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م�سح أ
ال�سلحة ال�صغيرة

�إن م�سح أال�سلحة ال�صغرية عبارة عن م�رشوع بحثى م�ستقل داخل معهد الدرا�سات العليا للدرا�سات
الدولية فى جنيف – �سوي�رسا .ويعمل كم�صدر رئي�سى لال�ستعالمات العامة عن جميع �أوجه أال�سلحة
ال�صغرية وكمركز م�صدرى للحكومات و�صناع ال�سيا�سة والباحثني والن�شطاء.
ويتلقى امل�رشوع ،الذى ت أ��س�س فى عام  ،1999امل�ساندة من وزارة اخلارجية الفيدرالية ال�سوي�رسية
وامل�ساهمات امل�ستدمية �أو احلالية من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا و�أملانيا وهولندا والرنويج
وال�سويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة .كما ي�شعر امل�رشوع باالمتنان للدعم ال�سابق واحلاىل
املخ�ص�ص للم�رشوع الذى تلقاه من �أ�سرتاليا والدمنارك ونيوزيلندا .كما جاء متويل �آخر من برنامج
المنائى ومعهد أالمم املتحدة لبحوث نزع ال�سالح و�شبكة جنيف أالكادميية الدولية
أالمم املتحدة إ
ومركز جنيف الدوىل إلزالة أاللغام أ
الن�سانية .ويتعاون م�رشوع م�سح أال�سلحة ال�صغرية
للغرا�ض إ
مع معاهد لبحوث ومنظمات غري حكومية فى العديد من الدول منها الربازيل وكندا وجورجيا
و�أملانيا والهند و�إ�رسائيل أ
والردن وكينيا والرنويج ورو�سيا االحتادية وجنوب �أفريقيا و�رسيالنكا
وال�سودان وال�سويد وتايالند واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
Small Arms Survey
Graduate Institute of International Studies
Avenue Blanc 47
1202 Geneva
Switzerland
هاتف 0041229085777 :
فاك�س0041227322738 :
بريد �إلكرتونى:
smallarm@hei.unige.ch
عنوان الكرتونى:
www.smallarmssurvey.org
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الدنى أ
تقييم الحد أ
للمن الب�شرى

تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى هو عبارة عن م�رشوع بحثى ميتد على فرتة عامني (-2005
أ
 )2007يديره م�سح ال�سلحة ال�صغرية .وقد مت تطويره بالتعاون مع وزارة اخلارجية الكندية،
المنائى ،وطائفة وا�سعة من ال�رشكاء
وبعثة أالمم املتحدة فى ال�سودان ،وبرنامج أالمم املتحدة إ
من املنظمات غري احلكومية الدولية وال�سودانية .ومن خالل العمل بهمة ون�شاط فى �إنتاج ون�رش
البحوث التجريبية جيدة التوقيت ،ي�سعى م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى �إىل دعم عمليات
الدماج ،و�إ�صالح القطاع أالمنى والتدخالت الرامية للحد
نزع ال�سالح ،وت�رسيح املقاتلني و�إعادة إ
من أال�سلحة من �أجل تعزيز أالمن.
ويجرى تنفيذ م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى على يد فريق متعدد التخ�ص�صات ي�ضم
�أخ�صائيني �إقليميني فى أالمن وال�صحة العامة .ويقوم الفريق با�ستعرا�ض التوزيع الكافى للعنف
امل�سلح فى جميع �أنحاء ال�سودان ويقدم امل�شورة ذات ال�صلة بال�سيا�سات ملعاجلة انعدام أالمن.
و�أوراق العمل التى ي�صدرها م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى عبارة عن تقارير �سهلة
الجنليزية والعربية .و�سوف تركز التقارير التالية
اال�ستخدام عن �أن�شطة البحث اجلارية باللغتني إ
على ت�شكيلة من الق�ضايا ،منها �إيذاء ال�ضحايا ،وال�صور املدركة أ
للمن ،واجلماعات امل�سلحة،
ترتيبات أالمن املحلية .كما ي�صدر امل�رشوع �أي�ضا مذكرات خمت�رصة عن الق�ضايا.
وتدعم م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى منظمة ال�شئون اخلارجية والتجارة الدولية الكندية،
وجممع منع ال�رصاعات العاملية بحكومة اململكة املتحدة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال:
كلري ماك �إيفوى
من�سق م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى ،منظمة م�سح أال�سلحة ال�صغرية
اللكرتونى
العنوان والربيد إ
mcevoy@hei.unige.ch
)�إ�ضغط على رابط ال�سودان( www.smallarmssurvey.org
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نبذة عن الم�ؤلف

جون يوجن �أكادميى كندى و�صل �إىل ال�سودان للمرة أالوىل فى عام  1986ليعمل ك�صحفى لدى
�صحيفة «�سودان تاميز» و�أقام هناك ملدة ثالث �سنوات .ثم عاد �إىل كندا و�أمت درا�سته للح�صول على
درجة الدكتوراة فى العلوم ال�سيا�سية من جامعة �ساميون فريزر ،حيث يعمل حاليا كم�ساعد باحث
لدى معهد درا�سات احلكم.
وقد ق�ضى يوجن معظم الت�سعينيات فى �إثيوبيا ك أ��ستاذ فى جامعة �أدي�س �أبابا وكان يجرى بحوثا
ميدانية فى جماالت الفيدرالية العرقية أ
الريرتية .ثم عمل
الثيوبية إ
والحزاب ال�سيا�سية واحلرب إ
مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية فى �أدي�س �أبابا كم�ست�شار حول عملية ال�سالم ال�سودانية .وقد
اليجاد
غادر �أدي�س �أبابا �إىل نريوبى وكلف بالعمل كم�ست�شار لل�سفري دانيال مبويا – مبعوث �أمانة إ
لل�سالم فى ال�سودان .وبعد �أن توىل من�صب رئي�س حتليل املعلومات لوكالة �أنباء أالمم املتحدة
(ايرين) فى نريوبى عمل كمراقب مع فريق مراقبة حماية املدنيني فى ال�سودان والذى �أن�شئ م�ؤخرا.
وتلى هذا عمله ملدة �سنتني مع جلنة وقف �إطالق النار التابعة لالحتاد أالفريقى.
ومنذ تركه فريق مراقبة حماية املدنيني فى ت�رشين أالول� /أكتوبر � ،2004أقام يوجن فى اخلرطوم
حيث يعمل كم�ست�شار م�ستقل ويجرى بحثا �أكادمييا فى جماالت ال�سالم أ
القليمية.
والمن والعالقات إ
وقد ن�رش يوجن كتابا واحدا – ثورة الفالحني فى �إثيوبيا (مطبوعات جامعة كامربيدج )1997 -
– ون�رش له الكثري من املجاالت أالكادميية .وتناولت معظم �إ�صداراته أالخرية قوات دفاع جنوب
ال�سودان وحتليل التفاق ال�سالم ال�شامل ونظرة على �إرث جون قرنق وا�ستعرا�ض لتداعيات ال�رصاع
القليمى.
فى �رشق ال�سودان على أالمن إ
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�شكر وتقدير

يتوجه امل�ؤلف بال�شكر للدكتورة �سارة بانتوليانو الباحثة الزميلة مبجموعة ال�سيا�سة الإ ن�سانية
فى معهد التنمية ملا وراء البحار ،التى تر�أ�س ال�سلطة الأ كادميية فى �رشق ال�سودان على تعليقاتها
املفيدة وامل�شجعة.



م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل 3

لـ HSBA

Small Arms Survey HSBA Working Paper 3

موجز

ل�سنوات عديدة ان�صب تركيز املجتمع الدوىل على احلرب الأ هلية فى جنوب ال�سودان� ،إال �أن �أو�ضاع
التهمي�ش واال�ستياء التى حركت هذا ال�رصاع كانت موجودة �أي�ضا فى �رشق البالد .وبينما حترك
املن�شقون فى اجلنوب ب�رسعة ل�شن مترد م�سلح وتبعهم بعد ذلك متمردو الغرب ،ف�إن نظرائهم فى
ال�رشق يف�ضلون عالج م�شكالتهم من خالل الو�سائل ال�سيا�سية.
�إال �أن الأ نظمة الديكتاتورية املتعاقبة فى اخلرطوم دفعت «م�ؤمتر البجا» لالنتقال �إىل �إريرتيا
واالن�ضمام �إىل التجمع الوطنى الدميقراطى ،بدء الكفاح امل�سلح فى مطلع الت�سعينيات من القرن
الع�رشين .وفى عام  ،2005ان�ضم «م�ؤمتر البجا» �إىل حركة «�أ�سود الر�شايدة الأ حرار» لت�شكيل جبهة
ال�رشق� ،إال �أن �ضعف القيادة ،وعدم وجود برنامج �سيا�سى وا�ضح ،و�ضعف التنظيم ،واالعتماد على
�إريرتيا �أدى �إىل ف�شل احلملة الع�سكرية.
ويدعو اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان  14ت�رشين الأ ول� /أكتوبر � 2006إىل ا�ستيعاب القوات
امل�سلحة جلبهة ال�رشق فى القوات امل�سلحة ال�سودانية مقابل منا�صب �سيا�سية فى احلكومة الوطنية،
واجلمعية الوطنية ،وواليات ال�رشق الثالث� .إال �أن هذا االتفاق يعك�س ب�شكل كبري امل�صالح الإ قليمية
الأ و�سع نطاقا للخرطوم و�أ�سمرة ولي�س من املنتظر �أن ينهى التهمي�ش الذى �أدى �إىل �إطالق جبهة
ال�رشق لكفاحها امل�سلح.
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أ�و ً
ال :موجز

على الرغم من �أن تعبري «تهمي�ش» مت ا�ستخدامه على نطاق وا�سع من قبل احلركة /اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان لو�صف الو�ضع فيما �أ�صبح يُعرف بـ «الأ قاليم املهم�شة» التى ت�شمل منطقة �أيبى،
وجبال النوبة ،وجنوب النيل الأ زرق ( � ،)young, 2004إال �أن انت�شار هذا التعبري قد يعود �إىل حقبة
زمنية �سابقة و�رصاع خمتلف  -و�إن كان ذو �صلة .لقد كان ذلك من خالل منظمة «م�ؤمتر البجا»،
التى ت�شكلت عام  ،1958وهى �أول حركة منظمة ملناه�ضة تهمي�ش و�ضع القبائل.

فبالن�سبة لقبائل «البجا» كان «التهمي�ش»  -وال يزال  -يعنى تف�شى الفقر فى الإ قليم؛ ورف�ض
احلكومة فى اخلرطوم لدفع عجلة التنمية؛ �أو حتى توفري اخلدمات الأ �سا�سية من قبيل ال�صحة
والتعليم فى �رشق البالد؛ وتقوي�ض احلكومة لالقت�صاد املحلى وال�سلطات القبلية التقليدية.

لقد حرمت احلكومات الع�سكرية املتعاقبة �أفراد «البجا» من امل�شاركة فى املناف�سة ال�سيا�سية،
و�أ�صبحوا جمربين خالل حمالتهم من �أجل االندماج �إىل اللجوء �إىل املعار�ضة امل�سلحة .وفى عام
 ،1993ان�ضم «م�ؤمتر البجا» �إىل التجمع الوطنى الدميقراطى الذى كان يتخذ من �أ�سمرة مقراً له،
وهو تنظيم وا�سع ان�ضوى حتت مظلته العديد من الأ حزاب التى قطعت على نف�سها عهدا ب�إنهاء
هيمنة قبائل ال�صفوة التى ت�سكن حول النيل (قبائل ال�شايقية واجليالن والداجنال) فى اخلرطوم
و�إقامة « �سودان جديد» بال تهمي�ش.

�إال �أن التجمع الوطنى الدميقراطى مل يعمر طويال لتحقيق �أهدافه .فبدعم من جلنة ثالثية (ترويكا)
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بقيادة الواليات املتحدة �إ�ضافة �إىل اململكة املتحدة والرنويج ،جرت مفاو�ضات للتو�صل �إىل �سالم
منف�صل بني حكومة اخلرطوم وجنوب ال�سودان ،مما �أدى �إىل توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل فى 9
كانون الثانى /يناير  2005مع متمردى احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،التى �سحبت
على الفور دعمها احليوى للتجمع الوطنى الدميقراطى .ثم خمدت الثورة فى �رشق البالد ب�شكل كبري
بحلول �أواخر عام  .)young, 2005( 2005وبعد ف�شل جهود بناء حتالف بني املتمردين فى �رشق
ال�سودان ودارفور� ،سعى «م�ؤمتر البجا» بدال من ذلك �إىل توحيد القبائل فى �رشق ال�سودان .لقد �أدى
هذا التحول من املنطلقات العرقية �إىل املنطلقات الإ قليمية فى ال�رصاع �إىل حتالف ي�ضم �أ�سا�س ًا
جماعات �صغرية ،حيث �أ�صبحت جماعة «�أ�سود الر�شايدة الأ حرار» �أهم تلك اجلماعات .وقد بلغ هذا
التحول ذروته بت�شكيل «جبهة ال�رشق» مطلع عام .2005

وبالرغم من ح�شد «جبهة ال�رشق» للكثري من الأ فراد فى �رشق البالد الذى ي�سوده الفقر ،ف�إن �إجنازاتها
الع�سكرية كانت حمدودة .وبالإ �ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه مع ان�سحاب احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان وما نتج عنه من ا�ضطراب فى التجمع الوطنى الدميقراطى� ،أ�صبحت «جبهة ال�رشق» تعتمد
ب�شكل متزايد على �إريرتيا ،مما جعلها رهينة امل�صالح الإ قليمية الأ و�سع نطاقاً.

وت�رشح هذه الدرا�سة جذور ون�ش�أة «م�ؤمتر البجا» (وب�شكل �أقل ات�ساعا جماعة «�أ�سود الر�شايدة
الأ حرار») ومتردهم امل�سلح ،بالإ �ضافة �إىل العملية التى �أدت �إىل توقيع اتفاق ال�سالم ل�رشق ال�سودان
فى  14ت�رشين الأ ول� /أكتوبر  2006ونتائج هذا االتفاق .وهى ت�ضع حركة التمرد فى �رشق
ال�سودان فى �إطارها الأ و�سع على امل�ستوى الوطنى والإ قليمى وتقدم مراجعة فكرية التفاق ال�سالم
ل�رشق ال�سودان الذى �أنهى هذا ال�رصاع.

وتخل�ص الدرا�سة �إىل �أن نتائج هذا االتفاق على «جبهة ال�رشق» كانت خمتلطة .فطبق ًا ملتطلبات
اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان كان على هذه اجلماعة املتمردة حل قواتها امل�سلحة و�إنهاء حملتها
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الع�سكرية �ضد احلكومة ،حيث يتم ا�ستيعاب قوات اجلبهة فى القوات امل�سلحة ال�سودانية .وعلى الرغم
من �أن املتمردين ال�سابقني قد نالوا منا�صب تنفيذية فى احلكومة الوطنية وفى الربملان الوطنى،
فقد ا�ستمر الو�ضع املهيمن حلزب امل�ؤمتر الوطنى فى اخلرطوم .وباملثل ،نالت اجلبهة منا�صب فى
واليات ال�رشق الثالث� ،إال �أن حزب امل�ؤمتر الوطنى احتفظ بال�سيطرة على الأ جهزة الأ منية فى تلك
الواليات .وبالرغم من ا�ستمرار �سيطرة حزب امل�ؤمتر الوطنى ،ف�إن املتمردين يثمنون عاليا ال�رشعية
وال�سلطة اللتان ح�صلوا عليهما مبوجب اتفاق ال�سالم للم�شاركة ال�سيا�سية فى ال�سودان.

وعلى العك�س من ذلك ،فقد �أدى اتفاق ال�سالم �إىل تقوية و�ضع حزب امل�ؤمتر الوطنى .حيث �أنهى
االتفاق التهديد الع�سكرى من جانب «جبهة ال�رشق» و�إريرتيا ل�رشق البالد ،وعزز من �رشعية حزب
امل�ؤمتر الوطنى فى اخلارج ،ووفر الوحدات الع�سكرية التى ميكن ا�ستخدامها فى دارفور ،و�أدى �إىل
تعزيز العالقات مع حكومة �إريرتيا .كما �أن حزب امل�ؤمتر الوطنى يتوىل �إدارة ال�صندوق الإ منائى
للمنطقة ال�رشقية الذى تبلغ موارده  600مليون دوالر �أمريكى على مدى �أربع �سنوات الذى ن�ص
عليه اتفاق ال�سالم.

كما �أن �إريرتيا هى م�ستفيد � آخر من اتفاق ال�سالم ل�رشق ال�سودان .فمن خالل و�ساطتها لإ برام
االتفاق ،عززت موقعها الإ قليمى وح�سنت عالقاتها مع حكومة اخلرطوم  -مما �شجع على �إعادة
فتح احلدود امل�شرتكة بني �إريرتيا وال�سودان .كما �أدى كذلك �إىل خف�ض تهديد اجلماعات الإ ريرتية
املن�شقة التى كانت حتظى بدعم القوات امل�سلحة ال�سودانية ،وك�رس الطوق املفرو�ض حولها من
ال�سودان و�إثيوبيا واليمن ،كما و�ضعت نف�سها فى مركز الو�سيط املف�ضل لقيادة اجلولة القادمة من
املفاو�ضات حول دارفور .لقد �أدت هذه االجنازات �إىل حتول كامل فى حظوظ هذه احلكومة التى
كانت حتى وقت قريب فى و�ضع ه�ش للغاية �أمام تهديدات جريانها -ال�سيما �إثيوبيا.

