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األعمال تجري كالمعتاد
تدفق األسلحة إلى دارفور ما بين عامي  2009و2012
جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة حول ال�سودان
املقدمة
و�أع�ضائها ال�سابقني واملقدمة �إلى جلنة ال�سودان
ت�سع �سنوات على التمرد والت�سليح بالوكالة وتغري
يف جمل�س الأمنُ .يراجع التقرير �إمدادات ال�سالح
التحالفات بني حكومة ال�سودان ) (GoSوال�سكان
العرب وغري العرب يف املنطقة ،يبدو �صراع دارفور وا�ستخدامه يف دارفور منذ عام  ،2009عندما
راجع م�شروع الأ�سلحة ال�صغرية لآخر مرة خمزون
�أقرب قليال �إلى احلل مما كان عليه يف عام.1 2003
2
الأ�سلحة وتدفقاتها  .وقد وجد هذا التقرير ما يلي:
فجهود الو�ساطة املتعاقبة ـ يف �أبوجا ()2006
 بقيت الأنواع الرئي�سية للأ�سلحة والذخرية
وطرابل�س ( )2007والدوحة ()2012-2009
امل�ستخدمة من قبل جميع جبهات ال�صراع هي
�إلى جانب العديد من املبادرات الأخرى ،مل تر�أب
نف�سها منذ عام  ،2009مع ظهور ن�سخ م�صنعة
ال�صدع بني اخلرطوم والعدد الكبري جلماعات
حديثا من نف�س �أنواع الأ�سلحة ال�صغرية
املعار�ضة امل�سلحة يف دارفور .ويف الواقع ،ورغم �أن
والأ�سلحة اخلفيفة والذخرية خالل عام .2012
بع�ض �أجزاء دارفور �أ�صبحت �أكرث هدوء و�سالما،
وي�ؤكد هذا الأمر وجهة النظر القائلة ب�أن
فقد �شهدت ال�شهور الثمانية ع�شر الأخرية تطورا
الأ�سلحة التي تورد �أ�سا�سا �إلى القوات امل�سلحة
يف ال�صراع ككل .وخالل هذه الفرتة ،عاد القتال
ال�سودانية ) ،(SAFب�صورة تخالف احلظر
الربي والق�صف اجلوي للظهور على م�سرح
املفرو�ض ،ال تزال هي امل�صدر الرئي�سي لإمداد
الأحداث يف خمتلف �أنحاء �شرق دارفور وات�سعت
كافة جبهات ال�صراع.
رقعة الهجمات اجلوية املتفرقة والقتال الذي �ضم
 ت�ستمر القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
وحدات اجلي�ش ال�سوداين النظامي وامليلي�شيات
وامليلي�شيات املتحالفة معها يف �شراء �أ�سلحة
القبلية من جنوب دارفور لت�صل �إلى غرب و�شمال
�صغرية وذخرية �أ�سلحة خفيفة �صينية حديثة
بحر الغزال على احلدود مع جنوب ال�سودان .ويف
ال�صنع بعد �أقل من اثني ع�شر �شهرا من تاريخ
الوقت ذاته ،دخلت جماعات غري عربية هامة يف
ت�صنيعها.
ال�صراع كجزء من قوات الدفاع ال�شعبي ) (PDFيف
حني �أقامت جماعات املتمردين يف دارفور ات�صاالت  بالرغم من الأدلة الدامغة منذ عام  2008على
�أن الأ�سلحة ال�صينية ُتّنقل بطريقة غري �شرعية
مع ال�صراعات الداخلية ال�سودانية يف �أماكن �أخرى
�إلى دارفور ب�صورة خمالفة للحظر الأممي ،يبدو
وحتديدا يف جنوب كردفان وغريه من الأماكن
�أن نف�س املورد قد �أبرم عقودا جديدة لتوريد
على طول املناطق احلدودية ال�شرقية بني ال�سودان
ال�سالح �إلى ال�سودان يف عامي  2008و.2010
وجنوب ال�سودان.
 تكررت �أمناط م�شابهة لتدفق الأ�سلحة ال�صغرية
ومن العوامل املم ّكنة الهامة ال�ستمرار ال�صراع
وذخرية الأ�سلحة اخلفيفة �إلى دارفور ،منذ
التدفق الوا�ضح والثابت للموارد الع�سكرية
�أوا�سط عام  ،2011مع القوات امل�سلحة
وخ�صو�صا الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
ال�سودانية ) (SAFيف النيل الأزرق وجنوب
والذخرية �إلى دارفور رغم العقوبات الدولية
كردفان (ال�سودان) واجلماعات امل�سلحة غري
امل�صممة حلظر هذه الإمدادات .ومن الوا�ضح �أن
التابعة للدولة يف والية �أعايل النيل الكربى
احلظر الأممي على ال�سالح املفرو�ض على دارفور مل
(جنوب ال�سودان) مما �أجج ال�صراعات يف تلك
يكن له الت�أثري املطلوب على �أر�ض الواقع.
املناطق.
وي�ستند هذا التقرير �إلى العمل امليداين الذي مت
 ت�شري �أ�ساليب حتديد الأ�سلحة التجريبية �إلى
�إجرا�ؤه يف الفرتة ما بني عامي  2011و 2012يف
�أن �أ�صول �سالح اجلو ال�سوداين املتمركزة يف
دافور وجنوب ال�سودان وجنوب كردفان و�إلى تقارير

دارفور ميكن �أن تكون م�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر عن
الهجمات يف جنوب ال�سودان يف عامي 2011
و ،2012مما يدعم الأدلة الأخرى ب�أن جهود
القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFال�ستهداف
متمردي دارفور قد و�صلت �إلى واليتي �شمال
وغرب بحر الغزال منذ عام .2010
 هناك القليل من الأدلة الدامغة على عمليات
تدفق �أ�سلحة هامة من الرت�سانة التي كانت
موجودة يف عهد القذايف �إلى دارفور يف �أعقاب
ال�صراع الليبي يف عام  ،2011رغم ح�صول
حركة العدل وامل�ساواة ) (JEMوجي�ش حترير
ال�سودان – ميني ميناوي ) (SLA- MMعلى
مواد من ليبيا خالل عام .2011

تطور ال�صراع يف دارفور ودور
ا لأ�سلحة
�آليات ال�صراع

منذ �أواخر عام  ،2010تطورت �آليات ال�صراع
الداخلية واخلارجية يف دارفور ،مبا يف ذلك حدودها
اجلغرافية وم�ستويات العنف فيها والعالقة بني
متمردي دارفور وال�صراعات الداخلية ال�سودانية
الأخرى ،ب�شكل كبري.
الآليات الداخلية يف دي�سمرب /كانون الأول ،2010
دخل ال�صراع يف دارفور مرحلة جديدة برزت نتيجة
لعودة اجلماعة الوحيدة التي وقعت اتفاقية ال�سالم
يف دارفور يف عام � 2006إلى املعار�ضة امل�سلحة
وهي جي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي (SLA-
) .MMوان�ضم ميناوي جمددا �إلى التمرد يف �أعقاب
عدم جتديد من�صبه كم�ساعد خا�ص للرئي�س الب�شري،
وهو من�صب مل مينحه �إال القليل من ال�صالحية �أو
ال�سلطة ،وبعد �إ�صرار احلكومة على دمج قواته يف
القوات امل�سلحة ال�سودانية .3ويف �أعقاب زيارة الوايل
عثمان حممد يو�سف كرب �إلى حملية دار ال�سالم
و�شنقل طوباي يف �شرق دارفور لفر�ض اندماج جي�ش
حترير ال�سودان – ميني ميناوي )،(SLA- MM
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هاجم �أفراد جي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي
) (SLA- MMموكب الوايل بالقرب من �شنقل
طوباي ثم دخلوا �إلى البلدة ونهبوها .وكرد فعل
انتقامي� ،ش ّنت احلكومة ال�سودانية ووايل �شمال
دارفور هجمة �شر�سة على جي�ش حترير ال�سودان –
ميني ميناوي ) (SLA- MMوجي�ش حترير ال�سودان
– العدالة ) (SLA- Justiceاملوايل له املتمركزين
يف املنطقة .وتطورت مكافحة التمرد �سريعا �إلى

هجمات عرقية ت�ستهدف الزغاوة الذين ُينظر
�إليهم على �أنهم موالون للتمرد (يت�ألف جي�ش حترير
ال�سودان – ميني ميناوي ) (SLA- MMب�شكل
رئي�سي من جماعة الزغاوة) مع ت�سليح احلكومة
للميلي�شيات اجلديدة من غري الزغاوة �ضد الزغاوة.
ومن مار�س� /آذار وحتى يونيو /حزيران من عام
 ،2011ف�إن هذا العنف العرقي الذي رافقه ق�صف
جوي ع�شوائي للقوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF

عجل يف رحيل  70.000مدين من �شرق دارفور –
ّ
�أكرب عملية نزوح منذ موجة العنف الأكرث ق�سوة يف
الفرتة ما بني عامي  2003و .4 2005وباملقابل� ،أدى
العنف �ضد الزغاوة �إلى �أعمال انتقامية من طرف
الزغاوة �ضد وحدات قوات الدفاع ال�شعبي )(PDF
اجلديدة بالإ�ضافة �إلى املدنيني.
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ولعبت الهجمات احلكومة دورا جزئيا يف التقارب
احلدود الت�شادية وعربها خالل ما بني عامي  2006ميناوي ) ،(SLA- MMعن طريق م�س�ؤويل الأمن
احلا�صل بني جي�ش حترير ال�سودان – ميني
و .2009وباملقابل� ،شهد �شرق دارفور �أعنف موجات الليبيني ح�سبما تفيد التقارير؛ و(ب) الأ�سلحة
7
أولى
ل
ا
ال�صراع
مراحل
منذ
والنزوح
العرقي
العنف
طويلة
ميناوي ) (SLA- MMالذي �أُق�صي لفرتة
.
القادمة من خمازن القوات امل�سلحة ال�سودانية،
وبالرغم من هذه الآليات اجلديدة ،ف�إن الأ�ساليب
وجي�ش حترير ال�سودان  -عبد الواحد حممد
والتي يتم توفريها �إما ر�سميا �أو من خالل تواط�ؤ
الرئي�سية لل�صراع ال تزال هي نف�سها :الق�صف
النور ) (SLA - AWالذي يهيمن عليه الفور �إلى
م�س�ؤويل اجلي�ش الت�شادي مع حركة العدل وامل�ساواة
جانب حركة العدل وامل�ساواة ) .(JEMويف نهاية
اجلوي من ارتفاعات عالية والهجمات اجلوية
) (JEMوجماعات املتمردين الأخرى التي تتنقل بني
هذه
املطاف ،مهد هذا الأمر الطريق �أمام توحيد
أهدافها
�
�شملت
وقد
أر�ضية.
�
أهدافا
�
ت�ستهدف
التي
�شرق ت�شاد وغرب دارفور؛ و(ج) �سل�سلة التزويد
اجلماعات املتمردة مع احلركة ال�شعبية لتحرير
اجليوب ال�صغرية والعنيدة ملا تبقى من املناطق
املحلية للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) ،(SFAوالتي
ال�سودان – �شمال ) (SPLM - Nحتت راية اجلبهة التي ي�سيطر عليها املتمردون ،وخ�صو�صا املناطق
توفر الأ�سلحة للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف
الثورية ال�سودانية ) (SRFيف نوفمرب /ت�شرين الثاين التي ال تزال ت�سيطر عليها عنا�صر جي�ش حترير
دارفور والتي ت�صل �أي�ضا �إلى اجلماعات امل�سلحة
(SLA
ال�سودان  -عبد الواحد حممد النور )- AW
 .2011وللجبهة الثورية ال�سودانية ) (SRFطموحات
غري التابعة للدولة يف جميع اجلبهات من خالل
داخلية بالإطاحة بحزب امل�ؤمتر احلاكم )(NCP
يف جبل مرة يف غرب دارفور وحول جبل ميدوب يف التوريد املبا�شر وال�سرقة وغنائم املعارك .ومل يتم
وهي ترف�ض عملية ال�سالم يف الدوحة ،رغم دعوات �شمال دارفور ،واجلماعات املتنقلة للمتمردين يف
التحقق من املزاعم ب�ش�أن تزويد �أرترييا حلركة
9
جماعات دارفور يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ) (SRFالأجزاء املختلفة من جنوب و�شرق و�شمال دارفور
العدل وامل�ساواة ) (JEMبالأ�سلحة ،رغم احتفاظ
ت�ساندهم.
�إلى عدم مهاجمة املوقعني على وثيقة الدوحة لل�سالم �إلى جانب امل�ستوطنات التي ُيعتقد �أنها
املجموعة بقاعدة خلفية �صغرية يف غربي �أرترييا
يف دارفور.
وتبني اخلارطة احلاالت املوثقة واملبلغ عنها للق�صف لعدة �سنوات .وقل�ص التغيري ال�سيا�سي يف ت�شاد
اجلوي والهجمات اجلوية منذ �سبتمرب� /أيلول  2010وليبيا خالل عامي  2010و 2011ب�شكل كبري من
الآليات اخلارجية منذ مراحله الأولية ،ارتبط
وحتى مايو� /أيار .2012
امل�صدرين الأولني غري �أن �سل�سلة التزويد املحلية
أثري
�
الت
ال�صراع يف دارفور مبنطقة �أو�سع – تت�ضمن
التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFت�ستمر
يف جلب الأ�سلحة والذخرية �إلى دارفور رغم نظام
ال�سيا�سي والدعم الع�سكري لقوى احلرب بالوكالة م�صادر ال�سالح الرئي�سية
من الدول الثالث املجاورة لدارفور (ت�شاد وليبيا
بني عامي  2005و ،2011انتقلت الأ�سلحة �إلى دارفور العقوبات على دارفور والذي بد�أ يف عام  2004وتو�سع
وجنوب ال�سودان) .وقد تغري هذا ال�سياق الإقليمي
من املنطقة الأو�سع عن طريق ثالثة م�صادر رئي�سية يف �أعوام  2005و 2006و( 2010انظر الإطار .)1
8
ب�شكل جذري بني عامي  2010و 2012من خالل
معروفة �( .أ) الأ�سلحة القادمة من خمازن احلكومة
ت�أثري الثورة �أو التقارب ال�سيا�سي يف كل دولة جماورة الليبية ،وحتديدا التي يتم توريدها �إلى حركة العدل ت�شاد .يبدو �أن تدفق الأ�سلحة من خمازن ال�سالح
التابعة للحكومة الت�شادية قد جف ب�شكل كبري بعد
على خطوط االمدادات القائمة للجماعات املتمردة وامل�ساواة ) (JEMوجي�ش حترير ال�سودان – ميني
يف دارفور .ومل تعد دارفور م�سرحا للحرب بالوكالة
بني ت�شاد وال�سودان 5،غري �أن ال�صراع والالعبني،
الإطار  :1نظام عقوبات الأمم املتحدة
منذ عام  ،2010قد جتاوزوا حدود دارفور ب�صورة
غري م�سبوقة .و�أهمها:
يف يوليو /متوز  ،2004وا�ستجابة للنداء الدويل ب�سبب الو�ضع الإن�ساين لل�صراع يف دارفور ،تبنى جمل�س الأمن القرار رقم .1556
وطالب القرار حكومة ال�سودان )"(GoSبالوفاء بالتزاماتها بنزع �سالح ميلي�شيات اجلنجويد" وفر�ض حظرا على امدادات
§ §منذ �أوا�سط عام  ،2011تزايدت م�شاركة حركة
ال�سالح واملواد ذات ال�صلة "�إلى اجلهات غري احلكومية والأفراد ،مبا يف ذلك اجلنجويد" العاملني يف �شمال وجنوب وغرب
العدل وامل�ساواة ) (JEMيف القتال خارج حدود
دارفور" .10وبالإ�شارة �إلى اجلنجويد ،فقد كان جمل�س الأمن يهدف �إلى �شمول اجلماعات التي تدعمها حكومة ال�سودان )،(GoS
دارفور يف جنوب كردفان ويف مناطق النزاع
6
غري �أن العبارة املبهمة �سمحت حلكومة ال�سودان ) (GoSبالقول �أن احلظر مل ي�شمل امليلي�شيات التي تدعمها احلكومة.
يف والية الوحدة املجاورة يف جنوب ال�سودان .
ويف ظل غياب حت�سينات �أمنية ملمو�سة يف دارفور� ،أعاد جمل�س الأمن �صياغة العقوبات يف مار�س� /آذار  2005من خالل تبني
وتزايد ن�شاطات حلركة العدل وامل�ساواة )(JEM
القرار رقم  ،1591والذي و�سع نطاق احلظر على الأ�سلحة ومنع امل�ساعدة الع�سكرية لكافة �أطراف اتفاقية جنامينا لوقف
خارج دارفور وت�شكيل حتالف اجلبهة الثورية
اطالق النار -11لي�شمل بالتايل قوات الأمن الوطنية ال�سودانية – و�أي مقاتلني �آخرين نا�شطني يف واليات دارفور الثالث.
ال�سودانية ) (SRFمنربا م�شرتكا للمتمردين يف
و�أن�ش�أ هذا القرار �أي�ضا جلنة عقوبات تهدف �إلى مراقبة تطبيق نظام العقوبات وحتديد الأطراف امل�ستهدفة بالعقوبات
دارفور ومناطق النزاع الأخرى يف ال�سودان.
ودرا�سة طلبات حكومة ال�سودان ) (GoSبنقل املعدات الع�سكرية واالمدادات �إلى دارفور 12وتعيني جلنة خرباء مل�ساعدة اللجنة
§ §�أدى ان�شغال القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
يف عملها .و�أقام القرار � 1591أي�ضا حظرا على الطلعات الع�سكرية الهجومية يف واليات دارفور وعليها.13
وجي�ش حترير ال�سودان ) (SPLAيف مناطق
وعلى نحو مواز ،قام جمل�س االحتاد الأوروبي ) (EUبدمج عقوبات الأمم املتحدة – وحتديدا اعفاءاته حول امل�ساعدة
النزاع على املناطق احلدودية بني جنوب دارفور
والإمدادات املقدمة لتطبيق اتفاق ال�سالم ال�شامل ) (CPAلعام  -2005يف نظامه القائم للإجراءات التقييدية الذي مت فر�ضه
15
14
وجنوب ال�سودان �إلى �صدامات برية و�ضربات
لأول مرة يف عام  . 1994غري �أن حظر االحتاد الأوروبي يغطي كامل منطقة ال�سودان ولي�س واليات دارفور وح�سب .
جوية غري مبلغ عنها �إلى حد كبري يف الأجزاء
ويف �أبريل /ني�سان  ،2006و�سع جمل�س الأمن ب�شكل طفيف نطاق نظام العقوبات ويف الوقت نف�سه تبنى عقوبات ت�ستهدف
ال�شمالية من غرب بحر الغزال منذ �أواخر
– منع ال�سفر وجتميد الأ�صول ال�شخ�صية املوجودة خارج ال�سودان� -أربعة �أفراد .16وبعد عمل هذا القائمة الأولية للعقوبات
الفردية ،ظل هيكل النظام دون تغيري حتى �أكتوبر /ت�شرين الأول  .2010وردا على الدليل ال�صارخ ب�أن الأ�سلحة املوردة
عام  .2010وتتم مناق�شة هذا الأمر مبزيد من
ب�شكل قانوين �إلى اخلرطوم تُنقل �إلى دارفور حتت احل�صانة� ،أدخل القرار  1945متطلبا يقت�ضي من الدول البحث عن توثيق
التف�صيل �أدناه.
لقد نقلت ال�صراعات الداخلية واخلارجية جغرافية
ال�صراع من الغرب �إلى ال�شرق .فقد �أ�صبحت �أجزاء
من غرب دارفور تنعم بالهدوء وال�سالم الن�سبي،
رغم �أنها كانت �سابقا ب�ؤرة القتال بالقرب من

