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�صلحة ال�صغيرة م�صح الأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وال�صويد وتايالند واململكة املتحدة والوليات املتحدة.
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Graduate Institute of International Studies

Avenue Blanc 47
Geneva  1202
Switzerland

هاتف : 0041��9085777

فاك�س: 0041��7���7�8
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(HSBA) من الب�صرى فى ال�صودان �صا�صى للأ التقييم الأ

عامني  ي�صتغرق  بحثى  م�رشوع  عن  عبارة   )HSBA( ال�صودان  فى  الب�رشى  من  لالأ �صا�صى  الأ التقييم 

�صلحة ال�صغرية )Small Arms Survey(. وقد تطور هذا  )�005-�007( اأجراه م�رشوع م�صح الأ

مم املتحدة  مم املتحدة فى ال�صودان وبرنامج الأ التقييم بالتعاون مع وزارة اخلارجية الكندية وبعثة الأ

خالل  ومن  وال�صودانية.  الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  من  ال�رشكاء  من  كبرية  وجمموعة  منائى  الإ

الب�رشى  من  �صا�صى لالأ الأ التقييم  الن�صط لبحث جتريبى جاء فى وقته يعمل م�رشوع  والتوزيع  نتاج  الإ

�صلحة لتعزيز  منى وتدخالت مراقبة الأ لدعم نزع ال�صالح والت�رشيح واإعادة الندماج واإ�صالح القطاع الأ

من. الأ

ويجرى هذا التقييم جمموعة متعددة التخ�ص�صات من متخ�ص�صني اإقليميني واأمنيني واأخ�صائى ال�صحة 

العامة. وي�صتعر�س التوزيع املكانى للعنف امل�صلح فى اأنحاء ال�صودان ويقدم الن�صح املتعلق بال�صيا�صة 

من. ملعاجلة انعدام الأ

ال�صتخدام حول  و�صهلة  تقارير مو�صوعية  الب�رشى عبارة عن  من  لالأ �صا�صى  الأ التقييم  اأوراق عمل  اإن 

امل�صتقبل على  العمل فى  اأوراق  والعربية. و�صرتكز  جنليزية  الإ باللغتني  البحث احلالية وت�صدر  اأن�صطة 

وكذا  وخارجه  ال�صودان  داخل  اإىل  ونقلها  ال�صغرية  �صلحة  الأ وجتارة  منية  الأ واملالحظات  ال�صحايا 

�صدارات. من املحلى. كما ي�صدر �صل�صلة من ملخ�صات الإ ترتيبات الأ

من الب�رشى و�صل�صلة اأوراق العمل دعما من وزارة اخلارجية  �صا�صى لالأ وتلقى ملخ�صات اإ�صدارات التقييم الأ

والتجارة الدولية فى كندا ومنتدى منع ال�رشاعات فى العامل التابع حلكومة اململكة املتحدة.

ملزيد من التفا�صيل:

كلري ماك اإيفوى

Small Arms Survey من الب�رشى، م�رشوع �صا�صى لالأ من�صق م�رشوع التقييم الأ

   mcevoy@hei.unige.ch :لكرتونى الربيد الإ

نرتنت: www.smallarmssurvery.org  )ا�صغط على رابط ال�صودان( املوقع على �صبكة الإ
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طارات جدول الر�صوم والإ

�1خريطة

جدول 1

�صلحة املنقولة من حكومة ال�صودان اإىل جنوب ال�صودان 19خمتارات من الأ

جدول 2

�صلحة ال�صغرية التى مت ر�صدها فى دوجنو بجمهورية الكونغو الدميوقراطية،  الأ

�0وحملية يامبيو فى جنوب ال�صودان

جدول 3

اأ�صواق ال�صالح املحتملة فى منطقة احلدود بني جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

�1وال�صودان

جدول 4

��القوى املحركة للطلب فى اإقليم دوجنو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية



Small Arms Survey HSBA Working Paper 4     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 4 لـ� �سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان6      م�صح الأ         7مارك�س، حدود �سورية فقط: جتارة الأ

نبذة عن الموؤلف

جو�صوا مارك�س باحث ماجي�صتري بكلية الدرا�صات الدولية املتقدمة بوا�صنطن العا�صمة، وقد عمل 

فى كيفو اجلنوبية بجمهورية الكونغو الدميوقراطية مع منظمة اأوك�صفام، ومركز كارتر ومنظمة غري 

�صلحة ال�صغرية  اأجرى بحوثا ميدانية وكتب تقاريرا لربنامج ا�صتق�صاء الأ حكومية كونغولية وقد 

�صلحة  ن�صان وجماعات املتمردين والأ ومنظمة اأوك�صفام وغريها من املنظمات وذلك حول حقوق الإ

ال�صغرية فى منطقة البحريات العظمى. وقد عمل قبل ذلك مدر�صا م�صاركا فى مركز اأفريقيا للدرا�صات 

ال�صرتاتيجية بوا�صنطن هذا وقد تخرج جو�صوا مارك�س فى جامعة يل.   
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�صكر وتقدير 

التقرير  هذا  وقدموا خدماتهم لريى  باأوقاتهم  الذين �صحوا  ولئك  لأ بال�صكر  يتقدم  اأن  املوؤلف  يود 

ن�صانية، والدينية  مم املتحدة، والعاملون فى املنظمات الإ النور، مبن فى ذلك العاملون مبنظمة الأ

وقبل هوؤلء القرويون وال�صودانيون والكونغوليني الذين اأجريت معهم لقاءات ومقابالت. كما يعرب 

واأندريه هوجالند و توم رود�س على تعليقاتهم املفيدة على  امتنانه لكني منخاو�س  املوؤلف عن 

وىل لهذا العمل. وقد ح�صلت على م�صورة بناءة وم�صاعدة اأ�صهمت فى اإنهاء هذا التقرير  امل�صودات الأ

�صلحة ال�صغرية كلري ماك اأيفوى واإمييل للوبرون وجيم�س بيفان.   من العاملني فى برنامج الأ
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مقدمة

�صلحة ال�صغرية عرب الن�صف الغربى من احلدود بني ال�صودان وجمهورية الكونغو  ما زال تهريب الأ

الدميوقراطية ل يحظى بالقدر الكافى من البحث. ومن �صاأن ال�رشاع امل�صلح املتوارث بني البلدين، 

احلدود،  جانبى  على  امل�صلحة  للمقاومة  الرب  جي�س  جماعة  مثل  امل�صلحة  اجلماعات  ووجود 

�صلحة  الأ فى  وا�صعة  جتارة  وجود  باإمكانية  يوحى  اأن  احلدود  على  الرقابة  �صعف  اإىل  �صافة  بالإ

التجارة هى فى احلقيقة متوا�صعة، و تتدفق غالبا فى اجتاه  اأن  اإىل  الدرا�صة  ال�صغرية. وتو�صلت 

و�صاع القائمة اإىل اأن ال�صكان  واحد من ال�صودان اإىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية، حيث ت�صري الأ

�صلحة، بينما يبذل اجلي�س فى �صمال  جمهورية الكونغو  فى جنوب ال�صودان لديهم ما يكفيهم من الأ

�صلحة،  الدميوقراطية جهودا كبرية لنزع �صالح املدنيني والذين يرون اأنهم لي�صوا فى حاجة اإىل الأ

�صلحة منخف�صا. و لقد �صاعدت هذه النتائج على اإلقاء ال�صوء على  مما اأدى اإىل بقاء الطلب على الأ

يتميز بدرجة عالية من  اإقليم  ال�صغرية فى  �صلحة  الأ قبال على حيازة  الإ الطلب فى  اأهمية عوامل 

من. انعدام الأ
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اأول: موجز

بني  احلدود  من  الغربى  اجلزء  فى  غرياملنظمة  ال�صغرية  �صلحة  الأ جتارة  عن  الدرا�صة  هذه  تك�صف 

جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�صودان، وتاأثري ال�رشاع امل�صلح على هذه التجارة. و قلما قام 

 6�8 يبلغ طوله  والذى  البلدين  بني  احلدود  من  اجلزء  ذلك  بدرا�صة  �صلحة  الأ الباحثون فى جمال 

�صلحة عربهذا اجلزء،  كيلومرتا، ولكن هناك عدة عوامل ت�صري اإىل اإمكانية قيام جتارة وا�صعة فى الأ

مثل �صعف الرقابة على احلدود، ووعورة الت�صاري�س، وال�صرتاك فى ال�صمات العرقية والثقافية على 

�صافة اإىل ال�رشاعات ال�صارية واملمتدة وكذلك اأعمال العنف التى تقودها امليلي�صيات  احلدود، بالإ

فى جنوب ال�صودان و فى �صمال جمهورية الكونغو الدميوقراطية.

الكونغو  جمهورية  بني  ال�صغرية  �صلحة  الأ جتارة  حجم  بدقة  حتدد  اأن  الدرا�صة  لتلك  ميكن  ول 

�صلحة ال�صغرية فى  الدميوقراطية وال�صودان، و لكنها ت�صعى اإىل حتديد الجتاهات العامة لتدفقات الأ

املنطقة. وقد اأ�صفرت الدرا�صة عما يلى:

�صلحة ال�صغرية حمدودة وتتم من خالل �صفقات �صغرية فى  · خالفا للتوقعات، فاإن جتارة الأ
تنتقل  اإذ  واحد،  اجتاه  فى  حتدث  فهى  وعموما  احلدود.  من  ال�صودانى  اجلانب  على  �صواق  الأ

�صلحة من جنوب ال�صودان اإىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية. الأ

اإن كان احتمال حدوث زيادة فيه قائما. هذا ويحد من  �صعف الطلب على جانبى احلدود، و   ·
�صلحة  �صلحة عرب احلدود، هو وجود فائ�س من الأ اهتمام املدنيني فى ال�صودان على حيازة الأ

هلية الثانية  بني ال�صمال و اجلنوب )�198-�005(.  ويظل  ال�صغرية  املتبقية من احلرب الأ

املدنيني  ا�صتخدام  حمدودية  ب�صبب  الدميوقراطية   الكونغو  جمهورية  فى  منخف�صًا  الطلب 

غرا�س ال�صيد ب�صفة عامة - وكذلك ب�صبب اجلهود التى تبذلها ال�صلطات  �صلحة ال�صغرية -لأ لالأ

الع�صكرية فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية لنزع ال�صالح. 

حوال املرتدية للطرق عرب احلدود، وخا�صة طريق دورو -يامبيو  يقيد جميع  · ُبعد املنطقة والأ
اأنواع التجارة بني جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�صودان.

· �صهولة انتقال املدنيني امل�صلحني من واإىل البلدين بدون مراقبة. ومنذ �صنوات عديدة ظل ل�صو�س 
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اأن  النادر  ومن  احلدود،  يعربون  املوبورو  قبيلة  اأفراد  الرحل،  الرعاة  من  وجمموعة  ال�صيد، 

تعرت�صهم ال�صلطات املحلية، كما اأن املدنيني اإما يتجاهلونهم اأو يتغا�صون عنهم.

· ا�صتغالل اجلنود احلاليني وال�صابقني من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان للروابط العرقية مع 
�صلحة و فى �صلع اأخرى. اجلانب الكونغوىل للتبادل التجارى فى الأ

موا�صلة  فى  موؤخرا  امل�صلحة،  للمقاومة  الرب  وجي�س  املتمردة  وغندية  الأ املجموعة  جناح   ·
الختباء فى املنطقة احلدودية الكثيفة.