�إن اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان لن ي�ؤدى فى حد ذاته �إىل �إنهاء التهمي�ش فى �رشق البالد .فبالرغم
يوجن ،جبهة ال�رشق والكفاح �ضد التهمي�ش Young The Eastern Front and the Struggle against Marginalization
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من �أن املتمردين قد نالوا �أخريا احلق فى العمل بحرية كحزب �سيا�سى ،فال يزال حزب امل�ؤمتر
الوطنى مي�سك بقب�ضة قوية على زمام ال�سيا�سات الوطنية والإ قليمية .و�أ�صبح هدف املعار�ضة الآ ن
هو الإ طاحة بحزب امل�ؤمتر الوطنى فى االنتخابات التى ن�ص عليها «اتفاق ال�سالم ال�شامل»� -إذا
كان لهذه االنتخابات �أن ترى النور.
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ثاني ًا :أ
الر�ض وال�سكان

كان للموقع اال�سرتاتيجى الذى يتمتع به �رشق ال�سودان ،الذى ميتد من نهر النيل حتى �ساحل البحر
الأ حمر ،والذى يوجد به املوانئ البحرية الوحيدة لل�سودان والطرق وخطوط ال�سكك احلديدية و�أنابيب
نقل البرتول املت�صلة بها ،وموقعه املتاخم لإ ريرتيا و�إثيوبيا � ،آثارا كبرية على تاريخه احلديث ،مبا
فى ذلك �أ�سباب التمرد و�أ�ساليب التعامل معه وكيفية �إخماد الع�صيان �ضد حكومة اخلرطوم.
ويعد �رشق ال�سودان منطقة حدودية من ثالثة جوانب �أخرى� :أوال� ،أنها متثل احلدود اجلغرافية بني
ال�سهول وال�صحارى وبني مناطق اجلبال الوعرة فى غربى �إريرتيا و�إثيوبيا؛ وثانيا� ،أنها متثل
حدودا ثقافية متثل الفا�صل بني احلد ال�رشقى للإ �سالم وبداية املجتمعات امل�سيحية الأ رثوذك�سية
فى مرتفعات �إريرتيا و�إثيوبيا؛ وثالثا� ،أنها متثل حدودا اقت�صادية بني اقت�صاد الرعى فى ال�سهول
واقت�صاد الزراعة الكثيفة فى املرتفعات .وبينما �أدى انعزالها ومقاومة قبائل «البجا» العنيدة
لدخول الغرباء �إىل �أرا�ضيهم �إىل احلد من �سيطرة احلكومة املركزية على هذا الإ قليم مما �أدى �إىل
انت�شار �أعمال قطع الطرق ،ف�إن توافر فر�ص الو�صول �إىل الإ قليم عرب البحر الأ حمر �أدى كذلك �إىل
دخول الغزاة الأ جانب حتى من �أماكن بعيدة مثل �أوروبا .وقبيل خ�ضوع الإ قليم لالحتالل الإ جنليزى،
كان �رشق ال�سودان يخ�ضع فى �أغلبه للدولة املهدية وكان ممثلها املحلى هو عثمان ديجنا وهو �أحد
�أفراد قبائل «البجا».
ويبلغ عدد �سكان واليات �رشق ال�سودان الثالث  -البحر الأ حمر ،وك�سال ،والق�ضارف -جمتمعة نحو
 3.7مليون ن�سمة ،ويقدر �أن «البجا» ي�شكلون ن�صف هذا العدد ( .)World Bank,2003ويُعتقد �أن
والية البحر الأ حمر ت�ضم � 800ألف ن�سمة ،يعي�ش معظمهم فى العا�صمة «بور�سودان» .ويبلغ عدد
�سكان والية ك�سال  1.5مليون ن�سمة ،ووالية الق�ضارف نحو  1.8مليون ن�سمة .ومن حيث اخللفية
القبلية ،ت�شكل «البجا» �أكرب جمموعة عرقية فى والية البحر الأ حمر وتقل �أعدادهم تدريجيا كلما
اجتهنا جنوبا لت�صل �إىل ن�سبة  20فى املائة من �سكان والية الق�ضارف .وتف�شى الفقر املدقع يتبع
نف�س امل�سار ،حيث والية البحر الأ حمر هى الأ كرث معاناة ثم ك�سال ثم الق�ضارف .فطبق ًا مل�سح خا�ص
بالأ �رس املعي�شية قام به برنامج الأ غذية العاملى ،بلغ ن�صيب الفرد من الدخل فى عام 93 ،2004
يوجن ،جبهة ال�رشق والكفاح �ضد التهمي�ش Young The Eastern Front and the Struggle against Marginalization
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دوالرا فقط ،وهو ما يقل ب�شكل كبري عن املتو�سط الوطنى (.)World Food Programme, 2005
والأ مطار حمدودة للغاية فى والية البحر الأ حمر مما يحول دون قيام الزراعة التى تعتمد على مياه
الأ مطار .ورغم �أن معدل هطول الأ مطار يتزايد كلما اجتهنا جنوبا� ،إال �أنه ،فى معظم احلاالت ،البد
من ا�ستكمالها من خالل �أنظمة الرى من �أجل احل�صول على حم�صول جيد .ونتيجة لقلة الأ مطار
و�سوء نوعية الرتبة ،كان الرعى هو الغالب على الن�شاط االقت�صادى فى �رشقى ال�سودان ل�سنوات
طويلة ،وال يزال هذا هو الو�ضع حتى الآ ن .وعقب � آخر جفاف كبري �شهدته املنطقة ،خالل الفرتة 84
  ،1985هاجر الكثري من الرعاة �إىل املراكز احل�رضية ،و�أدى ذلك �إىل فقدانهم لأ را�ضيهم .بينماحتول �أولئك الذين ظلوا يقيمون فى �أرا�ضيهم ب�شكل متزايد �إىل �إنتاج الفحم النباتى لتلبية الطلب
املتنامى من امل�ستهلكني فى املدن وهو ما �أدى � إىل � إزالة الغابات ( World Food Programme,
.) 2005
ويعي�ش فى �رشق ال�سودان جمموعة متنوعة من الأ عراق� ،إال �أن «البجا» هى �أكرب تلك اجلماعات.
وعلى الرغم من انت�شارهم على نطاق وا�سع بامتداد �رشق ال�سودان ،ف�إن «للبجا» لغة م�شرتكة –
التيوبداوى ،وهى لغة كو�شية  -وتق�سيم طبقى م�شرتك ،حيث يرتبط من خالله كل فرع من فروع
القبيلة مبلكية م�شرتكة وا�ستخدام م�شرتك للأ ر�ض (� . )Pantuliano,2005إن قبائل «البجا» هى من
ال�شعوب القدمية وقد ظلت حمتفظة بثقافة متمايزة ولغة خا�صة بها على الرغم من اختالطها لقرون
مع جماعات خمتلفة من الأ عراق التى هاجرت �إىل الإ قليم .واجلماعات القبلية الرئي�سية الثالث التى
ت�شكل «البجا» هى الب�شاردين والأ مارة والهدندوى .وهناك خالف حول جماعة رابعة ،هم «بنى
عامر» و�إذا ما كان ميكن اعتبارهم من «البجا» ،حيث �إن معظمهم يتحدثون لغة «تيجرى» ،وهى لغة
�سامية ترتبط باللغتني النيجريية والأ مهرية ،كما �أن لديهم بناء اجتماعى خمتلف يقوم على نظام
الطوائف ( .) World Food Programme, 2005
وتعي�ش قبيلة الر�شايدة ،وهى قبيلة عربية من الرعاة هاجرت من منطقة اخلليج العربى �إىل ال�سودان
فى منت�صف القرن التا�سع ع�رش ،ب�شكل �أ�سا�سى فى والية ك�سال� ،إال �أن هجرتهم املتوا�صلة و�صلت
بهم حتى احلدود امل�رصية .وهم يتمتعون برثاء ن�سبى وغالبا ما تنظر �إليهم «البجا» واجلماعات
ال�سودانية الأ خرى على �أنهم غرباء .وعلى الرغم مما عُ رف عنهم من �أنهم جتار على درجة عالية من
املهارة ،حتى و�إن انخرطوا فى بع�ض الأ حيان فى عمليات التهريب عرب احلدود الإ ريرتية وامل�رصية
والبحر الأ حمر ،فقد عانوا فقدان الأ مان ب�سبب افتقارهم � إىل حقوق ملكية الأ ر�ض ( International
. )Crisis Group, 2006
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كما انتقلت قبائل رعوية �أخرى من غرب �أفريقيا ودارفور �إىل �رشق ال�سودان فى حقبة زمنية �أحدث.
حيث �أجرب �أهاىل النوبة على االنتقال ق�رسا من مواطنهم التقليدية �شماىل ال�سودان �إىل منطقة
حلفا اجلديدة ،غرب ك�سال ،عقب �إن�شاء ال�سد العاىل فى �أ�سوان خالل ال�ستينيات من القرن الع�رشين.
وتعي�ش قبيلة ال�شوكرية ،وهى قبيلة عربية ،فى �أجزاء من والية الق�ضارف بجوار الفالحني من
قبيلة امل�صاليط وغريهم من �أهاىل دارفور ،حيث يعمل معظمهم فى املزارع الكبرية للمحا�صيل
التجارية هناك وفى منطقة حلفا اجلديدة .كما يعي�ش بع�ض �أهاىل و�سط ال�سودان فى �رشق البالد
ب�أعداد �صغرية وي�شغل معظمهم وظائف جتارية وحكومية .وب�سبب احلرب فى مناطقهم ،هناك �أي�ض ًا
�أ�شخا�ص م�رشدون من جبال النوبة وجنوب ال�سودان ،بالإ �ضافة �إىل مهاجرين �أحدث عهدا فروا من
ال�رصاع فى غرب البالد.
وال�سكان فى �رشقى ال�سودان هم فى غالبيتهم العظمى من امل�سلمني� ،إال �أن الدين فى هذه املنطقة
يتميز ب�صبغة حملية وا�ضحة تتمازج فى �صميمها مع الطابع القبلى واملعتقدات الأ خرى .وتنتمى
ن�سبة كبرية من �سكان الإ قليم �إىل طائفة «اخلامتية» ،وهى بدورها ترتبط باحلزب االحتادى
الدميقراطى  -الذى كان تاريخيا هو احلزب القائد فى الإ قليم .ولي�س كل من ينتمون �إىل طائفة
«اخلامتية» ينا�رصون احلزب االحتادى الدميقراطى� ،إال �أنه على مر التاريخ كان االرتباط قويا بني
الأ مرين ،وكال الهيئتني ير�أ�سهما ال�سيد عثمان املريغنى .والعالقة بني احلزب االحتادى الدميقراطى
و»جبهة ال�رشق» هى عالقة تناف�س �شديد .وقد تراجع و�ضع احلزب االحتادى الدميقراطى بدرجة
كبرية نتيجة �أداءه ال�ضعيف فى االئتالف احلاكم خالل الفرتة  ،1989 - 86ونتيجة جهود حزب
امل�ؤمتر الوطنى لتحجيم دوره .مما �أدى �إىل اكت�ساب م�ؤمتر «البجا» و»جبهة ال�رشق» ملكانة رفيعة
فى الإ قليم.
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ثالث ًا :جذور التهمي�ش وال�صراع الع�سكرى فى ال�شرق

