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�صلحة ال�صغيرة م�صح الأ

�صلحة ال�صغرية عبارة عن م�رشوع بحثى م�صتقل داخل معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات  اإن م�صح الأ

�صلحة  الدولية فى جنيف – �صوي�رشا. ويعمل كم�صدر رئي�صى لال�صتعالمات العامة عن جميع اأوجه الأ

ال�صغرية وكمركز م�صدرى للحكومات و�صناع ال�صيا�صة والباحثني والن�صطاء.

ويتلقى امل�رشوع، الذى تاأ�ص�س فى عام 1999، امل�صاندة من وزارة اخلارجية الفيدرالية ال�صوي�رشية 

وامل�صاهمات امل�صتدمية اأو احلالية من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا واأملانيا وهولندا والرنويج 

وال�صويد واململكة املتحدة والوليات املتحدة. كما ي�صعر امل�رشوع بالمتنان للدعم ال�صابق واحلاىل 

املخ�ص�س للم�رشوع الذى تلقاه من اأ�صرتاليا والدمنارك ونيوزيلندا. كما جاء متويل اآخر من برنامج 

كادميية الدولية  مم املتحدة لبحوث نزع ال�صالح و�صبكة جنيف الأ منائى ومعهد الأ مم املتحدة الإ الأ

�صلحة ال�صغرية  ن�صانية. ويتعاون م�رشوع م�صح الأ غرا�س الإ لغام لالأ زالة الأ ومركز جنيف الدوىل لإ

وجورجيا  وكندا  الربازيل  منها  الدول  من  العديد  فى  حكومية  غري  ومنظمات  لبحوث  معاهد  مع 

ردن وكينيا والرنويج ورو�صيا الحتادية وجنوب اأفريقيا و�رشيالنكا  واأملانيا والهند واإ�رشائيل والأ

وال�صودان وال�صويد وتايالند واململكة املتحدة والوليات املتحدة.
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من الب�صرى  دنى للأ تقييم الحد الأ

-2005( الب�رشى هو عبارة عن م�رشوع بحثى ميتد على فرتة عامني  من  لالأ دنى  الأ احلد  تقييم 

الكندية،  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  تطويره  مت  وقد  ال�صغرية.  �صلحة  الأ م�صح  يديره   )2007

ال�رشكاء  وا�صعة من  منائى، وطائفة  الإ املتحدة  مم  الأ ال�صودان، وبرنامج  املتحدة فى  مم  الأ وبعثة 

اإنتاج ون�رش  من املنظمات غري احلكومية الدولية وال�صودانية. ومن خالل العمل بهمة ون�صاط فى 

من الب�رشى اإىل دعم عمليات  دنى لالأ البحوث التجريبية جيدة التوقيت، ي�صعى م�رشوع تقييم احلد الأ

منى والتدخالت الرامية للحد  دماج، واإ�صالح القطاع الأ نزع ال�صالح، وت�رشيح املقاتلني واإعادة الإ

من. �صلحة من اأجل تعزيز الأ من الأ

ي�صم  التخ�ص�صات  فريق متعدد  يد  الب�رشى على  من  لالأ دنى  الأ احلد  تقييم  تنفيذ م�رشوع  ويجرى 

من وال�صحة العامة. ويقوم الفريق با�صتعرا�س التوزيع الكافى للعنف  اأخ�صائيني اإقليميني فى الأ

من. امل�صلح فى جميع اأنحاء ال�صودان ويقدم امل�صورة ذات ال�صلة بال�صيا�صات ملعاجلة انعدام الأ

�صهلة  تقارير  عن  عبارة  الب�رشى  من  لالأ دنى  الأ احلد  تقييم  م�رشوع  ي�صدرها  التى  العمل  واأوراق 

جنليزية والعربية. و�صوف تركز التقارير التالية  اأن�صطة البحث اجلارية باللغتني الإ ال�صتخدام عن 

امل�صلحة،  واجلماعات  من،  لالأ املدركة  وال�صور  ال�صحايا،  اإيذاء  منها  الق�صايا،  من  ت�صكيلة  على 

من املحلية. كما ي�صدر امل�رشوع اأي�صا مذكرات خمت�رشة عن الق�صايا. ترتيبات الأ

من الب�رشى منظمة ال�صئون اخلارجية والتجارة الدولية الكندية،  دنى لالأ وتدعم م�رشوع تقييم احلد الأ

وجممع منع ال�رشاعات العاملية بحكومة اململكة املتحدة.

ملزيد من املعلومات، يرجى الت�صال:

كلري ماك اإيفوى 

�صلحة ال�صغرية من الب�رشى، منظمة م�صح الأ دنى لالأ من�صق م�رشوع تقييم احلد الأ

لكرتونى العنوان والربيد الإ

 mcevoy@hei.unige.ch
www.smallarmssurvey.org (اإ�صغط على رابط ال�صودان)
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نبذة عن الموؤلف

1986 ليعمل ك�صحفى لدى  وىل فى عام  ال�صودان للمرة الأ اإىل  اأكادميى كندى و�صل  جون يوجن   

�صحيفة »�صودان تاميز« واأقام هناك ملدة ثالث �صنوات. ثم عاد اإىل كندا واأمت درا�صته للح�صول على 

درجة الدكتوراة فى العلوم ال�صيا�صية من جامعة �صاميون فريزر، حيث يعمل حاليا كم�صاعد باحث 

لدى معهد درا�صات احلكم.

وقد ق�صى يوجن معظم الت�صعينيات فى اإثيوبيا كاأ�صتاذ فى جامعة اأدي�س اأبابا وكان يجرى بحوثا 

ريرتية. ثم عمل  الإ ثيوبية  الإ ال�صيا�صية واحلرب  حزاب  العرقية والأ الفيدرالية  ميدانية فى جمالت 

ال�صودانية. وقد  ال�صالم  اأبابا كم�صت�صار حول عملية  اأدي�س  الدولية فى  الكندية للتنمية  الوكالة  مع 

يجاد  غادر اأدي�س اأبابا اإىل نريوبى وكلف بالعمل كم�صت�صار لل�صفري دانيال مبويا – مبعوث اأمانة الإ

املتحدة  مم  الأ اأنباء  لوكالة  املعلومات  حتليل  رئي�س  من�صب  توىل  اأن  وبعد  ال�صودان.  فى  لل�صالم 

)ايرين( فى نريوبى عمل كمراقب مع فريق مراقبة حماية املدنيني فى ال�صودان والذى اأن�صئ موؤخرا. 

فريقى. وتلى هذا عمله ملدة �صنتني مع جلنة وقف اإطالق النار التابعة لالحتاد الأ

ول/ اأكتوبر 2004، اأقام يوجن فى اخلرطوم  ومنذ تركه فريق مراقبة حماية املدنيني فى ت�رشين الأ

قليمية.  من والعالقات الإ حيث يعمل كم�صت�صار م�صتقل ويجرى بحثا اأكادمييا فى جمالت ال�صالم والأ

وقد ن�رش يوجن كتابا واحدا – ثورة الفالحني فى اإثيوبيا )مطبوعات جامعة كامربيدج - 1997( 

خرية قوات دفاع جنوب  كادميية. وتناولت معظم اإ�صداراته الأ – ون�رش له الكثري من املجالت الأ
ال�صودان وحتليل لتفاق ال�صالم ال�صامل ونظرة على اإرث جون قرنق وا�صتعرا�س لتداعيات ال�رشاع 

قليمى.  من الإ فى �رشق ال�صودان على الأ
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�صكر وتقدير

ن�صانية  الإ ال�صيا�صة  الزميلة مبجموعة  الباحثة  للدكتورة �صارة بانتوليانو  يتوجه املوؤلف بال�صكر   

كادميية فى �رشق ال�صودان على تعليقاتها  فى معهد التنمية ملا وراء البحار، التى تراأ�س ال�صلطة الأ

املفيدة وامل�صجعة. 
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موجز 

هلية فى جنوب ال�صودان، اإل اأن اأو�صاع  ل�صنوات عديدة ان�صب تركيز املجتمع الدوىل على احلرب الأ

اأي�صا فى �رشق البالد. وبينما حترك  التهمي�س وال�صتياء التى حركت هذا ال�رشاع كانت موجودة 

املن�صقون فى اجلنوب ب�رشعة ل�صن مترد م�صلح وتبعهم بعد ذلك متمردو الغرب، فاإن نظرائهم فى 

ال�رشق يف�صلون عالج م�صكالتهم من خالل الو�صائل ال�صيا�صية. 

اإريرتيا  اإىل  لالنتقال  البجا«  »موؤمتر  دفعت  اخلرطوم  فى  املتعاقبة  الديكتاتورية  نظمة  الأ اأن  اإل 

القرن  الت�صعينيات من  امل�صلح فى مطلع  الكفاح  بدء  الدميقراطى،  الوطنى  التجمع  اإىل  والن�صمام 

حرار« لت�صكيل جبهة  الع�رشين. وفى عام 2005، ان�صم »موؤمتر البجا« اإىل حركة »اأ�صود الر�صايدة الأ

ال�رشق، اإل اأن �صعف القيادة، وعدم وجود برنامج �صيا�صى وا�صح، و�صعف التنظيم، والعتماد على 

اإريرتيا اأدى اإىل ف�صل احلملة الع�صكرية. 

القوات  ا�صتيعاب  اإىل   2006 اأكتوبر  ول/  الأ ت�رشين   14 ال�صودان  �رشق  فى  ال�صالم  اتفاق  ويدعو 

امل�صلحة جلبهة ال�رشق فى القوات امل�صلحة ال�صودانية مقابل منا�صب �صيا�صية فى احلكومة الوطنية، 

قليمية  واجلمعية الوطنية، ووليات ال�رشق الثالث. اإل اأن هذا التفاق يعك�س ب�صكل كبري امل�صالح الإ

و�صع نطاقا للخرطوم واأ�صمرة ولي�س من املنتظر اأن ينهى التهمي�س الذى اأدى اإىل اإطالق جبهة  الأ

ال�رشق لكفاحها امل�صلح.   
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اأوًل: موجز

على الرغم من اأن تعبري »تهمي�س« مت ا�صتخدامه على نطاق وا�صع من قبل احلركة/ اجلي�س ال�صعبى 

قاليم املهم�صة« التى ت�صمل منطقة اأيبى،  لتحرير ال�صودان لو�صف الو�صع فيما اأ�صبح ُيعرف بـ »الأ

زرق ) young, 2004(، اإل اأن انت�صار هذا التعبري قد يعود اإىل حقبة  وجبال النوبة، وجنوب النيل الأ

زمنية �صابقة و�رشاع خمتلف - واإن كان ذو �صلة. لقد كان ذلك من خالل منظمة »موؤمتر البجا«، 

التى ت�صكلت عام 1958، وهى اأول حركة منظمة ملناه�صة تهمي�س و�صع القبائل.

ورف�س  قليم؛  الإ فى  الفقر  تف�صى  يعنى   - يزال  ول   - »التهمي�س«  كان  »البجا«  لقبائل  فبالن�صبة 

ال�صحة  قبيل  من  �صا�صية  الأ اخلدمات  توفري  حتى  اأو  التنمية؛  عجلة  لدفع  اخلرطوم  فى  احلكومة 

والتعليم فى �رشق البالد؛ وتقوي�س احلكومة لالقت�صاد املحلى وال�صلطات القبلية التقليدية.

ال�صيا�صية،  املناف�صة  فى  امل�صاركة  من  »البجا«  اأفراد  املتعاقبة  الع�صكرية  احلكومات  حرمت  لقد 

واأ�صبحوا جمربين خالل حمالتهم من اأجل الندماج اإىل اللجوء اإىل املعار�صة امل�صلحة. وفى عام 

1993، ان�صم »موؤمتر البجا« اإىل التجمع الوطنى الدميقراطى الذى كان يتخذ من اأ�صمرة مقراً له، 

باإنهاء  عهدا  نف�صها  على  قطعت  التى  حزاب  الأ من  العديد  مظلته  حتت  ان�صوى  وا�صع  تنظيم  وهو 

اخلرطوم  فى  والداجنال(  واجليالن  ال�صايقية  )قبائل  النيل  ت�صكن حول  التى  ال�صفوة  قبائل  هيمنة 

واإقامة » �صودان جديد« بال تهمي�س.

اإل اأن التجمع الوطنى الدميقراطى مل يعمر طويال لتحقيق اأهدافه. فبدعم من جلنة ثالثية )ترويكا( 
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بقيادة الوليات املتحدة اإ�صافة اإىل اململكة املتحدة والرنويج، جرت مفاو�صات للتو�صل اإىل �صالم 

 9 فى  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  توقيع  اإىل  اأدى  ال�صودان، مما  منف�صل بني حكومة اخلرطوم وجنوب 

2005 مع متمردى احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، التى �صحبت  كانون الثانى/ يناير 

على الفور دعمها احليوى للتجمع الوطنى الدميقراطى. ثم خمدت الثورة فى �رشق البالد ب�صكل كبري 

بحلول اأواخر عام young، 2005) 2005(. وبعد ف�صل جهود بناء حتالف بني املتمردين فى �رشق 

ال�صودان ودارفور، �صعى »موؤمتر البجا« بدل من ذلك اإىل توحيد القبائل فى �رشق ال�صودان. لقد اأدى 

اأ�صا�صًا  اإىل حتالف ي�صم  ال�رشاع  قليمية فى  الإ اإىل املنطلقات  العرقية  التحول من املنطلقات  هذا 

حرار« اأهم تلك اجلماعات. وقد بلغ هذا  جماعات �صغرية، حيث اأ�صبحت جماعة »اأ�صود الر�صايدة الأ

التحول ذروته بت�صكيل »جبهة ال�رشق« مطلع عام 2005.

فراد فى �رشق البالد الذى ي�صوده الفقر، فاإن اإجنازاتها  وبالرغم من ح�صد »جبهة ال�رشق« للكثري من الأ

�صافة اإىل ذلك، فاإنه مع ان�صحاب احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير  الع�صكرية كانت حمدودة. وبالإ

ال�صودان وما نتج عنه من ا�صطراب فى التجمع الوطنى الدميقراطى، اأ�صبحت »جبهة ال�رشق« تعتمد 

و�صع نطاقًا. قليمية الأ ب�صكل متزايد على اإريرتيا، مما جعلها رهينة امل�صالح الإ

الر�صايدة  »اأ�صود  جماعة  ات�صاعا  اأقل  )وب�صكل  البجا«  »موؤمتر  ون�صاأة  جذور  الدرا�صة  هذه  وت�رشح 

�صافة اإىل العملية التى اأدت اإىل توقيع اتفاق ال�صالم ل�رشق ال�صودان  حرار«( ومتردهم امل�صلح، بالإ الأ

�رشق  فى  التمرد  حركة  ت�صع  وهى  التفاق.  هذا  ونتائج   2006 اأكتوبر  ول/  الأ ت�رشين   14 فى 

قليمى وتقدم مراجعة فكرية لتفاق ال�صالم  و�صع على امل�صتوى الوطنى والإ ال�صودان فى اإطارها الأ

ل�رشق ال�صودان الذى اأنهى هذا ال�رشاع.

اأن نتائج هذا التفاق على »جبهة ال�رشق« كانت خمتلطة. فطبقًا ملتطلبات  اإىل  الدرا�صة  وتخل�س 

اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان كان على هذه اجلماعة املتمردة حل قواتها امل�صلحة واإنهاء حملتها 
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الع�صكرية �صد احلكومة، حيث يتم ا�صتيعاب قوات اجلبهة فى القوات امل�صلحة ال�صودانية. وعلى الرغم 

من اأن املتمردين ال�صابقني قد نالوا منا�صب تنفيذية فى احلكومة الوطنية وفى الربملان الوطنى، 

فقد ا�صتمر الو�صع املهيمن حلزب املوؤمتر الوطنى فى اخلرطوم. وباملثل، نالت اجلبهة منا�صب فى 

منية فى تلك  جهزة الأ وليات ال�رشق الثالث، اإل اأن حزب املوؤمتر الوطنى احتفظ بال�صيطرة على الأ

الوليات. وبالرغم من ا�صتمرار �صيطرة حزب املوؤمتر الوطنى، فاإن املتمردين يثمنون عاليا ال�رشعية 

وال�صلطة اللتان ح�صلوا عليهما مبوجب اتفاق ال�صالم للم�صاركة ال�صيا�صية فى ال�صودان.

اأنهى  الوطنى. حيث  اإىل تقوية و�صع حزب املوؤمتر  ال�صالم  اتفاق  اأدى  العك�س من ذلك، فقد  وعلى 

التفاق التهديد الع�صكرى من جانب »جبهة ال�رشق« واإريرتيا ل�رشق البالد، وعزز من �رشعية حزب 

املوؤمتر الوطنى فى اخلارج، ووفر الوحدات الع�صكرية التى ميكن ا�صتخدامها فى دارفور، واأدى اإىل 

منائى  تعزيز العالقات مع حكومة اإريرتيا. كما اأن حزب املوؤمتر الوطنى يتوىل اإدارة ال�صندوق الإ

اأربع �صنوات الذى ن�س  اأمريكى على مدى  600 مليون دولر  للمنطقة ال�رشقية الذى تبلغ موارده 

عليه اتفاق ال�صالم.