للم�ستخدم النهائي لكافة الأ�سلحة امل�ستوردة �إلى ال�سودان ب�أكمله؛ ومت ت�صميم هذا الإجراء ملنع ن�شرها ب�صورة خمالفة
للقرارين  1556و .17 1591ومت تبني هذا القرار بالإجماع مع امتناع ع�ضو واحد (ال�صني) يف � 14أكتوبر /ت�شرين الأول
.2010
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التقارب بني حكومة ال�سودان ) (GoSوت�شاد يف عام القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFعادت من هناك
 ،18 2010ومع ن�شر قوات �سودانية ـ ت�شادية م�شرتكة �إلى دنقال يف �شمال ال�سودان .25و�أكد م�س�ؤولو وزارة
على طول احلدود بني غرب دارفور وال�شمال ال�شرقي الدفاع يف املجل�س الوطني االنتقايل ) (NTCيف
لت�شاد .ورغم عدم مراقبة هذه احلدود ب�صور فاعلة بنغازي للجنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة حول
وم�ؤثرة ،حيث عربت مركبات حركة العدل وامل�ساواة ليبيا �أن الكفرة تعترب حمطة جتمع للإمدادات
ال�سودانية من الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة واملواد
) (JEMاحلدود مرتني يف �أغ�سط�س� /آب 2011
الأخرى لقوات املجل�س الوطني االنتقايل )(NTC
لإخراج خليل �إبراهيم من ليبيا ،يبدو �أن اال�صداء
خالل عام  ،2011مبا يف ذلك االمدادات التي مت
ال�سيا�سية للتقارب قد قل�صت من اجلهات الراعية
نقلها على منت طائرتي �شحن من نوع Ilyushin
جلماعات دارفور �ضمن جهاز الأمن الت�شادي ،يف
الوقت الراهن على الأقل .19وقبل عام � ،2010شملت  76اجتهتا من ال�سودان �إلى الكفرة ومبا�شرة
�إلى بنغازي .26وت�صدر �أقوى الإفادات حول تدفق
الأ�سلحة والذخرية القادمة من ت�شاد للجماعات
الأ�سلحة الليبية �إلى دارفور عن �أفراد حركة العدل
امل�سلحة يف دارفور ذخرية من عيار 45 × 5.56
وامل�ساواة ) .(JEMوقال ثالثة م�س�ؤولني رفعي
ملم ا�سرائيلية و�صربية ال�صنع وردتها ال�شركات
امل�ستوى يف حركة العدل وامل�ساواة )� ،(JEMشارك
اال�سرائيلية �إلى القوات امل�سلحة الت�شادية �إلى جانب
�أحدهم مبا�شرة يف �إخراج قائد حركة العدل
بنادق تافور واجلليل الهجومية ا�سرائيلية ال�صنع.
وامل�ساواة ) (JEMالراحل خليل �إبراهيم من ليبيا
ومل يتم توثيق هذه الأ�سلحة من قبل جلنة اخلرباء
�إلى دارفور يف � 28أغ�سط�س� /آب  ،2011وب�شكل
20
التابعة للأمم املتحدة حول ال�سودان منذ عام . 2010
منف�صل �أن قافلة حركة العدل وامل�ساواة )(JEM
ليبيا .يبدو �أن الثورة الليبية ،التي انطلقت يف
املكونة من حوايل  150مركبة ح�صلت خالل هذه
فرباير� /شباط  2011وقادت �إلى �إ�سقاط نظام
العملية ،التي حدثت عرب املثلث احلدودي بني
القذايف يف �أكتوبر /ت�شرين الأول� ،أدت �إلى �إنهاء
ال�سودان وليبيا وت�شاد ،على بع�ض املواد والغنائم
تدفق الأ�سلحة املدعومة من احلكومة الليبية �إلى
ال�سانحة على طول طريقهم .27وتفيد التقارير ب�أن
الو�ضع
متمردي دارفور .ويف الوقت الذي �سهل يف
هذه الغنائم كان حمدودة نظرا �إلى حماولة جتنب
الأمني غري امل�ستقر وخمازن ال�سالح غري املحمية
االقرتاب من املن�ش�آت الع�سكرية الليبية خالل عملية
يف جنوب ليبيا نقل بع�ض الأ�سلحة مع �أفراد حركة
�إخراج �إبراهيم .وتزعم م�صادر دبلوما�سية �أجنبية
العدل وامل�ساواة ) (JEMالعائدين من ليبيا ،فلي�س
ومتمردون من دارفور �أي�ضا ب�صورة غري م�ؤكدة
هناك دليل وا�ضح على عمليات تدفق جديدة
�أن جي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي (SLA-
للأ�سلحة من ليبيا �إلى دارفور �أو غريها من مناطق ) MMقد جلب مواد من املخازن الليبية يف �أوائل
ال�سودان منذ مطلع عام  .2011ومل يتم الإبالغ عن عام 2011؛ الأمر الذي ينفيه ممثلو جي�ش حترير
وجود ذخرية البنادق غري االرتدادية البلجيكية من ال�سودان – ميني ميناوي .(SLA- MM)28
عيار  106ملم والبنادق غري االرتدادية اال�سبانية
جنوب ال�سودان .تزامن التقارب بني ال�سودان
من نوع  M40A2من عيار  106ملم التي تعود
والت�شاد مع جتدد مزاعم حكومة ال�سودان )(GoS
�إلى خمازن ال�سالح الليبية التابعة للحكومة والتي
ب�أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيقدم
حول
ر�صدتها جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة
الدعم لقوات املتمردين يف دارفور ،وحتديدا من
ال�سودان �سابقا يف دارفور ،منذ عام .21 2010
خالل احلدود بني جنوب دارفور و�شمال وغرب بحر
ويتناق�ض الغياب الوا�ضح لتدفقات ال�سالح الليبي
الغزال .29وتواجدت جمموعات �صغرية من متمردي
إلى
الهامة �إلى دارفور مع تدفقات ال�سالح من ليبيا �
دارفور بالفعل يف هذه املناطق من جنوب ال�سودان
�شمال وغرب �إفريقيا ،مبا يف ذلك االعرتا�ضات
منذ عام  ،2010مع �صالت غري ر�سمية مع قوات
املوثقة لقوافل الأ�سلحة و�شحنات املتفجرات
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAهناك.
22
الع�سكرية املهربة يف النيجر يف عام ، 2011
غري �أن عالقة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
والدالالت القوية على �شراء الأ�سلحة الليبية من
) (SPLAمعهم ظلت مبهمة وال يوجد دليل قوي بعد
يف
مايل
قبل حركة التحرير الوطني �أزواد يف �شمال
على توفري اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان )(SPLA
الفرتة ما بني عامي  2011و.23 2012
للأ�سلحة �أو املركبات �أو �أ�شكال الدعم الأخرى على
نحو جوهري .30غري �أن التن�سيق الع�سكري بني قوات
ويف الواقع ،يبدو �أن تدفق الأ�سلحة بني ليبيا
حركة العدل وامل�ساواة ) (JEMواحلركة ال�شعبية
وال�سودان قد انعك�س خالل عام 2011؛ فمع تطور
ال�صالت الع�سكرية بني اخلرطوم واملجل�س الوطني لتحرير ال�سودان – �شمال ) (SPLM- Nواجلي�ش
االنتقايل ) (NTCالليبي ،24ف�إن هناك تقارير غري
ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAبرز يف عام 2011
و�أوائل عام  ،2012م�ستندا �إلى عمليات التجنيد
م�ؤكدة ولكنها متوافقة عن وجود القوات امل�سلحة
التي تقوم بها حركة العدل وامل�ساواة ) (JEMيف
ال�سودانية ) (SAFيف الكفرة التي تقع يف جنوب
�شرقي ليبيا �شمال احلدود مع �شمال دارفور ،والتي جبال النوبة حتى قبل اندالع �صراع جنوب كردفان.
وحارب عدد �صغري من مقاتلي قبيلة املي�سرييا يف
تدعي عدة جماعات متمردة يف دارفور �أن قوافل
4
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حركة العدل وامل�ساواة ) (JEMواحلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال ) (SPLM- Nيف مرم
وخر�سانة يف اجلنوب من جنوب كردفان منذ
يوليو /متوز  .2011وان�ضمت �أعداد هائلة من قوات
حركة العدل وامل�ساواة )� (JEMإليهم يف ال�شرق
يف املناطق احلدودية بني جنوب كردفان ووالية
الوحدة �إلى جانب قوات احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال ) (SPLM- Nواجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) (SPLAمنذ بدايات عام ،2012
مبا يف ذلك منطقة جاو املتنازع عليها يف فرباير/
�شباط  2012ومنطقة هجليج خالل االحتالل امل�ؤقت
للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAللمنطقة
يف �أبريل /ني�سان  .312012وقد �أتاح الوجود الكبري
واملتعاظم حلركة العدل وامل�ساواة ) (JEMيف جنوب
كردفان ووالية الوحدة الفر�صة �أمامها للح�صول
على مركبات القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
و�أ�سلحتها.32
ونظرا للدعم املحدود� ،إن وجد ،من جنوب ال�سودان
وانقطاع تدفق ال�سالح من ليبيا وت�شاد ،ف�إن �أهمية
القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFكم�صدر للمواد
بالن�سبة جلماعات املتمردين املق�سمة يف دارفور
قد تزايدت فقط يف ال�سنوات الأخرية .و�أكد �أفراد
اجلماعات املتمردة من جميع اجلبهات �أن غنائم
املعارك من �أ�سلحة القوات امل�سلحة ال�سودانية
)� (SAFإلى جانب الأ�سلحة واملركبات التي وردتها
حكومة ال�سودان )� (GoSإلى جي�ش حترير ال�سودان
– ميني ميناوي ) (SLA- MMقبل عودته �إلى
التمرد يف دي�سمرب /كانون الأول  ،2010هما الآن
امل�صدر الرئي�سي .33ومن ال�صعب ت�أكيد هذه املزاعم
دون و�صول منتظم �إلى ما بحوزة اجلماعات املتمردة
من الأ�سلحة ،غري انه من امللحوظ �أن الأ�سلحة
والذخرية القادمة من م�صادر ليبية �أو ت�شادية مل
تعد بحوزة متمردي دارفور.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن الذخرية التي مت حتديدها
يف مواقع القتال بني القوات املوالية للحكومة وقوات
املتمردين منذ عام  2010تطابقت ب�شكل ح�صري
تقريبا مع التي مت حتديدها بحوزة القوات امل�سلحة
ال�سودانية  .(SAF)34وباخت�صار ،يبدو حاليا �أن
جميع الأطراف يف دارفور تقاتل تقريبا بنف�س
ذخرية الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة حيث تُعترب
القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFامل�صدر الرئي�سي
لتوريد هذه "امل�ستهلكات".

�أ�سلحة القوات امل�سلحة ال�سودانية
( :)SAFاملخزون واالمدادات وامل�صادر
منذ عام  ،2009بدا �أن "طاقم" �أ�سلحة القوات
امل�سلحة ال�سودانية قد ظل ثابتا �إلى حد كبري
ومت�صفا "مبجموعة متكاملة من القواعد
اللوج�ستية" مبا يف ذلك �شاحنات الدفع الرباعي
 MANو�شاحنات الدفع الرباعي Dong Feng

ومركبات تويوتا الند كروزر واملجهزة عموما
بر�شا�شات دو�شكا من عيار  12.7ملم ×  108ملم
ومدافع ور�شا�شات م�ضادة للطائرات من عيار 14.5
ملم و 23ملم وقاذفات �صواريخ من عيار  107ملم
وبنادق غري ارتدادية من نوع � SPG-9أو  B-10من
عيار  82ملم.35
�أ�سلحة �صغرية وخفيفة �سوفيتية ال�صنع غالبا
ت�شمل البنادق الهجومية من نوع  AKمن عيار 7.62
×  39ملم ،وحتديدا الأ�شكال املختلفة من النوع
� 56صينية ال�صنع والر�شا�شات متعددة الأغرا�ض
من نوع  SMGمن عيار  54 × 7.62ملم وقاذفات
RPG 7و  RPG 2ومدافع الهاون من عيار  60ملم �أو
 82ملم �أو  120ملم.36
والأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة الوحيدة التي ميكن
حتديد �أنه مت ت�صنيعها م�ؤخرا يف خمزن القوات
امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFهي قاذفة القنابل
ال�صينية من نوع  QLZ87من عيار  35ملم ،وهي
�سالح حديث ن�سبيا عر�ضته �شركات الأ�سلحة
ال�صينية لأول مرة يف عام  37 2003ومت حتديده
وجوده مع اجلماعات امل�سلحة املوالية للخرطوم منذ
عام  38 2006والتي تعرفت جلنة اخلرباء التابعة
للأمم املتحدة على ذخريتها يف قرية تكماري �شمال
دارفور يف مايو� /أيار  2011وكانت عالمة تاريخ
الت�صنيع ت�شري �إلى عام .39 2007
وتعك�س هذه املجموعة من املعدات متدنية التنقية
ن�سبيا نوعية القتال املتنقل القائم على املركبات
ويف جمموعات �صغرية الدائر بني القوات امل�سلحة
ال�سودانية ) (SAFواجلماعات املتمردة للعمل
يف م�ساحات �صحراء دارفور الكبرية وهو �شكل
مميز من احلرب الدارفورية – الت�شادية التي
تكرر �أ�ساليب حرب �سيارات التويوتا يف ال�صراع
الليبي – الت�شادي خالل الثمانينات .40وي�ساعد هذا
التكاف�ؤ يف املعدات والأ�ساليب على كال جانبي �صراع
دارفور (با�ستثناء املركبات املدرعة والطائرات
التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) ،(SAFكما هو
وارد �أدناه) يف تو�ضيح ال�سبب يف �سهولة احل�صول
على معدات القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFمن
قبل اجلماعات املتمردة ،والتي يعك�س خمزونها
ب�شكل متزايد املعدات التي بحوزة القوات امل�سلحة
ال�سودانية ).(SAF
وتو�ضح هذه احلالة ب�شكل جزئي امل�أزق الع�سكري يف
ال�صراع .ففي �أعقاب مكا�سب احلكومة من ناحية
املناطق ،وخ�صو�صا يف �شمال وغرب دارفور ،ظلت
القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFغري قادرة على
وقف قوات املتمردين ذات القدرات العالية على
التنقل التي تتحرك �ضمن املثلثات البعيدة لكردفان

وجنوب ال�سودان وجنوب دارفور من جهة وجنوب
ليبيا و�شرق ت�شاد و�شمال دارفور من جهة �أخرى
�أو طردهم متاما من معاقلهم الإقليمية ال�صغرية
املتبقية وحتديدا يف املناطق التي ي�سيطر عليها جي�ش
حترير ال�سودان  -عبد الواحد حممد النور (SLA -
) AWيف جبل مرة يف و�سط دارفور وجبل ميدوب يف
�شمال دارفور.41
وت�ستمر القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف توفري
دعم جوي هجومي لعملياتها الربية ولعمليات
امليلي�شيات املوالية لها .وتقوم ثالث طائرات غري
معقدة ن�سبيا بتوفري الدعم اجلوي وهي تعمل
من مطارات دارفور الرئي�سية الثالث يف الفا�شر
واجلنينة ونياال وقد مت توريدها جميعها يف عام
:42 2009
 املروحيات الهجومية من نوع  .MI- 24توحي
الأدلة امل�صورة من رو�سيا وامل�شاهدات الواردة
من مواقع يف اخلرطوم ودارفور �أن �إر�سالية
جديدة من طائرات  MI-24قد مت نقلها من
رو�سيا �إلى ال�سودان خالل عام  .43 2011ويوحي
ت�سل�سل �أرقام الذيل (الذي يو�ضع قبل الت�صدير)
لطائرات  MI-24التي لوحظت يف دارفور �أن
بع�ض الطائرات التي و�صلت حديثا قد مت نقلها
�إلى دارفور خالل عام .44 2012
 طائرات النقل من نوع �أنتونوف  26و�أنتونوف
 .32وت�ستخدم هذه الطائرات يف الغارات اجلوية
املرتفعة جدا وغري الدقيقة لإلقاء قنابل غري
موجهة يتم القائها من على من�صة التحميل يف
الطائرات .45وا�ستمر توريد طائرات �أنتونوف 26
�إلى القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFمنذ عام
 .2009وح�سبما ورد يف تقرير �صادر عن �أع�ضاء
�سابقني يف جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة،
فقد مت ت�سليم طائرتي �أنتونوف � 26إ�ضافيتني،
ت�شغلهما حاليا القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
(واحدة يف دارفور) ،من اوكرانيا �إلى ال�سودان
يف نوفمرب /ت�شرين الثاين  2009وفرباير/
�شباط  ،2010ت�شغلهما �شركة طريان مرييديان
االوكرانية ومتلكهما �شركة ا�سرتيا�س كومري�شال
ا�س ايه امل�سجلة يف اليونان.46
 الطائرات املقاتلة للهجمات الربية .يف يناير/
كانون الثاين � ،2007أدخلت القوات امل�سلحة
ال�سودانية ) (SAFطائرة الهجوم الربي �صينية
ال�صنع من نوع � FATAN- A5إلى دارفور .47ومنذ
عام  ،2010مت ا�ستبدال هذه الطائرات بطائرات
الهجوم الربي من نوع �سوخوي 25 -والتي و ّردتها
حكومة رو�سيا البي�ضاء �إلى ال�سودان بني عامي
 2008و .48 2010وبالرغم من قدرتها على حمل
الأ�سلحة املوجهة ،ف�إن طائرات �سوخوي25 -
التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFجمهزة
ب�شكل رئي�سي ب�صواريخ جو – �أر�ض الأ�سا�سية
غري املوجهة .ويف عام  ،2011ر�صدت اللجنة