هناك عبارة �شهرية للدكتور غازى �صالح الدين م�ست�شار الرئي�س ال�سودانى يقول فيها �إن املناطق
املهم�شة فى ال�سودان تبد�أ على بعد  20دقيقة خارج اخلرطوم ،مما يعنى �أنها ت�شمل تقريبا كامل
البالد( .)1وهناك من احلجج ما ي�ؤكد �أن �رشق ال�سودان هو �أكرث مناطق البالد تهمي�شا .ووفقا لـ
«للكتاب الأ �سود» ،وهو درا�سة عن امل�شاركة ال�سيا�سية للأ قاليم ن�رشها �رسا فى �أواخر الت�سعينيات
من القرن الع�رشين �أتباع ال�سيد ح�سن الرتابى فى دارفور ،ف�إن �رشق ال�سودان برز منذ ا�ستقالل
ال�سودان ب�سبب ما يعانيه من تهمي�ش �سيا�سى واقت�صادى .وي�شري «الكتاب الأ �سود» �إىل �أن �رشق
البالد كان له �أقل عدد من الوزراء واملمثلني مقارنة باملناطق الأ خرى فى البالد وذلك فى :احلكومة
املركزية ،والهيئات احلكومية و�شبه احلكومية ،واجلي�ش وقطاع التعليم وقطاع اخلدمات ال�صحية،
ومعظم املجاالت الأ خرى .كما يقول �إن ال�سكان فى �رشقى ال�سودان بني �أدنى م�ستويات التعليم
وفر�ص احل�صول على اخلدمات ال�صحية فى البالد (الكتاب الأ �سود ،بدون �سنة ن�رش).
ومنذ حقبة الإ مرباطورية العثمانية ا�ستغلت حكومات ال�سودان �أرا�ضى ال�رشق ملنفعة الدولة
وحلفائها مما �أدى �إىل تدمري االقت�صاد املحلى وانتزاع ممتلكات ال�سكان املحليني .وقد بد�أت
اال�ضطرابات فى الإ قليم فى منت�صف القرن التا�سع ع�رش عندما مت �إن�شاء م�صانع �ضخمة للقطن فى
دلتا «غا�ش» و«طوكر» وبد�أت هجرة العمال الزراعيني من تركيا للعمل فى هذه ال�صناعة .وقد �أدى
ذلك �إىل اقتالع قبيلة الهدندوى� ،أحد فروع قبائل «البجا» وكان ردهم على ذلك �شن هجمات م�سلحة
انت�رشت على نطاق وا�سع ودفعت بالعديد من �سكان الإ قليم �إىل تبنى مواقف متطرفة فى ال�رصاع -
مبا فى ذلك عثمان دينجا ،زعيم «البجا» الكبري الذى ان�ضم فيما بعد �إىل الثورة املهدية �ضد الأ تراك
والإ جنليز ( .)Muddathir,1989وقد وقفت الطائفة اخلامتية مع اجلانب الربيطانى املنت�رص والذى
كاف�أهم مبنحهم الأ را�ضى فى دلتا غا�ش وطوكر .وقد �أدى ذلك �إىل تزايد ه�شا�شة م�صدر رزق قبيلة
الهدندوى وعمق من ا�ستياءهم جتاه �أو�ضاعهم املعي�شية.
وقد قام الربيطانيون ب�إن�شاء �إدارة حملية فى ال�رشق زعزعت ال�سلطة التقليدية وفر�ضت قيادات
تدين بالوالء للحكام اجلدد بدال من الوالء للقبيلة (  . )Pantaliano ,2005وعقب ا�ستقالل ال�سودان
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عام  1956قام نظام �أطلق عليه �أحد زعماء «جبهة ال�رشق» و�صف «اال�ستعمار الداخلى» حيث
ا�ست�أثرت قبائل ال�صفوة التى ت�سكن حول النيل  -قبائل ال�شايقية ،واجليالن والداجنال  -باملنا�صب
الإ دارية فى املدن ،وقامت بت�شغيل ال�سكان الأ �صليني الذين كانوا يفرون من الأ زمة فى االقت�صاد
الزراعى( .)2كما قام م�س�ؤولو الإ دارة الذين كانوا يت�رصفون وفقا لأ جندة �سيا�سية بت�شجيع نظم
الزراعة با�ستخدام الآ الت مما �أدى �إىل املزيد من التدهور فى االقت�صاد التقليدى لقبائل «البجا».
ونتيجة لهذه التغريات ،ف�إن ن�سبة كبرية من الأ را�ضى التى كانت فى حوزة «البجا» على امل�شاع
فى �أكرث مناطق �رشق البالد خ�صوبة هى فى الوقت الراهن ملك ًا للقادمني من خارج الإ قليم .وفى
زمن �أحدث ،قامت احلكومة الوطنية مب�صادرة الأ را�ضى التى كان ميلكها ال�سيد عثمان املريغنى
فى منطقة ك�سال عندما ان�ضم �إىل املعار�ضة امل�سلحة فى �إريرتيا .كما �أن هناك تقارير ت�شري �إىل
�أن �أ�سامة بن الدن قد ا�شرتى ثلثى �أرا�ضى قبيلة الهدندوى فى دلتا غا�ش (Internaional Crisis
� )Group, 2006إال �أنه ال ميكن ت�أكيد هذا الأ مر.
وقد انطلقت موجة املعار�ضة ال�سيا�سية الأ خرية لقبائل «البجا» نتيجة عدد من العوامل ،مبا فى
ذلك ت�أثري املجاعة ،والفي�ضانات ،والهجرة فى الإ قليم؛ وتدفق الالجئني والأ �شخا�ص النازحني
داخليا على �رشق البالد هربا من ال�رصاعات داخل ال�سودان وفى بلدان اجلوار؛ والتهمي�ش ال�سيا�سى
والثقافى واالقت�صادى املتعمد .ورغم �أن قبيلة «الر�شايدة» تعانى نف�س الظروف ،ف�إن لديهم
جمموعة منف�صلة من امل�شكالت تتعلق بالأ حداث املحيطة بالأ زمة العراقية  -الكويتية فى 90
  ،1991والتى �سيتم مناق�شتها فيما يلى:املجاعة ،والفي�ضانات ،والهجرة احل�رضية .هناك الكثري من التقارير عن املجاعات التى �رضبت
�أرا�ضى «البجا» القاحلة� ،إال �أن املجاعة خالل عامى  1985 - 84كانت من �أ�شد تلك املجاعات .فقد
ت�رشد نحو  1.2مليون �شخ�ص ومات ما يقدر بـ  90 - 75فى املائة من كل احليوانات الأ ليفة التى
كان ميلكها �أفراد قبائل «البجا» ونتيجة لذلك نزح الكثري من �أفراد «البجا» �إىل املراكز احل�رضية
ومل يعودوا �إىل الطرق التقليدية لك�سب عي�شهم (  .)Pantaliono, 2005فطبقا لثقافتهم يعترب رجال
قبائل «البجا» �أن احلياة البدوية هى ال�شكل الأ مثل للحياة؛ وينظرون �إىل املدن على �أنها مكان قذر،
وغري �صحى ،وغري م�ستقر ،ويعج مبظاهر انعدام الأ خالق .وفى املقابل ،تربط ن�ساء قبائل «البجا»
غالبا بني حياة احل�رض مع املزايا من قبيل توافر الفر�ص واحلرية ب�شكل �أكرب(.)3
كما عانت قبائل «البجا» من الت�شتت ب�سبب النزوح الق�رسى نتيجة الكوارث البيئية التى من �صنع
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الإ ن�سان .فقد غطت املياه �أرا�ضى النوبيني فى �ستينيات القرن الع�رشين جراء �إن�شاء ال�سد العاىل فى
�أ�سوان .ونتيجة لذلك مت نقلهم �إىل مناطق غرب ك�سال ،مما �أدى �إىل تقلي�ص �أرا�ضى الرعى املتاحة
لقبائل «البجا» مما �أ�سفر عن ت�شتتهم الذى ال يزال وا�ضحا حتى اليوم .كذلك �أدى �إن�شاء ال�سد العاىل
فى �أ�سوان �إىل نزوح قبيلة «الب�شاردين» التى تنتمى �إىل «البجا» التى كانت تقطن املناطق ال�شمالية
الغربية لإ قليم �رشق ال�سودان .حيث مت �إجبارهم على االنتقال جنوبا دون �أن يح�صلوا على �أية
تعوي�ضات.
وقد �أدى النزوح ،واجلفاف ،وتدمري اقت�صادات الرعى �إىل �إجبار مئات الآ الف من الأ �شخا�ص
املعدمني على االنتقال �إىل املدن  -ال�سيما بور�سودان -حيث ال تتوافر �إال فر�ص عمل حمدودة فى
املناطق احل�رضية وانت�رشت الأ حياء الع�شوائية الفقرية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .لقد كان
يُنظر �إىل بور�سودان على �أنها �أر�ض الفر�ص ب�سبب التو�سعات الكبرية فى امليناء� ،إال �أن هذا التو�سع
كان مرتبطا بالتحول �إىل ا�ستخدام احلاويات واملعدات مما قلل احلاجة �إىل الأ يدى العاملة وت�صاعد
ال�سخط .وكان من الوا�ضح �أن العمال غري ال�سعداء فى بور�سودان ي�ستجيبون ب�سهولة لدعاية م�ؤمتر
«البجا».
الالجئون والأ �شخا�ص النازحون داخلي ًا نتيجة ال�رصاعات .لقد ت�أثر �سكان �رشقى ال�سودان �سلبيا
جراء �سل�سلة من ال�رصاعات الإ قليمية والوطنية .وفى الع�رص احلديث ،كانت حرب التحرير الإ ريرتية،
التى اندلعت فى  1961وا�ستمرت ملدة ثالثون عاما ،م�س�ؤولة عن الدمار االقت�صادى وا�سع النطاق
والنزوح الوا�سع ل�سكان �رشق ال�سودان .فقد فر مئات الآ الف من الالجئني عرب احلدود مما �أدى
�إىل زيادة الفاقة فى الإ قليم وانعدام الأ من وحتميل البيئة املادية اله�شة عبء تلبية االحتياجات
ال�ضخمة .وعقب �سقوط نظام هيال�-سال�سى عام  1974وقيام نظام حكم ع�سكرى انت�رش التمرد فى
كل �أنحاء �شمال �إثيوبيا ،مما �أدى �إىل نزوح املزيد من الالجئني �إىل خميمات املفو�ضية ال�سامية
للأ مم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �رشقى ال�سودان .وخالل فرتة الذروة فى �أواخر ثمانينيات القرن
الع�رشين كانت هذه املخيمات ت�أوى ما يربو على مليون �شخ�ص (  .) Pantuliano, 2005وقد
�أدت هزمية نظام احلكم الع�سكرى فى � 1991إىل بدء عودة الالجئني �إىل ديارهم ببطء� ،إال �أن
اندالع احلرب بني �إثيوبيا و�إريرتيا فى � 1998أدى �إىل موجة نزوح جديدة لالجئني الإ ريرتيني
عرب احلدود.
وكان لل�رصاعات التى اندلعت داخل ال�سودان ت�أثريها فى زعزعة اال�ستقرار فى �رشق البالد .فقد بد�أ
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تدفق الأ �شخا�ص النازحني داخلي ًا من جبال النوبة ومناطق اجلنوب فى ثمانينيات القرن الع�رشين
 وقد عاد عدد قليل منهم فقط .وقد ح�صل املهاجرون من غرب �أفريقيا ودارفور ،وكان بع�ضهمفى طريقهم �إىل «مكة» ،على عمل كعمال زراعيني فى املزارع الكبرية .وعلى الرغم من �أن عددهم
غري حمدد ،فقد قدر �أحد وزراء حكومة والية «الق�ضارف» ،وهى الوالية التى ا�ستقر بها معظم
املهاجرين ،ب�أنهم ي�شكلون  60فى املائة على الأ قل من عدد ال�سكان فى الوالية( .)4وقد حتالف
ال�سكان القادمون من الغرب فى بع�ض الأ حيان مع قوات الأ من التابعة حلزب امل�ؤمتر الوطنى مما
خلق التوترات مع ال�سكان املحليني .وفى ال�سنوات الأ خرية �شهد الإ قليم �أي�ضا تدفق عدد حمدود من
الأ �شخا�ص النازحني داخلي ًا الذين فروا من ال�رصاع فى دارفور.
وعلى الرغم من �أن ال�رصاع امل�سلح فى ال�رشق كان حمدودا مقارنة باملناطق الأ خرى من البالد،
فقد �أدى �أي�ضا �إىل نزوح الأ فراد ،وزيادة الأ را�ضى املحظورة على طول احلدود مع �إريرتيا ،وتبديد
ر�ؤو�س الأ موال ،وفرار الأ �شخا�ص النازحني داخلي ًا �إىل الداخل  -ال�سيما �أولئك الذين فروا من القتال
فى منطقة «هامي�شكورب» .كما �أدى ال�رصاع �إىل �سقوط قتلى وجرحى من املدنيني ب�سبب الأ لغام
الأ ر�ضية(.)5
التهمي�ش ال�سيا�سى ،والثقافى ،واالقت�صادى .كما كان احلال مع ال�سكان الآ خرين املهم�شني فى
ال�سودان ،ي�شكو �سكان ال�رشق من �أن ال�سيا�سات احلكومية حتط من قدر ثقافتهم ولغتهم .فاللغة
العربية هى لغة التخاطب للأ قلية املتعلمة من �أفراد قبائل «البجا» �إال �أنها اللغة الوحيدة التى
يتم تدري�سها فى املدار�س .وفى نف�س الوقت ،ف�إن حكومة اخلرطوم ال ت�شجع الإ �سالم ال�صوفى
الذى ميار�سه معظم �سكان الإ قليم .وي�شري �سكان ال�رشق با�ستمرار ب�أنهم يف�ضلون م�شاهدة القنوات
التليفزيونية من �إريرتيا املجاورة حيث ميكنهم م�شاهدة الغناء والرق�ص النابع من ثقافتهم اخلا�صة
على م�شاهدة برامج تليفزيون اخلرطوم التى ال تعك�س التنوع الثقافى الهائل فى ال�سودان.
كما ي�شكو �سكان ال�رشق كذلك من �أن حزب امل�ؤمتر الوطنى مل يدافع عن م�صاحلهم ب�شكل كاف فى
النزاعات القائمة على احلدود مع م�رص و�إثيوبيا .ففى منطقة حاليب التى ت�سكنها قبائل «البجا»
فى املنطقة الواقعة فى �أق�صى �شمال �رشق ال�سودان ،حتتج «جبهة ال�رشق» على عدم قيام حزب
امل�ؤمتر الوطنى بجهود كافية لطرد القوات امل�رصية من الأ را�ضى ال�سودانية .وفى منطقة «جالبة
 مطعمة» فى �أق�صى جنوب �رشق ال�سودان هناك نزاع � آخر حول �أرا�ضى زراعية ثمينة اتخذ فىبع�ض املنا�سبات �أ�شكال عنيفة ،على الرغم �أنه فى ال�سنوات الأ خرية ت�سعى احلكومتان ال�سودانية
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والإ ثيوبية �إىل �إيجاد حل �سلمى لهذه امل�شكلة من خالل �إن�شاء جلنة للحدود تعمل حالي ًا على تر�سيم
احلدود بني الدولتني بالكامل� .إال �أن هذه اجلهود مل يتم قبولها دائما من جانب ال�سكان املحليني،
الذين يدّعون �أن املزارعني الإ ثيوبيني ي�ستولون على �أرا�ضيهم و�أن اخلرطوم مهتمة بالعالقات
اجليدة مع �أدي�س �أبابا �أكرث من اهتمامها بحماية م�صالح ال�سكان املحليني .وقد حاولت «جبهة
ال�رشق» ا�ستغالل كل من هذين النزاعني لتعزيز مكانتها.
وتت�شارك قبيلة الر�شايدة فى بع�ض م�آخذ قبائل «البجا» ،رفاقهم فى جبهة ال�رشق ،على حكومة
اخلرطوم� ،إال �أن هناك �أي�ض ًا بع�ض االختالفات املهمة .فبينما تعانى قبيلة الر�شايدة من انعدام
التنمية نف�سه ،مبا فى ذلك قلة املرافق ال�صحية واملدار�س ،ف�إنهم ميلكون املوارد املالية للح�صول
على هذه اخلدمات .وقد كانت الأ حداث امل�صاحبة حلرب اخلليج  1991 - 90ونتائجها هى التى
عبئت م�شاعر �أفراد قبيلة الر�شايدة �ضد حكومة اخلرطوم .فقد وقف ال�سودان بجانب العراق فى هذه
الأ زمة �إال �أن الر�شايدة من مواطنى ال�سودان ان�ضموا �إىل الإ مارات العربية املتحدة فى دعم الكويت.
وفى نهاية احلرب كاف�أت الكويت الر�شايدة بنحو � 400سيارة �إال �أنها متت م�صادرتها من جانب
حكومة ال�سودان( .)6وقد اعترب الر�شايدة �أن عملية امل�صادرة هذه هى �رسقة وتهديد ل�سبل رزقهم،
و�أ�صبح غ�ضبهم عن�رصاً حا�سم ًا فى جهود مبارك �سليم  -وهو ع�ضو �سابق فى الربملان ال�سودانى
عن احلزب االحتادى الدميقراطى ،وزعيم ،وتاجر ثرى -لتعبئة القبيلة ملعار�ضة احلكومة .وفى عام
 1999مت �إن�شاء حركة «�أ�سود الر�شايدة الأ حرار» مب�ساندة قوية من احلكومة الإ ريرتية.
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رابع ًا :ظهور «م�ؤتمر البجا» و» أ��سود الر�شايدة أ
الحرار»

ت�أ�س�س «م�ؤمتر البجا» فى بور�سودان عام  1958لالحتجاج على حالة الفقر التى تعي�ش فيها قبائل
«البجا» ،وافتقارها �إىل التنمية ،وحماوالت اخلرطوم لتجاهل الثقافة اخلا�صة بال�سكان الأ �صليني
للإ قليم .وكما كان احلال مع الثوار فى جنوب البالد ،دعا «م�ؤمتر البجا» لإ ن�شاء نظام احتادى
(فيدراىل) ي�ضمن حكم ذاتى وا�سع ك�سبيل لإ نهاء افتقارهم �إىل التمثيل الكافى فى اخلرطوم .وقد
كان ذلك �أمراً حا�سم ًا كذلك للحزب االحتادى الدميقراطى الذى يقوده ال�سيد املريغنى ،الذى اعترب
نف�سه احلزب املمثل ل�رشق البالد� ،إال �أن «م�ؤمتر البجا» كان يعتقد �أن هذا احلزب مل يفعل �سوى
القليل من �أجل الإ قليم.
وفى عام  - 1960بعد عامني من قيام «م�ؤمتر البجا» � -أغلق باب التغيري ال�سيا�سى الدميقراطى،
حيث خ�ضعت البالد حلكم جماعة ع�سكرية بقيادة اللواء �إبراهيم عبود ،الذى فر�ض حظراً على «م�ؤمتر
البجا» وكل الأ حزاب ال�سيا�سية الأ خرى .وقد مت ال�سماح جمدداً للأ حزاب بالعمل بعد ما �أطلق عليها
«ثورة �أكتوبر» فى عام  ،1964التى �أعادت احلكم ال�شعبى للبالد .وفى االنتخابات الدميقراطية
التى جرت عام  ،1965فاز «م�ؤمتر البجا» بت�سعة مقاعد� ،إال �أن هذه احلكومة الربملانية مت الإ طاحة
بها مرة �أخرى وتوىل اللواء جعفر منريى احلكم ،ومت حظر الأ حزاب ال�سيا�سية مرة �أخرى .و�شارك
«م�ؤمتر البجا» �أحزاب املعار�ضة الأ خرى ،وعلى ر�أ�سها «حزب الأ مة» فى حماولة فا�شلة للإ طاحة
بهذا النظام عام  1976عرب قواعد فى ليبيا � ،إال �أن الثورة ال�شعبية �أطاحت بنمريى عام ،1985
و�أجريت انتخابات وطنية فى العام التاىل .وفاز «م�ؤمتر البجا» مبقعد واحد فقط  -حيث فقد معظم
الدعم ال�شعبى ل�صالح «احلزب االحتادى الدميقراطى» الذى كان مير مبرحلة ازدهار ،والذى �شارك
على �إثر ذلك فى حكومة ال�صادق املهدى االئتالفية خالل الفرتة  .1989 - 86وعندما مت الإ طاحة
باحلكومة االئتالفية عام  1989عن طريق الفريق عمر الب�شري وح�سن الرتابى ،مت حظر الأ حزاب
ال�سيا�سية مرة �أخرى.
وفى نف�س العام ،ت�أ�س�س التجمع الوطنى الدميقراطى فى �أ�سمرة .وقد بد�أ التجمع الوطنى الدميقراطى
كتجمع للأ حزاب ال�سيا�سية املعار�ضة بقيادة حزب الأ مة واحلزب االحتادى الدميقراطى .وان�ضمت
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احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان للتجمع عام  1995و�أ�صبحت ب�رسعة تهيمن على اجلناح
الع�سكرى له .وفى عام  1993ان�ضم «م�ؤمتر البجا» للتجمع ،ومب�ساعدة اجلي�ش الإ رتريى واجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،قام ب�شن �سل�سلة من الهجمات على طول احلدود ال�سودانية  -الإ ريرتية.
وقد تركزت الهجمات على الأ هداف اال�سرتاتيجية ،مثل طريق اخلرطوم  -بور�سودان ،و�أنابيب النفط،
والوحدات الع�سكرية املدافعة عنهما .ورغم جناح هذه الهجمات �إال �أنها مل ت�ؤد �إال �إىل �إغالق الطريق
لأ كرث من عدة �ساعات �أو توقف تدفق النفط لأ كرث من عدة �أيام .لقد كان الرعاة الذين ميرون خالل
هذه املناطق احلدودية هم الأ كرث ت�رضراً نظرا النعدام الأ من ووجود الأ لغام الأ ر�ضية ،التى زرعت
حول مواقع املعار�ضة الإ ريرتية والقوات امل�سلحة ال�سودانية حلمايتها(.)7
وكانت هناك معارك كبرية فى منطقة «طوكر» على احلدود ال�شمالية لإ ريرتيا مع ال�سودان .حيث
�أ�صبحت هذه املنطقة معق ًال قوي ًا للحزب وخرج منها بع�ض �أبرز زعماءه ،مثل الرئي�س مو�سى حممد،
وعبد اهلل كونا ،و�صالح باركوين .فقبل اندالع احلرب فى �رشق البالد كان ه�ؤالء الزعماء قد نا�رصوا
اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إريرتيا وزعيمها �إي�سيا�س �أفورقى ،فى كفاحها لنيل اال�ستقالل .و�أدى ذلك
لك�سبهم لثقة الثوار الإ ريرتيني الذين �أ�صبحوا بعد عام  1991زعماء احلكومة فى �أ�سمرة.

فعالية م�ؤمتر البجا كقوة مقاتلة
مل يكن للتجمع الوطنى الدميقراطى و»م�ؤمتر البجا» قوات ع�سكرية كبرية ،وقد اقت�رصت عملياتهم
على هجمات الكر والفر على طول احلدود مما مل ميثل فى �أى وقت حتدي ًا ع�سكري ًا كبرياً للحكومة.
فالقوات املقاتلة مل�ؤمتر البجا مل يزد عددها على عدة مئات فى �أى وقت وكانت تخ�ضع لرقابة
�شديدة من جانب اجلي�ش الإ ريرتى .لقد ا�ستخدمت الأ �سلحة الثقيلة مبا فى ذلك الدبابات ،فى
الهجمات الرئي�سية مثل تلك التى متت �ضد «هامي�شكورب وك�سال»� ،إال �أنها ظلت ح�رصي ًا فى �أيدى
الإ ريرتيني �أو اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،حيث اعتمدت قوات «م�ؤمتر البجا» (و�أ�سود الر�شايدة
الأ حرار) ب�شكل �شبه كامل على الأ �سلحة ال�صغرية.
�إال �أن التجمع الوطنى الدميقراطى (مبا فى ذلك م�ؤمتر البجا) قد حقق خالل ذروة �صعوده عدداً من
االنت�صارات الع�سكرية ال�صغرية التى ينبغى �إرجاع الف�ضل فيها ب�شكل �أ�سا�سى �إىل م�شاركة اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان .فقد ا�ستولت قوات التجمع  -مب�ساعدة كبرية من اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان  -مرتني على مدينة هامي�شكورب قبل �أن تتمكن �أخرياً من ال�سيطرة عليها من ت�رشين
24