برام  لإ و�صاطتها  خالل  فمن  ال�صودان.  ل�رشق  ال�صالم  اتفاق  من  اآخر  م�صتفيد  هى  اإريرتيا  اأن  كما 

اإعادة  قليمى وح�صنت عالقاتها مع حكومة اخلرطوم - مما �صجع على  التفاق، عززت موقعها الإ

ريرتية  فتح احلدود امل�صرتكة بني اإريرتيا وال�صودان. كما اأدى كذلك اإىل خف�س تهديد اجلماعات الإ

من  حولها  املفرو�س  الطوق  وك�رش  ال�صودانية،  امل�صلحة  القوات  بدعم  حتظى  كانت  التى  املن�صقة 

ال�صودان واإثيوبيا واليمن، كما و�صعت نف�صها فى مركز الو�صيط املف�صل لقيادة اجلولة القادمة من 

املفاو�صات حول دارفور. لقد اأدت هذه الجنازات اإىل حتول كامل فى حظوظ هذه احلكومة التى 

كانت حتى وقت قريب فى و�صع ه�س للغاية اأمام تهديدات جريانها- ل�صيما اإثيوبيا.

اإن اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان لن يوؤدى فى حد ذاته اإىل اإنهاء التهمي�س فى �رشق البالد. فبالرغم 
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املوؤمتر  حزب  يزال  فال  �صيا�صى،  كحزب  بحرية  العمل  فى  احلق  اأخريا  نالوا  قد  املتمردين  اأن  من 

ن  قليمية. واأ�صبح هدف املعار�صة الآ الوطنى مي�صك بقب�صة قوية على زمام ال�صيا�صات الوطنية والإ

طاحة بحزب املوؤمتر الوطنى فى النتخابات التى ن�س عليها »اتفاق ال�صالم ال�صامل«- اإذا  هو الإ

كان لهذه النتخابات اأن ترى النور.
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ر�ض وال�صكان ثانيًا: الأ

 كان للموقع ال�صرتاتيجى الذى يتمتع به �رشق ال�صودان، الذى ميتد من نهر النيل حتى �صاحل البحر 

حمر، والذى يوجد به املوانئ البحرية الوحيدة لل�صودان والطرق وخطوط ال�صكك احلديدية واأنابيب  الأ

ريرتيا واإثيوبيا، اآثارا كبرية على تاريخه احلديث، مبا  نقل البرتول املت�صلة بها، وموقعه املتاخم لإ

فى ذلك اأ�صباب التمرد واأ�صاليب التعامل معه وكيفية اإخماد الع�صيان �صد حكومة اخلرطوم.

ويعد �رشق ال�صودان منطقة حدودية من ثالثة جوانب اأخرى: اأول، اأنها متثل احلدود اجلغرافية بني 

متثل  اأنها  وثانيا،  واإثيوبيا؛  اإريرتيا  غربى  فى  الوعرة  اجلبال  مناطق  وبني  وال�صحارى  ال�صهول 

رثوذك�صية  �صالم وبداية املجتمعات امل�صيحية الأ حدودا ثقافية متثل الفا�صل بني احلد ال�رشقى لالإ

فى مرتفعات اإريرتيا واإثيوبيا؛ وثالثا، اأنها متثل حدودا اقت�صادية بني اقت�صاد الرعى فى ال�صهول 

العنيدة  »البجا«  قبائل  ومقاومة  انعزالها  اأدى  وبينما  املرتفعات.  فى  الكثيفة  الزراعة  واقت�صاد 

اأدى اإىل  قليم مما  اأرا�صيهم اإىل احلد من �صيطرة احلكومة املركزية على هذا الإ لدخول الغرباء اإىل 

حمر اأدى كذلك اإىل  قليم عرب البحر الأ انت�صار اأعمال قطع الطرق، فاإن توافر فر�س الو�صول اإىل الإ

جنليزى،  قليم لالحتالل الإ جانب حتى من اأماكن بعيدة مثل اأوروبا. وقبيل خ�صوع الإ دخول الغزاة الأ

كان �رشق ال�صودان يخ�صع فى اأغلبه للدولة املهدية وكان ممثلها املحلى هو عثمان ديجنا وهو اأحد 

اأفراد قبائل »البجا«.

حمر، وك�صال، والق�صارف- جمتمعة نحو  ويبلغ عدد �صكان وليات �رشق ال�صودان الثالث - البحر الأ

3.7 مليون ن�صمة، ويقدر اأن »البجا« ي�صكلون ن�صف هذا العدد )World Bank,2003(. وُيعتقد اأن 

حمر ت�صم 800 األف ن�صمة، يعي�س معظمهم فى العا�صمة »بور�صودان«. ويبلغ عدد  ولية البحر الأ

�صكان ولية ك�صال 1.5 مليون ن�صمة، وولية الق�صارف نحو 1.8 مليون ن�صمة. ومن حيث اخللفية 

اأعدادهم تدريجيا كلما  حمر وتقل  اأكرب جمموعة عرقية فى ولية البحر الأ القبلية، ت�صكل »البجا« 

اجتهنا جنوبا لت�صل اإىل ن�صبة 20 فى املائة من �صكان ولية الق�صارف. وتف�صى الفقر املدقع يتبع 

كرث معاناة ثم ك�صال ثم الق�صارف. فطبقًا مل�صح خا�س  حمر هى الأ نف�س امل�صار، حيث ولية البحر الأ

غذية العاملى، بلغ ن�صيب الفرد من الدخل فى عام 2004، 93  �رش املعي�صية قام به برنامج الأ بالأ
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 .)World Food Programme, 2005( دولرا فقط، وهو ما يقل ب�صكل كبري عن املتو�صط الوطنى

حمر مما يحول دون قيام الزراعة التى تعتمد على مياه  مطار حمدودة للغاية فى ولية البحر الأ والأ

مطار يتزايد كلما اجتهنا جنوبا، اإل اأنه، فى معظم احلالت، لبد  مطار. ورغم اأن معدل هطول الأ الأ

مطار  الأ لقلة  اأجل احل�صول على حم�صول جيد. ونتيجة  الرى من  اأنظمة  ا�صتكمالها من خالل  من 

ال�صودان ل�صنوات  الن�صاط القت�صادى فى �رشقى  الغالب على  الرعى هو  و�صوء نوعية الرتبة، كان 

ن. وعقب اآخر جفاف كبري �صهدته املنطقة، خالل الفرتة 84  طويلة، ول يزال هذا هو الو�صع حتى الآ

را�صيهم. بينما  - 1985، هاجر الكثري من الرعاة اإىل املراكز احل�رشية، واأدى ذلك اإىل فقدانهم لأ

حتول اأولئك الذين ظلوا يقيمون فى اأرا�صيهم ب�صكل متزايد اإىل اإنتاج الفحم النباتى لتلبية الطلب 

 World Food Programme, ( املتنامى من امل�صتهلكني فى املدن وهو ما اأدى اإىل اإزالة الغابات

.) 2005

اأكرب تلك اجلماعات.  اأن »البجا« هى  اإل  عراق،  ال�صودان جمموعة متنوعة من الأ ويعي�س فى �رشق 

 – ال�صودان، فاإن »للبجا« لغة م�صرتكة  وعلى الرغم من انت�صارهم على نطاق وا�صع بامتداد �رشق 

التيوبداوى، وهى لغة كو�صية - وتق�صيم طبقى م�صرتك، حيث يرتبط من خالله كل فرع من فروع 

ر�س )Pantuliano,2005( . اإن قبائل »البجا« هى من  القبيلة مبلكية م�صرتكة وا�صتخدام م�صرتك لالأ

ال�صعوب القدمية وقد ظلت حمتفظة بثقافة متمايزة ولغة خا�صة بها على الرغم من اختالطها لقرون 

قليم. واجلماعات القبلية الرئي�صية الثالث التى  عراق التى هاجرت اإىل الإ مع جماعات خمتلفة من الأ

مارة والهدندوى. وهناك خالف حول جماعة رابعة، هم »بنى  الب�صاردين والأ »البجا« هى  ت�صكل 

عامر« واإذا ما كان ميكن اعتبارهم من »البجا«، حيث اإن معظمهم يتحدثون لغة »تيجرى«، وهى لغة 

مهرية، كما اأن لديهم بناء اجتماعى خمتلف يقوم على نظام  �صامية ترتبط باللغتني النيجريية والأ

.) World Food Programme, 2005 ( الطوائف

وتعي�س قبيلة الر�صايدة، وهى قبيلة عربية من الرعاة هاجرت من منطقة اخلليج العربى اإىل ال�صودان 

فى منت�صف القرن التا�صع ع�رش، ب�صكل اأ�صا�صى فى ولية ك�صال، اإل اأن هجرتهم املتوا�صلة و�صلت 

اإليهم »البجا« واجلماعات  بهم حتى احلدود امل�رشية. وهم يتمتعون برثاء ن�صبى وغالبا ما تنظر 

خرى على اأنهم غرباء. وعلى الرغم مما ُعرف عنهم من اأنهم جتار على درجة عالية من  ال�صودانية الأ

ريرتية وامل�رشية  حيان فى عمليات التهريب عرب احلدود الإ املهارة، حتى واإن انخرطوا فى بع�س الأ

 International ( ر�س مان ب�صبب افتقارهم اإىل حقوق ملكية الأ حمر، فقد عانوا فقدان الأ والبحر الأ

. )Crisis Group, 2006
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كما انتقلت قبائل رعوية اأخرى من غرب اأفريقيا ودارفور اإىل �رشق ال�صودان فى حقبة زمنية اأحدث. 

منطقة  اإىل  ال�صودان  �صماىل  التقليدية  مواطنهم  من  ق�رشا  النتقال  على  النوبة  اأهاىل  اأجرب  حيث 

حلفا اجلديدة، غرب ك�صال، عقب اإن�صاء ال�صد العاىل فى اأ�صوان خالل ال�صتينيات من القرن الع�رشين. 

من  الفالحني  بجوار  الق�صارف  ولية  من  اأجزاء  فى  عربية،  قبيلة  وهى  ال�صوكرية،  قبيلة  وتعي�س 

للمحا�صيل  الكبرية  اأهاىل دارفور، حيث يعمل معظمهم فى املزارع  قبيلة امل�صاليط وغريهم من 

التجارية هناك وفى منطقة حلفا اجلديدة. كما يعي�س بع�س اأهاىل و�صط ال�صودان فى �رشق البالد 

باأعداد �صغرية وي�صغل معظمهم وظائف جتارية وحكومية. وب�صبب احلرب فى مناطقهم، هناك اأي�صًا 

�صافة اإىل مهاجرين اأحدث عهدا فروا من  اأ�صخا�س م�رشدون من جبال النوبة وجنوب ال�صودان، بالإ

ال�رشاع فى غرب البالد.

وال�صكان فى �رشقى ال�صودان هم فى غالبيتهم العظمى من امل�صلمني، اإل اأن الدين فى هذه املنطقة 

خرى. وتنتمى  يتميز ب�صبغة حملية وا�صحة تتمازج فى �صميمها مع الطابع القبلى واملعتقدات الأ

الحتادى  باحلزب  ترتبط  بدورها  وهى  »اخلامتية«،  طائفة  اإىل  قليم  الإ �صكان  من  كبرية  ن�صبة 

اإىل طائفة  قليم. ولي�س كل من ينتمون  الإ القائد فى  الذى كان تاريخيا هو احلزب  الدميقراطى - 

»اخلامتية« ينا�رشون احلزب الحتادى الدميقراطى، اإل اأنه على مر التاريخ كان الرتباط قويا بني 

مرين، وكال الهيئتني يراأ�صهما ال�صيد عثمان املريغنى. والعالقة بني احلزب الحتادى الدميقراطى  الأ

و«جبهة ال�رشق« هى عالقة تناف�س �صديد. وقد تراجع و�صع احلزب الحتادى الدميقراطى بدرجة 

كبرية نتيجة اأداءه ال�صعيف فى الئتالف احلاكم خالل الفرتة 86 - 1989، ونتيجة جهود حزب 

املوؤمتر الوطنى لتحجيم دوره. مما اأدى اإىل اكت�صاب موؤمتر »البجا« و«جبهة ال�رشق« ملكانة رفيعة 

قليم. فى الإ
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ثالثًا: جذور التهمي�ض وال�صراع الع�صكرى فى ال�صرق

هناك عبارة �صهرية للدكتور غازى �صالح الدين م�صت�صار الرئي�س ال�صودانى يقول فيها اإن املناطق 

املهم�صة فى ال�صودان تبداأ على بعد 20 دقيقة خارج اخلرطوم، مما يعنى اأنها ت�صمل تقريبا كامل 

لـ  ووفقا  تهمي�صا.  البالد  مناطق  اأكرث  هو  ال�صودان  �رشق  اأن  يوؤكد  ما  احلجج  من  وهناك   .
)1)

البالد

قاليم ن�رشها �رشا فى اأواخر الت�صعينيات  �صود«، وهو درا�صة عن امل�صاركة ال�صيا�صية لالأ »للكتاب الأ

ا�صتقالل  منذ  برز  ال�صودان  �رشق  فاإن  دارفور،  فى  الرتابى  ح�صن  ال�صيد  اأتباع  الع�رشين  القرن  من 

اأن �رشق  اإىل  �صود«  الأ »الكتاب  وي�صري  واقت�صادى.  �صيا�صى  تهمي�س  يعانيه من  ما  ب�صبب  ال�صودان 

خرى فى البالد وذلك فى: احلكومة  البالد كان له اأقل عدد من الوزراء واملمثلني مقارنة باملناطق الأ

املركزية، والهيئات احلكومية و�صبه احلكومية، واجلي�س وقطاع التعليم وقطاع اخلدمات ال�صحية، 

التعليم  م�صتويات  اأدنى  ال�صودان بني  ال�صكان فى �رشقى  اإن  يقول  خرى. كما  الأ املجالت  ومعظم 

�صود، بدون �صنة ن�رش(. وفر�س احل�صول على اخلدمات ال�صحية فى البالد )الكتاب الأ

الدولة  ملنفعة  ال�رشق  اأرا�صى  ال�صودان  حكومات  ا�صتغلت  العثمانية  مرباطورية  الإ حقبة  ومنذ 

بداأت  وقد  املحليني.  ال�صكان  ممتلكات  وانتزاع  املحلى  القت�صاد  تدمري  اإىل  اأدى  مما  وحلفائها 

قليم فى منت�صف القرن التا�صع ع�رش عندما مت اإن�صاء م�صانع �صخمة للقطن فى  ال�صطرابات فى الإ

دلتا »غا�س« و»طوكر« وبداأت هجرة العمال الزراعيني من تركيا للعمل فى هذه ال�صناعة. وقد اأدى 

ذلك اإىل اقتالع قبيلة الهدندوى، اأحد فروع قبائل »البجا« وكان ردهم على ذلك �صن هجمات م�صلحة 

قليم اإىل تبنى مواقف متطرفة فى ال�رشاع -  انت�رشت على نطاق وا�صع ودفعت بالعديد من �صكان الإ

تراك  مبا فى ذلك عثمان دينجا، زعيم »البجا« الكبري الذى ان�صم فيما بعد اإىل الثورة املهدية �صد الأ

جنليز )Muddathir,1989(. وقد وقفت الطائفة اخلامتية مع اجلانب الربيطانى املنت�رش والذى  والإ

را�صى فى دلتا غا�س وطوكر. وقد اأدى ذلك اإىل تزايد ه�صا�صة م�صدر رزق قبيلة  كافاأهم مبنحهم الأ

الهدندوى وعمق من ا�صتياءهم جتاه اأو�صاعهم املعي�صية.