و ت�صتند هذه النتائج على البحوث امليدانية التى اأجريت فى اآب / اأغ�صط�س عام �006 فى منطقتى 

هوت اأوليه واأتورى )املقاطعة ال�رشقية( من جمهورية الكونغو الدميوقراطية وحملية يامبيو )ولية 

غرب ال�صتوائية( فى جنوب ال�صودان.

والوليات  )اأوغندا(،  وكمبال  الدميوقراطية(  الكونغو  )جمهورية  كين�صا�صا   فى  ببحوث  وا�صتكملت 

غاثة واملدنيني واملب�رشين  املتحدة. وقد اأجرى كاتب هذا التقرير اأكرث من 100 مقابلة مع اأفراد الإ

وغريهم.

�صلحة فى مناطق ال�صودان احلدودية النائية، يوؤكد هذا  جتار فى الأ ومن خالل تقدمي هذه ال�صورة لالإ

�صلحة عرب احلدود فى اأماكن  بحاث عن جتارة الأ التقرير املالحظات ال�صابقة التى تو�صلت اإليها الأ

اأخرى فى القرن الفريقى ومنطقة و�صط اأفريقيا. كما اأنه يدعم الفكر الذى يوؤكد على اأهمية عوامل 

�صلحة. الطلب فى التاأثري على حيازة الأ
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خير ثانيا: معلومات اأ�صا�صية: الجغرافيا والتاريخ وال�صراع الأ

تاريخ  و  درا�صة جغرافيا  بدون  احلدود  ال�صغرية عرب  �صلحة  الأ ق�صية جتارة  فهم  املمكن  من غري 

املحركة  القوى  دور  املنطقة، ف�صال عن  والوطنيني فى  املتحدة منهم  مم  لالأ التابعني  الع�صكريني 

الدول  فر�صت  فقد  اأفريقيا،  فى  اأخرى  اأماكن  فى  احلال  هو  فكما  والقت�صادية.  الجتماعية 

العرقية،  الروابط  عزز  مما  العرقية  اجلماعات  بني  ف�صلت  حدودا  املنطقة  هذه  فى  ال�صتعمارية 

�صافة اإىل هذه العالقات، فاإن هناك عدة عوامل توؤثر  والثقافية، والقت�صادية عرب احلدود. و بالإ

ت�صمل طبيعة  املنطقة، وهى  ال�صغرية فى  �صلحة  الأ التجارة عرب احلدود، مبا فى ذلك جتارة  على 

اجلغرافيا، و و�صع اجلماعات العرقية على جانبى احلدود، وانعدام ال�صوابط على احلدود، وتاريخ 

خرية فى كل من ال�صودان و جمهورية الكونغو الدميوقراطية . ال�رشاعات الأ

من  متتد  فهى  وال�صافانا،  وامل�صتنقعات  الغابات  بوجود  احلدودية  املناطق  من  الكثري  ويت�صم 

وا�صحة  بوؤرة  تعترب  والتى   – املالمح  اأبرز  ومن  �صجار.  الأ عدمية  املراعى  اإىل  الكثيفة  الغابات 

للتجار واجلماعات امل�صلحة-هو حممية جرامبا الوطنية بجمهورية الكونغو الدميوقراطية و التى 

ال�صافانا  البلجيكى، وحتتوى هذه املحمية على  19�8 حتت احلكم   اأن�صئت كمحمية وطنية عام  

لنتاتو  حممية  اإىل  ال�صودان  داخل  احلدود  عرب  امتدادها  يتحول  بالدهاليز  مليئة  غنية  وغابات 

جمموعة  فيها  تتجول  مربعا  كيلومرتا  م�صاحتها49�0  وتبلغ   ،) عام1984  )اليون�صكو،  الطبيعية 

من احليوانات الثمينة التى جتذب ال�صيادين من جمهورية اأفريقيا الو�صطى وال�صودان وجمهورية 

. وعلى الرغم من اجلهود التى يبذلها فريق 
1
الكونغو الدميوقراطية والكونغو برازافيل وت�صاد وليبيا 

ال�صيادون  فمازال  الدولية،  احلماية  م�رشوع  عن  ف�صال  جيدا،  وامل�صلحني  املحرتفني  اجلوالة  من 

املتل�ص�صون م�صتمرين فى ال�صيد فى جرامبا. كما اأن جي�س الرب للمقاومة امل�صلحة يقوم با�صتخدام 

هذة املنطقة مالذا اآمنا له.

وتت�صم مراقبة احلدود امل�صرتكة بال�صعف، وقد اأقيمت مراكز حدودية على عدد من الطرق التى تربط 

اإقليم دجنو فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية مع ولية غرب ال�صتوائية فى ال�صودان.    وت�صم هذه 

املراكز عددا قليال من موظفى اجلمارك والهجرة وال�صتخبارات الوطنية وال�رشطة الوطنية.

ويوجد عدد  قليل من موظفى اجلمارك على احلدود فى اإقليمى فرادج واآبا فى جمهورية الكونغو 
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للغاية. فال يوجد حر�س حدود فى  �صلطة مدنية حمدودة  الدميوقراطية. ولكن، ب�صفة عامة توجد 

مم  . عالوة على ذلك، واعتبارا من اآب / اأغ�صط�س �006 ل تتواجد بعثة الأ
� 

حممية جرامبا الوطنية

املتحدة فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى ال�صمال با�صتثناء فريق يقل عدده عن ع�رشة اأفراد 

مم املتحدة فى ال�صودان – و التى يقع مقرها فى  ، فى حني اأن بعثة الأ
�
للمراقبة الع�صكرية فى اآبا 

ولية غرب ال�صتوائية، وهى منطقة بحجم النم�صا – لديها 700 جندى مت ن�رشهم اأ�صا�صا حلماية 

مم املتحدة �006(. من التابع لالأ ن�صانية )قرار جمل�س الأ مم املتحدة و القوافل الإ من�صاآت الأ

اإىل  ال�رشق  من  العرقية  اجلماعات  كذلك  تتداخل  الوطنية،  احلدود  عرب  الغابات  تتداخل  ومثلما 

حافة احلدود الغربية، فهى تعي�س على اجلانبني وت�صم قبائل اللوجو والكواكا من اإقليم اآبا حتى 

انظر   الو�صطى  اأفريقيا  جمهورية  �رشق  حتى  فرادج  اإقليم  من  متتد  التى  زاندى  الأ وقبائل  فرادج، 

ن هذه اجلماعات تتقا�صم تاريخ  طويل م�صرتك فاإن  الكنغوليني  )de Schlippe,1956( ونظرا لأ

.
4
وال�صودانيني يعربون ب�صهولة ويعتمدون على معرفتهم املحلية لت�صهيل التجارة عرب  احلدود

هلية الكنغولية   وقد اأدت حربان اأهليتان - اإحداهما فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية ) احلرب الأ

هلية ال�صودانية الثانية �198- خرى فى جنوب ال�صودان )احلرب الأ الثانية 1998- ��00( و الأ

1998( - ف�صال عن تاريخ من التمرد امل�صلح اإىل تداعيات مهمة اأثرت فى املنطقة حتى اليوم. فبعد 

وقت ق�صري من ا�صتقالل جمهورية الكونغو الدميوقراطية عام  1960،  �صهدت منطقة هوت اأوليه 

ا�صطرابات اأدت اإىل هجرات بني البلدين املتجاورين. وبعد قمع مترد 1964 الذى قاده �صيمبا فى 

ن با�صم جمهورية الكونغو الدميوقراطية، فر اأبناء  مقاطعة كيفو واملقاطعة ال�رشقية فيما يعرف الآ

ذلك  وبعد   .
5
الكونغو اإىل  منهم مطلقا  العديد  يرجع  ومل   ال�صودان   اإىل  الكنغوليون  زاندى  الأ قبيلة 

هلية فى املقاطعات ال�رشقية من جمهورية  باأكرث من ثالثني عاما، اندلعت حرب ال�صنوات اخلم�س الأ

الكونغو الدميوقراطية على اأيدى قوات اأوغندية ورواندية متربمة من حكم رئي�س جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية اجلديد لوران دى كابيال. وامتد ال�رشاع اإىل �صماىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى 

اأواخر عام 1998 عندما اأقنع التجمع الكونغوىل من اأجل الدميوقراطية-وهى املجموعة املتمردة 

اإىل املعركة �صد  الن�صمام  ال�صودان على  ال�صعبى لتحرير  الرئي�صية املدعومة من رواندا- اجلي�س 

ول/ اأكتوبر  1998 قام اجلي�س ال�صعبى  احلكومة فى هوت اأوليه. وفى اأيلول /�صبتمرب وت�رشين الأ

تقرير  )انظر  كمر�صدين  ال�صودانيني  زانديني  الأ الالجئني  م�صتخدما  دوجنو  بنهب  ال�صودان  لتحرير 

اخلراب  اإىل  اأدى  الذى  ال�رشاع  الناجم عن هذا  ال�صطراب  وو�صط   .)Human Rights Watch

فى اجلزء ال�رشقى من البالد فى عام �000، توغل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأكرث اإىل ال�رشق 
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 Radio( فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية عند قاعدة كنجيزى واآبا، حيث ظل لعدة �صنوات انظر

.)Okapi, 2005

و خالل هذه الفرتة، فر نحو 17 األف لجىء �صودانى عائدين اإىل ياميبو فى جنوب ال�صودان وكان 

زاندى و الذين كانوا قد فروا اإىل دوجنو باإقليم هوت اأوليه هربا  من بينهم  جمموعات من اأفراد الأ

ال�صودانية  القوات  بني  معارك  بعد  و    .)HRW, 1999(  
6

الثانية  ال�صودانية  هلية  الأ احلرب  من 

امل�صلحة واجلي�س  ال�صعبى لتحرير ال�صودان، فر مايقرب من  71 األف �صودانى اإىل �صمال جمهورية 

 .
7
 )UNHCR, 2000( الكونغو الدميوقراطية منهم �6 األفا فروا اإىل دوجنو

اإىل دوجنو غادروا فى غ�صون ب�صع �صنوات، فقط احتفظ  الذين و�صلوا  اأن معظم  الرغم من  وعلى 

. و بحلول اآب/ 
8
قارب املحليني بع�صهم بو�صعهم كالجئني وبقوا اإما فى خميمات الالجئني اأو مع الأ

اأغ�صط�س �006، ت�صاءل عدد الالجئني ال�صودانيني فى دوجنو اإىل �400- �500،  منهم  1�00- 

 .
9
1500 كانوا موزعني على اأربعة  مواقع  لالجئيني

زانديني ال�صودانيني من بلد م�صتعل بال�رشاعات اإىل بلد اآخر اإىل زيادة حدة التوتر  وقد اأدى تدفق الأ

زانديني ال�صودانيني  لنهب منازل  خ�صو�صا بعدما دفع اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان مبالغ لالأ

اجلي�س  قام  اأن  هم  جزاوؤ فكان  الالجئني  يوؤون  كانوا  الذين  للكونغوليني،  وبالن�صبة  الكونغوليني. 