م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل 3

لـ HSBA

Small Arms Survey HSBA Working Paper 3

الأ ول� /أكتوبر  2002حتى ني�سان� /أبريل  ،2006عندما ان�سحب منها اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان مبوجب بنود اتفاق ال�سالم ال�شامل حيث ا�ستعادتها فوراً القوات امل�سلحة ال�سودانية .كما
متكنت قوات التجمع ،و�أي�ض ًا مب�ساعدة كبرية من اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،من اال�ستيالء على
معظم مناطق ك�سال ملدة � 24ساعة فى �أيلول� /سبتمرب  2000قبل االن�سحاب منها .وقد �سيطرت
قوات التجمع وم�ؤمتر البجا على �أجزاء من املناطق املحيطة بطوكر وعلى �رشيط �ضيق من الأ را�ضى
على طول احلدود الإ ريرتية من هامي�شكورب فى ال�شمال �إىل ك�سال فى اجلنوب و�أعلنوا «خور طوكر»
عا�صمة لهم.
وعقب اندالع احلرب عام  1998بني �إريرتيا و�إثيوبيا (الداعمان الرئي�سيان للتجمع الوطنى
الدميقراطى) بد�أت �أو�ضاع التجمع واملنظمات الداخلة فيه فى التدهور .و�أدى ان�سحاب احلركة/
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان من املنظمة عقب توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل �إىل نهاية التجمع
افرتا�ضيا و�أ�صبحت عنا�رصه املتبقية تعتمد على �إريرتيا ب�شكل �شبه كامل.
�إال �أن «م�ؤمتر البجا» رغم هذا ح�صل على دفعة معنوية ودعائية عندما ح�رضت الوحدات الأ منية من
اخلرطوم �إىل بور�سودان ملهاجمة عمال حو�ض بناء ال�سفن غري امل�سلحني واملدنيني الذين �شاركوا
فى تظاهرات �سلمية يوم  26كانون الثانى /يناير  .2005حيث طالب املتظاهرون ب�إ�صالحات
فى �إدارة امليناء واالعرتاف مب�ؤمتر البجا كممثل �رشعى لل�سكان .وبعد يومني هاجمت قوات الأ من
املدنيني فى منطقة «�شعبة �رضير» التى ي�سكنها البجا ،وقتلت  22مدني ًا على الأ قل بينهم اثنني فقط
لي�سوا من �أفراد البجا .ومت الإ عالن عن �إجراء حتقيق حكومى� ،إال �أن نتائج هذا التحقيق مل تن�رش �أبدا
على امللأ وال يزال العديد من �أفراد البجا فى بور�سودان ي�شعرون بالأ �سى جراء هذه احلادثة.
وقد متكن م�ؤمتر البجا من ا�ستغالل هذه الأ حداث لدرجة �أنه نظم م�ؤمترا قوميا مت خالله انتخاب
مو�سى حممد �أحمد ،الذى كان حتى ذلك احلني جندى جمهول ،رئي�سا مل�ؤمتر البجا .ومت تكليف عبد
اهلل كونا ،وهو مدر�س ،م�س�ؤولية ال�شئون ال�سيا�سية ،وانتخب د� .أمان �رضير ،وهو �أ�ستاذ فى جامعة
«الفاد» فى �أم دورمان ،نائبا للرئي�س وقائدا للجناح الداخلى .و�أظهرت عمليات القتل هذه بو�ضوح
املدى الذى ميكن �أن ي�صل �إليه حزب امل�ؤمتر الوطنى الحتواء الغ�ضب ال�شعبى فى �رشق البالد ،كما
بينت قدرة م�ؤمتر البجا لتعبئة ال�سكان املدنيني ،وخلق خماوف جلهات عديدة فى املجتمع الدوىل
من �أن �أحوال العنف وانعدام الأ من التى توجد فى الغرب قد تتكرر فى �رشق البالد.
لقد ثبت �أن التوقعات ب�ش�أن ا�شتعال العنف عند ان�سحاب اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان من ال�رشق
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مبوجب بنود اتفاق ال�سالم ال�شامل مل تكن �صحيحة .فقد هاجمت ميلي�شيات متحالفة مع احلكومة
ال�سودانية يقودها �سليمان على بيتى هامي�شكورب يوم  10كانون الثانى /يناير � ،2006إال �أن
قوات اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان التى مل تكن قد غادرت هامي�شكورب حتى �شهر ني�سان� /أبريل
 �أى بعد ثالثة �شهور من التاريخ املحدد فى اتفاق ال�سالم ال�شامل ،ردتها على �أعقابها .ولده�شةالكثريين ،فقد ظهر �أن اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �سلم املدينة للقوات امل�سلحة ال�سودانية،
لذلك مل يعد لدى م�ؤمتر البجا �سوى جيوب �صغرية من الأ را�ضى و«عا�صمتهم» فى خور طوكر قرب
ك�سال(.)8
كما تدهورت فعالية م�ؤمتر البجا بفعل بع�ض التوترات داخل املنظمة .لقد فر�ضت هذه التوترات
قيوداً كبرية على قدرة املنظمة ككل لبناء مواقف داعمة وقنوات للدعم ،وال تزال تعرقل الآ فاق
ال�سيا�سية للبجا (وجبهة ال�رشق) حتى اليوم.
القيادة اجلديدة فى مواجهة القيادة التقليدية .ب�سبب عملها فى جمتمع يت�سم بالالمركزية ال�شديدة
ويبجل رجال الدين ويذعن لل�شخ�صيات الدينية التى على قيد احلياة والقادة التقليديني� ،شعر م�ؤمتر
البجا بحاجته للتحالف مع ال�شيوخ والقادة الدينيني وحتى �إ�سناد منا�صب فى قيادته لهم ،وكان
�أبرز النماذج على ذلك ال�شيخ �سليمان على بيتى وال�شيخ عمر .فقد تبو�أ ال�شيخ �سليمان وعائلته
منا�صب م�سيطرة فى هامي�شكورب منذ �إن�شاءها كمركز للتعليم الدينى فى مطلع القرن املا�ضى،
و�أي�ض ًا فى �رشيط الأ را�ضى املحاذية للحدود الإ ريرتية التى كانت تدار من هامي�شكورب جنوب
ك�سال .ومنذ منت�صف وحتى �أواخر ت�سعينيات القرن الع�رشين كان ال�شيخ �سليمان �أحد زعماء التجمع
الوطنى الدميقراطى الذى اتخذ من �أ�سمرة مقراً له وكان ينظر �إىل ال�شيخ عمر على الأ قل باعتباره
الزعيم الر�سمى مل�ؤمتر البجا.
�إال �أن ال�شيخ �سليمان وال�شيخ عمر قد تركا املنظمة ،وعادا �إىل املناطق التى ت�سيطر عليها احلكومة
ال�سودانية ،ووقعا «اتفاق �سالم» مع حزب امل�ؤمتر الوطنى عام  – 2003على �أ�سا�س �أنهم ميثلون
البجا ،ورغم �أن االتفاق مل يظهر للعلن ومل يحقق �أية نتائج .ا�ستمر حزب امل�ؤمتر الوطنى ينظر
�إىل ارتباطه بال�شيخ �سليمان على �أنه ذو قيمة كبرية ،وظهر هذا الأ مر جليا با�ستعداده لإ ن�شاء
ميلي�شيا بقيادته وتزويدها بال�سالح .كما دعم حزب امل�ؤمتر الوطنى �أي�ضا ت�شكيل ميلي�شيات �أخرى
وعملياتها ،مبا فى ذلك ميلي�شيا �سيد طارق ،وهو من قبيلة الهدندوى يتمركز فى «تينى»( .)9ولي�س
من الوا�ضح ما �إن كانت هذه امليلي�شيات هى ف�صائل مقاتلة فى الأ �صل �أم �أنها ن�ش�أت للح�صول
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على الهبات احلكومية ال�سخية ،كما يدعى منتقدوها( .)10وفى كال احلالتني ،ح�صلت هذه القوات
على �أ�سلحة �صغرية من القوات امل�سلحة ال�سودانية مل ت�ستعملها فى �أغلب احلاالت .وت�شمل مهامهم
الر�سمية حماية �أنابيب النفط التى متر مبحاذاة احلدود الإ ريرتية.
وعلى عك�س الو�ضع فى اجلنوب ودارفور ،ف�شلت القوات امل�سلحة ال�سودانية ب�شكل كبري فى حماوالتها
لإ ن�شاء ميلي�شيات فعالة فى ال�رشق .ورغم �أن �أ�سباب ذلك لي�ست وا�ضحة متاماً ،ف�إنه يبدو �أن جهود
م�ؤمتر البجا للحفاظ على وحدة القبائل ورف�ضهم لفكرة القتال بني القبائل هى من �ضمن تلك
العوامل .وبالإ �ضافة �إىل ذلك� ،سعت العائالت البارزة للحفاظ على روابطها بكال املع�سكرين .فعلى
�سبيل املثال ،ف�إنه بينما عاد ال�شيخ �سليمان �إىل ال�سودان ،ظل �أخوه مع احلزب االحتادى الدميقراطى
فى �أ�سمرة ل�ضمان �أن م�صالح الأ �رسة �سيتم احلفاظ عليها فى كلتا احلالتني .وفى نف�س الوقت تقريبا
عاد ال�شيخ عمر �إىل م�ؤمتر البجا ومتت مكاف�أته مبنزل وت�سهيالت �أخرى فى هامي�شكورب(.)11
�إن �سعى كل من م�ؤمتر البجا وحزب امل�ؤمتر الوطنى جلذب الزعماء التقليديني ،حتى عندما يبدون
مبظهر املتقلب �أو االنتهازى فى انتماءاتهم ال�سيا�سية ت�ؤكد على الو�ضع املميز له�ؤالء الزعماء فى
جمتمع البجا .فم�ؤمتر البجا يعمل فى ظل جمتمع تقليدى �إىل حد بعيد ،وت�ؤدى مثل تلك التحالفات
�إىل جعل الإ �صالح �أمرا بالغ ال�صعوبة .فعلى �سبيل املثال ،ف�إنه بينما تدعم قيادة م�ؤمتر البجا تقدم
املر�أة ،فقد قامت بالقليل فى هذا ال�صدد؛ حيث ال تزال املر�أة فى قبائل البجا معزولة وتتمتع ب�أدنى
م�ستوى لفر�ص احل�صول على التعليم واخلدمات ال�صحية فى ال�سودان  -الأ مر الذى يعود فى جزء
منه �إىل معار�ضة الزعماء التقليديني املحليني ،على الرغم من وجود منظمة للن�ساء تابعة مل�ؤمتر
البجا .وبالإ �ضافة �إىل جعل الإ �صالحات الأ �سا�سية �أمرا �صعبا ،ف�إن التحالف مع ال�سلطات التقليدية
ي�ؤثر �أي�ض ًا على جهود �إن�شاء قيادة متما�سكة.
اجلناح الداخلى فى مواجهة اجلناح اخلارجى .كان على م�ؤمتر البجا �أن يت�صدى �أي�ضا لالنق�سام
بني جناحه اخلارجى فى �أ�سمرة وجناحه الداخلى فى مناطق ال�سودان اخلا�ضعة ل�سيطرة حكومة
اخلرطوم .ورغم �أنه من غري الوا�ضح ما �إذا كان هذا االنق�سام قد �أدى �إىل اختالفات �أيديولوجية،
�إال �أن هذا االنف�صال قد �أدى بو�ضوح حلدوث م�شكالت تنظيمية .وبينما يتعر�ض �أع�ضاء اجلناح
اخلارجى خلطر االعتقال وحتى الإ عدام �إذا عادوا �إىل ال�سودان ،ف�إن �أع�ضاء اجلناح الداخلى مت
منعهم مرارا من جانب احلكومة من لقاء زمالئهم فى �أ�سمرة �أو حتى من ال�سفر �إىل مناطق حمظورة
فى �رشقى ال�سودان .وعلى امل�ستوى التكتيكى ،يف�ضل اجلناح الداخلى ب�شكل عام نهجا �سيا�سي ًا �أكرث
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قوة ،بينما يركز اجلناح اخلارجى على الكفاح امل�سلح .كما �أنه من الوا�ضح �أن اجلناح اخلارجى كان
يخ�ضع ب�شكل �أكرب كثريا لنفوذ احلكومة الإ ريرتية من القيادة الداخلية(.)12
القيادة املدنية فى مواجهة القيادة الع�سكرية .بالإ �ضافة �إىل االنق�سام الداخلى /اخلارجى ،هناك
انق�سام بني القيادتني املدنية والع�سكرية  -وهى م�شكلة �شائعة فى الكثري من حركات التحرر.
وعلى هذا ال�صعيد ف�إن الذراع الع�سكرى مل�ؤمتر البجا كان يخ�ضع ب�شكل كبري ل�سيطرة اجلي�ش
الإ ريرتى ،وكانت م�سائل اال�سرتاتيجية الع�سكرية ،والتنظيم ،والتدريب ،والإ مداد والتموين فى معظم
الأ حيان خارجة عن �سيطرة القادة الع�سكريني مل�ؤمتر البجا .وكان من النادر جدا �سماع �شكوى من
هذا الو�ضع لأ ن الدعم الإ ريرتى ظل �أمراً �رضوري ًا حتى مع ظهور نقاط ال�ضعف الع�سكرية مل�ؤمتر
البجا بجالء .فخالل  13عاما من الكفاح امل�سلح مل يتمكن م�ؤمتر البجا ،ومن بعده جبهة ال�رشق
من ال�سيطرة �سوى على �رشيط �صغري من الأ را�ضى ،وقد مت حتقيق هذا فقط بدعم �ضخم من اجلي�ش
الإ ريرتى واجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان(.)13
اال�ضطرابات القبلية .بخالف هذه امل�شكالت ب�ش�أن القيادة� ،أدت االنق�سامات ذات الطبيعة القبلية
�أي�ض ًا �إىل احلد من فعالية البجا وجبهة ال�رشق .وكان �أهم تلك االنق�سامات هى اخلالف ب�ش�أن و�ضع
قبيلة «بنى عامر» فى م�ؤمتر البجا ،وب�شكل �أكرث ات�ساعا ما �إذا كانت ت�شكل جزءا من قبائل البجا
الكربى �أو تعترب قبيلة منف�صلة .وكان لهذه امل�شكلة �أهمية خا�صة لأ ن قبيلة «بنى عامر» قد متكنت
من حتقيق م�ستوى �أعلى للمعي�شة من جماعات البجا الأ خرى،وكان ذلك يعزى فى بع�ض الأ حيان
�إىل عالقاتهم الأ وثق باحلكومة و�أجهزتها الأ منية .فقبيلة «بنى عامر» متيل �أكرث من باقى قبائل
البجا للتعاطف مع الأ فكار الإ �سالمية ،وهذا يربر على الأ رجح ارتباطهم الأ قوى مع حزب امل�ؤمتر
الوطنى وم�شاركتهم فى اجلماعات اجلهادية الإ �سالمية الإ ريرتية التى حتظى بدعم حزب امل�ؤمتر
الوطنى .والغالبية العظمى من قبيلة «بنى عامر» تعي�ش فى �إريرتيا وقد حاول البجا على مر
التاريخ منعهم من دخول ال�سودان وحرمانهم من حيازة حقوق قبلية على الأ را�ضى ،على الرغم من
�أنه فى الواقع العملى متتلك قبيلة «بنى عامر» حاليا م�ساحات كبرية ومتزايدة من الأ را�ضى ك�سال
واملراكز الأ خرى .ونتيجة لذلك ف�إن العالقات متوترة بني اجلماعتني ومل ين�ضم �إىل م�ؤمتر البجا �إال
عدد حمدود من �أفراد قبيلة «بنى عامر».
�رصاع الأ يديولوجيات .ب�سبب عدم وجود �أيديولوجية وا�ضحة مل�ؤمتر البجا كانت هناك اجتاهات
مت�صارعة على الدوام داخل احلزب .و�أبرز االجتاهات املت�صارعة هى الأ يديولوجيات الي�سارية
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والأ يدلوجيات اليمينية .فن�سبة كبرية من قياداته تت�شكل من �أع�ضاء �سابقني للحزب ال�شيوعى
ال�سودانى �أو رفاق دربه ،مبن فى ذلك عبد اهلل كونا و�صالح باركوين ،وعلى �صافى و� آمنة
�رضير وحممد معت�صم .بينما هناك � آخرون فى م�ؤمتر البجا ،ال�سيما فى قاعدته ال�شعبية ،هم من
املحافظني �شديدى الوالء لهذا االجتاه ،وحتى من املتعاطفني مع نظام احلكم الإ �سالمى .و�أدى
االفتقار �إىل االلتزام ال�شديد ب�أيديولوجية حمددة �إىل كرثة االنتقال بني الأ حزاب ،ال�سيما بني م�ؤمتر
البجا واحلزب االحتادى الدميقراطى .وقد القت اجلهود حديثة العهد لت�شجيع الوالء الأ كرب للحزب
بع�ض النجاح� ،إال �أن الوحدة �ستكون على الدوام م�شكلة �صعبة فى ظل البيئة الثقافية وال�سيا�سية
امل�شتتة التى يعي�ش البجا فى ظلها .بالإ �ضافة �إىل ذلك ،فبعد نحو خم�سة عقود من الكفاح وعدم
تنفيذ الوعود بالتنمية التى قدمتها احلكومات املتعاقبة ،ف�إن هناك قدر كبري من عدم و�ضوح
الر�ؤية بني قبائل البجا.
ورغم هذه التحديات ال�ضخمة ،فقد حقق م�ؤمتر البجا بع�ض النجاح فى توحيد القبائل املنق�سمة
ب�شدة والتى تركز على اجلوانب املحلية ،من خالل الهوية اجلماعية ون�رش االعتقاد ال�سائد حالي ًا
ب�أن كل �سكان �رشق البالد يعانون من التهمي�ش� .إن حالة اال�ستياء لدى البجا وت�أييدهم مل�ؤمتر
البجا هى �أمر وا�ضح لأ ى �شخ�ص يق�ضى جمرد وقت ق�صري فى مقاهى بور�سودان .لقد كان م�ؤمتر
البجا ناجح ًا ب�شكل خا�ص فى ح�شد ال�شباب  -حيث ي�سيطر م�ؤمتر البجا على �إدارة احتاد الطالب
فى جامعتني من اجلامعات الرئي�سية الثالث فى ال�رشق ،كما �أن احلزب يحقق املزيد من التواجد
حتى فى املدار�س الثانوية واالبتدائية( .)14لقد كان النا�شطون من ال�شباب هم فى �أغلب احلاالت
الذين قادوا �إن�شاء مكاتب مل�ؤمتر البجا فى املدن الرئي�سية فى ال�رشق فى غ�ضون ال�سنوات الثالث
املا�ضية .كما ميكننا �أن نرى هذا الإ ح�سا�س الأ كرب باالنتماء اجلمعى فى انخفا�ض عدد ال�صدمات
العنيفة بني القبائل ح�سبما ذكره �أحد الأ طباء الذى قام بعالج املر�ضى فى منطقة ك�سال ل�سنوات
عديدة(.)15
وينعك�س هذا الإ ح�سا�س املتنامى باالنتماء والهم العام فى بع�ض الأ حيان من خالل م�شاعر
الكراهية �ضد ال�سكان غري الأ �صليني فى �رشق ال�سودان ،مما ي�شري �إىل امل�شكالت املحتملة لي�س فقط
جلبهة ال�رشق التى تقدم نف�سها على �أنها متثل كل �سكان الإ قليم ،ولكن �أي�ض ًا لعملية امل�صاحلة فى
فرتة ما بعد ال�رصاع.
وبينما يبدو �أن م�ؤمتر البجا يعانى فى بع�ض الأ حيان من كرثة الزعماء ،ف�إن مبارك �سامل مي�سك
يوجن ،جبهة ال�رشق والكفاح �ضد التهمي�ش Young The Eastern Front and the Struggle against Marginalization
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ب�شكل كامل على زمام حركة «�أ�سود الر�شايدة الأ حرار» .ولأ نه �شكل وقاد «حركة الأ �سود الأ حرار»
منذ البداية منفردا ،ف�إن اجلماعة ال حتظى بقاعدة دعم وا�سعة فى املجتمع الأ و�سع لقبيلة الر�شايدة
 وال ب�شبكة دعم فى ال�سودان .وب�سبب انعزالهم الن�سبى فى البالد ،ف�إن العديد من �أفراد قبيلةالر�شايدة قد حاولوا البقاء بعيدا عن ال�رصاع ال�سيا�سى �أو اختاروا بب�ساطة ت�أييد حزب امل�ؤمتر
الوطنى .وكمنظمة �سيا�سية ،ف�إن الأ �سود الأ حرار منظمة �صغرية جدا ،بينما جناحها امل�سلح ال
يُعتقد �أن عدد �أفراده يتعدى عدة مئات .وقد مت ت�سليحها �أي�ض ًا بالأ �سلحة ال�صغرية من جانب اجلي�ش
الإ ريرتى� .إال �أن هذه القوة ال�صغرية حتظى باالحرتام على نطاق وا�سع لقدرة �أفرادها على العمل فى
اجلبال ومعرفة دروب ال�صحراء ومهارتهم فى �إطالق النار ،وجميعها تقريبا مهارات مكت�سبة من
خالل �أن�شطة التهريب على طول احلدود الإ ريرتية  -ال�سودانية .كما �أن جناحهم فى جمال التجارة
والأ عمال يوفر م�صدرا جاهزا لتمويل «الأ �سود الأ حرار» ومن الوا�ضح �أن كل هذه الأ ن�شطة مرتبطة
ارتباطا وثيقا .والأ مر الأ كرث �أهمية� ،أن مبارك و»حركة الأ �سود الأ حرار» ،التابعة له حتظى بدعم
قوى من احلكومة الإ ريرتية واجلي�ش الإ ريرتى.
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خام�س ًا :جبهة ال�شرق