قيادات  وفر�صت  التقليدية  ال�صلطة  ال�رشق زعزعت  فى  اإدارة حملية  باإن�صاء  الربيطانيون  قام  وقد 

تدين بالولء للحكام اجلدد بدل من الولء للقبيلة ) Pantaliano ,2005( . وعقب ا�صتقالل ال�صودان 
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حيث  الداخلى«  »ال�صتعمار  و�صف  ال�رشق«  »جبهة  زعماء  اأحد  عليه  اأطلق  نظام  قام   1956 عام 

ا�صتاأثرت قبائل ال�صفوة التى ت�صكن حول النيل - قبائل ال�صايقية، واجليالن والداجنال - باملنا�صب 

زمة فى القت�صاد  �صليني الذين كانوا يفرون من الأ دارية فى املدن، وقامت بت�صغيل ال�صكان الأ الإ

نظم  بت�صجيع  �صيا�صية  جندة  لأ وفقا  يت�رشفون  كانوا  الذين  دارة  الإ م�صوؤولو  قام  كما   .
)2)

الزراعى

لت مما اأدى اإىل املزيد من التدهور فى القت�صاد التقليدى لقبائل »البجا«.  الزراعة با�صتخدام الآ

را�صى التى كانت فى حوزة »البجا« على امل�صاع  ونتيجة لهذه التغريات، فاإن ن�صبة كبرية من الأ

قليم. وفى  فى اأكرث مناطق �رشق البالد خ�صوبة هى فى الوقت الراهن ملكًا للقادمني من خارج الإ

را�صى التى كان ميلكها ال�صيد عثمان املريغنى  اأحدث، قامت احلكومة الوطنية مب�صادرة الأ زمن 

اأن هناك تقارير ت�صري اإىل  اإريرتيا. كما  فى منطقة ك�صال عندما ان�صم اإىل املعار�صة امل�صلحة فى 

 Internaional Crisis( اأن اأ�صامة بن لدن قد ا�صرتى ثلثى اأرا�صى قبيلة الهدندوى فى دلتا غا�س

مر. Group, 2006( اإل اأنه ل ميكن تاأكيد هذا الأ

العوامل، مبا فى  خرية لقبائل »البجا« نتيجة عدد من  ال�صيا�صية الأ انطلقت موجة املعار�صة  وقد 

النازحني  �صخا�س  والأ الالجئني  وتدفق  قليم؛  الإ فى  والهجرة  والفي�صانات،  املجاعة،  تاأثري  ذلك 

داخليا على �رشق البالد هربا من ال�رشاعات داخل ال�صودان وفى بلدان اجلوار؛ والتهمي�س ال�صيا�صى 

لديهم  فاإن  الظروف،  نف�س  تعانى  »الر�صايدة«  قبيلة  اأن  ورغم  املتعمد.  والقت�صادى  والثقافى 

 90 فى  الكويتية   - العراقية  زمة  بالأ املحيطة  حداث  بالأ تتعلق  امل�صكالت  من  منف�صلة  جمموعة 

- 1991، والتى �صيتم مناق�صتها فيما يلى: 

التى �رشبت  التقارير عن املجاعات  الكثري من  والهجرة احل�رشية. هناك  والفي�ضانات،  املجاعة، 

اأرا�صى »البجا« القاحلة، اإل اأن املجاعة خالل عامى 84 - 1985 كانت من اأ�صد تلك املجاعات. فقد 

ليفة التى  ت�رشد نحو 1.2 مليون �صخ�س ومات ما يقدر بـ 75 - 90 فى املائة من كل احليوانات الأ

كان ميلكها اأفراد قبائل »البجا« ونتيجة لذلك نزح الكثري من اأفراد »البجا« اإىل املراكز احل�رشية 

ومل يعودوا اإىل الطرق التقليدية لك�صب عي�صهم ) Pantaliono, 2005(. فطبقا لثقافتهم يعترب رجال 

مثل للحياة؛ وينظرون اإىل املدن على اأنها مكان قذر،  قبائل »البجا« اأن احلياة البدوية هى ال�صكل الأ

خالق. وفى املقابل، تربط ن�صاء قبائل »البجا«  وغري �صحى، وغري م�صتقر، ويعج مبظاهر انعدام الأ

.
)3)

غالبا بني حياة احل�رش مع املزايا من قبيل توافر الفر�س واحلرية ب�صكل اأكرب

كما عانت قبائل »البجا« من الت�صتت ب�صبب النزوح الق�رشى نتيجة الكوارث البيئية التى من �صنع 
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ن�صان. فقد غطت املياه اأرا�صى النوبيني فى �صتينيات القرن الع�رشين جراء اإن�صاء ال�صد العاىل فى  الإ

اأ�صوان. ونتيجة لذلك مت نقلهم اإىل مناطق غرب ك�صال، مما اأدى اإىل تقلي�س اأرا�صى الرعى املتاحة 

لقبائل »البجا« مما اأ�صفر عن ت�صتتهم الذى ل يزال وا�صحا حتى اليوم. كذلك اأدى اإن�صاء ال�صد العاىل 

فى اأ�صوان اإىل نزوح قبيلة »الب�صاردين« التى تنتمى اإىل »البجا« التى كانت تقطن املناطق ال�صمالية 

اأية  على  يح�صلوا  اأن  دون  جنوبا  النتقال  على  اإجبارهم  مت  حيث  ال�صودان.  �رشق  قليم  لإ الغربية 

تعوي�صات.

�صخا�س  الأ من  لف  الآ مئات  اإجبار  اإىل  الرعى  اقت�صادات  وتدمري  واجلفاف،  النزوح،  اأدى  وقد 

املعدمني على النتقال اإىل املدن - ل�صيما بور�صودان- حيث ل تتوافر اإل فر�س عمل حمدودة فى 

لقد كان  القليلة املا�صية.  ال�صنوات  الفقرية خالل  الع�صوائية  حياء  الأ املناطق احل�رشية وانت�رشت 

ُينظر اإىل بور�صودان على اأنها اأر�س الفر�س ب�صبب التو�صعات الكبرية فى امليناء، اإل اأن هذا التو�صع 

يدى العاملة وت�صاعد  كان مرتبطا بالتحول اإىل ا�صتخدام احلاويات واملعدات مما قلل احلاجة اإىل الأ

ال�صخط. وكان من الوا�صح اأن العمال غري ال�صعداء فى بور�صودان ي�صتجيبون ب�صهولة لدعاية موؤمتر 

»البجا«.

النازحون داخليًا نتيجة ال�رشاعات. لقد تاأثر �صكان �رشقى ال�صودان �صلبيا  �ضخا�ش  الالجئون والأ

ريرتية،  قليمية والوطنية. وفى الع�رش احلديث، كانت حرب التحرير الإ جراء �صل�صلة من ال�رشاعات الإ

التى اندلعت فى 1961 وا�صتمرت ملدة ثالثون عاما، م�صوؤولة عن الدمار القت�صادى وا�صع النطاق 

اأدى  مما  احلدود  عرب  الالجئني  من  لف  الآ مئات  فر  فقد  ال�صودان.  �رشق  ل�صكان  الوا�صع  والنزوح 

من وحتميل البيئة املادية اله�صة عبء تلبية الحتياجات  قليم وانعدام الأ اإىل زيادة الفاقة فى الإ

ال�صخمة. وعقب �صقوط نظام هيال-�صال�صى عام 1974 وقيام نظام حكم ع�صكرى انت�رش التمرد فى 

اأدى اإىل نزوح املزيد من الالجئني اإىل خميمات املفو�صية ال�صامية  اإثيوبيا، مما  اأنحاء �صمال  كل 

القرن  اأواخر ثمانينيات  الذروة فى  ال�صودان. وخالل فرتة  الالجئني �رشقى  ل�صوؤون  مم املتحدة  لالأ

وقد   .)  Pantuliano, 2005  ( �صخ�س  مليون  على  يربو  ما  تاأوى  املخيمات  هذه  كانت  الع�رشين 

اأن  اإل  ببطء،  ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  بدء  اإىل   1991 فى  الع�صكرى  احلكم  نظام  هزمية  اأدت 

ريرتيني  الإ لالجئني  نزوح جديدة  اإىل موجة  اأدى   1998 فى  واإريرتيا  اإثيوبيا  بني  احلرب  اندلع 

عرب احلدود.

وكان لل�رشاعات التى اندلعت داخل ال�صودان تاأثريها فى زعزعة ال�صتقرار فى �رشق البالد. فقد بداأ 
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�صخا�س النازحني داخليًا من جبال النوبة ومناطق اجلنوب فى ثمانينيات القرن الع�رشين  تدفق الأ

- وقد عاد عدد قليل منهم فقط. وقد ح�صل املهاجرون من غرب اأفريقيا ودارفور، وكان بع�صهم 

فى طريقهم اإىل »مكة«، على عمل كعمال زراعيني فى املزارع الكبرية. وعلى الرغم من اأن عددهم 

معظم  بها  ا�صتقر  التى  الولية  وهى  »الق�صارف«،  ولية  حكومة  وزراء  اأحد  قدر  فقد  حمدد،  غري 

وقد حتالف   .
)4)

الولية فى  ال�صكان  عدد  قل من  الأ على  املائة  فى   60 ي�صكلون  باأنهم  املهاجرين، 

من التابعة حلزب املوؤمتر الوطنى مما  حيان مع قوات الأ ال�صكان القادمون من الغرب فى بع�س الأ

قليم اأي�صا تدفق عدد حمدود من  خرية �صهد الإ خلق التوترات مع ال�صكان املحليني. وفى ال�صنوات الأ

�صخا�س النازحني داخليًا الذين فروا من ال�رشاع فى دارفور. الأ

خرى من البالد،  وعلى الرغم من اأن ال�رشاع امل�صلح فى ال�رشق كان حمدودا مقارنة باملناطق الأ

را�صى املحظورة على طول احلدود مع اإريرتيا، وتبديد  فراد، وزيادة الأ فقد اأدى اأي�صا اإىل نزوح الأ

�صخا�س النازحني داخليًا اإىل الداخل - ل�صيما اأولئك الذين فروا من القتال  موال، وفرار الأ و�س الأ روؤ

لغام  فى منطقة »هامي�صكورب«. كما اأدى ال�رشاع اإىل �صقوط قتلى وجرحى من املدنيني ب�صبب الأ

.
)5)

ر�صية الأ

فى  املهم�صني  خرين  الآ ال�صكان  مع  احلال  كان  كما  والقت�ضادى.  والثقافى،  ال�ضيا�ضى،  التهمي�ش 

فاللغة  ولغتهم.  ثقافتهم  قدر  من  حتط  احلكومية  ال�صيا�صات  اأن  من  ال�رشق  �صكان  ي�صكو  ال�صودان، 

التى  الوحيدة  اللغة  اأنها  اإل  »البجا«  قبائل  اأفراد  من  املتعلمة  قلية  لالأ التخاطب  لغة  هى  العربية 

ال�صوفى  �صالم  الإ ت�صجع  ل  اخلرطوم  حكومة  فاإن  الوقت،  نف�س  وفى  املدار�س.  فى  تدري�صها  يتم 

قليم. وي�صري �صكان ال�رشق با�صتمرار باأنهم يف�صلون م�صاهدة القنوات  الذى ميار�صه معظم �صكان الإ

التليفزيونية من اإريرتيا املجاورة حيث ميكنهم م�صاهدة الغناء والرق�س النابع من ثقافتهم اخلا�صة 

على م�صاهدة برامج تليفزيون اخلرطوم التى ل تعك�س التنوع الثقافى الهائل فى ال�صودان.

كما ي�صكو �صكان ال�رشق كذلك من اأن حزب املوؤمتر الوطنى مل يدافع عن م�صاحلهم ب�صكل كاف فى 

النزاعات القائمة على احلدود مع م�رش واإثيوبيا. ففى منطقة حاليب التى ت�صكنها قبائل »البجا« 

ال�رشق« على عدم قيام حزب  ال�صودان، حتتج »جبهة  اأق�صى �صمال �رشق  الواقعة فى  فى املنطقة 

را�صى ال�صودانية. وفى منطقة »جالبة  املوؤمتر الوطنى بجهود كافية لطرد القوات امل�رشية من الأ

اأرا�صى زراعية ثمينة اتخذ فى  اآخر حول  اأق�صى جنوب �رشق ال�صودان هناك نزاع  - مطعمة« فى 

خرية ت�صعى احلكومتان ال�صودانية  اأنه فى ال�صنوات الأ اأ�صكال عنيفة، على الرغم  بع�س املنا�صبات 
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ثيوبية اإىل اإيجاد حل �صلمى لهذه امل�صكلة من خالل اإن�صاء جلنة للحدود تعمل حاليًا على تر�صيم  والإ

احلدود بني الدولتني بالكامل. اإل اأن هذه اجلهود مل يتم قبولها دائما من جانب ال�صكان املحليني، 

بالعالقات  مهتمة  اخلرطوم  واأن  اأرا�صيهم  على  ي�صتولون  ثيوبيني  الإ املزارعني  اأن  يّدعون  الذين 

ال�صكان املحليني. وقد حاولت »جبهة  اأكرث من اهتمامها بحماية م�صالح  اأبابا  اأدي�س  اجليدة مع 

ال�رشق« ا�صتغالل كل من هذين النزاعني لتعزيز مكانتها.

وتت�صارك قبيلة الر�صايدة فى بع�س ماآخذ قبائل »البجا«، رفاقهم فى جبهة ال�رشق، على حكومة 

انعدام  الر�صايدة من  اأي�صًا بع�س الختالفات املهمة. فبينما تعانى قبيلة  اأن هناك  اإل  اخلرطوم، 

التنمية نف�صه، مبا فى ذلك قلة املرافق ال�صحية واملدار�س، فاإنهم ميلكون املوارد املالية للح�صول 

حداث امل�صاحبة حلرب اخلليج 90 - 1991 ونتائجها هى التى  على هذه اخلدمات. وقد كانت الأ

عبئت م�صاعر اأفراد قبيلة الر�صايدة �صد حكومة اخلرطوم. فقد وقف ال�صودان بجانب العراق فى هذه 

مارات العربية املتحدة فى دعم الكويت.  زمة اإل اأن الر�صايدة  من مواطنى ال�صودان ان�صموا اإىل الإ الأ

وفى نهاية احلرب كافاأت الكويت الر�صايدة بنحو 400 �صيارة اإل اأنها متت م�صادرتها من جانب 

اأن عملية امل�صادرة هذه هى �رشقة وتهديد ل�صبل رزقهم،  . وقد اعترب الر�صايدة 
)6)

حكومة ال�صودان

واأ�صبح غ�صبهم عن�رشاً حا�صمًا فى جهود مبارك �صليم - وهو ع�صو �صابق فى الربملان ال�صودانى 

عن احلزب الحتادى الدميقراطى، وزعيم، وتاجر ثرى- لتعبئة القبيلة ملعار�صة احلكومة. وفى عام 

ريرتية. حرار« مب�صاندة قوية من احلكومة الإ 1999 مت اإن�صاء حركة »اأ�صود الر�صايدة الأ
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حرار« رابعًا: ظهور »موؤتمر البجا« و«اأ�صود الر�صايدة الأ

تاأ�ص�س »موؤمتر البجا« فى بور�صودان عام 1958 لالحتجاج على حالة الفقر التى تعي�س فيها قبائل 

�صليني  »البجا«، وافتقارها اإىل التنمية، وحماولت اخلرطوم لتجاهل الثقافة اخلا�صة بال�صكان الأ

احتادى  نظام  ن�صاء  لإ البجا«  »موؤمتر  دعا  البالد،  فى جنوب  الثوار  مع  احلال  كان  وكما  قليم.  لالإ

اإىل التمثيل الكافى فى اخلرطوم. وقد  نهاء افتقارهم  )فيدراىل( ي�صمن حكم ذاتى وا�صع ك�صبيل لإ

كان ذلك اأمراً حا�صمًا كذلك للحزب الحتادى الدميقراطى الذى يقوده ال�صيد املريغنى، الذى اعترب 

�صوى  يفعل  اأن هذا احلزب مل  يعتقد  البجا« كان  »موؤمتر  اأن  اإل  البالد،  ل�رشق  املمثل  نف�صه احلزب 

قليم. القليل من اأجل الإ

وفى عام 1960 - بعد عامني من قيام »موؤمتر البجا« - اأغلق باب التغيري ال�صيا�صى الدميقراطى، 

حيث خ�صعت البالد حلكم جماعة ع�صكرية بقيادة اللواء اإبراهيم عبود، الذى فر�س حظراً على »موؤمتر 

حزاب بالعمل بعد ما اأطلق عليها  خرى. وقد مت ال�صماح جمدداً لالأ حزاب ال�صيا�صية الأ البجا« وكل الأ

الدميقراطية  النتخابات  وفى  للبالد.  ال�صعبى  احلكم  اأعادت  التى   ،1964 عام  فى  اأكتوبر«  »ثورة 

طاحة  التى جرت عام 1965، فاز »موؤمتر البجا« بت�صعة مقاعد، اإل اأن هذه احلكومة الربملانية مت الإ

حزاب ال�صيا�صية مرة اأخرى. و�صارك  بها مرة اأخرى وتوىل اللواء جعفر منريى احلكم، ومت حظر الأ

طاحة  مة« فى حماولة فا�صلة لالإ خرى، وعلى راأ�صها »حزب الأ »موؤمتر البجا« اأحزاب  املعار�صة الأ

بهذا النظام عام 1976 عرب قواعد فى ليبيا ، اإل اأن الثورة ال�صعبية اأطاحت بنمريى عام 1985، 

واأجريت انتخابات وطنية فى العام التاىل. وفاز »موؤمتر البجا« مبقعد واحد فقط - حيث فقد معظم 

الدعم ال�صعبى ل�صالح »احلزب الحتادى الدميقراطى« الذى كان مير مبرحلة ازدهار، والذى �صارك 

طاحة  على اإثر ذلك فى حكومة ال�صادق املهدى الئتالفية خالل الفرتة 86 - 1989. وعندما مت الإ

حزاب  الأ الرتابى، مت حظر  الب�صري وح�صن  الفريق عمر  1989 عن طريق  الئتالفية عام  باحلكومة 

ال�صيا�صية مرة اأخرى.

