /ني�سان ،وهو الوقت الذي هطلت فيه الأمطار لأول مرة ،غادر املقيمون يف
بانتيو �إلى باريانغ ،تاركني خلفهم خم�س �سيارات فقط للمقاتلني امل�صابني الذين كانوا يتلقون العالج
يف بانتيو .وقد �أفادت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وم�صادر �أخرى �أن احلركة ال�شعبية
حترير ال�سودان  -املعار�ضة كانت على علم برحيل حركة العدل وامل�ساواة وبت�أخر و�صول التعزيزات
و�إمدادات القوات احلكومية املدافعة عن املدينة ،وبالتايل اختارت بدقة هذا الوقت ل�شن هجوم على
املدينة مر ًة �أخرى .ويف � 7إبريل /ني�سان ،ق�صفت املقاتالت ال�سودانية قوات حركة العدل وامل�ساواة يف
منطقة بانيانغ �شمال باريانغ وهي يف طريقها �إلى جنوب كردفان؛ حيث دمرت طائرة �أنتونوف وثالث �أو
468
�أربع مقاتالت نفاثة حمملة بالذخرية.
يف � 10إبريل /ني�سان ،مت �إبالغ قوات حركة العدل وامل�ساواة يف باريانغ بتحركات احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من احلدود ال�سودانية نحو بانتيو وا�ستعدتا ملحاربتهم يف باريانغ ،لكن قوات
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة حتركت نحو اجلنوب الغربي من باريانغ جتنب ًا ملواقع حركة
العدل وامل�ساواة .ويف � 15إبريل /ني�سان ،عندما هاجمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
بانتيو-ربكونة ،متكنت قوات حركة العدل وامل�ساواة التي كانت ال تزال يف املدينة من �شق طريقها �إلى
باريانغ وهي حتمل معها نحو  60مدني ًا من الدارفوريني والدينكا على منت �سياراتها 469.و�أفادت بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان يف اليوم التايل بوجود حركة العدل وامل�ساواة وقوات جي�ش حترير ال�سودان (دون
حتديد ف�صائل جي�ش حترير ال�سودان) .وكانت هذه املرة الأولى التي ر�صدت فيها بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان تواجد جلي�ش حترير ال�سودان يف والية الوحدة على الرغم من وجوده هناك من قبل .وتقول
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أن حركة العدل وامل�ساواة واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
470
– �شمال عادتا ب�سرعة �إلى منطقة بانتيو مل�ساعدة احلكومة على ا�ستعادة املدينة.
وكما الحظ رياك م�شار« ،ف�إن الدارفوريني كانوا ناجحون يف البداية ،ثم حققت قواتنا ]ابتداء من
�إبريل /ني�سان  [2014بع�ض النجاح يف ن�صب كمائن ل�سياراتهم» 471.و�أ�شار بيرت قديت �إلى �أن «حركة
العدل وامل�ساواة ال تنخرط و�سط املخاطر» .و�أ�ضاف قائ ًال« :لقد جلبنا املزيد من قذائف الآر بي جي
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لتدمري �سياراتهم واال�ستيالء على املزيد منها» 472.ويف � 23إبريل /ني�سان ،عادت قافلة من �سيارات حركة
العدل وامل�ساواة بقيادة عبد الرحمن جمعة� ،أحد قادة امل�سريية ،من باريانغ نحو بانتيو لكنها تعر�ضت
لكمني من قبل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف ماجنا .و ُقتل يف الكمني بع�ض مقاتلي
حركة العدل وامل�ساواة ،من بينهم جمعة ،ومت اال�ستيالء على بع�ض ال�سيارات (م�شروع التقييم الأ�سا�سي
للأمن الب�شري .)2014c ،ويف � 27إبريل /ني�سان� ،صدّت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
هجوم ًا ملقاتلي حركة العدل وامل�ساواة وامل�سريية رغم �أنه لي�س وا�ضح ًا ما �إذا كان مقاتلو امل�سريية ينتمون
�إلى حركة العدل وامل�ساواة �أم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال �أم �إلى اجلي�ش ال�شعبي
473
لتحرير ال�سودان -ومت �أ�سر نحو ع�شرة �أ�سرى.
ً
ن�شرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف بيان لها� ،صورا جلثث و�أ�سرى ،عر�ضتهم
«كمتمردين من حركة العدل وامل�ساواة مت �أ�سرهم يف معارك خمتلفة» ،بالإ�ضافة �إلى �صور �سيارات زعمت
�إنها ا�ستولت عليها من حركة العدل وامل�ساواة .وزعمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أنها
قتلت �سبعة مقاتلني دارفوريني ،بينهم قائد ،مع اثنني من نوير بل ،يف بوا يف مار�س� /آذار .مل ي�ستطع
الثوار حتديد املجموعة التي ينتمي �إليها القائد امليت؛ وقد يكون بع�ض القتلى �أو الأ�سرى ينتمون �إلى بع�ض
مكونات اجلبهة الثورية ال�سودانية غري حركة العدل وامل�ساواة .وقد اعرتفت حركة العدل وامل�ساواة بجثة
واحدة من اجلثث امل�صورة وادعت ب�أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قد �أ�سرت منها ثالثة
�أو �أربعة �أ�سرى فقط بني بانتيو وثار جاث .وطلبت حركة العدل وامل�ساواة واجلالية ال�سودانية يف جوبا
املزيد من ال�صور و�إ�شارات حياة �أ�سرى ،وقدموا �أموا ًال �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
لإطالق �سراح الأ�سرى لكن دون جدوى .و�إجما ًال ،زعمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
�إنها �أ�سرت ع�شرة �أ�سرى من حركة العدل وامل�ساواة ،لكن �أ�صر �أحد �ضباط احلركة ال�شعبية لتحرير
474
ال�سودان  -املعار�ضة بقوله «مل ن�أخذ �أ�سرى ،خا�ص ًة من حركة العدل وامل�ساواة – فنحن نقتلهم».
لكن ،وفق ًا ل�ضابط �آخر ،ف�إن ع�شرة من املقاتلني ال�سودانيني مت �أ�سرهم يف جنوب توما بتاريخ � 27إبريل/
ني�سان و�أنه قد مت ت�سليمهم �إلى احلكومة ال�سودانية يف ت�شوين ،وهو �أول موقع �سوداين على احلدود �شمال
باناكوا�ش؛ من بينهم �ستة من امل�سريية و�أربعة من النوبة ،ولي�س وا�ضح ًا ما �إذا كانوا ينتمون �إلى حركة
العدل وامل�ساواة �أم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال �أم �إلى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
وكدليل �آخر على وجود حركة العدل وامل�ساواة ،ن�شرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �صورة
لوثيقة و�صفتها ب�أنها بطاقة هوية انتماء حلركة العدل وامل�ساواة يبدو �أنها �أعطيت لأحد امل�شاركني يف م�ؤمتر
حركة العدل وامل�ساواة عام  .2012وزعمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أي�ض ًا �إنها ا�ستولت
على عدد يرتاوح بني � 17 - 14سيارة من حركة العدل وامل�ساواة يف حقل نفط والية الوحدة و�إنها �أحرقت
ثالث �سيارات �أخرى بني ثار جاث وغويت؛ يف بيان ،ن�شرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة
فقط �صور ًا ل�سبع �سيارات ،يبدو �أن اثنتان منها لي�ستا حلركة العدل وامل�ساواة ،لكن اعرتف �ضباط من
حركة العدل وامل�ساواة �أنه مت اال�ستيالء على ال�سيارات الأخرى منهم .والحظ حمققون من م�سح الأ�سلحة
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وقت ما؛ مت اال�ستيالء عليها �أو التخلي
ال�صغرية �سيارتني �أخريني رمبا عادتا �إلى حركة العدل وامل�ساواة يف ٍ
عنها جميعها يف جنوب والية الوحدة وحمل بع�ضها �شارات حركة العدل وامل�ساواة .وزعم بيرت قديت �أن قواته
ا�ستولت على �ست �سيارات من حركة العدل وامل�ساواة يف توجنا يف �أعايل النيل يف مار�س� /آذار  2014بينما
كان يف طريقه من �أعايل النيل �إلى والية الوحدة؛ ويف وقت الحق يف مايو� /أيار ،متكنوا بني وانغي وتومور يف
475
مقاطعة مايوم ،من تدمري � 40سيارة �أخرى تعود �إلى قوة م�شرتكة من حركة العدل وامل�ساواة وبوجلانغ.
يف �أوائل عام  ،2016اعرتفت حركة العدل وامل�ساواة ب�أنها فقدت �أكرث من  80رج ًال يف جنوب ال�سودان
476
منذ دي�سمرب /كانون الأول  ،2013بالإ�ضافة �إلى بع�ض املركبات.
يف �أواخر �إبريل /ني�سان � ،2014أر�سلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،التي يبدو
�إنها �شاركت باحلد الأدنى حتى ذلك الوقت ،ب�إر�سال قوات �إلى اجلنوب مل�ساعدة احلكومة يف ا�ستعادة
ال�سيطرة على طريق مايوم  -بانتيو .ثم عادت قوات من جميع مكونات اجلبهة الثورية ال�سودانية �إلى
بانتيو لفرتة ق�صرية .ويف  9 – 8مايو� /أيار ،الحظت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو وجود
�أربع �شاحنات تنقل جنود من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال؛ وقد حددت خم�سة ع�شر �سيارة
على الأقل تنتمي �إلى حركة العدل وامل�ساواة ،و�سيارتني �إلى جي�ش حترير ال�سودان  -دون حتديد الف�صيل.
واعرتف �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ب�أن قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال
477
وحركة العدل وامل�ساواة كانت موجودة يف بانتيو يف ذلك الوقت.
يبدو �أن احلركات الدارفورية قد �سحبت �إلى حد كبري قواتها منذ مايو� /أيار  ،2014من والية
الوحدة نحو منطقة بحر الغزال ،خا�ص ًة �إلى خور �شمام بالقرب من راجا يف والية غرب بحر الغزال.
وكان ال�سبب وراء الرتاجع يعود �إلى حدٍ كبري �إلى حقيقة �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال كانت �أقل ترحيب ًا ب�شكل متزايد لوجود قوات حركة العدل وامل�ساواة يف جبال النوبة .وبعيد ًا عن
اخلالفات التكتيكية ،ات�سعت الفجوة ب�سبب قدرة حركة العدل وامل�ساواة امل�ستمرة على جتنيد عدة مئات
من النوبة ،ال �سيما بف�ضل عالقاتها مع عبد الباقي غرفة مفو�ض احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال مبحلية الربام يف جنوب كردفان .وهو �سيا�سي �إ�سالمي من النوبة ،تر�أ�س خلية �سرية تابعة حلركة
العدل وامل�ساواة يف جنوب كردفان منذ عام  ،2002ومت ابعاده من احلركة ب�سبب عالقاته امل�ستمرة
بحركة العدل وامل�ساواة؛ ثم ان�ضم �إلى اخلرطوم يف عام  .2012وفق ًا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
– �شمال ،ف�إن تعبان دينق دعم ك ًال من حركة العدل وامل�ساواة وغرفة بينما كان حاكم ًا لوالية الوحدة
478
). (De Alessi, 2015, p.58
يف  12مايو� /أيار ،بعد �أول هطول للأمطار ،ان�سحبت حركة العدل وامل�ساواة من بانتيو باجتاه تور �أبيود،
ثم باجتاه مايوم�’ ،شمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال‘ .وقال رياك م�شار وبيرت قديت �إن متمردين
دارفوريني قاتلوا قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة  -املن�شقة من واو  -يف منطقة راجا.
ويف �شهر فرباير� /شباط  ،2015بح�سب بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،وقعت حوادث �إطالق
نار بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وحركة العدل وامل�ساواة يف مدينة راجا .وقد ا�ستهدف الق�صف
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اجلوي ال�سوداين حركة العدل وامل�ساواة يف  2نوفمرب /ت�شرين الثاين ويف  31دي�سمرب /كانون الأول يف
خور �شمام 479.كما وا�صل طريان اخلرطوم ا�ستهدافه متمردي اجلبهة الثورية ال�سودانية يف غرب و�شمال
بحر الغزال يف �شهر �إبريل /ني�سان عام  ،2015كما ا�ستهدف القواعد اخللفية للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال يف مقاطعة مابان بالقرب من احلدود مع والية النيل الأزرق ،مبا يف ذلك يف نوفمرب/
ت�شرين الثاين  ( 2014غريتوجن 2014 ،؛ �سودان تربيون.)2015k ،
ويف يناير /كانون الثاين  ،2015بينما كانت قوات اخلرطوم تقرتب من كاودا ،العا�صمة الرمزية
حلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف جبال النوبة ،طلبت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال دعم ًا من حركة العدل وامل�ساواة امللزمة ب�إر�سال بع�ض القوات من بحر الغزال لكن احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان � -شمال متكنت من �صد املهاجمني قبل و�صول حركة العدل وامل�ساواة .ثم عادت قوات
حركة العدل وامل�ساواة ’ح�سب ما تقول التقارير‘ �إلى باريانغ ومقاطعة مايوم م�ستعدة مل�ساعدة جوبا عندما
حاولت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة اال�ستيالء مر ًة ثانية على حقل نفط والية الوحدة
وهددت با�ستعادة بانتيو (م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري 480.)2015a ،و�أبلغ م�س�ؤول يف حكومة
جنوب ال�سودان بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ب�أن مدفعية حركة العدل وامل�ساواة قد قامت يف 21
يناير /كانون الثاين مب�ساعدة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ل�صد هجوم احلركة ال�شعبية لتحرير
481
ال�سودان  -املعار�ضة على حقل النفط يف والية الوحدة.
ووفق ًا لبيرت قديت ف�إن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قاتلت حركة العدل وامل�ساواة
بنجاح يف �شمال وغرب بانتيو يف مايو� /أيار « :2014غادرت ك ٌل من حركة العدل وامل�ساواة واحلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال والية الوحدة يف يونيو /حزيران ومل يعودا �إال بعد عام» .وبالطبع
فقد زعم قديت �أن حركة العدل وامل�ساواة �ساعدت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ال�ستعادة باناكوا�ش
يف يونيو /حزيران  .2015وقالت م�صادر �أخرى من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مبا
فيها رياك م�شار� ،أن حركة العدل وامل�ساواة واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال كانتا ال تزاالن
وحتجج بع�ض م�س�ؤويل احلركة ال�شعبية لتحرير
موجودتني يف والية الوحدة بعد يونيو /حزيران ّ .2014
ال�سودان  -املعار�ضة ب�أن كل من حركة العدل وامل�ساواة واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال قاتلتا
�ضد قواتهم يف �إبريل  -مايو  /ني�سان – �أيار  2015يف بواث ،نهيالديو ،وويكوك ،ولكن هذا الت�أكيد يفتقر
482
�إلى �أي دليل عليه.
�شهد فريق خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان «حركة مك�شوفة من مقاتلي حركة العدل وامل�ساواة
حول بانتيو خالل زيارة للفريق ملدة يومني يف يوليو /متوز  ،2015ولكن ووفق ًا مل�سئول يف الأمم املتحدة،
ف�إن الفريق ال ي�ستطيع القول ب�شكل قاطع �أن املجموعة قاتلت �إلى جانب احلكومة يف عام  ،2015على
عك�س االتهامات التي وجهتها بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان 483.)2015 ،ونفى رئي�س حركة العدل وامل�ساواة جربيل �إبراهيم وجود قوات يف بانتيو بني مايو
ويوليو � /أيار ومتوز  ،2015ونفى قتالهم �إلى جانب القوات احلكومية خالل هجوم  2015يف والية الوحدة.
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ووفق ًا جلربيل ف�إن حركة العدل وامل�ساواة مل تكن موجودة يف الوالية حتى �أواخر عام  2015عندما �أعيدت
خم�س مركبات مع ما يقرب من  100رجل �إلى مقاطعة باريانغ .وبالطبع مت ر�صدهم ،مر ًة �أخرى ،يف بانتيو
484
بوا�سطة م�صدر موثوق به من الأمم املتحدة يف نوفمرب /ت�شرين الثاين .2015
اتفاق � 17أغ�سط�س� /آب  2015ب�ش�أن حل ال�صراع يف جمهورية جنوب ال�سودان ،الذي وقعه كري وم�شار
بو�ساطة الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) ،والذي حدد �أنه بتاريخ  24نوفمرب /ت�شرين الثاين :2015

�سيتم نزع �سالح جميع اجلهات الأمنية غري احلكومية مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
قوات اجلبهة الثورية ال�سودانية (احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،وحركة العدل
وامل�ساواة ،وجي�ش حترير ال�سودان  -ف�صيل ميناوي وجي�ش حترير ال�سودان-عبد الواحد)
وت�سريحها وترحيلها من قبل اجلهات احلكومية التي كانت تقوم بدعمها خالل الفرتة التي ت�سبق
املرحلة االنتقالية (ايقاد.)2015c, para. II.1.6 ،
هذه �ستكون �أخبار ًا �سارة لل�سودان ،لكن من غري املحتمل �أن ي�سمح املتمردون ال�سودانيون بنزع
�سالحهم ب�سالم وت�سليمه �إلى ال�سودان .وكما قال �أحد قادة حركة العدل وامل�ساواة يف �أكتوبر /ت�شرين
الأول :2015

ال �أحد ي�ستطيع ت�سليمنا �أو نزع �سالحنا ومل تطلب منا حكومة جنوب ال�سودان �أن نغادر .لكن نحن
م�ستعدون �سلف ًا �أن نغادر .وحتى لو انهار االتفاق ،ينبغي علينا �أن نكون م�ستعدين للخروج .والبديل
الأف�ضل بالن�سبة لنا هو �أن نعود �إلى ال�سودان �أو �إلى جمهورية �إفريقيا الو�سطى .نحن فقط بحاجة
485
�إلى وحدة �صغرية يف جنوب ال�سودان وم�سار �إخالء �إلى جنوب ال�سودان.
بحلول �إبريل /ني�سان  ،2015كانت حركة العدل وامل�ساواة قد �أر�سلت قوة كبرية من �شمال بحر الغزال
يف دارفور حيث تعر�ضت للهزمية هناك .ووفق ًا لأحد قادة حركة العدل وامل�ساواة ،فقد كان الهدف من
العملية هو �إقامة قواعد جديدة يف جبال و�سط و�شمال دارفور – التي كان عدد �صغري من القوات قد متكن
الو�صول �إليها – بينما فر املقاتلون الآخرون �إلى ت�شاد .ويف �أوائل عام  ،2016مع تزايد ال�ضغط الدويل
على جوبا لتنفيذ اتفاق ال�سالم ،ازدادت �أي�ض ًا املطالب الدولية وال�سودانية على جوبا لطرد املتمردين
ال�سودانيني ،ال �سيما حركة العدل وامل�ساواة .ونتيج ًة لذلك� ،ضغطت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان على
حركة العدل وامل�ساواة لتغادر ،و�شعر متمردو دارفور على نحو متزايد بخيبة �أملهم يف خيارهم �أن يكون
جنوب ال�سودان قاعدة خلفية رئي�سية لهم ،معتربين �إن ذلك �ساهم يف خ�سارتهم للأر�ض يف دارفور .وعلى
حد قول �أحد قادة حركة العدل وامل�ساواة:

 166م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

�إننا نحاول اخلروج ،لي�س فقط ب�سبب ال�ضغط :نحن بحاجة �إلى �أن جنند عنا�صر جديدة با�ستمرار
وجنوب ال�سودان لي�س املكان الأف�ضل لذلك .وثمة عقبات �أخرى للبقاء يف جنوب ال�سودان هي
486
عقبات �أخالقية :ت�ست�ضيفنا قوات ترتكب فظائع وهذا لي�س بالأمر اجليد ل�صورتنا.
و�أ�ضاف قائ ًال �أنه نظرا لل�صعوبات التي تقف �أمام طريق العودة �إلى دارفور ،ف�إن �أحد اخليارات
حلركة العدل وامل�ساواة هو العودة �إلى جبال النوبة�« ،إذا تو�صلنا �إلى اتفاق مر ًة �أخرى مع احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال ،لي�س ملحبتهم لنا ،ولكن حلاجتهم لنا» .ووا�صل قائ ًال:

حتى الأف�ضل من ذلك� ،أنه قد تطلب حكومة جنوب ال�سودان �أي�ضا من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال �إعادتنا� .سي�سمح ذلك بالتخل�ص منا مع االحتفاظ بنا يف اجلوار ،بد ًال من
�شمال دارفور ،يف حال احتاجوا لنا ثاني ًة .فاحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ال ت�ستطيع
ً 487
�أن ترف�ض جلوبا �شيئا.
على �ضوء االنق�سامات الداخلية املتزايدة داخل اجلبهة الثورية ال�سودانية ،ومقاومة احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال لهجوم اخلرطوم يف مو�سم اجلفاف عام  ،2016 - 2015لأول مرة دون م�ساعدة
حركة العدل وامل�ساواة ،ف�إن هذا اخليار ال يبدو خيار ًا حمتم ًال.

جتار �سودانيون حما�صرون يف ال�صراع

قبل انف�صال جنوب ال�سودان بفرتة طويلة ،كان جتار �شمال ال�سودان ن�شطني يف جنوب ال�سودان ،ال �سيما
على احلدود بني ال�شمال واجلنوب .وكان من بني ه�ؤالء العديد من �أبناء دارفور ،الذين ارتفع عددهم يف
اجلنوب مع ال�صراع يف دارفور؛ ويف الآونة الأخرية� ،ساعدت �شبكاتهم يف جنوب ال�سودان حركات التمرد
الدارفورية يف احل�صول على دعم يف جنوب ال�سودان 488.وعندما اندلع ال�صراع يف دي�سمرب /كانون الأول
عام  ،2013كان العديد من التجار الدارفوريني موجودين يف والية الوحدة ،معظمهم يف بانتيو -ربكونة
كما كانوا موجودين �أي�ض ًا يف �أ�سواق جنوب والية الوحدة ،مبا فيه �أدوك ،كو�ش ،مرمر ،ولري ،حيث ،وفقا
489
لزعيم قبيلة حملية بارز ،كان هناك نحو  200من التجار الدارفوريني يعملون يف �سوق املدينة.
هناك تقارير تفيد ب�أن اخلرطوم ظلت حتاول با�ستمرار خنق التجارة الدارفورية داخل وخارج
ال�سودان ،مبا يف ذلك جمهورية جنوب ال�سودان امل�ستقلة .وبح�سب �إحدى الروايات:

بعد بداية م�شكلة دارفور ،ويف حماولة حلرمان متمردي دارفور من التمويل� ،أطلقت حكومة
اخلرطوم حملة دبلوما�سية �شر�سة ملنع التجار الزغاوة وغريهم من رجال �أعمال دارفور العاملني
ً
�ضغوطا
يف بلدان �أخرى [. . .] .وقت كتابة هذه املالحظات (مايو  ،)2013متار�س ال�سودان ال�شمالية
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هائلة على جنوب ال�سودان لطرد جميع التجار الدارفوريني ،مبا فيهم الزغاوة ،من البالد(التوم،
490
�ص. )2014 ،17
عندما اندلعت احلرب الأهلية اجلديدة يف جنوب ال�سودان ،عرف اجلانبان ،مبا ال يقبل ال�شك� ،أنه
�سيكون من ال�صعب املحافظة على� ،أو �إقامة عالقات جيدة مع ،اخلرطوم واملتمردين ال�سودانيني يف
جنوب ال�سودان .ويف الوقت نف�سه ،قدرت قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ب�شكل م�ؤكد
�أن �إظهار العداء للمتمردين ال�سودانيني واملقيمني والالجئني ال�سودانيني ،ال �سيما �أولئك القادمني من
دارفور يف جنوب ال�سودان ميكن �أن ي�ساعد يف �إقناع اخلرطوم لتقف �إلى جانبها.
ذكر العديد من ال�شهود من النوير والدارفوريني �أن العداء بد�أ بني املجموعتني قبيل اندالع الأزمة يف
جوبا يف  15دي�سمرب /كانون الأول  2013ب�أيام قليلة 491.ومن  18دي�سمرب /كانون الأول وحتى يناير /كانون
الثاين � ،2014أ�صدرت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة جمموعة متنوعة من التوجيهات
الإذاعية ب�ش�أن الدارفوريني الذين كانوا موجودين يف بانتيو وربكونة .وطالب م�ؤيدو احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – املعار�ضة ،الذين ا�ستولوا على حمطة الإذاعة املحلية ،من املتمردين الدارفوريني مغادرة والية
الوحدة ،وز ّينوا بعد ذلك للم�ستمعني ا�ستهداف الدارفوريني وقتلهم .ولكن ي�صعب حتديد مدى عك�س هذه
التعليمات ل�سيا�سة قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة 492.ووفق ًا لالحتاد الأفريقي ،ف�إن
«بع�ض الدارفوريني» قد ُق ِت َلوا يف بانتيو يف  18دي�سمرب /كانون الأول ) .(AUCISS, 2014, p.171و�أعلنت
حركة العدل وامل�ساواة مقتل خم�سة جتار دارفوريني يف بانتيو و�أحد ع�شر �آخرين يف لري خالل الفرتة بني
 20 - 15دي�سمرب/كانون الأول 493.كما ُق ِت َل �شخ�ص دارفوري �آخر يف لري يف يناير /كانون الثاين 2014
على يد �شباب م�سلحني حمليني نهبوا حمالت جتارية يف ال�سوق ال تتبع للنوير (معظمهم من دارفور) بعد
494
�سماعهم �أن حركة العدل وامل�ساواة كانت على و�شك مهاجمة املدينة.
بحلول يناير /كانون الثاين  ،2014ات�ضح �أن عدة مئات من التجار الدارفوريني حما�صرون يف مواقع
خمتلفة ت�سيطر عليها املعار�ضة يف جنوب والية الوحدة .وبينما ظهر �أن بع�ضهم يواجه طريق ًا م�سدود ًا
هناك ب�سبب انعدام الأمن ونق�ص و�سائل النقل� ،إال �أن من الوا�ضح �أن �آخرين خ�ضعوا لقوات احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التي منعتهم من التحرك وبالتايل طلبوا من اجلالية الدارفورية يف
جوبا م�ساعدتهم .ويبدو �أن قادة املعار�ضة املدنيني والع�سكريني قد قرروا يف �أواخر دي�سمرب /كانون الأول
جمع التجار حلمايتهم من بع�ض جنودهم وكذلك من املدنيني النوير الذي �أرادوا قتل الدارفوريني انتقام ًا
لتدخل املتمردين الدارفوريني يف احلرب .ويقول زعماء تقليديون و�سيا�سيون حمليون �إنهم حاولوا �إقناع
495
�أفراد املجتمع املحلي بعدم قتل الدارفوريني.
يف �أواخر �شهر يناير /كانون الثاين� ،أح�ضرت �سلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
نحو  200من التجار الدارفوريني من لري وغريها من املواقع يف جنوب والية الوحدة ،بالإ�ضافة �إلى العديد
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من نوير لري �إلى كوث� ،شرق لري والقريبة من النيل الأبي�ض ،حيث اختب�أ ك ٌل من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة واملدنيني النوير من هجمات احلكومة .والحظ �أحد النوير من الذين احتموا يف مكان
جماور �أن «ه�ؤالء التجار كانوا حتت ال�سيطرة ،وال ي�ستطيع �أح ٌد منهم الهروب» ،يف حني الحظ �أحد قادة
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �إلى �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أرادت
ا�ستخدامهم كورقة م�ساومة يف املفاو�ضات مع احلكومة 496.وقد ا�ستخدم جنود املعار�ضة الدارفوريني �أحيان ًا
كحمالني .وكان على الدارفوريني �أي�ض ًا دفع ثمن حمايتهم .وورد �أن قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة قد هددت بقتلهم جميع ًا يف عدة منا�سبات ،كما ورد �أن ت�سعة منهم قد ُق ِت َلوا 497.وقال م�س�ؤولون498
حكوميون �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أرادت ا�ستخدام الدارفوريني «كدروع ب�شرية».
�أ�شار قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية �أن «�إنقاذ» التجار كان ال�سبب الرئي�سي لقيام حركة العدل وامل�ساواة
وجي�ش حترير ال�سودان  -عبد الواحد حممد نور ب�إر�سال بع�ض ال�سيارات مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
نحو لري .ولي�س وا�ضح ًا ما �إذا كان قائد اجلبهة الثورية ال�سودانية عبد العزيز احللو قد �أعطى ال�ضوء الأخ�ضر
للعملية ،لكن يبدو �أن القادة الدارفوريني وافقوا عليها .يف ذلك الوقت ،ف�إن القادة الدارفوريني الذين علموا
بوجود بع�ض �أقاربهم بني التجار اتخذوا القرار بالتحرك دون �إبالغ القيادة .ويقول املتمردون الدارفوريون �أنهم
عندما و�صلوا ب�سياراتهم وفتحوا النار ،فرت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التي كانت
حتر�س التجار ،وتركت التجار يغادروا .ويف غ�ضون ذلك ،ات�صل املتمردون الدارفوريون بقادة احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة للطلب منهم الإفراج عن التجار �سلمي ًا .ودفع بع�ض التجار ما ًال �إلى جنود النوير
لإطالق �سراحهم .ثم عمل بع�ض التجار الدارفوريني كمر�شدين للمتمردين الدارفوريني والقوات احلكومية
499
ب�إر�شادهم �إلى الطريق امل�ؤدي �إلى قواعد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
يبدو �أن ممار�سة االحتفاظ بالأجانب كرهائن قد ا�ستمر .فقد �أفاد عاملون يف جمال العون الإن�ساين
�أنه يف يونيو /حزيران  ،2014بقي نحو  150تاجر ًا �أجنبي ًا محُ تجز يف حرا�سة تابعة للحركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف فانغاك القدمية واجلديدة يف والية جونقلي ،وكان معظمهم من
الدارفوريني وبع�ض الأوغنديني الذين كانوا يعتربون �أي�ض ًا �أعداء ب�سبب دعم كمباال جلوبا .وقال �أفراد
من اجلالية الدارفورية يف جوبا ب�أنهم كانوا على علم بوجود ثمانية وع�شرين �شخ�ص ًا حمتجزين دفعوا
فدية من �أجلهم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة كانوا م�ستعدون لدفع املزيد من �أجل
�إطالق �سراحهم 500.وقد �أطلق �سراحهم جميع ًا مقابل فدية بلغت قيمتها  150.000جنيه جنوب �سوداين
501
( 30.000دوالر �أمريكي) وهاتف �أقمار �صناعية.
عندما ا�ستعادت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بانتيو  -ربكونة يف � 15إبريل /ني�سان
 ،2014كان املئات من التجار الدارفوريني موجودين يف املدينتني التو�أم؛ كان البع�ض يتاجر هناك ل�سنوات،
وكان �آخرون قد ف ّروا من جنوب والية الوحدة ،وو�صل قادمون جدد من �شمال وغرب بحر الغزال ،جتذبهم
الأ�سعار العالية يف والية الوحدة .وقبل عدة �أيام ،وقيل نحو �أ�سبوع ،من الهجوم ،انت�شرت الأخبار يف بانتيو
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ب�أن قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على و�شك �أن تدخل املدينة ،وتوجه مئات من
الأجانب وال�سكان املحليني من كل اجلاليات �إلى قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،لكن القوات
احلكومية ظلت تعيدهم املرة تلو الأخرى (يونيمي�س� ،ص �2015 ،8-7أ) .وطالبهم اجلنود �أال ي�صابوا
بالذعر ،و�أنهم (اجلنود) م�سيطرون على الو�ضع .وت�ساءل املراقبون ع ّما �إذا كانت احلكومة مفرطة يف
الثقة� ،أم �أنها �أرادت ا�ستخدام ال�سكان املدنيني «كدروع ب�شرية» .ومل حتاول بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان �إح�ضار املدنيني �إلى قاعدتها ).(ICG, 2015,p17
قال جتار دارفوريون ب�أنهم كانوا يخ�شون من هجوم حمتمل حينما بد�أ مدنيون من النوير يف املدينة
بتهديدهم“ :انتظروا قدوم مو�سم هطول الأمطار� ،ستعانون يا دارفوريون”� .أراد مدنيون من النوير �أي�ض ًا
مغادرة املدينة ،لكن �أولئك الذين حاولوا الذهاب �إلى الغابة تعر�ضوا للح�صار .ووفق ًا لأحد ال�شهود ،حتى
يف �صباح يوم � 15إبريل /ني�سان ،وبعد �أن بد�أ �إطالق النار يف املدينة ،كان امل�س�ؤولني الذين كانوا على و�شك
502
مغادرة املدينة ال يزالوا يطالبون املدنيون بالبقاء.
قبل يوم واحد من �إطالق النار ،يوم � 14إبريل /ني�سان ،خلد العديد من ال�سودانيني والأوغنديني
والإثيوبيني ،الذين �أُعيدوا ،للنوم يف م�سجد بانتيو .وكان هناك املئات من املدنيني (ما ي�صل �إلى 500
وفق ًا لبع�ض امل�صادر) يف املبنى فجر يوم � 15إبريل /ني�سان عندما دخلت املدينة قوات احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة والنوير املحليني امل�سلحني ،ح�سب ما �أوردته التقارير .وذكر تاجر دارفوري
كان قد التج�أ �إلى امل�سجد:

عندما �سمعنا �إطالق النار ،انبطح اجلميع .كان هناك �إطالق نار خارج امل�سجد ودخلت بع�ض
الر�صا�صات .ودخلت امل�سجد جمموعة من  20جندي من النوير وطلبت �أن نعطيها �أموالنا وهواتفنا
الن ّقالة .ثم جاءت جمموعة ثانية ،بينها جندي يحمل بندقية ر�شا�شة و�سل�سلة ت�ضم مئات الطلقات
ووقف عند الباب الرئي�سي .وقف جنود �آخرون معهم بنادق كال�شينكوف خلف النوافذ والباب
اخللفي .فهمت �أنهم �سيطلقون النار ،وغطيت نف�سي بالبطانيات ولففت نف�سي يف �سجاد امل�سجد.
503
بد�أوا ب�إطالق النار من جميع اجلهات .اخرتقت ر�صا�صة ر�شا�ش فخذتي االثنتني.
وفق ًا لنف�س �شاهد العيان و�شهود عيان �آخرينُ ،ط ِل َب من الناجني مغادرة املبنى .على الأقل � ،20أو ما
بني  15و  ،40وفق ًا ل�شهود عيان قابلتهم بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،مت �إعدامهم باخلارج بينما
ناج �آخر:
�أختري �آخرون ،مبا فيهم �إثيوبيني ،لإبقائهم على قيد احلياة (يونيم�س� ،ص�2015 ،12أ) .وقال ٍ