عندما وجد م�ؤمتر البجا وحركة �أ�سود الر�شايدة الأ حرار �أنف�سهم مبفردهم فى النهاية بعد تفكك
التجمع الوطنى الدميقراطى ورحيل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،ورغبة منهما فى ا�ستغالل
االحتجاجات التى �شهدتها بور�سودان ،فقد �أعلنتا قيام جبهة ال�رشق فى �شباط /فرباير  2005فى
�أ�سمرة .والتى كانت حتالف ًا غريب ًا من جوانب عديدة .فالر�شايدة هم من العرب ،يتمتعون بالرثاء ،وقد
هاجروا �إىل ال�سودان فى وقت قريب ن�سبياً ،بينما «البجا» هم من الأ فارقة الفقراء ،وهم من �سكان
املنطقة الأ �صليني .وقد كانت البجا تدعى �أنها �صاحبة احلق مبفردها فى حقوق حيازة الأ را�ضى
فى �رشقى ال�سودان ،بيما كان الر�شايدة ينا�شدون احلكومات املتعاقبة فى اخلرطوم لتعيني «ناظر»
(رئي�س قبلى معني) يعرتف �أن لهم �أي�ض ًا حقوق ًا فى حيازة الأ را�ضى.
لقد ن�ش�أت جبهة ال�رشق فى �أول الأ مر لأ ن كل من م�ؤمتر البجا والأ �سود الأ حرار �شعروا باال�ستياء
من قيادة املريغنى للتجمع الوطنى الدميقراطى .وبلغت تلك التوترات ذروتها بعدما قامت �أجهزة
الأ من امل�رصية بتنظيم مفاو�ضات بني حزب امل�ؤمتر الوطنى والتجمع الوطنى الدميقراطى فى
القاهرة عام  .2004وقد ان�سحب كل من م�ؤمتر البجا والأ �سود الأ حرار من املفاو�ضات ،حيث ادعتا
�أن م�صاحلهما مل يتم متثيلها ب�شكل من�صف فى املفاو�ضات .وبعد �شهرين عقد التجمع الوطنى
الدميقراطى م�ؤمتره ال�سنوى فى �أ�سمرة و�سط �أجواء ي�سودها اال�ضطراب .وحينما دخل احلزب
ال�شيوعى ال�سودانى وعنا�رص من القيادة ال�رشعية للتجمع الوطنى الدميقراطى بعد ذلك �إىل الربملان
الوطنى ال�سودانى فى اخلرطوم ،ترك م�ؤمتر البجا ،والأ �سود الأ حرار واحلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان الذى ظهر بعد ذلك والذى يتمركز فى دارفور ،فى اخلارج .ومع زوال التجمع الوطنى
الدميقراطى �شعرت اجلماعات فى ال�رشق باحلاجة �إىل منظمتهم اخلا�صة بهم.
وبالرغم من �أن االحتاد بني احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان واجلماعات امل�سلحة فى
ال�رشق كان ميكن �أن ي�شكل تهديدا حقيقيا حلزب امل�ؤمتر الوطنى �إذا ما عملوا �سوياً ،ف�إن �أبناء
دارفور مل يظهروا �سوى ميال قلي ًال لاللتزام بق�ضية ال�رصاع فى ال�رشق .ورغم ذلك ف�إن جبهة العدل
وامل�ساواة ،وهى جماعة م�سلحة �أ�صغر فى دارفور مل تُقبل ع�ضويتها فى التجمع الوطنى الدميقراطى
يوجن ،جبهة ال�رشق والكفاح �ضد التهمي�ش Young The Eastern Front and the Struggle against Marginalization
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على خلفية توجهاتها الإ �سالمية الظاهرة ،قد قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع حركة الأ �سود الأ حرار
عام  .2004و�أعلنت بو�ضوح عن رغبتها فى العمل ب�شكل وثيق مع اجلماعات فى ال�رشق .حيث
قامت �أو �ساعدت على �شن عدد �صغري من الهجمات �ضد القواعد احلكومية فى ال�رشق.
�إال �أن �إن�شاء جبهة ال�رشق والتعاون مع حركة العدل وامل�ساواة مل يح�سنا ،رغم ذلك ،ب�شكل م�ؤثر
قدرات هذه اجلماعات على الت�صدى للقوات امل�سلحة التابعة حلزب امل�ؤمتر الوطنى فى �رشق البالد.
وكان ذلك راجع ًا فى جزء كبري منه لنف�س امل�شكالت التى �أ�صابت م�ؤمتر البجا والأ �سود الأ حرار:
�ضعف التنظيم  ،والزعامة غري املرتبطة ب�شكل وثيق مع القواعد ال�شعبية امل�ؤيدة �أو اجلناح الع�سكرى،
واالفتقار �إىل برنامج �سيا�سى وا�ضح ،والف�شل فى تطبيق �إ�صالحات فى الأ را�ضى التى ت�سيطر عليها،
واالعتماد على �إريرتيا .ورغم �أنه مت توجيه جهود كبرية للحد من الروابط بني طائفة اخلامتية
وزعيمها ال�سيد عثمان املريغنى ،ال تزال هناك روابط تقليدية بينها وبني �أبناء �رشق ال�سودان .ففى
ظل بيئة تعي�ش فيها الأ �رس املمتدة وي�سودها منط العالقات الرعوية ،والتى ال تزال �سلطات ال�شيوخ
املحليني مهيمنة ،ف�إن من ال�صعب على جبهة ال�رشق �أن تف�سح لنف�سها جماال فى املحيط ال�سيا�سى
فى املنطقة .ومما جعل الأ مر �أكرث �صعوبة على اجلبهة �أن حزب امل�ؤمتر الوطنى لديه خربة كربى
فى ت�شجيع االنق�سامات واالن�شقاقات داخل املعار�ضة ،ون�رش ال�شائعات  ،والر�شوة ،و�إن�شاء كيانات
موازية (مثل م�ؤمتر البجا للإ �صالح والتنمية) ،وت�شجيع اال�ضطرابات القبلية (بني البجا وبنى عامر
وبني البجا والر�شايدة) وحماوالت ح�شد النا�س حول ال�شعارات الإ �سالمية.
و�إحدى امل�شكالت الكبرية الأ خرى التى تواجه جبهة ال�رشق هى �أنها بتنحيتها للهوية القبلية ،ف�إنه
ينبغى على القيادة الآ ن بناء هوية �إقليمية ،مما يت�ضمن بال�رضورة �إدخال �أعداد كبرية من غري
البجا وغري الر�شايدة من مواطنى �رشق ال�سودان �إىل اجلبهة .والهدف لي�س فقط تو�سيع حجم اجلبهة
ولكن ملنع احلكومة من تعبئة هذه اجلماهري �أوالً .فعلى �سبيل املثال كانت اجلبهة مهتمة ب�شدة
لإ يجاد قواعد جماهريية فى والية الق�ضارف لأ ن البجا ال ي�شكلون �سوى �أقلية فى هذه الوالية فى
حني يغيب فيها وجود الر�شايدة متاما .وقد ان�ضم بع�ض ال�شكاريا والنوبيني وغريهم �إىل جبهة
ال�رشق منذ �إن�شاءها � ،إال �أنهم ال ي�شكلون �سوى �أقلية �صغرية .وهناك جمتمعات حملية كبرية �أخرى
مثل امل�سليت ،التى ت�شكل ن�سبة كبرية فى �سكان والية الق�ضارف لها متثيل �أقل حتى من ذلك .
وبالت�أكيد ،ف�إن العديد من قبائل الأ قلية فى ال�رشق يبدو �أنها تقف فى انتظار نتائج ال�رصاع بني
جبهة ال�رشق وحزب امل�ؤمتر الوطنى قبل �أن تلتزم باالن�ضمام لأ حد الطرفني.
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وبعد مرور عام على �إن�شاءها  ،وحتى عقب توقيعها اتفاق ال�سالم ب�رشق ال�سودان ،فلي�س لدى جبهة
ال�رشق �أية مكاتب فى ال�سودان �أو م�س�ؤولني بخالف عدد حمدود من القادة .وبالإ �ضافة �إىل ذلك ف�إن
�إن�شاءها يثري حتم ًا الت�سا�ؤل عما �إذا كانت هناك �رضورة ال�ستمرار بقاء منظمات منف�صلة للبجا
والر�شايدة .وقد بد�أ �أ�صحاب تلك الدعوات حلل م�ؤمتر البجا بعر�ض وجهة نظرهم للمرة الأ وىل خالل
م�ؤمتر عقد فى �إريرتيا عقب توقيع اتفاق ال�سالم مبا�رشة .ووفق ًا لبع�ض م�س�ؤوىل جبهة ال�رشق،
ف�إن احلكومة الإ ريرتية قد �ضغطت باجتاه هذه الق�ضية(� .)16إال �أن االقرتاح رف�ض خالل عدة جوالت
لالقرتاع .وكانت حجة العديد من البجا �أنهم لن يفكوا ارتباطهم مع منظمة ن�ش�أت قبل ما يقرب من
�أربعة عقود ،وبدال من ذلك عربوا عن �شكواهم من عدم ا�ست�شارتهم عند ت�شكيل جبهة ال�رشق(.)17
كما طفت م�شكلة �أخرى على ال�سطح عقب توقيع اتفاق ال�سالم حيث تفجر خالفا داخليا حول دور د.
� آمنة درار �أحد قيادات م�ؤمتر البجا .حيث ظهرت م�شاعر الغ�ضب على د � .آمنة خالل اجتماع م�ؤمتر
البجا الذى عقد فى والية الق�ضاريف وتقرر �أن يتم ا�ستبدالها(� ،)18إال �أن القرار مل يعلن �إال فى �أواخر
ت�رشين الثانى /نوفمرب على ل�سان عبد اهلل مو�سى ،وهو زعيم بارز فى م�ؤمتر البجا من بور�سودان.
وقد التقى هو وغريه مع و�سائل الإ عالم الوطنية حيث اتهموا د � .آمنة باال�ستيالء على �أموال احلزب،
وم�ساندة زعيم الأ �سود الأ حرار ،مبارك �سامل ليحل حمل عبد اهلل مو�سى كرئي�س جلبهة ال�رشق .كما
كانت هناك �إدعاءات �أن د � .آمنة و� آخرين ،مبن فى ذلك م�س�ؤولون �إريرتيون ،قد حاولوا �إن�شاء منظمة
من�شقة لقبيلة بنى عامر( .)19كما مت توجيه االتهام �أي�ض ًا للأ مني احلاج ،رئي�س فرع م�ؤمتر البجا
فى والية الق�ضارف بامل�شاركة فى تلك امل�ؤامرة .حيث مت طرده من امل�ؤمتر وحل د .حممد معت�صم
مكانه .ويقول م�س�ؤولو جبهة ال�رشق �إن النزاع على الأ ر�ض بني من ال ميلكون �أرا�ض من قبيلتى بنى
عامر والر�شايدة قد ك�شف امل�ؤامرة.
و�إذا �أخذنا فى االعتبار االدعاءات املنت�رشة لفرتات طويلة ب�ش�أن الف�ساد فى اجلناح اخلارجى
للحزب ،ف�إن االتهامات املوجهة �ضد � آمنة تبدو بدون �أ�سا�س .ولي�س من الوا�ضح عند كتابة هذه
ال�سطور مدى الأ ثر املزعزع لهذه الأ حداث� ،إال �أن ذلك ي�سلط ال�ضوء على العالقات احل�سا�سة املوجودة
بني �أفراد قبيلة بنى عامر والبجا وال�رصاع على ال�سلطة داخل املنظمة.
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�ساد�س ًا :أ
القليمى و�شرق ال�سودان
المن إ