وفى نف�س العام، تاأ�ص�س التجمع الوطنى الدميقراطى فى اأ�صمرة. وقد بداأ التجمع الوطنى الدميقراطى 

مة واحلزب الحتادى الدميقراطى. وان�صمت  حزاب ال�صيا�صية املعار�صة بقيادة حزب الأ كتجمع لالأ
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احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان للتجمع عام 1995 واأ�صبحت ب�رشعة تهيمن على اجلناح 

رتريى واجلي�س  الع�صكرى له. وفى عام 1993 ان�صم »موؤمتر البجا« للتجمع، ومب�صاعدة اجلي�س الإ

ريرتية. ال�صعبى لتحرير ال�صودان، قام ب�صن �صل�صلة من الهجمات على طول احلدود ال�صودانية - الإ

هداف ال�صرتاتيجية، مثل طريق اخلرطوم - بور�صودان، واأنابيب النفط،  وقد تركزت الهجمات على الأ

والوحدات الع�صكرية املدافعة عنهما. ورغم جناح هذه الهجمات اإل اأنها مل توؤد اإل اإىل اإغالق الطريق 

كرث من عدة اأيام. لقد كان الرعاة الذين ميرون خالل  كرث من عدة �صاعات اأو توقف تدفق النفط لأ لأ

ر�صية، التى زرعت  لغام الأ من ووجود الأ كرث ت�رشراً نظرا لنعدام الأ هذه املناطق احلدودية هم الأ

.
)7)

ريرتية والقوات امل�صلحة ال�صودانية حلمايتها حول مواقع املعار�صة الإ

ريرتيا مع ال�صودان. حيث  وكانت هناك معارك كبرية فى منطقة »طوكر« على احلدود ال�صمالية لإ

اأ�صبحت هذه املنطقة معقاًل قويًا للحزب وخرج منها بع�س اأبرز زعماءه، مثل الرئي�س مو�صى حممد، 

وعبد اهلل كونا، و�صالح باركوين. فقبل اندلع احلرب فى �رشق البالد كان هوؤلء الزعماء قد نا�رشوا 

اجلبهة ال�صعبية لتحرير اإريرتيا وزعيمها اإي�صيا�س اأفورقى، فى كفاحها لنيل ال�صتقالل. واأدى ذلك 

ريرتيني الذين اأ�صبحوا بعد عام 1991 زعماء احلكومة فى اأ�صمرة. لك�صبهم لثقة الثوار الإ

فعالية موؤمتر البجا كقوة مقاتلة

مل يكن للتجمع الوطنى الدميقراطى و«موؤمتر البجا« قوات ع�صكرية كبرية، وقد اقت�رشت عملياتهم 

على هجمات الكر والفر على طول احلدود مما مل ميثل فى اأى وقت حتديًا ع�صكريًا كبرياً للحكومة.

اأى وقت وكانت تخ�صع لرقابة  البجا مل يزد عددها على عدة مئات فى  فالقوات املقاتلة ملوؤمتر 

فى  الدبابات،  ذلك  فى  مبا  الثقيلة  �صلحة  الأ ا�صتخدمت  لقد  ريرتى.  الإ اجلي�س  جانب  من  �صديدة 

الهجمات الرئي�صية مثل تلك التى متت �صد »هامي�صكورب وك�صال«، اإل اأنها ظلت ح�رشيًا فى اأيدى 

ريرتيني اأو اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، حيث اعتمدت قوات »موؤمتر البجا« )واأ�صود الر�صايدة  الإ

�صلحة ال�صغرية. حرار( ب�صكل �صبه كامل على الأ الأ

اإل اأن التجمع الوطنى الدميقراطى )مبا فى ذلك موؤمتر البجا( قد حقق خالل ذروة �صعوده عدداً من 

النت�صارات الع�صكرية ال�صغرية التى ينبغى اإرجاع الف�صل فيها ب�صكل اأ�صا�صى اإىل م�صاركة اجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان. فقد ا�صتولت قوات التجمع - مب�صاعدة كبرية من اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ت�رشين  من  عليها  ال�صيطرة  من  اأخرياً  تتمكن  اأن  قبل  هامي�صكورب  مدينة  على  مرتني   - ال�صودان 
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لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  منها  ان�صحب  عندما   ،2006 اأبريل  ني�صان/  حتى   2002 اأكتوبر  ول/  الأ

ال�صودان مبوجب بنود اتفاق ال�صالم ال�صامل حيث ا�صتعادتها فوراً القوات امل�صلحة ال�صودانية. كما 

متكنت قوات التجمع، واأي�صًا مب�صاعدة كبرية من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، من ال�صتيالء على 

2000 قبل الن�صحاب منها. وقد �صيطرت  اأيلول/ �صبتمرب  24 �صاعة فى  معظم مناطق ك�صال ملدة 

را�صى  قوات التجمع وموؤمتر البجا على اأجزاء من املناطق املحيطة بطوكر وعلى �رشيط �صيق من الأ

ريرتية من هامي�صكورب فى ال�صمال اإىل ك�صال فى اجلنوب واأعلنوا »خور طوكر«  على طول احلدود الإ

عا�صمة لهم.

الوطنى  للتجمع  الرئي�صيان  )الداعمان  واإثيوبيا  اإريرتيا  بني   1998 عام  احلرب  اندلع  وعقب 

احلركة/  ان�صحاب  واأدى  التدهور.  فى  فيه  الداخلة  واملنظمات  التجمع  اأو�صاع  بداأت  الدميقراطى( 

اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان من املنظمة عقب توقيع اتفاق ال�صالم ال�صامل اإىل نهاية التجمع 

افرتا�صيا واأ�صبحت عنا�رشه املتبقية تعتمد على اإريرتيا ب�صكل �صبه كامل.

منية من  اإل اأن »موؤمتر البجا« رغم هذا ح�صل على دفعة معنوية ودعائية عندما ح�رشت الوحدات الأ

اخلرطوم اإىل بور�صودان ملهاجمة عمال حو�س بناء ال�صفن غري امل�صلحني واملدنيني الذين �صاركوا 

2005. حيث طالب املتظاهرون باإ�صالحات  26 كانون الثانى/ يناير  فى تظاهرات �صلمية يوم 

من  فى اإدارة امليناء والعرتاف مبوؤمتر البجا كممثل �رشعى لل�صكان. وبعد يومني هاجمت قوات الأ

قل بينهم اثنني فقط  املدنيني فى منطقة »�صعبة �رشير« التى ي�صكنها البجا، وقتلت 22 مدنيًا على الأ

عالن عن اإجراء حتقيق حكومى، اإل اأن نتائج هذا التحقيق مل تن�رش اأبدا  لي�صوا من اأفراد البجا. ومت الإ

�صى جراء هذه احلادثة. على املالأ ول يزال العديد من اأفراد البجا فى بور�صودان ي�صعرون بالأ

حداث لدرجة اأنه نظم موؤمترا قوميا مت خالله انتخاب  وقد متكن موؤمتر البجا من ا�صتغالل هذه الأ

مو�صى حممد اأحمد، الذى كان حتى ذلك احلني جندى جمهول، رئي�صا ملوؤمتر البجا. ومت تكليف عبد 

اهلل كونا، وهو مدر�س، م�صوؤولية ال�صئون ال�صيا�صية، وانتخب د. اأمان �رشير، وهو اأ�صتاذ فى جامعة 

»الفاد« فى اأم دورمان، نائبا للرئي�س وقائدا للجناح الداخلى. واأظهرت عمليات القتل هذه بو�صوح 

املدى الذى ميكن اأن ي�صل اإليه حزب املوؤمتر الوطنى لحتواء الغ�صب ال�صعبى فى �رشق البالد، كما 

بينت قدرة موؤمتر البجا لتعبئة ال�صكان املدنيني، وخلق خماوف جلهات عديدة فى املجتمع الدوىل 

من التى توجد فى الغرب قد تتكرر فى �رشق البالد. من اأن اأحوال العنف وانعدام الأ

لقد ثبت اأن التوقعات ب�صاأن ا�صتعال العنف عند ان�صحاب اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان من ال�رشق 
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مبوجب بنود اتفاق ال�صالم ال�صامل مل تكن �صحيحة. فقد هاجمت ميلي�صيات متحالفة مع احلكومة 

اأن  اإل   ،2006 يناير  الثانى/  10 كانون  يوم  بيتى هامي�صكورب  �صليمان على  يقودها  ال�صودانية 

قوات اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان التى مل تكن قد غادرت هامي�صكورب حتى �صهر ني�صان/ اأبريل 

- اأى بعد ثالثة �صهور من التاريخ املحدد فى اتفاق ال�صالم ال�صامل، ردتها على اأعقابها. ولده�صة 

ال�صودانية،  امل�صلحة  للقوات  املدينة  �صلم  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  اأن  ظهر  فقد  الكثريين، 

را�صى و»عا�صمتهم« فى خور طوكر قرب  لذلك مل يعد لدى موؤمتر البجا �صوى جيوب �صغرية من الأ

.
)8)

ك�صال

كما تدهورت فعالية موؤمتر البجا بفعل بع�س التوترات داخل املنظمة. لقد فر�صت هذه التوترات 

فاق  الآ تعرقل  تزال  ول  للدعم،  وقنوات  داعمة  مواقف  لبناء  املنظمة ككل  قدرة  على  كبرية  قيوداً 

ال�صيا�صية للبجا )وجبهة ال�رشق( حتى اليوم.

القيادة اجلديدة فى مواجهة القيادة التقليدية. ب�صبب عملها فى جمتمع يت�صم بالالمركزية ال�صديدة 

ويبجل رجال الدين ويذعن لل�صخ�صيات الدينية التى على قيد احلياة والقادة التقليديني، �صعر موؤمتر 

البجا بحاجته للتحالف مع ال�صيوخ والقادة الدينيني وحتى اإ�صناد منا�صب فى قيادته لهم، وكان 

وعائلته  �صليمان  ال�صيخ  تبواأ  فقد  عمر.  وال�صيخ  بيتى  على  �صليمان  ال�صيخ  ذلك  على  النماذج  اأبرز 

القرن املا�صى،  الدينى فى مطلع  للتعليم  اإن�صاءها كمركز  منا�صب م�صيطرة فى هامي�صكورب منذ 

جنوب  هامي�صكورب  من  تدار  كانت  التى  ريرتية  الإ للحدود  املحاذية  را�صى  الأ �رشيط  فى  واأي�صًا 

ك�صال. ومنذ منت�صف وحتى اأواخر ت�صعينيات القرن الع�رشين كان ال�صيخ �صليمان اأحد زعماء التجمع 

قل باعتباره  الوطنى الدميقراطى الذى اتخذ من اأ�صمرة مقراً له وكان ينظر اإىل ال�صيخ عمر على الأ

الزعيم الر�صمى ملوؤمتر البجا.

اإل اأن ال�صيخ �صليمان وال�صيخ عمر قد تركا املنظمة، وعادا اإىل املناطق التى ت�صيطر عليها احلكومة 

ال�صودانية، ووقعا »اتفاق �صالم« مع حزب املوؤمتر الوطنى عام 2003 – على اأ�صا�س اأنهم ميثلون 

ينظر  الوطنى  املوؤمتر  حزب  ا�صتمر  نتائج.  اأية  يحقق  ومل  للعلن  يظهر  مل  التفاق  اأن  ورغم  البجا، 

ن�صاء  لإ با�صتعداده  جليا  مر  الأ هذا  وظهر  كبرية،  قيمة  ذو  اأنه  على  �صليمان  بال�صيخ  ارتباطه  اإىل 

ميلي�صيا بقيادته وتزويدها بال�صالح. كما دعم حزب املوؤمتر الوطنى اأي�صا ت�صكيل ميلي�صيات اأخرى 

. ولي�س 
)9)

وعملياتها، مبا فى ذلك ميلي�صيا �صيد طارق، وهو من قبيلة الهدندوى يتمركز فى »تينى«

اأنها ن�صاأت للح�صول  اأم  �صل  اإن كانت هذه امليلي�صيات هى ف�صائل مقاتلة فى الأ الوا�صح ما  من 
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القوات  هذه  احلالتني، ح�صلت  وفى كال   .
)10)

منتقدوها يدعى  كما  ال�صخية،  احلكومية  الهبات  على 

على اأ�صلحة �صغرية من القوات امل�صلحة ال�صودانية مل ت�صتعملها فى اأغلب احلالت. وت�صمل مهامهم 

ريرتية. الر�صمية حماية اأنابيب النفط التى متر مبحاذاة احلدود الإ

وعلى عك�س الو�صع فى اجلنوب ودارفور، ف�صلت القوات امل�صلحة ال�صودانية ب�صكل كبري فى حماولتها 

ن�صاء ميلي�صيات فعالة فى ال�رشق. ورغم اأن اأ�صباب ذلك لي�صت وا�صحة متامًا، فاإنه يبدو اأن جهود  لإ

تلك  �صمن  من  هى  القبائل  بني  القتال  لفكرة  ورف�صهم  القبائل  وحدة  على  للحفاظ  البجا  موؤمتر 

�صافة اإىل ذلك، �صعت العائالت البارزة للحفاظ على روابطها بكال املع�صكرين. فعلى  العوامل. وبالإ

�صبيل املثال، فاإنه بينما عاد ال�صيخ �صليمان اإىل ال�صودان، ظل اأخوه مع احلزب الحتادى الدميقراطى 

�رشة �صيتم احلفاظ عليها فى كلتا احلالتني. وفى نف�س الوقت تقريبا  فى اأ�صمرة ل�صمان اأن م�صالح الأ

.
)11)

عاد ال�صيخ عمر اإىل موؤمتر البجا ومتت مكافاأته مبنزل وت�صهيالت اأخرى فى هامي�صكورب

اإن �صعى كل من موؤمتر البجا وحزب املوؤمتر الوطنى جلذب الزعماء التقليديني، حتى عندما يبدون 

مبظهر املتقلب اأو النتهازى فى انتماءاتهم ال�صيا�صية توؤكد على الو�صع املميز لهوؤلء الزعماء فى 

جمتمع البجا. فموؤمتر البجا يعمل فى ظل جمتمع تقليدى اإىل حد بعيد، وتوؤدى مثل تلك التحالفات 

�صالح اأمرا بالغ ال�صعوبة. فعلى �صبيل املثال، فاإنه بينما تدعم قيادة موؤمتر البجا تقدم  اإىل جعل الإ

املراأة، فقد قامت بالقليل فى هذا ال�صدد؛ حيث ل تزال املراأة فى قبائل البجا معزولة وتتمتع باأدنى 

مر الذى يعود فى جزء  م�صتوى لفر�س احل�صول على التعليم واخلدمات ال�صحية فى ال�صودان - الأ

منه اإىل معار�صة الزعماء التقليديني املحليني، على الرغم من وجود منظمة للن�صاء تابعة ملوؤمتر 

�صا�صية اأمرا �صعبا، فاإن التحالف مع ال�صلطات التقليدية  �صالحات الأ �صافة اإىل جعل الإ البجا. وبالإ

يوؤثر اأي�صًا على جهود اإن�صاء قيادة متما�صكة.

اجلناح الداخلى فى مواجهة اجلناح اخلارجى. كان على موؤمتر البجا اأن يت�صدى اأي�صا لالنق�صام 

بني جناحه اخلارجى فى اأ�صمرة وجناحه الداخلى فى مناطق ال�صودان اخلا�صعة ل�صيطرة حكومة 

اأيديولوجية،  اأدى اإىل اختالفات  اإذا كان هذا النق�صام قد  اأنه من غري الوا�صح ما  اخلرطوم. ورغم 

اجلناح  اأع�صاء  يتعر�س  وبينما  تنظيمية.  م�صكالت  بو�صوح حلدوث  اأدى  قد  النف�صال  هذا  اأن  اإل 

مت  الداخلى  اجلناح  اأع�صاء  فاإن  ال�صودان،  اإىل  عادوا  اإذا  عدام  الإ وحتى  العتقال  خلطر  اخلارجى 

منعهم مرارا من جانب احلكومة من لقاء زمالئهم فى اأ�صمرة اأو حتى من ال�صفر اإىل مناطق حمظورة 

فى �رشقى ال�صودان. وعلى امل�صتوى التكتيكى، يف�صل اجلناح الداخلى ب�صكل عام نهجا �صيا�صيًا اأكرث 
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قوة، بينما يركز اجلناح اخلارجى على الكفاح امل�صلح. كما اأنه من الوا�صح اأن اجلناح اخلارجى كان 

.
)12)

ريرتية من القيادة الداخلية يخ�صع ب�صكل اأكرب كثريا لنفوذ احلكومة الإ

�صافة اإىل النق�صام الداخلى/ اخلارجى، هناك  القيادة املدنية فى مواجهة القيادة الع�ضكرية. بالإ

التحرر.  حركات  من  الكثري  فى  �صائعة  م�صكلة  وهى   - والع�صكرية  املدنية  القيادتني  بني  انق�صام 

اجلي�س  ل�صيطرة  كبري  ب�صكل  يخ�صع  كان  البجا  ملوؤمتر  الع�صكرى  الذراع  فاإن  ال�صعيد  هذا  وعلى 

مداد والتموين فى معظم  ريرتى، وكانت م�صائل ال�صرتاتيجية الع�صكرية، والتنظيم، والتدريب، والإ الإ

حيان خارجة عن �صيطرة القادة الع�صكريني ملوؤمتر البجا. وكان من النادر جدا �صماع �صكوى من  الأ

ريرتى ظل اأمراً �رشوريًا حتى مع ظهور نقاط ال�صعف الع�صكرية ملوؤمتر  ن الدعم الإ هذا الو�صع لأ

البجا بجالء. فخالل 13 عاما من الكفاح امل�صلح مل يتمكن موؤمتر البجا، ومن بعده جبهة ال�رشق 

را�صى، وقد مت حتقيق هذا فقط بدعم �صخم من اجلي�س  من ال�صيطرة �صوى على �رشيط �صغري من الأ

.
)13)

ريرتى واجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان الإ

ال�ضطرابات القبلية. بخالف هذه امل�صكالت ب�صاأن القيادة، اأدت النق�صامات ذات الطبيعة القبلية 

اأي�صًا اإىل احلد من فعالية البجا وجبهة ال�رشق. وكان اأهم تلك النق�صامات هى اخلالف ب�صاأن و�صع 

قبيلة »بنى عامر« فى موؤمتر البجا، وب�صكل اأكرث ات�صاعا ما اإذا كانت ت�صكل جزءا من قبائل البجا 

ن قبيلة »بنى عامر« قد متكنت  الكربى اأو تعترب قبيلة منف�صلة. وكان لهذه امل�صكلة اأهمية خا�صة لأ

حيان  خرى،وكان ذلك يعزى فى بع�س الأ من حتقيق م�صتوى اأعلى للمعي�صة من جماعات البجا الأ

منية. فقبيلة »بنى عامر« متيل اأكرث من باقى قبائل  وثق باحلكومة واأجهزتها الأ اإىل عالقاتهم الأ

قوى مع حزب املوؤمتر  رجح ارتباطهم الأ �صالمية، وهذا يربر على الأ فكار الإ البجا للتعاطف مع الأ

ريرتية التى حتظى بدعم حزب املوؤمتر  �صالمية الإ الوطنى وم�صاركتهم فى اجلماعات اجلهادية الإ

مر  على  البجا  حاول  وقد  اإريرتيا  فى  تعي�س  عامر«  »بنى  قبيلة  من  العظمى  والغالبية  الوطنى. 