ول / اأكتوبر  1998 اأدت  ال�صعبى لتحرير ال�صودان بنهبهم، فاإن اأحداث  اأيلول / �صبتمرب و ت�رشين الأ
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Land cruiser stuck on the only transportation route, Garamba National Park

© J. Marks

retained their refugee status and remained either in the refugee camps or 

with local kinsmen.8 By August 2006 the number of Sudanese refugees in 

Dungu had dwindled to 2,400–2,500, of whom 1,200–1,500 were located in 

four refugee sites.9

The influx of Sudanese Azande from one conflict-ridden country to an-

other led to tension especially after the SPLA paid Sudanese Azande to scout 

Congolese homes for opportunities to loot. For the Congolese, who had 

housed the refugees only to be ransacked by the SPLA, the events of Septem-

ber and October 1998 soured relations with their Sudanese kin. As one re-

marked, ‘They were well received, they were well integrated [in Congolese 

society] so we couldn’t understand why these people came to pillage us…

they wiped out the place’.10 In 1999 some Congolese reacted by forming a lo-

cal defence militia, stealing arms from SPLA elements and attacking Suda-

nese soldiers.11 As a result cross-border trade, which had declined since the 

second Sudanese civil war, was further eroded. Despite abundant harvests 

and a previously thriving trade in coffee and palm oil, few products crossed 

the border and the main road between the two countries fell into greater dis-

repair (MacGaffey, 1991).12

Nine years after the SPLA incursion into Dungu, trade has not markedly 

increased.13 Although relations between Sudanese and Congolese have since 
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فراد بقوله: »لقد ا�صتقبلناهم  رب عن ذلك اأحد الأ اأقربائهم ال�صودانيني. وقد عَّ اإىل توتر عالقتهم مع 

اأح�صن ا�صتقبال، واندجموا متاما ) فى املجتمع الكونغوىل( فال نفهم ملاذا قاموا ب�صلبنا و نهبنا لقد 

.
10

جردوا املكان من كل �صىء«

الكونغوليني بت�صكيل ميلي�صيا دفاع حملية ت�رشق  لذلك، قام بع�س  1999، وكرد فعل  و فى عام 

. و نتيجة لذلك 
11

�صلحة من عنا�رش اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وتهاجم اجلنود ال�صودانيني الأ

هلية  الأ احلرب  منذ  ت�صاءلت  قد  كانت  والتى  التدهور،  فى  احلدود  عرب  �صلحة  الأ جتارة  ا�صتمرت 

ال�صودانية الثانية. وعلى الرغم من وفرة املحا�صيل ووجود جتارة مزدهرة �صابقا فى النب وزيت 

تدهورا  البلدين  بني  الرئي�صى  الطريق  وازداد  احلدود  تعرب  كانت  املنتجات  من  قلة  فاإن  النخيل 

.
1�

)MacGaffey, 1991(

التجارة  تزد  مل  دوجنو  فى  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  توغل  على  �صنوات  ت�صع  مرور  وبعد 

 بالرغم من اأن العالقات بني ال�صودان والكونغو حت�صنت فاإن معظم املعامالت 
1�

ب�صورة ملحوظة 

قدام. و تتم معظم  القت�صادية �صغرية وتتم على الدراجات اأو الدراجات البخارية اأو �صريا على الأ

الدراجات  ال�صلع امل�صنعة مثل  ال�صودانيون  �صبوعى فى نابيباى حيث يبيع  الأ ال�صوق  التجارة فى 

.
 14

واملالب�س وال�صلع املنزلية و يتاجر الكونغوليون فى الكا�صافا والذرة ال�صفراء والفول ال�صودانى

ومتثل حالة الطرق اأحد اأهم العوائق التى تعرقل التجارة �صواء كانت ر�صمية اأو غري ر�صمية. فالطريق 

و�صيق  معبد  غري  ال�صودان  جنوب  فى  يامبيو  اإىل  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  فى  دورو  من 

فى  النقي�س مما  وعلى  ماكن.  الأ بع�س  فى  البخارية  الدرجات  ي�صمح مبرور  ما  نادرا  اأنه  لدرجة 

اجلانب ال�صودانى من احلدود، حيث توجد م�صخات مياه واأك�صاك ممتدة، فالطريق فى  جمهورية 

الكونغو الدميوقراطية عليه اأك�صاك قليلة ول توجد اآبار مياه اعتبارا من اآب/ اأغ�صط�س �006. ونظراً 

لنعدام املرافق تقل القرى التى تقع على اجلانب الكونغوىل، كما اأن حركة املرور غري كثيفة و اأقل 

�صلحة ال�صغرية كميًا، فهو من ناحية  تنظيما. وي�صعب قيا�س ما لذلك من اأثر �صافى على جتارة الأ

اأخرى فاإن حركة املرور غري مراقبة مما يقلل من  يعرقل نقل ال�صحنات الكبرية برا، و من ناحية 

.
15

فر�س التحرمي
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�صلحة ال�صغيرة عبر الحدود ثالثا: نظرة عامة على تجارة الأ

العر�ض و الطلب فى ال�سودان

خل�صت البحوث امليدانية التى اأجريت فى حملية يامبيو واإقليم دوجنو، واإىل حد اأقل فى اآبا واآرو 

�صلحة ال�صغرية حمدود  اأن الو�صع احلاىل لتجارة الأ وفرادج بجمهورية الكونغو الدميوقراطية اإىل 

الدميوقراطية.  الكونغو  جمهورية  اإىل  ال�صودان  من  �صلحة  الأ معظم  تاأتى  حيث  ال�صغر،  ومتناهى 

اأفادوا  فحجم التجارة غري وا�صح، ولكنه رمبا لي�س كبريا. فال القرويون املحليون ول امل�صئولون 

�صلحة كانت زائدة فى هذه املنطقة، وهو ما يوؤكد عليه التقييم املرئى. باأن الأ

نه بلد طالت فيه ال�رشاعات، ففى حربني  �صلحة من ال�صودان نظرا لأ فلي�س م�صتغربا اأن يكون م�صدر الأ

�صلحة.  طراف ما يزيد على مليار دولر اأمريكى من الأ  جلبت جميع الأ
16

اأهليتني فى جنوب ال�صودان

والواقع اأن الوليات املتحدة وحدها قد حولت ما يقرب من مليار دولر اأمريكى فى ال�صبعينيات 

. و ما بني �001 و ��00 باعت اململكة املتحدة لل�صودان اأ�صلحة 
17

 )HRW,1998( والثمانينيات

بلغت قيمتها  515 األف جنيه ا�صرتلينى )ما يعادل اأكرث من مليون  دولر اأمريكى(. وكانت حواىل 

.)Milmo and Holt, 2006(80 فى املائة منها موؤلفة من قنابل وقنابل يدوية وذخائر واألغام

�صلحة طريقها اإىل قوات غري نظامية وعميلة فى اجلنوب. وي�صتمل جدول  و قد وجد كثري من هذه الأ

هى  ال�صودان  جنوب  فى  املوجودة  وغندية  الأ املجموعات  واإحدى  النمطية.  �صلحة  الأ على   1 رقم 

جي�س الرب للمقاومة، والتى تلقت منذ عام 1994 اأ�صلحة �صغرية، ا�صتملت على بنادق كال�صينكوف 

ر�صا�صة  ومدافع  للطائرات  م�صادة  ومدافع  الهاون  ومدافع  الرتداد  عدمية  والبنادق  وم�صتقاتها 

�صلحة التى حولتها حكومة  وبنادق لكافة ال�صتخدامات. )IRIN, 2006a(. و ت�صري التقديرات اأن الأ

ال�صودان  حكومة  �صاندت  وقد   )Bevan, 2006( لف.  الآ ع�رشات  بلغت  الرب  جي�س  اإىل  ال�صودان 

جماعات م�صلحة وكيانات اأخرى فى اجلنوب، مبا فى ذلك قوات الدفاع ال�صعبى وميلي�صيات مورىل 

بي�س« وهو ميلي�صيا قبلية قوامها �صباب  القبلية وجمموعات مدنية م�صلحة خمتلفة  و »اجلي�س الأ

 18
قبيلة النوير. 

ال�صودان، حت�صل على  ال�صعبى لتحرير  ال�صودان، ل�صيما اجلي�س  القوات املعار�صة حلكومة  وكانت 

�صلحة من جهات اأخرى. فوفقا لتقرير من منظمة Human Rights Watch  قائم على بحث  الأ

ا�صتغرق عامني فى اأواخر الت�صعينيات، جمع املتمردون ال�صالح بطريقة مبا�رشة وغري مبا�رشة من 
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اإريرتيا واإثيوبيا  واأوغندا واأي�صا من ا�صتباكاتهم بالقوات امل�صلحة ال�صودانية وقوات الدفاع ال�صعبى 

�صلحة امل�صتوىل عليها فى  وامليلي�صيات العاملة فى اجلنوب املدعومة من احلكومة. وقد �صملت الأ

ال�صنع  واأ�صلحة ثقيلة مثل دبابات رو�صية  اأ�صلحة خفيفة   ال�صودانية  القوات امل�صلحة  املعارك مع 

)HRW,1998(. كما �صحنت اأوغندا اأ�صلحة اإىل اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، و�صمحت له بتدريب 

خر اأعارته جنودا ملحاربة القوات امل�صلحة ال�صودانية  وغندية، ومن حني لآ را�صى الأ مقاتليه فى الأ

�صلحة املتجهة اإىل  )Bevan, 2006(. وفى عدة منا�صبات مت ا�صتخدام اأوغندا كمعرب لنقل �صحنات الأ

اجلي�س  ال�صعبى لتحرير ال�صودان و التى �صمت اأكرث من مائة �صندوق من الذخرية فى متوز/ يوليو 

.) HRW, 1998 ( 1997، و�صندوقا واحدا يحتوى على قنابل يدوية تطلق بال�صواريخ

اأنه ن�صال للتحرر  اأجل ما اعتقدوا  ال�صالح للقتال من  التمرد املدنيني على حمل   وقد �صجع قادة 

ال�صعبية  احلركة  بني  ال�صامل  ال�صالم  اتفاق  توقيع  بعد  وحتى   
19

قمعى. اإ�صالمى  عربى  نظام  �صد 

لتحرير ال�صودان )وهى اجلناح ال�صيا�صى للجي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان( واحلكومة ال�صودانية فى  

�صلحة مازال وا�صع النت�صار ) انظر جدول � (. وقد وجدت  كانون الثانى/ يناير �005 فاإن حمل الأ

عدد من  �صئل  وعندما  النت�صار.  وا�صع  ال�صالح  اأن حمل   �006 �صنة  اأواخر  فى  امليدانية  الزيارات 

املدنيني اأ�صاروا اإىل اأن ال�رشاع وحمل ال�صالح �صوف ي�صتمران اإىل ما بعد ال�صتفتاء املن�صو�س عليه 

�0
فى اتفاق ال�صالم ال�صامل ب�صاأن انف�صال جنوب ال�صودان.

طراف لنزع �صالح املقاتلني فى  ن اأى جهود قومية اأو ثنائية اأو متعددة الأ ومل تكن هناك حتى الآ

ولية غرب ال�صتوائية واإعادة دجمهم. ورغم اأن نزع �صالح اجلماعات امل�صلحة وت�رشيحهم واإعادة 

دجمهم ميثل عن�رشا اأ�صا�صيا فى  اتفاق ال�صالم ال�صامل.

طفال امللتحقني بهذه اجلماعات.  فاإنه ل يزال عليه اأن يذهب اإىل اأبعد من جمرد ت�رشيح الن�صاء والأ

مم املتحدة وحدات لنزع  ال�صالح والت�رشيح واإعادة الدمج فى �صبع  ومع نهاية عام �006، كان لالأ

وليات جنوبية لي�س من �صمنها ولية غرب ال�صتوائية )UNMIS, 2006(. ومن املحتمل اأي�صا 

 
�1

اأن تكون للمناطق احلدودية اأولوية �صعيفة فى مبادرات نزع ال�صالح. 