التابعة للأمم املتحدة جتهيز هذه الطائرات
ب�أ�سلحة "وا�سعة النطاق" مثل �أنواع خمتلفة
من ال�صواريخ الفراغية امل�صممة لإنتاج موجة
�ضغط هائلة تدمر الأفراد واملركبات والقذائف
امل�سمارية امل�صممة للقتل والإ�صابة على نطاق
وا�سع من خالل االنت�شار على �شكل �سحابة كبرية
من الأ�سهم املعدنية.49
ودون الأ�سلحة �أو الأ�ساليب املوجهة ،ف�إن ا�ستخدام
هذه الطائرات – وحتديدا طائرات �أنتونوف لإلقاء
القنابل من ارتفاعات �شاهقة ،مييل �إلى التحر�ش
بقوات اجلماعات املتمردة والت�سبب بنزوح املدنيني
�أكرث من ا�ستهدافه الق�ضاء على ن�شاطات املتمردين
ب�صورة حا�سمة .50وهذا على الأرجح خيار تكتيكي؛
فاملخزون اجلوي للقوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
ال يحتوي على طائرات معقدة قادرة على الهجمات
الربية املوجهة مبا يف ذلك طائرات MIG – 29
املقاتلة الت�سع التي مت �شرا�ؤها من رو�سيا يف عام
 ،2004غري �أنه ال يتم ا�ستخدامها �أو �إبقا�ؤها يف
دارفور ب�شكل ثابت ومت توثيق �صورها لأول مرة يف
دارفور يف مطار نياال يف دي�سمرب /كانون الأول 2011
(طائرة  MIG-29برقم ذيل .51)612
والى جانب �إمدادات من�صات الأ�سلحة الرئي�سية
من الطائرات الع�سكرية ،فقد ح�صلت القوات
امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFمنذ عام � 2008أي�ضا
على امدادات م�ستمرة من "امل�ستهلكات" مثل العتاد
والذخرية من خارج دارفور .والدليل املثري للده�شة
بالن�سبة لهذه االمدادات هو التواجد الدائم لذخرية
�أ�سلحة �صغرية وخفيفة يف دارفور مت ت�صنيعها منذ
فر�ض احلظر يف عام  .2005وقد الحظت جلنة
اخلرباء التابعة للأمم املتحدة منذ عام 2009
تزايدا يف الذخرية احلديثة يف �أيدي اجلماعات
التابعة للدولة وغري التابعة للدولة يف دارفور وقد مت
ت�صنيعها قبل �أقل من � 12شهرا من تاريخ اكت�شافها
يف امليدان (اجلدول  .)1وعادت �أنواع ذخرية
م�شابهة حتمل رموز ت�صنيع م�شابهة ،وجميعها
من�سجمة مع ال�صناعات ال�صينية ،للظهور جمددا
مع تواريخ ت�صنيع حديثة توحي با�ستمرارية موارد
االمدادات منذ عام .2009

التدفقات الدولية واملحلية

من ال�صعب دائما التحقق من الطرق التي تتخذها
الأ�سلحة ال�صغرية وذخرية الأ�سلحة اخلفيفة �أجنبية
ال�صنع �إلى دارفور ،غري �أن طرق التحديد والتتبع
التي طورها وا�ستخدمها م�شروع الأ�سلحة ال�صغرية
واللجان املختلفة التابعة للأمم املتحدة وغريهم،
ت�ساعد يف تو�ضيح ال�صورة .iوت�شمل هذه الأ�ساليب
www.smallarmssurveysudan.org
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اجلدول  1الذخرية امل�صنعة حديث ًا والتي حددتها جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة حول ال�سودان
�سنة ال�صنع
2000
2001
2003
2004
2006

2007

2008

2009

�سنة العثور عليها يف دارفور
2010

 108×12.7ملم �صيني

 108×12.7ملم �صيني

� 54 R ×7.62صيني

 39×7.62ملم مل يتم الإبالغ عن
من�ش�أها
 54×7.62ملم �صيني

 45× 5.56ملم �صربي
� 54 R×7.62صيني
 108×12.7ملم �صيني

 108×12.7ملم �صيني

 54×7.62ملم �صيني
 108×12.7ملم �صيني

� 54 R×7.62صيني
� 108×12.7صيني

2011

 39×7.62ملم �سوداين
 39×7.62ملم �سوداين

2008
2009
2010

 45×5.56ملم ا�سرائيلي
 39×7.62ملم �صيني
 51×7.62ملم �سوداين
� 54 R×7.62صيني
 108×12.7ملم �صيني
 45×5.56ملم ا�سرائيلي
 39 ×7.62ملم �صيني
 39×7.62ملم �سوداين
� R45 ×7.62صيني
 108 ×12.7ملم �صيني
 39 ×7.62ملم �صيني
 39 ×7.62ملم �سوداين
� R45 ×7.62سوداين
 39×7.62ملم �صيني
� R54×7.62صيني

� 54 R ×7.62صيني

 39×7.62ملم �صيني
 108 ×12.7ملم �صيني

 108×12.7ملم �صيني
 108×12.7ملم �صيني

املالحظات :ت�شري املدخالت باللون الأ�سود �إلى الذخرية التي مت العثور عليها بحوزة اجلماعات من كافة اجلبهات ،لكنها تطابق الذخرية املوجودة بحوزة القوات امل�سلحة ال�سودانية ( .)SAFوت�شري املدخالت باللون
الأحمر �إلى الذخرية املوجودة بحوزة اجلماعات غري التابعة بالدولة والتي ال تطابق تلك التي مت حتديدها بحوزة القوات امل�سلحة ال�سودانية ( .)SAFومل يتم حتديد �أي ذخرية مت ت�صنيعها يف عامي  2002و 2005يف
دارفور خالل الفرتة.
امل�صدرUNSC (2008, paras. 197–231); UNSC (2009, paras. 138–47); UNSC (2011, paras. 48–53); Africa Confidential (2012, paras. 44–56; Annexes I–IV). :

الفح�ص الدقيق للأ�سلحة والذخرية امل�سرتجعة من
املعارك �أو التي يتم عر�ضها بعد اال�ستيالء عليها
ومطابقة نوع وحزمة و�إر�سالية والرقم الت�سل�سلي
للأ�سلحة والذخرية من اجلهات واملواقع املختلفة
وتتبع الطلبات �إلى الدول امل�صدرة لت�سليط ال�ضوء
على �سل�سلة تناقل �شحنات �أ�سلحة حمددة.
وتوحي �أدلة التغليف �أن الأ�سلحة والذخرية �صينية
املن�ش�أ تُ�صدّر على الأقل �إلى �شركتني مملوكتني
للدولة يف اخلرطوم وحولها – مركز ال�سودان الفني
) (STCيف ال�شقرة وجممع الريموك ال�صناعي
) -(YICوتٌنقل منها الحقا �إلى دارفور جوا �أو برا.
ومن غري الوا�ضح ما �إذا مركز ال�سودان الفني
) (STCوجممع الريموك ال�صناعي ) (YICيعمالن
فقط كم�ستقبلني لهذه الأ�سلحة �صينية املن�ش�أ �أو ما
�إذا كانوا يقومون ب�إعادة تغليفها �أو حتى جتميعها
ب�أنف�سهم .وجميع �أرقام العقود على �أغلفة الأ�سلحة
ال�صينية التي تعود �إلى مركز ال�سودان الفني )(STC
وجممع الريموك ال�صناعي ) (YICوالتي مت العثور
عليها يف دارفور وجنوب كردفان لها نف�س ال�صيغة
وحتتوي على الأحرف الأولى لل�شركات ال�سودانية
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بتاريخ عقد يف عام  2006لدى ميلي�شيات
املعنية والدولة املتعاقدة ل�صالح ال�سودان )(SU/SD
"عربية" يقودها حممد حمدان دوغلو "حميتي"
مما يوحي ب�إبرام عقود توريد �أجنبية متعاقبة من
53
يف دارفور يف عام  .2008وقد احتوت على
نف�س املورد الأجنبي مع هذه ال�شركات ال�سودانية
ذخرية �أ�سلحة �صغرية �صينية ال�صنع .56ومت
(انظر ال�شكل  .)1فعلى �سبيل املثال،
العثور على �صناديق خ�شبية م�شابهة من حينها
 مت توثيق �صناديق خ�شبية لذخرية من عيار
يف خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف
 39 × 7.62ملم حتمل عالمة مركز ال�سودان
احلمرا يف جنوب كردفان وحتمل تاريخ عقود يف
الفني ) (STCمع تاريخ العقد يف عام  2006بعد
عام  2008وحتتوي على قاذفات قنابل �صينية
القتال مع جماعة املعار�ضة الت�شادية املدعومة
ال�صنع من نوع  QLZ 87من عيار  35ملم.
من القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFبالقرب
وي�صر موردو ال�سالح الدوليون لل�سودان – مبن
من �أبي�ش يف �شرقي ت�شاد يف نوفمرب /ت�شرين
فيهم ال�صني – �أنهم لي�سوا �شركاء يف انتهاك
الثاين  .54 2007ومت الحقا العثور على �صناديق
خ�شبية مطابقة يف الهيل حتمل تواريخ عقود يف احلظر على دارفور حيث �أن ال�صادرات �إلى ال�سودان
وامل�صرح بها من بالدهم يتم ت�سليمها ب�شكل قانوين
عامي  2008و 2010وحتتوي على �صناديق من
�إلى اخلرطوم �إلى جانب ت�صريح امل�ستخدم النهائي
الذخرية ال�صينية احلارقة اخلارقة للدروع من
الذي يق�ضي بعدم نقلها �إلى دارفور .57غري �أن
عيار  108 × 12.7ملم يف �شمال دارفور يف
مايو� /أيار  2011و�ضمن خمزون القوات امل�سلحة املعلومات العلنية وال�صريحة منذ عام  2008ت�شري
�إلى �أن الأ�سلحة من ال�صني وغريها من املوردين
ال�سودانية ) (SAFالذي مت اال�ستيالء عليه يف
احلمرا ،جنوب كردفان يف يوليو /متوز  .55 2011الدوليني ال تزال تُنقل ب�شكل غري قانوين �إلى دارفور.
وبغ�ض النظر عن املخالفات امل�ستمرة لتعهدات
 مت ت�صوير �صناديق خ�شبية حتمل عالمات
امل�ستخدمني النهائيني واحلظر الأممي ،يبدو �أن
م�شابهة با�سم "جممع الريموك ال�صناعي"