را�صى، على الرغم من  التاريخ منعهم من دخول ال�صودان وحرمانهم من حيازة حقوق قبلية على الأ

را�صى ك�صال  اأنه فى الواقع العملى متتلك قبيلة »بنى عامر« حاليا م�صاحات كبرية ومتزايدة من الأ

خرى. ونتيجة لذلك فاإن العالقات متوترة بني اجلماعتني ومل ين�صم اإىل موؤمتر البجا اإل  واملراكز الأ

عدد حمدود من اأفراد قبيلة »بنى عامر«.

اأيديولوجية وا�صحة ملوؤمتر البجا كانت هناك اجتاهات  يديولوجيات. ب�صبب عدم وجود  الأ �رشاع 

الي�صارية  يديولوجيات  الأ هى  املت�صارعة  الجتاهات  واأبرز  احلزب.  داخل  الدوام  على  مت�صارعة 
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ال�صيوعى  للحزب  �صابقني  اأع�صاء  من  تت�صكل  قياداته  من  كبرية  فن�صبة  اليمينية.  يدلوجيات  والأ

واآمنة  �صافى  وعلى  باركوين،  و�صالح  كونا  اهلل  عبد  ذلك  فى  مبن  دربه،  رفاق  اأو  ال�صودانى 

�رشير وحممد معت�صم. بينما هناك اآخرون فى موؤمتر البجا، ل�صيما فى قاعدته ال�صعبية، هم من 

واأدى  �صالمى.  الإ احلكم  نظام  مع  املتعاطفني  من  وحتى  الجتاه،  لهذا  الولء  �صديدى  املحافظني 

حزاب، ل�صيما بني موؤمتر  الفتقار اإىل اللتزام ال�صديد باأيديولوجية حمددة اإىل كرثة النتقال بني الأ

كرب للحزب  البجا واحلزب الحتادى الدميقراطى. وقد لقت اجلهود حديثة العهد لت�صجيع الولء الأ

بع�س النجاح، اإل اأن الوحدة �صتكون على الدوام م�صكلة �صعبة فى ظل البيئة الثقافية وال�صيا�صية 

�صافة اإىل ذلك، فبعد نحو خم�صة عقود من الكفاح وعدم  امل�صتتة التى يعي�س البجا فى ظلها. بالإ

و�صوح  عدم  من  كبري  قدر  هناك  فاإن  املتعاقبة،  احلكومات  قدمتها  التى  بالتنمية  الوعود  تنفيذ 

ية بني قبائل البجا. الروؤ

ورغم هذه التحديات ال�صخمة، فقد حقق موؤمتر البجا بع�س النجاح فى توحيد القبائل املنق�صمة 

ال�صائد حاليًا  الهوية اجلماعية ون�رش العتقاد  ب�صدة والتى تركز على اجلوانب املحلية، من خالل 

البجا وتاأييدهم ملوؤمتر  ال�صتياء لدى  اإن حالة  التهمي�س.  البالد يعانون من  باأن كل �صكان �رشق 

ى �صخ�س يق�صى جمرد وقت ق�صري فى مقاهى بور�صودان. لقد كان موؤمتر  البجا هى اأمر وا�صح لأ

البجا ناجحًا ب�صكل خا�س فى ح�صد ال�صباب - حيث ي�صيطر موؤمتر البجا على اإدارة احتاد الطالب 

اأن احلزب يحقق املزيد من التواجد  فى جامعتني من اجلامعات الرئي�صية الثالث فى ال�رشق، كما 

اأغلب احلالت  ال�صباب هم فى  النا�صطون من  لقد كان   .
)14)

والبتدائية الثانوية  املدار�س  حتى فى 

الذين قادوا اإن�صاء مكاتب ملوؤمتر البجا فى املدن الرئي�صية فى ال�رشق فى غ�صون ال�صنوات الثالث 

كرب بالنتماء اجلمعى فى انخفا�س عدد ال�صدمات  ح�صا�س الأ املا�صية. كما ميكننا اأن نرى هذا الإ

طباء الذى قام بعالج املر�صى فى منطقة ك�صال ل�صنوات  العنيفة بني القبائل ح�صبما ذكره اأحد الأ

 .
)15)

عديدة

م�صاعر  خالل  من  حيان  الأ بع�س  فى  العام  والهم  بالنتماء  املتنامى  ح�صا�س  الإ هذا  وينعك�س 

�صليني فى �رشق ال�صودان، مما ي�صري اإىل امل�صكالت املحتملة لي�س فقط  الكراهية �صد ال�صكان غري الأ

قليم، ولكن اأي�صًا لعملية امل�صاحلة فى  جلبهة ال�رشق التى تقدم نف�صها على اأنها متثل كل �صكان الإ

فرتة ما بعد ال�رشاع.

حيان من كرثة الزعماء، فاإن مبارك �صامل مي�صك  وبينما يبدو اأن موؤمتر البجا يعانى فى بع�س الأ
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حرار«  �صود الأ نه �صكل وقاد »حركة الأ حرار«. ولأ ب�صكل كامل على زمام حركة »اأ�صود الر�صايدة الأ

و�صع لقبيلة الر�صايدة  منذ البداية منفردا، فاإن اجلماعة ل حتظى بقاعدة دعم وا�صعة فى املجتمع الأ

قبيلة  اأفراد  من  العديد  فاإن  البالد،  فى  الن�صبى  انعزالهم  وب�صبب  ال�صودان.  فى  دعم  ب�صبكة  ول   -

املوؤمتر  حزب  تاأييد  بب�صاطة  اختاروا  اأو  ال�صيا�صى  ال�رشاع  عن  بعيدا  البقاء  حاولوا  قد  الر�صايدة 

ل  امل�صلح  جناحها  بينما  جدا،  �صغرية  منظمة  حرار  الأ �صود  الأ فاإن  �صيا�صية،  وكمنظمة  الوطنى. 

�صلحة ال�صغرية من جانب اجلي�س  ُيعتقد اأن عدد اأفراده يتعدى عدة مئات. وقد مت ت�صليحها اأي�صًا بالأ

ريرتى. اإل اأن هذه القوة ال�صغرية حتظى بالحرتام على نطاق وا�صع لقدرة اأفرادها على العمل فى  الإ

اجلبال ومعرفة دروب ال�صحراء ومهارتهم فى اإطالق النار، وجميعها تقريبا مهارات مكت�صبة من 

ريرتية - ال�صودانية. كما اأن جناحهم فى جمال التجارة  خالل اأن�صطة التهريب على طول احلدود الإ

ن�صطة مرتبطة  حرار« ومن الوا�صح اأن كل هذه الأ �صود الأ عمال يوفر م�صدرا جاهزا لتمويل »الأ والأ

التابعة له حتظى بدعم  حرار«،  �صود الأ الأ اأن مبارك و«حركة  اأهمية،  كرث  مر الأ ارتباطا وثيقا. والأ

ريرتى. ريرتية واجلي�س الإ قوى من احلكومة الإ
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خام�صًا: جبهة ال�صرق

تفكك  بعد  النهاية  فى  مبفردهم  اأنف�صهم  حرار  الأ الر�صايدة  اأ�صود  وحركة  البجا  موؤمتر  وجد  عندما 

ا�صتغالل  ال�صودان، ورغبة منهما فى  لتحرير  ال�صعبية  الدميقراطى ورحيل احلركة  الوطنى  التجمع 

الحتجاجات التى �صهدتها بور�صودان، فقد اأعلنتا قيام جبهة ال�رشق فى �صباط/ فرباير 2005 فى 

اأ�صمرة. والتى كانت حتالفًا غريبًا من جوانب عديدة. فالر�صايدة هم من العرب، يتمتعون بالرثاء، وقد 

فارقة الفقراء، وهم من �صكان  هاجروا اإىل ال�صودان فى وقت قريب ن�صبيًا، بينما »البجا« هم من الأ

را�صى  �صليني. وقد كانت البجا تدعى اأنها �صاحبة احلق مبفردها فى حقوق حيازة الأ املنطقة الأ

فى �رشقى ال�صودان، بيما كان الر�صايدة ينا�صدون احلكومات املتعاقبة فى اخلرطوم لتعيني »ناظر« 

را�صى.  )رئي�س قبلى معني( يعرتف اأن لهم اأي�صًا حقوقًا فى حيازة الأ

حرار �صعروا بال�صتياء  �صود الأ ن كل من موؤمتر البجا والأ مر لأ اأول الأ لقد ن�صاأت جبهة ال�رشق فى 

من قيادة املريغنى للتجمع الوطنى الدميقراطى. وبلغت تلك التوترات ذروتها بعدما قامت اأجهزة 

فى  الدميقراطى  الوطنى  والتجمع  الوطنى  املوؤمتر  حزب  بني  مفاو�صات  بتنظيم  امل�رشية  من  الأ

حرار من املفاو�صات، حيث ادعتا  �صود الأ القاهرة عام 2004. وقد ان�صحب كل من موؤمتر البجا والأ

الوطنى  التجمع  عقد  �صهرين  وبعد  املفاو�صات.  فى  من�صف  ب�صكل  متثيلها  يتم  مل  م�صاحلهما  اأن 

احلزب  دخل  وحينما  ال�صطراب.  ي�صودها  اأجواء  و�صط  اأ�صمرة  فى  ال�صنوى  موؤمتره  الدميقراطى 

ال�صيوعى ال�صودانى وعنا�رش من القيادة ال�رشعية للتجمع الوطنى الدميقراطى بعد ذلك اإىل الربملان 

حرار واحلركة/اجلي�س ال�صعبى لتحرير  �صود الأ الوطنى ال�صودانى فى اخلرطوم، ترك موؤمتر البجا، والأ

الوطنى  التجمع  زوال  ومع  اخلارج.  فى  دارفور،  فى  يتمركز  والذى  ذلك  بعد  ظهر  الذى  ال�صودان 

الدميقراطى �صعرت اجلماعات فى ال�رشق باحلاجة اإىل منظمتهم اخلا�صة بهم. 

فى  امل�صلحة  واجلماعات  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  احلركة/  بني  الحتاد  اأن  من  وبالرغم 

اأبناء  فاإن  �صويًا،  عملوا  ما  اإذا  الوطنى  املوؤمتر  حلزب  حقيقيا  تهديدا  ي�صكل  اأن  ميكن  كان  ال�رشق 

دارفور مل يظهروا �صوى ميال قلياًل لاللتزام بق�صية ال�رشاع فى ال�رشق. ورغم ذلك فاإن جبهة العدل 

وامل�صاواة، وهى جماعة م�صلحة اأ�صغر فى دارفور مل ُتقبل ع�صويتها فى التجمع الوطنى الدميقراطى 
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حرار  �صود الأ �صالمية الظاهرة، قد قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع حركة الأ على خلفية توجهاتها الإ

ال�رشق. حيث  فى  اجلماعات  وثيق مع  ب�صكل  العمل  فى  رغبتها  بو�صوح عن  واأعلنت   .2004 عام 

قامت اأو �صاعدت على �صن عدد �صغري من الهجمات �صد القواعد احلكومية فى ال�رشق. 

ب�صكل موؤثر  العدل وامل�صاواة مل يح�صنا، رغم ذلك،  والتعاون مع حركة  ال�رشق  اإن�صاء جبهة  اأن  اإل 

قدرات هذه اجلماعات على الت�صدى للقوات امل�صلحة التابعة حلزب املوؤمتر الوطنى فى �رشق البالد. 

حرار:  �صود الأ اأ�صابت موؤمتر البجا والأ التى  وكان ذلك راجعًا فى جزء كبري منه لنف�س امل�صكالت 

�صعف التنظيم ، والزعامة غري املرتبطة ب�صكل وثيق مع القواعد ال�صعبية املوؤيدة اأو اجلناح الع�صكرى، 

را�صى التى ت�صيطر عليها،  والفتقار اإىل برنامج �صيا�صى وا�صح، والف�صل فى تطبيق اإ�صالحات فى الأ

اخلامتية  طائفة  بني  الروابط  من  للحد  كبرية  جهود  توجيه  مت  اأنه  ورغم  اإريرتيا.  على  والعتماد 

وزعيمها ال�صيد عثمان املريغنى، ل تزال هناك روابط تقليدية بينها وبني اأبناء �رشق ال�صودان. ففى 

�رش املمتدة وي�صودها منط العالقات الرعوية، والتى ل تزال �صلطات ال�صيوخ  ظل بيئة تعي�س فيها الأ

املحليني مهيمنة، فاإن من ال�صعب على جبهة ال�رشق اأن تف�صح لنف�صها جمال فى املحيط ال�صيا�صى 

مر اأكرث �صعوبة على اجلبهة اأن حزب املوؤمتر الوطنى لديه خربة كربى  فى املنطقة. ومما جعل الأ

فى ت�صجيع النق�صامات والن�صقاقات داخل املعار�صة، ون�رش ال�صائعات ، والر�صوة، واإن�صاء كيانات 

�صالح والتنمية(، وت�صجيع ال�صطرابات القبلية )بني البجا وبنى عامر  موازية )مثل موؤمتر البجا لالإ

�صالمية. وبني البجا والر�صايدة( وحماولت ح�صد النا�س حول ال�صعارات الإ

خرى التى تواجه جبهة ال�رشق هى اأنها بتنحيتها للهوية القبلية، فاإنه  واإحدى امل�صكالت الكبرية الأ

اأعداد كبرية من غري  اإدخال  اإقليمية، مما يت�صمن بال�رشورة  ن بناء هوية  الآ القيادة  ينبغى على 

البجا وغري الر�صايدة من مواطنى �رشق ال�صودان اإىل اجلبهة. والهدف لي�س فقط تو�صيع حجم اجلبهة 

ب�صدة  �صبيل املثال كانت اجلبهة مهتمة  اأوًل. فعلى  ولكن ملنع احلكومة من تعبئة هذه اجلماهري 

ن البجا ل ي�صكلون �صوى اأقلية فى هذه الولية فى  يجاد قواعد جماهريية فى ولية الق�صارف لأ لإ

اإىل جبهة  والنوبيني وغريهم  ال�صكاريا  ان�صم بع�س  الر�صايدة متاما. وقد  حني يغيب فيها وجود 

ال�رشق منذ اإن�صاءها ، اإل اأنهم ل ي�صكلون �صوى اأقلية �صغرية. وهناك جمتمعات حملية كبرية اأخرى 

 . ذلك  اأقل حتى من  لها متثيل  الق�صارف  �صكان ولية  ن�صبة كبرية فى  ت�صكل  التى  امل�صليت،  مثل 

قلية فى ال�رشق يبدو اأنها تقف فى انتظار نتائج ال�رشاع بني  وبالتاأكيد، فاإن العديد من قبائل الأ

حد الطرفني. جبهة ال�رشق وحزب املوؤمتر الوطنى قبل اأن تلتزم بالن�صمام لأ
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وبعد مرور عام على اإن�صاءها ، وحتى عقب توقيعها اتفاق ال�صالم ب�رشق ال�صودان، فلي�س لدى جبهة 

�صافة اإىل ذلك فاإن  ال�رشق اأية مكاتب فى ال�صودان اأو م�صوؤولني بخالف عدد حمدود من القادة. وبالإ

اإذا كانت هناك �رشورة ل�صتمرار بقاء منظمات منف�صلة للبجا  ل عما  اإن�صاءها يثري حتمًا الت�صاوؤ

وىل خالل  والر�صايدة. وقد بداأ اأ�صحاب تلك الدعوات حلل موؤمتر البجا بعر�س وجهة نظرهم للمرة الأ

ال�رشق،  جبهة  م�صوؤوىل  لبع�س  ووفقًا  مبا�رشة.  ال�صالم  اتفاق  توقيع  عقب  اإريرتيا  فى  عقد  موؤمتر 

. اإل اأن القرتاح رف�س خالل عدة جولت 
)16)

ريرتية قد �صغطت باجتاه هذه الق�صية فاإن احلكومة الإ

لالقرتاع. وكانت حجة العديد من البجا اأنهم لن يفكوا ارتباطهم مع منظمة ن�صاأت قبل ما يقرب من 

.
)17)

اأربعة عقود، وبدل من ذلك عربوا عن �صكواهم من عدم ا�صت�صارتهم عند ت�صكيل جبهة ال�رشق

كما طفت م�صكلة اأخرى على ال�صطح عقب توقيع اتفاق ال�صالم حيث تفجر خالفا داخليا حول دور د. 