مل يوافق �أحد اجلنود النوير على القتل وحاول �إغالق الأبواب والنوافذ .ثم حاول االت�صال بالقادة
ليح�ضروا ويوقفوا هذا القتل .بعد �ساعتني �أو ثالث �ساعات ،جاء زعيم كبري ال�سن وقال لنا« :قفوا
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جميع ًا! قفوا جميعا!» قلت له :لقي اجلميع حتفهم» .عندما وقف من بقي على قيد احلياة ،وجدنا
حوايل  200واقفني ،ن�صفهم م�صاب .رمبا ُق ِت َل  400داخل امل�سجد وحوله� .أح�ضر الزعيم كبري
ال�سن جنديني حلماية الناجني .كان �أحدهم برتبة مالزم من النوير وطلب منا ما ًال مقابل احلماية.
جمعنا ما بقي معنا من مال ،حوايل  5.000جنيه جنوب �سوداين ( 1.000دوالر �أمريكي) لكنهم
ً 504
رف�ضوا يف النهاية �أخذ املال لأنه كان قليال.
يف امل�ساء� ،أح�ضرت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �شاحنة لإخالء الناجني ،مبا
فيهم امل�صابني� ،إلى امل�ست�شفى .ثم ُط ِل َب من ت�سعة من الناجني حتميل اجلثث على ال�شاحنة وقيادتها �إلى
ددهم وقال �إنهم �أكرث من  200جثة ،لكن
خارج املدينة (يونيمي�س� ،ص�2015 ،13أ) .قام �أحدهم ِب�إح�صاء َع ِ
كانت ال تزال هناك  70جثة �أخرى عندما توقفوا عن العمل عند الفجر (توبيانا�2015 ،أ) .وكما �أكدت بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودانُ :ذكر �أنه «مت يف ذلك امل�ساء رفع �أكرث من  200جثة يف �شاحنة ع�سكرية
و�أُ ِخ َذت �إلى مكان يبعد �ساعتني بال�سيارة عن بانتيو ،باجتاه كاجلاك ]بالغرب[» (يونيمي�س� ،ص�2015 ،13أ).
قدرت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان الحق ًا �أنه مت �أخذ «�أكرث من  250جثة» خارج املدينة و�أن ما يقرب
من  287مدني ًا ُق ِتلوا يف امل�سجد؛ وقد �أعدت البعثة قائمة من � 273سوداين ،من جميع �أنحاء ال�سودانُ ،قتلوا يف
ً 505
امل�سجد (يونيمي�س� ،ص�2015 ،13أ) .وذكر تقرير دويل �آخر وفاة ما ال يقل عن  230مدنيا.
يبدو �أن عمليات القتل يف امل�سجد كانت ع�شوائية �إلى حدٍ كبري؛ فقط بعد اندالع موجة من �إطالق
النار ،مت اختيار بع�ض النا�س غري الدارفوريني (مبا فيهم �سودانيني �آخرين و�إثيوبيني) ال�ستثنائهم من
القتل .ولكن مت يف امل�ست�شفى اختيار �أ�شخا�ص من الدارفوريني والدينكا والنوبة ل ُيقتلوا .فقد مت �سحب نحو
� 30شخ�ص ًا ،معظمهم من الدارفوريني ،خارج امل�ست�شفى لقتلهم .وجادل بع�ض اجلنود النوير �أنه يجب
قتل �أولئك الذين جنوا من املجزرة يف امل�سجد («اجهزوا على �أولئك التورا بورا») ،وقام �آخرون ب�ضربهم
506
و�سرقة ممتلكاتهم املتبقية ،لكن يف الوقت نف�سه قام بع�ض ال�ضباط والأطباء من النوير بحمايتهم.
ُ
وذ ِك َر �أن بع�ض النوير قد ُقتلوا �أي�ض ًا .من الوا�ضح �أنهم موظفني حكوميني ونوير بل ،وجميع ًا ُيعتربون
«موالني للحكومة» .وذكرت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة» قتلت �أربعة من النوير الذين مل ين�ضموا لالحتفاالت با�ستعادة بانتيو بالإ�ضافة �إلى خم�سةدارفوريني وعدد ًا من الدينكاُ 507.
وذكر �أنه مت �إخالء بع�ض القتلى من امل�ست�شفى ،ولكن يف م�ساء يوم
� 16إبريل /ني�سان ،كانت ال تزال هناك  30جثة متبقية؛ وح�سب تقديرات بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان ف�إن « »19جثة على الأقل منها كانت ملدنيني ،وهو عدد املدنيني الذين ُق ِتلوا يف امل�ست�شفى بناء ًا
على حتقيق بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،بالرغم من �أن الرقم يبدو تقدير ًا حمافظ ًا (يونيمي�س،
�ص�2015 ،1أ) .ز ّود ناجون و�شهود عيان بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان بـ  23ا�سم ل�سودانيني قيل
508
�إنهم ُق ِتلوا يف امل�ست�شفى.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلكُ ،ذكر �أن  50مدنيا قد �أُعدِ موا يف ال�سوق .كما ُق ِت َل يف غرب ربكونة جتار �سودانيني
�آخرين كانوا قد فروا �إلى الغابات 509.ومل تنطلق مركبات بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �إلى
املدينة �إال م�ساء يوم � 16إبريل /ني�سان للبدء يف دفن اجلثث املتبقية و�إح�ضار الناجني �إلى قاعدتها .ومت
�إجالء معظمهم نحو �شمال وغرب بحر الغزال بعد �أن ا�ستعادت القوات احلكومية بانتيو يف مايو� /أيار
510
(هيومان رايت�س ووت�ش� ،ص2014 ،67؛ يونيمي�س� ،ص2014 ،48ب) .
دفنت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان  148جثة يف بانتيو وقدرت �أن ما ال يقل عن � 350شخ�ص ًا،
لي�سوا جميع ًا من ال�سودانيني قد ُق ِتلوا خالل الهجوم ،دعك عن الذين ُق ِتلوا خارج املدينة �أثناء حماولتهم
الهروب .و�أعدت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان قائمة من  333ا�سم ًا لأ�شخا�ص من جميع �أنحاء
ال�سودان ،مبا يف ذلك حوايل  200من �أ�صول دارفورية ،و 55من كردفان ،و  45من و�سط ال�سودان ،وعر�ضت
هذه الأرقام على �إنها «تت�سق تقريب ًا مع الأرقام التي ح�صل عليها موظفو حقوق الإن�سان ]بعثة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان[ من خالل ما �أجروه من مقابالت (يونيمي�س� ،ص�2015 ،13أ) .وقدرت البعثة �أنه مت
قتل 500مدني ًا على الأقل من جنوب ال�سودان وال�سودان ودول �أخرى .وقد و�ضعت اجلالية الدارفورية
يف جنوب ال�سودان قائمة حتمل  537ا�سم ًا من املدنيني الأجانب الذين ُقتلوا ،بينهم  455دارفوري ًا� .أما
الآخرين فهم �إثيوبيني و�أوغنديني و�سودانيني من �أجزاء �أخرى من البالد ،مبا فيها كردفان وو�سط و�شمال
511
ال�سودان .و�أح�صى جمتمع الزغاوة يف ال�سودان � 612ضحية �سودانية ،معظمهم من دارفور.
خالل الهجوم ،ن ّبهت الأمم املتحدة وو�سائل الإعالم �إلى ا�ستخدام الدعاية �ضد الدينكا الدارفوريني،
م�ست�شهدة بت�صريحات عدائية من قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بثتها حمطة الراديو
املحلية بانتيو �أف �أم .ثم تكلم القائد الع�سكري للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة جيم�س كوانغ
�أي�ض ًا على الراديو معلن ًا �أنه كان يقود القوات التي كانت ت�سيطر على املدينة .وفر�ضت الواليات املتحدة
عقوبات على كوانغ بو�صفه م�سئو ًال عن عمليات القتل ،بينما فر�ض االحتاد الأوروبي عقوبات على بيرت
قديت مع �أنه يبدو �أنه كان قد و�صل لتوه �إلى والية الوحدة من والية جونقلي حيث كان قائد فرقة يف اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان قبل �أن ين�ضم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،ومل ي�شارك يف
الهجوم على بانتيو .وكانت الواليات املتحدة قد فر�ضت عقوبات على قديت ب�سبب عمليات القتل يف بور يف
والية جونقلي .يف وقت الحق ،يف  1يوليو /متوز  ،2015كما فر�ض جمل�س الأمن يف الأمم املتحدة عقوبات
متحجج ًا بحجة خاطئة �أنهما قادا الهجوم على بانتيو؛ ويالحظ �أن العقوبات ُفر�ضت
على قديت وكوانغ ّ
512
قبل �أن تقدم هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان تقريرها.
قال قديت �أنه و�صل بانتيو بعد الهجوم بثالثة �أو �أربعة �أيام (يف � 18أو � 19إبريل /ني�سان) و «كان ال يزال
يف امل�ستنقعات» عندما �أُحتلت املدينة من قبل قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بقيادة
جيم�س كوانغ .ويزعم قديت �أن كوانغ �سلمه القيادة بعد يومني وطار �إلى النا�صر يف والية �أعايل النيل .و�أكد
وانغ ت�شوك ،الذي كان موجود ًا يف بانتيو خالل الهجوم ،هذه الرواية .وقال رياك م�شار �أي�ض ًا �أن «قديت مل
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يقم بقيادة الهجوم» ،لكنه (م�شار) قال خالل زيارة للخرطوم ملمثلي جمتمع الزغاوة �أن قديت كان م�س�ؤوال
عن عمليات القتل .وقد تثبت هذه امل�س�ألة �أنها متثل عامل انق�سام �آخر بني م�شار وقديت .وقد جتنب م�شار
513
�إلقاء اللوم على جيم�س كوانغ معلن ًا بد ًال من ذلك �أن «جيم�س �أبلى بالء ًا ح�سن ًا الحتواء العنف».
وجه م�شار �أ�صابع االتهام بقوله �أن عمليات القتل مل ُترتكب من قبل قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة بل من قبل «فرقة من ت�سعة رجال من اجلي�ش الأبي�ض» 514.و�أ�شار زوار من احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة للخرطوم �إلى �أن امليلي�شيات اخلارجة عن ال�سيطرة نفذت املذبحة.
وفوق ذلك ،حتدث �شهود عيان وناجون عن وجود مدنيني م�سلحني من النوير مل يكونوا بال�ضرورة حتت
ال�سيطرة الكاملة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة (يونيمي�س� ،ص2014 ،47ب) .و�أ�شار
البع�ض �أي�ض ًا �إلى �أنه بينما ارتدى املقاتلون النوير ،الذين نهبوا ممتلكاتهم وقتلوا عدد ًا حمدود ًا من الب�شر،
ً 515
مزيج ًا من املالب�س املدنية والبزات الع�سكرية ،ف�إن امل�س�ؤولني عن املجزرة كانوا يرتدون زي ًا ر�سمي ًا كامال.
اعرت�ض قديت على مزاعم م�شار« :مل يكن القتلة من اجلي�ش الأبي�ض .مل �أ�شاهد اجلي�ش الأبي�ض ]�أفراد[
516
عندما و�صلت �إلى بانتيو] .كانت امل�شكلة[ �أن كوانغ مل ي�سيطر على قواته ،فقد كانوا قلة وم�شتتني.
يبدو �أنه حتى لو قاد كوانغ الهجوم من الناحية النظرية� ،إال �أنه كان يف الواقع بعيد ًا عن ال�سيطرة
الكاملة على قواته؛ فقد �أ�شار العديد من �ضباط احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،وكذلك
�شهود وناجون من القتل ،عدم وجود قيادة .كما قال �شاهد عيان من النوير« ،حينما يكون القائد موجود ًا،
كان اجلنود يحجمون عن القتل .لكن مبجرد �أن يح�سون ب�أنه غري موجود ،ي�شرعون يف القتل»� 517.أ�شار
قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �إلى �أن قواته «ال ت�ستطيع ال�سيطرة على نف�سها» .كانت
518
القيادة بعيدة ومل يكن ال�ضباط املوجودين قادرين على ال�سيطرة على اجلنود».
قدمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تربيرات خمتلفة ومت�ضاربة لعمليات القتل يف
بانتيو� ،سر ًا وعالنية ،مبا يف ذلك خالل مناق�شات مع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو
بد�أت يف اليوم التايل للمجزرة .يف البداية ،تظاهر املتمردون �أن القوات احلكومية قد ارتكبت عمليات
القتل قبل مغادرة املدينة (وكالة الأنباء الفرن�سية�2014 ،أ) .ويف وقت الحق ،قال البع�ض �أن ال�ضحايا ،ال
�سيما الذين كانوا يف امل�سجد ،لي�سوا مدنيني و�إمنا مقاتلني �أو مقاتلني �سابقني من حركة العدل وامل�ساواة
واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال كانوا غري م�سلحني �أو �أخفوا بنادقهم .وقد دافع جيم�س كوانغ
عن هذه الرواية با�ستمرار حتى بعد ن�شر حتقيق بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف يناير /كانون
الثاين ( 2015راديو متازج2015e،؛ �سودان تربيون .)2015d ،و�أيد الرواية �أي�ض ًا بع�ض م�س�ؤويل بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،مبا يتناق�ض مع حتقيقاتهم ،والتي خل�صت �إلى �أنه “مل يتوفر �أي دليل
يدعم هذه املزاعم” (يونيمي�س� ،ص�2015 ،14أ).
يف حتدي ملوقف جيم�س كوانغ ،اعرتف قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الرئي�سيني،
مبا فيهم رياك م�شار وتعبان دينق ،بقتل �أ�شخا�ص ُعزّل وببع�ض امل�س�ؤولية على احلركة ال�شعبية لتحرير
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ال�سودان  -املعار�ضة (هيومان رايت�س ووت�ش� ،ص2014 ،67؛ يونيمي�س� ،ص�2015 ،14أ) .وحتديد ًا،
قال م�شار“ ،لي�س هناك عذر ل]القتل[ ،مهما كان �شعور ]اجلناة[ باملرارة .ال يجب �أن تطلق النار على
�أ�شخا�ص ُعزّل .وحتى لو كانوا م�سلحني ،ينبغي عليك عدم �إطالق النار عليهم حال �أن ي�ست�سلموا ويرتكوا
�أ�سلحتهم”� .آخرون �شاركوا ب�شكل مبا�شر مل يوافقوا على موقف م�شار؛ فقد افرت�ض �أحد �سيا�سيي احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من لري ،على �سبيل املثال“ ،ال بد و�أن رياك كان نائم ًا عندما اعتذر
519
عن عمليات القتل”.
بينما مل ُيحا�سب �أي �شخ�ص على قتل الدارفوريني ،ف�إن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان قدمت
تقرير حالة غري م�ؤكد عن التحقيق املتعلق بقتل مدنيني من النوير جاء فيه:

يف � 25إبريل /ني�سان � ،2014أبلغ قائد رفيع امل�ستوى من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة موظفي حقوق الإن�سان �أنه مت اعتقال مقاتل من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة وخ�ضع للتحقيق لقتله �أربعة مدنيني نوير يف امل�ست�شفى املدين يف بانتيو .مل يكن ق�سم
حقوق الإن�سان قادر ًا على التحقق من هذا االدعاء وتظل نتيجة التحقيق غري معروفة (يونيمي�س،
�ص�2015 ،14أ).
يف مقابالت �أجريت يف مايو� /أيار  2014و�أغ�سط�س� /آب  ،2014زعم رياك م�شار �أن احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة كانت حتقق �أي�ض ًا يف مذبحة الدارفوريني ،وحددت «فرقة ت�ضم ع�شرة
�أ�شخا�ص» كانوا م�س�ؤولني؛ وكان لدي واحد منهم ر�شا�ش ،بح�سب ما ذكر ناجون باحلقيقةُ ،يعترب اجلاين
الرئي�سي (وكالة الأنباء الفرن�سية2014 ،ب؛ تقرير افريقيا 520.)2014 ،ويف نف�س الوقت تقريب ًا� ،أبلغ م�شار
جلنة االحتاد الإفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان:
�إنه ال يعرف ما حدث هناك ]يف بانتيو[ �إلى �أن جاءته اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر بتقرير
يف�صل الفظائع التي ارتكبت هناك .وذكر �أن ما حدث هناك كان عم ًال ارتكبه  10رجال يحملون
بنادق ر�شا�شة وال يزال تعقب ه�ؤالء الأ�شخا�ص جاري ًا ).(AUCISS, 2014, p. 228
تخل�ص اللجنة �إلى �أنه «بح�سب رواية رياك م�شار نف�سه للجنة ف�إنه يقود اجلي�ش الأبي�ض ]و[ وبالتايل
ف�إنه يتحمل امل�س�ؤولية عن القوات «التي ارتكبت �أعمال القتل» ).(AUCISS, 2014, p. 228
يف يناير /كانون الثاين  ،2015وجدت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أنه «مل تتم حما�سبة
�أي �شخ�ص» عن اجلرائم التي ارتكبت خالل هجوم � 15إبريل /ني�سان على بانتيو (يونيمي�س� ،ص،4
�2015أ) .انتقد جيم�س كوانغ التقرير ب�شدة وكرر روايته ب�أن «جنوده قتلوا مقاتلني �سابقني ُعزّل ،ولي�س
مدنيني (�إذاعة متازج2015e ،؛ �سودان تربيون� .)2015d ،أعلن م�س�ؤول �آخر من احلركة ال�شعبية لتحرير
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ال�سودان  -املعار�ضة �أن احلركة قد �شكلت جلنة حتقيق (�إذاعة متازج .)2015e ،ويف مار�س� /آذار
 ،2015قال م�شار“ :لقد حددنا ،جزئي ًا ،مكان الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني ،وتعقبناهم وقب�ضنا على القائد ،وهو
من �سكان نهيالديو” 521.نظر ًا للروايات املتناق�ضة ،فقد ي�ؤدي ال�سعي لتحقيق العدالة على �سل�سلة القيادة
�إلى تفاقم التوترات القائمة داخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
كانت هذه الق�ضية مثرية للخالف �أي�ض ًا يف اخلرطوم ،حيث ورد �أن ممثلي احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة قالوا للحكومة ان ال�ضحايا كانوا مقاتلني من حركة العدل وامل�ساواة؛ ويف وقت الحق،
اعرتفوا ب�أنهم كانوا مدنيني �سودانيني واعتذروا عن عمليات القتل .و�أدان بع�ض امل�س�ؤولني ال�سودانيني
عمليات القتل علن ًا ،يف حني طلب �آخرون ،ال�سيما ممثلو املخابرات والأمن الوطني ،من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أال تعتذر و�أن ت�سحب خطاب االعتذار الذي وجهه متمردو جنوب ال�سودان
522
ملجتمع الزغاوة.

مقابر جماعية يف بانتيو ،بعد هجوم املعار�ضة يف �إبريل /ني�سان  © .2014جريوم توبيانا
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مالب�س ال�ضحايا ومقتنياتهم خارج م�سجد بانتيو ،حيث ُقتل نحو  200مدين دارفوري على يد قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة يف �إبريل /ني�سان .2014
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التخمني ب�ش�أن املقاتلني ال�سودانيني

بينما مت التوثيق ب�شكل جيد لوجود املقاتلني ال�سودانيني يف احلرب يف جنوب ال�سودان ،ف�إن املعلومات
عن هويات وانتماءات ه�ؤالء املتورطني ظلت نادرة .وقد �صدرت عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة �إ�شارات متكررة �إلى حركة العدل وامل�ساواة� ،آخرها �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
وجي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي (SSNA, 2014؛ �سودان تربيون2015d ،؛ �سودان في�شن.)2014 ،
ويبدو �أن تقارير الأمم املتحدة قد ركزت على وجود حركة العدل وامل�ساواة حتى قبل الأزمة احلالية،
بدء ًا من حوادث يف خميم الالجئني يف ييدا ،حيث ،وفق ًا لأحد عمال الإغاثة“ ،كل لقاء مع الأمم املتحدة
كانت ترد فيه ا�سم حركة العدل وامل�ساواة ،حركة العدل وامل�ساواة ،حركة العدل وامل�ساواة ] .[...وقد
ّ
�ضخمت بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان احلوادث فيما يتعلق بحركة العدل وامل�ساواة وال تُذكر
523
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال املتورطة �أكرث بكثري” .ووفق ًا ملنظمات غري حكومية عاملة
يف ييدا ،ف�إن عمليات التقييم الأمنية للأمم املتحدة كانت منحازة منذ عام  ،2011قبل الأزمة بوقت
طويل ،وكانت الأمم املتحدة حتاول نقل الالجئني بعيدا عن احلدود ،لكن دون جناح .وتقول املنظمات
غري احلكومية �إنه ،نتيج ًة لذلكّ ،
�ضخمت الأمم املتحدة حوادث �أمنية وقعت يف ييدا بينما ق ّللت من �ش�أن
كل من ال�سودان واملناطق التي
حوادث وقعت يف خميم �أجوان غثوك ،الأكرث عر�ض ًة لهجمات حمتملة من ٍ
ت�سيطر عليها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف �أعايل النيل .على �سبيل املثال ،و�أوردت
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان حوادث وقعت يف �أجوان غثوك ب�إنها وقعت يف ييدا.524
وبحلول �إبريل /ني�سان  ،2014قدرت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أن عدد �سكان
ييدا يبلغ حوايل  70.000ن�سمة ،يف حني بلغ �إح�صاء منظمة �أطباء بال حدود على الأر�ض  88.552ن�سمة.
وقد مت ت�شجيع �أكرث من  18.000الجئ �سوداين على االنتقال �إلى �أجوان غثوك ليتم ت�سجيلهم هناك .وقد
525
قطع بع�ضهم رحلة اخلم�سني كيلو مرت ًا �سري ًا على الأقدام للح�صول على �إغاثة ومن ثم العودة �إلى ييدا.
يجب فهم هذا الو�ضع يف �سياق معني ملخيم ييدا :مبجرد ا�ستئناف احلرب يف جنوب كردفان يف يونيو/
حزيران  2011حترك الجئو النوبة �سري ًا على الأقدام باجتاه جاو ،اجلزء الأقرب من احلدود امل�ستقبلية
مع دولة جنوب ال�سودان التي كانت �ست�ستقل قريب ًا ،و�أ�س�سوا خميم ييدا باجلوار .وو�صلت املنظمات غري
احلكومية والأمم املتحدة يف وقت الحق؛ وكان البع�ض قلق ًا ب�ش�أن قرب احلدود واحتمال الق�صف اجلوي
من ال�سودان .ومت بالفعل ا�ستهداف ييدا يف �أواخر عام .2011
لكل من مقاتلي
كان عمال الإغاثة �أي�ض ًا قلقني ب�ش�أن تزايد «ع�سكرة» ييدا ،بالنظر �إلى وجود منتظم ٍ
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،وب�شكل �أقل ،قوات حركة العدل وامل�ساواة التي جاءت �إلى
املخيم لزيارة عائالت والبحث عن العالج الطبي �أو عن �أنواع �أخرى من الإغاثة والإمدادات والتجنيد.
وت�صاعدت حدة التوتر �أي�ض ًا بني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال وحركة العدل وامل�ساواة
(وداخل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال) حول جناحات حركة العدل وامل�ساواة يف جتنيد
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مدنيني من النوبة ،داخل وخارج املخيم على حدٍ �سواء .تزعم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
�أن حركة العدل وامل�ساواة جندت �أكرث من  1000مقاتل من النوبة منذ عام  ،2011على الرغم من عدم
بقائهم جميع ًا يف احلركة ).(De Alessi, 2015, p. 31
بينما ظل مقاتلو حركة العدل وامل�ساواة يف املخيم وجبال النوبة معتمدين �إلى حدٍ كبري على
“م�ضيفيهم” من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال الذين �أجربوا حركة العدل وامل�ساواة على
االنتقال �إلى الأرا�ضي املنخف�ضة وجنوب اجلبال و�إلى مقربة من ييدا يف منت�صف عام � ،2013ألقى قادة
حمليني للحركة ال�شعبية املحلية لتحرير ال�سودان – �شمال اللوم مرار ًا على حركة العدل وامل�ساواة وحدها
فقط ،عن انعدام الأمن يف ييدا واالنتهاكات �ضد املدنيني النوبة داخل وخارج املخيم .و�صدق العديد من
الالعبني الدوليني هذه الرواية للأحداث ،على الرغم من �شكوك بع�ضهم بها .وا�ستمرت هذه التوترات
الأ�سا�سية بني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال وحركة العدل وامل�ساواة منذ اندالع احلرب
اجلديدة يف جنوب ال�سودان ،ومع ذلك كانت احلركتان ت�شعران بالقلق من �إمكانية �أن تتعر�ض املخيمات
يف ييدا ،وخ�صو�ص ًا �أجوان غثوك ،لال�ستهداف من قبل قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
القادمة من جنوب كردفان �أو �أعايل النيل .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن احلركتني ح�شدتا قواتهما ملنع حماوالت
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من االنتقال من توجنا يف �أعايل النيل باجتاه �شمال والية
الوحدة يف مار�س� /آذار و�إبريل /ني�سان  .2014ويقال �أي�ض ًا �أنه كان حلركة العدل وامل�ساواة قاعدة يف
526
ونكور� ،شمال توجنا ،على احلدود بني والية الوحدة و�أعايل النيل.
ركزت �أدبيات الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية �أي�ض ًا على وجود حركة العدل وامل�ساواة يف
بقية والية الوحدة ،يف حني ف�شلت �إلى حدٍ كبري يف ذكر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال �أو �أي
جمموعات �سودانية �أخرى .ومع ذلك ،يعرتف مراقبون دوليون ،ال �سيما من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان ،ب�أنهم مل يكن لديهم ات�صاالت مع حركة العدل وامل�ساواة حتى يف ربكونة ،حيث ظلت قاعدة حركة
العدل وامل�ساواة موجودة على بعد ب�ضع مئات من الأمتار من جممع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان
حتى �إبريل  .2014ويف الوقت نف�سه ،يبدو �أن الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) قد امتنعت عن
�إ�صدار تقارير علنية عن وجود املتمردين ال�سودانيني ،رغم �أن من املفرت�ض �أن يقوم فريق بعثة التحقق
بر�صد وجود قوات �أجنبية كانتهاك لوقف الأعمال العدائية الذي �ألزم الطرفان نف�سهما به عدة مرات.
على الرغم من اعرتاف املراقبني الدوليني بعدم متييزهم عملي ًا لوجود حركة العدل وامل�ساواة �أو
م�شاركتهم لها� ،إال �إنهم �ألقوا باللوم على احلركة (العدل وامل�ساواة) لعدد من احلوادث ،دون وجود �أدلة
كافية ب�أنها متورطة �أو �أن جمموعات �أخرى مل تكن متورطة .ويف بانتيو� ،ألقى م�س�ؤولو بعثة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان اللوم على حركة العدل وامل�ساواة يف �إطالق �صواريخ على جممع البعثة يف � 17إبريل/
ني�سان 2014؛ ومع ذلك ،تعرف كال الطرفني يف والية الوحدة على نوع ال�صواريخ التي ا�ستخدمت ،مما
�أدى �إلى الت�شكيك يف اتهامات امل�س�ؤولني املعنيني .و�شملت بع�ض احلوادث الأخرى التي مت الإبالغ عنها
�أعمال عنف �ضد املدنيني يف جنوب والية الوحدة ويف خميم ييدا .لكن ،حتى يونيو /حزيران ،2014
 178م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

مل تكن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان قادرة على الذهاب �إلى جنوب والية الوحدة للتحقيق يف
اجلرائم ،وبالتايل �أقرت ب�أن «املعلومات املتعلقة بجرائم وقعت يف جنوب والية الوحدة ،مبا يف ذلك حركة
527
العدل وامل�ساواة ،ا�ستندت �إلى معلومات من م�صدر ثاين».
رمبا يف�سر هذا النق�ص يف �إمكانية الو�صول �سبب �إعطاء تقرير حقوق الإن�سان لبعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان الذي �صدر يف �شهر مايو� /أيار  2014املزيد من التفا�صيل حول االنتهاكات التي �أُرتكبت
يف بانتيو �أكرث مما من خارج العا�صمة ،وبالذات يف جنوب والية الوحدة .ويف احلقيقة ،ال يذكر التقرير �أي
جمموعة م�سلحة �سودانية عدا حركة العدل وامل�ساواة (يونيمي�س2014 ،ب)� .أما تقرير الأمني العام للأمم
املتحدة ،الذي �صدر بعد �شهرين ،يناق�ش حركة العدل وامل�ساواة وجي�ش حترير ال�سودان  -و�إن بدون حتديد
الف�صيل -لكنه ال ي�شري �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ) .(UNSG, 2014b, p.6يف الوقت
كل من هيومن رايت�س ووت�ش ومنظمة العفو الدولية تذكر
نف�سه ،ف�إن التقارير ذات ال�صلة التي �أ�صدرتها ٍ
حركة العدل وامل�ساواة فقط (منظمة العدل الدويل2014 ،؛ هيومان رايت�س ووت�ش.)2014 ،
�أحد �أ�سباب الرتكيز العام على حركة العدل وامل�ساواة هو �أن وجودها كان متم ّيز ًا من حيث الأعداد
واملواقع واملدة الزمنية ،كما اعرتف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وحركة العدل وامل�ساواة نف�سها بذلك.
وكان لدى جي�ش حترير ال�سودان  -عبد الواحد حممد نور وجي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي قوات
�أقل يف املنطقة احلدودية بني والية الوحدة وجنوب كردفان ،وكانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال ،ال �سيما يف الأ�شهر الأولى من ال�صراع اجلديد يف جنوب ال�سودان ،م�شغولة بكبح قوات اجلي�ش
ال�سوداين يف جبال النوبة ،كما �أنها �أي�ض ًا �أقل حترك ًا .وكما �أ�شار �أحد �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان“ ،لقد اخرتنا حركة العدل وامل�ساواة لأنها متحركة� .أما �إذا ا�ستدعينا احلركة ال�شعبية لتحرير
528
ال�سودان – �شمال ،فقد ت�ستويل حكومة ال�سودان على مواقعهم”.
وكما الحظ رياك م�شار ف�إن « :حركة العدل وامل�ساواة كانت ذات وجود ملحوظ �أكرث ب�سبب �أ�سلوبها
القتايل والدمار الذي تنزله – لقد نهبوا �أكرث من � 200سيارة يف والية الوحدة» .ومع ذلك ف�إن حلركة
العدل وامل�ساواة ح�ضور بارز بينما يرتدي جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال نف�س الزي
الع�سكري الر�سمي وبالتايل ي�شبهون قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان اجلنوبية .وعلى حد تعبري �أحد
قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية من غري �أع�ضاء حركة العدل وامل�ساواة:

تتحدث الأمم املتحدة عن حركة العدل وامل�ساواة فقط لأنها ترى عنا�صرهم �أحيان ًا وهم غري
مرتدين الزي الر�سمي للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وال يحاولون التخفي� .إن احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال موجودة هناك لكن الأمم املتحدة ال تراهم� ،إذ �أنهم يرتدون الزي
الر�سمي للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ويعملون ب�سرية �أكرب .من الأف�ضل العمل مثل احلركة
529
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.
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هكذا ،حدد مراقبون دوليون ،و�شهود حمليون �أي�ض ًا ،ب�شكل عام «حركة العدل وامل�ساواة» على �أ�سا�س
اتخاذها لعالمات وا�ضحة اعتربوها مميزة للمجموعة ،مبا يف ذلك مركبات بيك �أب حتمل مدافع
ر�شا�شة ،مع عالمات على اجلانبني (وحتمل �أحيان ًا عبارة «حركة العدل وامل�ساواة»)؛ وعمائم وجدائل؛
وات�صاالت باللغة العربية؛ و�أحيانا ،لون ب�شرة �أفتح 530.وبالإ�شارة �إلى املركبات ،قال بيرت قديت « :منيز
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال با�ستخدامها �شاحنات كبرية ،يف حني لدى حركة العدل
531
وامل�ساواة �سيارات �صغرية فقط ،مكتوب على بع�ضها «حركة العدل وامل�ساواة».
يف ال�سياق ال�سوداين ،غالب ًا ما يكون من امل�ضلل ت�صنيف الأ�شخا�ص على �أ�سا�س لون ب�شرتهم �أو لغتهم
�أو مظهرهم .وبالطبع ،ف�إن الف�صائل املتمردة ال�سودانية متنوعة عرقيا كما �أن اللغة العربية هي اللغة
امل�ستخدمة على نطاق وا�سع يف املناطق احلدودية .فاملجموعات املتمردة «الدارفورية» ،مث ًال ،ت�ضم عدة
عنا�صر من �أجزاء �أخرى من ال�سودان ،مبا فيها النوبا وعرب كردفان وحتى البع�ض من جنوب ال�سودان.
ويف الوقت نف�سه ،ت�ضم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال �أي�ض ًا دارفوريني و�سودانيني جنوبيني
بني �أع�ضائها .لذلك ذكر بع�ض قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أنهم يقاتلون �ضد
مقاتلي النوبة من حركة العدل وامل�ساواة النوبة ) .(De Alessi, 2015, p.58واعرتف �أحد قادة حركة
العدل وامل�ساواة �أن قوات احلركة التي هُ زمت يف جنوب دارفور يف �إبريل /ني�سان � 2015شملت ،بالإ�ضافة
�إلى دارفوريني من قبائل خمتلفة“ ،الكثري من قوات النوبا وعدد �صغري من ال�سودانيني اجلنوبيني”� 532.أما
العمائم واجلدائل فلي�ست مق�صورة على حركة العدل وامل�ساواة؛ و�إمنا ميكن م�شاهدتها لدي جمموعات
خمتلفة ،حتى عند اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
ً
ً
�إن حتديد الهوية على �أ�سا�س ا�سرتاتيجيات قتال ُيعترب �أمرا ال ميكن االعتماد عليه �أي�ضا ،لي�س فقط
لأن التكتيكات الدارفورية انت�شرت و�سط جمموعات �أخرى ،مبا يف ذلك احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
– �شمال واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وذكرت تقارير �أن حركة العدل وامل�ساواة قدمت التدريب
التكتيكي �إلى جنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .ويقال �أن «اخلرباء» الدارفوريني الذين «ق�صوا»
لكل من احلركة ال�شعبية لتحرير
كبائن املركبات للمتمردين الدارفوريني قد قاموا بفعل ال�شيء نف�سه ٍ
ال�سودان – �شمال واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وقد ازداد الطلب على هذه اخلدمة بني قوات
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،منذ اندالع الأزمة احلالية حيث مت ق�ص � 300-200سيارة يف الن�صف
الأول من عام 2014؛ وعلى وجه اخل�صو�ص ،زاد مقاتلو اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من ا�ستخدامهم
لل�سيارات املق�صو�صة منذ عام  2012عندما حاربوا �إلى جانب حركة العدل وامل�ساواة يف هجليج .533وفوق
ذلك ،تقول قوات بابيني مونيتويل �أنهم تدربوا على نف�س التكتيكات على يد اجلي�ش ال�سوداين عندما كانوا
534
يف �صفوفه ،حتى �أن ن�صف مئات املركبات التي �أعادوها �إلى جنوب ال�سودان كانت �سيارات مق�صو�صة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يقول مقاتلو بابيني مونيتويل و�ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان النظاميني �أن
535
بع�ض جنودهم تبنوا الكدمول (العمامة) .
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هناك م�شكلة �أخرى تربز من حقيقة �أن ال�سودانيني اجلنوبيني غري مدركني ،ب�شكل خا�ص ،ملختلف
الف�صائل املتمردة ال�سودانية .فكما �أو�ضح �أحد قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة« :نحن
ال نعرف الفرق بني حركة العدل وامل�ساواة وجي�ش حترير ال�سودان ،ولكن قد يكون الطرفان منخرطان ]يف
جنوب ال�سودان[» 536.وبد ًال من ذكر «حركة العدل وامل�ساواة» �أو «جي�ش حترير ال�سودان» ،ف�إن ال�سودانيني
اجلنوبيني عموما يذكرون �أ�سماء �أكرث عمومية ،ال �سيما «تورا بورا» .وخل�ص بيرت قديت امل�سالة كما يلي:
«نطلق على اجلميع تورا بورا ،لكننا ال نعرف �إن كانوا من حركة العدل وامل�ساواة �أو من حركات �أخرى ،رغم
537
�أن بع�ضهم مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.
كان ا�سم «تورا بورا» ،يف البداية ا�سم ًا ملع�سكر من مع�سكرات جي�ش حترير ال�سودان يف و�سط دارفور،
و�صار اللقب الأكرث �شيوع ًا ملختلف املتمردين الدارفوريني يف دارفور نف�سها ويف بلدان �أخرى كانوا
متواجدين فيها ،مبا فيها ت�شاد وجنوب ال�سودان (توبيانا� ،ص .)2010 ،67وتقول عنا�صر من جنوب
ال�سودان �إنها ت�ستخدم امل�صطلح للإ�شارة �إلى �أي متمرد دارفوري وحتى �أي مقاتل �سوداين ،مبا فيهم
مقاتلو النوبة واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال .واعرتف م�س�ؤولو بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان يف والية الوحدة �أن حماوروهم املحليني ي�ستخدمون يف الغالب «تورا بورا» لتحديد املقاتلني و�أنهم
ترجموا امل�صطلح ب�أنه يعني «حركة العدل وامل�ساواة».
ذكر �ضباط من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أي�ض ًا �أن حماوريهم ا�ستخدموا تعبري جالبة،
الذي كان يعني �أ�ص ًال «تاجر» يف اللغة العربية ال�سودانية .تاريخي ًا ،يف �أطراف ال�سودان ،د ّلت الكلمة على
التجار العرب �أو التجار امل�ستعربني الذين جاءوا من �شمال وادي النيل؛ ويف وقت الحق ،ا�ستخدمت كلمة
اجلالبة للإ�شارة �إلى االداريني من نف�س الأ�صل .وخالل احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان وجبال النوبة،
ا�ستخدمت (اجلالبة) لتعني �أي �شخ�ص من حكومة ال�سودان �أو اجلي�ش ال�سوداين .بالتايل ف�إن ترجمة
امل�صطلح بـ «متمردين دارفوريني» ميثل �إ�شكالية عالية .ويف الإ�شارة �إلى مقاتلي النوبة ،ا�ستخدم �شهود
النوير �أي�ض ًا م�صطلح النوير «دهونغ»  -لكن لي�س وا�ضح ًا ما �إذا كانت هذه القوات تنتمي �إلى احلركة
538
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال �أو �إلى حركة العدل وامل�ساواة.
لزيادة الطني بلة ،فقد ورد �أنه ال يزال لدى اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان النظامي جنود �سودانيني
بني �صفوفه ،مبا يف ذلك جنود من النوبا وبع�ض اجلنود من النيل الأزرق ،على الرغم من عدم معرفة العدد
وال يوجد �أي دليل على ن�شر مثل هذه القوات �ضد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة (De Alessi,
) .2015, p.58كما �أن اجلنود ال�شماليني يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ي�ضمون �أي�ض ًا عرب الرزيقات
من دارفور وعرب امل�سريية من كردفان يف مواقع خمتلفة يف جنوب ال�سودان .ابتدا ًء من عام � ،2008ضمت
الفرقة الرابعة لوالية الوحدة لواء كان متمركز ًا يف دوار يف مقاطعة كو�ش .وبعد ا�ستفتاء يناير /كانون الثاين
 2011على االنف�صال ،ان�سحب ه�ؤالء املقاتلون من دوار وعادوا �إلى ال�سودان كمدنيني .وعند اال�ستقالل ،كان
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ي�ضم نحو  1500من الرزيقات والعديد من امل�سريية.
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من �أجل وفاء جوبا بوعودها للخرطوم “بفك ارتباط” ه�ؤالء املقاتلني ،فيما تقوم ،يف الوقت نف�سه
بدعم املتمردين ال�سودانيني� ،شجعت (جوبا) اجلنود ال�شماليني على االن�ضمام �إلى احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال �أو على الأقل حركات التمرد الدارفورية .لكن ف�ضل البع�ض العودة �إلى ال�سودان
كمدنيني ،ومل يرغب �آخرون يف مغادرة جنوب ال�سودان .وبحلول دي�سمرب /كانون الأول  ،2011كان هناك
 418من الرزيقات يف الفرقة الثالثة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف �شمال بحر الغزال ،لكن مل يتم
ن�شرهم يف العمليات وذلك لتجنب اتهامات اخلرطوم (كان هناك �آخرون جزء ًا من الفرقة اخلام�سة).
وقد عاد البع�ض �إلى احلياة املدنية يف عام  ،2012لكن بقي حوايل  500من الرزيقات وبع�ض ال�سودانيني
من جمتمعات �أخرى على ك�شف رواتب اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان (غراميزي وتوبيانا� ،ص،58-57
 .)2012وباملثل ،ال تزال الفرقة الرابعة يف والية الوحدة ت�ضم “لواء ًا” مكون ًا من حوايل  500من امل�سريية
حتت قيادة بوكورا حممد فا�ضل 539.وقد ان�ضموا ر�سمي ًا �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف
�شهر مايو� /أيار  ،2012وكانوا بح�سب �ضابط من الفرقة الرابعة على ك�شف رواتب منف�صل مببالغ ت�أتي
مبا�شر ًة من جوبا« :قدم يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،والقدم الأخرى يف احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال» 540.ويعرتف �ضباط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بوجود قوات
541
�سودانية يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان النظامي.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أعطيت الفر�صة لبع�ض املقاتلني الذين غادروا اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
لالن�ضمام ثاني ًة عندما اندلعت الأزمة احلالية .ووفق ًا ل�ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ف�إن
 500مقات ًال ،معظمهم من قبيلة الرزيقات ،فعلوا ذلك ،على الرغم من عدم وجود دليل على م�شاركتهم يف
القتال .ومع ذلك ،فمن املمكن �أن يكون بع�ض العرب الدارفوريني و�سودانيني �آخرين من الذين بقوا جزء ًا
من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أو ان�ضموا ثاني ًة ،قد �شاركوا يف القتال يف والية الوحدة ،خ�صو�ص ًا و�أن
الفرقة الثالثة والرابعة واخلام�سة التي كان بها جنود �سودانيني قبل اال�ستقالل قد قاتلت يف والية الوحدة.
و�أكد �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أن قواته قاتلت امل�سريية من الفرقة
الرابعة يف يناير /كانون الثاين  2014يف باناكوا�ش ويف �إبريل /ني�سان  2014يف توما اجلنوبية حيث مت
�أ�سر بع�ضهم رغم �أن من غري الوا�ضح ما �إذا كانوا جزء ًا من الفرقة �أم ال .وقال نف�س ال�ضابط �إنهم مل
يقاتلوا يف عام  2015لأن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان توقف عن دفع رواتبهم .كما �أ�شار بيرت قديت
�إلى �أن بع�ض املقاتلني من �أوالد عمران امل�سريية كانوا ما يزالون موجودين يف �أوائل عام  2015يف منطقة
كيغانغ بني مايوم و�أبيامنوم حيث ق�ضى بدو امل�سريية مو�سم اجلفاف و�أنهم �شاركوا يف هجمات اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ضد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ومما يزيد الأمور تعقيد ًا
اخللط و�سط �ضباط احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة مبا ي�سمونهم مقاتلي امل�سريية مثل �أن
قوات امل�سريية املعروفة ب�إنها تابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أو للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
542
– �شمال غالب ًا ما تو�صف با�سم «حركة العدل وامل�ساواة».
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وبعيد ًا عن و�ضوح وجود حركة العدل وامل�ساواة ،ف�إن هناك ثمة �سبب �آخر لإلقاء بعثة الأمم املتحدة
يف جنوب ال�سودان واملراقبني الدوليني الآخرين اللوم على حركة العدل وامل�ساواة مع الذكر النادر �أو عدم
ذكر جمموعات �أخرى مثل حركات دارفورية �أخرى �أو مقاتلني �سودانيني يف احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال �أو اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يبدو �أنه يتعلق ب�شهرة حركة العدل وامل�ساواة
«كحركة �إ�سالمية» .فخالل �أكرث من ع�شر �سنوات من وجودها ،عزّزت حركة العدل وامل�ساواة تنوع ًا
ملحوظ ًا يف قياداتها وقواتها وقاعدتها ال�شعبية؛ كما �إنها قبلت �آراء علمانية تتبناها ف�صائل �أخرى من
اجلبهة الثورية ال�سودانية من �أجل االن�ضمام �إلى احللف .ومع ذلك ،نا�ضلت حركة العدل وامل�ساواة
لتحرير نف�سها من اخللفية الإ�سالمية مل�ؤ�س�سيها الرئي�سيني .ويف رواية طويلة تلقي باللوم على حركة العدل
وامل�ساواة النتهاكات يف جنوب والية الوحدة ،مث ًال ،دعت بعثة كمبوين الكاثوليكية يف لري لالنتباه �إلى
الهوية الدينية املزعومة للمجموعة:

تلقينا معلومات ] [. . .تقول �أنه كان هناك يف خط التما�س قوات من املتمردين الدارفوريني
املتحالفني مع القوات احلكومية .وهم ال يحرتمون الكني�سة كما قد يفعل جنود اجلي�ش (بعثة
543
كمبوين. )2014 ،
يبدو �أن هناك تعاطف دويل �أكرب مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،وذكر العديد
من م�س�ؤويل بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أن البعثة مل «ترى عنا�صر احلركة ال�شعبية لتحرير
544
ال�سودان – �شمال كمقاتلني �أجانب بالوكالة» بينما ي�سري ذلك على حركة العدل وامل�ساواة.