ببيع  املدنيون  وكذلك  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  فى  واحلاليون  ال�صابقون  اجلنود  ويقوم 

 
��

�صواق املحلية، وينقلونها بني اآن واآخر اإىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية. �صلحة ال�صغرية فى الأ الأ

حد امل�صادر، فقد باع اأع�صاء فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأ�صلحة فى ولية غرب  فوفقا لأ

  ومع هذا فاإن كل من هذه التقارير 
��

ال�صتوائية فى الن�صف الثانى من عام �005 واأوائل �006. 

معنية بال�صحنات ال�صغرية. وقد زعموا اأن �صابطا �صابقا فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان نقل 

هذا  �صارك  وقد   .�00�  -  �000 الفرتة  فى  اآبا  اإىل  ال�صودان  من  خفيفة  واأ�صلحة  �صغرية  اأ�صلحة 
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ال�صابط، الذى كان يعمل مع ثالثني رجال اأو اأكرث، فى �صحنات �صغرية النطاق موؤلفة فى العادة من 

 
�4

اأقل من 50 قطعة �صالح.

�صواق املحلية، حيث يتم التعامل بني مواطنى ال�صودان  �صلحة هى الأ ماكن �صيوعا لبيع الأ اإن اأكرث الأ

احلدود  على  باى  نابيا  ت�صمل  �صواق  الأ وهذه   .)� جدول  )انظر  الدميوقراطية  الكونغو  وجمهورية 

مع جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى يامبيو؛ وايزو على احلدود مع جمهورية اأفريقيا الو�صطى 

وبالقرب من حدود جمهورية الكونغو الدميواقراطية مع ولية غرب ال�صتوائية؛ واآبا قرب احلدود 

  بالقرب من اآبا واحلدود ال�صودانية، وموروبو فى ولية 
�5

ال�صودانية فى هوت اأوليه وقاعدة كنجيزى.

بحر اجلبل فى ال�صودان؛ ووات�صا واإيزيرو )جمهورية الكونغو الدميوقراطية ( وفى اأق�صى اجلنوب فى 

.  ويعتمد �صعر البيع على الطلب. ووفقا مل�صادر خمتلفة يباع Ak-47 فى 
�6

اأريوارا فى اإقليم اأرو

اآبا مقابل 10- �1 دولرا اأمريكيا مقارنة بع�رشين دولرا اأمريكيا لنف�س ال�صالح فى ال�صوق ال�صوداء 

. اأما فى نابيا باى على اجلانب ال�صودانى من 
�7

)Lewis,2006( فى اإيتورى فى جنوب هوت اأوليه

احلدود فاإن Ak-47 اأواأ�صباهه يباع مقابل 15 اإىل �0 دولرا اأمريكيا فى حني اأن ثمن �صندوق 

 .
�8

�صغري من الذخرية يقدر بع�رشة دولرات اأمريكية 

وفى حني اأنه مل يكن ممكنا التحقق من التقارير ب�صاأن معظم هذه املواقع، فقد اأكدت املعلومات اأن 

�صلحة ال�صغرية كانت تباع بانتظام فى نابيا باى فى �صوقها املحلى الذى يعقد يوم ال�صبت رغم  الأ

 .
�9

�صلحة )انظر اأدناه( اأن هذا كان يتم �رشا منذ اآب / اأغ�صط�س �006 ب�صبب القب�س على بائعى الأ

اجلدول رقم 1 

�صلحة المنقولة من حكومة ال�صودان اإلى جنوب ال�صودان مختارات من الأ

AK -42 واأنواعها

)B10 و  SPG – 9 kopye بنادق عدمية الرتداد )طراز

مدافع هاون

مدافع م�صادة للطائرات عيار12.7 مم

مدافع اأر. بى. جى )قنابل يدوية تطلق بال�صواريخ(

غرا�س العامة. مدافع ر�صا�صة لالأ

طبنجات  )غري حمددة النوع (

)2oo6a (  IRIN :امل�سدر
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وينقل املدنيون ال�صودانيون اأ�صلحة جنود اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأو املتمردين ال�صابقني 

�صا�صية للنقل هى  اإىل ال�صوق. بيد اأن العدد املباع مل يكن كبريا اأبدا. وكما جاء اآنفا فاإن الو�صائل الأ

الدراجات النارية و الهوائية.

الطلب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية

الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  حدود  من  الغربى  اجلزء  طول  على  �صلحة  الأ جتارة  نطاق  يت�صم 

الطلب على  اأن  درا�صة حديثة  احلدود. وتبني  والطلب فى مناطق  للعر�س  انعكا�س  باأنه  وال�صودان 

 Atword,Glatz and )انظر  ال�صغرية  �صلحة  الأ �صوق  حركية  من  حا�صما  جانبا  ميثل  ال�صالح 

خذ  �صلحة من ناحية العر�س كثريا ما تغفل الأ muggah 2006(. فطريقة تناول معاجلة تهريب الأ
�صلحة. ففى دجنو، حيث حتليل جانب العر�س معرقل للغاية، فاإن  فى العتبار ال�صبب فى جتارة الأ

ال�صلحة  انخفا�س م�صتوى جتارة  لفهم  اأمر �رشورى  ال�صغرية  �صلحة  الأ وراء حيازة  الدافع  اإدراك 

ال�صغرية فى املنطقة.

زاندى ي�صتعملون البنادق اأ�صا�صا  هناك ثالثة جوانب جديرة بالذكر للطلب فى املنطقة. اأولها، اأن الأ

اأن  املحتمل  ومن  الذخرية.  اأو  �صلحة  لالأ ثابتا  تدفقا  يتطلب  ل  وهو  املحلية،  احليوانات  �صيد  فى 

زاندى لديهم �صبل للح�صول على  املعرو�س لديهم من ال�صالح يكفى بالفعل لهذا الغر�س. وكان الأ

التا�صع  القرن  ثمانينيات  فى  لبالدهم  الثانى  ليوبولد  امللك  ا�صتعمار  قبل  حتى  النارية  �صلحة  الأ

ع�رش. فقد كانوا يح�صلون على البنادق من التجار العرب �صنة 1870، ووفقا للروايات كان ملوك 

اجلدول رقم � 

الكونغو  بجمهورية  دونجو  فى  ر�صدها  تم  التى  ال�صغيرة  �صلحة  الأ

الديموقراطية، ومحلية يامبيو فى جنوب ال�صودان

✝
كال�صينكوف  وم�صتقاته 

FN-FAL اأ�صلحة

G3 بنادق

بنادق ىل اآند اأنفيلد

�صلحة التى مت ر�صدها كانت من اأنواع الكال�صينكوف معظم الأ
 ✝ 

امل�سدر: مالحظة ومقابالت �صخ�صية.
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 اجلدول رقم �

اأ�صواق ال�صلح المحتملة فى منطقة الحدود بين جمهورية الكونغو 

الديموقراطية وال�صودان

قليم /الوليةال�صوق/ املدينة البلدالإ

قليم ال�رشقىاريوارا جمهورية الكونغو الدميوقراطيةالإ

ال�صودانغرب ال�صتوائيةايزو

قليم ال�رشقىايزيرو جمهورية الكونغو الدميوقراطيةالإ

قليم ال�رشقىقاعدة كنجيزى جمهورية الكونغو الدميوقراطيةالإ

ال�صودانبحر اجلبلموروبو

)1(
قليم ال�رشقىنابيا باى  ال�صودان / جمهورية الكونغوغرب ال�صتوائية/ الإ

قليم ال�رشقىوات�صا جمهورية الكونغو الدميوقراطيةالإ

يقع �صوق نابيا باى فى املنطقة احلدودية بني الكونغو وال�صودان 

امل�سدر: املالحظة ومقابالت �صخ�صية.

�صلحة وجمموعات م�صلحة على احلدود بني جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�صودان جتار فى الأ الإ

Marks A Border in Name Only: Arms Trafficking and Armed Groups at the DRC-Sudan Border 21

Table 3 
Suspected arms markets in the DRC-Sudan border area

Market/town  Province/state Country

Ariwara Orientale DRC

Ezo Western Equatoria Sudan

Isiro Orientale DRC

Kengezi-Base Orientale DRC

Morobo Bahr al Jebel Sudan

Nabia Pay† Western Equatoria/
Orientale

Sudan/DRC

Watsa Orientale DRC

†Nabia Pay market is on the border between South Sudan and DRC.

Sources: Observation and interviews

AK-47 derivatives collected through national army disarmament activities, Duru, DRC.

© J. Marks



Small Arms Survey HSBA Working Paper 4     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 4 لـ�         ����      م�صح الأ

زاندى فى اأواخر القرن 19 واأوائل القرن �0 ميتلكون مئات البنادق ح�صلوا على بع�صها اأثناء  الأ

�صلحة النارية هو  زاندى لالأ همية التى يوليها الأ املعارك مع اجلنود البلجيكيني – والدليل على الأ

اأن الكلمات املقابلة للبندقية والبارود وفرقة البنادق كانت موجودة فى لغتهم فى ذلك الوقت انظر 

زاندى مندجمة جيدا فى  )Evans –Pritchard,1971(. واليوم ورغم اأن طرق ال�صيد اخلا�صة بالأ

ب  �صلحة ال�صغرية، ويورثها الأ �صلحة. وقليال ما ت�صتخدم الأ ثقافتهم، فاإنها ل تولد طلبا كبريا على الأ

  .
)�0(

لبنه

هلية  �صلحة فى هوت اأوليه كما فعلت احلرب الأ ثانيا، مل تخلق احلرب الكونغولية نف�س الطلب على الأ

هلية ال�صودانية الثانية عباأت جماعات كبرية من املدنيني الذين مت  فى جنوب ال�صودان. فاحلرب الأ

ت�صجيعهم على حمل ال�صالح على اأ�ص�س اأيديولوجية ودفاعية. وعلى النقي�س من ذلك، فاإن ال�رشاع 

��00 حركته الفر�صة املالية بقدر ما حركته املظامل، ومل يلعب  الكونغوىل الذى انتهى فى عام 

هلية تاأثريا كبريا على اإقليم دوجنو �صوى  املدنيون فى هوت اأوليه فيه دورا كبريا. ومل توؤثر احلرب الأ

فى عامى 1998، 1999- عندما حارب التجمع الكونغوىل من اأجل الدميوقراطية  لل�صيطرة على 

املنطقة. ومنذ ذلك احلني ظلت املنطقة فى املحيط اخلارجى لل�رشاع. وقد تركزت احلرب الكونغولية 

فى مقاطعتى ايتورى وكيفو اإىل ال�رشق من اإقليم دجنو، وكاتاجنا فى اجلنوب ال�رشقى ـ وقد ن�صاأ 

)�1( 
�صلحة من هناك ولي�س من هوت اأوليه الطلب على الأ

ثالثا، اإن املبادرات غري الر�صمية للجي�س الكونغوىل لنزع ال�صالح جعلت املدنيني ينفرون من حمل 

�صلحة النارية فى دوجنو. وعندما عادت فرقة املحمية التابعة للجي�س اإىل املنطقة  اأى نوع من الأ

فى ��00، عملت على اإعادة فر�س �صيطرتها عن طريق نزع �صالح املدنيني بالقوة وتعذيب قائد 

ل  التى  النارية  �صلحة  الأ بحمل  ر�صميا  للمدنيني  و�صمح   .
)��(

املحلية النف�س  عن  الدفاع  ميلي�صيات 

خرى. وفى متوز /يوليو و اآب/ اأغ�صط�س  �صلحة الأ ت�صتخدم للقتال، ولكن اجلي�س �صادر كل اأنواع الأ