اآمنة درار اأحد قيادات موؤمتر البجا. حيث ظهرت م�صاعر الغ�صب على د. اآمنة خالل اجتماع موؤمتر 

، اإل اأن القرار مل يعلن اإل فى اأواخر 
)18)

البجا الذى عقد فى ولية الق�صاريف وتقرر اأن يتم ا�صتبدالها

ت�رشين الثانى/ نوفمرب على ل�صان عبد اهلل مو�صى، وهو زعيم بارز فى موؤمتر البجا من بور�صودان. 

عالم الوطنية حيث اتهموا د. اآمنة بال�صتيالء على اأموال احلزب،  وقد التقى هو وغريه مع و�صائل الإ

حرار، مبارك �صامل ليحل حمل عبد اهلل مو�صى كرئي�س جلبهة ال�رشق. كما  �صود الأ وم�صاندة زعيم الأ

كانت هناك اإدعاءات اأن د. اآمنة واآخرين، مبن فى ذلك م�صوؤولون اإريرتيون، قد حاولوا اإن�صاء منظمة 

البجا  مني احلاج، رئي�س فرع موؤمتر  اأي�صًا لالأ . كما مت توجيه التهام 
)19)

من�صقة لقبيلة بنى عامر

فى ولية الق�صارف بامل�صاركة فى تلك املوؤامرة. حيث مت طرده من املوؤمتر وحل د. حممد معت�صم 

ر�س بني من ل ميلكون اأرا�س من قبيلتى بنى  مكانه. ويقول م�صوؤولو جبهة ال�رشق اإن النزاع على الأ

عامر والر�صايدة قد ك�صف املوؤامرة.

اخلارجى  اجلناح  فى  الف�صاد  ب�صاأن  طويلة  لفرتات  املنت�رشة  الدعاءات  العتبار  فى  اأخذنا  واإذا 

الوا�صح عند كتابة هذه  اأ�صا�س. ولي�س من  اآمنة تبدو بدون  للحزب، فاإن التهامات املوجهة �صد 

حداث، اإل اأن ذلك ي�صلط ال�صوء على العالقات احل�صا�صة املوجودة  ثر املزعزع لهذه الأ ال�صطور مدى الأ

بني اأفراد قبيلة بنى عامر والبجا وال�رشاع على ال�صلطة داخل املنظمة.
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قليمى و�صرق ال�صودان من الإ �صاد�صًا: الأ

اإن ما اأطلق عليه كليف »التدخل املتعدد« له تاريخ طويل فى حقبة ما بعد ال�صتعمار فى منطقة 

فريقى، حيث داأبت احلكومات على دعم املن�صقني فى الدول املجاورة، وا�صتخدمت هوؤلء  القرن الأ

املن�صقني لتحقيق م�صاحلها اخلا�صة )Cliffe, 1999( . وب�صبب اأهميتها ال�صرتاتيجية، فاإن �رشق 

ريرتية مترداً  التحرير الإ 1961، بداأت جبهة  الفكرة. ففى عام  ال�صودان يعد منوذجا وا�صحا لهذه 

مرباطور هيال - �صيال�صى انطالقًا من قواعد على طول ما كانت ت�صمى اآنذاك احلدود  �صد نظام الإ

ثيوبية. ومنذ ذلك احلني مل تنعم هذه املنطقة بال�صالم �صوى فى حالت نادرة. وقد  ال�صودانية - الإ

مرباطور هيال-�صيال�صى حركة »اأنانيا«  اأدى دعم نظام احلكم الع�صكرى فى اإثيوبيا الذى اأطاح بالإ

ال�صودان،  فى  وىل  الأ هلية  الأ احلرب  عقب  اجلنوب  على  ت�صيطر  اأ�صبحت  التى  املتمردة،  ال�صودانية 

وقد  ريرتية.  الإ التحرير  اإىل جبهة  امل�صاعدة  تقدمي  ذلك من خالل  على  للرد  اخلرطوم  ت�صجيع  اإىل 

اأبابا عام 1972 وقد اأدى ذلك اإىل  وىل فى ال�صودان بتوقيع اتفاق اأدي�س  هلية الأ انتهت احلرب الأ

حت�صني العالقات بني ال�صودان واإثيوبيا. اإل اأنه عقب انهيار التفاق عام 1983، بداأت جبهة التحرير 

ريرتية وفيما بعد اجلبهة ال�صعبية لتحرير اإريرتيا فى تلقى الدعم من اخلرطوم، بينما �رشع نظام  الإ

احلكم الع�صكرى فى اإثيوبيا مب�صاندة كبرية من الكتلة ال�رشقية فى ا�صت�صافة وتدعيم احلركة /اجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان.

جماعات  البداية  فى  �صالمية  الإ الوطنية  اجلبهة  �صاعدت   1989 عام  للحكم  و�صولها  وعقب 

اأطاحت  وعندما  ال�صودان.  من  انطالقا  تعمل  كانت  التى  امل�صلحة  ثيوبية  والإ ريرتية  الإ املعار�صة 

اجلبهة ال�صعبية لتحرير اإريرتيا واجلبهة الثورية الدميقراطية ل�صعوب اإثيوبيا بنظام احلكم الع�صكرى 

فى اأدي�س اأبابا عام 1991 كانت هناك اآمال ببزوغ ع�رش جديد ت�صوده عالقات التعاون فى منطقة 

بالفعل احلركة/ اجلي�س   اإثيوبيا  ل�صعوب  الدميقراطية  الثورية  اأجربت اجلبهة  فريقى. وقد  الأ القرن 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان على اإخالء قواعدها فى جامبيال؛ واأقامت اإريرتيا واإثيوبيا عالقات ح�صن 

اأنه مل مير وقت طويل  اإل  جوار وا�صطلعتا بدور قيادى فى �صنع ال�صالم فى ال�صومال وال�صودان. 

�صالمية من دعم اجلبهة ال�صعبية لتحرير اإريرتيا واجلبهة  رغم ذلك قبل اأن تتحول اجلبهة الوطنية الإ

�صالمية التى تدعو للجهاد فى البلدين،  الثورية الدميقراطية ل�صعوب اإثيوبيا اإىل دعم اجلماعات الإ

ريرتية عر�صة لهجمات امليلي�صيات انطالقا من  ثيوبية والإ و�رشعان ما اأ�صبحت مناطق احلدود الإ
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قواعد فى ال�صودان ) Young, 2002 (. ورغبة منهما فى عدم العودة اإىل احلرب ، حاولت حكومتا 

�صالميني فى اخلرطوم لوقف �صيا�صتهم  اأدي�س اأبابا واأ�صمرة من خالل الو�صائل ال�صيا�صية اإقناع الإ

العدوانية ، التى مل تكن حتظى �صوى بفر�س حمدودة للنجاح.

�صالميني فى اخلرطوم ناجحة.  ثيوبيا واإريرتيا جتاه �صيا�صات الإ ومل تكن ال�صتجابة »الناعمة« لإ

�صالمية بقيادة ح�صن الرتابى مقتنعة اأن تقود حركة اإحياء اإ�صالمية عاملية واأن  فقد كانت اجلبهة الإ

�صالميني زمام احلكم )Young, 2002(. وقد �رشعت  اأحوال جريانها فى ال�رشق قد ن�صجت لتوىل الإ

�صالمية التى كانت تعمل فى مناطق احلدود  �صالمية فى م�صاعدة عدد من اجلماعات الإ اجلبهة الإ

ال�صيا�صة ذروتها  . وقد بلغت تلك  ال�صكان امل�صلمني  اأعداد كبرية من  ريرتيا، حيث توجد  الغربية لإ

عندما دعمت امليلي�صيات اجلهادية التى متكنت قوات اجلبهة ال�صعبية لتحرير اإريرتيا من هزميتها 

ول/ دي�صمرب Clippe, 1999) 1993(. وفى اإثيوبيا كان احلدث  فى منطقة ال�صاحل فى كانون الأ

موؤمتر  ح�صوره  خالل  مبارك  ح�صنى  امل�رشى  الرئي�س  �صد  فا�صلة  اغتيال  حماولة  هو  املحورى 

من  مدعومة  كانت  اأنها  الثورية  اجلبهة  اعتقدت  التى   ، اأبابا  اأدي�س  فى  فريقية  الأ الوحدة  منظمة 

.)Young, 1999( صالميني فى ال�صودان� جانب الإ

وردت اأ�صمرة واأدي�س اأبابا بدعم اجلماعات امل�صلحة املناه�صة لنظام اخلرطوم ل�صيما اجلماعات 

من على حدودهم الغربية.  التى ان�صمت للتجمع الوطنى الدميقراطى التى كان فى اإمكانها توفري الأ

التحالف  اإريرتيا واإثيوبيا قوات  البجا. و�صاعدت كل من  اأ�صا�صيا ملوؤمتر  اأ�صمرة دعما  حيث قدمت 

ال�صودانى املعار�س الذى كان يعمل على طول حدودهما الغربية. ومل تكتف اإريرتيا واإثيوبيا بدعم 

حلاق الهزمية بالقوات  اأي�صًا قواتهما امل�صلحة لإ هذه اجلماعات ب�صكل مبا�رش ولكنهما ا�صتخدمتا 

الوطنى  التجمع  اإىل  عليها  ت�صتوىل  كانت  التى  را�صى  الأ على  ال�صيطرة  ونقل  ال�صودانية  امل�صلحة 

ال�صودانى )Young, 1999(. كما دعمت تلك اجلهود اإمدادات ع�صكرية مقدمة من الوليات املتحدة 

احللفاء  اأجل حماية هوؤلء  واأوغندا - ظاهريًا من  واإثيوبيا،  اإريرتيا،  اإىل  20 مليون دولر  بقيمة 

�صالمى فى ال�صودان  طاحة بالنظام الإ من عدوان النظام فى اخلرطوم، ولكن فى الغالب بهدف الإ

.)Young, 2005)

اإل اأن تلك التطلعات انهارت رغم ذلك عندما ا�صتعلت احلرب بني اإريرتيا واإثيوبيا فى 6 اآيار/ مايو 

1998. واأوقفت كلتا الدولتني اأو خف�صتا من دعمها للمعار�صة ال�صودانية كما بداأت فى خطب ود 

اأبابا - غالبا  اأدي�س  خرى. وجنحت حتركات  الأ للدولة  اأن تقدم دعما حا�صما  اخلرطوم خوفًا من 

فريقى واعتقاد اخلرطوم باأنها �صوف تنت�رش على اإريرتيا  ب�صبب كونها القوة املهيمنة فى القرن الأ

 Young,  ( منهما  كل  فى  املن�صقة  احلركات  دعم  عن  واإثيوبيا  ال�صودان  توقفت  لذلك  ونتيجة   -
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2002 ( . وفى نف�س الوقت، ا�صتاأنفت اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة )التى خلفت اجلبهة ال�صعبية 

لتحرير اإريرتيا( دعمها ال�صابق للمعار�صة، بينما وا�صل حزب املوؤمتر الوطنى م�صاعدته للجماعات 

ريرتية. اجلهادية الإ

وبعد انت�صار اإثيوبيا على اإريرتيا، ورف�صها بعد ذلك حكم جلنة تر�صيم احلدود بني اإريرتيا واإثيوبيا 

الذى كان يق�صى باأن تعيد اأرا�صى ا�صتولت عليها، بداأت اأ�صمرة فى دعم عدد من جماعات املعار�صة 

فى  زميليها  واليمن  ال�صودان  مع  بال�صرتاك  اإثيوبيا  �صاندت  املقابل،  وفى   . اإثيوبيا  فى  امل�صلحة 

»اإعالن �صنعاء« اجلماعات املناه�صة للجبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة. فر�صميا، كان الهدف من 

�صف كان حتالفا ملناه�صة  اأنه مع الأ اإل  رهاب فى املنطقة،  قيام »اإعالن �صنعاء« هو حماربة الإ

نظام اأ�صمرة. ونتيجة لذلك، ح�صل عدد من اجلماعات امل�صلحة، التى كان معظمها يعمل من �رشق 

موال  �صافة اإىل املعار�صة ال�صيا�صية، على الأ ال�صودان وبع�صها من يعمل انطالقا من اإثيوبيا، بالإ

مر  والعتاد الع�صكرى من بلدان »اإعالن �صنعاء«. واأ�صبحت اإريرتيا نتيجة لذلك حما�رشة ب�صدة. والأ

الدوىل والوليات املتحدة مل  اأن املجتمع  اأكرث من هذا  ريرتية حتى  الإ ا�صتياء احلكومة  اأثار  الذى 

احتاللها  نهاء  لإ زيناوى  ملي�س  برئا�صة  ثيوبية  الإ احلكومة  على  حمدودة  �صغوطا  �صوى  ميار�صا 

ريرتية  )Young, 2006a(. وكانت وجهة نظر اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة  را�صى الإ الع�صكرى لالأ

اأن الوليات املتحدة قد تخلت عن املبادئ وحتالفت مع اجلبهة الثورية الدميقراطية ل�صعوب اإثيوبيا 

فريقى. منية احليوية للوليات املتحدة فى القرن الأ ن هذا التحالف �صيحافظ على امل�صالح الأ لأ

قليم الذى  لذلك واجهت اإريرتيا م�صكلتني رئي�صيتني هما: اأول، اإنهاء احل�صار املفرو�س عليها فى الإ

وثانيا،  مغلقة؛  واإثيوبيا  ال�صودان  مع  حدودها  ن  لأ اقت�صاديا  وا�صتنزافا  اأمنيا  تهديداً  ي�صكل  كان 

ثيوبى  جبار اجلي�س الإ مل يظهر املجتمع الدوىل �صوى رغبة حمدودة ملمار�صة ال�صغوط الالزمة لإ

ريرتية. لقد كان خو�س احلرب جمدداً مع اإثيوبيا وما يزال خياراً  را�صى الإ على الن�صحاب من الأ

مطروحًا ، اإل اأن اإخفاقا ع�صكريًا قد يوؤدى اإىل انهيار النظام. وفى �صوء ذلك، ف�صلت احلكومة العمل 

على اإنهاء عزلة اإريرتيا وحت�صني و�صع البالد فى املنطقة - وكان حت�صني العالقات مع اخلرطوم 

�صهل الذى ينطوى على اأكرب الحتمالت لتحقيق اأ�رشع الثمار. وكان لدى اإريرتيا ورقة  هو اخليار الأ

قل لتعلب بها - نفوذها الكبري على جبهة ال�رشق. فلم يكن من املمكن حل النزاع فى  واحدة على الأ

ال�رشق ب�صكل كامل دون موافقة اإريرتيا.

اإل اأن م�صكلة اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة هى اأن جبهة ال�رشق كانت من اأ�صد املعار�صني لتفاق 

ال�صالم ال�صامل واتفاق ال�صالم فى دارفور، بحجة اأن هذه التفاقات مل تكن �صاملة ومل تغري ب�صكل 

داء الع�صكرى جلبهة ال�رشق،  �صافة لذلك، فاإنه نظراً ل�صعف الأ موؤثر ميزان القوى فى اخلرطوم . وبالإ
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اأنها �صتتمكن من احل�صول على تنازلت  ريرتى،  الإ الدعم  فقد كان من امل�صتبعد، حتى مع وجود 

ينبغى عليها  ريرتيا هى هل  بالن�صبة لإ . وكانت املع�صلة  املفاو�صات  كبرية من اخلرطوم خالل 

طاحة بحزب املوؤمتر  قل خف�س �صقف هدفها طويل املدى لالإ التخلى عن جزء من احلمولة، اأو على الأ

الوطنى من اأجل الو�صول لتفاق �صالم فى املدى القريب.