انق�سام �أ�صدقاء و�أعداء اجلبهة الثورية ال�سودانية

بالإ�ضافة �إلى الروابط التاريخية ،لعبت احل�سابات ال�سيا�سية دور ًا يف �شرح خيارات اجلبهة الثورية
ال�سودانية يف جنوب ال�سودان .فقد ا�ستبدل التعديل احلكومي الذي جرى يف يوليو /متوز  2013يف جوبا
بع�ض املعار�ضني املعروفني للنظام ال�سوداين ،ال �سيما من �أبيي ،مثل وزير اخلارجية الأ�سبق دينق �ألور .ومت
تعيني �سيا�سيني كانوا مقربني من اخلرطوم بد ًال منهم ،مبا فيهم �أع�ضاء �سابقني يف حزب امل�ؤمتر الوطني
احلاكم يف ال�سودان ،مثل وزير ال�صحة رياك غاي .بينما رف�ض الربملان تعيني تيلر دينق ،امل�شهور مبواالته
ملوقف اخلرطوم وزير ًا للعدل؛ و�أ�صبح الحق ًا م�ست�شار ًا ،قوي النفوذ ،للرئي�س ،ثم يف عام � 2014سفري ًا
لرو�سيا االحتادية 545.وقد �أثر �سفري ال�سودان يف جوبا ،مطرف �صديق ،ومدير جهاز الأمن واملخابرات
الوطني ال�سوداين ،حممد عطا ،يف �إجراء التعديل.
عرب ال�سودان كما يبدو عن ر�ضاه عن النتائج التي رمبا �أدت �إلى احتمال احداث تقارب بني اخلرطوم
وجوبا ،على غرار تقارب ت�شاد – ال�سودان ( 2010توبيانا .)2011 ،وكان مثل ذلك النوع من امل�صاحلة
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�سيجعل الو�صول �إلى جنوب ال�سودان �أكرث �صعوب ًة للمتمردين ال�سودانيني .ويف حماولة لقيادة املعار�ضة
�ضد كري ،انتهج رياك م�شار بعد ذلك نهج ًا ذمي ًا ال �سيما يف خطاباته ب�ش�أن النزاعات بني ال�سودان
وجنوب ال�سودان ،ال �سيما ب�ش�أن �أبيي؛ ومع ذلك ،مل يتمكن من الت�أثري على �شخ�صيات جنوبية و�شمالية
546
من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان من الذين كانوا مقربني من خ�صمه ،لوقت طويل ،جون قرنق.
�أبعدت احلرب اجلديدة ق�ضية ال�سودان �إلى الهام�ش .ويف احلكومة ،فقد ات�ضح �أن قادة الدينكا الذين
كانوا ذات حني موالني للخرطوم مثل تيلر دينق اتبعوا �أجندة قبلية بد ًال من موقفهم التاريخي املوايل
للخرطوم .و�صاروا يتعاي�شون مع �شخ�صيات من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ظلت تاريخي ًا مناوئة
وعينِ قائد ًا �أعلى
للخرطوم ،مثل حاكم �شمال بحر الغزال بول مالوجن الذي �أ�صبح متنفذ ًا على نحو متزايد ُ
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ني�سان عام � ،2014أو نيال دينق نيال ،الذي تر�أ�س الوفد احلكومي يف
547
حمادثات ال�سالم.
كل من اخلرطوم واجلبهة الثورية ال�سودانية يف البداية ب�سبب
نتيج ًة لذلك ،فقد تزعزع اال�ستقرار يف ٍ
احلرب اجلديدة ،حيث وجد �أ�صدقاءهم و�أعدائهم التاريخيني بع�ضهما على طريف نقي�ض .وقد حل �سلفا
كري حمل الراحل جون قرنق ،لكنه مل يعترب نف�سه من بني «�أوالد قرنق» ،الذين يعتربون �أن دعم احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان– �شمال مبثابة واجب حيث قاتل العديد من اجلنود من جبال النوبة والنيل
الأزرق �إلى جانب اجلنوبيني خالل احلرب الأهلية الثانية .ونتيج ًة لذلك ،مل يكن رئي�س جنوب ال�سودان
�صديق ًا مقرب ًا من عبد العزيز احللو؛ و�إمنا ّ
ف�ضل عليه مناف�سه من النوبا ،النائب الأ�سبق حلاكم احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف جنوب كردفان دانيال كودي ،الذي يقف الآن �إلى جانب اخلرطوم ،واحلاكم
الأ�سبق �إ�سماعيل خمي�س جالب ،واملن�شق عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان تلفون كوكو الذي كان قد
548
ُ�سجن يف جوبا و�أطلق �سراحه على يد كري يف �إبريل /ني�سان  2013والذي حتالف بعد ذلك مع جالب.
وباملثل ،كانت ر�ؤية زعيم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة رياك م�شار يكتنفها الغمو�ض
دائم ًا فيما يتعلق بعالقات جنوب ال�سودان مع اجلبهة الثورية ال�سودانية .ففي عام  ،2011وقبل �أن ت�ست�أنف
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال احلرب ،اعترب املتمردون الدارفوريون م�شار حليف ًا رئي�سي ًا،
ولكن قال نائب الرئي�س يف جوبا وقتئذٍ �« :إن املتمردين الدارفوريني هم جمرد �أداة من الأدوات التي ميكن
�أن ن�ستخدمها لل�ضغط على اخلرطوم يف مفاو�ضات ثنائية 549.و�أزيح تعبان دينق ،الذي دعمته اجلبهة
الثورية ال�سودانية عندما كان حاكم ًا لوالية الوحدة ،و ُيقال �أن ذلك مت بنا ًء على طلب اخلرطوم ،وحتالف
الآن مرة �أخرى مع مناف�سه م�شار يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ووفق ًا ملندوب احلكومة
يف حمادثات ال�سالم يف �أدي�س �أبابا مايو� /أيار  ،2014ف�إن تعبان دينق ،الذي تر�أ�س وفد احلركة ال�شعبية
وجه
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة� ،شدّد على م�س�ألة وجود حركة العدل وامل�ساواة يف جنوب ال�سودان .ثم ّ
اللوم �إلى مندوب ال�سودان لدى الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) حممد الذهبي بو�صفه «ال�شخ�ص
550
الذي �أح�ضر حركة العدل وامل�ساواة �إلى جنوب ال�سودان».
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يف الوقت احلا�ضر ،ف�إن «�أوالد قرنق» ،الذي اعتادوا �أن يكونوا من بني �أقرب حلفاء اجلبهة الثورية
ال�سودانية ،لي�سوا ن�شيطني يف �أي مع�سكر من «املع�سكرات» امل�سلحة ل�صراعات جنوب ال�سودان .وهم من
بني «املعتقلني ال�سيا�سيني» ال�سابقني الذين يقدمون �أنف�سهم على �أنهم طرف ًا ثالث ًا مبا فيهم «�أبيي بوي»
دينق �ألور ،ونائب وزير الدفاع الأ�سبق ماجاك داغوت ،والأمني العام الأ�سبق للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان باقان �أموم .وقد زعم قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية حياد ًا مماث ًال ،وطرحت احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان– �شمال فكرة التو�سط يف املحادثات الداخلية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف جنوب
ال�سودان .وعك�س هذا التو�سط املقرتح �صدى عرو�ض جنوب ال�سودان ال�سابقة للتو�سط يف املحادثات بني
551
اخلرطوم واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.
لكل من كمباال واخلرطوم»،
كما الحظ �أحد املحللني من جنوب ال�سودان ،قائ ًال «املعتقلون هم �أعداء ٍ
الأمر الذي يعزز �صورتهم املحايدة 552.ولكن ،حتديدا ب�سبب هذا ،وبالرغم من العالقات القدمية،
ف�إنهم ال ي�شكلون بدي ًال عن اجلبهة الثورية ال�سودانية التي حتتاج �إلى الو�صول �إلى دولة تقع على احلدود
مع ال�سودان وذات عالقات ودية مع العدو الإقليمي الرئي�سي لل�سودان� ،أوغندا .عندما اندلعت احلرب
اجلديدة يف جنوب ال�سودان وتدخلت �أوغندا على الفور ،ظهر �أنه مل يكن للجبهة الثورية ال�سودانية �سوى
القليل من اخليارات للتحالف مع حمور جوبا  -كمباال.
على املدى الق�صري ،عنت الأزمة يف جنوب ال�سودان �أن اجلبهة الثورية ال�سودانية �ستلقى دعم ًا �أقل
من جوبا ،التي تفتقر ب�شكل متزايد للأموال وحتتاج �إلى توفري �أ�سلحة لقواتها النظامية (كريز� ،ص،21
 .)2014لذلك توقفت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال عن تلقي مبالغ مالية كبرية 553.مع
ذلك ،ا�ستمرت قوات اجلبهة الثورية ال�سودانية يف تزويد مركباتها بالوقود يف جنوب ال�سودان .يف فرباير/
�شباط  ،2014تعر�ضت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال للهجوم عند عودتها بالوقود من
بانتيو �إلى جنوب كردفان من نوير بل م�سلحني.
ومرة �أخرى ،اتهمت اخلرطوم جنوب ال�سودان بتقدمي الدعم �إلى اجلبهة الثورية ال�سودانية .و�أنكر
م�س�ؤولون يف جوبا القيام بذلك وزعموا �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة هي م�صدر هذه
االتهامات ّ
م�ضخمة دور حركة العدل وامل�ساواة من �أجل ك�سب الود ال�سوداين ،بالإ�ضافة �إلى حتري�ض
554
اخلرطوم على حماربة اجلبهة الثورية ال�سودانية.
هناك مع�ضلة تواجه كل من املعار�ضة امل�سلحة ال�سودانية وجنوب ال�سودان ،وهي كيفية حتقيق التوازن
بني احلاجة �إلى دعم خارجي وم�ساوئ القتال نيابة عن الواليات امل�ساندة .وكما م ّر �سلف ًا على بع�ض هذه
اجلماعات بالفعل ،ف�إن ثمة ميل لت�صويرها كقوات حتارب بالوكالة ومرتزقة ،بد ًال من متمردين من
�أجل ق�ضية .وتعر�ضت �صورة حركة العدل وامل�ساواة ملثل هذا التحول عندما حاربت �إلى جانب احلكومة
الت�شادية �ضد املتمردين الت�شاديني املدعومني من اخلرطوم قبل �أن يتم طردهم بوح�شية من ت�شاد
عندما ت�صاحلت جنامينا يف النهاية مع اخلرطوم عام ( 2010توبيانا .)2011 ،وقال بع�ض قادة حركة
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العدل وامل�ساواة �أن هذه التجربة علمتهم املخاطر التي ينطوي عليها القتال من �أجل كري .وقال �أحدهم
بعد جمزرة بانتيو «هذه لي�ست ق�ضيتنا ،ال ينبغي لنا �أن نقاتل قوات م�شار بعد الآن 555.وقال املتحدث
ال�سابق با�سم حركة العدل وامل�ساواة �أحمد ح�سني �آدم «يجب �أن ال تنخرط قوى خارجية ،مبا فيها
كيانات الدول الإقليمية واجلهات الفاعلة غري احلكومية ،يف �صراع جنوب ال�سودان حتت �أي �شكل �أو
مربر» (�آدم.)2014 ،
�أثارت م�شاركة املتمردين ال�سودانيني يف جنوب ال�سودان جد ًال ،لي�س كثري ًا بني خمتلف مكونات اجلبهة
الثورية ال�سودانية ،نظر ًا �إلى �أنها �شاركت كف�صائل منف�صلة ولي�ست كجبهة �سودانية ثورية موحدة .وقال
�أحد �ضباط احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال «يجب �أال تقف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال �إلى جانب الدينكا� .إذا ا�ستولى �أي �شخ�ص �آخر على ال�سلطة ف�سوف نعاين» .ويف نف�س الوقت ،رف�ض
بع�ض امل�س�ؤولني احلكوميني يف والية الوحدة �أي�ض ًا مزاعم ب�أنهم تلقوا م�ساعدة من املتمردين ال�سودانيني.
ومثال على ذلك حالة نوير بل الذين كانوا موالني للحكومة وا�شتكوا من �أعمال نهب قامت حركة العدل
وامل�ساواة يف والية الوحدة ،وطالب نوير بل بوجوب مغادرة املتمردين ال�سودانيني .ودعم هذا الر�أي �ضباط من
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان النظامي قائلني «ميكننا حماية حقول النفط لوحدنا بد ًال من �إح�ضار جهات
لها �أجندة �أخرى 556.وباملثل� ،أدانت منظمة �إن�سانية مقربة من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
«التورط الوا�ضح لقوات حركة العدل وامل�ساواة املتحالفة مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ال�صراع
الع�سكري لل�سيطرة على بانتيو وربكونة» ).(SKBN Coordination Unit, 2014, p. 2
دور ال�سودان

�سيا�سات متبدلة

ر�أى كل من احلكومة ال�سودانية واملتمردين ال�سودانيني الأزمة اجلديدة يف جنوب ال�سودان كتهديد حمتمل،
و�إلى حد �أقل ،كفر�صة .وقد ق ّو�ضت م�شاركة اجلبهة الثورية ال�سودانية دور اخلرطوم كو�سيط م�شرتك،
�إلى جانب �إثيوبيا وكينيا يف عمليات ال�سالم الإقليمية للهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) يف جنوب
ال�سودان .لكن ،فيما عدا م�سالة اجلبهة الثورية ال�سودانية ،ف�إن ال�شكوك قد دارت حول املوقف الر�سمي
املحايد لل�سودان منذ البداية ،لأن التزام ال�سودان بالتقارب مع جوبا َو َّلدَ االنطباع ب�أن اخلرطوم �ستكون
داعمة لكري �سيا�سي ًا وحتى ع�سكري ًا .و�ضغط م�س�ؤولون حكوميون حديثو التعيني كانوا قريبني من اخلرطوم
 امل�ست�شارين الرئا�سيني توت جاتلواك وتيلر دينق ،الع�ضو ال�سابق يف حركة حترير جنوب ال�سودان -علىاحلكومة ال�سودانية بالنيابة عن جوبا.
ويف مار�س� /آذار  ،2014عندما كان وزير دفاع جنوب ال�سودان كول مانيانغ يف زيارة للخرطوم ،عر�ض
ال�سودان �أن يقوم تدريب �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وكان الأمل يحدو جوبا �أي�ض ًا يف �شراء
مركبات ع�سكرية وذخرية من اخلرطوم؛ وبينما قال م�س�ؤولون يف جوبا واخلرطوم �أنه مت فقط بيع ذخرية
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وبكميات حمدودة ،ف�إن �أع�ضاء من املعار�ضة الر�سمية ال�سودانية زعموا �أنه مت ت�سليم كميات كبرية من
الذخرية جمان ًا .وكان كول مانيانغ يرغب يف �شراء عربات مدرعة لكن قيل له �أن ال�سودان قد توقف
عن �إنتاجها ،وبد ًال من ذلك ،اقرتحت اخلرطوم �سيارات لكن كان جلوبا رغبة �أقل فيها .ذهب مانيانغ
بعد ذلك �إلى م�صر بحث ًا عن �سيارات مدرعة �أي�ض ًا ،لكن عر�ض عليه تدريب ال�ضباط بالإ�ضافة �إلى
ابرام اتفاق تعاون ع�سكري ي�شمل قاعدة جوية م�صرية يف جنوب ال�سودان .ومتخ�ضت الزيارتان عن نتائج
557
ملمو�سة قليلة.
وبينما كانت اخلرطوم ال تزال متعلقة بالتقارب وامل�شاركة يف الو�ساطة ،ف�إنها �أظهرت رغب ًة متزايدة
يف النظر يف دعم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مما يبعث ب�إ�شارة وا�ضحة ب�ش�أن عدم
موافقتها على الروابط امل�ستمرة بني جوبا واجلبهة الثورية ال�سودانية .ويف دي�سمرب /كانون الأول ،2014
هدّد مدير جهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�سوداين ،حممد عطا ،مبالحقة متمردي اجلبهة الثورية
ال�سودانية يف جنوب ال�سودان (�سودان تربيون .)2014i ،وا�صلت جوبا ا�ست�ضافتها للجبهة الثورية
ال�سودانية لكنها منعت املجموعة من �شن هجمات مبا�شرة من جنوب ال�سودان على الأرا�ضي ال�سودانية؛
فعلى وجه التحديد ،يف �إبريل /ني�سان  ،2015وبينما كانت حركة العدل وامل�ساواة تخطط ل�شن غارة
رئي�سية من �شمال بحر الغزال على غرب كردفان ،ورد �أن جوبا طلبت من املتمردين الدارفوريني عدم
دخول ال�سودان بذلك الطريق .ولتتمكن جوبا من التظاهر ب�أن الهجوم مل يكن ينطلق من �أرا�ضيها بل من
املنطقة التي ت�سيطر عليها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،خططت حركة العدل وامل�ساواة
التحرك للخلف �إلى جنوب كردفان ،لكن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال مل ترحب بها .ثم
انتقلت قوات حركة العدل وامل�ساواة �إلى غرب بحر الغزال لدخول دارفور؛ واعتربت املجموعة تغيري امل�سار
558
�سبب ًا رئي�سي ًا يف هزميتها على يد قوات الدعم ال�سريع يف جنوب دارفور.
بح�سب �أحد قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة «�شعر �ضباط القوات امل�سلحة ال�سودانية
ب�أنهم ُغدروا ]من ِقبل كري[ و�أنهم غدروا بحلفائهم ]التاريخيني[» ،وحتديد ًا بالعديد من �أع�ضاء احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الذين جاءوا من جمموعات دعمتها اخلرطوم مثل قوات دفاع جنوب
ال�سودان .و�أ�ضاف «كانت اخلرطوم يف البداية م�ؤيدة لكري لكن م�شاركة اجلبهة الثورية ال�سودانية و�أوغندا
559
حولتها �ضد كري».
قد يكون تهديد اخلرطوم بالتدخل املبا�شر يف جنوب ال�سودان ميثل ردة فعل على الوجود امل�ستمر
للجبهة الثورية ال�سودانية �أقل مما هو على تدخل �أوغندا ل�صالح جوبا .وبح�سب م�س�ؤول �سوداين:

�إن الأ�سا�س يف وجود اجلبهة الثورية ال�سودانية ]يف جنوب ال�سودان[ هو مو�سيفيني .عندما تكون
متمرد ًا يف �ضيافة دولة �أخرى وتريد منك هذه الدولة �أن تفعل �شيئا ،ف�إنك� ،إلى حدٍ ما ،ال ت�ستطيع
كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 187

�أن ترف�ض .كانت حركة العدل وامل�ساواة م�ضطرة للتدخل ا�ستجاب ًة ملو�سيفيني .ال يوافق البع�ض يف
560
حركة العدل وامل�ساواة لكنهم جمربون على دخول هذه احلرب.
ينكر قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية �أن �أوغندا قد �ضغطت عليهم ،لكن تظل ال�شكوك باقية ب�سبب
ا�ست�ضافة كمباال للعديد منهم حتى �أوائل عام  ،2015و�أجرب �إ�صرار اخلرطوم �أوغندا يف نهاية املطاف من
�أن تطلب من القادة الرئي�سيني املغادرة 561.ويف كلمات �صدرت عن مراقب دويل ،فهمت اخلرطوم �أي�ض ًا
�أن «�سيلفا كان م�ضطر ًا للتحالف مع �أوغندا 562».يعزو بع�ض م�س�ؤويل الهيئة احلكومية الدولية للتنمية
(�إيقاد) ومراقبني دوليني ،اتفاق ال�سالم يف �أغ�سط�س� /آب  2015جزئي ًا �إلى حدوث تفاهم �أف�ضل بني
اخلرطوم وكمباال وتنب�أوا بتقارب دائم �شبيه بالتقارب بني ت�شاد وال�سودان منذ عام  .2010لكن �آخرين،
مبا فيهم مراقبني �سودانيني ،مت�شككون يجادلون ب�أن اخلرطوم لي�ست م�ضطرة للتخلي عن حرب بالوكالة
ال ت�شكل تهديد ًا رئي�سي ًا عليها 563.على عك�س احلرب مع ت�شاد.
وتنظر اخلرطوم �أي�ض ًا �إلى ما هو �أبعد من الروابط بني �أوغندا واجلبهة الثورية ال�سودانية� ،إلى وجود
القوات الأوغندية يف جنوب ال�سودان بو�صفه تهديد مبا�شر .ومل يتم �أبد ًا تنفيذ فكرة الهيئة احلكومية
الدولية للتنمية (�إيقاد) املبدئية با�ستبدال تلك القوات «بقوة حماية وردع» �إقليمية؛ وبد ًال من ذلك،
قامت بلدان يف املنطقة بتوفري تعزيزات ب�سيطة مل�ساعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان 564.ويف 9
نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،2014و ّقعت �أطراف جنوب ال�سودان اتفاق ًا جديد ًا ،تعيد فيه التزامها يف يناير/
كانون الثاين بوقف الأعمال العدائية والإ�صرار على ان�سحاب تدريجي للقوات الأجنبية .ويف � 17أغ�سط�س/
�آب  ،2015وافقت الأطراف على ان�سحاب القوات الأوغندية يف غ�ضون  45يوم ًا (با�ستثناء من والية غرب
و�شجع وجود القوات
اال�ستوائية) واالن�سحاب الكامل للجبهة الثورية ال�سودانية (ايقاد� ،ص2015 ،20ج)ّ .
الأوغندية املت�شددين الع�سكريني يف جوبا.
رمبا كان �سبب تردد اخلرطوم فيما يتعلق ب�أي �سيا�سة هي الأن�سب ،يعود �إلى االنق�سامات الداخلية
ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .وت�شري حما�ضر اجتماع �أغ�سط�س� /آب  2014مل�س�ؤولني �أمنيني رفيعي امل�ستوىُ ،ز ِع َم
�إنها ت�سربت� ،إلى �أن بع�ض امل�س�ؤولني كانوا يقفون �إلى جانب فك االرتباط ال�سوداين من �ش�ؤون جنوب
ال�سودان .وكان من بينهم املدير العام لل�شرطة ها�شم عثمان ،الذي نقل عنه قوله« :ما هو �ش�أننا يف
اجلنوب؟ دعوهم يعاجلوا م�شاكلهم اخلا�صة ،كما �أن م�شكلة جنوب ال�سودان لي�س لها حل ».لكن �أو�صى
بع�ض جرناالت القوات امل�سلحة ال�سودانية ،مثل عماد الدين عدوي كبري املفاو�ضني الأ�سبق مع جنوب
ال�سودان بعد ا�ستقالله ،والذي مت تعيينه قائد ًا للقوات امل�سلحة ال�سودانية عام  2015واملعروف قربه من
جهاز الأمن واملخابرات الوطني والرئي�س� ،أو�صى بتقدمي «دعم كبري» للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة ،يف حني قال ها�شم عبد اهلل «�إن �أي حكم ذاتي لأعايل النيل الكربى ]كما تدعو �إليه احلركة 188م�سح الأ�سلحة ال�صغرية م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ورقة العمل 42

ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة[ �سيكون جيد ًا بالن�سبة لنا من حيث �أمن احلدود واملوارد النفطية
565
والتجارة».
بالإ�ضافة �إلى االختالفات الفردية ،يبدو �أن جهاز الأمن واملخابرات الوطني ،على النقي�ض من القوات
امل�سلحة ال�سودانية والزعماء املدنيني ،يقف �إلى جانب دعم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة،
و�إنه كان حموري ًا يف توفري �أ�سلحة �إلى متمردي جنوب ال�سودان كما يدل على ذلك �صناديق الذخرية التي
وجدت يف باناكوا�ش .ويبدو �أن اال�ستخبارات الع�سكرية ال�سودانية كانت �ضد الدعم ،على الرغم من القول
ب�أن عالقاتها الطيبة مع تعبان دينق كانت املفتاح لعالقات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة
مع اخلرطوم .وقد و�صفت هيئة اخلرباء ب�ش�أن جنوب ال�سودان تعبان دينق ،الذي كثريا ما �سافر �إلى
اخلرطوم بعد دي�سمرب /كانون الأول  ،2013ب�أنه» امل�س�ؤول عن امل�شرتيات» مع كارلو كول ،الذي �أ�صبح نائبا
لرئي�س الأركان امل�س�ؤول عن التموين وامل�ساندة يف عام  ،2014والذي عمل من مكتب م�شار باخلرطوم
«كنقطة ات�صال» بني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وحكومة ال�سودان .وقد لعب جيم�س
غاي يوات�ش القائد ال�سابق يف حركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان دور ًا مماث ًال قبل �أن ين�ضم �إلى جوبا.
(هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان� ،ص .)2016 ،32-31وذكرت تقارير �أن الرئي�س الب�شري
ب�شكل � َّأ�ض َر
كان مرتدد ًا ،بينما كان نفوذ جهاز الأمن واملخابرات الوطني �آخ ٌذ بالتنامي منذ عام ٍ 2015
566
بدور القوات امل�سلحة ال�سودانية ).(SDFG, 2015
حاول ال�سودان �أي�ض ًا اال�ستفادة من االنق�سامات اجلديدة يف جنوب ال�سودان وحاجة كال الطرفني
املتحاربني �إلى ت�أمني دعم ال�سودان� ،أو على الأقل على حياده للح�صول على تنازالت جديدة ب�ش�أن
الق�ضايا اخلالفية بني البلدين مثل النفط �أو مقاطعة �أبيي .ومن �أجل تق�سيم مع�سكر الدينكا امل�ؤيد جلوبا
فيما يتعلق ب�أبيي ،جعلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من نف�سها ر�سمي ًا مدافع ًة عن
ق�ضية دينكا نقوك املحلية ،مثلما فعل رياك م�شار حتى قبل اندالع احلرب؛ وبهذه الطريقة ،قدّم الثوار
�أنف�سهم كخلفاء حقيقيني جلون قرنق واتهموا احلكومة ب�أنها �شديدة القرب من اخلرطوم .ويف يناير/
كانون الثاين  ،2015ذهبت �إلى �أبعد من ذلك ب�إعالن �أبيي والية جديدة من جنوب ال�سودان على �أ�سا�س
اال�ستفتاء املحلي �أحادي اجلانب يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  2013الذي رف�ضت جوبا بحذر امل�صادقة عليه
(�إذاعة متازج�2015 ،أ).
مع ذلك ،فقد ُذكر �أن قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة كانت �أكرث رغب ًة يف تقدمي
تنازالت خالل مناق�شاتهم مع اخلرطوم .فعلى وجه اخل�صو�ص ،عر�ضت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة على اخلرطوم ح�صة منا�صفة من عائدات نفط جنوب ال�سودان ،وهو مما ميثل يف الواقع عودة�إلى �صيغة فرتة اتفاق ال�سالم ال�شامل ووعد ًا قطعه م�شار من �أجل ك�سب دعم اخلرطوم يف الت�سعينيات
) .(ICG, 2015, p. 20وقال بيرت قديت �أنه كان يف�ضل هذا النهج�“ :إذا عقدنا �صفقة نفط مع اخلرطوم،
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فعليهم م�ساعدتنا” .و�أ�شار م�س�ؤولون يف جوبا �أي�ض ًا �إلى �أن اخلرطوم قد تكون راغبة يف حكم ذاتي �أكرب
لأعايل النيل الكربى الغنية بالنفط� ،إما بحكم الأمر الواقع  ،ب�أن م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي خرجت
عن �سيطرة جوبا� ،أو باعرتاف قانوين ،على طول اخلط الفيدرايل الذي تدعمه احلركة ال�شعبية لتحرير
567
ال�سودان  -املعار�ضة.
لقد خل�ص رياك م�شار يف مار�س� /آذار  2015الأمر بقوله�« :إننا نحاول �إقناع ال�سودان �أن يدعمنا
لكننا مل نحقق الكثري من النجاح حتى الآن» 568.وا�شتكى م�س�ؤول �آخر من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة قائ ًال «تعطينا اخلرطوم فقط القليل من الذخرية وهذا لي�س كافي ًا» 569.ومع ذلك ،يبدو �أنه،بالإ�ضافة �إلى الكميات غري الكافية ،ف�إن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة عانت من عدم
القدرة على توزيع �إمدادات �سودانية �إلى جنوبى والية الوحدة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن �أهمية دعم
اخلرطوم للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يجب �أال ُيقا�س من حيث الكمية مع �أن ذلك يف غاية الأهمية،
كما قال م�س�ؤول من املعار�ضة ال�سودانية «لأن ال�سودان هو الدولة الوحيدة التي تدعم احلركة ال�شعبية
570
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بالعتاد والذخرية».

ن�شاطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على احلدود

اتهمت حكومة جنوب ال�سودان وم�صادر من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة باال�ستفادة من قواعد يف ال�سودان ،ال �سيما يف غرب وجنوب كردفان حيث �شنت من هناكهجماتها على بانتيو (م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري�2015 ،أ) .وقد حددت تلك اجلهات
(احلكومة وم�صادر اجلبهة الثورية) حاميات رئي�سية تابعة للجي�ش ال�سوداين� ،شملت هجليج غرب
كردفان وخر�سانة التي كانت مبثابة قواعد رئي�سية حلركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان عندما كانت
مدعوم ًة من ال�سودان ،وكذلك دفرا� ،شمال �أبيي و�أبو جبيهة جنوب كردفان وجبل لريي ور�شاد وتلودي
بجنوب كردفان .وتزعم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ب�أن قوات تابعة للحركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قوامها � 7.000شخ�ص ظلت متمركزة يف غرب وجنوب كردفان منذ ا�ستعادة
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بانتيو يف يناير /كانون الثاين  .2014ويقولون �أي�ض ًا �أن قوات من النوير
قاتلت �إلى جانب القوات امل�سلحة ال�سودانية يف جبال النوبة يف يناير /كانون الثاين  2015ومار�س� /آذار
 ،2016لكن لي�س بال�ضرورة �أن تكون تلك القوات من قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة،
ميكن �أن يكونوا ميلي�شيات كال�سيكية مدعومة من اخلرطوم (De Alessi, 2015, p. 59؛ م�شروع التقييم
الأ�سا�سي للأمن الب�شري�2015 ،أ ؛  .)ICG, 2015, p.23ويف مار�س� /آذار  ،2016وجه االتهام �إلى من�شقني
عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،بقيادة بيرت قديت ،مبحاربة احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال يف جنوب كردفان (�سودان تربيون.)2016b ،
ويبدو �أن اخلرطوم تف�ضل �أن تتمركز احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف املناطق
احلدودية ،ال �سيما يف منطقة باناكوا�ش ت�شوين ،بد ًال عن �أن تتمركز عميق ًا يف داخل ال�سودان .فبعد �أن
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خ�سرت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة باناكوا�ش يف يناير /كانون الثاين ،2014
ا�ستقرت غرب املنطقة احلدودية ،وهو ما �أكدته احلكومة ال�سودانية وم�صادر حملية من امل�سريية .ويف
وقت الحق ،بعد خ�سارة قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لباناكوا�ش مر ًة ثانية يف
571
يونيو /حزيران  ،2015جل�أت �إلى غرب كردفان.
و�أكد م�س�ؤول حكومي �سوداين �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة كان لها وجود يف
هجليج ودفرا ،ولكن لي�س يف حاميات جنوب كردفان .ويف دفرا ،ورد �أن عنا�صر جهاز الأمن واملخابرات
الوطني ،الذين يعملون ر�سمي ًا كجز ٌء من قوة ال�شرطة ،ظلوا يقدمون �أ�سلحة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير
572
ال�سودان  -املعار�ضة.
يف حاميات غرب كردفان ،بح�سب م�صادر حملية من امل�سريية ،بالإ�ضافة �إلى م�س�ؤولني يف جوبا ،بد�أت
قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف احل�صول على �أ�سلحة قبل الهجوم على بانتيو يف
�إبريل /ني�سان  .2014وقد جمعوا نحو � 20سيارة ومدافع هاون ور�شا�شات (مبا يف ذلك ر�شا�شات م�ضادة
للطائرات ،ور�شا�شات متعددة الفوهات وعدة مئات من املدافع الر�شا�شة نوع  PKMsومدافع ر�شا�شا دو�شكا
ور�شا�شات جرينوف) ،و�أ�سلحة م�ضادة للدبابات (مبا يف ذلك بنادق عدمية االرتداد وقاذفات �آر بي جي) ،و
 3000بندقية طراز �أيه كي ) (AKوذخرية حمملة على �أربع �شاحنات .والحظ م�س�ؤول من اخلرطوم �أن بع�ض
جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قد تدربوا على قيادة املركبات املدرعة؛ وقال م�س�ؤولون
من جوبا �أن قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة قد ح�صلت على قطع غيار و�صيانة مركبات
و�أنهم تبادلوا دبابات مقابل �سيارات على احلدود بني �أعايل النيل والنيل الأبي�ض يف ال�سودان .يف مايو� /أيار،
وتلقت جوبا �أي�ض ًا معلومات غري م�ؤكدة تفيد ب�أن قافلة من � 80سيارة متوجهة �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير
573
ال�سودان  -املعار�ضة كانت يف طريقها من و�سط ال�سودان �إلى جنوب ال�سودان عرب كو�ستي.
هناك بالفعل روايات عن ن�شاطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة عرب احلدود متتد
لأبعد من حدود والية الوحدة – كردفان .وفيما يتعلق باملنطقة الواقعة غرب والية الوحدة ،هناك تقارير
غري م�ؤكدة تفيد ب�أن عدة مئات من الدينكا املن�شقني عن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من �شمال بحر
الغزال ،بقيادة داو �أتورجونق ،قد متت ا�ست�ضافتهم يف املنطقة الواقعة بني غرب كردفان و�شرق دارفور.
وقد غادر �أتورجونق نف�سه �شمال بحر الغزال من خالل هذه املنطقة لالن�ضمام �إلى احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف نريوبي .ومع ذلك ف�إن الرزيقات �شرق دارفور كانوا معادين ،نوع ًا ما،
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وحري�صني على املحافظة على عالقات طيبة مع ال�سلطات
يف والية �شمال بحر الغزال ،وهي الوالية التي تهاجر لها ما�شيتهم �سنوي ًا .وهاجمت ملي�شيات الرزيقات
قوات �أتورجونق يف �شرق دارفور يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  .2014وقد تكون ملي�شيات الرزيقات قد ان�ضمت
مع من�شقني نوير من غرب بحر الغزال �إلى قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من والية
الوحدة يف مع�سكر غرب كردفان -حيث يقال �أن عرب امل�سريية كانوا �أكرث ترحيب ًا( .م�شروع التقييم
الأ�سا�سي للأمن الب�شري.)2014h; 2014i ،
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على �أي حال ،الحظ ع�ضو من حركة العدل وامل�ساواة ب�أن قوات �أتورجونق كانت يف �إبريل /ني�سان
 ،2015متمركزة ،يف حملية �أبو مطارق �شرق دارفور والتي كان من املتوقع �أن يقوموا منها ب�شن هجمات
على قواعد حركة العدل وامل�ساواة يف �شمال �أو غرب بحر الغزال 574.وتفيد تقارير �أخرى ب�أن قاعدة
�أتورجونق كانت بالفعل يف منطقة «امليل  »14املتنازع عليها والواقعة بني �شمال بحر الغزال و�شرق دارفور.
وعلى الرغم من وقوع املنطقة �شمال خط � 1956إال �إنها كانت حتت �سيطرة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان منذ عام  2010وال ميكن القول ب�أن اخلرطوم «كانت «ت�ست�ضيف» قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
575
ال�سودان  -املعار�ضة هناك.
�أكد بيرت قديت �أنه بحلول مار�س� /آذار � ،2015أن قوات �أتورجونق ،التي كانت قد ان�ضمت �إليها
قوات الفرتيت من غرب بحر الغزال ،متمركزة يف منطقة �أخرى متنازع عليها هي منطقة كافيا كينجي
اخلا�ضعة متام ًا ل�سيطرة ال�سودان .و�أكد م�س�ؤول من حركة العدل وامل�ساواة هذا الت�صريح قائ ًال �أن قوات
حركة العدل وامل�ساواة وجدت قاعدة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة عند عبورها املنطقة
يف طريقها �إلى غرب بحر الغزال من جنوب دارفور حيث متت هزميتها يف �إبريل /ني�سان .وبينما كانت
املجموعتان تقاتالن �إحداهما الأخرى يف والية غرب بحر الغزال ،ح�سب رواية قديت ،ف�إنهن جتنبتا فعل
576
ذلك يف كافيا كينجي.
هناك �أي�ضا تقارير تفيد ب�أن ميلي�شيات جنوب �سودانية ،كانت قد بقيت يف اخلرطوم بعد عودة
بابيني مونيتويل �إلى جوبا يف عام  ،2013قد ان�ضمت �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
وكان من بني عنا�صرها القائد الأ�سبق حلركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان جيم�س غاي يوات�ش،
وهو نوير ليك من مقاطعة ربكونة وقد ُ�س ِجنَ يف اخلرطوم مبا�شر ًة بعد اتفاق �سبتمرب�/أيلول 2012
فر َج عنه قبل الأزمة بوقت ق�صري ،و ُيقال �أن ذلك مت بنا ًء على
كعالمة على ح�سن نوايا جتاه جوبا .و�أُ ِ
طلب احلاكم الأ�سبق تعبان دينق الذين كان حري�ص ًا على �إيجاد حليف من ليك كثقل موازن لعائلة
مونيتويل التي تنتمي �إلى نوير بول .وقال مراقبون يف جوبا �أن قوات غاي يوات�ش املتمركزة يف منطقة
الرنك �شمال �أعايل النيل قد تكتلت يف �إبريل /ني�سان  2014مع قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة من �أعايل النيل ملهاجمة بلدة كاكا� ،إحدى املناطق املتنازع عليها بني ال�سودان وجنوب577
ال�سودان� ،أق�صى اجلنوب.
ً
بع�ض من �ساندتهم اخلرطوم يف املا�ضي من مقاتلي حركة �أنيانيا ( )2ان�ضموا �أي�ضا -ح�سب ما تقول
التقارير ،منذ وقت طويل لقوات من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ال �سيما غوردون كونغ،
وهو من نوير النا�صر .ويف �إبريل /ني�سان � ،2014أوردت تقارير �أن لكونغ قوات يف بود يف النيل الأزرق على
احلدود مع والية �أعايل النيل والتي ميكنه منها �أي�ض ًا �شن هجمات باجتاه الرنك وكاكا (م�شروع التقييم
الأ�سا�سي للأمن الب�شري2014 ،هـ) .578وقد ُعرفت بود مثلها مثل هجليج وخر�سانة يف غرب كردفان،
منذ فرتة طويلة ،كقاعدة للميلي�شيات اجلنوبية؛ وقد زعمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
�أنه متت ا�ست�ضافة  5000عن�صر من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة هناك منذ �أواخر
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عام ( 2014م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري2015 ،ب) .ويف �سبتمرب�/أيلول  2014قيل �أن قوات
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة التي هاجمت الرنك قد جاءت من واليتي النيل الأزرق
و�سنار يف ال�سودان قبل �أن تن�سحب �إلى اجلبلني عرب احلدود من الرنك يف والية النيل الأبي�ض ال�سودانية
(م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري2014 ،ز).
ظلت احلدود بني �أعايل النيل يف جمهورية جنوب ال�سودان وجمهورية ال�سودان منذ فرتة طويلة منطقة
عمليات مليلي�شيات من غري النوير ،تدعمها اخلرطوم ،قيل �إن قواتها ان�ضمت �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة .ومن بني هذه امليلي�شيات ميلي�شيا مكونة فقط من مابان ،وهي جمموعة عرقية
�صغرية ت�سكن يف مقاطعة مابان يف �أعايل النيل؛ وتتمركز امللي�شيا �أي�ض ًا يف بود ،ويقودها كمال لوما ومونتو
مطاهلل عبد اهلل (م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري2015 ،ب) .ولقد حاربوا منذ عام 2011
�إلى جانب اخلرطوم �ضد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف والية النيل الأزرق لكن كانت
�أجندتهم غري وا�ضحة ،حيث يبدو �أي�ض ًا �أنهم موجهني �ضد جوبا ويهدفون �إلى �إعادة توحيد مقاطعة
مابان مع ال�سودان .وقد تكون م�شاركة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف ال�صراع يف جنوب
ال�سودان �أعطتهم مربر ًا للقتال يف النيل الأزرق و�أعايل النيل (م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري،
2013د� ،ص7؛  579.)ICG, 2013, pp. 22-23وهناك �أي�ض ًا تقارير تفيد ب�أن جمموعة ت�سمى «�أبطال مابان»
قد ا�ستهدفت الجئني من النيل الأزرق يف مقاطعة مابان ،بدعم من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة .ومع ذلك ،ف�إن قبيلة مابان لي�ست موحدة ،وهناك �أي�ضا ميلي�شيا مابان مدعومة من جوبا580
ا�ستهدفت النوير يف مقاطعة مابان.
هناك ميلي�شيا �أخرى تدعمها اخلرطوم تتمركز يف بود بقيادة حممد �شول الأحمر ،وهو م�سلم من
دينكا �أبياالنغ من منطقة الرنك .ولي�س وا�ضح ًا ما �إذا كانت هذه القوة قد ان�ضمت �إلى احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ويف �أق�صى الغربُ ،يع َت َقد �أن �ضابط ًا �آخر من الدينكا هو توما�س تيل الذي
ينحدر من والية واراب قد قاد كتيبتني �أو ثالث كتائب تت�ألف من دينكا من والية واراب وعرب م�سريية
من غرب كردفان؛ ويبدو �إنهم متمركزين يف املجلد يف غرب كردفان ،و�أنهم قاتلوا مع اجلي�ش ال�سوداين
يف �أبيي عام  2008و ُيقال �أنهم �شاركوا يف هجوم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف �إبريل/
581
ني�سان  2014على بانتيو ،على الرغم من وجود اختالف حول هذا الزعم.
و�أكد رياك م�شار �أن «امليلي�شيات التي كانت ال تزال يف ال�سودان قد ان�ضمت للحركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ،لكن ذلك �صار يحدث فقط منذ مايو� /أيار  2014وب�أعداد �صغرية مبا يف ذلك 118
رج ًال تابعني لغاي يوات�ش و 105تابعني لغوردون كونغ و 35تابعني ملجموعة مابان التابعة لكمال لوما ومونتو
عبداهلل» .و�أ�ضاف م�شار قائ ًال:

مل ين�ضم حممد �شول ر�سمي ًا بعد .لقد �سرحتهم اخلرطوم قبل الأزمة .وعندما �سمعوا ب�أننا نريد
582
جمندين� ،أعاد قادتهم ح�شدهم من جديد .لقد جاءوا الينا بال �أ�سلحة وكان علينا ت�سليحهم.
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�أكد بيرت قديت �أن «اخلرطوم جردت قوات نوير يف ال�سودان من ال�سالح وان�ضم �إلينا غاي يوات�ش دون
�أ�سلحة» .لكنه �أ�ضاف «طلبت منه اخلرطوم االن�ضمام» للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة.
وزعم ب�أنه مل يكن لدى غوردون كوجن قوات و�أنه مل يكن لدى غاي يوات�ش يف مار�س� /آذار � 2015سوى
عدد قليل من القوات يف واداكونا على مقربة من الرنك �شمايل �أعايل النيل لكنها «مل تكن ن�شطة» .وقال
قديت �إن غاي يوات�ش كان «على خالف مع رياك م�شار» و�أراد االن�ضمام �إلى جوبا» 583.يف يونيو /حزيران
 ،2015قال �أحد قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة مت�أم ًال «غاي يوات�ش واحد منا لكنه
لي�س كذلك حق ًا» 584.ويف وقت الحق من ذلك ال�شهر ،ان�شق �إلى جانب احلكومة ومت يف �سبتمرب�/أيلول تعيني
غاي يوات�ش برتبة فريق (�سودان تربيون.)2015r; 2015cc ،
اندجمت معظم امليلي�شيات ال�سودانية اجلنوبية التي بقيت يف ال�سودان يف اجلي�ش ال�سوداين �أو يف قوات
الدفاع ال�شعبي ،ورمبا يكون قادتهم قد احتفظوا باجلن�سية ال�سودانية .وهذا قد يف�سر� ،سبب زعم جوبا،
يف �سبتمرب�/أيلول  ،2014بعد اال�شتباكات التي اندلعت بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف الرنك� ،إنها �أ�سرت ثالثة من جنود املعار�ضة يرتدون زي ًا ع�سكري ًا
�سوداني ًاُ 585.
وذكر �أنه مت تن�شيط و�إعادة ت�سليح ميلي�شيات جنوب ال�سودان منذ اندالع الأزمة احلالية.
وقيل �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وميلي�شيات نوير املدعومة من اخلرطوم بقيادة
هونغ غوردون وجيم�س غاي يوات�ش قد جندت مدنيني نوير يف ال�سودان ،مبا فيهم نوير من الذين بقوا يف
ال�شمال ،والجئني عربوا احلدود منذ اندالع احلرب اجلديدة.
وفق ًا لقوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،ف�إن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة �أو «عنا�صر نوير موالية لل�سودان» حاربتهم يف النيل الأزرق يف منا�سبات حمدودة ،يف باو يف
يوليو /متوز  ،2014ويف الروم يف وقت الحق من العام ومطلع عام ( 2015م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن
الب�شري2015 ،ب) .لكن رئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال (واجلبهة الثورية ال�سودانية)
مالك عقار قال �أن املواجهات ظلت حمدودة وكانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تتجنب
عموم ًا االحتكاك باحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال� 586.إن انتماءات املقاتلني �ضبابية �إذ �أنهم
من بني �أع�ضاء �سودانيني يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الذين بقوا يف جنوب ال�سودان بعد ا�ستقالل
جنوب ال�سودان .ولقد منح بع�ض نوير جنوب ال�سودان ،وكذلك دينكا ومابان -من الذين قاتلوا يف �صفوف
امليلي�شيات املدعومة من اخلرطوم ،اجلن�سية ال�سودانية ،ومت دجمهم يف قوات �شبه ع�سكرية ،مثل قوات
الدفاع ال�شعبي� ،أو يف اجلي�ش النظامي .وقاتل بع�ضهم �ضد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
بهذه ال�صفة ،وقد ي�ستمروا يف فعل ذلك؛ ويف نف�س الوقت ،قد يتحالفوا مع احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ،رمبا بت�شجيع من اخلرطوم .ومع ذلك ،وبح�سب مراقب دويل ،ف�إن م�شار طالب
اخلرطوم ب�أكرث من ال�سالح� ،إذ طالب حتديد ًا �أن تتم �إعارة �ضباط نوير يعملون يف القوات امل�سلحة
ال�سودانية �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لأن ب�إمكانهم تعزيز القدرة التنظيمية لقوة
املتمردين؛ وهو ما رف�ضته اخلرطوم 587.وبعد اتفاق ال�سالم يف �أغ�سط�س� /آب  2015الذي وقعه م�شار
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وكري ،بد�أ بيرت قديت الذي مل يوقع واملقيم يف اخلرطوم بتلقي دعم (حمدود) من ال�سودان 588.ومنذ �أن
غادر م�شار جوبا �إلى اخلرطوم يف منت�صف عام  ،2016وال�سودان يحاول م�صاحلته مع قديت .ووفق ًا
مل�س�ؤول �سوداين ،ف�إن عدم دعم حكومة الواليات املتحدة الأمريكية مل�شار واال�ستعداد للعمل مع تعبان دينق
589
�أقنع اخلرطوم بدعم م�شار مر ًة ثانية.
ً
نفى ال�سودان ،مرار ًا وتكرار ًا� ،أنه قدّم دعما �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مبا
فيه عندما طلب م�س�ؤولون يف حكومة جنوب ال�سودان نظرائهم ال�سودانيني حول ذلك 590.وكما قال �أحد
م�س�ؤويل حكومة جنوب ال�سودان ف�إن «حكومة ال�سودان منق�سمة ب�ش�أن هذه الق�ضية»؛ وحدّد �آخر قائ ًال
«رمبا يقوم قادة اجلي�ش واال�ستخبارات بالإ�ضافة �إلى م�س�ؤولني حمليني يف املناطق احلدودية بدعم ]
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة[ دون موافقة الرئي�س الب�شري 591.وخ ّفف م�س�ؤول �سوداين
طلب عدم الك�شف عن هويته عن جدارة فكرة �أن يكون هناك رئي�س �سوداين جاه ًال ب�سيا�سة جهازه
الأمني ب�ش�أن جنوب ال�سودان ب�أنها «�أ�سطورة» خلقتها اخلرطوم 592.بد�أ بع�ض امل�س�ؤولني يف جوبا بعد
هجوم �إبريل /ني�سان  2014على بانتيو ،بالتذمر من �أن اخلرطوم «تلعب لعبة مزدوجة» حيث كان الب�شري
يدعم كري عالني ًة بينما كان جهاز الأمن واملخابرات الوطني يدعم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
593
املعار�ضة ،ويبيع ذخرية �إلى احلكومة يف جوبا بينما يعطي ال�سالح للمعار�ضة.
خالف ًا ملا حدث يف  ،2012 – 2011امتنعت جوبا من املبالغة يف ردة الفعل على تورط اخلرطوم
املزعوم وحاولت «االحتفاظ بعالقات جيدة» .وقال م�س�ؤول يف جوبا:

يف والية الوحدة ،ت�أتي �إمدادات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة من اخلرطوم ،لكننا
ال نثري �ضجة كبرية حول هذا املو�ضوع لأننا ال نريد �صراع ًا مع اخلرطوم .ولكن اذا ا�ستمر ال�سودان
يف ذلك ،ف�سوف نتوقف عن التغا�ضي عن ذلك وقد نرف�ض م�شاركة الذهبي ]مبعوث ال�سودان[ ]يف
594
حمادثات و�ساطة الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد)[ .
ويف مايو� /أيار  ،2015ويف تناق�ض �صارخ مع هذا التوقع ،طلبت الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد)
من الرئي�س الب�شري �أن يكون �أكرث م�شارك ًة يف عملية �سالم جنوب ال�سودان (�سودان تربيون.)2015o ،
كانت ك ٌل من جوبا واملجتمع الدويل حذرين ن�سبي ًا ب�ش�أن روابط اخلرطوم مع احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة .و�أ�شار مراقب دويل �أن “ما يبقي اجلميع �صامتني هو �إمكانية �أن تكون الروابط �أكرث
من ذلك بكثري .فاخلرطوم نف�سها حذرة لأنها تريد اعتماد الطرفني على ال�سودان” 595.وبالطبع ف�إنه،
باملقارنة مع التاريخ الطويل من التدخل بالوكالة يف جنوب ال�سودان ،والذي ا�ستمر بعد اال�ستقالل ،يبدو
�أن اخلرطوم قد امتنعت �أي�ض ًا عن االنخراط يف تدخل �أكرب .وبد ًال من ذلك ،يبدو �أن حكومة ال�سودان
�صارت تر�سل ر�سائل �إلى الأطراف املختلفة يف جنوب ال�سودان من �أجل تعزيز �أجندتها اخلا�صة ب�شكل
596
ملحوظ �ضد عالقات اجلبهة الثورية ال�سودانية املتجددة مع جوبا و�ضد طموحات كمباال الإقليمية.
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منذ بداية ال�صراع الأخري ،وحتى الآن ،مل يقع �سوى حادث رئي�سي واحد فقط يظهر تورط اجلي�ش
ال�سوداين وجي�ش جنوب ال�سودان مبا�شر ًة .ففي يونيو /حزيران  ،2015عندما ا�ستعاد اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان باناكوا�ش وطارد قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة جتاه ال�سودان،
قام باقتحام ثالث ثكنات للجي�ش ال�سوداين يف ت�شوين املجاورة .نظري ًا ،كان من املفرت�ض نزع ال�سالح يف
ذلك املكان لأنه يقع يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�سالح والتي وافقت عليها اخلرطوم وجوبا.
وزعم قديت �أن الهجوم على القوات امل�سلحة ال�سودانية كان « ُمتعمد ًا» و�شاركت فيه �أي�ض ًا حركة العدل
وامل�ساواة .ومع ذلك ،وب�سبب املخاوف من �أن ي�ؤدي احلادث �إلى رد عنيف من اخلرطوم ،ان�سحب اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ب�سرعة من قواعد القوات امل�سلحة ال�سودانية و�أعاد الأ�سلحة الثقيلة مبا فيها
دبابتني ا�ستولت عليهما قواته هناك؛ وعالو ًة على ذلك ،التقى ماثيو بوجلانغ مع حممد �أحمد من القوات
امل�سلحة ال�سودانية يف  10يونيو /حزيران  2015لطم�أنة اجلي�ش ال�سوداين ب�أن اعتداء اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان على ال�سودان لي�س جزء ًا من هجوم �أو�سع �ضد اخلرطوم (م�شروع التقييم الأ�سا�سي
597
للأمن الب�شري2015 ،هـ؛ �سودان تربيون.)2015q ،
تك�شف هذه ال�سل�سلة من الأحداث عن تناق�ضات وا�ضحة .فبينما تعترب حكومة ال�سودان وحكومة
جمهورية جنوب ال�سودان ملتزمتان مبنطقة حدودية منزوعة ال�سالح �آمنة ،و�أن حممد �أحمد �أكد �أنه لن
ي�سمح لأي ع�ضو من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بالبقاء على الأرا�ضي ال�سودانية ،ف�إن
من الوا�ضح �أن لدى املتمردين موافقة �ضمنية على الأقل للقيام بذلك حتديد ًا.
تقول عدة جهات فاعلة من جنوب ال�سودان وال�سودان من الأطراف املختلفة �أن اخلرطوم غري مهتمة
ب�أن ترى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة تنت�صر ،بل و�إمنا تهتم فقط بقدرتها على البقاء
على قيد احلياة ،كي ت�ستمر احلرب ويظل جنوب ال�سودان �ضعيف ًا .فبح�سب رئي�س الأركان الأ�سبق للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان جيم�س هوث ماي« ،ال تريد اخلرطوم للمتمردين �أن يهزموا احلكومة ،و�إمنا
تريد فقط �أن ي�ستمر القتال» .ويف هذا ال�سياق ،قال بيرت قديت« :تنظر اخلرطوم �إلى كل جنوب �سوداين
عدو ًا لها ،ولن تقوم ب�إعطاء معدات ع�سكرية كبرية لعدوها» 598.وكما الحظت هيئة اخلرباء ب�ش�أن جنوب
ال�سودان:

توقع �أع�ضاء معار�ضة �سابقني ب�أن ال�سودان ينوي توفري ذخرية كافية لكي ت�ستمر املعار�ضة يف القتال،
مع عدم تزويدها يف نف�س الوقت مبواد كافية �أو معدات ذات نوعية عالية (خا�ص ًة �صواريخ �أر�ض-
جو) املطلوبة لهزمية احلكومة (هيئة خرباء الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان� ،ص.)2016 ،32
عموما ،يبدو �أن اخلرطوم كان ت�ستخدم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لل�ضغط على
جوبا لوقف دعم وا�ست�ضافة اجلبهة الثورية ال�سودانية.
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دور امل�سريية
�أقر رياك م�شار بتلقي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة بع�ض الأ�سلحة من ال�سودان« ،لكن
من امل�سريية فقط» 599.وي�ؤكد �شهود عيان على الهجوم على بانتيو يف �إبريل /ني�سان  2014االفرتا�ض
القائل ب�إمكانية �أن يكون متمردو جنوب ال�سودان قد ح�صلوا على دعم يف غرب كردفان من ميلي�شيات
عربية حملية :فقد ذكروا جميعهم وجود عرب من امل�سريية يقاتلون الى جانب قوات احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ) .600 (ICG, 2015, p.13وذكر �أحد ال�شهود« :جاءت عنا�صر امل�سريية
بقيادة حمدين عي�سى على  200دراجة نارية يف الغالب لعمليات نهب« ».ويقال �أن بع�ضهم �أع�ضاء
يف قوات الدفاع ال�شعبي ،لكن لي�س هناك ما ي�شري �إلى �أنهم كانوا يت�صرفون نيابة عن اخلرطوم؛ بل
يبدوا �أنهم ت�صرفوا مبفردهم تدفعهم ،يف الغالب ،الغنائم .وقد و�صف ناجون من عمليات القتل يف
امل�سجد كيف �أن قائد ميلي�شيا عربي جاء �إلى امل�سجد وق ّدم نف�سه على �أنه حمدين وقال« :لقد جئنا مع
�أولئك النوير من املجلد يف ال�سودان� .سنحميكم ونعاجلكم ون�أخذكم �إلى بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان .لن يقتلكم �أحد الآن» .ثم طلب �إجالء الناجني امل�سريية القادرين ك�أولوية 601.وقبل ذلك،
حاول مقاتلون نوير �أي�ض ًا الإبقاء على حياة امل�سريية ،لكن ذلك مل يحدث �إال بعد املوجة الأولى من
عمليات اطالق النار التي كان قد ُقتل فيها �سلف ًا مدنيني م�سريية (يونيمي�س� ،ص�2015 ،12أ) .وقال
مدنيون من امل�سريية �أن حمدين وزميله زعيم امل�سريية عبد الرحمن بخيت جاءوا �إلى بانتيو حلماية
602
املدنيني امل�سريية.
مل يكن مقاتلو امل�سريية موجودين �أثناء املجزرة ،وقبل و�صول حمدينُ ،ق ِت َل بع�ض امل�سريية ،مبا فيهم
�أحد �أقارب حمدين ،يف امل�سجد مع غريهم من املدنيني .ووفق ًا لبيرت قديت ،قام حمدين بزيارة جيم�س
كوانغ يف باناكوا�ش يف �إبريل /ني�سان  2015قبل وقت ق�صري من غارة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة ومن ثم انتقل �إلى بانتيو خلف قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة لكنه «ملي�ساعد يف احتالل املدينة» 603.وقال قائد الفرقة الثالثة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان� ،سانتينو دينق،
الذي قاد ا�سرتداد احلكومة لبانتيو يف �إبريل – مايو /ني�سان � -أيار �أن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان قد نقلت اثنني من مقاتلي امل�سريية �إليه ،وتظاهروا ب�أنهم جنوا من القتل و�أنهم كانوا خمتبئني
604
يف قاعدة الأمم املتحدة.
ت�ضم قائمة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان لل�سودانيني الذين ُقتلوا يف بانتيو  28ا�سم ًا من غرب
كردفانُ .
وذ ِك َر �أنه جرت �إقامة مرا�سم حداد لثمانية وثالثني يف املجلد والدباب يف غرب كردفان .وانق�سم
امل�سريية ب�شكل متزايد فيما يتعلق بر�ؤيتهم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .ويف عملية
انتقامية ،وفق ًا لبيرت قديت ،ن�صب مقاتلو �أوالد عمران كمين ًا لقوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
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 املعار�ضة يف تور �أبيود وقتلوا �سبعة ،قام بعدها حمدين عي�سى بزيارة �إلى قديت يف تور �أبيود ملناق�شة605
اخليارات املتاحة للم�صاحلة.
كان حمدين عي�سى النور ،املعروف يف والية الوحدة وغرب كردفان ،من ع�شرية �أوالد عمران من
امل�سريية ،عقيد ًا يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف بداية الت�سعينات وتاجر على احلدود تربطه
عالقات جيدة مع النوير يف والية الوحدة ،مبا فيهم رياك م�شار نف�سه .وكان عبد الرحمن بخيت ،من �أوالد
عمران �أي�ض ًا ،جزء ًا من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أثناء فرتة اتفاقية ال�سالم ال�شامل .ويف عام
 ،2011عند ا�ستقالل جنوب ال�سودان ،حاول حمدين االن�ضمام �إلى زمالئه امل�سريية الأع�ضاء يف الفرقة
الرابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف بانتيو ،لكن �ألقي القب�ض عليه من قبل جهاز الأمن واملخابرات
و�سجن ملدة عام .زعم بيرت قديت �أن حمدين �أ�صبح بعد �إطالق �سراحه قائد ًا يف قوات
الوطني ال�سوداين ُ
606
الدفاع ال�شعبي.
وقال قديت �أي�ض ًا �أنه حينما زاره حمدين يف تور �أبيود بعد عمليات القتل يف بانتيو ،كان هدفه الت�صالح
مع قديت وا�ستخراج �إذن لهجرة ما�شية �أوالد عمران �إلى �أرا�ضي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة .وعلى حد قول قديت« :قلت له موافق لكن ال ت�أتوا ومعكم بنادق .وعقدنا اتفاق ًا وجاءوا ومعهم
607
العديد من الأبقار».
بعد احلرب الأهلية الثانية يف ال�سودان ،بد�أت هجرة امل�سريية والرزيقات باجتاه جنوب ال�سودان
تتذبذب وفق ًا لعالقاتهم مع قادة حمليني للجي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .ففي عام
 ،1986العام الذي يتذكره النوير ب (�سنة العرب)� ،أغارت ميلي�شيا امل�سريية على مقاطعة مايوم،
لكن حت�سنت العالقات بان�ضمام قادة النوير للخرطوم وعندما �أ�صبح قادة امل�سريية م�ستقلني عن
اخلرطوم .وقد تدفقت الهجرات لـ «�أ�سواق �سالم» �سرية كان العرب يبيعون فيها طعام ًا و�أ�سلحة �إلى
املتمردين واملدنيني اجلنوبيني .وقد مت افتتاح �أول �سوق يف  1988-1987يف روب نياغي يف مقاطعة
ربكونة لكن مت �إحراقه ب�شكل كامل من ِقبل القوات املوالية للخرطوم بقيادة ماتيب يف عام .1997
ومت ا�ستبداله ب�أ�سواق �أخرى ،بدء ًا من �سوق يف جزيره بيتونغ ،التي تبعد قلي ًال عن ربكونة يف جزيرة
608
امل�ستنقعات.
مت تي�سري عمليات الهجرة والتجارة منذ فرتة طويلة من خالل امل�ؤمترات واالتفاقات املنتظمة بني
بدو ال�شمال ال ُر ّحل وقادة املجتمع اجلنوبي؛ لكن من الوا�ضح �أن تلك العمليات كانت م�سي�سة ب�شكل
كبري منذ البداية ،وكان يقودها من اجلانب العربي ،قادة انقلبوا على اخلرطوم ،وغالب ًا ما انتهى بهم
املطاف باالن�ضمام �إلى اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .وكانت الهجرة يف مو�سم اجلفاف
 2014 – 2013ناجحة ب�شكل خا�ص يف والية �شمال بحر الغزال يف جنوب ال�سودان لأن الطرق نحو �أبيي
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ووالية الوحدة كانت مغلقة فعلي ًا ،ويعود اغالقها يف والية الوحدة �إلى القتال يف احلرب الأخرية (كريز،
609
�ص .)2014 ،58
يف فرباير� /شباط  ،2015ح ّر�ضت االتهامات املتبادلة ب�سرقة املوا�شي امل�سريية �ضد نوير بل على
احلدود بني غرب كردفان ووالية الوحدة (�سودان تربيون.)2015j ،
ظلت الهجرة �إلى والية الوحدة دائم ًا قليلة الأهمية ،وهو ما يف�سر ال�سبب يف تف�ضيل الكثري من
امل�سريية التحالف مع الدينكا بد ًال من النوير ،رغم �أنه يبدو �أن ع�شرية �أوالد عمران من امل�سريية تف�ضل
الهجرة �إلى والية الوحدة ولديها عالقات �أكرث مع نوير حمليني ،وقد ان�ضم الكثري منهم �إلى احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة� .إن �أوالد عمران الذين هاجر معظمهم �إلى مقاطعة مايوم ،هم
�أقرب �إلى نوير بول ،مبا يف ذلك من هم �إلى جانب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وقادة
مثل ماكال كول .لكن وقوف العديد من نوير بل مع جوبا �أ�ضعف الروابط بني �أوالد عمران واحلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وينتمي �أع�ضاء امل�سريية الأ�سا�سيني بني املتمردين ال�سودانيني
�إلى �أوالد عمران ،بدء ًا ببوكورا حممد فا�ضل من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،وقد ارتقت
هذه الروابط بالعالقات بني �أوالد عمران واملتمردين ال�سودانيني واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان،
610
ولي�س باحلكومة ال�سودانية.
يف يونيو /حزيران  2014يف غرب كردفان ،اندلع قتال حول حقوق الأر�ض بني �أوالد عمران ورجال
قبائل من ع�شرية الزيود املناف�سة من امل�سريية الفالتة ،ووقفت اخلرطوم �إلى جانب الزيود .بينما قاتل
نوير م�سلحني �إلى جانب �أوالد عمران (�سودان تربيون .)2014b ،وقد ُقت َِل حمدين عي�سى يف هذا
القتال مع �أكرث من  150مقاتل من كال الطرفني .وقد ا�ست�ؤنف ال�صراع يف مار�س� /آذار �( 2015إذاعة
611
متازج.)2015g ،
�صراع جديد على احلدود املتنازع عليها
منذ اندالع احلرب اجلديدة يف جنوب ال�سودان يف منت�صف دي�سمرب /كانون الأول � ،2013شهدت والية
الوحدة ن�شوب �صراعات داخلية يف ال�سودان وجنوب ال�سودان ) .(ICG, 2015مل تكن العملية مما ال ميكن
التنب�ؤ به :فقد خ ّلف انف�صال جنوب ال�سودان عن ال�سودان وراءه نزاعات خمتلفة دون حل بني البلدين،
م�ؤجج ًا ل�صراعات داخلية وم�شجع ًا ك ٌل منهما على دعم املعار�ضة امل�سلحة جلارتها ،ويف بع�ض احلاالت،
منحدر ًا بالأمور �إلى قتال مبا�شر .ومن بني النقاط ال�ساخنة هناك احلدود املادية ال�ضبابية واملتنازع عليها
وكذلك احلدود الرمزية بني خمتلف اجلهات امل�سلحة التي ال ت�ستطيع هوياتها العرقية وحدها تف�سري
االنتماءات والوالءات املن�سابة �أو املتعددة.
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وت�أكيد ًا على ذلك ،ف�إن الأزمة يف جنوب كردفان ،م�سرح احلرب الرئي�سي يف ال�سودان منذ عام
 ،2011كانت قد انت�شرت �سلف ًا وتخطت احلدود .مل تفاقم �سيطرة اجلبهة الثورية ال�سودانية على جزء من
احلدود النزاع بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،و�إمنا جعلت من امل�ستحيل عملي ًا اي�ض ًا حل النزاع احلدودي.
وقد ع ّقد امل�سالة �أكرث الوجود اجلديد ملعار�ضة م�سلحة �أخرى هي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة على نف�س احلدود .ا�ستمرت اخلرطوم وجوبا ،ر�سمي ًا ،بااللتزام ببعثة م�شرتكة للمراقبة
والتحقق من احلدود ،لكن ظلت اخلالفات قائمة ب�ش�أن مواقع احلدود واملنطقة احلدودية الآمنة منزوعة
ال�سالح واحل�شد الع�سكري امل�ستمر يف املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�سالح ،ودور كل بلد يف �إيواء
ودعم متمردي البلد الآخر ،مبا فيه داخل املنطقة احلدودية الآمنة منزوعة ال�سالح .ان�سحبت جمهورية
جنوب ال�سودان من البعثة امل�شرتكة للمراقبة والتحقق من احلدود يف نوفمرب /ت�شرين الثاين  2013ومل
تعد �إال يف مايو� /أيار  2014على �أمل �أن تلفت الآلية االنتباه �إلى وجود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة يف كردفان ح�سب ما تقول التقارير (كريز� ،ص.)2014 ،30
يف مار�س� /آذار  ،2016بعد توجيه اخلرطوم االتهام �إلى جوبا مر ًة �أخرى بدعم اجلبهة الثورية
ال�سودانية� ،أغلقت اخلرطوم �أربع نقاط عبور حدودية ر�سمية كان قد مت �إعادة فتحها قبل ب�ضعة �أ�سابيع
بعد �أن كانت قد �أغلقت منذ عام  .2011وقد بددت هذه اخلطوة الآمال الدولية الأخرية بعودة العالقات
الثنائية بف�ضل عملية ال�سالم يف جنوب ال�سودان .وتعيق الديناميات احلالية قدرة الطرفني على حل
نزاعهما احلدودي ،كما متثل �أي�ض ًا تهديد ًا مبا�شر ًا �إلى الـ 100.000الجئ من جنوب كردفان الذين ما
زالوا يعي�شون على جانب حدود والية الوحدة حما�صرين بني منطقتي احلرب.
على الرغم من انف�صال الدولة اجلديدة عن ال�سودان ،وا�صلت احلكومة ال�سودانية واملعار�ضة امل�سلحة
التدخل يف جنوب ال�سودان لكن ب�شكل �أقل عدوانية من �أي وقت م�ضى .وما �أن اندلعت احلرب اجلديدة
يف جنوب ال�سودان �إال وبد�أت حكومة ال�سودان واملعار�ضة ال�سودانية ب�إر�سال ر�سائل �إلى خمتلف �أطراف
جنوب ال�سودان حل�شد الدعم لأجندتهما يف ال�سودان .وقد حدّد متمردو اجلبهة الثورية ال�سودانية موقفهم
بالقتال �إلى جانب حكومة جنوب ال�سودان �ضد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الحتواء خطر
فقدان قواعدهم اخللفية يف والية الوحدة .وكانت ردة فعل اخلرطوم هي قيامها بتقدمي بع�ض الدعم
للمتمردين يف جنوب ال�سودان؛ ورغم �أن الدعم كان �أقل �سخا ًء مما كان عليه قبل االنف�صال� ،إال �إنه مل
يكن �أقل تهديد ًا ال�ستقرار املنطقة.
�أظهرت كيانات فاعلة دولية بل حتى حملية ولوقت طويل عدم القدرة على معاجلة �صراعات ال�سودان
املت�شابكة ال�سابقة بطريقة �شاملة .وكانت اتفاقية ال�سالم ال�شامل مثا ًال على ذلك :فقد �أظهر الكثري من
�أ�صحاب امل�صلحة الدوليني واملحليني ،من ال�شمال ومن اجلنوب� ،إميان ًا حمدود ًا بجدوى الوحدة .ومل
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�سوق لري يف يونيو /حزيران  2014بعد �أن تعر�ض للنهب على يد كال الطرفني © .جريوم توبيانا

يكن كل �أن�صار ا�ستقالل جنوب ال�سودان �أن�صار ًا حقيقيني للم�سلمني املهم�شني يف جبال النوبة والنيل
الأزرق �أو دارفور .فقد عملت االنق�سامات يف حميط ال�سودان  -يف اجلنوب واملنطقتني ودارفور ل�صالح
االنف�صاليني؛ ففي � ،2004 – 2003شعر �أولئك الذين كانوا ال يزالوا ي�ؤمنوا بوحدة ال�سودان بالأ�سف �إذ
612
�أن «طائرة دارفور كانت تقلع بينما كانت طائرة جنوب ال�سودان تهبط».
يبدو اليوم �أن نزاع ال�سودان واملعار�ضة امل�سلحة ت�أخذان طابع ًا وطني ًا و�سيا�سي ًا متزايد ًا ،بينما يبدو
طابع احلرب واملعار�ضة امل�سلحة يف جنوب ال�سودان �أكرث حملية وعرقية
�إذا ما �أريد لعملية ال�سالم يف جنوب ال�سودان �أن تنجح ،فيجب تعلم الدرو�س من عمليات ال�سالم
ال�سابقة يف ال�سودان -لي�س فقط اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،و�إمنا �أي�ض ًا العمليات اجلزئية املوازية ال �سيما
يف دارفور -فالو�صفات التي ف�شلت يف دارفور مثل احللول اجلزئية املفتقرة للتن�سيق ل�صنع ال�سالم وحفظ
ال�سالم وال�شمولية وامل�ساءلة والعقوبات من التي �أدارتها كيانات فاعلة منف�صلة تتناف�س بالغالب وال تعمل
على نحو م�شرتك ،من غري املرجح �أن تنجح يف جنوب ال�سودان �أكرث مما يف ال�سودان.
�إن الت�شابكات جتعل من ال�صعب حل �أزمة جنوب ال�سودان مبعزل عن ال�سودان .ولقد حتول الرتكيز
الدويل من العالقات الثنائية �إلى حل �أزمة جنوب ال�سودان اجلديدة بد ًال من ال�صراع الذي طال �أمده
يف ال�سودان والذي ا�ستجاب له املجتمع الدويل ب�شعور متزايد باالرهاق ،ح�سب ما اعرتفت به جهات
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فاعلة �أجنبية (كريز� ،ص .)2014 ،39ومع ذلك ،ف�إنه �إذا �أريد �إقامة عالقات طيبة بني ال�سودان وجنوب
ال�سودان و�إذا �أريد حل ال�صراع اجلديد يف البالد ،ف�سوف يكون من الأهمية مبكان و�ضع حد ونهاية لأزمة
ال�سودان الداخلية.
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اخلال�صة