مورد الأ�سلحة �صينية ال�صنع التي مت حتديدها يف
 .2011و�شملت ال�شحنات �أنواع خمتلفة من �صواريخ
عادة يف املروحيات من طراز  MI-24وطائرات
� S8KOشديدة االنفجار و�أنواع من متفجرات S8DM
دارفور قد �أبرم عقود توريد جديدة يف عامي � 2008سوخوي 25 -املخ�ص�صة للهجمات الربية التابعة
الفراغية من النوع الذي مت حتديد ا�ستخدامه يف
و 2010وفقا لأرقام العقود الواردة �أعاله.
للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) ،(SAFوالتي يبدو
61
ُ
دارفور خالل �شهر مايو� /أيار  . 2011ومن املعتقد
وال تزال ذخرية من�صات الأ�سلحة الأكرب حجما
�أنها من من�ش�أ �سوفيتي .وت�شري �أرقام ال�شحنة
اخلا�صة بهذه ال�صواريخ �إلى �أنه مت ت�صنيعها خالل �أن �إعادة توريد ال�صواريخ من النوع امل�ستخدم
م�ستمرة بالتدفق �إلى القوات امل�سلحة ال�سودانية
يف طائرات �سوخوي 25 -التابعة للقوات امل�سلحة
) (SAFيف دارفور ب�صورة خمالفة للحظر .ويف عام الثمانينات – رغم انه من املمكن �أن ال�سودان قد
 ،2011قامت جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة
ال�سودانية ) (SAFيف دارفور هي ما جعل ا�ستمرارية
ح�صل عليها م�ؤخرا .60ومت م�ؤخرا �سد النق�ص يف
العمليات القتالية لهذه الطائرات ممكنا – لي�س
بجمع خراطي�ش ذخرية مدفع من عيار 165 × 30
املخزون املحلي للقوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
وفقا لتقرير من �أع�ضاء جلنة اخلرباء التابعة للأمم فقط يف دارفور نف�سها ولكن خارج حدودها نظرا
ملم مت ت�صنيعها يف عام  2010من موقع القتال
بني القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFو�أفراد جي�ش املتحدة مت ت�سليم � 3998صاروخ جو� -أر�ض من طراز المتداد ال�صراع �إلى جنوب ال�سودان .ومتلك
حترير ال�سودان – العدالة  (SLA- Justice)58يف
( S8املالئم لال�ستخدام يف طائرات القوات امل�سلحة طائرات الهجوم اجلوي الأ�سا�سية يف ال�سودان،
وهي طائرات �سوخويMI- 24 25 -و ،مدى ق�صريا
تكماري (�شمال دارفور) .ويبدو انه قد مت �إطالقها ال�سودانية ) (SAFمن نوع �سوخوي 25 -القادمة
ن�سبيا بنطاق قتايل ي�صل �إلى  375كم و 160كم
من مركبة �أر�ضية .59وهناك �أدلة �أقل ح�سما ب�ش�أن
من رو�سيا البي�ضاء املوجودة يف دارفور) من رو�سيا
توريد الذخرية امل�ستخدمة يف دارفور بعد احلظر
البي�ضاء �إلى اخلرطوم يف ثالث عمليات ت�سليم جوي على التوايل .62و�أتاحت قدرة ال�سودان على نقلها
�إلى دارفور ب�صورة تنتهك احلظر ،و�صيانتها و�إعادة
عن طريق اجلو مثل �صواريخ  S5و S8امل�ستخدمة
على الأقل يف يناير /كانون الثاين وفرباير� /شباط
تزويدها هناك ،للقوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
ال�شكل  1ال�صناديق املحتوية على الأ�سلحة والذخرية �صينية ال�صنع التي مت العثور عليها يف
تنفيذ هجماتها اجلوية يف املناطق املجاورة جلنوب
ت�شاد ودارفور وجنوب كردفان2011 - 2007 ،
ال�سودان .63وعلى نحو جوهري ،مت توثيق �صواريخ
 S8من نف�س الإر�سالية يف الهجمات اجلوية للقوات
امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف �شرق دارفور والهجوم
بالقرب من قاعدة اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
) (SPLAيف مدينة الفرقة ،غرب بحر الغزال خالل
عام ( 2011انظر ال�صور يف ال�صفحة  .64)9ومل
تكن ال�صواريخ امل�ستخدمة يف تلك الهجمات من
نف�س النوع فقط بل ولها نف�س رقم ال�شحنة .ويف حني
ال ميكن حاليا �إلغاء احتمالية تق�سيم �شحنة واحدة
 )20-( 06تاريخ العقد على �صندوق ذخرية من عيار  39 × 7.62ملم
(�صينية على الأرجح) مت اال�ستيالء عليها من املعار�ضة الت�شادية بالقرب
بني وحدات �سالح اجلو ال�سوداين داخل وخارج
 )20-(10التاريخ على ال�صندوق املحتوي على ذخرية �صينية ال�صنع من
من �أب�شي ،ت�شاد يف نوفمرب .2007
عيار  108 × 12.7ملم مت العثور عليها يف تكماري� ،شمال دارفور يف مايو /دارفور ،فمن املرجح �أن نف�س الوحدات اجلوية
(امل�صدر)Sonia Rolley/AFP/Getty Images © :
�أيار .2011
للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) – (SAFالتي مت �إمداد
امل�صدر )(Africa Confidential (2012, Annexe VII
طائراتها من نوع �سوخوي 25 -يف الفرتة ما بني
عامي  20008و 2010ونقلها �إلى دارفور منذ عام
 2009يف خمالفة وا�ضحة حلظر الأ�سلحة الأممي،
قد مت ا�ستخدامها يف الهجمات اجلوية على �شمال
 )20(-10تاريخ العقد على ال�صندوق املحتوي على ذخرية �صينية
دارفور وجنوب ال�سودان .ويدعم هذا ال�سيناريو
ال�صنع من عيار  108×12.7ملم مت اال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة
�شهود عيان من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
ال�سودانية ) (SAFيف احلمرا ،جنوب كردفان يف يوليو /متوز .2011
 )20-(08تاريخ العقد على ال�صندوق املحتوي على ذخرية �صينية ال�صنع
(امل�صدر� :سري)
) (SPLAللهجوم اجلوي على مدينة الفرقة ،والذين
من عيار  108 × 12.7ملم مت اال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة
ال�سودانية ) (SAFيف احلمرا ،جنوب كردفان يف يوليو /متوز .2011
و�صفوا طائرات �سوخوي 25 -املهاجمة التابعة
(امل�صدر� :سري)
للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFمن جهة جنوب
دارفور.65
وبالتايل تو�ضح ال�صواريخ املتطابقة امل�ستخدمة يف
الهجمات اجلوية على كال جانبي احلدود الدارفورية
كيفية ت�أثري خمالفة حظر ال�سالح يف دارفور على
الأمن يف منطقة وا�سعة ،مما �سهل الهجمات لي�س
�صناديق ذخرية قدمية ( )1975-1974من عيار  39 × 7.62ملم حتمل فقط �ضمن دارفور بل ويف جنوب ال�سودان.
 )20-(08تاريخ العقد على ال�صندوق املحتوي على قاذفة قنابل �صينية
ال�سودانية عالمات �صينية مت اال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف وبالرغم من �شح التقارير حتى هذه ال�سنة ،ف�إن
ال�صنع من نوع  QLZ- 87مت اال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة
احلمرا ،جنوب كردفان يف يوليو /متوز  .2011الحظ نف�س هيكل ال�صناديق
الهجمات اجلوية للقوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
) (SAFيف احلمرا ،جنوب كردفان يف يوليو /متوز .2011
اجلديدة ( 2008و.)2009
(امل�صدر� :سري)
�سري)
(امل�صدر:
يف واليات بحر الغزال يف جنوب ال�سودان قد
www.smallarmssurveysudan.org
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الإطار  :2التاريخ يتكرر – تدفق �أ�سلحة القوات امل�سلحة ال�سودانية ( )SAFال�شائعة �إلى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وجنوب ال�سودان
ت�شري الأدلة الواردة يف هذا التقرير �إلى �أن موردي الأ�سلحة الدوليني الرئي�سيني لل�سودان ،مبن

فيهم رو�سيا ورو�سيا البي�ضاء وال�صني ،قد ا�ستمروا يف تزويد القوات امل�سلحة ال�سودانية ()SAF

بال�سالح رغم الأدلة الثابتة على نقل القوات امل�سلحة ال�سودانية ( )SAFلهذه الأ�سلحة ب�شكل
م�ستمر وغري قانوين �إلى دارفور .ومنذ مطلع عام  ،2011ظهرت العديد من نف�س �أنواع العتاد
والذخرية املوجودة بحوزة جميع اجلهات يف دارفور بني القوات املتناحرة يف جنوب كردفان
والنيل الأزرق وجنوب ال�سودان .وامل�صدر امل�شرتك املعروف ،كما يف دارفور ،هو خمزون القوات
امل�سلحة ال�سودانية ( )SAFوالذي ت�ستخدمه �إلى جانب وكالء احلرب التابعني لها ويتم اال�ستيالء
عليه من قبل مقاتلي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ( )SPLM - Nوحركة العدل
وامل�ساواة ( .)JEMوتُظهر �أوجه الت�شابه بني الأ�سلحة والذخرية امل�ستخدمة يف دارفور وجنوب
كردفان والنيل الأزرق وجنوب ال�سودان �أن التاريخ يكرر نف�سه .فتدفق الأ�سلحة الدولية �إلى
ال�سودان والذي غذى ب�شكل م�ستمر �صراع دارفور خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية هو من يعمل

ال�شكل  2مدافع هاون من عيار  85ملم و120
ملم غري معروفة املن�ش�أ غري �أنها تطابق
املدافع التي تعلن عنها ال�شركة ال�صناعية
67
الع�سكرية يف ال�سودان

املخزون ال�سابق لقوات الدفاع يف
بيبور ،جونقلي ،جنوب ال�سودان،
مت تفكيكها ما بني عامي 2007
و2008

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية
) (SAFالذي مت اال�ستيالء عليه
بالقرب من كرمك ،النيل الأزرق
يف �أكتوبر /ت�شرين الأول 2011

خمزون جي�ش حترير جنوب
ال�سودان الذي مت اال�ستيالء عليه
من قوات بيرت غاديت ،والية
الوحدة ،جنوب ال�سودان يف مايو/
68
�أيار 2011

حاليا على �إمداد ال�صراعات الأكرب على طول احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان.66
وتقدم اجلداول �أدناه �أمثلة على القوا�سم امل�شرتكة الدائمة .وهي حتدد � 3أنواع رئي�سية من
الأ�سلحة ،وهي من نف�س اجلهة امل�صنعة وذات تاريخ حديث ،مت حتديدها ب�شكل متكرر يف الفرتة
ما بني عامي  2006و 2011بحوزة القوات امل�سلحة ال�سودانية ( )SAFيف دارفور وجنوب كردفان
والنيل الأزرق؛ وبحوزة جماعات املتمردين يف دارفور وجماعات املتمردين الت�شاديني املوالية
للقوات امل�سلحة ال�سودانية ()SAF؛ وبحوزة اجلماعات امل�سلحة يف جنوب ال�سودان والتي حتارب
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( .)SPLAويو�ضح هذا الأمر (� )1أهمية الرقم ال�صغري ن�سبيا
ملوردي الأ�سلحة الدوليني �إلى ال�سودان ،والذين يوفرون بناء على ذلك الأ�سلحة جلميع �أطراف
ال�صراعات يف ال�سودان و(� )2أهمية امل�صدر املنفرد ،وهو القوات امل�سلحة ال�سودانية ()SAF
نف�سها ،يف توفري الأ�سلحة جلميع �أطراف هذه ال�صراعات.