منها كان )ول  ريرتيا مع ال�صودان ، فاإن التهديد الرئي�صى لأ فعلى الرغم من ال�صتباكات الكثيفة لإ

ك�رش  هو  ال�صودان  فى  الديبلوما�صية  جلهودها  ول  الأ الهدف  كان  وقد  ثيوبى.  الإ اجلي�س  هو  يزال( 

قليمى املفرو�س على اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة، ل�صيما الروابط بني اخلرطوم  التحالف الإ

ال�صيا�صة  Young, 2006(. وقد مت تنفيذ هذه   ( اإثيوبيا  الطاولة على  اأجل قلب  ، من  اأبابا  واأدي�س 

ثيوبية امل�صلحة، ثم، فى وقت اأقرب، من خالل ت�صليح وتدريب  اأول من خالل م�صاعدة اجلماعات الإ

�صالمية فى ال�صومال فى مقدي�صو وب�صكل موؤثر، فبينما  القوات امل�صلحة التابعة ملجل�س املحاكم الإ

�صالمية ، قدم حزب املوؤمتر  دعمت اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة اجلناح الع�صكرى للمحاكم الإ

اإثيوبيا فى دعم احلكومة  اإىل جانب  اليمن وقفت  اأن  ال�صيا�صى. ورغم  امل�صاعدة جلناحها  الوطنى 

�صالمية ، فاإن دعم حزب املوؤمتر الوطنى  الحتادية النتقالية فى ال�صومال املناه�صة للمحاكم الإ

�صالميني فى ال�صومال قد اأدى اإىل اإحداث فجوة فى »اإعالن �صنعاء« واأنهى احل�صار الذى كان  لالإ

مفرو�صًا على اإريرتيا. ورمبا مل تتخل اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة عن خيار العودة للحرب مع 

من  قل حياد اخلرطوم وا�صتتاب الأ اإثيوبيا ل�صتعادة مناطقها احلدودية ، اإل اأن ذلك يتطلب على الأ

على حدودها الغربية قبل اأن يكون هذا اخليار قابال للتنفيذ ب�صكل فعلى.
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�صابعًا: المفاو�صات واتفاق ال�صلم

املفاو�صات  كو�صيط فى  املتحدة  والوليات  املتحدة،  واململكة   ، املتحدة  مم  الأ اقرتاح كل من  مت 

حول ال�رشق، اإل اأنه مت رف�صهم من جانب كل من اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة وحزب املوؤمتر 

مر، وافق حزب املوؤمتر الوطنى. لقد  الوطنى. قد مت اقرتاح اإريرتيا، وبعد رف�صه للفكرة فى بداية الأ

ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  احلركة/اجلي�س  ال�صابق  وحليفها  ال�رشق  ال�صغوط من جانب جبهة  اأدت 

. وبالتاىل 
)20)

هم كانت نظرة اخلرطوم خل�صوع جبهة ال�رشق ل�صيطرة اإريرتيا لبع�س التاأثري، اإل اأن الأ

ول لرئي�س اجلمهورية  . وعلى لقاء هذه اخللفية قام النائب الأ
)21)

لميكن اإبرام اتفاق دون موافقتها 

�صلفا كري، ووزير اخلارجية لم اأكول، والزعيم الربملانى فى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، يا�رش 

عرمان )الذى كان ل�صنوات طويلة ممثل احلركة /اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى اأ�صمرة( بعدد 

ريرتى  الإ الرئي�س  التقى م�صت�صار   ، ، وفى املقابل  ريرتية  الإ القيادة  للقاء  اأ�صمرة  اإىل  الزيارات  من 

هذه  وخالل  اخلرطوم.  فى  نظراءهم  جابر،  اهلل  عبد   ، التنظيمية  ال�صئون  ورئي�س  جربيب،  ميان   ،

الجتماعات تدعمت اجل�صور بني البلدين ومت و�صع اخلطوط العري�صة لتفاق ال�صالم تقريبا.

وبينما كانت املفاو�صات فى نيفا�صا واأبوجا التى نتج عنها اتفاق ال�صالم ال�صامل واتفاق ال�صالم 

فى دارفور طويلة و�صاقة ، كانت حمادثات ال�صالم فى اأ�صمرة ت�صري ب�صال�صة وبدون خالفات. 

متت   ، وال�صحفيني  املراقبني  من  العديد  ح�صور  فى  ال�صابقة  املفاو�صات  �صل�صلة  عقدت  وبينما 

بح�صور  الدوليني  للمراقبني  ال�صماح  يتم  ومل  �صواء.  الأ عن  بعيدا  اأ�صمرة  فى  ال�صالم  حمادثات 

. وكان ال�صبب الرئي�صى 
)22)

املحادثات حيث اعتقدت اإريرتيا اأن وجودهم �صيوؤدى للتدخل فى العملية

بالرغم من معار�صة كل من جبهة  اأنه  ال�صل�س هو  ال�صكل  بهذا  املفاو�صات  �صري  رجح فى  الأ على 

تنفيذ  عرقلة  حتاول  مل  فاإنهما  ال�صامل،  ال�صالم  لتفاق  والعدالة  للتنمية  ال�صعبية  واجلبهة  ال�رشق 

خ�س فقد قبال بهيمنة حزب املوؤمتر الوطنى فى اخلرطوم. وهناك عامل اآخر يف�رش  بنوده، وعلى الأ

التقدم ال�رشيع فى املفاو�صات هى النتيجة التى ح�صلت عليها قيادة جبهة ال�رشق، باأنه مع غياب 

والنتائج  الدميقراطى-  الوطنى  والتجمع  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  احلركة/اجلي�س   – حلفاءهم 

املحدودة حلملتها الع�صكرية، فاإنه مل يعد اأمامها من خيار �صوى قبول نتائج عملية ال�صالم.
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وعلى نف�س نهج اتفاق ال�صالم ال�صامل واتفاق ال�صالم فى دارفور، ركز اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان 

منية، واقت�صام ال�صلطة  2006، على الرتتيبات الأ اأكتوبر  ول/  14 ت�رشين الأ ، الذى مت توقيعه فى 

تتواجد  »لن  اأنه  التفاق على  منية مت  الأ الرتتيبات  . ومبوجب   )ESPA, 2006( الرثوة  واقت�صام   ،

قوات ميلي�صيا اأو غريها من اجلماعات امل�صلحة فى �رشق ال�صودان عدا القوات امل�صلحة ال�صودانية« 

حكام فعليًا اإىل اإنهاء وجود قوات م�صلحة م�صتقلة جلبهة ال�رشق، وهو  )املادة 24(. وقد اأدت هذه الأ

اإجراء كانت اجلبهة تعتربه قبل ذلك غري مقبول. كذلك كان ينبغى اأن يوؤدى ذلك اإىل اإنهاء وجود 

فاإن حزب  اإريرتية،  ال�صودانية. ووفقًا مل�صادر  امل�صلحة  القوات  امل�صلحة املتحالفة مع  اجلماعات 

املوؤمتر الوطنى عر�س اتفاقًا يقوم ال�صودان مبقت�صاه بحظر هذه اجلماعات املوؤيدة للحكومة فى 

مقابل موافقة اجلبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة على وقف دعمها للجماعات امل�صلحة فى دارفور. 

اإل اأن ذلك مل يحظ بالقبول ومت التفاق بدًل من ذلك على حظر اجلماعات امل�صلحة املتحالفة مع 

. اإل اإن تنفيذ 
)23)

القوات امل�صلحة ال�صودانية فى �رشق البالد خالل ثالثة اأ�صهر من توقيع اتفاق ال�صالم

مر ل ميكن التحقق منه �صوى من خالل تقييم م�صتقل.  هذا الأ

وقد ن�س التفاق على اإن�صاء جلنة ع�صكرية عليا م�صرتكة لتنفيذ ومراقبة وقف اإطالق النار، حيث 

ريرتية  تت�صكل من ثالثة ممثلني حلكومة ال�صودان، وثالثة من جبهة ال�رشق وواحد من احلكومة الإ

ريرتيا ال�صوت املرّجح. )املادة 26(، مما اأعطى لإ

وطبقًا لالتفاق �صي�صمن جي�س جبهة ال�رشق اأن ي�صكل »ما ل يقل عن 33 فى املائة فى الوحدات 

اجلديدة للقوات امل�صلحة ال�صودانية التى �صيندمج فيها ملدة ل تقل عن عامني« )املادة 27(. ويقول 

ريرتيون اأن اجلبهة �صت�صغل 5300 من�صب فى القطاع ال�رشقى  م�صوؤول جبهة ال�رشق وامل�صوؤولون الإ

يعتمد عليها  تقديرات  ولي�صت هناك  الربملان.  اآخرون منا�صب فى  �صي�صغل  بينما  الوطنى  للجي�س 

دون  يحول  لن  ذلك  اأن  رغم  جداً،  مرتفعًا  يبدو  فرد   5300 رقم  لكن  ال�رشق،  جبهة  اأع�صاء  لعدد 

اإمكانية اأنه بعد توقيع اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان، فاإن اأعداداً كبرية من اأبناء �رشق ال�صودان 

�صيتم جتنيدهم ثم ا�صتيعابهم فى القوات امل�صلحة ال�صودانية. وين�س التفاق اأي�صًا على ت�صكيل جلنة 

و�صتتوىل   ،)27 )املادة  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  فى  ال�رشق  قوات جبهة  دمج  اأجل  من  م�صرتكة 

حكومة ال�صودان م�صوؤولية اإعادة اإدماج مقاتلى جبهة ال�رشق الذين ل تتوافر فيهم �رشوط الن�صمام 

اإىل القوات امل�صلحة ال�صودانية فى احلياة املدنية )املادة 28(.

ريرتية التى  دخال اجلماعات اجلهادية الإ وكانت هناك ادعاءات باأن حزب املوؤمتر الوطنى ي�صعى لإ

اأُجرب على حظر ن�صاطها اإىل قواعد القوات امل�صلحة ال�صودانية فى ال�رشق، فى حني حتاول اإريرتيا فى 
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دخال عنا�رش خمابرات تابعة  قليم لإ املقابل ا�صتغالل فر�صة اإعادة ت�صكيل وحدات اجلي�س فى الإ

 .
)24)

اأجهزة املخابرات النتيجة �صتكون حربا بني  فاإن  الوحدات. ووفقًا مل�صدر مطلع،  لها فى تلك 

وطبقًا لالتفاق فاإنه ل ميكن نقل وحدات القوات امل�صلحة ال�صودانية التى �صت�صكل حديثا اإىل اأجزاء 

اأخرى من البالد ملدة خم�س �صنوات، وهو �رشط كان من الوا�صح اأنه و�صع ل�صمان عدم اإر�صال جنود 

.
)25)

جبهة ال�رشق اإىل دارفور

ل�صمان  دوليني  ومراقبني  دولية  قوات  ن�رش  ال�صابق  فى  دعموا  قد  ال�رشق  جبهة  زعماء  اأن  ورغم 

مر واإريرتيا مبفردها هى حاليا �صامنة التفاق  التفاق، فاإن اخلرطوم واأ�صمرة قد عار�صتا هذا الأ

مر على النقي�س من اتفاق ال�صالم ال�صامل،  - دون اأن يكون لها اأى قوات فى ال�صودان. ويعد هذا الأ

ال�صودان، وعلى  ال�صالم واملراقبني فى جنوب  اآلف من قوات حفظ   10 الذى ن�س على ن�رش نحو 

الرغم من ذلك، كما ي�صري اأحد م�صوؤوىل جبهة ال�رشق، فاإن هذا التواجد الكبري مل مينع حكومة ال�صودان 

ن اإريرتيا  �صارة اإىل اأنه لي�صت هناك حاجة اإىل قوات دولية لأ . لقد متت الإ
)26)

من انتهاك اتفاق ال�صالم

على اطالع تام مبا يجرى فى املنطقة ولديها عمالء للمخابرات بها وهى فى و�صع جيد لتقوم اإما 

خطاء، اأو لفت انتباه اخلرطوم اإليها. اإل اأن ذلك يجعل جبهة ال�رشق تعتمد ب�صكل خطري  بت�صحيح الأ

ريرتيني. وفى حوار غري ر�صمى مع اأع�صاء من البجا فى جبهة ال�رشق كان هناك  على ح�صن نوايا الإ

�صى ب�صاأن عدم انخراط املجتمع الدوىل فى عملية ال�صالم ومراقبة تنفيذ الرتتيبات  قدر كبري من الأ

.
)27)

منية الأ

ك�صال(  واأروما)�صمال  ك�صال  قرب  مع�صكرات  اإىل  بالنتقال  ال�رشق  مقاتلو جبهة  بداأ  التفاق  وعقب 

دماجهم فى القوات امل�صلحة ال�صودانية اأو غريها من القوات �صبه الع�صكرية، اأو ت�رشيحهم.  متهيداً لإ

وكان من الالفت اأن البجا والر�صايدة ذهبوا اإىل مع�صكرات منف�صلة، مما ميثل موؤ�رشا اآخر ملحدودية 

عملية الندماج التى حققها ت�صكيل جبهة ال�رشق. اإل اأنه على عك�س الو�صع فى اجلنوب، فاإن املعارك 

قليال، وكانت  ال�رشق  العنف، وكان عدد مقاتلى جبهة  ينتج عنها درجة عالية من  ال�رشق مل  فى 

ريرتية، ول يحمل معظم املدنيني اأ�صلحة )عدا ال�صيوف  منطقة ال�رشاع حمددة فى مناطق احلدود الإ

من  واثقة  التفاق  اأطراف  اأن  وا�صحا  وكان  �صغرية،  قبلية  عداوات  �صوى  توجد  ول  وال�صكاكني(، 

مور التى عملت  اإمكانية عودة الهدوء �رشيعًا اإىل املنطقة. وحيث اإن الفقر وانعدام التنمية هى من الأ

ول فى هذا ال�صاأن كان ين�صب على �رشورة دفع تعوي�صات  على تغذية ال�رشاع ، فاإن الهتمام الأ

�صارة اإىل ذلك فى اتفاق ال�صالح فى  كافية للمقاتلني ال�صابقني اأو توفري التدريب لهم. ورغم عدم الإ

ال�صودان بدور داعم فى نزع  مم املتحدة فى  اأن ت�صطلع بعثة الأ ال�صودان، فاإنه من املتوقع  �رشق 

.
)28)

ال�صالح وت�رشيح املقاتلني واإعادة الدمج
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ومبوجب اتفاق تقا�صم ال�صلطة �صتح�صل جبهة ال�رشق على من�صب نائب املحافظ فى وليتى ك�صال 

فى  املوجودة  الثالثة  للوليات  الت�رشيعية  املجال�س  من  جمل�س  كل  فى  مقاعد  و10  والق�صارف 

ال�رشق )املادة 16 و17(. وب�صبب وجود اتفاق �صابق بني حزب املوؤمتر الوطنى واحلزب الحتادى 

حمر،  خري على من�صب نائب املحافظ فى ولية البحر الأ الدميقراطى والذى ين�س على ح�صول الأ

فاإن جبهة ال�رشق �صتح�صل على من�صب وزارى فى جمل�س وزراء الولية كما �صتح�صل جبهة ال�رشق 

اأي�صًا على منا�صب م�صت�صارين فى كل الوليات الثالث. و�صيوؤدى ح�صول جبهة ال�رشق على ع�رشة 

مقاعد فى املجل�س الت�رشيعى اإىل تعزيز �صفوف اأع�صاء املجل�س من خارج حزب املوؤمتر الوطنى 

ع�صاء. اإل اأن اأحزاب املعار�صة  الذى �صي�صكل حاليًا ما ي�صل اإىل 50 فى املائة من اإجماىل عدد الأ

منية �صتظل ب�صكل كامل فى قب�صة حزب  جهزة الأ ن، كما اأن الأ تظهر قدرا كبريا من الوحدة حتى الآ

املوؤمتر الوطنى وهو اأمر حيوى للغاية. وح�صلت جبهة ال�رشق على من�صب وزير فى اإحدى الوليات، 

وم�صت�صار  اجلبهة،  تقدمها  مر�صحني  قائمة  من  الرئي�س  جانب  من  اختياره  يتم  للرئي�س  وم�صاعد 

اأن هذه املقاعد لن توؤثر على  اإل  8 و9(.  الوطنية )املادتان  للرئي�س، وثمانية مقاعد فى اجلمعية 

من  املائة  فى   52 على  ي�صيطر  �صيظل  حيث  الوطنية،  اجلمعية  على  الوطنى  املوؤمتر  حزب  هيمنة 

املقاعد.

قليم  وقد طالبت جبهة ال�رشق باأن يتم العرتاف بال�رشق كاإقليم واحد واأن يتم نقل ال�صلطات لهذا الإ

)مثلما طالبت احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان ومتمردو دارفور فى مناطقهم اخلا�صة(، اإل 

اأن احلكومة رف�صت هذا الطلب. وبدل من ذلك �صيتم متثيل الوليات الثالث فى »املجل�س التن�صيقى 

وافقت  ذلك،  اإىل  �صافة  وبالإ بينهم.  والتعاون  التن�صيق  تعزيز  اأجل  من  ال�صودان«  �رشق  لوليات 

دارى للبالد )املادة 5(،  حكومة ال�صودان على عقد موؤمتر بحلول نهاية عام 2007 لبحث الهيكل الإ

وهو ن�س تقول عنه جبهة ال�رشق اإنه �صي�صمل درا�صة ما اإذا كان تعزيز الفيدرالية �صيتم على اأف�صل 

. وبينما يوؤكد البع�س اأن حر�س حزب املوؤمتر الوطنى 
)29)

نحو بنقل ال�صلطات اإىل الوليات واملناطق 

قليم، فاإن  وىل التى تعرتف فيها احلكومة الوطنية بالإ على التفاو�س مع جبهة ال�رشق ميثل املرة الأ

. ومل تتمكن جبهة ال�رشق 
)30)

معظم الذين اأجريت معهم مقابالت مل يكونوا �صعداء ب�صاأن بنود التفاق

اأي�صًا من حتقيق مطالبها بحماية ثقافة ولغة اأهاىل ال�رشق، رمبا ب�صبب اأن مثل هذا التفاق كان 

�صالم، والهيمنة الثقافية فى  يتعار�س مع مت�صك حزب املوؤمتر الوطنى باللغة العربية، وتف�صريه لالإ

قليم خالل املفاو�صات  البالد. وكان املطلب الذى �صبق ذلك جلبهة ال�رشق ببحث احلكم الذاتى فى الإ

مت رف�صه بهدوء.
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والتنمية«  للتعمري  ال�صودان  �رشق  »�صندوق  اإن�صاء  هو  التفاق  فى  احلا�صمة  العنا�رش  اأحد  وكان 

مببلغ 600 مليون دولر على مدى اأربعة �صنوات حيث »�صيعمل كجهاز اأ�صا�صى للتخطيط والرقابة 

واملتابعة لربنامج التعمري والتنمية« )املادة 23(، وهذا الن�س مبهم ويثري بواعث القلق باأنه �صيكون 

�صافة لذلك، فاإن جمل�س اإدارة ال�صندوق �صرياأ�صه وزير املالية وهو من  اأداة لفر�س الو�صاية. وبالإ

حزب املوؤمتر الوطنى و�صتكون غالبية اأع�صائه من هذا احلزب )املادة 23(.