قامت ورقة العمل هذه ب�إجراء درا�سة ا�ستق�صائية للنزاع يف والية الوحدة منذ اندالع الأعمال العدائية
يف دي�سمرب /كانون الأول  2013وحتى نهاية عام  ،2015حينما وا�صلت قوات ميلي�شيات احلكومة،
�شن هجمات على جنوب والية الوحدة ،بالرغم من توقيع كري وم�شار التفاق �سالم يف �أغ�سط�س� /آب
 .2015وتوحي هذه الهجمات ب�أن الديناميات التي تتجلى يف النزاع منف�صلة �إلى حد معني عن الأهداف
ال�سيا�سية العامة للطرف الآخر ،وهذا الأمر يطرح م�شاكل حول كيفية �إمكانية حتقيق �سالم م�ستدام
يف هذه الوالية.
يف يوليو /متوز  ،2016اندلع العنف جمددا بني قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .وانت�شر املتمردون يف جوبا حلماية قادتهم ،الذين ان�ضموا م�ؤخرا
�إلى حكومة الوحدة اجلديدة ،والتي ت�شكلت يف �أعقاب اتفاق �أغ�سط�س� /آب  .2015ومن منطلق اخلوف
على �سالمته ،غادر م�شار جوبا وا�ستغل �سيلفا كري فر�صة غيابه لتعيني تعبان دينق نائبا للرئي�س .وبهذه
احلركة ،فقد ع ّر�ض كري عملية ال�سالم التي تتبناها الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) خلطر
حقيقي ،والتي كانت ت�ستند ب�شكل كبري على اتفاق جديد لتقا�سم ال�سلطة بني كري وم�شار .ومن خالل
اختيار �شريك من النوير اقل خطرا -واقل �شعبية -من م�شار ،متكن الرئي�س �أي�ضا من تعميق االنق�سام
يف املعار�ضة املنق�سمة �أ�صال .ويبدو �أنه يحي جمددا التحالف الذي كان عقده مع تعبان دينق عندما كان
الأخري حاكما لوالية الوحدة يف الفرتة ما بني عامي  ،2015-2005يف حماولة للت�صدي لطموحات م�شار.
ورغم �أن التناف�س بني م�شار وتعبان قد �أخذ حاليا بعدا وطنيا ،ف�إن ال�صراع على ال�سلطة بني قائدي النوير
الرئي�سيني -واتباعهم� -سيظهر على م�سرح الأحداث جمددا يف والية الوحدة ،وعلى الأرجح بعواقب
وخيمة على املدنيني املحليني .ويف �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2016ورد �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
ي�ستعد ل�شن هجوم ثالث يف املو�سم اجلاف الذي يلوح على الأبواب.
منذ  1يناير /كانون الثاين  ،1956عندما ح�صل ال�سودان على ا�ستقالله من الربيطانيني ،ظل ال�سالم
يف اجلنوب هو اال�ستثناء ولي�س القاعدة .لقد ق�ضى اجلنوب  43عاما مما جمموعه  60عام ًا يعاين من
ويالت ال�صراعات .وي�ضرب منطق ال�صراع يف جنوب والية الوحدة جذوره عميق ًا يف �أمناط ن�ش�أت خالل
احلرب الأهلية الثانية .فخالل تلك الفرتة قام القادة الع�سكريني ببناء �شبكات من الزبائن و�أعادوا
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توزيع غنائم احلرب وقاموا بعقد زيجات ا�سرتاتيجية مما عزز مواقفهم يف الوالية .وخالل تلك الفرتة
�أي�ضا قامت الف�صائل املتناحرة با�ستغالل الدعم اخلارجي من اخلرطوم للح�صول على �إمدادات حيوية
وذخرية ،وكانت هذه الفرتة �أي�ضا هي الفرتة التي ن�ش�أ فيها اقت�صاد احلرب و�أ�صبحت احلرب منط حياة.
وقد ا�ستمر العديد من العنا�صر الفاعلة من نف�س الطبقة النخوبية لي�س فقط يف الهيمنة على ال�شئون
ال�سيا�سية يف والية الوحدة و�إمنا ا�ستمرت �أي�ض ًا يف بقاء هيكل احلرب دون تغيري يف العديد من النواحي.
وب�صورة �سريعة ن�سبيا ،تقطعت روابط ال�صراع احلايل عن �أهداف م�شار وتعبان دينق بحكومة م�ستقبلية
جلمهورية جنوب ال�سودان .وبدال من ذلك ،فقد ا�صبح الرتكيز من�صبا على الغارات وجتميع املوارد.
وبعيدا عن �أن تكون الإغارة تطور ًا جديد ًا يف املناطق التي ت�شكل حاليا جنوب ال�سودان ،ف�إنها كانت منذ
وقت طويل جزء ًا من منط احلياة النيلية .وقد تغريت خالل احلرب الأهلية الثانية ،عندما بد�أ اجلنود
ب�شن الغارات با�ستخدام �أ�سلحة �أوتوماتيكية ،وجتاوز عدد املا�شية امل�سروقة والأرواح املزهقة قدرة
و�إمكانية الطرق التقليدية يف ف�ض النزاع ،مما ترك �آثار جراح وندوب عميقة يف خمتلف �أنحاء املنطقة.
وقد عاد املزيج القاتل للحرب والغارات �إلى والية الوحدة .ف�شباب نوير بل ،من بني �آخرين ،يغريون على
جنوب والية الوحدة دون اعتبار للعواقب .وجيل جديد من نوير اجلنوب �سيكرب دون �أن يكون له ما�شية
ميتلكها مما يعني فقدان الفر�صة يف الزواج� ،إال اذا انتقموا وقاموا �أي�ضا ب�شن الغارات ،م�شعلني بذلك
فتيل �صراع طاحن بني النوير يف والية الوحدة.
وقد �أدى ن�شر حكومة جمهورية جنوب ال�سودان مليلي�شيات النوير �إلى �إحداث انق�سامات عميقة انعك�ست
على حرب النوير الأهلية ،والتي برزت خالل احلرب الأهلية الثانية .ومنذ اندالع ال�صراع احلايل ،لعبت
اجلهات الفاعلة الإقليمية اخلارجية دورا بارزا ،وخ�صو�ص ًا اجلماعات الدارفورية املتمردة وقوات الدفاع
ال�شعبية الأوغندية .ولكن من منظور والية الوحدة ،ف�إن �أهم العنا�صر الفاعلة اخلارجية يف ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية للنوير هي حكومة جمهورية جنوب ال�سودان� ،إلى جانب الفرقة الثالثة والفرقة اخلام�سة من
بحر الغزال التابعتني للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .فخالل احلرب الأهلية الثانية ،كانت اخلرطوم
هي من يوفر الرعاية حلركة/جي�ش وحدة جنوب ال�سودان وقوات دفاع جنوب ال�سودان ،مما �أدى �إلى
انق�سام النوير نتيجة دعم اجلماعات امل�سلحة بالإمدادات ب�صورة انتقائية ،و�إ�ضعاف جنوب ال�سودان
ب�صورة ا�سرتاتيجية .ويف ال�صراع احلايل ،ف�إن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان هي التي ق�سمت النوير،
كما �أن ا�ستخدامها لنوير بل -الأمر الذي �أذعنت له نخبة نوير بل بحما�س -قد �أتاح لها �سبيل احلفاظ
على ال�سيطرة على الوالية الوحيدة ذات الغالبية من النوير يف جمهورية جنوب ال�سودان ،بالرغم من
�سخط املجتمع ب�ش�أن �أحداث جوبا التي وقعت يف دي�سمرب /كانون الأول  2013وب�ش�أن «هيمنة الدينكا»
الظاهرة على حكومة جنوب ال�سودان.
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ا�ستفادت نخبة نوير بل امللتفة حول غوين مونيتويل من التحالف مع جوبا ،وح ّولت �أجزاء من الوالية
�إلى �إقطاعيات �شخ�صية ،و�أجزاء �أخرى �إلى مناطق برية ال يجوز �أن تتعر�ض للدمار �أو النهب .وباملقابل،
وجدت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة نف�سها مكبلة اليدين ب�سبب عدم اهتمام اخلرطوم
بدعم التمرد بالكامل ،مما جعلها تعاين الأم ّرين من �أجل ت�أمني الإمدادات واملجندين .وعالوة على
ذلك ،ف�إن هدف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة الوطني ح�صرها يف حدود الوالية .وقادت
احلاجة الرباغماتية لقبول حكومة ت�ضم كري ،الأمر الذي لن يلقى ترحيبا بني �صفوف احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،قاد التنظيم املتمرد �إلى تبني هدف ذو �شقني .فمن ناحية� ،سعى املتمردون
�إلى الو�صول �إلى ت�سوية �سيا�سية مع الأطراف التي يكرهها القادة واجلنود الأكرث ت�شددا للنوير؛ ومن
ناحية �أخرى� ،شنوا حملة ع�سكرية يف والية الوحدة .وجاءت الت�سوية ال�سيا�سية التي حتققت ب�شق الأنف�س
مقابل الإ�ضرار ب�شرعية احلركة بني ال�سكان النوير يف والية الوحدة .وللمفارقة ،ف�إن م�شار عندما غادر
جوبا للمرة الثانية يف عام  ،2016ا�ستعاد �شرعيته يف والية الوحدة.
و�أما ما بدا ب�أنه ظل ميثل جناحا ن�سبيا للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة على امل�ستوى
الوطني ،بالرغم من الإخفاق التام على م�ستوى الوالية ،فقد كان له عواقب وخيمة على م�ستقبل والية
الوحدة .فخالل احلرب الأهلية الثانية ،مل تكن والية الوحدة �أبدا معقال للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
ويف الت�سعينيات ،كانت تهيمن عليها حركة/جي�ش وحدة جنوب ال�سودان التابعة ملاتيب ،وميلي�شيات نوير
بل �أخرى ،وف�صيل م�شار من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وخالل الفرتة ما بني عامي -2005
 ،2013كانت حتت الهيمنة ال�سيا�سية لل�صراع بني غوين مونيتويل وتعبان دينق ،وهو تكرار لل�صراع بني
حركة/جي�ش وحدة جنوب ال�سودان وف�صيل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – نا�صر .وقد �أ�صبحت
�شرعية تعبان دينق حاليا اقل مما كانت عليه حينما كان حاكما بال �شعبية .وبالتايل ف�إن من ال�صعب
للغاية ت�صور جناح ت�سوية �سيا�سية م�ستدامة �ضمن والية الوحدة .لقد حاربت احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة من �أجل قيام �أعايل النيل الكربى ،ووفقا التفاق �سالم �أغ�سط�س� /آب  ،2015ينبغي
�أن تكون قادرة على اختيار حاكم والية الوحدة .ولكن هناك قلة من �أولئك الذين بقوا يف احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ممن يتمتعون ب�شرعية كافية ل�شغل من�صب احلاكم .ومن امل�ستبعد جدا �أن
يقبل غوين مونيتويل وبوجلانغ تقلي�ص �سلطاتهما ب�شكل جذري� ،سواء يف والية وحدة موحدة �أو يف والية
ليج �شمالية .ويف �أكتوبر /ت�شرين الأول  ،2016ا�ستقال بابيني مونيتويل من من�صبه كنائب رئي�س �أركان
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ذاكرا �ضمن �أ�سباب اال�ستقالة اقتطاع �أجزاء من مقاطعة مايوم مبوجب
مر�سوم الواليات الثمانية والع�شرين وعدم موافقته على تعاون �شقيقه امل�ستمر مع كري (مونيتويل.)2016 ،
وهكذا ،تظل والية الوحدة تواجه �صراعني مل يجدا ح ًال .فعلى �أر�ض الواقع ،هناك هوة وا�سعة بني نوير
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بل وباقي ع�شائر النوير ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �صراع منخف�ض امل�ستوى بال توقف بينهم� .أما يف
�أو�ساط النخبة ،ف�إن حاكم والية الوحدة يجب �أن يتم اختياره من حركة فقدت معظم �شرعيتها ال�شعبية،
مما يثري خماطر تكرار �سيناريو ال�صراع الذي امتد على مدى  20عاما بني رياك م�شار وتعبان دينق
وغوين مونيتويل .وبالنظر �إلى امل�س�ألة من خالل هذا املنظور ،ف�إن والية الوحدة لن تنعم بالوحدة �أبدا.
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املالحظات الهام�شية

�1.1أثناء كتابة هذا املو�ضوع يف مايو� /أيار  ،2016مت عقد مفاو�ضات بني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان واحلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ب�ش�أن الو�ضع الذي اقرتحه كري لتق�سيم جنوب ال�سودان �إلى  28والية ووالية
الوحدة �إلى ثالث واليات منف�صلة .راجع الق�سم الثالث من ورقة العمل.
2.2ال يوجد هناك م�صطلح مقبول عموما للمعار�ضة ،والتي ت�ضم �أحيانا عنا�صر ع�سكرية و�سيا�سية ال ميكن التمييز بينها.
ي�ستخدم هذا التقرير “احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة” للإ�شارة �إلى حركة املعار�ضة والقوى املرتبطة.
3.3دينكا بادانغ � ،إحدى ع�شائر دينكا النهر املوجودة يف معظم الأرا�ضي احلدودية بني ال�سودان وجنوب ال�سودان .حيث
تت�ألف من دينكا نغوك يف �أبيي ،ودينكا ميلوت وابيالنغ يف �أعايل النيل� ،إ�ضافة �إلى جمموعات �أخرى .ويف والية
الوحدةُ ،ي�شار �إلى دينكا الور يف �أبيامنوم ،ودينكا اويت ودينكا كويل يف مقاطعة باريانغ جمتمعني با�سم دينكا روينق.
وبالتايل ،و�ضمن الواليات  28التي اقرتحها كري ،ف�إن منطقة �أبيامنوم وباريانغ �ستعرف با�سم “والية روينق” .كما
ُيعرف دينكا اويت ودينكا كويل با�سم دينكا بانارو
4.4راجع تقرير جلنة االحتاد الإفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان ()2014
�5.5أنظر الق�سم الثاين من ورقة العمل هذه.
6.6من الناحية اال�سرتاتيجية ،ي�سمح هذا الأمر للخرطوم بال�سيطرة على حقول النفط ،والإبقاء على قوات املتمردين
اجلنوبية �ضعيفة ومنق�سمة .ملناق�شة م�صطلح “حرب النوير الأهلية” ،راجع جوك وهات�شين�سون (.)1999
7.7على �سبيل املثال راجع مادوت -اروب (� ،2006صفحة .)54-329
8.8راجع الق�سم الثاين من ورقة العمل هذه لو�صف مف�صل لهذا ال�صراع.
9.9راجع الق�سم الثاين من ورقة العمل هذه.
1010لالطالع ب�شكل كامل على هذا التناف�س ،انظر الق�سم الثالث من ورقة العمل هذه .بالرغم من �صحة حقيقة ان�ضمام
بع�ض نواب ماتيب ،مثل بيرت قديت� ،إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ف�إن نوير بل ككل قد دعموا
ب�شكل كبري غوين مونيتويل ،والغالبية العظمى من القادة الذين �شكلوا اجلزء الأكرب من القيادة الع�سكرية الأولى
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة كانوا مقاتلني يف قوات دفاع جنوب ال�سودان حتت �إمرة م�شار� ،أكرث مما
هم �أع�ضاء يف حركة/جي�ش وحدة جنوب ال�سودان حتت �إمرة ماتيب .و�إن كان هناك ما ُيقال ،ف�إن ال�صراع يف والية
الوحدة �إعادة لهيكل التوتر بني املجموعتني بعد ان�سحاب ماتيب من قوات دفاع جنوب ال�سودان.
1111راجع الق�سم الرابع من ورقة العمل هذه.
1212يف  2دي�سمرب /كانون الأول  ،2015قام �سيلفا كري با�ستبدال طيب غاتلواك ب�ستيفن بواي ،من نوير بل �أي�ضا ،وقائد
�سابق يف الفرقة الأولى للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الق�سم الأول ،والتي تتمركز يف الرنك ،يف �أعايل النيل .كما
نقل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بنقل ت�سل�سل قيادتها ،بحيث يكون ماثيو بوجلانغ م�س�ؤوال مبا�شرة �أمام “باول
مالونغ اوان” رئي�س الأركان العامة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،ولي�س من خالل قائد الفرقة الرابعة.
1313كان مقرتح �إقامة والية الوحدة جزء من حملة يف ال�سودان ال�شمايل “لأقلمة” اجلنوب بتق�سيمه �إلى مناطق �أ�صغر،
وبالتايل �إ�ضعاف قدرته على مقاومة حكم اخلرطوم .وا�سرتاتيجية فرق -ت َُ�سد هي النظري امل�ؤ�س�سي ملحاولة حكومة
ال�سودان الع�سكرية الأكرث جناحا لتق�سيم اجلنوب ،التي جت�سدت خالل احلرب الأهلية الثانية و�شملت دعم الف�صائل
املتمردة من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ضد احلركة الرئي�سية .راجع بادال ،من بني �آخرين (� 1986صفحة .)144
1414ين�ص اتفاق ال�سالم ال�شامل لعام  2005على �أن تكون احلدود التي ق�سمت املديريات اجلنوبية وال�شمالية لل�سودان يف
 1يناير عام  ،1956وهو تاريخ ا�ستقالل ال�سودان ،هي احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ،يف حال اختيار اجلنوب
لالنف�صال ،كما ح�صل على �أر�ض الواقع .راجع كريز (.)2013
1515مت منح �شيفرون ترخي�ص للتنقيب عن النفط يف عام  .1970وقد مت اكت�شاف النفط يف �أواخر ال�سبعينات يف حو�ض
املجلد بالقرب من بانتيو عا�صمة والية الوحدة احلالية .وزاد اكت�شاف النفط كثريا من رغبة احلكومة ال�سودانية يف
ال�سيطرة على املنطقة احلدودية الواقعة بني االقاليم ال�شمالية واجلنوبية لل�سودان ،حيث توجد معظم موارد النفط
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هناك .وكان النزوح ب�سبب تطوير النفط وال�صراع على حق ملكية النفط من العوامل التي �أدت �إلى اندالع احلرب
الأهلية الثانية .راجع مورو ( )2009وباتي ()2007
1616ي�ؤكد دوغال�س جون�سون على �أن �أول حقول نفط يف ال�سودان مت �إعطا�ؤها ا�سماء وهمية بهدف �إخفاء موقعها (جون�سون،
 2012ب ،ال�صفحة )565
1717هدفت املقرتحات �أي�ضا �إلى املطالبة دون وجه حق ب�ضم املناطق الغنية باليورانيوم والنحا�س يف كافيا كنجي (الآن
منطقة متنازع عليها على احلدود بني بحر الغزال يف جنوب ال�سودان وجنوب دارفور يف ال�سودان) ،والأرا�ضي
الزراعية املنتجة حول الرنك (يف �شمال �أعايل النيل حاليا) �إلى املناطق ال�سودانية.
1818راجع جون�سون (� ،2011صفحة )53
1919يف ورقة العمل هذه ،ي�شري م�صطلح حكومة جمهورية جنوب ال�سودان �إلى الدولة امل�ستقلة التي انف�صلت عن ال�سودان
منذ  9يوليو /متوز  .2011وي�شري م�صطلح ال�سودان اجلنوبي �إلى اجلزء اجلنوبي من ال�سودان قبل االنف�صال.
2020مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار يف �أدي�س �أبابا يف مار�س� /آذار .2015
�2121صارت والية الوحدة والية ر�سمية يف عام  1994بعد �إقامة النظام االحتادي يف ال�سودان ،وظلت حدود الوالية التي
مت و�ضعها يف حينها حتى �إعالن كري يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  2015عن �إقامة  28والية جديدة يف جنوب ال�سودان.
2222عادة ما يفرق علماء الأنرثوبولوجيا بني النوير الغربيني الذين يعي�شون على ال�ضفة الي�سرى لنهر النيل ،والنوير الذين
يعي�شون يف اجلهة ال�شرقية منه وهم ي�شكلون �أغلبية اجلماعة .وتنق�سم ع�شرية جيكاين ،الذين هاجر جزء منهم من
غرب نهر النيل �إلى �شرقه ،عموما �إلى جيكاين الغربيني وجيكاين ال�شرقيني.
2323يعرف بحر العرب با�سم كري عند الدينكا وبا�سم �شول يف عند النوير .ولت�سهيل الإ�شارة �إليه ،ت�ستخدم ورقة العمل
هذه اال�سم العربي للنهر.
2424راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان (�2012أ).
2525راجع ،مثال ،م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان (2015د).
2626مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار يف �أدي�س �أبابا يف مار�س� /آذار  ،2015ومع مفو�ض احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة يف لري بيرت كيا جال ،يف لري ،مايو� /أيار  .2015راجع جون�سون (� ،1994صفحة )312 ،45
2727مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار يف �أدي�س �أبابا يف مار�س� /آذار  2015ومع ع�ضو الربملان من والية الوحدة،
يف جوبا مايو� /أيار 2015
2828مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء برملان من النوير ،يف جوبا ،مايو� /أيار 2015
2929حارب العديد من النوير على كال اجلانبني خالل احلرب الأهلية الثانية ،حيث غيرّ العديد من القادة والئهم .وت�شري
م�سرية باولينو ماتيب على التفاعل املعقد للوالءات الذي متيزت به والية الوحدة خالل هذه الفرتة .كان ماتيب جزء
من قوات حركة الأنيانيا  2التي هاجمت �آبار نفط �شركة �شيفرون يف عام  ،1984مما ت�سبب يف تعليق ال�شركة لعملياتها
يف جنوب ال�سودان .وبعد هزمية احلركة من قبل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،تلقت قواته الدعم من اخلرطوم.
يف عام 1998ان�ضم ر�سميا للقوات امل�سلحة ال�سودانية كلواء .يف عام  ،2006التحق �أخريا باجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان كنائب للقائد العام ،وهي رتبة ت�شري لأهميته الع�سكرية الكبرية يف ال�سودان اجلنوبي .ومت بعد ذلك تهمي�شه
يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وا�صبح دوره �شرفيا .وقد تويف يف عام .2012
3030راجع يونغ (� ،2015صفحة )17
3131فيما يتعلق بالروايات املهمة عن التاريخ احلدودي املعقد لوالية الوحدة خالل احلرب الأهلية ،والتي يدين لها التحليل
يف ورقة العمل هذه بال�شكر ،راجع مثال التحالف من �أجل العدالة الدولية ()2006؛ غاغنون ورايل ()2001؛ هيومان
رايت�س ووت�ش ( .)2003وقد متت تغطية انق�سام  1991يف اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان من قبل العديد
من الكتاب ،ال �سيما �أولئك الذين �شاركوا يف الن�ضال اجلنوبي .راجع �أكول ( )2003ونيابا ( ،)1997من بني �آخرين.
3232راجع دي وال ( .)1993مت تطوير العديد من هذه الآليات يف �أبيي .ويف فرتة ما بعد اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،ا�ستمر
ا�ستخدامها خللق االحتالل بحكم الأمر الواقع -وللمطالبة باملنطقة من �أجل اال�ستخدام احل�صري حلكومة ال�سودان
وم�ؤيديها .راجع كريز (.)2011
3333من املثري لل�سخرية �أن العديد من قوى ميلي�شيات النوير حملت ال�سالح يف البداية حلماية نف�سها من هجمات
امليلي�شيات العربية التي تعمل ل�صالح اخلرطوم.
3434املرجع املعتمد ملا يعترب حتوالت مذهلة يف الوالء والت�سميات هو جون�سون .2011
3535مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س�/أذار 2015؛ ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف
مار�س� /آذار 2015؛ ومع مدنيني من نوير بل ،يف مانكني ،يف مايو� /أيار .2015
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3636مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  ،2015ورياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف
مار�س� /آذار .2015
3737هناك عوامل �إ�ضافية ت�ساعد يف تف�سري �سمعة نوير بل ب�أنهم “حماربون” يف والية الوحدة و�سبب هيمنتهم الع�سكرية.
فبالنظر �إلى مركزية مايوم يف حماولة حكومة ال�سودان يف زعزعة ا�ستقرار اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
التي �أوجدت بكل ت�أكيد اقت�صادا ع�سكريا بني نوير بل ،الذين كان اجلندي بالن�سبة لهم �أحد �أ�ضمن ال�سبل للتقدم يف
املجتمع ،ف�إن املجموعة �أعاقها �أي�ضا عدم وجود مدار�س يف املقاطعة خالل الفرتة ما بني عامي  .2000-1950ومن بني
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية البارزة يف والية الوحدة ،ف�إن �أقوى �أ�صوات نفوذا جاءت من غويت ،وكو�ش ،ولري ،وربكونة حيث
كانت هناك مدار�س ،ولي�س من مايوم ،التي ينحدر منها اجلزء الأكرب من القادة الع�سكريني يف الوالية.
3838من اجل حتليل ج ّيد ملنطق اقت�صاد احلرب  ،راجع بنواد (.)2014
�3939أحد الآثار املرتتبة لإعالن جوبا عام  2006على اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،راجع يونغ (.)2006
4040راجع الق�سم الرابع من ورقة العمل هذه.
4141قديت متزوج من �شقيقة غوين وبابيني مونيتويل ،على �سبيل املثال .راجع الق�سم الرابع من ورقة العمل هذه.
4242مع �إعالن النا�صر يف �أغ�سط�س� /آب  ،1991ان�شق ف�صيل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان -النا�صر عن اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان .وكانت املجموعة هي الأولى يف �سل�سلة من الف�صائل التي حاربت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان خالل الت�سعينيات ،ويف كثري من الأحيان بدعم حكومة ال�سودان .مت التوقيع على �إعالن النا�صر الأويل من
قبل رياك م�شار والم �أكول� ،أحد قادة ال�شلك البارزين يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان حينذاك.
4343مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س�/أذار 2015؛ ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف
مار�س� /آذار 2015؛؛ ومع مدنيني من نوير بل ،يف مايوم ،يف مايو� /أيار  .2015وقامت التنظيمات التي يقودها رياك م�شار
مع عدد من نف�س �أفراد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان  -النا�صر بتغيري �أ�سماءها مرارا وتكرارا خالل هذه الفرتة،
حيث �أ�صبح اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان – الف�صيل املتحد ثم ا�صبح حركة /جي�ش ا�ستقالل جنوب ال�سودان.
4444مقابلة كاتب هذه الورقة مع ماثيو بوجلانغ ،يف مايوم ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع م�س�ؤول �سوداين �سابق ،يف موقع �سري،
يف يونيو /حزيران .2015ي�شري م�صطلح “حرب النوير الأهلية” �إلى فرتة ال�صراع الداخلي و�سط النوير والتي
قامت اخلرطوم خاللها بدعم جمموعات خمتلفة من جماعات النوير لإ�ضعاف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان،
وهو تكتيك �أدى �إلى حتويل النزاع �إلى نزاع داخلي .راجع جوك وهات�شين�سون ()1999
4545مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  ،2015ومع مدنيني من نوير بل ،يف مايوم
ومانكني ،يف مايو� /أيار .2015
4646مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين �سابق ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران.2015
4747مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من نوير دوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع قائد احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة ،بل غاتكوث يف �أدي�س �أبابا ،يف حزيران /متوز .2015
4848راجع الق�سم الرابع يف ورقة العمل هذه ،والذي يبني بتف�صيل �أكرث جتربة نوير بل خالل فرتة اتفاق ال�سالم ال�شامل.
4949راجع جمموعة الأزمات الدولية (� -2011صفحة )4
5050مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني حكوميني حمليني ومدنيني يف مقاطعات ربكونة وباريانغ ،يف والية الوحدة ،يف
يونيو /حزيران -يوليو /متوز .2012
�5151أجيز قانون �إدارة العائدات النفطية من قبل املجل�س الت�شريعي يف عام  .2013وعند كتابة ورقة العمل هذه ،مل يكن قد
مت التوقيع عليه بعد من قبل الرئي�س كري .راجع �أي�ضا �سافاج .2014
5252مقابلة كاتب هذه الورقة مع املقيمني يف مقاطعة باريانغ القريبة من حقل تور يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
5353مقابالت كاتب هذه الورقة مع وزراء الوالية ،يف بانتيو ،يف يوليو /متوز  ،2012ومع رياك م�شار وزوجته �أجنلينا تيني وقائد
زميل يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ازيكيال لول غاتكوث ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
5454مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
5555مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي يف الوالية ،يف بانتيو ،يف يوليو /متوز  .2012راجع �أي�ضا
جمموعة الأزمات الدولية .2011
5656مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار و�أجنلينا تيني ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار  ،2015ومع بيرت قديت ،يف
موقع �سري ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع ع�ضو يف الربملان وم�س�ؤول �سابق يف لري يف مايو� /أيار 2015؛ ومع مدنيني من
نوير بل ،يف مانكني ،يف مايو� /أيار .2015
5757كان باقان �أموم اوكي�ش ال�سيا�سي الأبرز بني ال�شلك يف جنوب ال�سودان والأمني العام ال�سابق للحركة ال�شعبية لتحرير
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ال�سودان .وكان باقان واحدا من �إحدى ع�شرة حمتجزا من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان مت اعتقالهم يف دي�سمرب/
كانون الأول  2013بعد �أن اتهمهم كري بالتحري�ض على انقالب يف جوبا .وبينما كان املحتجزون وحدة مفاو�ضات
م�ستقلة نوعا ما يف حد �أدي�س �أبابا يف عام  ،2014ف�إن �سبلهم تباعدت .جيم�س واين �إيقا هو �سيا�سي بارز من
اال�ستوائية ونائب الرئي�س الثاين احلايل جلنوب ال�سودان.
5858مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار وازيكيال لول غاتكوث ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
5959مقابلة كاتب هذه الورقة مع اجنلينا تيني ورياك م�شار يف �أدي�س �أبابا يف مار�س� /آذار .2015
6060مقابالت كاتب هذه الورقة مع مابك النغ ،يف جوبا وييدا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  .2014ومع م�س�ؤول �آخر من
باريانغ ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  .2015ومع رياك م�شار وازيكيال لول غاتكوث ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
ملزيد من التفا�صيل حول ت�أثري ال�ش�ؤون ال�سيا�سية على م�ستوى الوالية على مقاطعة باريانغ خالل هذه الفرتة ،راجع
الق�سم الرابع من ورقة العمل هذه.
6161مقابالت كاتب هذه الورقة مع اجنلينا تيني وازيكيال لول غاتكوث ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار  ،2015ومع بل
جاتكوث ،يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو /حزيران .2015
6262راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2014ب) .و�شملت تعيينات كري عددا من ال�شخ�صيات املثرية للجدل
نظرا لقربها من حزب امل�ؤمتر الوطني ،مثل رياك غاي وتيلر دينق.
6363مقابلة كاتب هذه الورقة مع اجنيلينا تيني ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
6464راجع �سودان تريبيون (2013ب)
6565يف دي�سمرب /كانون الأول  2013كان قائد الفرقة الرابعة هو جيم�س كوانغ كول .وكان قد حل حمل جيم�س جادويل-
قائد من نوير بل وكان مقربا من تعبان دينق -تقريبا يف نف�س الوقت الذي حل فيه غوين مونيتيل مكان تعبان دينق،
مما ي�شري �إلى مدى تعقيدات �سيا�سات القوة يف والية الوحدة بحيث ال ميكن اختزالها يف م�س�ألة الوالء للقبيلة.
6666مت دمج هذه القوات يف القوات امل�سلحة ال�سودانيةُ ،
وذكر �أنها قاتلت يف دارفور يف عام .2005
6767مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
6868راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2013د).
6969راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (.)2011
�7070أ�صبح ماكال كول يف وقت الحق القائد الرئي�سي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة املعار�ضة يف والية الوحدة.
7171مقابالت كاتب هذه الورقة مع ماثيو بوجلانغ ومدنيني نوير بل ،يف مايوم ،مايو� /أيار  ،2015ومع بيرت قديت ،يف موقع
�سري ،يف يونيو /حزيران  ،2015ومع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار  .2015وحول قاتدينغ ،راجع
توبيانا ( 2015ب) وهات�شين�سون وبيندل (.)2015
7272مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار ويونيو /حزيران.2015
7373مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار ويونيو /حزيران ،2015ومع بل غاتكوث،
يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو /حزيران.2015
7474للمزيد من التفا�صيل عن خلفية بيرت قديت العائلية ،راجع الق�سم الرابع واخلام�س من ورقة العمل هذه .دمج حركة/
جي�ش وحدة جنوب ال�سودان مع قوات دفاع جنوب ال�سودان يف �أعقاب اتفاقية اخلرطوم لل�سالم عام .1997
7575مقابلة كاتب هذه الورقة مع كول دينق االك امل�س�ؤول الإداري الأول يف �أبيي و�سفري جنوب ال�سودان ال�سابق لدى رو�سيا
يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
7676مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
7777راجع كريز (.)2011
7878مقابلة كاتب هذه الورقة مع ممثل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،يف جوبا ،يف مار�س� /آذار .2015
7979مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤويل والية الوحدة ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان .2011
8080مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من منظمات دولية غري حكومية ،يف جوبا� ،أبريل /ني�سان  .2011راجع �أي�ضا
�إلى منظمة العفو الدولية .2012
8181مقابلة كاتب هذه الورقة مع بل غاتكوث ،يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو  /حزيران .2015
8282برزت الأدلة على �أن مواد حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان هي يف الأ�صل للقوات امل�سلحة ال�سودانية خالل توغل
اجلماعة املتمردة يف �أبيي بتاريخ  26مايو� /أيار  ،2012عندما دخل  800-700رجل �إلى املنطقة ومعهم  60مركبة
ور�شا�شات ثقيلة وقاذفات �صواريخ ،و�أ�سلحة م�ضادة للطائرات .تفاو�ضت قوة الأمم املتحدة الأمنية امل�ؤقتة لأبيي
على ان�سحاب حركة  /جي�ش حترير جنوب ال�سودان مع القوات امل�سلحة ال�سودانية مبا�شرة  -وهذا م�ؤ�شر �آخر على
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�أن حكومة ال�سودان ترعى مبا�شرة حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان (مقابالت كاتب هذه الورقة الهاتفية مع
م�س�ؤولني من منطقة �أبيي يف مايو� /أيار .)2012
8383راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ( � 2012أ).
8484مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع بل غاتكوث ،يف �أدي�س
�أبابا ،يف يونيو /حزيران  .2015يف عام � 2014أطلقت اخلرطوم �سراح غاي يوات�ش ،والذي ان�ضم فيما بعد للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف �أعايل النيل .ال تزال الأ�سباب الأولية حلب�سه غري وا�ضحة .وقد زعم بع�ض
م�س�ؤويل اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أن بابيني مونيتويل حر�ض
على االعتقال من خالل لفت انتباه القوات امل�سلحة ال�سودانية �إلى قيام غاي يوات�ش �سابقا بقتل عقيد يف القوات
امل�سلحة ال�سودانية يف كردفان ،مما �أف�سح الطريق �أمام بابيني لتويل قيادة التنظيم .وبحلول يونيو /حزيران ،2015
ان�شق غاي يوات�ش عن �صفوف املتمردين وان�ضم �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف جوبا ،بعد و�ساطة غوين
مونيتويل (مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا يف يوليو /متوز  ،2015ومع
بل غاتكوث يف موقع �سري يف يوليو /متوز  .)2015يف � 23سبتمرب /ت�شرين الأول ،مت تعيني غاي يوات�ش برتبة فريق يف
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،من دون دور حمدد .راجع هيئة خرباء الأمم املتحدة (� 2016صفحة )14
8585مقابالت كاتب هذه الورقة مع بابيني مونيتويل ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان ويونيو /حزيران  ،2014ومع ماثيو
بوجلانغ ،يف مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
8686مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة نوير بل ،مبا فيهم ماثيو بوجلانغ ،واملدنيني يف مقاطعة مايوم يف مايو� /أيار .2015
8787لالطالع على روايات مو�سعة حول �أحداث دي�سمرب /كانون الأول  ،2013راجع جلنة االحتاد الإفريقي للتحقيق يف جنوب
ال�سودان ( ،)2014وهيومان رايت�س ووت�ش ()2014؛ وبعثة الأمم املتحدة يف جمهورية جنوب ال�سودان ( 2014ب).
8888لالطالع على روايات حول بداية للمعار�ضة ،راجع يونغ .2015
8989مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار واجنلينا تيني ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار  ،2015ومع وانغ ت�شوك
�أالفرقة الرابعة ال�سابقة) للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار  2014ومايو� /أيار
 ،2015مع �أع�ضاء �آخرين يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار  ،2014ويف
لري يف مايو� /أيار  ،2015ويف �أدي�س �أبابا ،يف حزيران يونيو  ،2015ومع رئي�س �أركان اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
�سابقا جيم�س هوث ماي ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2015
9090مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من الدينكا ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2015
9191مقابلة كاتب هذه الورقة مع �أحد مثقفي النوير ،يف جوبا ،يف ني�سان � /أبريل .2015
9292مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
9393مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار وقادة �آخرين من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا،
يف مار�س� /آذار  ،2011مع جيم�س هوث ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار .2015
9494مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف مواقع �سرية ،يف مايو/
�أيار 2014
9595مقابلة كاتب هذه الورقة مع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار عام  .2015كان �أكرب امل�س�ؤولني يف هذه ال�شركة هو
العميد مايكل ميجور الري من الدينكا .راجع جلنة االحتاد الإفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان (� ،2014صفحة
 ،)171وجمموعة الأزمات الدولية (� ،2015صفحة .)10
�9696أتى ه�ؤالء املتمردين من عدد من خمتلف املجموعات املتمردة ال�سودانية التي تعمل عرب احلدود يف ال�سودان ،والتي
دعمت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان خالل احلرب الأهلية احلالية ،وخ�صو�صا خالل مواجهات عام .2014
وي�ستك�شف الق�سم اخلام�س من ورقة العمل هذه تفا�صيل هذا الدعم ،ومدى �صعوبة حتديد �أي جمموعة كانت ن�شطة
بالفعل يف فرتة معينة.
9797مقابلة كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مبن فيهم رياك م�شار وبيرت قديت،
يف والية الوحدة ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران  ،2014ويف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /أذار  ،2015ومع �ضباط بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا وبانيتو ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع مراقبني دوليني ،يف جوبا وبانيتو ،يف
مار�س� /أذار� -أبريل /ني�سان 2014؛ ومع مابك النغ ،يف بانتيو ،يف �أبريل /ني�سان 2014؛ ومع قادة من حركة العدل
وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .2014
9898مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان بانتيو النازحني ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
9999مقابلة هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول دويل يف منظمة غري حكومية يف دي�سمرب /كانون الأول .2013
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10100جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن هذا التمييز بني الدينكا من والية الوحدة وغريها من الأماكن مل تتم مالحظته ب�شكل
منتظم .وتفيد العديد من امل�صادر يف باريانغ �إلى �أن اجلنود النوير قتلوا نحو  40مدنيا من الدينكا يف ليلي يف منت�صف
دي�سمرب /كانون الأول ،بعد وقت ق�صري من عمليات القتل يف جوبا( .مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من الدينكا
يف مقاطعة باريانغ ،يف �أماكن خمتلفة ،يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2014ومع �سكان نازحني من الدينكا والنوير ،يف
بانتيو وجوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
10101مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف �شركة النفط و�صحفي حملي ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2015
10102مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار  ،2015ومع وانغ ت�شوك وقادة �آخرين
من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار  .2015راجع جمموعة الأزمات الدولية
(� ،2015صفحة .)10
10103مقابلة هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف منظمة غري حكومية ،دي�سمرب /كانون الأول .2013
10104مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان بانتيو النازحني يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
10105مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /آيار-
ودي�سمرب /كانون الأول  ،2014ويف يناير /كانون الثاين ويونيو /حزيران .2015
10106مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2014
10107مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني وم�س�ؤولني �سابقني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف مواقع �سرية،
وعرب الإنرتنت يف مايو� /أيار  2014وفرباير� /شباط  ،2016ومع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2014
10108مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف يونيو/
حزيران .2014
10109مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2014
11110مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون
الأول .2014
11111مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف موقع �سري يف مايو� /أيار .2014
11112مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف يونيو/
حزيران .2014
11113مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني �سابقني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف مواقع �سرية ،وعرب
الإنرتنت يف يونيو /حزيران  2015وفرباير� /شباط 2016
11114مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 -2014يناير /كانون الثاين .2015
11115مقابلة كاتب هذه الورقة عرب الإنرتنت مع م�س�ؤول يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف فرباير� /شباط .2016
11116مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
11117مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع موظف �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف مايو� /أيار .2015
11118مقابلة كاتب هذه الورقة عرب الإنرتنت مع م�س�ؤول يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف فرباير� /شباط .2016
11119مقابلة كاتب هذه الورقة عرب الإنرتنت مع م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف فرباير� /شباط .2016
12120مقابلة كاتب هذه الورقة عرب الإنرتنت مع م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف فرباير� /شباط
 ،2016راجع نغيثي ( )2014مل�شاهدة فيديو امل�ؤمتر ال�صحفي.
12121ر�سالة �سرية اطلع عليها كاتب هذه الورقة.
12122مقابلة كاتب هذه الورقة عرب الإنرتنت مع م�س�ؤول �سابق لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف فرباير� /شباط .2016
12123مقابالت كاتب هذه الورقة مع وانغ ت�شوك ومع �ضباط �سابقني �آخرين يف الفرقة الرابعة ،يف لري ،يف مايو� /أيار .2015
راجع �أي�ضا بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ( 2014ب ،ال�صفحات .)42-41
12124مقابلة كاتب هذه الورقة مع نيل�سون ت�شول ،قائد الفرقة الرابعة يف باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول.2014
�12125شركة بايونري الكربى لعميات البرتول هي �شركة ت�شغيلية م�شرتكة م�س�ؤولة ب�شكل �شامل عن ا�ستخراج النفط يف والية
الوحدة .وقد نظم عمال النوير �أنف�سهم وبعد ذلك دعوا املدنيني النوير من القرى املجاورة من اجل االن�ضمام للهجوم
على عمال النفط يف الدينكا (مقابالت كاتب هذه الورقة مع املدنيني ،بالقرب من حقل النفط توما اجلنوبية يف
دي�سمرب /كانون الأول .)2014
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12126مقابلة كاتب هذه الورقة مع مابك النغ ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول.2014
12127مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف �شركة النفط يف جوبا يف مايو� /أيار .2015
12128مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من �شركة النفط ،يف مواقع �سرية ،يف دي�سمرب /كانون الأول  -2014يناير/
كانون الثاين  2015ويونيو /حزيران– يوليو /متوز  .2015كان �إنتاج النفط يف جنوب ال�سودان ي�صل �إلى قرابة
 60.000برميل يوميا قبل بداية الأزمة ،وانخف�ض ب�شكل كبري منذ قررت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان وقف �إنتاج
النفط يف يناير /كانون الثاين  2012ردا على خالف مع حكومة ال�سودان .و�أنتجت والية الوحدة ما يقرب من  %35من
�إجمايل �إنتاج النفط يف جنوب ال�سودان قبل الإيقاف.
12129مقابلة كاتب هذه الورقة الهاتفية مع م�س�ؤول يف �شركة بايونري الكربى لعمليات البرتول يف مايو� /أيار .2016
13130مقابالت كاتب هذه الورقة مع التجار يف باريانغ يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
13131مقابالت كاتب هذه الورقة مع جنود اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف توما اجلنوبية ،يف باريانغ ،يف دي�سمرب/
كانون الأول .2014
13132على الرغم من اخلطاب الدائر حول االثنية ،ف�إن الأ�سباب الكامنة وراء هذه احلرب ال ميكن اقت�صارها على العرقية،
كما يت�ضح من حقيقة �أن بيرت بادنغ ،نائب �ستيفن بل من النوير ،اختار �أن يبقى مع احلكومة .وبقي يف جاو مع جنود
الدينكا الأ�سا�سني الذين ظلوا على والئهم للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،لل�سيطرة على الدبابات واملدفعية.
13133مقابالت كاتب هذه الورقة مع نيل�سون ت�شول ،قائد الفرقة الرابعة ،يف باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول ،ومع م�س�ؤول
من الدينكا من باريانغ ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  .2015وكانت القوات املوالية هي بقايا وحدة يف الفرقة الرابعة يف
باريانغ �إلى جانب نغويت املحليني (ال�شباب) ،الذين كانوا منظمني ب�شكل ف�ضفا�ض بعد انفجار الأزمة ،و�شكل نغويت
غالبية امل�شاركني يف املواجهات.
13134مقابلة كاتب هذه الورقة مع مفو�ض مقاطعة باريانغ ،يف باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
13135مقابالت كاتب هذه الورقة مع النازحني بالقرب من باريانغ يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
13136مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 ،2014ومع �صحفي حملي ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار ُ .2015
وذكر �أن مدنيني من الدينكا قد قتلوا امر�أة يف النوبة كانت
متزوجة من �أحد �أفراد النوير مع �أطفالها اخلم�سة.
13137ا�ستخدام كلمة “الدينكا” ك�إهانة لنوير بل تعترب م�ؤ�شرا على الطابع العرقي املبكر لل�صراع ،والى مدى �ضبابية اخلط
الفا�صل بني الوالء ال�سيا�سي والفئات العرقية خالل احلرب.
13138مقابالت كاتب هذه الورقة مع عاملني يف منظمات دولية غري حكومية يف جوبا يف يناير /كانون الثاين  ،2015ومع
�شهود خمتلفني على القتال يف مقاطعة مايوم ووانغكي يف مايو� /أيار .2015
13139انتقلت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �إلى بلدة مايوم يف  7-6يناير /كانون الثاين وحاولت ال�سيطرة
عليها ،ولكن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أحكم �سيطرته على البلدة يف  7يناير /كانون الثاين.
14140مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف دي�سمرب/
كانون الأول .2014
14141مقابالت كاتب هذه الورقة مع ال�سكان النازحني من بانيتو ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول 2014؛ ومع وانغ ت�شوك
وقادة �آخرين من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع ماثيو بوجلانغ ،يف
مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
14142مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف مواقع �سرية ،يف دي�سمرب/
كانون الأول .2014
14143مع نهاية يناير /كانون الثاين ،جنح اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف ا�ستعادة ال�سيطرة على  40دبابة من الفرقة
الرابعة ال�سابقة (مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا ،يف
مار�س� /آذار .)2015
14144ا�ستثنا ًء لال�ستقرار يف �أبيامنوم ومايوم وباريانغ هو جنوب مايوم ،حول مانكني ،والتي كانت حتت �سيطرة احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة حتى منت�صف عام .2014
14145راجع ،مثال ،هيومان رايت�س ووت�ش (� ،2014صفحة  )36وبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (�2014أ) .كان هناك
ما ي�شبه ت�أثري الكرة الثلجية التي تكرب �أثناء تزحلقها :فاملدنيون من بانتيو هربوا نحو اق�صى اجلنوب مع تقدم اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،وان�ضم �إليهم �سكان البلدات والبلدات التي مت اجتياحيها على يد القوات احلكومية.
14146راجع الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) (�2014أ� ،صفحة .)2
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14147مقابلة كاتب هذه الورقة مع زعيم بارز من قبيلة نوير دوك ،يف لري ،يف يونيو  .2014بحلول يناير /كانون الثاين ،2014
نهبت قوات املعار�ضة �سوق لري ،والذي كان يديره �إلى حد كبري التجار ال�سودانيني .راجع توبيانا (�2015أ) .بعد توقيع
اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،مت تعيني غديون بادينغ كزعيم �أعلى للري الكربى ،مبا يف ذلك مقاطعات بانييجار وماينديت
ولري وكو�ش  ،غري �أنه اعتاد �أن يقدم نف�سه بو�صفه الزعيم الأعلى لنوير دوك .راجع �إذاعة متازج (.)2016
14148مقابلة كاتب هذه الورقة مع مثقف من بايينجار ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان .2015
14149مقابلة كاتب هذه الورقة مع �شاهد ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار  .2014راجع توبيانا (�2015أ).
15150مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود ،يف بانيتو ولري ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران  .2014راجع توبيانا (�2015أ).
15151مقابالت الكاتب مع املدنيني النازحني من جنوب والية الوحدة ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  2014ويوليو/
متوز .2015
15152مقابالت كاتب هذه الورقة مع املدنيني النازحني من لري واملناطق املحيطة بها ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 2014ويوليو /متوز .2015
15153مقابالت كاتب هذه الورقة مع املدنيني من لري ،يف لري وبانتيو ،يف مايو� /أيار ويونيو /حزيران  .2014راجع توبيانا (�2015أ).
15154راجع مثال ايفانز-بريت�شارد ( )1940وهات�شين�سون (.)1996
15155مالحظات كاتب هذه الورقة يف لري ،يف يونيو /حزيران  2014ومايو� /أيار 2015؛ ومقابالت كاتب هذه الورقة مع
عمال الإغاثة الإن�سانية ،يف رمبيك ،يف يونيو /حزيران  ،2014وجوبا ،يف �أبريل /ني�سان  .2015راجع منظمة �أطباء
بال حدود (.)2014
15156مت اجتياح امليناء على يد اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان خالل هجومه عام .2015
15157مالحظات كاتب هذه الورقة ،يف لري ،يف يونيو /حزيران  2014ومايو� /أيار 2015؛ ومقابالت كاتب هذه الورقة مع
م�س�ؤول الإغاثة الإن�سانية يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،وهيئات �أخرى يف لري ،يف يونيو /حزيران
2014؛ ومع الناجني وال�شهود على عمليات القتل من النوير والدينكا ،يف بانتيو ولري ،يف مايو� /أيار -حزيران يونيو
 ،2014ومع عامل �إغاثة �إن�سانية ،يف لري ،يف مايو� /أيار  .2014راجع توبيانا (�2015أ) وجلنة االحتاد الإفريقي
للتحقيق ،يف جنوب ال�سودان (� ،2014صفحة .)175
15158كان الزعيمان اللذان مت �أخذهما من غري ،يف غو بايام ،هما نهيال �شاكوث مالك وما�شيك نيرتيو ليا .و�أعادت هذه
الهجمات ذكرى حمالت الإعدام التي ا�ستهدفت الزعماء التقليديني والتي وقعت يف مقاطعة بايينجار يف فرباير/
�شباط من العام نف�سه .مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة من لري،
يف لري ،يف يونيو /حزيران  ،2014ويف موقع �سري يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
15159مقابالت كاتب هذه الورقة مع امر�أة من الدينكا متزوجة من رجل النوير ،يف لري ،يف يونيو /حزيران 2014؛ ومع
مدنيني النوير ،يف بانتيو ولري ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران 2014؛ ومع م�س�ؤويل الإغاثة الإن�سانية يف احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة وهيئات �أخرى ،يف كو�ش ولري ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .2014
16160مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود ،يف لري وبانتيو ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .2014
16161مقابالت كاتب هذه الورقة مع برملاين �سابق م�ؤيد للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف يونيو/
حزيران 2014؛ ومع امر�أة من الدينكا ،يف لري ،يف يونيو /حزيران 2014؛ ومع �إداريني من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري وكو�ش ،يف يونيو /حزيران 2014؛ ومع املتحدث با�سم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة لول رواي كونغ ،يف نريوبي ،يف يونيو /حزيران 2014؛ و�شاهد من لري ،يف موقع �سري ،يف دي�سمرب /كانونالأول  .2014مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع خبري جنوب ال�سودان جون رايل ،يف �أكتوبر 2014؛ راجع يونغ (.)2007
لي�س هناك �سجل بتورط �إل �أي �إل جون �آخر يف هجوم عام .2015
�16162شغل تاكري رياك من�صب مفو�ض يف لري خالل الفرتة ما بني  ،2010-2009حتى قام تعبان دينق ،يف �أعقاب
االحتجاجات املحلية �ضد حكمه ،بعزله .وهو معروف �أي�ضا با�سم �ستيفني تاكري رياك وورد ا�سمه خط�أ على “�ستيفن
ثياك رياك” يف جلنة االحتاد الإفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان (� ،2014صفحة  .)175يف مايو� /أيار  ،2015مت
تعيينه وزيرا لوالية الوحدة يف احلكومة املحلية�( .سودان ترايبون 2015ن).
16163مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود ،وزعيم ،وقادة �شبابني ،يف لري ،وبانتيو وجوبا يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران
 2014و�أبريل /ني�سان ومايو� /أيار عام  ،2015ومع �سلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري
وكو�ش ،يف يونيو /حزيران  .2014وقد ا�ستخدم تاكري رياك الن�ساء جلمع معلومات حول مواقع احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،وجلمع املواد الغذائية (مقابالت كاتب هذه الورقة مع ال�سكان النازحني من لري ،يف
جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
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16164مقابالت كاتب هذه الورقة مع املدنيني النازحني من بانتيو ،يف لري ،يف مايو� /أيار  ،2014ويف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان
 ،2015وكذلك مع �إداري يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف كو�ش ،يف يونيو /حزيران .2014
16165راجع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (�2015أ).
16166مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف بانتيو وجوبا ،يف �أبريل /ني�سان ومايو� /أيار
 ،2014ومع �أحد �أفراد نوير بل يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
16167مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني حكوميني ،يف بانتيو ،يف �أبريل /ني�سان  ،2014ومع �ضباط الفرقة الرابعة
التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف مواقع �سرية ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
16168مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانيتو ،يف �أبريل /ني�سان ،2014
ومع قادة نوير بل ،مبا فيهم ماثيو بوجلانغ ومع مدنيني ،يف مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
16169مقابالت كاتب هذه الورقة مع بابيني مونيتويل ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان ويونيو /حزيران 2014؛ ومع جوزيف
مانيوات ،ال�ضابط يف جي�ش حترير جنوب ال�سودان يف مايو� /أيار 2014؛ مع كارلو كول ،يف مقاطعة غويت ،يف يونيو/
حزيران  ،2014ومع قادة نوير بل ،مبا فيهم ماثيو بوجلانغ ومع مدنيني يف مايوم يف �أيار /يونيو  .2015ا�ست�أنفت عملية
الدمج بعد �أن مت ا�ستعادة ال�سيطرة على بانتيو من قبل القوات احلكومية واكتملت يف فرباير� /شباط �( .2015سودان
تربيون .)2015i
17170مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 ،2014ومع �ضباط يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
17171مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا وباريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 2014ويناير /كانون الثاين.2015
17172مرا�سالت كاتب هذه الورقة ومقابالته عرب �سكايب مع �سكان بانتيو يف �أبريل /ني�سان .2014
17173مالحظات كاتب هذه الورقة ،يف بانتيو ،يف �أبريل /ني�سان  .2014بحلول � 18أبريل /ني�سان� ،أدت الأمطار الغزيرة
املبكرة �إلى جعل عبور الطريق بني بانتيو -مايوم �صعب ًا ،وفقا لربنامج الأغذية العاملي.
17174مقابالت كاتب هذه الورقة مع جوزيف مانيوات ،ال�ضابط يف جي�ش حترير جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار
.2014
17175مقابالت كاتب هذه الورقة مع املدنيني الذين كانوا يقيمون يف بانتيو يف وقت الهجوم ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون
الأول  2014ويوليو /متوز .2015
17176مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من والية الوحدة ،يف جوبا ومقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
17177مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان موقع حماية املدنيني يف بانيتو يف دي�سمرب /كانون الأول  2014ويناير /كانون
الثاين .2015
17178متت مناق�شة ا�ستهداف التجمعات الدارفورية يف بانتيو بالتف�صيل يف الق�سم اخلام�س من هذه الورقة.
17179ا�ستهدفت قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان امل�ست�شفى �أي�ضا ونهبت بانتيو عندما ا�ستعادت ال�سيطرة على املدينة
يف � 28أبريل /ني�سان .2014
18180يف بداية احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان ،كان كارلو كول يف جوبا يف  5مايو� /أيار  .2014ويف �أعقاب القتال مع
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،قام غوين مونيتويل بتعيينه يف لوالية الوحدة.
18181مقابالت كاتب هذه الورقة مع كارلو كول ،يف مقاطعة غويت ،يف يونيو /حزيران 2014؛ ومع ال�شهود املدنيني ،يف موقع
�سري ،يف مايو  ،2014ومع �ضابط يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع مابيك
النغ ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان  .2014مع بابيني مونيتويل ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان  .2014ومع جوزيف مانيوات،
يف بانتيو ،يف مايو� /أيار  ،2014ومع �سيا�سيني من النوير ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان -مايو� /أيار  ،2014ومانكني ،يف
مايو� /أيار  .2015راجع توبيانا (� 2015أ).
18182مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون
الأول .2014
18183مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
18184مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف منظمة غري حكومية دولية ،يف موقع �سري ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
18185خالل احلرب الأهلية الثانية ،كان من املتعارف عليه تعيني �ضباط اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان خارج م�سقط
ر�أ�سهم ،وذلك للحد من قدرة القادة على �إن�شاء قاعدة �سلطة حملية من جانب ،ومن جانب �آخر لإعطاء حركة التمرد
طابعا وطنيا حقيقيا� .أظهرت قوات دفاع جنوب ال�سودان ،ال �سيما يف والية الوحدة� ،أظهرت ديناميات ذات طابع حملي
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�أكرث؛ فالقادة قاتلوا يف م�سقط ر�أ�سهم ،وا�ستفادت قواتهم من املعرفة العميقة باملناطق ،وح�صلوا على ت�أييد املدنيني
لهم نتيجة طريق القرابة والوالء الطائفي� ،إ�ضافة �إلى املعنويات الأعلى لأن ال�شخ�ص يقاتل دفاعا عن م�سقط ر�أ�سه.
يف املقابل ،ف�إن قوات ملي�شيات الدينكا التي قامت حكومة جمهورية جنوب ال�سودان �أثناء احلرب الأهلية احلالية
ب�إر�سالها �إلى �أماكن �أخرى -وحتديدا �أعايل النيل� -أ�صابها الإحباط ومل يكن من الوا�ضح لديهم �سبب خو�ضهم لهذه
احلرب (مقابالت كاتب هذه الورقة مع حماربني من ميلي�شيات الدينكا يف الرنك يف يوليو /متوز ).2015
18186بلغة النوير ،تعني (كوي -نام) “بالقرب من نهر نام” (نهر بحر الغزال باللغة العربية) وهو اال�سم الذي مت �إطالقه
على اجلزء اجلنوبي من مقاطعة مايوم ،يف حني اطلق على اجلزء ال�شمايل ا�سم (كوي -بل) �أي (بالقرب من بل).
18187مقابالت كاتب هذه الورقة مع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مابو� /أيار  ،2015ومع مثقف من نوير بل يف مانكني يف مايو/
�أيار .2015
18188مقابالت كاتب هذه الورقة مع القوات الدارفورية ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
18189مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  ،2014وكارلو كول ،يف مقاطعة غويت ،يف
يونيو /حزيران  ،2014ومع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا وبانتيو ،يف مايو� /أيار  ،2014ومع
عمال الإغاثة الإن�سانية ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار  .2014راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ( 2014ف).
19190مقابالت كاتب هذه الورقة مع عمال يف منظمات دولية غري حكومية من بانتيو و�سكان موقع حماية املدنيني ،يف جوبا،
يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
19191يف الواقع ،مل يكن لأنظمة العقوبات التي فر�ضتها الواليات املتحدة والأمم املتحدة �أثر ملمو�س على ال�صراع احلايل.
فجميع القادة الذين ا�ستهدفتهم العقوبات مل ميلكوا �سوى �أ�صول حمدودة يف اخلارج ،وال�سفريات �إلى دول �أجنبية،
مثل �أثيوبيا ،ال ميكن منعها عن طريق نظام العقوبات.
19192مقابالت كاتب هذه الورقة الهاتفية مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يونيو /حزيران -يوليو/
متوز .2014
19193مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان بانيتو ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  .2014ماكال كول ،ممثل قديت ،من
قبيلة كوا�ش ،وطائفة �سينج بول من نوير بل.
19194مالحظات كاتب هذه الورقة يف جنوب والية الوحدة يف يونيو /حزيران  ،2014ومرا�سالت كاتب هذه الورقة مع عمال
الإغاثة الإن�سانية يف �سبتمرب� /أيلول .2014
19195مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون
الأول .2014
19196مقابالت كاتب هذه الورقة مع عامل �إغاثة ،يف وانغكي ،يف مايو� /أيار  ،2014ومع مدنيني �آخرين من نوير بل ،يف
وانغكي ومانكني وجوبا ،يف �أبريل /ني�سان -مايو� /أيار .2015
19197راجع مثال �إذاعة متازج (� 2014أ)
19198راجع الق�سم اخلام�س من ورقة العمل هذه.
19199ي�ؤثر ال�صراع �أي�ضا على هذه امل�سارات .فمنذ اندالع ال�صراع احلايل ،تعرث الو�صول �إلى العديد من مراعي املو�سم
اجلاف بالن�سبة للنوير ،نظرا �إلى �أن العديد من هذه املناطق توجد على حدود واراب والبحريات ،حيث كان هناك
خطر متزايد من الغارات على املا�شية من قِبل جمتمعات الدينكا يف تلك الواليات.
20200مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني يف املنظمات الدولية غري احلكومية يف نوفمرب /ت�شرين الثاين
 ،2014ومقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون
الأول .2014
20201مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من دينكا بانارو ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
20202مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني يف منظمات دولية غري حكومية يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
20203مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�ؤيد للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف موقع �سري،
يف �شباط /فربار .2015
20204مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان موقع حماية املدنيني يف بانيتو ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول 2014
20205حتى حقل النفظ املوجود يف بالوي�ش مل يعد مربحا كما كان يف ال�سابق .فمن عام � 2013إلى عام � ،2014أدى تراجع
�أ�سعار النفط عامليا �إلى خف�ض �سعر النفط اخلام من جنوب ال�سودان مبا يقارب  .%50و�أدى االنخفا�ض �إلى احلاق
�ضرر وخ�صو�صا� ،أن حكومة جمهورية جنوب ال�سودان تدفع ر�سوم عبور حلكومة ال�سودان لنقل النفط عرب خطوط
�أنابيبها -بلغت  884مليون دوالر يف عام  .2014ومن املرجح �أن تعيد احلكومة ال�سودانية التفاو�ض على ال�سعر.
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20206مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
20207مقابالت كاتب هذه الورقة مع قوات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف موقع تول لإنتاج النفط يف باريانغ ،يف
دي�سمرب /كانون الأول .2014
20208مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء قوة حماية املواقع النفطية ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
20209مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من الفرقة الرابعة التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف حقول باريانغ
النفطية ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
21210مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من �شركة بايونري الكربى لعمليات البرتول ،يف جوبا يف دي�سمرب /كانون الأول
 ،2014ومع �ضباط جهاز الأمن الوطني ،يف باريانغ وجوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  2014ويناير /كانون الثاين
 ،2015ومع قوات حماية املواقع النفطية ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
21211مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شباب من باريانغ ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
21212مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط يف قوات الدفاع عن نفط الرنك ،يف الرنك ،يف يوليو /متوز .2015
21213ملزيد من التحليالت املتعلقة بهذه التغيريات ال�سيا�سية ،راجع كريز (قادم).
21214مالحظات كاتب هذه الورقة ،يف حقول باريانغ النفطية ،يف دي�سمرب /كانون الأول -2014يناير /كانون الثاين .2015
21215خ�ضعت نهيالديو ل�سيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة معظم حقبة النزاع� ،إلى جانب العديد من
القرى ال�صغرية خارج بلدة ربكونة ،مثل قرية اجلزيرة.
21216مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان موقع حماية مدنيني يف بانتيو ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
21217لالطالع الكامل تفا�صيل امل�ؤمتر ،راجع يونغ ( 2015من �صفحة .)47-43
21218راجع ،مثال ،جمموعة الأزمات الدولية (.)2015
21219مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار ويونيو /حزيران .2015
22220ي�شري تعيني م�شار لثمانية نواب لرئي�س الأركان �إلى مقدار املعاناة التي حتملها ل�ضمان �أن تكون احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة� ،أو تظهر على الأقل مبظهر -حتالف متعدد الأعراق .فقد عني قادة من دينكا مالول
( داو اتورجنوغ) ومن اال�ستوائية (مارتن كيني و�آخرون) على الرغم من عدم وجود ح�ضور قوي حلركة حترير
جنوب ال�سودان املعار�ضة يف اال�ستوائية �أو �شمال بحر الغزال ،وعلى الرغم من �أن النخبة يف احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان  -املعار�ضة يحملون يف طياتهم �شعورا را�سخا ب�أن احلركة يف املقام الأول تعرب عن م�سعى من جانب النوير
(مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار يف �أدي�س �أبابا يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري،
يف مايو� /أيار .)2015
22221مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار ويونيو /حزيران  .2015راجع �سودان
تربيون (2015ب 2015 ،ج) .للتفا�صيل عن الآثار املرتتبة على �إعادة ت�سمية والية الوحدة بوالية الليج (وت�سمية فرقة
اجلي�ش يف والية الوحدة بفرقة الليج) ،راجع �صفحة  21من ورقة العمل هذه.
22222مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من والية الوحدة ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان  .2015راجع ،مثال� ،سودان تربيون
(�2013أ).
22223مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
22224راجع �صفحة  21من ورقة العمل هذه.
22225مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار  ،2015ومع �سيا�سي من نوير ليك ،يف جوبا،
يف ني�سان� /أيار  .2015راجع �سودان تربيون (�2015أ).
22226مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
22227مقابالت كاتب هذه الورقة مع مثقفني من النوير ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  2014ويوليو /متوز .2015
22228هذه الرواية عن اعتداء احلكومة يف  2015على جنوب والية الوحدة ،ت�ستند وتعدّل نوعا ما ،من تقارير مثل تقرير
هيومان رايت�س ووت�ش ( )2015الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) (�2015أ) وتقرير بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان (2015ب).
22229ح�صلت القوات يف باريانغ على امل�ساعدات من خالل �إمدادات كبرية من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،والتي
نقلت �إلى ييدا يف �أبريل /ني�سان (مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع قادة املجتمع يف ييدا يف يوليو/
متوز .)2015
23230مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار
 -يوليو /متوز .2015