�إن ما �أطلق عليه كليف «التدخل املتعدد» له تاريخ طويل فى حقبة ما بعد اال�ستعمار فى منطقة
القرن الأ فريقى ،حيث د�أبت احلكومات على دعم املن�شقني فى الدول املجاورة ،وا�ستخدمت ه�ؤالء
املن�شقني لتحقيق م�صاحلها اخلا�صة ( . )Cliffe, 1999وب�سبب �أهميتها اال�سرتاتيجية ،ف�إن �رشق
ال�سودان يعد منوذجا وا�ضحا لهذه الفكرة .ففى عام  ،1961بد�أت جبهة التحرير الإ ريرتية مترداً
�ضد نظام الإ مرباطور هيال � -سيال�سى انطالق ًا من قواعد على طول ما كانت ت�سمى � آنذاك احلدود
ال�سودانية  -الإ ثيوبية .ومنذ ذلك احلني مل تنعم هذه املنطقة بال�سالم �سوى فى حاالت نادرة .وقد
�أدى دعم نظام احلكم الع�سكرى فى �إثيوبيا الذى �أطاح بالإ مرباطور هيال�-سيال�سى حركة «�أنانيا»
ال�سودانية املتمردة ،التى �أ�صبحت ت�سيطر على اجلنوب عقب احلرب الأ هلية الأ وىل فى ال�سودان،
�إىل ت�شجيع اخلرطوم للرد على ذلك من خالل تقدمي امل�ساعدة �إىل جبهة التحرير الإ ريرتية .وقد
انتهت احلرب الأ هلية الأ وىل فى ال�سودان بتوقيع اتفاق �أدي�س �أبابا عام  1972وقد �أدى ذلك �إىل
حت�سني العالقات بني ال�سودان و�إثيوبيا� .إال �أنه عقب انهيار االتفاق عام  ،1983بد�أت جبهة التحرير
الإ ريرتية وفيما بعد اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إريرتيا فى تلقى الدعم من اخلرطوم ،بينما �رشع نظام
احلكم الع�سكرى فى �إثيوبيا مب�ساندة كبرية من الكتلة ال�رشقية فى ا�ست�ضافة وتدعيم احلركة /اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان.
وعقب و�صولها للحكم عام � 1989ساعدت اجلبهة الوطنية الإ �سالمية فى البداية جماعات
املعار�ضة الإ ريرتية والإ ثيوبية امل�سلحة التى كانت تعمل انطالقا من ال�سودان .وعندما �أطاحت
اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إريرتيا واجلبهة الثورية الدميقراطية ل�شعوب �إثيوبيا بنظام احلكم الع�سكرى
فى �أدي�س �أبابا عام  1991كانت هناك � آمال ببزوغ ع�رص جديد ت�سوده عالقات التعاون فى منطقة
القرن الأ فريقى .وقد �أجربت اجلبهة الثورية الدميقراطية ل�شعوب �إثيوبيا بالفعل احلركة /اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان على �إخالء قواعدها فى جامبيال؛ و�أقامت �إريرتيا و�إثيوبيا عالقات ح�سن
جوار وا�ضطلعتا بدور قيادى فى �صنع ال�سالم فى ال�صومال وال�سودان� .إال �أنه مل مير وقت طويل
رغم ذلك قبل �أن تتحول اجلبهة الوطنية الإ �سالمية من دعم اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إريرتيا واجلبهة
الثورية الدميقراطية ل�شعوب �إثيوبيا �إىل دعم اجلماعات الإ �سالمية التى تدعو للجهاد فى البلدين،
و�رسعان ما �أ�صبحت مناطق احلدود الإ ثيوبية والإ ريرتية عر�ضة لهجمات امليلي�شيات انطالقا من
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قواعد فى ال�سودان (  .) Young, 2002ورغبة منهما فى عدم العودة �إىل احلرب  ،حاولت حكومتا
�أدي�س �أبابا و�أ�سمرة من خالل الو�سائل ال�سيا�سية �إقناع الإ �سالميني فى اخلرطوم لوقف �سيا�ستهم
العدوانية  ،التى مل تكن حتظى �سوى بفر�ص حمدودة للنجاح.
ومل تكن اال�ستجابة «الناعمة» لإ ثيوبيا و�إريرتيا جتاه �سيا�سات الإ �سالميني فى اخلرطوم ناجحة.
فقد كانت اجلبهة الإ �سالمية بقيادة ح�سن الرتابى مقتنعة �أن تقود حركة �إحياء �إ�سالمية عاملية و�أن
�أحوال جريانها فى ال�رشق قد ن�ضجت لتوىل الإ �سالميني زمام احلكم ( .)Young, 2002وقد �رشعت
اجلبهة الإ �سالمية فى م�ساعدة عدد من اجلماعات الإ �سالمية التى كانت تعمل فى مناطق احلدود
الغربية لإ ريرتيا ،حيث توجد �أعداد كبرية من ال�سكان امل�سلمني  .وقد بلغت تلك ال�سيا�سة ذروتها
عندما دعمت امليلي�شيات اجلهادية التى متكنت قوات اجلبهة ال�شعبية لتحرير �إريرتيا من هزميتها
فى منطقة ال�ساحل فى كانون الأ ول /دي�سمرب  .)Clippe, 1999( 1993وفى �إثيوبيا كان احلدث
املحورى هو حماولة اغتيال فا�شلة �ضد الرئي�س امل�رصى ح�سنى مبارك خالل ح�ضوره م�ؤمتر
منظمة الوحدة الأ فريقية فى �أدي�س �أبابا  ،التى اعتقدت اجلبهة الثورية �أنها كانت مدعومة من
جانب الإ �سالميني فى ال�سودان (.)Young, 1999
وردت �أ�سمرة و�أدي�س �أبابا بدعم اجلماعات امل�سلحة املناه�ضة لنظام اخلرطوم ال�سيما اجلماعات
التى ان�ضمت للتجمع الوطنى الدميقراطى التى كان فى �إمكانها توفري الأ من على حدودهم الغربية.
حيث قدمت �أ�سمرة دعما �أ�سا�سيا مل�ؤمتر البجا .و�ساعدت كل من �إريرتيا و�إثيوبيا قوات التحالف
ال�سودانى املعار�ض الذى كان يعمل على طول حدودهما الغربية .ومل تكتف �إريرتيا و�إثيوبيا بدعم
هذه اجلماعات ب�شكل مبا�رش ولكنهما ا�ستخدمتا �أي�ض ًا قواتهما امل�سلحة لإ حلاق الهزمية بالقوات
امل�سلحة ال�سودانية ونقل ال�سيطرة على الأ را�ضى التى كانت ت�ستوىل عليها �إىل التجمع الوطنى
ال�سودانى ( .)Young, 1999كما دعمت تلك اجلهود �إمدادات ع�سكرية مقدمة من الواليات املتحدة
بقيمة  20مليون دوالر �إىل �إريرتيا ،و�إثيوبيا ،و�أوغندا  -ظاهري ًا من �أجل حماية ه�ؤالء احللفاء
من عدوان النظام فى اخلرطوم ،ولكن فى الغالب بهدف الإ طاحة بالنظام الإ �سالمى فى ال�سودان
(.)Young, 2005
�إال �أن تلك التطلعات انهارت رغم ذلك عندما ا�شتعلت احلرب بني �إريرتيا و�إثيوبيا فى  � 6آيار /مايو
 .1998و�أوقفت كلتا الدولتني �أو خف�ضتا من دعمها للمعار�ضة ال�سودانية كما بد�أت فى خطب ود
اخلرطوم خوف ًا من �أن تقدم دعما حا�سما للدولة الأ خرى .وجنحت حتركات �أدي�س �أبابا  -غالبا
ب�سبب كونها القوة املهيمنة فى القرن الأ فريقى واعتقاد اخلرطوم ب�أنها �سوف تنت�رص على �إريرتيا
 ونتيجة لذلك توقفت ال�سودان و� إثيوبيا عن دعم احلركات املن�شقة فى كل منهما ( Young,يوجن ،جبهة ال�رشق والكفاح �ضد التهمي�ش Young The Eastern Front and the Struggle against Marginalization
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 . ) 2002وفى نف�س الوقت ،ا�ست�أنفت اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة (التى خلفت اجلبهة ال�شعبية
لتحرير �إريرتيا) دعمها ال�سابق للمعار�ضة ،بينما وا�صل حزب امل�ؤمتر الوطنى م�ساعدته للجماعات
اجلهادية الإ ريرتية.
وبعد انت�صار �إثيوبيا على �إريرتيا ،ورف�ضها بعد ذلك حكم جلنة تر�سيم احلدود بني �إريرتيا و�إثيوبيا
الذى كان يق�ضى ب�أن تعيد �أرا�ضى ا�ستولت عليها ،بد�أت �أ�سمرة فى دعم عدد من جماعات املعار�ضة
امل�سلحة فى �إثيوبيا  .وفى املقابل� ،ساندت �إثيوبيا باال�شرتاك مع ال�سودان واليمن زميليها فى
«�إعالن �صنعاء» اجلماعات املناه�ضة للجبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة .فر�سميا ،كان الهدف من
قيام «�إعالن �صنعاء» هو حماربة الإ رهاب فى املنطقة� ،إال �أنه مع الأ �سف كان حتالفا ملناه�ضة
نظام �أ�سمرة .ونتيجة لذلك ،ح�صل عدد من اجلماعات امل�سلحة ،التى كان معظمها يعمل من �رشق
ال�سودان وبع�ضها من يعمل انطالقا من �إثيوبيا ،بالإ �ضافة �إىل املعار�ضة ال�سيا�سية ،على الأ موال
والعتاد الع�سكرى من بلدان «�إعالن �صنعاء» .و�أ�صبحت �إريرتيا نتيجة لذلك حما�رصة ب�شدة .والأ مر
الذى �أثار ا�ستياء احلكومة الإ ريرتية حتى �أكرث من هذا �أن املجتمع الدوىل والواليات املتحدة مل
ميار�سا �سوى �ضغوطا حمدودة على احلكومة الإ ثيوبية برئا�سة ملي�س زيناوى لإ نهاء احتاللها
الع�سكرى للأ را�ضى الإ ريرتية ( .)Young, 2006aوكانت وجهة نظر اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة
�أن الواليات املتحدة قد تخلت عن املبادئ وحتالفت مع اجلبهة الثورية الدميقراطية ل�شعوب �إثيوبيا
لأ ن هذا التحالف �سيحافظ على امل�صالح الأ منية احليوية للواليات املتحدة فى القرن الأ فريقى.
لذلك واجهت �إريرتيا م�شكلتني رئي�سيتني هما� :أوال� ،إنهاء احل�صار املفرو�ض عليها فى الإ قليم الذى
كان ي�شكل تهديداً �أمنيا وا�ستنزافا اقت�صاديا لأ ن حدودها مع ال�سودان و�إثيوبيا مغلقة؛ وثانيا،
مل يظهر املجتمع الدوىل �سوى رغبة حمدودة ملمار�سة ال�ضغوط الالزمة لإ جبار اجلي�ش الإ ثيوبى
على االن�سحاب من الأ را�ضى الإ ريرتية .لقد كان خو�ض احلرب جمدداً مع �إثيوبيا وما يزال خياراً
مطروح ًا � ،إال �أن �إخفاقا ع�سكري ًا قد ي�ؤدى �إىل انهيار النظام .وفى �ضوء ذلك ،ف�ضلت احلكومة العمل
على �إنهاء عزلة �إريرتيا وحت�سني و�ضع البالد فى املنطقة  -وكان حت�سني العالقات مع اخلرطوم
هو اخليار الأ �سهل الذى ينطوى على �أكرب االحتماالت لتحقيق �أ�رسع الثمار .وكان لدى �إريرتيا ورقة
واحدة على الأ قل لتعلب بها  -نفوذها الكبري على جبهة ال�رشق .فلم يكن من املمكن حل النزاع فى
ال�رشق ب�شكل كامل دون موافقة �إريرتيا.
�إال �أن م�شكلة اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة هى �أن جبهة ال�رشق كانت من �أ�شد املعار�ضني التفاق
ال�سالم ال�شامل واتفاق ال�سالم فى دارفور ،بحجة �أن هذه االتفاقات مل تكن �شاملة ومل تغري ب�شكل
م�ؤثر ميزان القوى فى اخلرطوم  .وبالإ �ضافة لذلك ،ف�إنه نظراً ل�ضعف الأ داء الع�سكرى جلبهة ال�رشق،
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فقد كان من امل�ستبعد ،حتى مع وجود الدعم الإ ريرتى� ،أنها �ستتمكن من احل�صول على تنازالت
كبرية من اخلرطوم خالل املفاو�ضات  .وكانت املع�ضلة بالن�سبة لإ ريرتيا هى هل ينبغى عليها
التخلى عن جزء من احلمولة� ،أو على الأ قل خف�ض �سقف هدفها طويل املدى للإ طاحة بحزب امل�ؤمتر
الوطنى من �أجل الو�صول التفاق �سالم فى املدى القريب.
فعلى الرغم من اال�شتباكات الكثيفة لإ ريرتيا مع ال�سودان  ،ف�إن التهديد الرئي�سى لأ منها كان (وال
يزال) هو اجلي�ش الإ ثيوبى .وقد كان الهدف الأ ول جلهودها الديبلوما�سية فى ال�سودان هو ك�رس
التحالف الإ قليمى املفرو�ض على اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة ،ال�سيما الروابط بني اخلرطوم
و�أدي�س �أبابا  ،من �أجل قلب الطاولة على �إثيوبيا (  .)Young, 2006وقد مت تنفيذ هذه ال�سيا�سة
�أوال من خالل م�ساعدة اجلماعات الإ ثيوبية امل�سلحة ،ثم ،فى وقت �أقرب ،من خالل ت�سليح وتدريب
القوات امل�سلحة التابعة ملجل�س املحاكم الإ �سالمية فى ال�صومال فى مقدي�شو وب�شكل م�ؤثر ،فبينما
دعمت اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة اجلناح الع�سكرى للمحاكم الإ �سالمية  ،قدم حزب امل�ؤمتر
الوطنى امل�ساعدة جلناحها ال�سيا�سى .ورغم �أن اليمن وقفت �إىل جانب �إثيوبيا فى دعم احلكومة
االحتادية االنتقالية فى ال�صومال املناه�ضة للمحاكم الإ �سالمية  ،ف�إن دعم حزب امل�ؤمتر الوطنى
للإ �سالميني فى ال�صومال قد �أدى �إىل �إحداث فجوة فى «�إعالن �صنعاء» و�أنهى احل�صار الذى كان
مفرو�ض ًا على �إريرتيا .ورمبا مل تتخل اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة عن خيار العودة للحرب مع
�إثيوبيا ال�ستعادة مناطقها احلدودية � ،إال �أن ذلك يتطلب على الأ قل حياد اخلرطوم وا�ستتاب الأ من
على حدودها الغربية قبل �أن يكون هذا اخليار قابال للتنفيذ ب�شكل فعلى.
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مت اقرتاح كل من الأ مم املتحدة  ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة كو�سيط فى املفاو�ضات
حول ال�رشق� ،إال �أنه مت رف�ضهم من جانب كل من اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة وحزب امل�ؤمتر
الوطنى .قد مت اقرتاح �إريرتيا ،وبعد رف�ضه للفكرة فى بداية الأ مر ،وافق حزب امل�ؤمتر الوطنى .لقد
�أدت ال�ضغوط من جانب جبهة ال�رشق وحليفها ال�سابق احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
لبع�ض الت�أثري� ،إال �أن الأ هم كانت نظرة اخلرطوم خل�ضوع جبهة ال�رشق ل�سيطرة �إريرتيا( .)20وبالتاىل
الميكن �إبرام اتفاق دون موافقتها ( .)21وعلى لقاء هذه اخللفية قام النائب الأ ول لرئي�س اجلمهورية
�سلفا كري ،ووزير اخلارجية الم �أكول ،والزعيم الربملانى فى احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان ،يا�رس
عرمان (الذى كان ل�سنوات طويلة ممثل احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى �أ�سمرة) بعدد
من الزيارات �إىل �أ�سمرة للقاء القيادة الإ ريرتية  ،وفى املقابل  ،التقى م�ست�شار الرئي�س الإ ريرتى
 ،ميان جربيب ،ورئي�س ال�شئون التنظيمية  ،عبد اهلل جابر ،نظراءهم فى اخلرطوم .وخالل هذه
االجتماعات تدعمت اجل�سور بني البلدين ومت و�ضع اخلطوط العري�ضة التفاق ال�سالم تقريبا.
وبينما كانت املفاو�ضات فى نيفا�شا و�أبوجا التى نتج عنها اتفاق ال�سالم ال�شامل واتفاق ال�سالم
فى دارفور طويلة و�شاقة  ،كانت حمادثات ال�سالم فى �أ�سمرة ت�سري ب�سال�سة وبدون خالفات.
وبينما عقدت �سل�سلة املفاو�ضات ال�سابقة فى ح�ضور العديد من املراقبني وال�صحفيني  ،متت
حمادثات ال�سالم فى �أ�سمرة بعيدا عن الأ �ضواء .ومل يتم ال�سماح للمراقبني الدوليني بح�ضور
املحادثات حيث اعتقدت �إريرتيا �أن وجودهم �سي�ؤدى للتدخل فى العملية( .)22وكان ال�سبب الرئي�سى
على الأ رجح فى �سري املفاو�ضات بهذا ال�شكل ال�سل�س هو �أنه بالرغم من معار�ضة كل من جبهة
ال�رشق واجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة التفاق ال�سالم ال�شامل ،ف�إنهما مل حتاوال عرقلة تنفيذ
بنوده ،وعلى الأ خ�ص فقد قبال بهيمنة حزب امل�ؤمتر الوطنى فى اخلرطوم .وهناك عامل � آخر يف�رس
التقدم ال�رسيع فى املفاو�ضات هى النتيجة التى ح�صلت عليها قيادة جبهة ال�رشق ،ب�أنه مع غياب
حلفاءهم – احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان والتجمع الوطنى الدميقراطى -والنتائج
املحدودة حلملتها الع�سكرية ،ف�إنه مل يعد �أمامها من خيار �سوى قبول نتائج عملية ال�سالم.
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وعلى نف�س نهج اتفاق ال�سالم ال�شامل واتفاق ال�سالم فى دارفور ،ركز اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان
 ،الذى مت توقيعه فى  14ت�رشين الأ ول� /أكتوبر  ،2006على الرتتيبات الأ منية ،واقت�سام ال�سلطة
 ،واقت�سام الرثوة ( . )ESPA, 2006ومبوجب الرتتيبات الأ منية مت االتفاق على �أنه «لن تتواجد
قوات ميلي�شيا �أو غريها من اجلماعات امل�سلحة فى �رشق ال�سودان عدا القوات امل�سلحة ال�سودانية»
(املادة  .)24وقد �أدت هذه الأ حكام فعلي ًا �إىل �إنهاء وجود قوات م�سلحة م�ستقلة جلبهة ال�رشق ،وهو
�إجراء كانت اجلبهة تعتربه قبل ذلك غري مقبول .كذلك كان ينبغى �أن ي�ؤدى ذلك �إىل �إنهاء وجود
اجلماعات امل�سلحة املتحالفة مع القوات امل�سلحة ال�سودانية .ووفق ًا مل�صادر �إريرتية ،ف�إن حزب
امل�ؤمتر الوطنى عر�ض اتفاق ًا يقوم ال�سودان مبقت�ضاه بحظر هذه اجلماعات امل�ؤيدة للحكومة فى
مقابل موافقة اجلبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة على وقف دعمها للجماعات امل�سلحة فى دارفور.
�إال �أن ذلك مل يحظ بالقبول ومت االتفاق بد ًال من ذلك على حظر اجلماعات امل�سلحة املتحالفة مع
القوات امل�سلحة ال�سودانية فى �رشق البالد خالل ثالثة �أ�شهر من توقيع اتفاق ال�سالم(� .)23إال �إن تنفيذ
هذا الأ مر ال ميكن التحقق منه �سوى من خالل تقييم م�ستقل.
وقد ن�ص االتفاق على �إن�شاء جلنة ع�سكرية عليا م�شرتكة لتنفيذ ومراقبة وقف �إطالق النار ،حيث
تت�شكل من ثالثة ممثلني حلكومة ال�سودان ،وثالثة من جبهة ال�رشق وواحد من احلكومة الإ ريرتية
(املادة  ،)26مما �أعطى لإ ريرتيا ال�صوت املرجّ ح.
وطبق ًا لالتفاق �سي�ضمن جي�ش جبهة ال�رشق �أن ي�شكل «ما ال يقل عن  33فى املائة فى الوحدات
اجلديدة للقوات امل�سلحة ال�سودانية التى �سيندمج فيها ملدة ال تقل عن عامني» (املادة  .)27ويقول
م�س�ؤول جبهة ال�رشق وامل�س�ؤولون الإ ريرتيون �أن اجلبهة �ست�شغل  5300من�صب فى القطاع ال�رشقى
للجي�ش الوطنى بينما �سي�شغل � آخرون منا�صب فى الربملان .ولي�ست هناك تقديرات يعتمد عليها
لعدد �أع�ضاء جبهة ال�رشق ،لكن رقم  5300فرد يبدو مرتفع ًا جداً ،رغم �أن ذلك لن يحول دون
�إمكانية �أنه بعد توقيع اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان ،ف�إن �أعداداً كبرية من �أبناء �رشق ال�سودان
�سيتم جتنيدهم ثم ا�ستيعابهم فى القوات امل�سلحة ال�سودانية .وين�ص االتفاق �أي�ض ًا على ت�شكيل جلنة
م�شرتكة من �أجل دمج قوات جبهة ال�رشق فى القوات امل�سلحة ال�سودانية (املادة  ،)27و�ستتوىل
حكومة ال�سودان م�س�ؤولية �إعادة �إدماج مقاتلى جبهة ال�رشق الذين ال تتوافر فيهم �رشوط االن�ضمام
�إىل القوات امل�سلحة ال�سودانية فى احلياة املدنية (املادة .)28
وكانت هناك ادعاءات ب�أن حزب امل�ؤمتر الوطنى ي�سعى لإ دخال اجلماعات اجلهادية الإ ريرتية التى
�أُجرب على حظر ن�شاطها �إىل قواعد القوات امل�سلحة ال�سودانية فى ال�رشق ،فى حني حتاول �إريرتيا فى
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املقابل ا�ستغالل فر�صة �إعادة ت�شكيل وحدات اجلي�ش فى الإ قليم لإ دخال عنا�رص خمابرات تابعة
لها فى تلك الوحدات .ووفق ًا مل�صدر مطلع ،ف�إن النتيجة �ستكون حربا بني �أجهزة املخابرات(.)24
وطبق ًا لالتفاق ف�إنه ال ميكن نقل وحدات القوات امل�سلحة ال�سودانية التى �ست�شكل حديثا �إىل �أجزاء
�أخرى من البالد ملدة خم�س �سنوات ،وهو �رشط كان من الوا�ضح �أنه و�ضع ل�ضمان عدم �إر�سال جنود
جبهة ال�رشق �إىل دارفور(.)25
ورغم �أن زعماء جبهة ال�رشق قد دعموا فى ال�سابق ن�رش قوات دولية ومراقبني دوليني ل�ضمان
االتفاق ،ف�إن اخلرطوم و�أ�سمرة قد عار�ضتا هذا الأ مر و�إريرتيا مبفردها هى حاليا �ضامنة االتفاق
 دون �أن يكون لها �أى قوات فى ال�سودان .ويعد هذا الأ مر على النقي�ض من اتفاق ال�سالم ال�شامل،الذى ن�ص على ن�رش نحو  � 10آالف من قوات حفظ ال�سالم واملراقبني فى جنوب ال�سودان ،وعلى
الرغم من ذلك ،كما ي�شري �أحد م�س�ؤوىل جبهة ال�رشق ،ف�إن هذا التواجد الكبري مل مينع حكومة ال�سودان
من انتهاك اتفاق ال�سالم( .)26لقد متت الإ �شارة �إىل �أنه لي�ست هناك حاجة �إىل قوات دولية لأ ن �إريرتيا
على اطالع تام مبا يجرى فى املنطقة ولديها عمالء للمخابرات بها وهى فى و�ضع جيد لتقوم �إما
بت�صحيح الأ خطاء� ،أو لفت انتباه اخلرطوم �إليها� .إال �أن ذلك يجعل جبهة ال�رشق تعتمد ب�شكل خطري
على ح�سن نوايا الإ ريرتيني .وفى حوار غري ر�سمى مع �أع�ضاء من البجا فى جبهة ال�رشق كان هناك
قدر كبري من الأ �سى ب�ش�أن عدم انخراط املجتمع الدوىل فى عملية ال�سالم ومراقبة تنفيذ الرتتيبات
الأ منية(.)27
وعقب االتفاق بد�أ مقاتلو جبهة ال�رشق باالنتقال �إىل مع�سكرات قرب ك�سال و�أروما(�شمال ك�سال)
متهيداً لإ دماجهم فى القوات امل�سلحة ال�سودانية �أو غريها من القوات �شبه الع�سكرية� ،أو ت�رسيحهم.
وكان من الالفت �أن البجا والر�شايدة ذهبوا �إىل مع�سكرات منف�صلة ،مما ميثل م�ؤ�رشا � آخر ملحدودية
عملية االندماج التى حققها ت�شكيل جبهة ال�رشق� .إال �أنه على عك�س الو�ضع فى اجلنوب ،ف�إن املعارك
فى ال�رشق مل ينتج عنها درجة عالية من العنف ،وكان عدد مقاتلى جبهة ال�رشق قليال ،وكانت
منطقة ال�رصاع حمددة فى مناطق احلدود الإ ريرتية ،وال يحمل معظم املدنيني �أ�سلحة (عدا ال�سيوف
وال�سكاكني) ،وال توجد �سوى عداوات قبلية �صغرية ،وكان وا�ضحا �أن �أطراف االتفاق واثقة من
�إمكانية عودة الهدوء �رسيع ًا �إىل املنطقة .وحيث �إن الفقر وانعدام التنمية هى من الأ مور التى عملت
على تغذية ال�رصاع  ،ف�إن االهتمام الأ ول فى هذا ال�ش�أن كان ين�صب على �رضورة دفع تعوي�ضات
كافية للمقاتلني ال�سابقني �أو توفري التدريب لهم .ورغم عدم الإ �شارة �إىل ذلك فى اتفاق ال�سالح فى
�رشق ال�سودان ،ف�إنه من املتوقع �أن ت�ضطلع بعثة الأ مم املتحدة فى ال�سودان بدور داعم فى نزع
ال�سالح وت�رسيح املقاتلني و�إعادة الدمج(.)28
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ومبوجب اتفاق تقا�سم ال�سلطة �ستح�صل جبهة ال�رشق على من�صب نائب املحافظ فى واليتى ك�سال
والق�ضارف و 10مقاعد فى كل جمل�س من املجال�س الت�رشيعية للواليات الثالثة املوجودة فى
ال�رشق (املادة  16و .)17وب�سبب وجود اتفاق �سابق بني حزب امل�ؤمتر الوطنى واحلزب االحتادى
الدميقراطى والذى ين�ص على ح�صول الأ خري على من�صب نائب املحافظ فى والية البحر الأ حمر،
ف�إن جبهة ال�رشق �ستح�صل على من�صب وزارى فى جمل�س وزراء الوالية كما �ستح�صل جبهة ال�رشق
�أي�ض ًا على منا�صب م�ست�شارين فى كل الواليات الثالث .و�سي�ؤدى ح�صول جبهة ال�رشق على ع�رشة
مقاعد فى املجل�س الت�رشيعى �إىل تعزيز �صفوف �أع�ضاء املجل�س من خارج حزب امل�ؤمتر الوطنى
الذى �سي�شكل حالي ًا ما ي�صل �إىل  50فى املائة من �إجماىل عدد الأ ع�ضاء� .إال �أن �أحزاب املعار�ضة
تظهر قدرا كبريا من الوحدة حتى الآ ن ،كما �أن الأ جهزة الأ منية �ستظل ب�شكل كامل فى قب�ضة حزب
امل�ؤمتر الوطنى وهو �أمر حيوى للغاية .وح�صلت جبهة ال�رشق على من�صب وزير فى �إحدى الواليات،
وم�ساعد للرئي�س يتم اختياره من جانب الرئي�س من قائمة مر�شحني تقدمها اجلبهة ،وم�ست�شار
للرئي�س ،وثمانية مقاعد فى اجلمعية الوطنية (املادتان  8و� .)9إال �أن هذه املقاعد لن ت�ؤثر على
هيمنة حزب امل�ؤمتر الوطنى على اجلمعية الوطنية ،حيث �سيظل ي�سيطر على  52فى املائة من
املقاعد.
وقد طالبت جبهة ال�رشق ب�أن يتم االعرتاف بال�رشق ك�إقليم واحد و�أن يتم نقل ال�سلطات لهذا الإ قليم
(مثلما طالبت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ومتمردو دارفور فى مناطقهم اخلا�صة)� ،إال
�أن احلكومة رف�ضت هذا الطلب .وبدال من ذلك �سيتم متثيل الواليات الثالث فى «املجل�س التن�سيقى
لواليات �رشق ال�سودان» من �أجل تعزيز التن�سيق والتعاون بينهم .وبالإ �ضافة �إىل ذلك ،وافقت
حكومة ال�سودان على عقد م�ؤمتر بحلول نهاية عام  2007لبحث الهيكل الإ دارى للبالد (املادة ،)5
وهو ن�ص تقول عنه جبهة ال�رشق �إنه �سي�شمل درا�سة ما �إذا كان تعزيز الفيدرالية �سيتم على �أف�ضل
نحو بنقل ال�سلطات �إىل الواليات واملناطق ( .)29وبينما ي�ؤكد البع�ض �أن حر�ص حزب امل�ؤمتر الوطنى
على التفاو�ض مع جبهة ال�رشق ميثل املرة الأ وىل التى تعرتف فيها احلكومة الوطنية بالإ قليم ،ف�إن
معظم الذين �أجريت معهم مقابالت مل يكونوا �سعداء ب�ش�أن بنود االتفاق( .)30ومل تتمكن جبهة ال�رشق
�أي�ض ًا من حتقيق مطالبها بحماية ثقافة ولغة �أهاىل ال�رشق ،رمبا ب�سبب �أن مثل هذا االتفاق كان
يتعار�ض مع مت�سك حزب امل�ؤمتر الوطنى باللغة العربية ،وتف�سريه للإ �سالم ،والهيمنة الثقافية فى
البالد .وكان املطلب الذى �سبق ذلك جلبهة ال�رشق ببحث احلكم الذاتى فى الإ قليم خالل املفاو�ضات
مت رف�ضه بهدوء.
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وكان �أحد العنا�رص احلا�سمة فى االتفاق هو �إن�شاء «�صندوق �رشق ال�سودان للتعمري والتنمية»
مببلغ  600مليون دوالر على مدى �أربعة �سنوات حيث «�سيعمل كجهاز �أ�سا�سى للتخطيط والرقابة
واملتابعة لربنامج التعمري والتنمية» (املادة  ،)23وهذا الن�ص مبهم ويثري بواعث القلق ب�أنه �سيكون
�أداة لفر�ض الو�صاية .وبالإ �ضافة لذلك ،ف�إن جمل�س �إدارة ال�صندوق �سري�أ�سه وزير املالية وهو من
حزب امل�ؤمتر الوطنى و�ستكون غالبية �أع�ضائه من هذا احلزب (املادة .)23
ورغم وجود �إ�شارات فى االتفاق حول احلاجة للتنمية املتكافئة فى ال�رشق ،ف�إن �صندوق التنمية هو
بند مكمل من �أجل الت�شجيع على الو�صول �إىل هذا الهدف .ففى منطقة تعانى من فقر هائل ومعدل
مرتفع للبطالة ،ال�سيما فى الأ حياء الع�شوائية املكتظة بال�سكان املحيطة ببور�سودان ،فلي�س من
امل�ستغرب �أن ي�شكو العديد من النا�س من �أن االتفاق ال يقدم �سوى القليل على �أر�ض الواقع ،و�أنه كان
ينبغى �أن يركز على احتياجات �سكان ال�رشق  -نظراً لو�ضعهم املهم�ش داخل ال�سودان(.)31
وبينما مت الرتحيب بحرارة باتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان فى و�سائل الإ عالم الوطنية واجلمعية
الت�رشيعية للبالد ،ف�إن العديد من �أع�ضاء فريق التفاو�ض جلبهة ال�رشق فى �أ�سمرة مل يكونوا متحم�سني
لالتفاق ،وكان قبولهم له فقط لأ نهم �شعروا ب�أنه لي�س لديهم �سوى بدائل حمدودة .وكان هناك �أي�ض ًا
قلق حول كيفية ر�ؤية القواعد االنتخابية للجبهة لهذا االتفاق .فمما ال �شك فيه �أن اجلميع ي�ؤيد �إنهاء
الأ عمال العدائية والعودة للنمط الطبيعى للحياة ،وكان ذلك عامال رئي�سي ًا لر�ضوخ جبهة ال�رشق
لالتفاق� ،إال �أن احلقيقة �أي�ض ًا �أن البنود النهائية لالتفاق تقل كثريا عما قيل لأ هاىل ال�رشق ب�أنه
ميكن قبوله ،ال�سيما فيما يتعلق بتقا�سم ال�سلطة .وفى مناق�شات غري ر�سمية مع مواطنني عاديني
فى والية الق�ضارف كان الر�أى ال�شائع �أن االتفاق هو خطوة فى االجتاه ال�صحيح( .)32ولكن فى
بور�سودان كانت امل�شاعر �أكرث �سلبية ب�شكل وا�ضح( .)33وكنتيجة لذلك� ،أدرك زعماء جبهة ال�رشق
�أنهم فى حاجة �إىل �إقناع م�ؤيديهم �أنهم تو�صلوا لأ ف�ضل �صفقة ممكنة و�أنهم مل يخ�ضعوا لل�ضغوط
اخلارجية .كما يدرك الزعماء ب�أمل �أي�ض ًا القدرات التى ت�أكدت حلزب امل�ؤمتر الوطنى على خلق البلبلة،
و�إن�شاء ودعم جماعات املعار�ضة البديلة ،و�رشاء الأ �صدقاء  ،وتفكيك �أجهزة الأ حزاب ،مما قد ي�ؤدى
�إىل انت�شار ال�شعور بخيبة الأ مل داخل الأ حزاب �أو حتى ن�ش�أة جماعات من�شقة عن الأ حزاب(.)34
وي�ؤكد كل من امل�س�ؤولني الإ ريرتيني وم�س�ؤوىل جبهة ال�رشق على احلاجة لال�ستعداد لالنتخابات
التى ميكن �أن ت�ؤدى �إىل تغيري حقيقى فى ال�سلطة( .)35كما يتحدثون كذلك عن �رشوط بناء حتالفات
مع القوى الأ خرى فى البالد التى حتمل نف�س الفكر ،و�أبرزها احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان ومتمردو دارفور(� .)36إال �أن هذه التحالفات يبدو �أنها تواجه العديد من امل�شكالت.
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ورغم الن�ص على �إجراء االنتخابات الإ قليمية والوطنية فى اتفاق ال�سالم ال�شامل ،ف�إنه ال حزب
امل�ؤمتر الوطنى وال احلركة/اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان يُظهران حما�سا كبريا لإ جرائها ولي�س
من الوا�ضح ب�أى �شكل ما �إذا كانت هذه االنتخابات �ستتم فى موعدها املقرر �أو ما �إذا كانت �ستكون
حرة ونزيهة .وقد طُ رحت هذه املخاوف مرارا فى اللقاءات التى �أجراها م�س�ؤولو جبهة ال�رشق
مع املواطنني العاديني فى ال�رشق  .وهناك انتقادات �ضخمة ت�شري �إىل �أن الو�صول �إىل الغايات
ال�سيا�سية غري ممكنة بدون الدميقراطية و�أنه حتى مع وجود حماوالت فاترة لتحجيم النظام الأ منى
فى ال�رشق ،فال توجد بادرة على حتول دميقراطى فى ال�سودان( .)37وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه حتى
مع االعرتاف بهذه امل�شكالت ف�إنه ما زال هناك اتفاق كبري بني �أع�ضاء جبهة ال�رشق حول �رضورة
الإ عداد ل�رصاع �سيا�سى مع حزب امل�ؤمتر الوطنى على �أمل �أن اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان �سيوفر
لهم الأ من للعودة �إىل احلياة ال�سيا�سية الطبيعية.
كما �أن هناك اعرتافا ب�أن كفاح جبهة ال�رشق للإ طاحة بحزب امل�ؤمتر الوطنى  -على الأ قل بالن�سبة
للم�ستقبل القريب -قد انته �إىل الف�شل .ويقول �أحد كبار زعماء جبهة ال�رشق« :من خالل توقيع
هذا االتفاق ف�إننا على الأ رجح مندد حياة هذه احلكومة لب�ضع �سنوات»( .)38وهذا على النقي�ض
من ه�ؤالء ،ال�سيما فى املجتمع الدوىل ،الذين يعتقدون �أن اتفاقات ال�سالم الإ قليمية قد �أدت �إىل
�إ�ضعاف حزب امل�ؤمتر الوطنى ،حيث �إن حتقيق اتفاقا � آخر لل�سالم لن يدعم فقط �أو�ضاع و�رشعية
حزب امل�ؤمتر الوطنى ويعزز من قدرته على مقاومة ال�ضغوط من املجتمع الدوىل واحلركة /اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،بل �أنه �سيحد ب�شكل كبري من التوترات مع �إريرتيا مما �سي�سمح بنقل القوات
من ال�رشق �إىل دارفور(� .)39إال �أن حزب امل�ؤمتر الوطنى الذى لديه �سمعة على امل�ستويني الوطنى
والدوىل بعدم احرتام وعوده قد �أكد مرارا جلبهة ال�رشق والو�سطاء الإ ريرتيني ب�أنه يعتزم متام ًا
تنفيذ االتفاق(.)40
وكانت احلكومة الإ ريرتية �أي�ض ًا من امل�ستفيدين الرئي�سيني من اتفاق ال�سالم .وللوهلة الأ وىل ف�إن
االتفاق على تخفي�ض عدد القوات امل�سلحة ال�سودانية فى ال�رشق وحظر اجلماعات امل�سلحة املتحالفة
مع القوات امل�سلحة ال�سودانية واملناه�ضة للجبهة ال�شعبية للتنمية والعدالة (و�أبرزها جبهة التحرير
الإ ريرتية بقيادة عبد اهلل �إدري�س) قد ح�سنت الو�ضع الأ منى لإ ريرتيا على طول حدودها الغربية ،وهو
�أمر مهم بالنظر �إىل التوتر الع�سكرى املتوا�صل بينها وبني �إثيوبيا .كما �أن فتح احلدود بني �إريرتيا
وال�سودان قد �أدى ب�شكل فعال �إىل �إنهاء احل�صار الذى كان مفرو�ضا عليها و�سي�ؤدى �إىل تخفيف
ال�ضغوط االقت�صادية فى البالد.
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لقد كان دور الو�سطاء الإ ريرتيني فى ال�رصاع فى �رشق ال�سودان حمل تقدير كبري من اخلرطوم
حيث يت�شارك البلدان ال�شكوك فى الأ مم املتحدة ،واالحتاد الأ فريقى ،والواليات املتحدة وحلفائها
املهيمنني على عملية ال�سالم فى البالد .ونتيجة لذلك ،ف�إنه قبل �أيام من توقيع االتفاق �سافر
الفريق �صالح جو�ش ،رئي�س وكالة الأ من القومى ال�سودانية التى حتظى بنفوذ قوى� ،إىل �أ�سمرة لعقد
حمادثات ب�ش�أن �إمكانية قيادة �إريرتيا للجولة التالية ملحادثات ال�سالم فى دارفور( .)41لذلك ف�إن
�إجناز اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان قد �أدى �أ�سا�سا لتعزيز التوقعات ب�أن �إريرتيا �ستقود عملية
ال�سالم فى دارفور� .إال �أن ذلك الأ مر �أ�صبح �أقل احتماال بعد ذلك نظرا لرتاجع �سيطرة �إريرتيا على
متمردى دارفور ،جزئيا ب�سبب نظرتهم ال�سلبية التفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان.
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ثامن ًا :خاتمة