90كلم حول دورو م�صتقات  دائرة ن�صف قطرها  التى جمعت من  النارية  �صلحة  الأ �صملت   ،�006

اأن  اإل  املحليني،  ال�صكان  احلملة  اأخ�صعت  وقد   
)��(

�صيد. وبنادق   G3 وبنادق   AK-37 الر�صا�س 

�006 كانت  �صنة  اأغ�صط�س  اآب/  للبنادق. وبحلول  امتالك املدنيني  ت�صتاأ�صل  تكتيكات اجلي�س مل 

جماعة الدفاع املحلى قد تداعت حتت وطاأة برنامج اجلي�س فى نزع ال�صالح، والتخويف والتعذيب، 

�صلحة بني  �صاءات املزمنة �صد ال�صكان املحليني فى اإقليم دوجنو قد حتيى الطلب على الأ اإل اأن الإ

املدنيني ) انظر جدول 4 للح�صول على نظرة عامة موجزة عن القوى املحركة للطلب(. وفى الواقع 

املحلى  الدفاع  قوة  تاأ�صي�س  اأعادوا  يكونون  قد  املنطقة  فى  املدنيني  اأن  احلديثة  التقارير  تزعم 

 .
)�4(

حلماية اأنف�صهم من اجلي�س 
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وعلى النقي�س من هذا، فاإن مبادرات ال�صيطرة على البنادق املحلية فى حملية يامبيو فى جنوب 

من ال�صودانية القب�س على  �صلحة ال�صغرية هناك. وعندما األقت قوات الأ ال�صودان مل توقف مبيعات الأ

مدنيني لبيعهم اأ�صلحة فى �صوق نابيا باى فى �8 متوز / يوليو �صنة �006، ا�صتكى املدنيون من 

اأن القب�س كان موجها اإىل البائعني الذين - ح�صبما زعموا - كانوا و�صطاء اأبرياء لبائعى ال�صالح 

)�5(
احلقيقيني. وبعد ذلك بيوم اأطلق �رشاح املحتجزين بدون اتهام.

 اجلدول رقم 4

القوى المحركة للطلب فى اإقليم دونجو، جمهورية الكونغو الديموقراطية

الطلب فى دونجو،  جمهورية 

الكونغو الديموقراطية 
المورد )الموردون(الم�صترى )الم�صترون(

زاندى(ال�صيد اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، مدنيون )ل�صيما من الأ

القوات امل�صلحة جلمهورية 

الكونغو الدميوقراطية، املدنيون  

)جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

وال�صودان(

مدنيون؛ �صيادون مت�ص�صللون ال�صيد غري امل�رشوع

حمرتفون وتقليديون

اأطراف ليبية وت�صادية وكنغولية 

و�صودانية

مدنيون، مقاتلون �صابقون مدنيونالدفاع عن النف�س

)جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

واحتمال من ال�صودان(

مقاتلون متمردون )اجلي�س اأن�صطة التمرد +

ال�صعبى لتحرير ال�صودان، 

حركة حترير الكونغو، التجمع 

الكونغوىل من اأجل الدميوقراطية 

– جوما، القوات امل�صلحة لل�صعب 
الكونغوىل(

حركة حترير الكونغو، التجمع 

الكونغوىل من اأجل الدميوقراطية 

– جوما، القوات امل�صلحة لل�صعب 
الكونغوىل، اجلي�س ال�صعبى 

لتحرير ال�صودان

مالحظات:

+ كان الطلب على ال�صالح ب�صبب التمرد موجودا ب�صورة اأ�صا�صية اأثناء املعارك فى اإقليم دوجنو فى اأواخر عام 1998. 

ولي�س من الوا�صح ما اإذا كان هذا الطلب �صوف ي�صتمر. 

�صلحة عن رغبة والتى �رشقت خمزوناتها اأو �صبطت.  طراف الفاعلة التى كانت تقوم بتوريد الأ )اأ( ي�صمل هوؤلء الأ

)ب( هذا هو ال�صم ال�صابق لال�صم احلاىل وهو القوات امل�صلحة جلمهورية الكونغو الدميوقراطية 

  Human Rights Watch )1999( امل�سدر: مقابالت �صخ�صية، منظمة
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رابعا: الجماعات الم�صلحة على طول الحدود 

اإن قلة �صلطة احلكومة على طول احلدود بني ال�صودان وجمهورية الكونغوالدميوقراطية حتد من كمية 

�صلحة فى املنطقة. وبدون  املعلومات التى ميكن التو�صل اإليها عن العر�س والطلب اخلا�صني بالأ

ت�صهل  التى  التجارية  الجتماعية  ال�صبكات  خريطة  ر�صم  امل�صتحيل  من  فاإنه  وا�صع،  ميدانى  عمل 

�صلحة فى اأرا�صى دوجنو ولية غرب ال�صتوائية، حيث ينتقل النا�س ب�صهولة بدون اأن يتم  جتارة الأ

اأن ي�صاعد فى  اكت�صافهم. ومع ذلك فاإن عمل تقدير لوجود اجلماعات امل�صلحة فى املنطقة ميكن 

ماكن التى خارج �صيطرة احلكومة متثل هذه اجلماعات عوامل مهمة لتداول  اإكمال ال�صورة. ففى الأ

�صلحة التى تاأتى اإىل ال�صوق.  �صلحة، ويلعبون دورا فى توريد الأ نهم يخلقون الطلب على الأ ال�صالح لأ

�صلحة املعرو�صة وعلى ثمنها. وتوؤثر هذه العوامل على اإمكانية توفر الأ

ومن بني اجلماعات امل�صلحة فى منطقة احلدود فاإن جماعة جي�س الرب هى اأ�صدها اإثارة للرعب. 

اأي�صا  يوؤثرون  ال�صيد  ول�صو�س  والرحل  املويورو  اأفراد  من  خرى  الأ امل�صلحة  العنا�رش  اأن  ورغم 

من املحلى، فاإنه ل توجد جماعة حتظى باهتمام اأكرث من جي�س الرب. وفى �صوء انعقاد  على الأ

املفاو�صات وانفراطها مرة بعد اأخرى مع هذه احلركة فى جوبا واخلطر الذى ميكن اأن ت�صببه اإذا  

هذه  على  اأ�صا�صا  يركز  اجلزء  هذا  فاإن  الكونغوليني،  املدنيني  �صد  عنيفة  حملة  ت�صن  اأن  اختارت 

 
)�6(

اجلماعة.

جي�ض الرب للمقاومة 

خرية  �سا�سية والوقائع الأ املعلومات الأ

وىل فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى �صنة �005، اإل اأن وجوده  مت ر�صد جي�س الرب للمرة الأ

وىل بع�س القواعد  فى جنوب ال�صودان يعود اإىل الت�صعينيات من القرن املا�صى عندما اأن�صاأ للمرة الأ

بدعم من حكومة ال�صودان )AP2006b; UNSC,2006C( فقد كان وجوده جزءا من �صفقة مع 

حكومة ال�صودان بعد هجماته فى اأوائل �صنة �199 واأواخر �صنة �Prunier, 2004( 199(. وكانت 

ح�صابات اخلرطوم ا�صرتاتيجية اأكرث منها عقائدية اأيديولوجية – فرغم اأن بع�س اأع�صاء جي�س الرب 
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ال�صعبية  الدفاع  اإزعاج قوة  اأهمية احلركة كانت فى قدرتها على  فاإن  �صالم،  الإ اإىل  التحول  ادعوا 

وغندية التى كانت فى ذلك الوقت ت�صاعد اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. وعندما مت توقيع اتفاق  الأ

ال�صالم ال�صامل فى كانون الثانى/ يناير �005، �صاد اعتقاد وا�صع باأن اخلرطوم قد اأنهت دعمها، 

ولكن عددا من امل�صادر تدعى اأن حكومة ال�صودان كانت تزوده باملعلومات املخابراتية واملعونة 

 .)ICG,2006b; Schomerus,2007(�006 عام  حتى  بها  باأ�س  ل  ملدة  وال�صالح  اللوج�صتية 

قرب  مواد  اأ�صقطت  ال�صودان  التابعة حلكومة  انتينوف  النقل من طراز  اأن طائرات  التقارير  وتزعم 

الدميوقراطية(  الكونغو  ( وجارامبا )جمهورية  ال�صودان  ) جنوب  ياى  الرب حول  مع�صكرات جي�س 

 Africa( �006 فى اأواخر �صنة �005 واأوائل �صنة )وعلى طول طريق جوباـ توريت ) جنوب ال�صودان

  )confidential, 2005, Africa confidential 2006a; ICG,2006, Schomeris, 2007

مال فى �صالم دائم فى ال�صودان اإل اأن جي�س الرب ا�صتمر فى  ورغم اأن اتفاق ال�صالم ال�صامل اأحيى الأ

زعزعة ال�صتقرار فى مناطق جنوب ال�صودان فى �006,�007. وفى اأيلول/ �صبتمرب �005، عرب 

مقاتلو جي�س الرب النيل من ولية �رشق ال�صتوائية فى اجتاه ولية غرب ال�صتوائية وبحر اجلبل 

مو�صعني تواجد اجلماعة وراء جمال نفوذها العادى ) ICG, 2006b (. وتبع ذلك ع�رشات الهجمات 

ن�صانية ومواقع قوات دفاع ال�صعب  فى مناطق غرب النيل �صملت هجمات �صد موظفى املعونات الإ

من  الكثري  هدف  وكان   .)Africa confidential, 2005(ال�صتوائية غرب  ولية  فى  وغندى  الأ

العمليات احل�صول على الطعام من القرى غري املحمية ولكنها ا�صتهدفت املدنيني اأي�صا، مما دفع 

واأ�صافت   .)Refugees International, 2006( الهروب  اإىل  ال�صتوائية  النا�س فى ولية غرب 

مان فى الولية، حيث كانت املناو�صات العرقية بني الدينكا  هذه ال�رشبات م�صتوى اأكرث من عدم الأ

�005، حيث كانت جماعات م�صلحة اأخرى بحلول  اأواخر  زاندى قد هزت عدة مدن وقرى فى  والأ

�8
عام �006 تقوم بتنفيذ هجمات م�صابهة للهجمات املن�صوبة اإىل جي�س الرب. 

اآثارها على ولية غرب ال�صتوائية كان نائب رئي�س حكومة  الهجمات تفر�س  وبينما كانت هذه 

التو�صط  ، يحاول 
)�9(

الت�صعينيات الرب فى  الذى كان على �صلة بجي�س  ال�صودان ريك م�صار،  جنوب 

وغندية وجي�س الرب فقد اأثمرت جهوده فى منت�صف ني�صان/ اأبريل، عندما وافق  بني احلكومة الأ

 African( اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وجي�س الرب على وقف الهجمات �صد بع�صهما البع�س

.)Confidential, 2006a

كان وجود جي�س الرب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية اأقل ر�صوخا. فقد اأفادت اأوىل التقارير 
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باأن جمموعة من �00-�50 من مقاتلى جي�س الرب يقودهم فن�صنت اأوتى، القائد الثانى للجماعة، 

 )Radio �005 عربت اإىل داخل جمهورية الكونغو الدميوقراطية من ال�صودان فى 18 اأيلول/ �صبتمرب

التاليني، ذكرت  ال�صهرين  )Okapi, 2005 C; Christian Sciene Monitor, 2005 وخالل 

ن اإحدى جماعات جي�س الرب دخلت جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى ال�صمال ال�رشقى 
التقارير اأ

قرب اآبا وقاعدة كنجيزى، بينما قامت جمموعة اأخرى بالتوغل اأكرث اإىل الغرب داخل اإقليم دوجنو 

الغارات مفهومة  . وكانت هذه 
)40(

الوطنية فى جارامبا الطبيعية  الغرب و�صمال غرب املحمية  فى 

ال�صعبى  اجلي�س  امل�صرتكة بني  الناجحة  العمليات  وتزايد  ال�صودان  الدعم من حكومة  نق�س  ب�صبب 

وغنديني �صد جي�س الرب. وفى بحثها عن غطاء، وجدت اجلماعة فى الغابات  لتحرير ال�صودان والأ

اخل�رشاء الكثيفة فى �صمال جمهورية الكونغو الدميوقراطية اأماكن جذابة.