كريز و توبيانا حالة من عدم الوحدة 217

23231مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤويل احلكومة ،يف جوبا ،يف �أبريل /ني�سان 2015؛ ومع وانغ ت�شوك ،ومايكل ثوت
جاين من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،ومع قائد �شبابي ،يف لري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع بيرت
قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
23232مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،ومع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من نوير
بل ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
23233مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران  ،2015راجع �سودان تربيون (2015ب).
23234مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران  ،2015ومع �ضابط من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مت حجب ا�سمه وموقع املقابلة ،يف مايو� /أيار .2015
23235مالحظات كاتب هذه الورقة يف لري يف مايو� /أيار  ،2015ومقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني يف احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع م�س�ؤولني حكوميني ،مبن فيهم مفو�ض مايوم جون
بل يف مايوم وانغكي يف مايو� /أيار  ،2015ومع املدنيني النازحني من مناطق احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
املعار�ضة ،يف وانغكي يف مايو� /أيار  ،2015ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران  .2015راجع م�شروع
التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2015ه).
23236راجع مثال هيومان رايت�س ووت�ش (� ،2015صفحة .)19
23237مقابالت كاتب هذه الورقة مع ماثيو بوجلانغ وجون بل ،يف مايوم ،يف مايو� /أيار  2015ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري،
يف يونيو /حزيران .2015
23238مقابالت كاتب هذه الورقة مع عاملني يف منظمات غري حكومية ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
23239مقابلة كاتب هذه الورقة مع عامل يف منظمة غري حكومية ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
24240مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شباب من النوير ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .2015
24241وفقا ل�صحيفة افريكا كونفيدين�شال ،كانت الأمم املتحدة ال تزال تعترب هذا االنتقال “جمديا” يف مايو� /أيار ،2015
عندما كانت هجمات احلكومة على اجلنوب يف �أوجها ،مما ي�شري �إلى “افتقار مثري للقلق لتحديث املعلومات على
�أر�ض الواقع ،ور�ؤية �ضعيفة ظلت تعمل ب�شكل م�ستمر على �إعاقة عمليات بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (افريكا
كونفيدين�شال .)2015 ،راجع �إذاعة متازج (2015ه).
24242مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع م�صدر م�ساعدات �إن�سانية يف مار�س� /آذار .2016
24243مقابالت كاتب هذه الورقة مع جون بل يف مايوم ،ومع م�س�ؤولني من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف
لري يف مايو� /أيار  .2015ي�شغل بل حاليا من�صب امل�ست�شار الأمني ل�شمال والية الليج .راجع �سودان تربيون (�2015أ�أ).
24244مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة غوجام ومع مفو�ض احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري بيرت
كيا ،يف لري يف مايو� /أيار  ،2015ومع مثقف من نوير نيونغ ،يف موقع �سري ،يف �أبريل /ني�سان  ،2015ومع بيرت قديت،
يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
24245مقابالت كاتب هذه الورقة مع مثقف من نوير نيونغ ،يف موقع �سري ،يف �أبريل /ني�سان  2015ومع عامل �إغاثة ،يف
جوبا ،يف �أبريل /ني�سان .2015
24246مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت كيا ،ومايكل ثوت و�ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة م�س�ؤول
عن التعبئة يف والية الوحدة وقادة غوجام ،يف لري ،يف مايو� /أيار .2015
24247مقابالت كاتب هذه الورقة مع حرا�س قطعان ما�شية يف مقاطعات لري ومايوم ،يف مايو� /أيار .2015
24248مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان موقع حماية املدنيني يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
24249مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
25250مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار .2014
25251مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف �آب� /أغ�سط�س.2015
25252مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع مثقف من النوير يف يوليو /متوز .2015
25253مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من نوير بل ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
25254مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان موقع حماية املدنيني يف ربكونة ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز  2015ومع �ضباط من
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان من نوير بل ،يف يوليو /متوز .2015
25255راجع مثال ايفانز-بريت�شارد (.)1940
25256لتحليل �أثر احلرب الأهلية الثانية على هذه الأ�شكال من التداول ،راجع هات�شين�سون (.)1996
25257مل تكن نوير بل الطرف الوحيد امل�شارك يف الغارات .فقد قال مدنيون من نوير بل يف مناطق احلركة ال�شعبية
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لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة �أو يف قاعدة بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف ربكونة ،انهم كانوا �أي�ضا �ضحايا
لالنتهاكات من قبل مدنيني م�سلحني �آخرين من النوير ومن ثم انتقموا منهم .وبالفعل ،بينما كان �شباب بل يغريون
على ع�شائر النوير الأخرى ،قام �شباب جقي وليك� ،إلى جانب بع�ض القوات املتناثرة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
 املعار�ضة .بالإغارة على مناطق بل التي خ�سرها املتمردين ل�صالح القوات احلكومية( .مقابالت كاتب هذه الورقةمع مدنيني من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .)2015
25258راجع هيومن رايت�س ووت�ش (.)2015
25259مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم يف مايو� /أيار  ،2015ومع بيرت قديت ،يف موقع
�سري ،يف يونيو /حزيران .2015
26260راجع منظمة العفو الدولية ( )2015وهيومن رايت�س ووت�ش (.)2015
26261مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان موقع حماية املدنيني يف جوبا يف يونيو /حزيران -يوليو /متوز .2015
26262مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من النوير ،يف لري ووانغكي ،يف مايو� /أيار  2015ومع �سكان موقع حماية املدنيني
يف جوبا يف يونيو /حزيران -يوليو /متوز  .2015راجع توبيانا (2015ب).
26263مقابالت كاتب هذه الورقة مع قوات دارفورية ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
26264مقابالت كاتب هذه الورقة مع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار  2015ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو/
حزيران .2015
26265مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
26266مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران  2015ومع موظفني من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف موقع �سري يف يوليو /متوز  .2015لالطالع على نقا�ش م�ستفي�ض حول االنق�سام الأويل
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة والذي ت�ستند �إليه هذه الرواية ،راجع يونغ ( 2015من �صفحة .)65-59
26267مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
26268مالحظات كاتب هذه الورقة يف موقع �سري يف يونيو /حزيران .2015
26269ت�شري مزاعم �إلى �أنه مت ت�سريب الر�سالة ومت تداولها على �شبكة الإنرتنت من قبل جوبا ومن قبل املتعاطفني مع احلكومة.
ومت الت�شكيك يف �صحتها ،ال �سيما من قبل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة .راجع غاتوي�ش (.)2015
27270راجع مثال ان�سايدر (.)2015
27271ت�ضم القائمة الكاملة للموقعني غابريل ت�شانغ�سون وغابريل يوال دوك وثوم�سون ثوان تيني ومايكل ماريو دهور وتيموثي
توت �شول.
27272عقد جمل�س م�شايخ النوير اجتماعا �ساخنا مع م�شار يف  30يوليو /متوز ،وطلبوا منه �أن يعيد تعيني اجلرناالت يف
منا�صبهم ،ولكنه رف�ض القيام بذلك.
27273راجع يونغ (� 2015صفحة )59
27274راجع ،مثال� ،سودان تربيون (2015ب ب).
27275مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف �سبتمرب� /أيلول
و�أكتوبر /ت�شرين الأول .2015
27276مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع �ضابط يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب/
كانون الأول  ،2015ومع خبري دويل يف املنظمات غري احلكومية يف يناير /كانون الثاين .2016
27277مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف �أويل يف دي�سمرب/
كانون الأول  2015ويناير /كانون الثاين .2016
27278مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع عاملني يف منظمات دولية غري حكومية يف جوبا يف �آب� /أغ�سط�س .2015
27279مقابلة كاتب هذه الورقة عرب االنرتنت مع �أحد �سكان موقع حماية املدنيني يف ربكونة يف �آب� /أغ�سط�س .2015
28280مقابلة كاتب هذه الورقة عرب االنرتنت مع م�س�ؤول يف مقاطعة باريانغ يف يوليو /متوز .2015
28281مقابلة كاتب هذه الورقة ال�سرية يف موقع وتاريخ �سريني.
28282راجع يونغ (� 2015صفحة  .)61يف اتفاقية الت�سوية الأولية املقرتحة ،كانت املعار�ضة �ستح�صل على متثيل بن�سبة %53
يف الواليات الثالث لأعايل النيل الكربى ،ولكن دون �أن يكون لها �أي متثيل يف واليات جنوب ال�سودان الأخرى.
28283راجع كري (.)2015
28284راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ()2008
28285راجع الهيئة احلكومية الدولية للتنمية (�إيقاد) ( 2015د).
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28286مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع مراقبني دوليني يف دي�سمرب /كانون الأول .2015
28287مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني �أمريكيني ،يف موقع �سري ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2015
28288مقابلة كاتب هذه الورقة عرب الإنرتنت مع ع�ضو يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف �آب� /أغ�سط�س .2015
28289مقابلة هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف منظمة غري حكومية دولية يف �آب� /أغ�سط�س .2015
29290مقابلة هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة عرب الأقمار ال�صناعية مع �أحد �سكان طاير يف �آب� /أغ�سط�س .2015
29291مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع مدين من لري نزح �إلى نيال يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  .2015راجع مكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ) (2015bواملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني (� 2016صفحة .)53
29292راجع مثال �إذاعة متازج ).(2015l
29293مقابلة هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف منظمة دولية غري حكومية ،يف جوبا ،يف �سبتمرب� /أيلول .2015
29294مقابلة هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول يف منظمة دولية غري حكومية ،يف جوبا ،يف مار�س� /آذار .2016
29295مقابالت هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع �شباب يف باريانغ وجوبا ،ومع عمال منظمات دولية غري حكومية يف جوبا
يف � 2أكتوبر /ت�شرين الأول
29296راجع مثال توما�س ()2015
29297راجع �إذاعة متازج )(2015r
29298راجع حكومة جنوب ال�سودان ،لالطالع على الأحكام املتعلقة بواليات جنوب ال�سودان (� 2011صفحة )59-57
29299راجع مثال �أخبار �صوت �أمريكا (�2015أ)
30300راجع �صحيفة �سودان تربيون )(2015 II
30301روينق هو ا�سم جمموعة الدينكا التي جتمع دينكا بانارو من مقاطعة باريانغ  ،دينكا الور من مقاطعة �أبيامنوم ،على
الرغم من عدم اتفاق اجلميع على هذا الت�صنيف
30302مقابالت كاتب هذه الورقة مع دينكا بانارو يف مقاطعة باريانغ يف يوليو /متوز  2012و دي�سمرب /كانون الأول .2014
30303مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة نوير بل يف مقاطعة مايوم يف مايو� /أيار  .2015راجع �أي�ضا �صحيفة �سودان تربيون
(2015ك ك)
30304مت �شراء كمية املواد التي كانت يف عهدة الفرقة الرابعة يف �أوائل دي�سمرب /كانون الأول  2013خالل املواجهات
الع�سكرية بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والقوات امل�سلحة ال�سودانية يف هجليج يف الفرتة ما بني �أواخر مار�س/
�آذار و�أوائل �أبريل /ني�سان  ( 2012مقابلة كاتب هذه الورقة مع غابريل جوك رياك ،قائد القطاع الأول التابع للجي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جوبا يف مايو� /أيار � .).2014إ�ضافة لذلك� ،أكد قائد الفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان �أن وحدات حركة /جي�ش حترير جنوب ال�سودان املدجمة حديثا �إلى ال�صفوف وبحوزتها بالفعل
معدات واردة من ال�سودان (مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد الفرقة الرابعة يف ربكونة يف مايو� /أيار .)2014
30305من بني  48دبابات مقاتلة رئي�سية من نوع ( T-55و  )T-74ن�شرتها الفرقة الرابعة يف �أوائل دي�سمرب /كانون الأول
 ،2013مثال ،كان ميكن للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أن يعتمد على اقل من خم�سة دبابات عاملة عندما تعر�ضت
بانيتو لهجوم القوات املعار�ضة يف منت�صف �أبريل /ني�سان  ( 2014مقابلة مع �ضابط اال�ستخبارات الع�سكرية يف
الفرقة الرابعة يف ربكونة يف مايو� /أيار .)2014
�30306صعوبة ت�أمني و�صول �سل�سلة التوريد لربكونة وبانتيو يف �أوائل �أبريل /ني�سان  ،2014على �سبيل املثال� ،أ�ضعف ب�شكل
مبا�شر القوة الدفاعية للمدينة ،و�ساهم يف خ�سارتها امل�ؤقتة (مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط يف الفرقة الرابعة
يف ربكونة يف  24مايو� /أيار .)2014
30307يف �أواخر عام  ،2014لوحظت ع�شرات من ال�شاحنات الع�سكرية يف مقر اجلي�ش ال�شعبي يف بلبام يف خارج جوبا مما
يظهر التعزيز التدريجي للقدرات التكتيكية للقوات احلكومية لبناء �شبكات الدعم الالزمة لإمداد ودعم القوات يف
م�سرح العمليات .ح�صل م�سح الأ�سلحة ال�صغرية يف دي�سمرب /كانون الأول  2014على �صور و�إفادات مبا�شرة توثق
لوجود م�سارات ع�سكرية جديدة.
30308منذ املراحل الأولى لل�صراع ،مت ت�شغيل العديد من طائرات ال�شحن اململوكة للقطاع اخلا�ص من مطار جوبا وداخل
البالد .ووفقا لإفادات مبا�شرة و�سجالت رحالت وفرتها بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،ف�إن بع�ض هذه
الطائرات (امل�سجلة يف �أرمينيا ورو�سيا البي�ضاء وكينيا و�ساو تومي وبرين�سيب وال�سودان و�أوكرانيا) قد مت ا�ستخدامها
يف نقل الب�ضائع ،ولي�س بال�ضرورة املعدات الع�سكرية ،للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان.
ُ 30309ذكر �أنه مت �ضبط املعدات خالل القتال الذي �أدى �إلى �إعادة فر�ض �سيطرة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان على
منطقة بانتيو -ربكونة خالل الأ�سبوع الأول من مايو� /أيار .2014
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31310مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة الفرقة الرابعة يف ربكونة يف  24مايو� /أيار .2014
31311حتمل الر�شا�شات رمز ال�شركة ال�صينية وهو ( 46داخل مثلث) و�أرقامها املت�سل�سلة هي  331899و ( 331866على
اجلهة الي�سرى) و 331777و( 101315على اجلهة اليمنى).
31312على اجلهة الي�سرى ،حتمل الر�شا�شات رمز ال�شركة ال�صينية وهو  46ولأرقام املت�سل�سلة  331914و .331638وعلى
اجلهة اليمنى ،حتمل رمز ال�شركة ال�صينية وهو  46والرقم املت�سل�سل  ( 331796على ما�سورة البندقية العلوية) ورمز
ال�شركة ( 4609يف م�ستطيل) والرقم املت�سل�سل ( 250100على ما�سورة البندقية ال�سفلية).
31313مت �أ�سر كليهما يف � 18أبريل /ني�سان  2014يف غويت.
31314تظهر هذه القاذفة مميزات م�شابهة لنموذج �سنار  RPG-7اخلفيفة امل�ضادة للدبابات الذي ت�صنعه هيئة الت�صنيع احلربي
يف ال�سودان .وقد قام م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية �سابقا بتوثيق قاذفات مطابقة ،مبا يف ذلك العديد من القاذفات ذات
العالمات املمحاة ،يف كل من ال�سودان وجنوب ال�سودان .للمزيد من املعلومات راجع ليف وليربون (� 2014صفحة .)85-80
31315هذه البنادق تظهر مالمح تتفق مع النموذج  T56-1امل�صنع يف ال�صني.
31316ت�شمل العينة ر�صا�صات فوالذية مغلفة بالنحا�س وحتمل الأختام  79-101و ،11-811ور�صا�صات فوالذية مطلية
بالأخ�ضر حتمل اخلتم  79-10ور�صا�صات نحا�سية ال حتمل عالمات.
31317حتمل القذيفة عالمة حتتوي ب�أحرف �سرييلية ت�شري �إلى �أنها م�صنوعة عام .1987
31318ت�شري رموز العالمات على العلب �إلى �أنها م�صنوعة يف �أبريل /ني�سان  2007يف الواليات املتحدة.
�31319أ�شار قادة الفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان لعملية �إمدادات �ضخمة لقوات املعار�ضة (تت�ضمن
 5.000قطعة �سالح خمتلفة) �أجريت يف �أوائل �أبريل /ني�سان  2014وانطلقت من هجليج يف غرب كردفان.
32320راجع غراميزي ( )2013وم�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ( 2012ب؛ � 2013أ؛  2013ب؛ 2013ج).
32321متت زيارة هذه املواقع يف مايو� /أيار ويونيو /حزيران .2014
32322مقابالت كاتب هذه الورقة مع عنا�صر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة جنوبي والية الوحدة يف مايو/
�أيار -يونيو /حزيران .2014
32323حتمل عالمات (باحلروف ال�سرييلية) مع رمز �شركة ار�سينال والرقم املت�سل�سل .822-25-KT
32324حتمل عالمات (باحلروف ال�سرييلية) مع �شعار مميز ي�ستخدمه م�صنع توال ال�سوفياتي ال�سابق والرقم
املت�سل�سل .732-BG
32325حتمل رموز عالمات (بالأحرف الالتينية)  96و .N°11171
32326كان هناك ر�شا�ش واحد يحمل الرقم املت�سل�سل  200237والرمز ال�صيني املميز  W-85بينما مل يكن ال�سالح الثاين
يحمل رقما مت�سل� ً
سال وا�ضحا.
�32327أحد الر�شا�شات كان من نوع ( A80ت�صنيع �سوداين) ،ويحمل الرقم املت�سل�سل  ،01-0157و�أحدها كان من نوع M80
(ت�صنيع �صيني) ويحمل الرقم املت�سل�سل .181107
32328حتمل هذه الر�صا�صات الفوالذية املغلفة بالنحا�س اخلتم .78-9611
32329حتمل هذه الر�صا�صات النحا�سية اخلتم .00-54 × 7.62
33330حتمل هذه البنادق الأرقام املت�سل�سلة ( 07001051م�شار �إليها ب  A-80و�شعار  ،2400219 ،)CQو،24004404
و ،24004693و( 24006182جميعها حتمل �شعار  CQداخل مثلث)� .أما البندقيتان املتبقيتان ،واللتان مت فح�صهما
يف مقاطعة غويت ،فتحمالن رموزا ممحاة.
33331حتمل جميع الر�صا�صات النحا�سية ختم( 08-71 :مع حلقة خ�ضراء مبطنة) و  12-811و  .13-811وقد لوحظ وجود
ذخرية حتمل عالمة  -08-71مطابقة يف املخزون الذي �سلمته �إلى ف�صائل املتمردين يف جنوب ال�سودان يف عام  ،2013مبا
يف ذلك قوات ياو ياو (فرباير� /شباط  )2013وقوات جي�ش حترير جنوب ال�سودان يف مايوم (مايو� /أيار  )2013ووحدات
جون�سون �أولوين يف لول يف �أعايل النيل (يوليو /متوز  .)2013راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (�2013أ).
33332حتمل البندقية الهجومية الرقم ااملت�سل�سل  43106066على الإطار وعالمات ( IWIال�صناعات الع�سكرية الإ�سرائيلية)
و ISBو NSSعلى اجلزء اخللفي من الإطار (على اجلهة الي�سرى من ال�سالح) و�شعار  IWIعلى مقب�ض البندقية ،مما
يرجح ب�أنها موردة �إلى� ،أو �ستكون يف حيازة مكتب الأمن الداخلي التابع جلهاز الأمن الوطني يف جنوب ال�سودان.
وكانت هذه البندقية بال �شك جزء من �شحنة ر�سمية من دولة �إلى دولة (تتكون من عدة مئات من البنادق املتطابقة)
ُ�شرع فيها قبل كانون الأول /دي�سمرب .2013
�33333أربع من ثمان ر�صا�صات حملت اخلتم ( bxn-82امل�صنعة يف ت�شيكو�سلوفاكيا يف عام  )1982وثالث حملن اخلتم
( 72-711امل�صنعة يف ال�صني يف  )1972وواحدة حملت اخلتم ( 70-270امل�صنعة يف م�صنع لوغان�سك ،يف جمهورية
�أوكرانيا التابعة لالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف عام .)1970
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33334رقم هيكل ال�سيارة كان .JTFLB71J2A8024561
33335كان الرقم ااملت�سل�سل لل�سالح هو .1518
33336مت طالء الر�صا�صات يف عام 2010باللون البني بالإ�ضافة �إلى اخلتم  10-41ومت طالء الر�صا�صات يف عام 2013
باللون الأخ�ضر بالإ�ضافة �إلى اخلتم .13-41
33337مت ت�صنيع هذه البندقية من نوع  AKMيف ازما�ش يف رو�سيا يف عام  1973وحملت الرقم ااملت�سل�سل  .554320وكانت
�سابقا يف عهدة �شرطة جنوب ال�سودان يف والية الوحدة ،كما هو م�شار �إليه يف الرمز الثانوي الظاهر على �إطار ال�سالح
(�( SSPSUSشرطة جنوب ال�سودان يف والية الوحدة) مع رمز بالنقط) مبا يتفق مع الأ�سلحة التي مت و�ضع العالمات
عليها خالل برنامج و�ضع عالمات الأ�سلحة النارية التي متلكها ال�شرطة من قبل املركز الإقليمي املعني بالأ�سلحة
ال�صغرية يف منطقة البحريات الكربى والقرن الأفريقي والدول احلدودية ) (RECSAيف عام .2011
33338يحمل النوع � 1-56شعار ال�شركة العامة ال�صينية  26والرقم ااملت�سل�سل . 58030951مت ومت و�ضع الأرقام اخلم�سة
الأخرية من الرقم ااملت�سل�سل ( )30951على نازع ال�سالح.
33339مت ت�صنيع هذا الر�صا�ص يف ال�صني يف عام  1972ب�أغلفة من النحا�س ال�صلب ،و�إحيط بحلقة حمراء واخلتم .72-711
34340ميكن احل�صول على التفا�صيل املتعلقة باملركبة من جمموعة ).Streit (n.d.
34341للتفا�صيل التقنية املتعلقة بهذا النوع راجع مثال جملة ).Army Recognition (n.d.
34342ت�شري �صورة ن�شرتها نياميليبيا (� )2015إلى �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان خ�سر على الأقل مدرعة تايفون
�إ�ضافية .ويف �صورة دي�سمرب /كانون الأول  ،2014يقف جون مابيه وتوما�س توت رياك ،وكالهما قائدان ميدانيني يف
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة� ،أمام مدرعة تايفون حتمل الرقم 166ومتويه ًا مماث ًال للتمويه املوجود
على مركبات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان الأخرى من هذا النوع يف جوبا.
34343راجع مثال جملة �2014( Army Recognitionأ).
34344م�صدر �سري.
34345قام م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية بالتحقق من هذه املعلومات بناء على التفا�صيل الواردة يف الفاتورة التجارية
لنورينكو  8( 140501 Dمايو� /أيار  )2014ويف بولي�صة ال�شحن ل�شركة النقل� ،شركة كو�سكو لل�شحن املحدودة،
رقم .0026391
34346قام م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية بالتحقق من هذه املعلومات بناء على التفا�صيل الواردة يف الفاتورة التجارية
لنورينكو  12( ZH040512مايو� /أيار  -)2014والتي مت وفقا لل�شروط املذكورة فيها ت�سليم جميع البنود الواردة �أعاله،
با�ستثناء قاذفات �صواريخ نوع  40 1-69مم - ،ويف بولي�صة ال�شحن ل�شركة النقل� ،شركة كو�سكو لل�شحن املحدودة،
رقم  16( 0004290مايو� /أيار .)2014
34347مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من الأمن الوطني يف جوبا يف  8دي�سمرب /كانون الأول .2014
34348للتحليل الكامل وجمموعة البيانات ،راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2014د) .راجع ال�صفحات
 125-122من ورقة العمل للح�صول على تفا�صيل حول جمزرة م�سجد بانتيو.
34349راجع غراميزي ،ولوي�س ،وتوبيانا ()2012؛ وم�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2012ب�2013 ،أ2013 ،ب)
وليف وليربون ( ،2014ال�صفحات .)41-40
35350قدم وزير دفاع جنوب ال�سودان كول مانيانغ بيانا مماثال (مقابلة كاتب هذه الورقة يف جوبا يف مايو� /أيار .)2014
35351قام بحث ت�سليح النزاعات ب�إجراء التفتي�ش يف ربكونة يف  15مايو� /أيار .2016
35352بح�سب ما ورد ،فقد مت اال�ستيالء على الذخائر يف �أوائل نوفمرب /ت�شرين الثاين ( 2014بحث ت�سليح النزاعات .)2015
35353قام بحث ت�سليح النزاعات بفح�ص ر�صا�ص  57مم لبنادق غري ارتدادية – وهو نوع من الأ�سلحة غري متوفر لدى
متمردي جنوب ال�سودان -من بني املواد التي مت اال�ستيالء عليها من قبل قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
املعار�ضة يف �أواخر  .2014راجع بحث ت�سليح النزاعات ( 2015ال�صفحات .)18-15
35354ي�شري تنوع الت�صنيع والنماذج التي مت اال�ستيالء عليها �إلى عدم التن�سيق يف الإمدادات ،وعدم احل�صول عليها من
خمزون واحد .وح�سب �أقوال �ضباط الأمن يف جنوب ال�سودان والذين متت مقابلتهم يف جوبا يف عام  ،2014يتم
احلفاظ على العالقة بني اخلرطوم واجلناح الع�سكري للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة عرب العديد من
�ضباط االرتباط ال�سودانيني ،الذين يتوا�صل كل واحد منهم مع قائد خمتلف من قادة املتمردين.
35355تعك�س بع�ض الأرقام الواردة يف التقرير املرحلي لهيئة خرباء الأمم املتحدة حول جنوب ال�سودان ،فيما يتعلق بتكاليف
ومتويل ال�صراع ،ت�أثري ال�صراع -وت�أثري �إدارة وكاالت الأمن املختلفة -على النفقات العامة واملوازنة الوطنية .راجع
مثال هيئة خرباء الأمم املتحدة ( ،2015الفقرات )75-47 ،61-58
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35356تتعار�ض عزلة باريانغ مع موقف املعار�ضة يف مقاطعة �أبيامنوم ،والتي احتلتها القوات املوالية للقوات امل�سلحة
ال�سودانية معظم فرتة احلرب الأهلية الثانية ،وكانت دائما لها عالقات �أقوى مع جمتمعات النوير ،خ�صو�ص ًا نوير بل
يف مايوم .وتظل الطرق التجارية التي تربط املقاطعتني هامة يف احلرب الأهلية احلالية (مقابالت كاتب هذه الورقة
مع عمال منظمات غري دولية حكومية يف �أبيامنوم  ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .)2014
35357مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع مابيك النغ يف مقاطعة باريانغ
يف يوليو /متوز  ،2012يف جويا وييدا ،يف دي�سمرب /كانون الأول 2014
35358مقابالت كاتب هذه الورقة مع مثقفني من دينكا بانارو يف  ،مواقع �سرية ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
35359ال�سبب الر�سمي للعزل كان اعتقال مابيك النغ لأ�شخا�ص انتقدوه و�إحداث ان�شقاقات داخل احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان يف املقاطعة .راجع �سودان تربيون (.)2012
36360ال تزال هذه التوترات موجودة يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية احلالية ملقاطعة باريانغ .ففي فرباير� /شباط  ،2015مت �إجبار
غوين مونيتويل على �إعادة تعيني جمموعة من قادة الدينكا املحليني يف باريانغ ممن مت عزلهم على يد املفو�ض،
مونيلوانغ مانيل ثول� ،أثناء اجلدل امل�ستمر بني م�ؤيدي مابيك النغ و�أولئك املهم�شني داخل هياكل ال�سلطة يف املقاطعة
(مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شباب مقاطعة باريانغ و�سيا�سيني حمليني من مقاطعة باريانغ ،يف جوبا يف يوليو /متوز
 .)2015راجع �إذاعة متازج (2015د).
36361مقابلة كاتب هذه الورقة مع مابيك النغ ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
36362مقابالت كاتب هذه الورقة مع اجنيلو ماجوك قديت ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  2014ويونيو /حزيران 2015
ومع �سيا�سيني من باريانغ يف مقاطعة باريانغ يف يونيو /حزيران .2012
36363مقابالت كاتب هذه الورقة مع الجئني �سودانيني ،يف ييدا و�أجيونغ ثوك ،يف دي�سمرب /كانون الأول  .2014راجع �أي�ضا
كريز ( 2013ال�صفحات .)23-120
36364مقابلة كاتب هذه الورقة مع ماجوك قديت ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
36365مقابالت كاتب هذه الورقة مع ال�سكان من دينكا بانارو حول اجيونغ ثوك ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
36366مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من منظمات دولية غري حكومية ،يف ييدا ،يف دي�سمرب /كانون الأول 2014
ومع ماجوك قديت ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  .2014يعي�ش دينق ايي حالي ًا يف ظروف �سيئة ويعمل ك�شرطي
مرور خارج جوبا.
36367مقابالت كاتب هذه الورقة مع مونيلوانغ مانيل وم�س�ؤولني �آخرين من مقاطعة باريانغ ،يف باريانغ وييدا و�أماكن �أخرى
يف املقاطعة ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
36368مقابلة كاتب هذه الورقة مع �سيا�سي من باريانغ ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2015
36369مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني ،يف مقاطعة باريانغ ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
37370مقابلة كاتب هذه الورقة مع �سيا�سي يف باريانغ ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2015
37371للمزيد من املعلومات عن النزاع حول هجليج ،راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (�2012أ) وجون�سون (�2012أ).
37372مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سكان نيال يف مقاطعة باريانغ يف يونيو /حزيران  ،2012ويف العديد من املناطق يف
مقاطعة باريانغ يف كانون الأول /دي�سمرب .2014
37373مت ا�ستبدال �ستيفن ديو داو كوزير للنفط يف  28ني�سان� /أبريل  ،2016عندما قام كري ب�إعالن �أع�ضاء جمل�س وزراء
حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية.
37374مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من �أبيي ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران  2015ومع م�س�ؤولني على م�ستوى والية
�أعايل النيل يف الرنك يف يوليو /متوز .2015
37375مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ساميون كون بو�ش ،املحافظ ال�سابق لوالية �أعايل النيل ،يف الرنك ،يف يوليو /متوز .2015
37376مقابالت كاتب هذه الورقة مع قائد ميل�شيات الدينكا يف الرنك ،يف يوليو /متوز  ،2015واملقابالت الهاتفية مع نف�س
ال�شخ�ص يف �سبتمرب� /أيلول و�أكتوبر /ت�شرين الأول .2015
37377راجع �صفحة  74من ورقة العمل هذه ،للح�صول على مزيد من التفا�صيل عن ميلي�شيات الدينكا يف حقول النفط يف
والية الوحدة ،راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (�2015أ).
37378مقابلة كاتب هذه الورقة عرب الإنرتنت مع م�س�ؤولني ،يف مقاطعة باريانغ ،يف �أكتوبر /ت�شرين الأول .2015
37379داللة هذه العالقات هي �أن النازحني من نوير بل يعي�شون حاليا يف مراكز نازحني يف �أبيامنوم و�أن معظم غارات النهب
بني الدينكا والنوير تقع بني والية الوحدة ووالية واراب ،ولي�س بني مقاطعتي �أبيامنوم ومايوم داخل والية الوحدة.
38380مقابالت كاتب هذه الورقة مع خرباء ومع م�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف كانون
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الأول /دي�سمرب  2014ويوليو /متوز  .2015وطوال فرتة ال�صراع ،ف�إن اخلرباء الع�سكريني الدوليني املنخرطني يف
حتليل �أو�ضاع جنوب ال�سودان ي�صرون على �أن جنوب والية الوحدة لي�س له �أهمية ا�سرتاتيجية� .أما فيما يتعلق باحلرب
الربية التقليدية ،فهذا الأمر �صحيح بال �شك ،غري �أن هذا الت�أكيد ي�سيء فهم وتف�سري الأهمية الرمزية للري والدور
الرئي�سي للما�شية والن�ساء يف �صراع يركز على ال�سيطرة على الب�شر� ،أكرث من الأر�ض.
38381راجع مثال �سودان تربيون (2013ج).
38382مالحظات كتّاب هذه الورقة يف مقاطعة باريانغ يف كانون الأول /دي�سمرب  .2014مقابالت كاتب هذه الورقة مع قوات
الفرقة الرابعة املتمركزة يف حقول النفط يف مقاطعة باريانغ يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2014ومع م�س�ؤولني تنفيذين
يف �شركة بايونري الكربى لعميات البرتول ،يف جوبا ،يف كانون الأول /دي�سمرب  2014ويوليو /متوز 2015؛ ومع �ضابط
�أمن يف �شركة نفط ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران ويوليو /متوز .2015
38383لتفا�صيل مزاعم اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان راجع مثال �إذاعة متازج (2015ج) .ال يوجد دليل �صريح ي�ؤكد
هذا االدعاء (مقابلة كاتب هذه الورقة الهاتفية مع قائد الفرقة الرابعة يف حقل توما اجلنوبية النفطي يف فرباير/
�شباط .)2015
38384مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول تنفيذي يف �شركة نفط ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
38385مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط �أمن يف �شركة بايونري الكربى لعميات البرتول ، ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .2015
38386راجع الق�سم الثالث.
38387مقابلة كاتب هذه الورقة الهاتفية مع �ضابط �أمن يف �شركة نفط يف يوليو /متوز .2016
38388يظل العمل املميز حول منطق طوائف النوير هو عمل ايفانز بريت�شارد ( .)1940راجع �أي�ضا هات�شين�سون (.)1996
38389مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  2014ومع العديد من مدنيي وقادة نوير
بل ،مبن فيهم ماثيو بوجلانغ ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
39390راجع هات�شين�سون وبيندل ( )2015وتوبيانا (2015ب).
39391مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /متوز .2015
39392راجع �سودان تربيون ).(2015t
39393مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أقارب جيم�س غدويل ،يف جوبا ،يف يوليو /حزيران .2015
39394ال ينبغي �أن يبالغ ال�شخ�ص يف تقدير مدى ترابط هذه املجموعة ولكن خالل هجوم مو�سم اجلفاف عام  ،2015ن�ش�أ
توتر بني طيب غاتلواك وبوجلانغ على من يتولى ال�سيطرة ال�شاملة الع�سكرية على الوالية .ومل يكن غوين مونيتويل قادرا
على حل هذا النزاع وتفاقم الو�ضع يف منت�صف يوليو /متوز عندما مت ا�ستدعاء كال الرجلني �إلى جوبا ،حيث ف�صل كري
يف النزاع ( مقابالت مع �ضابط من نوير بل يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف يوليو /حزيران .)2015
39395راجع �سودان تربيون (2014ه).
39396مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
39397مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضباط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،مبن فيهم وانغ ت�شوك ،يف لري،
يف مايو� /آيار .2015
39398مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،مار�س� /آذار .2015
39399مقابالت كاتب هذه الورقة مع كارلو كول ،يف مقاطعة غويت ،يف يونيو /حزيران عام .2014
40400مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران  2015ومع �ضباط من نوير بل يف احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
40401مقابالت كاتب هذه الورقة مع حرا�س القطعان من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار  .2015راجع توبيانا ( 2015ب).
40402مقابلة كاتب هذه الورقة مع �أحد حرا�س القطعان من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
40403تكون عقوبة حار�س القطعان الذي يفقد �سالحه ال�سجن ملدة خم�س �سنوات وغرامة مقدارها  51بقرة� ،أما بالن�سبة ملن
ان�ضموا �إلى قوات بوجلانغ ،فمن املمكن �أن ت�صل العقوبة �إلى الإعدام.
40404مقابالت كاتب هذه الورقة مع حرا�س القطعان من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
40405راجع بريوير (.)2009
40406للح�صول على التفا�صيل حول �سيا�سة نزع ال�سالح خالل هذه الفرتة ،راجع بندل (.)2014
40407مقابلة كاتب هذه الورقة مع منفذ غارة من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
40408مقابالت كاتب هذه الورقة مع مثقفني من نوير بل ومثقفني �آخرين ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  2015و يف
مايو� /أيار -يوليو /متوز .2015
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40409راجع ،مثال� ،إذاعة متازج ( 2014ب2015 ،ب).
41410مقابالت كاتب هذه الورقة مع �سيا�سيني من والية الوحدة ،يف جوبا ،يف �أيربل /ني�سان .2015
41411مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .2016
41412مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من نوير بل ،يف مقاطعة مايوم ،يف مايو� /أيار .2015
41413مقابالت كاتب هذه الورقة مع عمال يف منظمات دولية غري حكومية يف والية الوحدة ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز ،2015
ومع م�س�ؤولني من والية الوحدة ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز  .2015راجع �إذاعة متازج )� (2015 jأي�ضا.
41414لو�صف �أعمق عن ا�ستخدام اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان– النا�صر لهذه اال�سرتاتيجيات ،راجع �سكروغن�س (.)2004
41415راجع باتنكني ( .)2015لتفا�صيل حول غارة دبلوال راجع ال�صفحات .100-99
41416راجع قديت (.)2013
41417مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
41418مقابالت كاتب هذه الورقة مع عمال العون الإن�ساين ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول  -2010مايو� /أيار ،2011
ووالية الوحدة ،يف يونيو /حزيران -يوليو /متوز  2012ودي�سمرب /كانون الأول  -2014يناير /كانون الثاين .2015
41419راجع مثال ،يل (.)2000
42420مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون
الأول .2014
42421مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف يوليو /متوز .2015
42422مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران .2015
42423مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 2014ويونيو /حزيران  -يوليو /متوز .2015
42424مقابلة كاتب هذه الورقة مع �أحد عمال الإغاثة ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
42425مت طوال فرتة ال�صراع �سد الطريق على دوريات الأمم املتحدة ومهاجمة قوافل النقل وترهيب الأمم املتحدة (مقابالت
كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،الرنك وملكال يف يونيو /حزيران  -يوليو/
متوز .)2015
42426مقابالت كاتب هذه الورقة من م�س�ؤول �سابق يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان وعاملني يف منظمات دولية غري
حكومية ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
�42427إح�صاءات �سكانية متوفرة من املنظمة الدولية للهجرة (�2015أ؛ 2015ب).
42428مقابالت كاتب هذه الورقة مع مقيمني يف موقع حماية املدنيني ،يف بانتيو ،يف دي�سمرب /كانون الأول  2014و يناير/
كانون الثاين .2015
42429راجع �صفحة  73من ورقة العمل هذه.
43430مقابالت كاتب هذه الورقة مع عاملني من منظمات غري حكومية دولية من موقع حماية املدنيني يف ربكونة ،يف جوبا،
يف دي�سمرب /كانون الأول  – 2014يناير /كانون الثاين .2015
43431مقابلة هاتفية �أجراها كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �أمن من منظمة دولية غري حكومية ،يف جوبا ،يف �أكتوبر /ت�شرين
الأول .2015
43432مقابالت كاتب هذه الورقة مع موظفني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران .2015
43433مقابالت كاتب هذه الورقة مع موظفي منظمة دولية غري حكومية ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران  .2015راجع �أي�ض ًا
�إذاعة متازج (2015ط).
43434مقابالت كاتب هذه الورقة مع موظفني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 ،2014ويف يونيو /حزيران .2015
43435مقابالت كاتب هذه الورقة مع عاملني يف منظمات دولية غري حكومية يف موقع حماية املدنيني يف ربكونة ،يف جوبا ،يف
دي�سمرب /كانون الأول .2014
43436مقابالت كاتب هذه الورقة مع عاملني يف منظمات دولية غري حكومية يف موقع حماية املدنيني يف ربكونة ،يف جوبا،
يف دي�سمرب /كانون .2014
43437راجع ،مث ًال� ،إذاعة متازج (2014ج).
43438مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أفراد من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول
 ،2014ويف يونيو – يوليو /حزيران – متوز  .2015راجع �أي�ض ًا كريز (.)2015
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43439مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سابق من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف دي�سمرب /كانون
الأول  ،2014ومع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران .2015
44440مقابالت كاتب هذه الورقة مع عاملني يف منظمات دولية غري حكومية من موقع حماية املدنيني يف ربكونة ،يف جوبا ،يف
دي�سمرب /كانون الأول  2014ويف يونيو /حزيران .2015
44441مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران 2014
ويف مايو� /أيار .2015
44442مقابالت كاتب هذه الورقة مع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع
�سري ،يف �إبريل /ني�سان .2015
44443مقابالت كاتب هذه الورقة مع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع �أع�ضاء من حركة العدل وامل�ساواة  ،يف