�إن ال�رصاع امل�سلح الذى وقع فى �رشق ال�سودان لي�س �أمرا فريدا .فهناك �أوجه ت�شابه عديدة بينه وبني
ال�رصاعات التى ن�شبت فى جنوب وغرب ال�سودان وكما كان احلال معهم ف�إنه كان ناجت ًا عن التهمي�ش
 ،والتنمية غري املتوازنة ،وهيمنة قبائل ال�صفوة التى ت�سكن حول نهر النيل على الدولة ال�سودانية
منذ اال�ستقالل .وبالإ �ضافة �إىل ذلك ،فقد كانت حتمل �أي�ض ًا �أوجه ت�شابه مع ال�رصاعات امل�شتعلة
فى املناطق الأ خرى من القرن الأ فريقى ،حيث �أدت حماوالت احلكومات املم�سكة بزمام ال�سلطة
لل�سيطرة على املناطق املحيطة وفر�ض �أمناط ثقافية غريبة � إىل رفع راية املقاومة (Markakis,
 .)1994وفى غياب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية التى ميكن من خاللها معار�ضة هذه الهيمنة ،وجدت
املجتمعات املحلية الإ ثنية والأ قاليم نف�سها م�ضطرة حلمل ال�سالح .وقد كانت هذه هى احلالة مع
م�ؤمتر البجا وجبهة ال�رشق ،التى كانت تف�ضل مواجهة اخلرطوم �سيا�سيا ،وبدال من ذلك وجدت
نف�سها م�ضطرة �إىل القيام بعمليات ع�سكرية ثبت �أنها مل تكن ناجحة.
وبينما اتخذت احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وحركات التحرير فى دارفور فى البداية
�شكل اجلماعات امل�سلحة ثم بعد ذلك بوقت طويل �أن�شئت �أجنحة �سيا�سية ،ف�إن م�ؤمتر البجا له
جذور �سيا�سية عميقة ومل يتحول �إىل ال�رصاع امل�سلح �إال من وقت قريب .ومع ذلك ،ف�إن جبهة
ال�رشق ونظراءها فى جنوب وغرب ال�سودان قد عانوا جميع ًا من نف�س نقاط ال�ضعف :وعدم و�ضوح
الربنامج ال�سيا�سى والأ يديولوجيات غري النا�ضجة ،و�ضعف التنظيم والقيادة ،وعدم القدرة على
تطبيق الإ �صالحات فى الأ را�ضى اخلا�ضعة ل�سيطرتها ،والروابط املتوترة مع قواعد م�ؤيديها .ومثلما
كان احلال فى اجلنوب والغرب تطلعت جماعات التمرد فى ال�رشق �إىل املجتمع الدوىل لتعوي�ض
نقاط �ضعفهم .لقد عرب �أع�ضاء املجتمع الدوىل مرارا عن تعاطفهم مع حمنة �أهاىل �رشق ال�سودان،
�إال �أنهم فيما عدا �إريرتيا ،مل يقدموا �سوى الدعم اللفظى .ول�سوء احلظ  ،فب�سبب وقوعه على البحر
الأ حمر وعلى حدود �إريرتيا و� إثيوبيا ،مل يتمكن �رشق ال�سودان من الهروب من الورطة التى تعم
الإ قليم ال�سيما فى حقبة ما بعد اال�ستعمار حيث ظلت منطقة القرن الأ فريقى منذ ذلك الوقت تعانى
من ا�ضطراب دائم تقريبا.
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وطوال معظم ال�سنوات الـ  45منذ بد�أت جبهة التحرير الإ ريرتية �رصاعها امل�سلح من خالل ما
كان وقتها احلدود ال�سودانية  -الإ ثيوبية ،دعمت احلكومات فى اخلرطوم و�أدي�س �أبابا وفيما بعد
�أ�سمرة اجلماعات املناه�ضة لبع�ضها البع�ض .ويدعو اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان �إىل وقف دعم
هذه احلركات املعار�ضة من جانب اخلرطوم و�أ�سمرة� ،إال �أنه �سيكون هناك بع�ض الوقت قبل �أن
يتبني ما �إذا كان االلتزام بهذا البند هو التزام �أمني .وتو�ضح التجربة فى منطقة القرن الأ فريقى
�أنه حتى عندما تتوقف احلكومات عن دعم املناه�ضني للحكومات الأ خرى ،ف�إنها ال تفر�ض حظرا
عليهم ،لأ نها تدرك جيدا �إمكانية تغري الظروف �رسيعا و�أن ي�صبح �صديق اليوم عدو الغد �أو العك�س.
وبالإ �ضافة �إىل ذلك ،فنظرا لالدعاءات املنت�رشة ب�أن حزب امل�ؤمتر الوطنى مل يلتزم بتعهداته
مبوجب اتفاق ال�سالم ال�شامل واتفاق ال�سالم فى دارفور ،حيث كان يواجه جماعات ع�سكرية �أقوى
بكثري ،ف�إن هناك �شكوكا ب�ش�أن �إخال�صه فى تنفيذ اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان.
ومما ال �شك فيه �أن قادة جبهة ال�رشق لديهم نف�س ال�شكوك� ،إال �أنهم مل ي�شعروا �أبدا باالرتياح فى
دور مقاتلى امليلي�شيات .وعلى عك�س احلال مع متمردى دارفور ،ف�إن م�ؤمتر البجا هو حزب �سيا�سى
وت�سعى قيادته ،وحتى الكثري من �أع�ضائه� ،إىل حتقيق �أهدافهم من خالل الن�ضال ال�سيا�سى .ورغم كل
نواق�صه  ،ف�إنهم ي�شعرون الآ ن �أن لديهم اتفاقا ي�سمح لهم بامل�شاركة فى احلياة ال�سيا�سية لتحقيق
ذلك .والزمن فقط هو الذى �سيك�شف ما �إذا كان هذا التقييم �سيثبت �صحته� ،إال �أن التكهنات ال ميكن
�أن تكون متفائلة .وكما �أو�ضح هذا التحليل ف�إن اتفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان هو نتاج لعملية
�أكرب للم�صاحلة بني حكومتى �إريرتيا وال�سودان و�إعادة ت�شكيل للهيكل الأ منى فى القرن الأ فريقى.
لقد كان هناك تركيز على العملية واللغة املنمقة لالتفاق  ،ومت �إ�ضفاء ال�رشعية على االتفاق من
جانب حكومتى البلدين  -وبحما�س �أقل من جانب املجتمع الدوىل ،الذى يبدو �أنه قبل فكرة �أن
�رصاع ًا � آخر فى ال�سودان قد مت حله .وفى الواقع ،ف�إن ال�شىء الوحيد الذى مت عالجه هو �أن العنف
امل�صاحب للهجمات ال�صغرية قد توقف .وال توجد �سوى دالئل حمدودة تُظهر �أن التهمي�ش  -وهى
احلالة التى دفعت �أع�ضاء جبهة ال�رشق ل�شن �رصاعهم امل�سلح � -سوف ينتهى .وبعد فح�ص نتائج
عملية ال�سالم فى �أمريكا الو�سطى ،خل�ص «اخلاندرو بندانا» �إىل �أن الأ غلبية ال�ضعيفة وامل�شتتة
حت�صل فى الغالب على القليل من املكا�سب وتخ�رس فى معظم الأ حوال نتيجة التدخل الدوىل الذى
يعمل على �إخماد ال�رصاع ولي�س الت�صدى له ،وب�شكل �أقل من ذلك بكثري ي�ساعد فى عالج الظلم
االجتماعى الذى �أدى ال�شتعال ال�رصاع فى البداية ( . )Bendana, 2003ويبدو �أن هذا هو التلخي�ص
املنا�سب التفاق ال�سالم فى �رشق ال�سودان.
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ات�صال مع �سارة بانتوليانو 21 ،كانون الأ ول /دي�سمرب .2006
بيان مل�صطفى �سيد خليل ،وزير ال�صحة ،والية الق�ضارف 26،ت�رشين الثانى /نوفمرب.2006
انظر احلاالت التى مت الإ بالغ عنها على املوقع http://www.cpmtstudan.org
بررت اخلرطوم عمليات االعتقال باتهام الر�شايدة بالتهريب .كما كانت احلكومة تتوج�س �أي�ضا من
الروابط القوية لهم مع النظام فى �إريرتيا (حيث ت�سكن القبيلة على كال جانبى احلدود) فى وقت كانت
العالقات بني اخلرطوم و�أ�سمرة متوترة ب�شدة.
اطلع على التقارير على املوقع http://www.cpmtstudan.org
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق� ،أ�سمرة 5 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق ،اخلرطوم � 3 ،آيار /مايو .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق ،اخلرطوم � 3 ،آيار /مايو .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق ،اخلرطوم � 3 ،آيار /مايو .2006
فيما بعد ،اجتذبت جبهة ال�رشق القيادة اخلارجية مل�ؤمتر البجا للم�شاركة فى مفاو�ضات ال�سالم فى
�أ�سمرة.
كان من امل�ؤ�رشات الأ خرى على �أداءها ال�ضعيف �أنه على الرغم من �أنه لي�س هناك �شك على انت�شار
ال�سخط بني �صفوف ال�شباب من البجا ،ف�إن �أعداد املقاتلني فى م�ؤمتر البجا مل تكن �أبدا كبرية ،حتى
بعد التظاهرات و�إطالق النار على املدنيني فى بور�سودان فى كانون الأ ول /دي�سمرب  ،2005وكان
من الوا�ضح �أنه بينما عرب العديد من �شباب البجا احلدود �إىل اريرتيا وان�ضموا �إىل م�ؤمتر البجا ،ف�إنهم
�رسعان ما عادوا �أدراجهم مرة �أخرى لأ �سباب ال ميكن حتديدها� ،إال �أن ذلك انعك�س بو�ضوح �سلبا على
القيادة الع�سكرية.
حوار�أجراهالكاتبمع�أحدم�س�ؤوىلجبهةال�رشق،بور�سودان 4،كانونالأ ول/دي�سمرب.2006
حوار �أجراه الكاتب مع طبيب ،اخلرطوم � 29 ،آيار /مايو .2006
حوار�أجراهالكاتبمعم�س�ؤولنيفىجبهةال�رشق،بور�سودان 29،ت�رشينالثانى/نوفمرب.2006
جمموعة نقا�ش ،نادى البجا ،بور�سودان 30 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤولني فى م�ؤمتر البجا ،الق�ضارف � 26-25 ،آيار /مايو .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤولني فى جبهة ال�رشق ،الق�ضارف 28-27 ،ت�رشين الثانى  /نوفمرب
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 ،2006وبور�سودان 30 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
غازى �صالح الدين ،م�ست�شار الرئي�س ال�سودانى ،اخلرطوم � 28 ،آب� /أغ�سط�س .2006
هناك �سبب يدعو لعدم الأ خذ بهذا الر�أى بالكامل ،حيث ذهب حزب امل�ؤمتر الوطنى بعيدا لتحجيم جبهة
ال�رشق ،مبا فى ذلك �إن�شاء حزب معار�ض بديل �إال �أن تلك املحاوالت مل تكن ناجحة متاما فى النهاية
ومل يكن �أمام احلزب احلاكم من خيار �سوى التعامل مع اجلبهة .وبالتاىل ف�إن اخلرطوم قدرت �أن �أى
اتفاق �سالم لن يكون قابال للتطبيق بدون �إنهاء التوتر فى العالقات بني اخلرطوم و�أ�سمرة.
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول باحلكومة الإ ريرتية� ،أ�سمرة 8 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول �إريرتى� ،أ�سمرة 8 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول �سابق مب�ؤمتر البجا ،بور�سودان ،الأ ول من كانون الأ ول /دي�سمرب
.2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق� ،أ�سمرة 7 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر .2006
حوار �أجراه الكاتب مع حممد �إبراهيم ،امل�س�ؤول بجبهة ال�رشق ،الق�ضارف 25 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب
.2006
جمموعة نقا�ش ،نادى البجا ،بور�سودان 30 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول ببعثة الأ مم املتحدة بال�سودان ،اخلرطوم 18 ،كانون الثانى /يناير
.2006
حوار �أجراه الكاتب مع � آمنة �رضير ،نائب الرئي�س وزعيمة اجلناح الداخلى مل�ؤمتر البجا� ،أ�سمرة2 ،
ت�رشين الأ ول� /أكتوبر .2006
جمموعة نقا�ش ،نادى البجا ،بور�سودان 30 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
جمموعة نقا�ش ،نادى البجا ،بور�سودان 30 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
جمموعة نقا�ش ،نادى املعلمني ،الق�ضارف 25-24 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
جمموعة نقا�ش ،نادى البجا ،بور�سودان 30 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق� ،أ�سمرة 4 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول �إريرتى� ،أ�سمرة 5 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر 2006؛ حوار مع رئي�س جبهة
ال�رشق ،مو�سى حممد �أحمد� ،أ�سمرة 10 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر .2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول �إريرتى ،اخلرطوم 18 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب 2006؛ حوار مع م�س�ؤول
بجبهة ال�رشق ،الق�ضارف 28 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
جمموعة نقا�ش ،نادى البجا ،بور�سودان 30 ،ت�رشين الثانى /نوفمرب .2006
حوار �أجراه الكاتب مع �أحد قادة جبهة ال�رشق� ،أ�سمرة 2 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر 2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق� ،أ�سمرة 7 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر 2006د
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول باحلكومة االريرتية ،اخلرطوم 18 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر 2006
حوار �أجراه الكاتب مع م�س�ؤول بجبهة ال�رشق� ،أ�سمرة 10 ،ت�رشين الأ ول� /أكتوبر 2006
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الدنى أ
مطبوعات م�شروع «تقييم الحد أ
للمن الب�شرى»