ال�شكل  3قنابل من عيار  35ملم وقاذفات
قنابل من نوع  QLZ87من عيار  75ملم
متوافقة مع ال�صناعات ال�صينية

لوحظت مع قوات اجلبهة املتحدة
للتغيري الدميقراطي )(FUC
(متمردون ت�شاديون) ،غرب
دارفور يف عام 2006

مت اال�ستيالء عليها من قوات
احتاد قوى املقاومة )( (UFRالذي
دعمته يف حينها حكومة ال�سودان
) )(GoSيف غرب ت�شاد يف مايو/
�أيار 2009

مت اال�ستيالء عليها من القوات
امل�سلحة ال�سودانية ) ،(SAFجنوب
70
كردفان يف مايو� /أيار 2012

ذخرية ر�شا�شات عيار R 45 × 7.62

ال�شكل 4
�صينية ال�صنع حتمل عالمة الت�صنيع ""945
مت ت�صنيعها يف عام 2009

ا�ستخدمتها القوات امل�سلحة
ال�سودانية ) (SAFيف جنوب دارفور
يف يوليو /متوز 2010

لوحظ ا�ستخدامها من قبل
ميلي�شيات قوات الدفاع ال�شعبي
) (PDFيف �شمال دارفور يف مايو/
�أيار 2011

مت العثور عليها يف تكماري� ،شمال
دارفور يف مايو� /أيار 2011

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية
) (SAFالذي مت اال�ستيالء عليه،
كرنوي ،جنوب دارفور يف مايو/
�أيار 2009

مت اال�ستياء عليها من قوات جورج
اثور يف جونقلي يف �أبريل /ني�سان
2011
مت اال�ستيالء عليها من القوات
امل�سلحة ال�سودانية ) ،(SAFجنوب
كردفان يف عام 2011

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية
) (SAFالذي مت اال�ستيالء عليه،
جنوب كردفان يف يوليو/متوز 2011

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية
) (SAFالذي مت اال�ستيالء عليه،
جنوب كردفان يف مايو� /أيار
69
2012
امل�صدر :م�صادر �سرية ،با�ستثناء
ال�صور من كرنوي © جريوم
توبيانا
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مت اال�ستيالء عليها من القوات
امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف
احلمرا ،جنوب كردفان يف يوليو/
متوز 2011

امل�صدر:
(counter clockwise):
;© Daniel Pepper
;)UNSC (2009, para. 135
Africa Confidential (2012,

مت اال�ستيالء عليها من القوات
امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف
احلمرا ،جنوب كردفان يف يوليو/
متوز 2011

امل�صدر:
(top to bottom):
UNSC (2011, para. 52); Africa
;)Confidential (2012, Annexe II

;Annexe I); confidential

Small Arms Survey (2011,

confidential; confidential.

p. 4); confidential.

ال�صيانة واخلدمات وتعبئة الوقود لأ�صولها اجلوية.
وتظهر ال�صور من مطار نياال يف جنوب دارفور
يف �أواخر عام  2011وبديات عام  2012طائرة
�أنتونوف  26للنقل تابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية
) (SAFوطائرة �سوخوي 25 -للهجمات الربية تقوم
بالتزود بالوقود يف احلظرية الع�سكرية يف املطار عن
طريق �شاحنات �شركة برتونا�س النفطية املاليزية
�صواريخ  S8الحظتها جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة يف منطقة �شنقل
�صواريخ  S8من هجمة �شنتها طائرات �سوخوي 25 -بالقرب من قاعد
اململوكة للدولة .80وردا على هذا الدليل� ،أبلغت �شركة
اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف الفرقة يف غرب بحر الغزال،
طوباي يف مايو� /أيار ( 2011الحظ رقم ال�شحنة (.)68-89-86
جنوب ال�سودان يف  23فرباير� /شباط ( .2011مالحظة� :أرقام ال�شحنة يف برتونا�س م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية �أن �شركتها
امل�صدر(Africa Confidential, 2012, Annexe XI) :
التابعة "برتونا�س ماركتينج �سودان ليمتد )"(PMLS
ال�صورة الظاهرة ( )68-89-86معكو�سة).
(امل�صدر� :سري)
تقدم خدمات التزويد بالوقود يف مطار نياال وهو
ازدادت بحدة منذ �أبريل /ني�سان  ،2010عندما
خالل �شراء طائرتي �أنتونوف جديدتني من طراز
مطار مدين .وتدار اخلدمات من قبل �أفراد توظفهم
ترافقت املواجهات بالقرب من احلدود بني غرب
 26من اوكرانيا يف نوفمرب /ت�شرين الثاين 2009
�شركة برتونا�س ماركتينج �سودان ليمتد )(PMLS
75
بحر الغزال وجنوب دارفور بني اجلي�ش ال�شعبي
وفرباير� /شباط . 2010
على �أ�سا�س تعاقدي .لكن ال بد من الإ�شارة �إلى �أن
لتحرير ال�سودان ) (SPLAوقبيلة الرزيقات امل�سلحة ويت�ضمن اجل�سر اجلوي �إلى دارفور التابع للقوات
هيئة الطريان املدين ال�سودانية تتحكم من وقت
مع موجة من الهجمات اجلوية للقوات امل�سلحة
امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFظاهريا م�شغلي طريان
لآخر ب�إدارة اخلدمات ،وحتديدا خالل �أو�ضاع معينة
81
ال�سودانية ) (SAFو�صلت �إلى التم�ساح جنوبا ،والتي جتاري �سودانيني .فعلى �سبيل املثال ،تعرفت جلنة
ترى فيها �أنه من املنا�سب القيام بذلك .
يدعي م�س�ؤولو احلكومية املحلية �أنها �أ�سفرت عن
اخلرباء التابعة للأمم املتحدة يف عام 2007
و�أكد م�ص ّنع الطائرات االوكراين� ،شركة �أنتونوف،
 150قتيل .71وح�صلت املوجة الثانية من الهجمات
على �شركة عزة للنقل ،وهي �شركة طريان جتاري
�أي�ضا مل�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية �أنه قامت
اجلوية يف اجلزء ال�شمايل من بحر الغزال يف الفرتة �سودانية ،تقوم بت�سيري رحالت �إلى دارفور ل�صالح
خالل الفرتة ما بني عامي  2010و 2011ب�أداء
ما بني نوفمرب /ت�شرين الثاين  2010وفرباير/
القوات امل�سلحة ال�سودانية  .(SAF)76فقد ا�ستمرت
�أعمال يف مطار اخلرطوم من اجل "�إطالة العمر
�شباط  2011مبا يف ذلك الهجوم على الفرقة امل�شار طائرة  Il-76التابعة ل�شركة عزة ،والتي حتمل
اخلدمي" خلم�س طائرات �أنتونوف خم�ص�صة
الت�سجيل التجاري  ،ST-AZZبالعمل مبوجب
�إليه �أعاله �إ�ضافة �إلى هجمة جوية حظيت بتغطية
للنقل تتوافق �أرقام الذيل اخلا�ص بها جميعا مع
82
�إعالمية �أف�ضل على كري �آدم يف املنطقة احلدودية
�إ�شارات النداء اخلا�صة بالقوات امل�سلحة ال�سودانية الت�سجيالت امل�ستخدمة يف �سالح اجلو ال�سوداين .
) (SAFلي�س فقط يف ال�سودان ولكن يف غريه من
بني جنوب دارفور و�شمال بحر الغزال يف نوفمرب/
وقالت �شركة �أنتونوف �أن هذه الأعمال قد متت
الأماكن يف غرب �إفريقيا خالل عام  .2011ومت
ت�شرين الثاين  .2011وادعت القوات امل�سلحة
على �أ�سا�س العقود مع �شركة �سودانية وهي �شركة
ال�سودانية )� (SAFأن الهجوم الأخري كان ي�ستهدف
ت�صويرها �أي�ضا يف الفا�شر� ،شمال دارفور ،يف يناير /ال�سودان لهند�سة التكنولوجية الرئي�سية و�أن هذه
77
قافلة حركة العدل وامل�ساواة ) (JEMاملتجهة جنوبا
كانون الثاين . 2012
ال�شركة �أ�صدرت ت�أكيدا موثقا على التزامها ال�صريح
جنو جنوب ال�سودان .و�أخريا ،حدث موجة ثالثة من و�أخريا� ،أفاد تقرير للجنة اخلرباء التابعة للأمم
بقرارات جمل�س الأمن  1556و( 1591التي تفر�ض
املتحدة يف عام  2011عن �أول م�شاركة معروفة
الهجمات اجلوية يف دي�سمرب /كانون الأول 2011
حظر الأ�سلحة على دارفور) �إ�ضافة �إلى حقيقة
يف غرب بحر الغزال وحتديدا املناطق التي يدعي
مل�شغل طريان جتاري �أجنبي يف اجل�سر اجلوي التابع �أن كافة الطائرات التي تعود �إلى تلك ال�شركة �أو
ال�سودان �أنها ت�ؤوي مقاتلي حركة العدل وامل�ساواة
للقوات امل�سلحة ال�سودانية )� (SAFإلى دارفور .ووفقا تقوم بت�شغيلها مل ت�شارك �أبدا ولن ت�شارك يف �أي
) (JEMوجي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي
لأع�ضاء جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة ،خالل اعتداءات على واليات �شمال دارفور وجنوب دارفور
83
) (SLA- MMواجلماعات املتمردة الأخرى يف
الفرتة ما بني �أبريل /ني�سان ويونيو /حزيران  ،2011وغرب دارفور  .وذكرت تقارير جلنة اخلرباء
دارفور.72
قامت طائرة  Il-76تابعة ل�شركة �شحن جوي �أرمنية للأمم املتحدة التابعة �أن ثالث من هذه الطائرات
وهي �شركة  V-Berd Aviaبنقل �شحنات ،يقال
اخلم�س (ارقامها  7705و 7706و )7777حتت �إدارة
84
الدعم اللوج�ستي الع�سكري يف دارفور �أنها ت�ضمنت مركبات ،من اخلرطوم والأبي�ض �إلى
القوات امل�سلحة ال�سودانية يف دارفور .
ا�ستمرت القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف ت�سليم دارفور مبوجب عقد مع وزارة الدفاع ال�سودانية،
ومبا �أن احلظر الأممي ال يغطي جميع ال�سودان،
وكانت تطري مبوجب �إ�شارات النداء الع�سكرية
فقد متكنت احلكومة ال�سودانية من �إن�شاء مرافق
املعدات والأفراد واملواد الأخرى جوا من اخلرطوم
78
والأبي�ض �إلى مطارات عوا�صم والية دارفور .73ويعمل ال�سودانية  .و�أفادت جلنة اخلرباء التابعة للأمم
حملية ل�صيانة و�إ�صالح الطائرات مت تطويرها
املتحدة عن طائرة � Il-76أجنبية ثانية تقوم بتفريغ بالكامل ب�شكل قانوين خالل ال�سنوات الأربع
هذا اجل�سر اجلوي �إلى دارفور ب�شكل جزئي من
حمولة للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف دارفور الأخرية مب�ساعدة �أجنبية .ويقوم م�صنع �صافات
خالل ا�سطول القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
يف دي�سمرب /كانون الأول  2011غري �أن اللجنة مل
للطريان ب�صيانة طائرات �أنتونوف ومروحيات
من طائرات �أنتونوف البي�ضاء املخ�ص�صة للنقل
79
ت�ستطع حتديد امل�شغل .
النقل الع�سكرية من نوع  ،Milوقد مت افتتاح امل�صنع
من طراز  24و 26و ،32والتي تعمل مبوجب خليط
وت�ستطيع القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
بالقرب من اخلرطوم يف عام  2006ولكنه عمل
من ال�سجالت التجارية والع�سكرية والتي ُي�ستخدم
بع�ضها �أي�ضا للق�صف اجلوي .74وكما هو م�شار �إليه �أي�ضا الو�صول �إلى �أ�صول وخدمات حلقة �أكرب من
بكامل طاقته الت�شغيلية يف عام  2009ح�سبما تفيد
ال�شركات التجارية ال�سودانية والأجنبية من �أجل
التقارير .85وتقول هيئة الت�صنيع احلربي )(MIC
�أعاله ،تفيد التقارير عن تو�سعة هذا الأ�سطول من
www.smallarmssurveysudan.org
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ال�سودانية التابعة للدولة �أن م�صنع �صافات "واحد
من م�شاريع الهيئة اال�سرتاتيجية لتزويد القوات
امل�سلحة بالقدرات احلربية الالزمة لتمكنيها
من �أداء واجباتها" .86ووفقا للوكيل العام ل�شركة
�صافات ،وهي �شركة طريان مقرها يف ال�شارقة
تدعى �شركة الأميال خلدمات الطريان (�شركة
منطقة حرة) (وهي جزء من جمموعة جتارية
مقرها الإمارات ت�سمى  ،87)VBA Incomeفقد
مت �إن�شاء امل�صنع بالتن�سيق مع حكومة ال�سودان
) (GoSو�شركات �أجنبية ت�شمل م�صنع نوفو�سبري�سك
لإ�صالح الطائرات ) (NARPالرو�سي ،واملرخ�ص
منذ عام  2008من قبل هيئة ترخي�ص �صيانة
الطائرات يف رو�سيا للقيام ب�صيانة جمموعة
من مروحيات  Milالرو�سية املخ�ص�صة للنقل يف
اخلرطوم .88واخربت �شركة الأميال م�شروع م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية �أنها و�شركة " VBA Incomeال
عالقة لهما ب�أي طريان ع�سكري �أو طائرات من النوع
الع�سكري �أو خدماتها الفنية �أو �إ�صالحها .وتعمل
�شركتنا فقط يف الطريان املدين .وجميع املروحيات
التابعة لنا موجودة على من�صات مدنية وتعمل بناء
على معايري الطريان املدين يف رو�سيا با�ستخدام
معدات �صافات ال غري .89وح�سبما ورد يف خطاب
تفوي�ض من �شركة �صافات ،مت تعيني �شركة الأميال
�أي�ضا كوكيل عام ل�شركة �صافات يف عام  2008يف
ال�سودان و�إفريقيا وال�شرق الأو�سط ل�صيانة و�إ�صالح
�أي نوع من املروحيات رو�سية ال�صنع.90