موقع �سري ،يف مار�س� /آذار ويف مايو� /أيار 2014؛ مقابالت كاتب هذه الورقة الهاتفية مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف �سبتمرب� /أيلول .2013
44444مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
44445مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية يف �إبريل /ني�سان .2014
44446مقابلة كاتب هذه الورقة مع �سيا�سي دارفوري ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
44447مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان .2015
44448مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان .2015
44449مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�سولني من الدينكا من مقاطعة باريانغ ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان .2015
45450مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول حكومي ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان 2015؛ ومع �ضابط من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف لري يف مايو� /أيار 2015؛ ومع مثقف من النوبة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2015
45451مقابالت كاتب هذه الورقة مع مثقف من النوبة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع قائد من اجلبهة الثورة
ال�سودانية ،يف موقع �سري ،يف �سبتمرب� /أيلول .2015
45452مقابلة كاتب هذه الورقة مع مثقف من النوبة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع قائد من اجلبهة الثورة
ال�سودانية ،يف موقع �سري ،يف �سبتمرب� /أيلول 2015
45453مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني ومدنيني من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف يونيو/
حزيران  2014ويف مايو� /أيار  ،2015ومع مثقف من النوبة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2015
45454مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من جي�ش حترير جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان .2014
45455يقول متمردون دارفوريون �أي�ض ًا ب�أن اخلطة الأولية يف مايو� /أيار  2013كانت االنتقال من �أم روابة �إلى الأبي�ض ومن
ثم �إلى وادي النيل لكن كان قائد القوات امل�شرتكة عبدالعزيز احللو كان مرتدد ًا من القيام من هذه الغارة اخلطرة
(مقابالت كاتب هذه الورقة مع متمردين دارفوريني ،يف والية الوحدة ،يف �إبريل – يونيو /ني�سان – حزيران 2014
ويف مايو� /أيار  .)2015راجع مكوت�شن (� ،2014صفحة )21؛ كراميزي وتوبيانا (� ،2013صفحة .)30-29
45456مقابالت كاتب هذه الورقة مع متمردين دارفوريني ،يف مواقع خمتلفة ،يف مار�س� /آذار  – 2014مار�س� /آذار .2015
45457مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف مواقع خمتلفة ،يف مايو – يونيو/
�أيار – حزيران .2014
45458مقابلة كاتب هذه الورقة مع �شاهد عيان ،يف لري ،يف يونيو /حزيران .2014
45459مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف �إبريل /ني�سان .2014
46460متت على ال�صفحة  161مناق�شة م�شكلة التعرف على هوية املقاتلني ال�سودانيني وجمموعاتهم املختلفة.
46461مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة من حركة العدل وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف �أغ�سط�س� /آب  2014ويف �إبريل/
ني�سان .2016
46462مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان ،يف والية الوحدة ،يف مار�س – يونيو� /آذار – حزيران .2014
46463مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان يف والية الوحدة يف مار�س – يونيو� /آذار – حزيران  .2014راجع منظمة
العفو الدولية (� ،2014صفحة )35 ،32 ،30 ،28 ،22؛ هيومان رايت�س ووت�ش (� ،2014صفحة )65-63؛ بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ( 2014ب� ،صفحة  .)50 ،45بخ�صو�ص بر ،راجع �صفحة  83-177من ورقة العمل هذه.
46464مقابلة كاتب هذه الورقة مع بابيني مونيتويل ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران .2014
46465مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف �إبريل  -مايو/
ني�سان – �أيار .2014
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46466مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان ،يف والية الوحدة ،يف مار�س – يونيو� /آذار – حزيران .2014
46467مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان 2015
46468مالحظات كاتب هذه الورقة يف ييدا� ،إبريل /ني�سان .2014
46469مقابالت كاتب هذه الورقة مع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار 2015؛ ومع مابيك النغ ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان
2014؛ ومع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،بانتيو وييدا� ،إبريل /ني�سان 2014؛ ومع �أع�ضاء من احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،يف جوبا وييدا ،يف �إبريل – مايو /ني�سان – �أيار 2014؛ ومع قادة من حركة العدل
وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف �إبريل – يونيو /ني�سان – حزيران .2014
47470مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
47471مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
47472مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
47473مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار .2015
47474مالحظات كتّاب هذه الورقة يف جنوبي والية الوحدة يف يونيو /حزيران  .2014مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت
قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع �ضباط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف والية
الوحدة ،يف مايو� /أيار 2015؛ ومع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار  .2015راجع احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة (.)2014
47475مالحظات كتّاب هذه الورقة يف جنوبي والية الوحدة يف يونيو /حزيران  .2014مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت
قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع �ضباط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف والية
الوحدة ،يف مايو� /أيار 2015؛ ومع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار  .2015راجع احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ()2014
47476مقابلة كاتب هذه الورقة مع رئي�س حركة العدل وامل�ساواة جربيل �إبراهيم  ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان .2016
47477مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ومع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف
جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار  ،2014ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  .2015راجع كريز
(� ،2014صفحة .)32
47478مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار  ،2015ومع
�أع�ضاء من النوبة يف حركة العدل وامل�ساواة ،يف ييدا ،يف مايو� /أيار .2012
47479مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف نوفمرب /ت�شرين الثاين 2014؛ ومع رياك
م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع قائد
من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان  .2015راجع �سودان تريبيون ( 2014ك)؛ وورلد
بولينت ).(World Bulletin) (2014
48480مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان .2015
48481تقرير �سري لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان اطلع عليه كتّاب هذه الورقة.
48482مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت يف ،مواقع �سرية ،يف مار�س و يونيو� /آذار و حزيران 2015؛ ومع رياك م�شار ،يف
�أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع �سلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار .2015
48483مقابلة كاتب هذه الورقة على االنرتنت مع م�س�ؤول من الأمم املتحدة يف مايو� /أيار .2016
48484مقابلة كاتب هذه الورقة مع جربيل �إبراهيم ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان 2016؛ ومقابلة كاتب هذه الورقة على
االنرتنت مع م�س�ؤول من الأمم املتحدة يف مايو� /أيار .2016
48485مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �أكتوبر /كانون الأول .2015
48486مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان .2016
48487مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان .2016
�48488شيفريلو – غوبرت (�2013أ – 2013ب)؛ دي وال (� ،2005صفحة )104-91؛ �إليتوم (� ،2014صفحة )17-10؛
توبيانا (.)2008
48489مقابلة كاتب هذه الورقة مع غيدوين بادنغ ،يف لري ،يف مايو� /أيار .2015
49490عبداهلل عثمان التوم ،عامل �أنرثوبولوجيا دارفوري خم�ضرم وع�ضو يف حركة العدل وامل�ساواة �أي�ض ًا.
49491مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار 2014؛
ومع جتار دارفوريني ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤولني من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -
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املعار�ضة ،يف مواقع �سرية ،يف يونيو /حزيران 2014؛ ومع دارفوريني �أع�ضاء يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،يف مواقع
�سرية ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  .2014راجع هيومن
رايت�س ووت�ش (� ،2014صفحة .)35
49492مقابالت كاتب هذه الورقة مع جتار دارفوريني ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  ،2014ومع مقيمني نازحني من بانتيو ،يف
جوبا ،يف دي�سمرب /كانون الأول .2014
49493راجع كوبنال ( .)2014راجع التعليقات التي �أدلى بها رئي�س حركة العدل وامل�ساواة جربيل �إبراهيم ،املكتوب ا�سمه
 Gebreil Fedielيف نهاية القطعة.
49494مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان نوير ،يف لري وجوبا ،يف �إبريل – مايو /ني�سان – �أيار .2015
49495مقابالت كاتب هذه الورقة مع زعماء و�سيا�سيني تقليديني ،يف والية الوحدة ،يف مايو – يونيو� /أيار – حزيران .2014
راجع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ( 2014ب� ،صفحة .)46
49496مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شاهد عيان من لري ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤول من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف يونيو /حزيران .2014
49497مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان من لري ،يف لري وبانتيو ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران  2014ويف جوبا ،يف
يونيو /حزيران 2015؛ ومع م�س�ؤولني من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف يونيو /حزيران
2014؛ ومع جتار دارفوريني ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران 2014؛ ومع م�س�ؤولني حكوميني ،يف بانتيو وجوبا،
يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع م�س�ؤولني من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار  -يونيو/
حزيران 2014؛ ومع ناجني دارفوريني  ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار  .2014راجع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان (2014ب� ،صفحة .)46
49498مقابالت كاتب هذه الورقة مع مابيك النغ ومع م�س�ؤولني حكوميني �آخرين ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2014
49499مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شاهد عيان من لري ،يف جوبا ،يف يونيو /حزيران 2015؛ ومع ممثلي اجلالية الدارفورية،
يف جنوب ال�سودان ،وجتار دارفوريني ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .2014
50500مقابالت كاتب هذه الورقة مع ممثلي اجلالية الدارفورية يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران
2014؛ ومع جتار دارفوريني ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع عمال �إغاثة �إن�سانية ،يف بانتيو ورمبيك ،يف
مايو� /أيار -يونيو /حزيران 2014؛ ومع م�س�ؤولني من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار -
يونيو /حزيران .2014
50501مقابلة كاتب هذه الورقة مع ممثل اجلالية الدارفورية يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان .2015
50502مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .2014
50503مقابلة كاتب هذه الورقة مع تاجر دارفوري من الناجني ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار 2014؛ تقرير دويل �سري اطلع
عليه كتّاب هذه الورقة� .أفاد بع�ض ال�شهود العيان ب�أن �أكرث من جمموعة واحدة (ت�صل �إلى ثالث جمموعات) من
اجلنود قد نهبت ممتلكاتهم قبل جميء القتلة.
50504مقابلة كاتب هذه الورقة مع ناجي ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار 2014؛ وتقرير دويل �سري اطلع عليه كتّاب هذه الورقة.
50505مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني ،يف بانتيو ،يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع ناجني دارفوريني ،يف مواقع �سرية ،يف
مايو� /أيار 2014؛ ومع عبد اهلل حماد عثمان رئي�س اجلالية الدارفورية يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار 2014؛
ومع �ضابط من جي�ش حترير ال�سودان  -ميني ميناوي  ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤولني من بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو يف مايو� /أيار  .2014وثيقة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ووثيقة دولية
�سرية �أخرى اطلع عليها كتّاب هذه الورقة .راجع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (2014ب� ،صفحة .)48
50506مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان نوير ودارفوريني ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤولني من
بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف بانتيو يف مايو� /أيار .2014
50507وثيقة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان اطلع عليها كتّاب هذه الورقة.
50508وثيقة لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان اطلع عليها كتّاب هذه الورقة.
50509مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أحد عمال الإغاثة ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان .2014
51510مقابالت كاتب هذه الورقة مع ناجني �سودانيني ،يف بانتيو وجوبا ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤولني من بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع عبد اهلل حماد عثمان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2014
تقرير دويل �سري اطلع عليه كتّاب هذه الورقة.
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51511مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع
ممثلني للجالية الدارفورية وامل�سريية ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار 2014؛ ومع ناجي دارفوري يف مايو/
�أيار 2014؛ ومع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ومراقبني دوليني ،يف بانتيو وجوبا ،يف �إبريل/
ني�سان  -مايو� /أيار 2014؛ ومع مندوب جالية الزغاوة يف اخلرطوم ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران  .2015وثيقة
لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان اطلع عليها كتّاب هذه الورقة.
51512مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف مار�س� /آذار  .2015راجع االحتاد
الأوروبي ()2014؛ جمل�س الأمن الدويل (�2015أ)؛ وزارة اخلزانة االمريكية (�2014أ؛ 2014ب) .راجع �أي�ضا جمل�س
الأمن الدويل (2015ب).
51513مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار ويونيو /حزيران 2015؛ ومع رياك م�شار،
يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع وانغ ت�شوك ،يف لري ،يف مايو� /أيار 2015؛ ومع زعيم جالية الزغاوة يف
ال�سودان ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  .2015ملعرفة ردة فعل قديت على العقوبات ،راجع توبيانا (2015ب).
51514مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
51515مقابالت كاتب هذه الورقة مع �شهود عيان وناجني من نوير ودارفوريني ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار  2014ومع
م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار  .2014تقرير دويل �سري اطلع عليها كتّاب
هذه الورقة .راجع �أي�ضا جلنة االحتاد االفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان (� ،2014صفحة .)228
51516مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
51517مقابلة كاتب هذه الورقة مع �أحد ال�شهود العيان من النوير ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2014
51518مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف مايو�/أيار .2014
51519مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع قادة �آخرين من احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ومواقع �أخرى ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران  2014ومايو� /أيار 2015؛
ومع ممثل جالية الزغاوة يف اخلرطوم ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
52520للدليل على وجود مدفع ر�شا�ش ،راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2014د).
52521مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
52522مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني �سودانيني مبا فيه جهاز الأمن واملخابرات الوطني ،يف مواقع �سرية ،يف يوليو/
متوز  2014ويونيو /حزيران  2015ومع ممثل جالية الزغاوة يف اخلرطوم ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
52523مقابالت كاتب هذه الورقة مع عمال �إغاثة �إن�سانية ،يف ييدا ،يف �إبريل /ني�سان  2014ومع م�س�ؤولني من بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف مايو� /أيار .2014
52524وثائق �سرية لبعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان وملنظمة غري حكومية اطلع عليها كتّاب هذه الورقة؛ ومقابالت
كاتب هذه الورقة مع عمال �إغاثة �إن�سانية ،يف ييدا ،يف �إبريل /ني�سان .2014
52525مقابالت كاتب هذه الورقة مع الجئني من النوبة ،يف ييدا ،يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع عمال �إغاثة �إن�سانية ،يف ييدا،
يف �إبريل /ني�سان  .2014راجع تقارير النوبة (.)2013
52526مالحظات كاتب هذه الورقة يف ييدا ومقابالت كاتب هذه الورقة مع عمال �إغاثة �إن�سانية ،يف ييدا ،يف �إبريل /ني�سان .2014
52527مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو ،يف �إبريل /ني�سان -
مايو� /أيار  .2014راجع بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان (2014ب� ،صفحة .)47
52528مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع
قادة من حركة العدل وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار  2014و�إبريل /ني�سان 2016؛ ومع م�س�ؤول من احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2014
52529مقابالت كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار  2015ومع قائد من اجلبهة الثورية
ال�سودانية ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2014
53530ذكر �شاهد عيان �أي�ض ًا �شارات حتمل �صورة قائد حركة العدل وامل�ساواة الراحل خليل �إبراهيم التي كان يرتديها عاد ًة
مقاتلو حركة العدل وامل�ساواة؛ �أو�ضح م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان �أن خمربيهم عن اجلرائم
يف والية جنوب والية الوحدة قد تعرفوا على هويات دارفوريني بنا ًء على لون ب�شرتهم (مقابالت كاتب هذه الورقة مع
�شهود عيان حمليني ومراقبني دوليني ،يف والية الوحدة ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .)2014
53531مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
53532مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �أكتوبر /ت�شرين الأول .2015
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53533مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت تاب قديت ،يف رير ،يف يونيو /حزيران 2014؛ ومع م�س�ؤول من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف يونيو /حزيران 2014؛ ومع �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف
بانتيو ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار 2014؛ ومع �ضباط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،يف جوبا،
يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع قادة حركة العدل وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران 2014
و�أكتوبر /ت�شرين الأول 2015؛ ومع مدنيني نوير ،يف لري وبانتيو ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .2014
53534مقابلة كاتب هذه الورقة مع كارلو كول ال�ضابط يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،و�ضابط �سابق يف
حركة حترير جنوب ال�سودان ،يف مقاطعة غويت ،يف يونيو /حزيران .2014
53535مقابالت كاتب هذه الورقة مع بابيني مونيتويل و�ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ووالية الوحدة،
يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار .2015
53536مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2015
53537مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  .2015راجع هيومان رايت�س ووت�ش
(� ،2014صفحة .)64-63
53538مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ومع م�س�ؤولني من بعثة الأمم
املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف والية الوحدة ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران  .2014مرا�سالت الكاتب مع م�س�ؤول
من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع املخت�ص يف �ش�ؤون جنوب ال�سودان دوغال�س
جون�سون يف �سبتمرب� /أيلول  .2014راجع كيغن (� ،1948صفحة  ،92املادة :دهونغ :النوبي).
53539مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط رزيقات يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف �شمال بحر الغزال ،يف �إبريل/
ني�سان 2014؛ ومع �أع�ضاء من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،بينهم م�سريية (مثل بوكورا حممد فا�ضل)،
يف بانتيو وجوبا وجنوب كردفان ،يف مايو� /أيار  2012و�إبريل /ني�سان 2015؛ ومع مراقب دويل ،يف جوبا ،يف �إبريل/
ني�سان 2014؛ ومع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  .2014مالحظات كاتب
هذه الورقة يف ربكونة وجنوب كردفان يف مايو� /أيار  .2012راجع غراميزي وتوبيانا (� ،2013صفحة .)52
54540مقابلة كاتب هذه الورقة مع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة يف لري يف مايو� /أيار .2015
54541مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار 2015؛ ومع م�س�ؤول �سابق يف والية الوحدة ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2015
54542بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ومنذ عام  2013قام بع�ض العرب ال�سودانيني ،مبا فيهم حوازمة وم�سريية ورزيقات ودارفوريني
غري عرب �أع�ضاء يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال وحركة العدل
وامل�ساواة وجي�ش حترير ال�سودان  -ميني ميناوي بت�شكيل حركة مترد �سودانية جديدة ت�سمى اجلبهة ال�شعبية والتي
ن�شطت يف غرب كردفان حيث هاجموا حقول النفط يف منطقة هجليج يف �إبريل /ني�سان  .2014وقد بقوا مقربني من
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ورمبا حاربوا معهم يف والية الوحده �أي�ض ًا .يف �أوائل  ،2015وبعد �أن تكبدوا خ�سائر
على يد القوات احلكومية ،ان�ضموا �إلى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال على �أمل تلقي التدريب يف جبال
النوبة (مقابالت مع �ضابط من امل�سريية من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال م�سريية ،يف موقع �سري ،يف
�إبريل /ني�سان 2015؛ ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار عام 2015؛ ومع �ضابط من احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف لري ،يف مايو� /أيار  .)2015راجع راديو دبنقا ( )2014و�سودان تريبيون ).(2015l
54543اتهم التقرير الأويل حركة العدل وامل�ساواة بنهب البعثة الكاثوليكية بنا ًء على �شهادة �أدلى بها �أحد عمال الإغاثة من
منظمة غري حكومية ،لكن مت �سحب البالغ بعد �أن نفى العامل وجود �أي دليل على دور حركة العدل وامل�ساواة يف عملية
النهب .وقال ممثل منظمة غري حكومية �أن كمبوين كان “منحاز ًا �ضد امل�سلمني” ولي�س لديهم الكثري الذي يتطابق مع
ما قامت به حركة العدل وامل�ساواة يف لري( .مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أحد عمال الإغاثة ،يف جوبا ،يف مار�س/
�آذار  .)2014وقال �أحد كبار امل�س�ؤولني يف بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان يف جوبا ب�أنه يبدو �أن بع�ض التقارير
التي كانوا يتلقونها من امليدان كانت تت�أثر بانتماءات املرا�سلني ال�صحفيني الدينية“ :فقد كان ال�ضابط امل�سيحي
�أحيان ًا �أكرث عدائية جتاه حركة العدل وامل�ساواة من ال�ضابط امل�سلم” (مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من بعثة
الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان .)2014
54544مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف بانتيو وجوبا ،يف �إبريل/
ني�سان .2014
54545مت يف �إبريل /ني�سان  2014مت ا�ستبدال رئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية ماك بول ورئي�س الأركان جيم�س هوث ،اللذان
كان ينظر لهما داعمني �أ�سا�سيني للجبهة الثورية ال�سودانية ،ال �سيما من قبل جهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�سوداين.
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(مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضابط من جهاز الأمن واملخابرات الوطني ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران 2015
ومع قائد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو /حزيران .)2015
54546مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو/
حزيران .2015
54547مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين كان م�س�ؤو ًال عن ملف جنوب ال�سودان خالل احلرب الأهلية الثانية ،يف
موقع �سري ،يف يونيو /حزيران  .2015يعترب نهيال دينق نهيال من املوالني لقرنق خا�ص ًة يف اخلرطوم.
54548مقابالت كاتب هذه الورقة مع مثقف من النوبة “ابن قرنق” جنوبي وقائد يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،يف مواقع �سرية،
يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار  ،2015ومع تلفون كوكو و�إ�سماعيل خمي�س جالب يف جوبا يف يونيو /حزيران .2015
54549مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف �إبريل /ني�سان .2011
55550مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  2014ومع قائد من احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو /حزيران .2015
55551مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار
2014؛ ومع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤول
�سوداين م�س�ؤو ًال عن ملف جنوب ال�سودان �أثناء احلرب الأهلية الثانية ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
55552مقابلة كاتب هذه الورقة مع حملل من جنوب ال�سودان ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
55553مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضابط من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار
 ،2014ومع مراقبني دوليني ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان .2014
55554مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني حكوميني من جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مار�س� /آذار  -مايو� /أيار ، 2014
ومع م�س�ؤولني �سودانيني  ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .2014
55555مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة من حركة العدل وامل�ساواة يف ،مواقع �سرية ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار .2014
55556مقابالت كاتب هذه الورقة مع �أع�ضاء من اجلبهة الثورية ال�سودانية ومع م�س�ؤولني حكوميني من جنوب ال�سودان ،يف
مواقع �سرية ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار .2014
55557مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني حكوميني من جنوب ال�سودان ومن ال�سودان ومع �سيا�سي من املعار�ضة
ال�سودانية يف جوبا ،يف مواقع �سرية ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار  2014ويونيو /حزيران .2015
55558وجهت حركة العدل وامل�ساواة االتهام �أي�ض ًا �إلى بع�ض امل�س�ؤولني يف جوبا ب�أنهم زودوا اخلرطوم مبعلومات عن
حتركاتهم و�ألقت اللوم على احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال لرف�ضها امل�ستمر ال�سماح لهم بتنفيذ عمليات
يف �شمال كردفان من قاعدة يف جبال النوبة بد ًال من دارفور البعيدة (مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من
حركة العدل وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار  2015و�أكتوبر /ت�شرين الأول .)2015
55559مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
56560مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .2014
56561مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار  2015ومع م�س�ؤولني
�سودانيني ،يف موقع �سري ،يف يوليو  /متوز .2014
56562مقابلة كاتب هذه الورقة مع مراقب دويل ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
56563مقابالت كاتب هذه الورقة مع عدة مراقبني ،يف مواقع �سرية ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار .2016
�56564ضحك العديد من مراقبني ال�سودان منذ فرتة طويلة على التعبري �سيء االختيار لقوة (قوات الدفاع ال�شعبي) املطابقة
متام ًا للملي�شيات ال�سودانية التي حاربت اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان خالل احلرب الأهلية الثانية (مقابلة كاتب
هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .)2014
56565راجع غالوبني ( )2015وريفز ( .)2014ملعرفة املزيد عن عدوي ،راجع ).SDFG (2016
56566مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول حكومي �سوداين ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
56567مقابالت كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ومع خبري من جنوب ال�سودان ،يف مواقع �سرية ،يف فرباير� /شباط -مار�س/
�آذار 2015؛ ومع م�س�ؤول حكومي من جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2015
56568مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
56569مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف موقع �سري ،يف يونيو/
حزيران .2015
57570مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني معار�ضني وحكوميني �سودانيني يف  ،مواقع �سرية ،يف يونيو /حزيران .2015
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57571مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول حكومي �سوداين ومع بيرت قديت ،يف مواقع �سرية ،يف يونيو /حزيران 2015؛
ومع مدنيني من امل�سريية ،يف مايوم ،يف مايو� /أيار  .2015راجع هيئة خرباء الأمم املتحدة (� ،2016صفحة .)32
57572مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول حكومي �سوداين ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران عام  ،2015و �سبتمرب� /أيلول .2016
57573مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من جنوب ال�سودان ،يف جوبا وبانتيو ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار 2014؛
ومع �سيا�سي من امل�سريية ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان
 .2015راجع هيئة خرباء الأمم املتحدة (� ،2016صفحة .)32
57574مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان .2015
57575ملعرفة املزيد من اخللفية واملعلومات الأ�سا�سية ،راجع كريز (� ،2014صفحة .)58-51
57576مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ومع م�س�ؤولني من حركة العدل وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار
ومايو� /أيار  .2015راجع �سودان تريبيون (2015ح)
57577مقابالت كاتب هذه الورقة مع كول مانيانغ ،مدير عمليات �سم�سون مابيور للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان واملتحدث
الر�سمي للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان فيليب �أغوير ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع رياك م�شار ،يف �أدي�س
�أبابا ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع قائد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو/
حزيران  .2015راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2013د� ،صفحة .)9-8
57578مقابالت كاتب هذه الورقة مع كول مانيانغ و�سام�سون مابيور وفيليب �أغوير ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع رياك
م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار 2015؛ ومع قائد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س
�أبابا ،يف يونيو /حزيران  .2015راجع م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2013د� ،صفحة .)9-8
57579مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران
 2014ومع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مايو� /أيار .2015
58580راجع وحدة تن�سيق ).SKBN (2014
58581مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،يف جوبا ،يف مار�س� /آذار  -مايو� /أيار
2014؛ ومع �ضباط من امل�سريية من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،يف موقع �سري ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار 2014؛
ومع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان  .2014راجع م�شروع التقييم
الأ�سا�سي للأمن الب�شري (2013د� ،صفحة .)7
58582مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
58583مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
58584مقابلة كاتب هذه الورقة مع قائد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – املعار�ضة ،يف �أدي�س �أبابا ،يف يونيو/
حزيران .2015
�58585ألقي القب�ض على جنديني �سودانيني �أي�ض ًا يف حقل نفط والية الوحدة يبدو �إنهم جاءوا فقط لنهب كيبوالت (�سودان
تريبيون 2014 ،ف).
58586مقابالت كاتب هذه الورقة مع قائدين من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،هما مالك عقار ويا�سر عرمان،
يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار � -إبريل /ني�سان .2015
58587مقابلة كاتب هذه الورقة مع مراقب دويل ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
58588مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .2016
58589مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف �سبتمرب� /أيلول .2016
59590مقابالت كاتب هذه الورقة مع كول مانيانغ ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  ،2014ومع �ضابط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2014
59591مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني حكوميني من جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،وبانتيو يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار
 2014ومع �سيا�سي من امل�سريية ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار .2014
59592مقابلة كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤول �سوداين ،يف موقع �سري ،يف يوليو /متوز .2016
59593مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار  ،2014ومع م�س�ؤول من املعار�ضة
ال�سودانية ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
59594مقابالت كاتب هذه الورقة مع م�س�ؤولني من جنوب ال�سودان ،يف جوبا ،يف مايو� /أيار .2014
59595مقابلة كاتب هذه الورقة مع مراقب دويل ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
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59596مقابالت كاتب هذه الورقة مع قادة من حركة العدل وامل�ساواة ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران ،2014
ومع قادة من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -املعار�ضة ،يف مواقع �سرية ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران .2014
59597مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف يونيو /حزيران .2015
59598مقابالت كاتب هذه الورقة مع جيم�س هوث وبيرت قديت وم�س�ؤول من املعار�ضة ال�سودانية ،يف جوبا ،يف موقع �سري ،يف
مايو� /أيار-يونيو /حزيران .2015
59599مقابلة كاتب هذه الورقة مع رياك م�شار ،يف �أدي�س �أبابا ،يف مار�س� /آذار .2015
60600راجع �أي�ضا جلنة االحتاد االفريقي للتحقيق يف جنوب ال�سودان (� ،2014صفحة .)120
60601مقابالت كاتب هذه الورقة مع ناجني و�شهود عيان دارفوريني ونوير ،يف بانتيو وجوبا ،يف مايو� /أيار -يونيو /حزيران
2014؛ ومع �سيا�سي من امل�سريية ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار 2014؛ ومع �ضباط من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان ،يف بانتيو وجوبا ،يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار 2014؛ ومع م�س�ؤول من بعثة الأمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان  .2014راجع الأمني العام للأمم املتحدة (2014ب� ،صفحة .)6
60602مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من امل�سريية ،يف مايوم  ،يف مايو� /أيار .2015
60603مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
60604مقابلة كاتب هذه الورقة الهاتفية مع �سانتينو دينق يف مايو� /أيار .2014
60605مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضباط م�سريية من اجلبهة الثورية ال�سودانية وبيرت قديت ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س/
�آذار  -مايو� /أيار .2015
60606مقابالت كاتب هذه الورقة مع مدنيني من امل�سريية و�ضابط م�سريية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية وبيرت قديت يف
مايوم ،يف مواقع �سرية ،يف مار�س� /آذار  -مايو� /أيار .2015
60607مقابلة كاتب هذه الورقة مع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
60608مقابلة كاتب هذه الورقة مع �سيا�سي من نوير ليك ،يف جوبا يف مايو� /أيار .2015
60609مالحظات كاتب هذه الورقة ومقابالته مع زعيم من امل�سريية ،يف ماجوك (�شمال بحر الغزال) ،يف �إبريل /ني�سان
2014؛ ومع مدنيني رزيقات ،يف مايوم �أنغوك (�شمال بحر الغزال) ،يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع املن�شق من امل�سريية
عن القوات امل�سلحة ال�سودانية بندر �أبو البالول ومع قائد من حركة العدل وامل�ساواة ،يف موقع �سري ،يف مايو� /أيار
2014؛ ومع �أع�ضاء م�سريية يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان 2015؛ ومع
جتار نوير ،يف لري ،يف مايو� /أيار  .2015مرا�سالت كاتب هذه الورقة مع اخلبري يف �شئون جنوب ال�سودان جون رايل
الذي زار روب نياغي يف عام  1994ويف يونيو /حزيران .2015
61610مقابالت كاتب هذه الورقة مع بوكورا حممد فا�ضل يف بانتيو يف مايو� /أيار 2012؛ ومع زعماء امل�سريية التقليديني ،يف
ماجوك (�شمال بحر الغزال) ،يف �إبريل /ني�سان 2014؛ ومع من�سق ال�سالم جيم�س كوالنغ ،يف �أويل ،يف �إبريل /ني�سان
2014؛ ومع م�س�ؤولني م�سريية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،يف جوبا ،يف �إبريل /ني�سان 2015؛ ومع بيرت قديت ،يف
موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
61611مقابالت كاتب هذه الورقة مع �ضابط م�سريية يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال ومع مدنيني من امل�سريية،
يف جوبا ومايوم يف �إبريل /ني�سان  -مايو� /أيار  ،2015ومع بيرت قديت ،يف موقع �سري ،يف مار�س� /آذار .2015
61612اقتبا�س من�سوب �إلى ال�سيا�سي يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان � -شمال يا�سر عرمان (مقابلة كاتب هذه الورقة
مع ع�ضو من اجلي�ش  /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف اخلرطوم يف .)2011
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نبذة عن امل�ؤلفني