ية جماعة جي�س  ومع هذا، مل تكن جمهورية الكونغو الدميوقراطية ملجاأ لهم. ففى خالل اأيام من روؤ

الرب هناك هدد رئي�س اأوغندا يويرى مو�صيفينى بن�رش جنود قوات دفاع �صعب اأوغندا ل�صتئ�صال 

ول/ اأكتوبر �005 وحدات كوماندوز  ول من ت�رشين الأ �صبوع الأ �صاأفة اجلماعة. وقد و�صلت فى الأ

 Radio Okapi,( من جمهورية الكونغو الدميوقراطية مكونة من �00 جندى اإىل اأقليم اأرو واآبا

ول/  الأ كانون  فى  اأوتى  فن�صنت  اأطلقه  الذى  النداء  ورغم   .)2005 b; Radio Okapi, 2005a

مم  الأ لبعثة  التابعة  اخلا�صة  اجلواتيمالية  القوات  فريقا من  فاإن  �صالم  جراء حمادثات  لإ دي�صمرب 

 AFP,( �006 املتحدة فى الكونغو قامت بحمالت فى حممية جارامبا فى يناير /كانون الثانى

�رشى من جنود جي�س الرب احلياة فى جارامبا باأنها �صعبة  حتى بالن�صبة  2006a(. وقد و�صف الأ

دغال بعد 19 �صنة. فقد كان هوؤلء املجندون وامل�صهورون  جلماعة متمردة اعتادت على حياة الأ

�صجار اأثناء النهار وي�صافرون ليال، ويتغذون على فاكهة الغابة عندما  ب�رشعة احلركة ينامون فى الأ

كرث ا�صتقرارا يبدو اأن مقاتلى   وفى املناطق الأ
)41(

 .)Xinhua, 2006; ICG,2004( ل يتوافر ال�صيد

جي�س الرب كانوا يزرعون املحا�صيل، ولكنهم اأي�صا كانوا ي�رشقون املا�صية واحلبوب وغريها من 

.
 )4�(

 .)African Confidential, 2005( .املنتجات من ال�صكان املحليني

ولقد و�صلت التوترات ب�صاأن تواجد جي�س الرب اإىل ذروتها فى �� كانون الثانى/ يناير �006. فبعد 

17 يوما من ال�صري فى حممية جرامبا الوطنية للقب�س على فن�صنت اأوتى وقعت القوة اجلواتيمالية 

اأوتى  مع  خمتبئني  الرب  جي�س  من   رجل  مئتى  من  جمموعة  نريان  حتت  رجال   70 من  املكونة 

)Rosenberg, 2006(. وفى معركة معدة �صلفا ومع تاأخر الدعم مات ثمانية جنود جواتيماليون 
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مم املتحدة قد ماتوا بنريان �صديقة  وجرح خم�صة. وعلى الرغم من اأنه مل يت�صح ما اإذا كان جنود الأ

مم املتحدة األغت عملياتها  اأو بنريان العدو، )UNSC, 2006 C; radio Okapi, 2006C(، فاإن الأ

 UPI, 2006; Rosenberg,( اآبا   اإىل فريق مراقبة ع�صكرى فى  فى جارامبا وخف�صت تواجدها 

2006(. وبدل من الن�صحاب من جارامبا، فاإن جي�س الرب زاد من تواجده بعد املعركة. وبعد الهزمية 

بب�صعة اأيام دخل رئي�س جي�س الرب جوزيف كونى جارامبا مع جمموعة من اجلنود لالن�صمام اإىل 

  )AFP, 2006a(، ومنذ ذلك احلني غري جي�س 
)4�(

اأوتى قرب نهر اأكا �صمال غرب حممية جارامبا 

الرب مواقعه بني مناطق الغابات فى ولية غرب ال�صتوائية فى �صمال حممية جارامبا، ومنطقة 

 .
)44(

�صواق املحلية يتهم جهارا فى الأ دورو فى اإقليم دوجنو واأمكن روؤ

وقد اأغ�صب التواجد امل�صتمر جلي�س الرب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية حكومة اأوغندا. ولقلة 

من للقيام بالتدخل ع�صكريا م�صرية اإىل اأن بعثة  ثقتها فى الدبلوما�صية، فاإنها �صغطت على جمل�س الأ

مم املتحدة فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية مل تكن فعالة )UNSC, 2006c(. وفى ني�صان/ الأ

اأبريل �006 مت ر�صد 1�0 جنديا اأوغنديا قرب اآبا بالقرب من احلدود مع ولية غرب ال�صتوائية 

.
)45(

)AFP, 2006b( حيث جرت مناو�صات بينهم وبني جنود جمهورية الكونغو الدميوقراطية

الدميوقراطية فاإن مبادرات جنوب  الكونغو  اأوغندا وجمهورية  التوترات بني حكومة  وبالرغم من 

ال�صودان اأتاحت خيارات اأخرى حلل م�صكلة جي�س الرب. فقد عر�صت حكومة جنوب ال�صودان ثالثة 

وغندية وقبول و�صاطة  الأ الدخول فى مباحثات �صالم مع احلكومة  اإما  الرب:  خيارات على جي�س 

 Allio,( جنوب ال�صودان؛ اأو ترك جنوب ال�صودان؛ اأو البقاء ومعاناة نتائج ذلك من هجمات اأخرى

وفى اآيار / مايو �006، وافق جي�س الرب على التفاو�س مع اأوغندا، وقد ا�صتجاب ريك 
 )46( 

)2006a

م�صار لذلك مبنح جي�س الرب �0 األف دولر نقدا، واإمدادات غذائية وتاأكيدات مبعونة منتظمة فى 

 وبعد بع�س التاأخري، بداأت املحادثات بني الطرفني فى جوبا فى 14 
)47(

.)AFP, 2006a( امل�صتقبل

عمال العدوانية،  متوز/ يوليه �006. وبعد ذلك باأكرث قليال من �صهر وّقع اجلانبان اتفاقا بوقف الأ

 Agreement( .وقد اقت�صى ذلك جتميع كل حماربى جي�س الرب فى مع�صكرين فى جنوب ال�صودان

)on Cessation a Hostlities, 2006

وفيما بعد ت�صببت مطالب جي�س الرب بتغيري الو�صيط ونقل مكان املباحثات فى توقف املفاو�صات. 

وف�صل وقف اإطالق النار فى �8 �صباط/فرباير �007 بدون اأى التزامات وو�صط ادعاءات بحدوث 
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من  التاأكد  عدم  مع  اأبريل  ني�صان/   �6 فى  جوبا  فى  املباحثات  طراف  الأ وا�صتاأنفت  انتهاكات. 

ن عن »جماعة جي�س الرب فى ال�صودان«، وهى فرع من جي�س الرب  نتيجتها. ويتحدث املراقبون الآ

 AfricanConfidential, 2006b;( الرب  جلي�س  الوح�صية  التكتيكات  تقلد  اأخرى  جماعة  اأو 

                                    .)Schomerus, 2007

قوة جي�ض الرب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية.

بحلول اأيلول/ �صبتمرب �006 كان جي�س الرب فى حالة �صعف كقوة حماربة. وفى حني اأن �صفوفه 

كانت قد ت�صخمت اإىل اأكرث من �000 رجل فى Prunier, 2004( 1994(، فاإن املعتقد اأن اأع�صاءه 

بداية  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  فى  منهم   400 من  اأقل  بوجود  باملئات،  يعدون  احلاليني 

مم املتحدة فى حزيران/ يونيه �006، اأن اجلماعة مل تعد   واأعلنت الأ
)48(

من اآب/ اأغ�صط�س �006.

اإذ اأ�رش كلمنت  قوة حربية يعتد بها )UNSC, 2006c(. ومع ذلك فاإن هذا التقدير مو�صع جدل. 

وانى، واىل بحر اجلبل فى �005-�006 على اأن جي�س الرب ميتلك حتت قيادته ما بني 1�00 اإىل 

لف، م�صرية اإىل تقدير  زمات الدولية اأن قوة اجلي�س قد تكون بالآ 1500 رجل. كذلك توؤكد جماعة الأ

 ICG,( طفال كتابعني للمع�صكر عدده من �000 اإىل �500 جندى مع عدد م�صاو من الن�صاء والأ

.)2006b

والوا�صح اأن جي�س الرب مازال جيد التجهيز. ويدعى �صهود اأن جنود جي�س الرب من الرجال والن�صاء 

وغندية كان كل فرد منهم يحمل اأكرث من  الذين ميرون خالل دورو وفارادجى بالقرب من احلدود الأ

حد املحللني  �صالح �صغري، مبا فيه املدافع الر�صا�صة واأنواع من AK-47 و اآر. بى. جيه. وطبقا لأ

الر�صا�صة  RPK/81 من املدافع  غرا�س وطراز  اأ�صلحة جي�س الرب مدافع ر�صا�صة متعددة الأ ت�صم 

.)Bevan, 2006( ومدافع هاون عيار 60مم B-10 ،اخلفيفة

 �006 اآب  اأغ�صط�س/  اأكرث ت�صتتا. ففى  اأ�صبح  الرب، فقد  جمالية جلي�س  القوة الإ وب�صبب انخفا�س 

وفى  ال�رشقية.  اأوغندا  اإىل حدود  ـ متجهتني  من�صقتان  ـ رمبا  اآبا وجرامبا جمموعتان  من  خرجت 

متر  فرعية  جمموعات  ثالث  اأو  جمموعتني  من  مكونة  جمموعة  �صوهدت  اأغ�صط�س،  اآب/  منت�صف 

 .
)49(

فارادجى فورانى وكوبول قرب  الدميوقراطية هما  الكونغو  قريتني فى جمهورية  بالقرب من 

مم املتحدة فى الكونغو اجلزم باأنهم من جي�س الرب، ولكن القرويني وال�صلطات  ومل ت�صتطع بعثة الأ

زياء املميزة للجماعة و�صعورهم على هيئة �صفائر طويلة، التى  املحلية قالوا اإنهم كانوا يرتدون الأ

 .
)50(

متيز اجلماعة اأي�صا، وكانوا يتكلمون اللغات املحلية ب�صكل �صيئ، ورمبا بلغ عددهم �00 فرد 

وقد حارب اأقل من 100 جندى من هذه اجلماعة اجلي�س الكونغوىل فى �5 اآب/ اأغ�صط�س فى اأمريى 
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ـ وكانت النتيجة موت  وغندية  50 كم غرب احلدود الأ ـ �صمال ماهاجى وعلى بعد حواىل  وكو�صو 