 .1تهديدات م�ستمرة� :شيوع حالة من انعدام الأ من الإ ن�ساني فى والية البحيرات ،جنوب ال�سودان،
منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،سبتمبر .2006
 .2الجماعات الم�سلحة فى ال�سودان :قوات دفاع جنوب ال�سودان فى اعقاب اعالن جوبا ،ت�شرين
الأ ول /اكتوبر .2006
 .3درا�سة تحليلية لنزع �سالح المدنيين بوالية جونجلى :التجارب والتداعيات الأ خيرة رقم 3
(ط )2نوفمبر  - 2006فبراير .2007
 .4الجوار وال تعهدات� :أخطار الآ مال الأ خيرة الممنوحة للبلوما�سيين بالن�سبة �إلى دارفور ،كانون
الأ ول /دي�سمبر .2006
 .5ات�ساع دائرة الحرب حول ال�سودان :انت�شار الجماعات الم�سلحة فى جمهورية �أفريقيا الو�سطى،
يناير .2007

�أوراق عمل ال�سودان
 .1قوات دفاع جنوب ال�سودان ع�شية اعالن جوبا .بقلم جون يونج.
 .2العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان :والية البحيرات فى فترة مابعد اتفاق ال�سالم
ال�شامل .بقلم ريت�شارد جارفيلد.
 .3جبهة ال�شرق والكفاح �ضد التهمي�ش .بقلم جون يونج.
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ال�سلحة ال�صغيرة
�أوراق المنا�سبات ال�صادرة عن م�سح أ

Re-Armament in Sierra Leone: One Year After the Lomé Peace Agreement, by
Eric Berman, December 2000
2 Removing Small Arms from Society: A Review of Weapons Collection and
Destruction Programmes, by Sami Faltas, Glenn McDonald, and Camilla
Waszink, July 2001
3 Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia, by
Katherine
Kramer (with Nonviolence International Southeast Asia), July
2001
4 Shining a Light on Small Arms Exports: The Record of State Transparency, by
Maria Haug, Martin Langvandslien, Lora Lumpe, and Nic Marsh (with
NISAT), January 2002
5 Stray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America, by William
Godnick, with Robert Muggah and Camilla Waszink, November 2002
6 Politics from the Barrel of a Gun: Small Arms Proliferation and Conflict in the
Republic of Georgia, by Spyros Demetriou, November 2002
7 Making Global Public Policy: The Case of Small Arms and Light Weapons, by
Edward Laurance and Rachel Stohl, December 2002
8 Small Arms in the Pacific, by Philip Alpers and Conor Twyford, March 2003
9 Demand, Stockpiles, and Social Controls: Small Arms in Yemen, by Derek B.
Miller, May 2003
10 Beyond the Kalashnikov: Small Arms Production, Exports, and Stockpiles in
the
Russian Federation, by Maxim Pyadushkin, with Maria Haug and Anna
Matveeva, August 2003
11 In the Shadow of a Cease-fire: The Impacts of Small Arms Availability and
Misuse in Sri Lanka, by Chris Smith, October 2003
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12 Small Arms in Kyrgyzstan: Post-revolutionary Proliferation, by S. Neil
MacFarlane
and Stina Torjesen, March 2007, ISBN 28-0076-8288- (first printed as
Kyrgyzstan: A Small Arms Anomaly in Central Asia?, by S. Neil MacFarlane
and Stina Torjesen, February 2004)
Marks A Border in Name Only: Arms Trafficking and Armed Groups at the DRCSudan Border 41
13 Small Arms and Light Weapons Production in Eastern, Central, and
Southeast
Europe, by Yudit Kiss, October 2004, ISBN 21-0057-828814 Securing Haiti’s Transition: Reviewing Human Insecurity and the Prospects
for
Disarmament, Demobilization, and Reintegration, by Robert Muggah,
October 2005, updated, ISBN 20-0066-828815 Silencing Guns: Local Perspectives on Small Arms and Armed Violence in
Rural
South Pacific Islands Communities, edited by Emile LeBrun and Robert
Muggah, June 2005, ISBN 24-0064-828816 Behind a Veil of Secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production
in
Western Europe, by Reinhilde Weidacher, November 2005,
ISBN 22-0065-828817 Tajikistan’s Road to Stability: Reduction in Small Arms Proliferation and
Remaining Challenges, by Stina Torjesen, Christina Wille, and S. Neil
MacFarlane, November 2005, ISBN 29-0067-828818 Demanding Attention: Addressing the Dynamics of Small Arms Demand, by
David Atwood, Anne-Kathrin Glatz, and Robert Muggah, January 2006,
ISBN 25-0069-828819 A Guide to the US Small Arms Market, Industry, and Exports, 1998–2004, by
Tamar Gabelnick, Maria Haug, and Lora Lumpe, September 2006, ISBN
27-0071-8288-

Small Arms Survey HSBA Working Paper 3

HSBA لـ

3 م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل

52

»ال�سلحة ال�صغيرة «تقارير خا�صة
م�سح أ

Humanitarianism Under Threat: The Humanitarian Impact of Small Arms
and Light Weapons, by Robert Muggah and Eric Berman, commissioned
by the Reference Group on Small Arms of the UN Inter-Agency Standing
Committee, July 2001
2 Small Arms Availability, Trade, and Impacts in the Republic of Congo, by
Spyros Demetriou, Robert Muggah, and Ian Biddle, commissioned by
the International Organisation for Migration and the UN Development
Programme, April 2002
3 Kosovo and the Gun: A Baseline Assessment of Small Arms and Light
Weapons
in Kosovo, by Anna Khakee and Nicolas Florquin, commissioned by the
United Nations Development Programme, June 2003
4 A Fragile Peace: Guns and Security in Post-conflict Macedonia, by Suzette
R. Grillot, Wolf-Christian Paes, Hans Risser, and Shelly O. Stoneman,
commissioned by United Nations Development Programme, and copublished
by the Bonn International Center for Conversion, SEESAC in
Belgrade, and the Small Arms Survey, June 2004, ISBN 23-0056-82885 Gun-running in Papua New Guinea: From Arrows to Assault Weapons in the
Southern Highlands, by Philip Alpers, June 2005, ISBN 28-0062-82886 La République Centrafricaine: Une étude de cas sur les armes légères et les
conflits,
by Eric G. Berman, published with financial support from UNDP, July
2006, ISBN 23-0073-82887 Small Arms in Burundi: Disarming the Civilian Population in Peacetime, by
Stéphanie Pézard and Nicolas Florquin, co-published with Ligue Iteka
with support from UNDP–Burundi and Oxfam–NOVIB, in English and
French, ISBN 26-0080-828853
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�سل�سلة الكتب ال�صادرة عن م�سح أ
ال�سلحة ال�صغيرة

Armed and Aimless: Armed Groups, Guns, and Human Security in the
ECOWAS
Region, edited by Nicolas Florquin and Eric G. Berman, May 2005,
ISBN 26-0063-8288Armés mais désoeuvrés: Groupes armés, armes légères et sécurité
humaine dans la
région de la CEDEAO, edited by Nicolas Florquin and Eric Berman, copublished
with GRIP, March 2006, ISBN 29-023-87291Targeting Ammunition: A Primer, edited by Stéphanie Pézard and Holger
Anders, co-published with CICS, GRIP, SEESAC, and Viva Rio, June
2006,
ISBN 25-0072-8288No Refuge: The Crisis of Refugee Militarization in Africa, edited by
Robert Muggah,
co-published with BICC, published by Zed Books, July 2006, ISBN 10-789-84277
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