جو�شوا كريز ،كاتب م�ستقل وزميل برنامج هاربر �شميدت و�أ�ستاذ جامعي م�ساعد يف جامعة �شيكاغو،
حيث يد ّر�س الفل�سفة ال�سيا�سية .وقد عمل يف جنوب ال�سودان منذ  ،2006ونال درجة الدكتوراة يف جمال
علم االنرثوبولوجي من جامعة كاليفورنيا يف بريكلي ،ا�ستنادا �إلى العمل امليداين على ال�شريط احلدودي
بني ال�سودان وجنوب ال�سودان ملدة � 18شهرا .وقد �أ�صدر منذ عام  2011جمموعة متنوعة من التقارير يف
�إطار م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ،مبا فيها �أوراق عمل حول �أبيي وحدود ال�سودان وجنوب
ال�سودان ،وحتديثات منتظمة للحقائق والأرقام حول الو�ضع يف والية الوحدة ووالية �أعايل النيل خالل
احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان .ويف عام  2014كان هو احلائز على جائزة منظمة اليوني�سكو يف حقل
الكتابة الإبداعية ،ون�شر �أعماله عن �شمال �شرق �إفريقيا يف العديد من الإ�صدارات مثل :تقارير التاميز
الإبداعية ،وت�شيمورينغا واجلارديان.
جريوم توبيانا ،باحث م�ستقل متخ�ص�ص يف ال�سودان ،وجنوب ال�سودان وت�شاد ،يحمل �شهادة دكتوراه يف
الدرا�سات الأفريقية .وقد ظل على مدى الـ 20عاما املا�ضيةـ يجرى وي�شارك يف بعثات بحثية ميدانية يف
مناطق النزاع يف ال�سودان مبا فيها (دارفور وجنوب كردوفان والنيل الأزرق) ،وجنوب ال�سودان و�شمال
ت�شاد ،و�شرق النيجر .ومنذ عام  ،2004ظل يعمل يف ال�سودان وت�شاد كم�ست�شار بحثي مل�شروع م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية ومنظمات �أخرى ،مبا فيها جمموعة الأزمات الدولية (حيث �شغل من�صب حملل رئي�سي لل�ش�ؤون
ال�سودانية خالل الفرتة ما بني عامي  )2015-2012ومنظمة العمل �ضد اجلوع ،ومنظمة �أطباء بال حدود،
ومنظمة �أطباء بيطريون بال حدود ،واملعهد الأمريكي لل�سالم ،والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،وفريق
دعم الو�ساطة امل�شرتك بني االحتاد الأفريقي والأمم املتحدة ،وجلنة اخلرباء التابعة ملجل�س الأمن الدويل
ب�ش�أن ال�سودان .وقد قام بت�أليف ،وامل�شاركة يف ت�أليف ،العديد من امل�ؤلفات حول ال�سودان وجنوب ال�سودان،
وت�شاد ،مبا يف ذلك كتاب يوميات دارفور ) .Chroniques du Darfour (Glénat, 2010وقد ظهرت
مقاالته يف املجالت والدوريات العاملية ،مثل ال�ش�ؤون اخلارجية ،وال�سيا�سة اخلارجية ،لندن ريفيو �أوف
بوك�س. Le Monde diplomatique ،
كلوديو غراميزي� ،أحد كبار م�ست�شاري م�شروع بحث ت�سليح النزاعات .وقد �شغل حتى عام  2011من�صب
م�ست�شار �أ�سلحة وخبري �أ�سلحة يف جمموعة اخلرباء التابع ملجل�س الأمن الدويل يف �ساحل العاج وجمهورية
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الكونغو الدميقراطية ،وال�سودان ،كما �شارك يف العديد من امل�شاريع البحثية مل�شروع التقييم الأ�سا�سي
للأمن الب�شري .وقد قام بت�أليف وامل�شاركة يف ت�أليف تقارير عن ال�صراعات يف النيل الأزرق ودارفور
وجنوب كردفان ل�صالح م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية.
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�شكر وتقدير

يعبرّ ُكتّاب هذه الورقة عن امتنانهم لثالث مراجعني دون �إيراد ا�سمائهم� ،ساعدتهم تعليقاتهم يف جعل
هذا التقرير �أكرث تركيزا .كما �أنهم يتقدمون بال�شكر �إلى كل من �شارون هات�شين�سون ودوغال�س جون�سون
ونعومي بيندل وجون رايل ،الذين �ساعدت معرفتهم الهائلة بجنوب ال�سودان يف ت�سليط ال�ضوء على
الديناميات العرقية يف والية الوحدة وال�سياق التاريخي.
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م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

ميثل م�شروع الأ�سلحة ال�صغرية مركزا عامليا مرموقا مهمته توليد املعارف املحايدة امل�ستندة �إلى الأدلة
واملعارف ال�سيا�سية ذات ال�صلة بجميع جوانب الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح .ويعترب امل�شروع امل�صدر
الدويل الرئي�سي للخربات واملعلومات والتحليل ب�ش�أن الأ�سلحة ال�صغرية وق�ضايا العنف امل�سلح ،وي�شكل
م�صدرا للحكومات ووا�ضعي ال�سيا�سات والباحثني واملجتمع املدين .ويقع مقره يف جنيف� ،سوي�سرا يف
املعهد العايل للدرا�سات الدولية والتنموية.
Small Arms Survey
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Geneva
Switzerland
t +41 22 908 5777
f +41 22 732 2738
e sas@smallarmssurvey.org
w www.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 ) ،(UNMISوبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ) (UNDPبالإ�ضافة
�إلى �شركاء من منظمات 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 حتليالت معمقة
مل�سائل تت�صل بالأمن يف ال�سودان وعلى طول ال�شريط احلدودي .كما ي�صدر عن امل�شروع تقارير موجزة
تلقي ال�ضوء على معلومات �أ�سا�سية ب�شكل دوري و�سل�س بحيث ي�سهل على القارئ فهمها .وتتوفر ال�سل�سلتان
باللغتني الإجنليزية والعربية على املوقع الإلكرتوين التايل:
sudan/org.smallarmssurvey. www

يتلقى م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان دع ًما مال ًيا مبا�ش ًرا من وزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية الدامناركية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الهولندية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الرنويجية ووزارة
اخلارجية الأمريكية .وقد ح�صل امل�شروع �أي�ض ًا على الدعم يف ال�سابق من �صندوق ال�سالم والأمن العامليني
الذي تديره وزارة اخلارجية والتجارة الدولية يف كندا ومن ال�صندوق املعني مبنع ال�صراعات الدولية
التابع حلكومة اململكة املتحدة ،كما تلقى امل�شروع دع ًما �إ�ضاف ًيا يف ال�سابق من قبل فريق �إزالة الألغام
الدامناركي و�صندوق املنح الوطنية من �أجل الدميقراطية ومعهد ال�سالم الأمريكي .ويتلقى م�شروع م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية دعما �إ�ضافيا من �سوي�سرا ،والذي لواله ملا مت اال�ضطالع مب�شروع التقييم الأ�سا�سي
للأمن الب�شري على نحو فعال.
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ملزيد من املعلومات �أو لإر�سال �آرائكم وا�ستف�ساراتكمُ ،يرجى التوا�صل معنا على العنوان التايل:
كري�ستوفر كارل�سون ،من�سق م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري
م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
املعهد العايل للدرا�سات الدولية والتنموية

Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2E
1202 Geneva
Switzerland
e khristopher.carlson@smallarmssurvey.org
w http://www.smallarmssurveysudan.org
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بحث ت�سليح النزاعات

بحث ت�سليح النزاعات ) (www.conflict.comهو منظمة بحثية م�ستقلة مقرها يف لندن وهي
متخ�ص�صة يف تتبع الأ�سلحة والذخرية وتعمل يف اكرث من اثني ع�شر دولة مبا فيها جنوب ال�سودان .ويتم
ن�شر غالبية املعدات الع�سكرية التي مت التفتي�ش عليها من ِقبل بحث ت�سليح النزاعات يف قاعدة بيانات
) (iTraceاملجانية ،وهي �أداة مت تطويرها وفقا لتعليمات جمل�س االحتاد الأوروبي (مبا يتوافق مع قرارات
جمل�س االحتاد الأوروبي  2013/698/CFSPو )2015/1098/CFSP
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�إ�صدارات م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري

ملخ�صات الإعداد
العدد � ،1سبتمرب� /أيلول 2006
تهديدات م�ستمرة :ا�ضطراب الأمن الب�شري يف والية البحريات يف جنوب ال�سودان منذ توقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل
العدد � ،2أكتوبر /ت�شرين الأول 2006
املجموعات امل�سلحة يف ال�سودان :قوات الدفاع عن جنوب ال�سودان يف �أعقاب �إعالن جوبا
العدد ( ،3الإ�صدار الثاين) ،فرباير� /شباط 2007
درا�سة حتليلية لنزع �سالح املدنيني بوالية جونقلي :التجارب والتداعيات الأخرية
العدد  ،4دي�سمرب /كانون الأول 2006
ال حوار وال تعهدات� :أخطار دبلوما�سية الآجال الأخرية بالن�سبة �إلى دارفور
العدد  ،5يناير /كانون الثاين 2007
ات�ساع دائرة احلرب حول ال�سودان :انت�شار املجموعات امل�سلحة يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى
العدد  ،6مايو� /أيار 2007
ع�سكرة ال�سودان :مراجعة �أولية لتدفق الأ�سلحة وحيازتها
العدد  ،7يوليو /متوز 2007
الأ�سلحة والنفط ودارفور :تط ّور العالقات بني ال�صني وال�سودان
العدد � ،8سبتمرب� /أيلول 2007
اال�ستجابة للحروب الرعوية :ا�ستعرا�ض م�ساعي احلد من العنف يف ال�سودان و�أوغندا وكينيا
العدد  ،9فرباير� /شباط 2008
تداعيات ال�صدى :عدم ا�ستقرار ت�شاد ونزاع دارفور
العدد  ،10مار�س� /آذار 2008
ال «م�شرتكة» وال «مدجمة» :الوحدات امل�شرتكة املدجمة وم�ستقبل اتفاقية ال�سالم ال�شامل
العدد  ،11مايو� /أيار 2008
حلفاء ومن�شقون� :آخر م�ستجدات �إدماج املجموعات امل�سلحة و�أن�شطة القوى العاملة بالوكالة
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العدد � ، 12أغ�سط�س� /آب 2008
االجنراف �إلى احلرب :انعدام الأمن والع�سكرة يف جبال النوبة
العدد � ،13سبتمرب� /أيلول 2008
الال موقف� ،آفاق قليلة :كيف خذل ال�سالم املقاتالت والن�ساء املرتبطات بالقوات واملجموعات املقاتلة
اجلنوب �سودانيات
العدد  ،14مايو� /أيار 2009
ت�ضارب الأولويات :حتديات حكومة جنوب ال�سودان الأمنية واال�ستجابات الأخرية
العدد  ،15دي�سمرب /كانون الأول 2009
العر�ض والطلب :تدفق الأ�سلحة وحيازتها يف ال�سودان
العدد  ،16ابريل /ني�سان 2010
الأعرا�ض والأ�سباب :انعدام الأمن و�شيوع �ضعف التنمية يف والية �شرق اال�ستوائية
العدد  ،17مايو� /أيار 2011
الإخفاقات والفر�ص� :إعادة النظر يف نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج يف جنوب ال�سودان
العدد  ،18نوفمرب /ت�شرين الثاين 2011
االقتتال على الغنائم :حركات التمرد امل�سلحة يف منطقة �أعايل النيل الكربى
العدد  ،19ابريل /ني�سان 2012
ال�سعي �إلى ال�سالح :تد ّفق الأ�سلحة وحيازتها يف جنوب ال�سودان
العدد � ،20سبتمرب� /أيلول 2012
الأعمال جتري كاملعتاد  :تدفق الأ�سلحة �إلى دارفور ما بني عامي  2009و2012
العدد� ،21أكتوبر /ت�شرين الأول 2012
جاري وعدوي :العنف القبلي يف جونقلي
العدد  ،22نوفمرب /ت�شرين الثاين 2013
البندول يت�أرجح� :صعود وهبوط امللي�شيات املتمردة يف جنوب ال�سودان
العدد  :23يوليو /متوز 2014
�إجراءات �إحرتازية :تدابري الأمن املحلية يف �أعايل النيل الكربى
العدد  ،24متوز /يوليو 2016
نكث الوعود :حظر الأ�سلحة املفرو�ض على دارفور منذ عام 2012
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�أوراق العمل
العدد  ،1ت�شرين الثاين /نوفمرب 2006
قوات الدفاع جنوب ال�سودان ع�شية �إعالن جوبا
بقلم جون يونغ
العدد � ،2شباط /فرباير 2007
العنف وا�ستهداف ال�ضحايا جنوب ال�سودان :والية البحريات يف فرتة ما بعد اتفاقية ال�سالم ال�شامل
بقلم ريت�شارد جارفيلد
العدد � ،3أيار /مايو 2007
جبهة ال�شرق والكفاح �ضد التهمي�ش
بقلم جون يونغ
العدد � ،4أيار /مايو 2007
حدود باال�سم فقط :جتارة الأ�سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميقراطية وال�سودان
بقلم جو�شوا مارك�س
العدد � ،5أيار /مايو 2007
اجلي�ش الأبي�ض :مقدمة وا�ستعرا�ض
بقلم جون يونغ
العدد  ،6متوز /يوليو 2007
انق�سموا هزموا :ت�شرذم املجموعات املتمردة يف دارفور
بقلم فكتور تانر جريوم توبيانا
العدد  ،7متوز /يوليو 2007
توترات ال�شمال -اجلنوب و�آفاق العودة �إلى احلرب
بقلم جون يونغ
العدد � ،8أيلول� /سبتمرب2007
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�سمرب2007
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 :حال جونقلي
بقلم ريت�شارد غارفيلد
العدد  ،12ني�سان� /أبريل 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� /سبتمرب2009
االلتفاف حول القانون :تدفق الأ�سلحة �إلى ال�سودان يف مرحلة ما بعد اتفاقية ال�سالم ال�شامل
بقلم مايك لوي�س
العدد  ،19كانون الثني /يناير 2010
اخلطابة والواقع :ف�شل حل ال�صراع يف دارفور
بقلم جويل فلينت
العدد  ،20ني�سان� /أبريل 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� /أكتوبر 2010
احلرب الأخرى :ال�صراع العربي الداخلي يف دارفور
بقم جويل فلينت
العدد  ،23ت�شرين الثاين /نوفمرب 2010
احلاجة �إلى املراجعة :مراحل حتول اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAمن  2006حتى ،2010
وما بعد ذلك
بقلم ريت�شارد راندز
العدد� 24 ،شباط /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 � ،25أذار /مار�س 2011
نبذ املتمردين :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
مهمة 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 كلوديو غراميزي وجريوم توبيانا
العدد  ،29ني�سان /ابريل 2013
حرب جديدة و�أعداء قدامى :ديناميات ال�صراع يف جنوب كردوفان
بقلم كلوديو 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 كلوديو غراميزي
العدد � ،32أيار /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 كريز
العدد � ،35آذار /مار�س 2015
حقيقي لكنه ه�ش :منطقة البيبور الإدارية الكربى
بقلم كلوديو 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� /أغ�سط�س 2015
جبهتان ،وحرب واحدة :ن�شوء ال�صراع يف املنطقتني2015-2014 ،
بقلم بيناديتا دي �ألي�سي
العدد  ،39دي�سمرب 2016
مترد ف�صائل :داخل احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان  -املعار�ضة
بقلم جون يونغ
العدد  ،40ت�شرين الثاين /نوفمرب 2015
حقول ال�سيطرة :النفط وانعدام الأمن يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
بقلم لورا م .جيم�س
العدد  ،41متوز /يوليو 2016
ال�صراعات ال�شعبية ووا�ستقطاب ال ُن َخب :احلرب الأهلية جلي�ش النوير الأبي�ض يف جنوب ال�سودان
بقلم جون يونغ
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م�صادر من الإنرتنت

معظم ن�شرات م�سح الأ�سلحة ال�صغرية متاحة للتحميل جمانا من موقعنا على الإنرتنت

www.smallarmssurvey.org/publications

العديد من ن�شرات م�سح الأ�سلحة ال�صغرية متاحة بلغات �أخرى على املوقع الإلكرتوين:

www.smallarmssurvey.org/languages

هناك جمموعة من �أدوات الإنرتنت املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح  -مبا يف ذلك
حتديد الأ�سلحة وتتبع املوارد  -وخرائط غنية بالبيانات الغنية وكتيبات تفاعلية ميكن الو�صول
�إليها على املوقع الإلكرتوين:

www.smallarmssurvey.org/tools

للح�صول على كل جديد عرب الربيد الإلكرتوين بخ�صو�ص الن�شرات وغريها من الأخبار ،ا�شرتك
يف اخلدمة الإخبارية الإلكرتونية عرب املوقع الإلكرتوين:
www.smallarmssurvey.org/eAlerts

تابع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية على
www.facebook.com/SmallArmSurvey
www.twitter.com/SmallArmSurvey
www.smallarmssurvey.org/prodcasts

وقولوا لنا عما تفكرون فيه
نحن حري�صون على تلقي مالحظاتكم حول كيفية ا�ستخدام بحوث م�سح الأ�سلحة ال�صغرية وكيف
ميكننا حت�سني ن�شراتنا وغريها من املوارد .يرجى ملء ا�ستبيان ق�صري على املوقع الإلكرتوين:
� www.smallarmssurvey.org/feedbackأو مرا�سلتنا على الربيد الإلكرتوين لإبداء �أي
مالحظات �أو اقرتاحات �إلى.feedback@smallarmssurvey.org :
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