الوحدات  تلقت  املعركة عندما  وانتهت   
)51(

 .)Radio Okapi, 2006b( الرب  مقاتلى جي�س  اأحد 

. وفى نف�س الوقت فاإن جماعة من 
)5�(

اأنباء الهدنة التى كانت �صتوقع فى اليوم التاىل الكونغولية 

املجموعة  اإىل  لالن�صمام  جنوبا  متجهة  ولكنها  النقطة،  هذه  �صماىل  فى  كانت  التى  الرب  جي�س 

وىل، دخلت فى مناو�صات مع القوات الكونغولية فى � اأو � اأيلول/ �صبتمرب، وكانت نتيجة ذلك  الأ

موت اأحد مقاتلى جي�س الرب وخطف ثالثة اأطفال )Allio, 2006b(. وفى تاريخ لحق تزعم تقارير 

�صحفية غري موؤكدة اأن قيادة جي�س الرب واأكرث من 400 مقاتل قد حتركوا منذ ذلك الوقت غربا اإىل 

ال�صودان  اأو  الدميوقراطية  الكونغو  لي�س فى جمهورية  اأوتى  واأن  الو�صطى  اأفريقيا  داخل جمهورية 

)5�(
.)Allio, 2007; Mugerwa and Sebikali, 2007; Muhumuza, 2007(

وبرغم ال�صمعة الوح�صية جلي�س الرب فاإن وجوده فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية مل ي�صكل تهديدا 

عداء ووعيها باأنها غري مرغوبة فاإنها  مبا�رشا. وحر�صا من احلركة على عدم اكت�صاب مزيد من الأ

جمهورية  اأو  املتحدة  مم  الأ جنود  مواجهة  اأو  الكونغوليني  املدنيني  مهاجمة  جتنب  على  حر�صت 

الكونغو الدميوقراطية. وات�صاقا مع هذا مل تكن هناك اأى تقارير موؤكدة عن هجمات �صد املدنيني 

الكونغوليني ابتداء من اأيلول/ �صبتمرب �006. اأما النتهاكات املبلغ عنها واملن�صوبة اإىل جي�س الرب 

 .
)54(

فى الكونغو فقد اقت�رشت كلها تقريبا على ال�صلب وال�رشقة وال�صكن بالقوة فى م�صاكن املدنيني

كما يزعم الكونغوليون اأن جي�س الرب يتجنب ا�صتخدامهم كحمالني ويف�صل اأ�رش ال�صودانيني لهذا 

 .
)55(

العمل

تهديدا  الرب  يظل جي�س  املنهوبة،  امل�صاكن  عدد  وتزايد  مفاو�صات جوبا  ا�صتمرار  ومع  هذا،  ومع 

حمتمال لل�صكان املحليني. وكما جاء �صابقا فاإن املقاتلني املتمردين من جي�س الرب فى ماهاجى 

واأرو حاربوا اجلي�س الكونغوىل مرتني. اإن غياب قوة ع�صكرية كونغولية يعتمد عليها ي�صاعف من 

اخلطر املحتمل للجماعة على طول حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�صودان. وقد و�صعت 

وحدة كوماندوز خا�صة اأكرث تنظيما فى قاعدة فى اآبا بداية من اآب/ اأغ�صط�س �006، اإل اأن اجلنود 

الكونغوليني البالغ عددهم �50 فى اإقليم دوجنو تنتمى اإىل فرقة املحمية غري املندجمة فى اجلي�س، 

. وفى منطقة دورو فى 
)56(

اإىل ثكنات منف�صلة وتتكون من الكثري من املتمردين ال�صابقني وتفتقر 

منظمة  �صلب  بعمليات  يقومون  الكونغوليني  اجلنود  اأن  من  املدنيني  �صكاوى  تتكرر  دوجنو  اإقليم 

�صد ال�صكان. ولو اأن جي�س الرب ّغري اأ�صلوبه وا�صتهدف ال�صكان فاإن الكثريين ي�صكون فى ا�صتطاعة 

الع�صكريني الكونغوليني فى دوجنو الدفاع عنهم.
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خرى العنا�رص امل�سلحة الأ

اأقل  م�صاكل  ت�صبب  ولكنها  ال�صودانية،   - الكونغولية  احلدود  جتوب  اأخرى  م�صلحة  عنا�رش  هناك 

�صا�س ت�صكيلة مت�صيبة من  لل�صكان املحليني. واأهم ف�صيلني هما ال�صيادون املت�صللون وهم فى الأ

عدة جماعات؛ وجماعة املبورورو وهم من الرعويني الرحل.

الكونغو  ال�صودان وجمهورية  من  تاأتى  اأعداد �صغرية  فى  امل�صلحون  املت�صللون  ال�صيادون  ويعمل 

الدميوقراطية وليبيا وت�صاد، ويركزون عملياتهم على حممية جارامبا الوطنية حيث يقومون ب�صيد 

اأنيابها، وكذلك وحيد القرن  اأجل  خرى، وذلك من  فيال، �صمن ما ي�صطادونه من احليوانات الأ الأ

م�صاكل  اأى  وجود  املدنيون  يذكر  ول   
)57(

قرنه. اأجل  من  قيمته  ترتفع  الذى  ـ  جيدا  املراقب  النادر 

لهم مع املت�صللني، ولكن املوظفني فى جارامبا يعتربونهم اأكرب تهديد للحياة الربية فى املحمية 

وحرا�صها. ويت�صلح املت�صللون باأ�صلحة خفيفة وثقيلة ت�صم مدافع اأر. بى. جيه. ومدافع هاون واأنواع 

. ويقود اأكرث اجلماعة �صهرة مالزم �صابق فى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان 
)58(

من الكال�صينكوف

 وتقع قاعدة عملياته قرب فارادجى، ورجاله م�صلحون جيدا. وقد 
)59(

معروف فقط با�صم »مايكل«.

.
)60(

�صبق اأن هدد ال�صلطات املحلية، وقاد ا�صتباكات مميتة �صد حرا�س املحمية

18 دولة  �صل فولنى فى  الرعاة املنتمون لأ اأقل. ويتواجد هوؤلء  وت�صكل قبائل املبورورو خطرا 

 Survival,( اأفريقيا اأقطار فى غرب  اأفريقيا الو�صطى وعدة  اأفريقية ت�صمل الكامريون وجمهورية 

2006(. ويهاجرون اإىل ولية غرب ال�صتوائية واإقليم دوجنو اأثناء ف�صل اجلفاف ويحملون اأ�صحلة 

�صغرية حلماية ما�صيتهم. وي�صتبه فى اأنهم يقومون ب�صيد غري قانونى على نطاق �صيق، ويبيعون 

ال�صابقني فى  �صلحة مع احتمال ات�صالهم بجي�س الرب واملتمردين  التقليدية، ويهربون الأ دوية  الأ

. ويزعم البع�س اأن اأن�صطة املبورورو معروفة جيدا، ولكن ممار�صتهم لل�صيد غري 
)61( 

ايتورى واأوغندا

 .
)6�(

�صلحة مل يت�صن تاأكيدها امل�رشوع وجتارتهم املزعومة فى الأ
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خام�صا: الخاتمة

الكونغولية  احلدود  منطقة  فى  امل�صلحة  واجلماعات  احلدود  عرب  �صلحة  الأ جتارة  عن  البحث  هذا 

ماكن اخلارجة عن �صيطرة احلكومات، ولكنه  مناط امل�صهورة للتهريب فى الأ ال�صودانية يتفق مع الأ

يعر�س بع�س الكت�صافات غري املتوقعة. 

�صلحة ال�صغرية  ففى حني اأن احلدود املفتوحة وال�رشاعات التاريخية تخلق بيئات خ�صبة لتداول الأ

الكونغو  �صلحة عرب احلدود. وتوفر منطقة احلدود بني جمهورية  الأ لتهريب  بذاتها  تكفى  فاإنها ل 

�صلحة  الدميوقراطية مع ال�صودان خليطا من العنا�رش يجعلها، ظاهريا، مهياأة لتجارة رائجة فى الأ

ال�صغرية. وت�صمل هذه العنا�رش �صبكة من ال�صعاب غري املراقبة، ووجودا �صئيال للدولة اأو انعدامه، 

امل�صلح على جانبى احلدود. ومع  الكثيفة اخل�رشاء، وتاريخا حديثا لل�رشاع  الغابات  وغطاء من 

�صلحة حمدودا بني املجتمعات املحلية التى تعي�س فى املنطقة. وفى حني  ذلك يظل الطلب على الأ

هلية الثانية،  �صلحة ال�صغرية املتبقية من احلرب الأ اأن املجتمعات املحلية ال�صودانية مت�صبعة بالأ

�صلحة ال�صغرية �صئيلة لثالثة اأ�صباب  زاندى فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية اإىل الأ فاإن حاجة الأ

فى  زاندى  الأ عادات  واأن  الكونغوىل؛  ال�رشاع  فى  لال�صرتاك  املدنيني  لدى  احلافز  �صعف  رئي�صية: 

ال�صيد ل تتطلب بنادق كثرية؛ مبادرات اجلي�س الكونغوىل لنزع ال�صالح اأقعدت ال�صكان عن حيازة 

�صلحة ال�صغرية اإىل اإقليم دوجنو تقل ب�صبب الطرق ال�صيئة وبعد املوقع. �صلحة. كما اأن تدفقات الأ الأ

املجتمعات  اأن  اأظهرت  احلديثة  التجربة  فاإن  �صلحة  الأ على  الطلب  فى  احلاىل  النخفا�س  ورغم 

احلدودية تظل �صعيفة اأمام اآثار ال�رشاع التى تنهال عليها واأمام اجلماعات امل�صلحة. ففى 1998 

ن مراقبة احلدود تكاد  عرب اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان احلدود ونهب اأجزاء من هوت اأوليه، ولأ

تكون معدومة فاإنه مكث بال مقاومة لعدة �صنوات فى مناطق اأخرى من �صمال جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية. وبعد �صبع �صنوات من و�صول جي�س الرب اإىل اأرا�صى الكونغو كاد اأن يجلب اإىل �صمال 

جمهورية الكونغو الدميوقراطية �رشاعا ن�صاأ فى اأوغندا. اأما مفاو�صات ال�صالم التى جتددت موؤخرا 

فى جوبا فاإنها مل تق�س على اإمكانية تهديد جي�س الرب للمجتمعات على جانبى احلدود. ولو اختار 

القيام باأى هجوم فاإن الوجود الع�صكرى احلاىل اأ�صعف من اأن يعرت�س اجلماعة، اأو اأنه لي�س هناك 

طالق. وجود ع�صكرى على الإ
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الهوام�س

اآب/اأغ�صط�س   17 الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  اأرو،  ن�صانى،  الإ املجال  فى  العاملني  مع  للموؤلف  مقابلة 

.�006

مقابلة للموؤلف مع اأحد املحللني، نريوبى، كينيا، �5 اأيلول/�صبتمرب �006.

مم املتحدة، اآبا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية 19 اآب/ مقابلة للموؤلف مع املراقبني الع�صكريني التابعني لالأ

اأغ�صط�س

 .De Schlippe )1956(, and Evans-Pritchard )1971 زاندى )انظر  اأكرث تف�صيال عن الأ لدرا�صة 

يتهما ولغتهما اإل اأنهما يقدمان نتائج مهمة. ورغم اأن كال الدرا�صتني غري حديثتني من منظور روؤ

عادة توطني الالجئني من متمردى  ال�صيمبا فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية. فى �006، كان هناك دعم لإ

ن�صانى، دوجنو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية،  مقابلة للموؤلف مع اأحد العاملني الكونغوليني، فى املجال الإ

�5 اآب/اأغ�صط�س �006.