للموردين الدوليني (احلكوميني والتجاريني) بتقدمي املالحظات

الأ�سلحة وامل�ساعدة �إلى حكومة ال�سودان )(GoS

ب�شكل قانوين متاما بالرغم من الدليل الوا�ضح على
�أن حكومة ال�سودان ) (GoSتنقل الأ�سلحة ب�شكل
�سريع وم�ستمر �إلى دارفور .وتفاقم النطاق املحدود
للحظر ب�سبب االفتقار الوا�ضح للجهود احلثيثة من
طرف الدول املوردة لل�سالح ،والتي ا�ستمرت منذ
عام  2009بتوريد ال�سالح �إلى اخلرطوم " -املورد"
الرئي�سي لإمدادات ال�سالح �إلى جميع اجلهات يف
�صراعات ال�سودان – بالرغم من الدليل الوا�ضح
على انتهاك اتفاقيات امل�ستخدمني النهائيني ب�شكل
م�ستمر .وخالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،ا�ستطاع
ال�سودان �أي�ضا زيادة قدرته على االحتفاظ بالأ�صول
اجلوية الع�سكرية واللوج�ستية امل�ستخدمة يف انتهاك
قرار الأمم املتحدة حول دارفور واملحافظة عليها،
وهي قدرة تدعمها ال�شركات ال�سودانية والأجنبية
بطريقة قانونية متاما .ومل يعدل احلظر ب�شكل
ملحوظ من �سلوك �أطراف ال�صراع عموما ،والذين
ا�ستمروا يف تكرار نف�س الأ�ساليب والتقنيات التي
�صاغت ال�صراع منذ اندالعه.91
ويعود تباط�ؤ جمل�س الأمن يف تطبيق �أو تعديل �أو
تو�سيع نظام العقوبات جزئيا �إلى االفتقار �إلى
الإجماع حول ال�سودان عموما ،وعلى نطاق العقوبات
و�شرعيتها وفاعليتها خ�صو�صا .لكن ال ميكن
اعتبار االفتقار �إلى الإجماع حول ال�سودان م�س�ؤوال
بالكامل عن هذا امل�أزق .ف�أنظمة العقوبات ذات
احل�سا�سية ال�سيا�سية نف�سها – كتلك املطبقة على
اخلال�صة
كوريا ال�شمالية و�إيران� -أ�صبحت �أ�شد و�أكرث �شمولية
منذ عام  ،2009ا�ستمرت جميع اجلهات يف �صراع
خالل هذه الفرتة .لكن يبدو �أن عقوبات دارفور
دارفور باحل�صول على املوارد الع�سكرية .ومت انتهاك ح�سا�سة جدا ليتم التو�صل الى اتفاق دون �إرادة
حظر الأ�سلحة الأممي لعام  2005ب�شكل علني وم�ستمر �سيا�سية قوية ،وحتديدا بالنظر �إلى �أن ع�ضوين من
ودون عواقب .ومت نقل الأ�سلحة ال�صغرية والذخرية
الأع�ضاء اخلم�سة دائمي الع�ضوية ما�ضون يف تزويد
والأ�سلحة اخلفيفة والأ�سلحة الكبرية �إلى دارفور
ال�سودان بال�سالح الذي مت الإ�شارة ب�شكل متكرر �إلى
ب�شكل م�ستمر ومت ا�ستخدامها يف �إطالة ال�صراع
ا�ستخدامه يف دارفور .وال تزال نتائج هذه الورطة
بطرق كان من امل�ؤمل �أن مينعها احلظر .وعلى نحو
الدبلوما�سية وا�ضحة يف دارفور وجنوب ال�سودان
مماثل ،ا�ستمرت احلكومة ال�سودانية يف نقل الطائرات املجاور .وما مل يتم اتخاذ �إجراءات تطبق ب�صورة
الع�سكرية امل�شرتاة حديثا �إلى دارفور وا�ستخدامها يف فاعلة وم�ؤثرة احلظر القائم �أو تو�سع نطاقه لي�شمل
املخالفات الروتينية حلظر جمل�س الأمن لعام 2005
ال�سودان ب�أكمله ،فمن الأرجح �أن ي�ستمر الو�ضع
حول "الطريان الع�سكري الهجومي".
الراهن .و�سي�ستمر ال�سالح واملواد الع�سكرية الأخرى
وبالرغم من �إخفاقه -املوثق يف تقارير متعاقبة
بالتدفق من موردي اخلرطوم الدوليني �إلى دارفور،
للجنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة حول ال�سودان مما ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إلى جتديد خمزون
�إ�ضافة �إلى الأدلة املن�شورة من م�شروع م�سح الأ�سلحة القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFووكالء احلرب
التابعني لها وقوات التمرد يف دارفور .ونظرا �إلى
ال�صغرية ومنظمة العفو الدويل وامل�صادر غري
احلكومية الأخرى – مل يح�صل �سوى تعديل طفيف انخراط هذه القوى حاليا يف �صراع �أكرب خارج
دارفور على طول حدود ال�سودان اجلنوبية املتنازع
على حظر الأ�سلحة على دارفور منذ عام .2005
عليها ،تبدو العقوبات احلالية ونظام التطبيق بال
فنطاقه اجلغرايف املحدود ،الذي يغطي واليات
ت�أثري �أكرث من �أي وقت م�ضى.
دارفور فقط� ،سمح خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية
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ي�ستند هذا التقرير �إلى العمل امليداين الذي مت
�إجرا�ؤه يف املناطق احلدودية بني جنوب ال�سودان/
دارفور ووالية الوحدة /جنوب كردفان يف الفرتة
ما بني نوفمرب /ت�شرين الثاين  2011وفرباير/
�شباط  2012وعلى البحوث املكتبية واملقابالت خارج
ال�سودان.

1.1للتقارير ال�شهرية عن عملية ال�سالم يف دارفور منذ مايو/
�أيار  ،2006راجع تقرير م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
(2012ب)
2.2م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ()2009
3.3غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات )37-13
4.4غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحة )24
5.5توبيانا ()2011
6.6غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات )81-69
7.7للمزيد عن هذه امل�صادر ،راجع افريكا كونفيدن�شال (،2012
الفقرات )39-11؛ غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات
)37-13
8.8للح�صول على ملخ�ص ،راجع تقرير لوي�س (،2009
ال�صفحات )52-545
9.9تقرير لوي�س ( ،2009ال�صفحة  ،75املالحظة )82
1010جمل�س الأمن الدويل ()2004
1111االحتاد الإفريقي ()2004
1212نتيجة للأحكام اجلديدة ب�ش�أن عمليات نقل الأ�سلحة ،ت�ضمن
نظام العقوبات الأممي �إعفاءات حمتملة حلركة املعدات
حتت �إ�شراف قوات الأمن الوطنية ال�سودانية؛ وال بد من
�إخطار جلنة العقوبات م�سبقا واحل�صول على موافقتها على
عمليات النقل هذه (جمل�س الأمن الدويل� 2005 ،أ ،الفقرة
�( 3أ))
1313جمل�س الأمن الدويل ()2005
1414جمل�س االحتاد الأوروبي ()2005 ،2004 ،1994
1515جمل�س االحتاد الأوروبي ( .)2005ت�شبه �إجراءات االحتاد
الأوروبي �أحادية اجلانب �ضد ال�سودان ككل الإجراءات
�أحادية اجلانب التي فر�ضتها الواليات املتحدة يف عام 1997
ومت جتديدها يف عام ( 2011الواليات املتحدة)1997 ،
1616جمل�س الأمن الدويل ()2006
1717جمل�س الأمن الدويل (�2010أ)
1818توبيانا ()2011
1919مقابالت امل�ؤلف مع �أفراد حركة العدل وامل�ساواة )،(JEM
جوبا وراجا ،جنوب ال�سودان ،دي�سمرب/كانون الأول 2011
2020جمل�س الأمن الدويل ( ،2007الفقرة  ،)82جمل�س الأمن
الدويل ( ،2008الفقرات  ،)225-206جمل�س الأمن
الدويل ،الفقرة  ،)82جمل�س الأمن الدويل ( ،2011الفقرات
)54-46
2121جمل�س الأمن الدويل ( ،2007الفقرة  ،)82جمل�س الأمن
الدويل ( ،2008الفقرات  ،)225-206جمل�س الأمن
الدويل ،الفقرة  ،)82جمل�س الأمن الدويل ( ،2011الفقرات
)54-46
2222جمل�س الأمن الدويل (2012ب ،الفقرات )126-120
2323تقرير نو�ستري ()2012
�2424سودان تربيون ()2011
2525مقابلة مع ع�ضو يف حركة العدل وامل�ساواة ) ،(JEMلندن25 ،
نوفمرب/ت�شرين الثاين  ،2011مقابلة مع �أفراد جي�ش حترير
ال�سودان – العدالة ) ،(SLA-Justiceجوبا 10 ،دي�سمرب/
كانون الأول ،الديلي تلغراف ()2011؛ رويرتز ()2011
2626جمل�س الأمن الدويل ( ،2012الفقرة )105
2727مقابالت مع ثالثة من كبار عنا�صر حركة العدل وامل�ساواة
) ،(JEMجوبا ،دي�سمرب/كانون �أول  2011وفرباير�/شباط
 .2012للمزيد من التفا�صيل ،راجع غراميزي وتوبيانا
( ،2012ال�صفحة )52
2828غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحة )52
2929توبيانا ( ،2011ال�صفحات )60-58
3030غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات)69-61
3131غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات )75-69
3232غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات )54-53
3333مقابالت مع �أفراد يف حركة العدل وامل�ساواة ) (JEMجي�ش
حترير ال�سودان -العدالة ) (SLA-Justiceجي�ش حترير
ال�سودان -املتحدة ) (SLA-Unitedوجي�ش حترير ال�سودان
– ميني ميناوي ) (SLA-MMوجي�ش حترير ال�سودان  -عبد
الواحد حممد النور ) ،(SLA-AWجوبا وراجا ،دي�سمرب/