ورغم وجود اإ�صارات فى التفاق حول احلاجة للتنمية املتكافئة فى ال�رشق، فاإن �صندوق التنمية هو 

بند مكمل من اأجل الت�صجيع على الو�صول اإىل هذا الهدف. ففى منطقة تعانى من فقر هائل ومعدل 

فلي�س من  ببور�صودان،  بال�صكان املحيطة  املكتظة  الع�صوائية  حياء  الأ للبطالة، ل�صيما فى  مرتفع 

امل�صتغرب اأن ي�صكو العديد من النا�س من اأن التفاق ل يقدم �صوى القليل على اأر�س الواقع، واأنه كان 

.
)31)

ينبغى اأن يركز على احتياجات �صكان ال�رشق - نظراً لو�صعهم املهم�س داخل ال�صودان

عالم الوطنية واجلمعية  وبينما مت الرتحيب بحرارة باتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان فى و�صائل الإ

الت�رشيعية للبالد، فاإن العديد من اأع�صاء فريق التفاو�س جلبهة ال�رشق فى اأ�صمرة مل يكونوا متحم�صني 

نهم �صعروا باأنه لي�س لديهم �صوى بدائل حمدودة. وكان هناك اأي�صًا  لالتفاق، وكان قبولهم له فقط لأ

ية القواعد النتخابية للجبهة لهذا التفاق. فمما ل �صك فيه اأن اجلميع يوؤيد اإنهاء  قلق حول كيفية روؤ

ال�رشق  العدائية والعودة للنمط الطبيعى للحياة، وكان ذلك عامال رئي�صيًا لر�صوخ جبهة  عمال  الأ

هاىل ال�رشق باأنه  اأن البنود النهائية لالتفاق تقل كثريا عما قيل لأ اأي�صًا  اأن احلقيقة  اإل  لالتفاق، 

ميكن قبوله، ل�صيما فيما يتعلق بتقا�صم ال�صلطة. وفى مناق�صات غري ر�صمية مع مواطنني عاديني 

ولكن فى   .
)32)

ال�صحيح الجتاه  فى  التفاق هو خطوة  اأن  ال�صائع  الراأى  كان  الق�صارف  ولية  فى 

ال�رشق  اأدرك زعماء جبهة  لذلك،  . وكنتيجة 
)33)

�صلبية ب�صكل وا�صح اأكرث  بور�صودان كانت امل�صاعر 

ف�صل �صفقة ممكنة واأنهم مل يخ�صعوا لل�صغوط  اأنهم فى حاجة اإىل اإقناع موؤيديهم اأنهم تو�صلوا لأ

اخلارجية. كما يدرك الزعماء باأمل اأي�صًا القدرات التى تاأكدت حلزب املوؤمتر الوطنى على خلق البلبلة، 

حزاب، مما قد يوؤدى  �صدقاء ، وتفكيك اأجهزة الأ واإن�صاء ودعم جماعات املعار�صة البديلة، و�رشاء الأ

.
)34)

حزاب حزاب اأو حتى ن�صاأة جماعات من�صقة عن الأ مل داخل الأ اإىل انت�صار ال�صعور بخيبة الأ

ريرتيني وم�صوؤوىل جبهة ال�رشق على احلاجة لال�صتعداد لالنتخابات  ويوؤكد كل من امل�صوؤولني الإ

. كما يتحدثون كذلك عن �رشوط بناء حتالفات 
)35)

التى ميكن اأن توؤدى اإىل تغيري حقيقى فى ال�صلطة

لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  احلركة/  واأبرزها  الفكر،  نف�س  حتمل  التى  البالد  فى  خرى  الأ القوى  مع 

. اإل اأن هذه التحالفات يبدو اأنها تواجه العديد من امل�صكالت.
)36)

ال�صودان ومتمردو دارفور
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فاإنه ل حزب  ال�صامل،  ال�صالم  اتفاق  فى  والوطنية  قليمية  الإ النتخابات  اإجراء  على  الن�س  ورغم 

جرائها ولي�س  املوؤمتر الوطنى ول احلركة/اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان ُيظهران حما�صا كبريا لإ

من الوا�صح باأى �صكل ما اإذا كانت هذه النتخابات �صتتم فى موعدها املقرر اأو ما اإذا كانت �صتكون 

ال�رشق  جبهة  م�صوؤولو  اأجراها  التى  اللقاءات  فى  مرارا  املخاوف  هذه  ُطرحت  وقد  ونزيهة.  حرة 

الغايات  اإىل  الو�صول  اأن  اإىل  ت�صري  انتقادات �صخمة  وهناك   . ال�رشق  فى  العاديني  املواطنني  مع 

منى  ال�صيا�صية غري ممكنة بدون الدميقراطية واأنه حتى مع وجود حماولت فاترة لتحجيم النظام الأ

. وعلى الرغم من ذلك، فاإنه حتى 
)37)

فى ال�رشق، فال توجد بادرة على حتول دميقراطى فى ال�صودان

مع العرتاف بهذه امل�صكالت فاإنه ما زال هناك اتفاق كبري بني اأع�صاء جبهة ال�رشق حول �رشورة 

عداد ل�رشاع �صيا�صى مع حزب املوؤمتر الوطنى على اأمل اأن اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان �صيوفر  الإ

من للعودة اإىل احلياة ال�صيا�صية الطبيعية. لهم الأ

قل بالن�صبة  طاحة بحزب املوؤمتر الوطنى - على الأ كما اأن هناك اعرتافا باأن كفاح جبهة ال�رشق لالإ

توقيع  خالل  »من  ال�رشق:  جبهة  زعماء  كبار  اأحد  ويقول  الف�صل.  اإىل  انته  قد  القريب-  للم�صتقبل 

النقي�س  على  وهذا   .
)38)

�صنوات« لب�صع  احلكومة  هذه  حياة  مندد  رجح  الأ على  فاإننا  التفاق  هذا 

اإىل  اأدت  قد  قليمية  الإ ال�صالم  اتفاقات  اأن  الذين يعتقدون  الدوىل،  من هوؤلء، ل�صيما فى املجتمع 

اإ�صعاف حزب املوؤمتر الوطنى، حيث اإن حتقيق اتفاقا اآخر لل�صالم لن يدعم فقط اأو�صاع و�رشعية 

حزب املوؤمتر الوطنى ويعزز من قدرته على مقاومة ال�صغوط من املجتمع الدوىل واحلركة /اجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان، بل اأنه �صيحد ب�صكل كبري من التوترات مع اإريرتيا مما �صي�صمح بنقل القوات 

الوطنى  امل�صتويني  على  �صمعة  لديه  الذى  الوطنى  املوؤمتر  اأن حزب  اإل   .
)39)

دارفور اإىل  ال�رشق  من 

يعتزم متامًا  باأنه  ريرتيني  الإ والو�صطاء  ال�رشق  مرارا جلبهة  اأكد  قد  وعوده  احرتام  بعدم  والدوىل 

.
)40)

تنفيذ التفاق

وىل فاإن  ريرتية اأي�صًا من امل�صتفيدين الرئي�صيني من اتفاق ال�صالم. وللوهلة الأ وكانت احلكومة الإ

التفاق على تخفي�س عدد القوات امل�صلحة ال�صودانية فى ال�رشق وحظر اجلماعات امل�صلحة املتحالفة 

مع القوات امل�صلحة ال�صودانية واملناه�صة للجبهة ال�صعبية للتنمية والعدالة )واأبرزها جبهة التحرير 

ريرتيا على طول حدودها الغربية، وهو  منى لإ ريرتية بقيادة عبد اهلل اإدري�س( قد ح�صنت الو�صع الأ الإ

اأمر مهم بالنظر اإىل التوتر الع�صكرى املتوا�صل بينها وبني اإثيوبيا. كما اأن فتح احلدود بني اإريرتيا 

اإىل تخفيف  الذى كان مفرو�صا عليها و�صيوؤدى  اإنهاء احل�صار  اإىل  اأدى ب�صكل فعال  وال�صودان قد 

ال�صغوط القت�صادية فى البالد.
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اخلرطوم  من  كبري  تقدير  حمل  ال�صودان  �رشق  فى  ال�رشاع  فى  ريرتيني  الإ الو�صطاء  دور  كان  لقد 

فريقى، والوليات املتحدة وحلفائها  مم املتحدة، والحتاد الأ حيث يت�صارك البلدان ال�صكوك فى الأ

�صافر  التفاق  توقيع  من  اأيام  قبل  فاإنه  لذلك،  ونتيجة  البالد.  فى  ال�صالم  عملية  على  املهيمنني 

من القومى ال�صودانية التى حتظى بنفوذ قوى، اإىل اأ�صمرة لعقد  الفريق �صالح جو�س، رئي�س وكالة الأ

. لذلك فاإن 
)41)

حمادثات ب�صاأن اإمكانية قيادة اإريرتيا للجولة التالية ملحادثات ال�صالم فى دارفور

اأ�صا�صا لتعزيز التوقعات باأن اإريرتيا �صتقود عملية  اإجناز اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان قد اأدى 

مر اأ�صبح اأقل احتمال بعد ذلك نظرا لرتاجع �صيطرة اإريرتيا على  ال�صالم فى دارفور. اإل اأن ذلك الأ

متمردى دارفور، جزئيا ب�صبب نظرتهم ال�صلبية لتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان.
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ثامنًا: خاتمة

اإن ال�رشاع امل�صلح الذى وقع فى �رشق ال�صودان لي�س اأمرا فريدا. فهناك اأوجه ت�صابه عديدة بينه وبني 

ال�رشاعات التى ن�صبت فى جنوب وغرب ال�صودان وكما كان احلال معهم فاإنه كان ناجتًا عن التهمي�س 

، والتنمية غري املتوازنة، وهيمنة قبائل ال�صفوة التى ت�صكن حول نهر النيل على الدولة ال�صودانية 

اأوجه ت�صابه مع ال�رشاعات امل�صتعلة  اأي�صًا  اإىل ذلك، فقد كانت حتمل  �صافة  منذ ال�صتقالل. وبالإ

ال�صلطة  املم�صكة بزمام  اأدت حماولت احلكومات  فريقى، حيث  الأ القرن  خرى من  الأ املناطق  فى 

 Markakis,( لل�صيطرة على املناطق املحيطة وفر�س اأمناط ثقافية غريبة اإىل رفع راية املقاومة

1994(. وفى غياب املوؤ�ص�صات الدميقراطية التى ميكن من خاللها معار�صة هذه الهيمنة، وجدت 

قاليم نف�صها م�صطرة حلمل ال�صالح. وقد كانت هذه هى احلالة مع  ثنية والأ املجتمعات املحلية الإ

ذلك وجدت  من  وبدل  �صيا�صيا،  اخلرطوم  مواجهة  تف�صل  كانت  التى  ال�رشق،  البجا وجبهة  موؤمتر 

نف�صها م�صطرة اإىل القيام بعمليات ع�صكرية ثبت اأنها مل تكن ناجحة.

وبينما اتخذت احلركة/ اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وحركات التحرير فى دارفور فى البداية 

له  البجا  موؤمتر  فاإن  �صيا�صية،  اأجنحة  اأن�صئت  طويل  بوقت  ذلك  بعد  ثم  امل�صلحة  اجلماعات  �صكل 

جبهة  فاإن  ذلك،  ومع  قريب.  وقت  من  اإل  امل�صلح  ال�رشاع  اإىل  يتحول  ومل  عميقة  �صيا�صية  جذور 

ال�رشق ونظراءها فى جنوب وغرب ال�صودان قد عانوا جميعًا من نف�س نقاط ال�صعف: وعدم و�صوح 

على  القدرة  وعدم  والقيادة،  التنظيم  و�صعف  النا�صجة،  غري  يديولوجيات  والأ ال�صيا�صى  الربنامج 

را�صى اخلا�صعة ل�صيطرتها، والروابط املتوترة مع قواعد موؤيديها. ومثلما  �صالحات فى الأ تطبيق الإ

الدوىل لتعوي�س  اإىل املجتمع  ال�رشق  التمرد فى  كان احلال فى اجلنوب والغرب تطلعت جماعات 

نقاط �صعفهم. لقد عرب اأع�صاء املجتمع الدوىل مرارا عن تعاطفهم مع حمنة اأهاىل �رشق ال�صودان، 

اإريرتيا، مل يقدموا �صوى الدعم اللفظى. ول�صوء احلظ ، فب�صبب وقوعه على البحر  اأنهم فيما عدا  اإل 

تعم  التى  الورطة  من  الهروب  من  ال�صودان  يتمكن �رشق  واإثيوبيا، مل  اإريرتيا  وعلى حدود  حمر  الأ

فريقى منذ ذلك الوقت تعانى  قليم ل�صيما فى حقبة ما بعد ال�صتعمار حيث ظلت منطقة القرن الأ الإ

من ا�صطراب دائم تقريبا.
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ما  خالل  من  امل�صلح  �رشاعها  ريرتية  الإ التحرير  جبهة  بداأت  منذ   45 الـ  ال�صنوات  معظم  وطوال 

ثيوبية، دعمت احلكومات فى اخلرطوم واأدي�س اأبابا وفيما بعد  كان وقتها احلدود ال�صودانية - الإ

اأ�صمرة اجلماعات املناه�صة لبع�صها البع�س. ويدعو اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان اإىل وقف دعم 

اأن  قبل  الوقت  �صيكون هناك بع�س  اأنه  اإل  واأ�صمرة،  املعار�صة من جانب اخلرطوم  هذه احلركات 

فريقى  اأمني. وتو�صح التجربة فى منطقة القرن الأ اإذا كان اللتزام بهذا البند هو التزام  يتبني ما 

خرى، فاإنها ل تفر�س حظرا  اأنه حتى عندما تتوقف احلكومات عن دعم املناه�صني للحكومات الأ

نها تدرك جيدا اإمكانية تغري الظروف �رشيعا واأن ي�صبح �صديق اليوم عدو الغد اأو العك�س.  عليهم، لأ

بتعهداته  يلتزم  مل  الوطنى  املوؤمتر  حزب  باأن  املنت�رشة  لالدعاءات  فنظرا  ذلك،  اإىل  �صافة  وبالإ

مبوجب اتفاق ال�صالم ال�صامل واتفاق ال�صالم فى دارفور، حيث كان يواجه جماعات ع�صكرية اأقوى 

بكثري، فاإن هناك �صكوكا ب�صاأن اإخال�صه فى تنفيذ اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان. 

ومما ل �صك فيه اأن قادة جبهة ال�رشق لديهم نف�س ال�صكوك، اإل اأنهم مل ي�صعروا اأبدا بالرتياح فى 

دور مقاتلى امليلي�صيات. وعلى عك�س احلال مع متمردى دارفور، فاإن موؤمتر البجا هو حزب �صيا�صى 

وت�صعى قيادته، وحتى الكثري من اأع�صائه، اإىل حتقيق اأهدافهم من خالل الن�صال ال�صيا�صى. ورغم كل 

ن اأن لديهم اتفاقا ي�صمح لهم بامل�صاركة فى احلياة ال�صيا�صية لتحقيق  نواق�صه ، فاإنهم ي�صعرون الآ

ذلك. والزمن فقط هو الذى �صيك�صف ما اإذا كان هذا التقييم �صيثبت �صحته، اإل اأن التكهنات ل ميكن 

اأن تكون متفائلة. وكما اأو�صح هذا التحليل فاإن اتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان هو نتاج لعملية 

فريقى.  منى فى القرن الأ اأكرب للم�صاحلة بني حكومتى اإريرتيا وال�صودان واإعادة ت�صكيل للهيكل الأ

لقد كان هناك تركيز على العملية واللغة املنمقة لالتفاق ، ومت اإ�صفاء ال�رشعية على التفاق من 

اأن  اأنه قبل فكرة  الذى يبدو  الدوىل،  اأقل من جانب املجتمع  البلدين - وبحما�س  جانب حكومتى 

�رشاعًا اآخر فى ال�صودان قد مت حله. وفى الواقع، فاإن ال�صىء الوحيد الذى مت عالجه هو اأن العنف 

امل�صاحب للهجمات ال�صغرية قد توقف. ول توجد �صوى دلئل حمدودة ُتظهر اأن التهمي�س - وهى 

احلالة التى دفعت اأع�صاء جبهة ال�رشق ل�صن �رشاعهم امل�صلح - �صوف ينتهى. وبعد فح�س نتائج 

وامل�صتتة  ال�صعيفة  غلبية  الأ اأن  اإىل  بندانا«  »اخلاندرو  خل�س  الو�صطى،  اأمريكا  فى  ال�صالم  عملية 

حوال نتيجة التدخل الدوىل الذى  حت�صل فى الغالب على القليل من املكا�صب وتخ�رش فى معظم الأ

الظلم  عالج  فى  ي�صاعد  بكثري  ذلك  من  اأقل  وب�صكل  له،  الت�صدى  ولي�س  ال�رشاع  اإخماد  على  يعمل 

الجتماعى الذى اأدى ل�صتعال ال�رشاع فى البداية )Bendana, 2003( . ويبدو اأن هذا هو التلخي�س 

املنا�صب لتفاق ال�صالم فى �رشق ال�صودان.
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