كانون الأول  2011وفرباير� /شباط 2012
3434افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرات  ،56-44امللحق )8-1
3535مالحظات و�صور ملركبات القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
يف دارفور وغرب بحر الغزال يف تواريخ خمتلفة2011 ،
3636مالحظات و�صور من �شمال وجنوب وغرب دارفور يف تواريخ
خمتلفة
3737منظمة العفو الدويل ()2006
3838منظمة العفو الدويل ( ،)2006جمل�س الأمن الدويل
()2009
3939افريكا كونفيدن�شال ( ،2012امللحق )1
4040مقابالت مع ممثلي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال ) (SPLAM- Nوخمتلف حركات دارفور ،جوبا وراجا،
دي�سمرب /كانون الأول  2011وفرباير� /شباط  .2012للمزيد
من التفا�صيل حول خمتلف الأ�ساليب يف �صراعات دارفور
املختلفة والتوترات التي �أوجدتها هذه ال�صعوبات التكتيكية
�ضمن اجلبهة الثورية ال�سودانية ) ،(SRFراجع غراميزي
وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات )76-69
4141من اال�ستثناءات الهامة بالن�سبة لتوازن كثافة النريان بني
القوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFووحدات املتمردين املقاتلة
ظهور مركبات مدرعة خالل عام  2011ت�ستخدم يف القتال
وحتديدا من مركبات امل�شاة من نوع  BTR-80Aمن النوع
امل�ستورد من رو�سيا البي�ضاء يف عام ( 2004منظمة العفو
الدويل ،2012 ،ال�صفحة  .)22ومت ت�صوير مركبات مدرعة
�أخرى  ،وحتديدا دبابات  ،55من قبل جلنة اخلرباء التابعة
للأمم املتحدة يف ثكنات القوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
خالل عام ( 2009جمل�س الأمن الدويل )2009 ،غري �أن مل
يتم توثيق ا�ستخدامها
4242جمل�س الأمن الدويل ( ،2011ال�صفحات )33-29؛ جمل�س
الأمن الدويل (�2012أ) ،افريكا كونفيدن�شال (،2012
الفقرة )130
4343منظمة العفو الدويل ( ،2012ال�صفحة )18
4444منظمة العفو الدويل ( ،2012ال�صفحة  )18جمعية الطريان
الهولندية ،قاعدة بيانات النقل ال�سوفياتية (www.
 )scamble.nl/sovdb.htmيف  20مايو� /أيار  ،2012حيث
مت جتميع تقارير جمهولة من مراقبي الطريان يف ال�سودان.
وتبدو �أرقام الذيل الت�سل�سلية لطائرات  MI-24ال�سودانية
متوافقة مع تواريخ امداداتها
4545العديد من تقارير �شهود العيان من املراقبني يف ال�سودان
واملناطق احلدودية بني دارفور وجنوب ال�سودان2011 /
و2012؛ مالحظات عن قنابل و�شظايا مل تنفجر يف
�شمال بحر الغزال /جنوب دارفور ووالية الوحدة (جنوب
ال�سودان) ،دي�سمرب /كانون الأول  2011وفرباير� /شباط
2012
4646افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرات  .)141-137مل تتم
الإجابة على طلبات م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية للتعليق
املر�سلة �إلى �شركة مريديان وا�سترييا�س كومري�شال ا�س .ايه.
يف وقت الإ�صدار
4747جمل�س الأمن الدويل ( ،2007الفقرات )86-84
-484848جمل�س الأمن الدويل ( ،2011الفقرة  ،)81افريكا
كونفيدن�شال ( ،2012الفقرات )129-128
4949افريكا كونفيدن�شال  ،02012الفقرات  .)164-151مت
ت�صوير طائرات �سوخوي 25 -يف دارفور وهي حتمل قاذفتني
من نوع  B-8M1لإطالق �صواريخ  S8جو – �أر�ض من عيار
 88ملم وقاذفات  UB-32لإطالق �صواريخ  S5من عيار 75
ملم (منظمة العفو الدويل /،2012 ،ال�صفحة )19
5050منظمة العفو الدويل ( 2012ال�صفحات  ،)10-9افريكا
كونفيدن�شال ( ،2012الفقرات )164-148
�5151سجل الأمم املتحدة للأ�سلحة التقليدية ،تقرير رو�سيا
االحتادية لعام � ،2004صورة م�أخوذة يف  28دي�سمرب /كانون
الأول  ،2011و�شاهدها امل�ؤلفان
5252للمزيد من التفا�صيل عن �أ�ساليب تعريف وتتبع الأ�سلحة التي
ي�ستخدم م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري )،(HSBA
راجع http://smallarmssurveysudan.org/facts-
figures-weapons-tracing-desk.php

5353تتبع �أرقام العقود منط موحدا .فعلى �سبيل املثال ،كان
�صندوق الذخرية من عيار  39 × 7.62ملم الذي مت
التعرف عليه يف �شرق ت�شاد يف عام  2007يحمل رقم العقد
 06XSD14B0921STC/SUمما ي�شري �إلى عقد )20-(06
مع مركز ال�سودان الفني ) (STCيف ال�سودان
5454تقرير لوي�س (� .)2009صورة التقطتها �سونيا رويل لوكالة
فران�س بر�س� /صور غيتي
5555افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرة � ،)47صورة احلمرا من
م�صدر خا�ص
5656تقرير لوي�س (� .)2009صندوق الذخرية الذي مت ت�صويره

يف مركبة تابعة مليلي�شيا يقودها حممد حمدان يف دارفور،
فرباير� /شباط ( 2008انريبورتد وورلد .)2008 ،للح�صول
على مزيد من التفا�صيل حول جممع الريموك ال�صناعي
) ،(YICراجع تقرير لوي�س (� ،2009صفحة )33
5757جمل�س الأمن الدويل ( ،2011الفقرة )58
5858جي�ش حترير ال�سودان – العدالة ) (SLA- Justiceجمموعة
من�شقة من جي�ش حترير ال�سودان – ميني ميناوي (SLA-
) MMالذي وقع �سابقا اتفاق ال�سالم ال�شامل يف عام
 2006وبالتايل ابقى على �سلطته ،مبوافقة على م�ض�ض من
اخلرطوم ،على �أجزاء كبرية من �شرق دارفور .وكان القائد
الع�سكري الرئي�سي جلي�ش حترير ال�سودان – العدالة (SLA-
) Justiceعلي عبد اهلل كاربينو م�ستقرا يف �شنقل طوباي
خالل �أواخر عام  2010و�أوائل عام  .2011و�شكلت جمموعة
كاربينو جزء من ائتالف حركة التحرير والعدالة )(LJM
امل�شاركة يف مفاو�ضات الدوحة خالل هذه الفرتة ،غري �أن
جي�ش حترير ال�سودان – العدالة ) (SLA- Justiceترك
حركة التحرير والعدالة ) (LJMمن حينها ويتفاو�ض حاليا
لالن�ضمام �إلى حتالف اجلبهة الثورية ال�سودانية )(SRF
5959افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرة  57وامللحق )9
6060افريكا كونفيدن�شال ( ،2012امللحق )11-10
6161افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرة  104وامللحق )13
6262تقرير غوردون وداويز ()2004
6363يف �إحدى الهجمات اجلوية للقوات امل�سلحة ال�سودانية )(SAF
على منطقة تقع يف �أق�صى �شرق يف جنوب ال�سودان ،يف
بروخونا يف � 15أبريل  ،2012مت ا�ستخدام طائرات MIG-29
ذات مدى اطول ،رمبا نظرا لعدم توفر القواعد اجلوية
للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFالتي تقع �ضمن نطاق
طائرات �سوخوي  25-على عك�س املناطق املحاذية لدارفور.
�صور من م�صدر خا�ص �شاهدها امل�ؤلف.
�6464صور �سرية من غرب بحر الغزال ح�صل عليها م�شروع م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية ،افريكا كونفيدن�شال ( ،2012امللحق )11
6565مقابلة مع �ضباط ا�ستخبارات ع�سكرية يف اجلي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) (SPLAيف راجا ،جنوب ال�سودان،
دي�سمرب /كانون الأول 2011
6666للمزيد من التفا�صيل حول م�صادر الأ�سلحة للجماعات
امل�سلحة يف جنوب كردفان والنيل الأزرق وجونقلي و�أعايل
النيل ،راجع تقارير التتبع اخلا�صة مبكتب تتبع الأ�سلحة
والذخرية التابع مل�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري
يف ال�سودان وجنوب ال�سودان ) (HSBAعلى املوقع التايل
http://smallarmssurveysudan.org/facts-figuresweapons-tracing-desk.php

6767مت حتديد مدافع هاون من عيار  60ملم من نف�س الهيكل
واملن�ش�أ الظاهري يف هجليج ،جنوب كردفان ،ومت م�صادرتها
من خمازن القوات امل�سلحة ال�سودانية )( (SAFم�سح
الأ�سلحة ال�صغرية2012 ،ج)
6868للمزيد التفا�صيل حول هذه الأ�سلحة ،راجع تقرير م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية (�2012أ)
6969للمزيد التفا�صيل حول هذه الأ�سلحة ،راجع تقرير م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية (2012د)
7070للمزيد التفا�صيل حول هذه الأ�سلحة ،راجع تقرير م�سح
الأ�سلحة ال�صغرية (2012د)
7171غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحة )66
7272غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات  59و)68-56
7373افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرات  ،)127-17جمل�س
الأمن الدويل (�2012أ ،الفقرة )94
7474راجع مثال حالة طائرة �أنتونوف  32بت�سجيل  ST-EIBيف
افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرة )77
7575افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرات )142-135
7676جمل�س الأمن الدويل ( ،2007الفقرات )103-97
7777ر�سالة بريد �إلكرتوين من م�صدر طريان يف  6مار�س ،2012
توجد ال�صور التي مت التقطاها يف  26يناير /كانون الثاين
 2012يف الفا�شر يف امللف.
7878افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرات )142-135
7979جمل�س الأمن الدويل (�2012أ)
8080ال�صور امل�أخوذة يف  28دي�سمرب /كانون الأول  2011و17
�أبريل /ني�سان  .2012وقالت جلنة اخلرباء التابعة للأمم
املتحدة �سابقا �أن حركة الوقود النفاث املخ�ص�ص للأغرا�ض
الع�سكرية �إلى دارفور متثل خمالفة حلظر ال�سالح وانه يتعني
على كافة الدول منع بيع وتوريد الوقود الع�سكري من قبل
مواطنيها �أو يف مناطقها �إلى �أطراف ال�صراع يف دارفور:
جمل�س الأمن الدويل ( ،2007الق�سم د)
8181ر�سالة بريد �إلكرتوين من �شركة برتونا�س �إلى م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية يف � 3أغ�سط�س� /آب 2012
8282خطاب من �شركة �أنتونوف �إلى م�سح الأ�سلحة ال�صغرية يف 2

�أغ�سط�س� /آب 2012
8383خطاب من �شركة �أنتونوف �إلى م�سح الأ�سلحة ال�صغرية يف 2
�أغ�سط�س� /آب 2012
8484بالن�سبة للطائرة التي حتمل رقم الذيل  7706العاملة يف نياال
خالل عام  ،2011راجع افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرة
 143وامللحق  ،)26بالن�سبة للطائرات التي حتمل �أرقام
الذيل  7705و 7777العاملة يف دارفور خالل عام ،2008
راجع جمل�س الأمن الدويل ( ،2008الفقرة )96
8585افريكا كونفيدن�شال ( ،2012الفقرة  ،)145وكالة االنباء
ال�سودانية �سونا ( .)2009ل�صيانة طائرات �أنتونوف 26
ومروحيات النقل من نوع  MI-17امل�سجلة ع�سكريا والتابعة
للقوات امل�سلحة ال�سودانية ) (SAFيف م�صنع ال�صافات ،راجع
ال�صور غري امل�ؤرخة على املوقع http://www.safatavia.
com/english/index.php?option=com_phocag
allery&~view=categoryid=5:transport-aircraftmaintenancecenter&Itemid=85
8686املوقع الإلكرتوينhttp://web.archive.org/ :
web/20081225074938/http://www.mic.sd/
 english/orgization.htmامل�ؤرخ يف 2007
8787املوقع االلكرتوين http://www.vba.ae/main/al-amyal/
 safatمت الدخول يف � 3سبتمرب /ايلول  ، ،2012امل�ؤمتر

الإفريقي ال�سوداين.2008 ،
�8888شهادة رقم  2020081043امل�ؤرخة يف  24يناير /كانون
الثاين  2008وملحق ال�شهادة يف امللف
8989ر�سالة بريد الكرتوين من املدير العام ل�شركة �أميال للطريان
�إلى م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية يف  24يوليو /متوز
2012
9090امل�ؤمتر االفريقي ال�سوداين ()2008
9191افريكا كونفيدن�شال ( ،)2012لين�ش ( .)2012للمزيد
من التفا�صيل حول عمل نظام عقوبات الأم املتحدة ،راجع
غراميزي وتوبيانا ( ،2012ال�صفحات )43-41
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ال�سودان م�شروع ًا ميتد على عدة �سنوات يديره م�شروع م�سح الأ�سلحة
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