الدميوقراطية. وتوجد  الكونغو  ال�رشقى من جمهورية  ال�صمال  اأخرى فى  اإىل مناطق  اأي�صا  الالجئني فروا  اآلف 

خرى  مع�صكرات لالجئني من جنوب ال�صودان اإىل اأق�صى اجلنوب فى اإيزيرو واأرو واأي�صا فى العديد من املناطق الأ

على امتداد احلدود.

ن�صانى ، دوجنو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية،  مقابلة للموؤلف مع اأحد العاملني الكونغوليني، فى املجال الإ

�5 اآب/اأغ�صط�س �006.

ن�صانى ، دوجنو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية،   مقابلة للموؤلف مع اأحد العاملني الكونغوليني، فى املجال الإ

�5 اآب/اأغ�صط�س �006.

ن�صانى ، دوجنو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية،  مقابلة للموؤلف مع اأحد العاملني الكونغوليني، فى املجال الإ

�1 اآب/اأغ�صط�س �006.

 مقابلة للموؤلف مع قائد دفاع حملى �صابق، دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �4 اآب/اأغ�صط�س �006 . 

اأحد القادة واأجربوا املدنيني على  وفى النهاية مت حل امليلي�صيا عندما قام قادة اجلي�س الكونغوليني بتعذيب 

الن�صقاق عن اجلماعة.

 مقابلة للموؤلف مع القادة املحليني ، دوجنو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �1 اآب/اأغ�صط�س �006.

 مقابلة للموؤلف، دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �� اآب/اأغ�صط�س �006، ومقابالت اأخرى.

 مقابالت للموؤلف مع مدنيني �صودانيني، نابيا باى، ال�صودان، �� اآب/اأغ�صط�س �006. 

 �صاهد املوؤلف 7 �صبان يعربون احلدود بطريقة غري م�رشوعة لنقل ب�صائع كونغولية اإىل ال�صودان. وبالرغم من اأن 

حر�س احلدود الكونغوليني كانوا بالقرب اإل اأنهم لي�صوا بو�صعهم مراقبة كل املمرات عرب احلدود.

 ا�صتمرت اأول حرب اأهلية من 1955 – �197. 

املنح  من  اأمريكى  دولر  مليون   154 ال�صودان  تلقت   ،1991 عام  مريكية  الأ الكوجنر�س  ملكتبة  لدرا�صة  طبقا   

الدعم  1986 عندما انتهى  اإىل   1976 اأمريكى فى ائتمانات املبيعات من عام   161 مليون دولر  الع�صكرية، 

مريكى تقريبا. وو�صلت املعونة ذروتها فى ال�صنة املالية �198 عندا ح�صلت احلكومة ال�صودانية على  الع�صكرى الأ

)Metz, 1991(.فريقيا جنوب ال�صحراء 101 مليون دولر ما يوازى تقريبا ثلثى  الدعم الع�صكرى املقدم لأ

زرق، الفرتيت غرب بحر الغزال، والتابوزا واللوتوكا، واملندارى   ا�صتملت ميلي�صيا القبائل الروفا فى جنوب النيل الأ
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وال�صوىل مبناطق غرب ال�صتوائية ومرل فى ولية جوجنلى. وقد ا�صتخدمت احلكومة ال�صودانية ميلي�صيا القبائل 

) Johnson, 2003( ب�صكل زائد فى ثمانينيات القرن الع�رشين

هلية ال�صودانية، نابيا باى، ال�صودان، �� اآب/ مقابلة للموؤلف مع اأحد املدنيني ال�صودانيني تورط فى احلرب الأ

اأغ�صط�س �006. 

 مقابلة للموؤلف مع اأحد املدنيني ال�صودانيني ، نابيا باى، ال�صودان، �� اآب/ اأغ�صط�س �006. 

�صلحة ال�صغرية   للمزيد عن جهود حكومة جنوب ال�صودان لنزع �صالح املدنيني فى جنوب ال�صودان، انظر م�صح الأ

)�006ب(

 مقابلة للموؤلف مع دبلوما�صى غربى، كمبال، اأوغندا، �1 اآذار/ مار�س �006 وغريه.

ن�صانى، يامبيو، ال�صودان، �4 اآب/ اأغ�صط�س �006.      مقابلة للموؤلف مع كبري موظفى العمل الإ

�9 اآب/ مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية،   مقابلة للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ

اأغ�صط�س �006. 

 اتخذ بع�س مقاتلى اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان من قاعدة كنيجزى ماأوى ملا يقرب من خم�س �صنوات لذا 

.)Radio Okabi, 2005b( فاإن الروابط مع املتمردين ال�صودانيني فى املدينة قوية

اآب/  �9 الدميوقراطية،  الكونغو  مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية  للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ مقابلة 

اأغ�صط�س �006 وغريه. 

�9 اآب/ مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية،   مقابلة للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ

اأغ�صط�س �006. 

 .�006 ول/دي�صمرب  الأ �1 كانون  الدميوقراطية،  الكونغو  بونيا، جمهورية  اأحد املحللني،  للموؤلف مع   مقابلة 

وا�صتند املحلل فى م�صادره مل�صئولني كونغوليني على احلدود ال�صودانية.

 مقابلة للموؤلف مع �صودانيني فى نابيا باى، ال�صودان �� اآب/اأغ�صط�س �006.

 مقابلة للموؤلف مع قائد ميلي�صيا �صابق، دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �4 اآب/اأغ�صط�س �006.

 AI )2005(, and :صلحة ال�صغرية فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية انظر�  ملزيد من املعلومات حول نقل الأ

.)UNSC )2004(, )2005a(, )2005b(, )2006a(, )2006b(, and )2006d
مقابلة للموؤلف مع قائد ميلي�صيا �صابق، دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �4 اآب/اأغ�صط�س �006، �صابط 

FARDC،  دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، وقائد حملى دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، وقد 
اتهم امل�صئولون و املدنيون وقادة املجتمع املحليون الكونغوليون اجلي�س وغريه من الهيئات الكونغولية باأنهم 

اإقليميني  املوؤلف مع قادة  التقى  اأ�صلحة حممولة.  اأجلهم، م�صتخدمني  للعمل من  زانديني  الأ القنا�صة  ا�صتاأجروا 

الكونغو  جمهورية  دورو،  حمليني  ،وقادة   �006 اآب/اأغ�صط�س    �5 الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  دوجنو، 

الدميوقراطية، �4 اآب/اأغ�صط�س �006.

�صلحة ال�صغرية املجموعة مبخيم ع�صكرى. ي�صتند ل�صتق�صاء لالأ

مقابلة للموؤلف مع اأحد املحللني، بونيا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �1 كانون/ دي�صمرب �006.

مقابلة للموؤلف مع ال�صلطات الكونغولية، بيتيا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية �� اآب/اأغ�صط�س �006. 

اأنه مل يكن  اإل  زاندى مبنطقة يامبيو بال�صودان  اأفادت بوجود ميلي�صيا من قبائل الأ وبالرغم من التقارير التى 

بالو�صع التحقق من ذلك.

طراف، بونيا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �4 اآذار/ مقابالت للموؤلف مع م�صئولني من منظمات متعددة الأ

مار�س �006.

مقابالت للموؤلف مع م�صئولني دينيني، يامبيو، ، ال�صودان �� اآب/اأغ�صط�س �006.
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الت�صعينيات عندما كانوا  ال�صحفية كانت هناك عالقات بني م�صار وجوزيف كونى فى  التقارير  ح�صبما تورد 

يقاتلون اجلي�س  ال�صعبى لتحرير ال�صودان بالنيابة عن اخلرطوم

مم املتحدة، كمبال، اأوغندا، �0 اآذار/مار�س �006.  مقابلة للموؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

مقابلة للموؤلف مع م�صئول اإقليمى كونغوىل، جمهورية الكونغو الدميوقراطية 16 اآب/اأغ�صط�س �006.    

مم املتحدة، يامبيو، ال�صودان، �� اآب/اأغ�صط�س �006. مقابلة للموؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

مم املتحدة، يامبيو، ال�صودان، �� اآب/اأغ�صط�س �006. مقابلة للموؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

مقابالت جمموعة تركيز مع بع�س املدنيني، دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية ، �� اآب/اأغ�صط�س �006، 

مم املتحدة فى منطقة يامبيو ، ال�صودان، �� اآب/اأغ�صط�س �006. ومقابلة مع م�صئول كبري بالأ

اآب/  �0 الدميوقراطية،  الكونغو  مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية  للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ مقابلة 

اأغ�صط�س �006. 

مم املتحدة، يامبيو، ال�صودان، �� اآب/اأغ�صط�س �006. مقابلة للموؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

مم املتحدة، يامبيو، ال�صودان، �� اآب/اأغ�صط�س �006. مقابلة للموؤلف مع اأحد م�صئوىل الأ

اآب/  �9 الدميوقراطية،  الكونغو  مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية  للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ مقابلة 

اأغ�صط�س �006. 

مقابلة للموؤلف مع م�صئول اإقليمى كونغوىل، جمهورية الكونغو الدميوقراطية 19 اآب/اأغ�صط�س �006.    

مقابلة للموؤلف مع م�صئول اإقليمى كونغوىل، جمهورية الكونغو الدميوقراطية 16 اآب/اأغ�صط�س �006.    

ن�صانى ، بونيا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، ، �8 اأغ�صط�س  مقابلة للموؤلف مع م�صئولني فى جمال العمل الإ

.�006

اآب/  �9 الدميوقراطية،  الكونغو  مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية  للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ مقابلة 

اأغ�صط�س �006. 

ات�صال اإلكرتونى مع م�صئول ب UNMIS  ، � �صباط/فرباير �007.

اآب/اأغ�صط�س   ��-  �1  ، الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  دورو،   ، املحلى  املجتمع  قادة  مع  للموؤلف  مقابلة 

�006 وغريهم.

مقابالت جمموعة تركيز مع بع�س املدنيني، دورو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، ، �� اآب/اأغ�صط�س �006.

مقابلة للموؤلف مع م�صئول اإقليمى كونغوىل، دوجنو، جمهورية الكونغو الدميوقراطية �8 اأغ�صط�س �006.    

مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، �9 اأغ�صط�س  مقابلة للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ

�006، ات�صال اإلكرتونى مع حملل �صابق بـ LRA ، فيينا ، 14 �صبتمرب �006 

ات�صال اإلكرتونى مع حملل �صابق بـ LRA ، فيينا ، 14 اآيلول/�صبتمرب �006 

اآب/  �9 الدميوقراطية،  الكونغو  مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية  للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ مقابلة 

اأغ�صط�س �006، ات�صال اإلكرتونى مع حملل �صابق بـ LRA ، فيينا ، 14 اآيلول/�صبتمرب �006 

اآب/  �9 الدميوقراطية،  الكونغو  مم املتحدة، كين�صا�صا، جمهورية  للموؤلف مع م�صئول ع�صكرى تابع لالأ مقابلة 

اأغ�صط�س �006.

ول/دي�صمرب  مقابلة للموؤلف مع خبري اأ�صلحة �صغرية، كين�صا�صا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، 11كانون الأ

 James Nyakuni’s FAPC )Forces �006، وغريه. كانت اجلماعتان املتمردتان امل�صار اإليهما هما

armées du peuple congolais( وجبهة �صفة غرب النيل.
ول/دي�صمرب  مقابلة للموؤلف مع خبري اأ�صلحة �صغرية، كين�صا�صا، جمهورية الكونغو الدميوقراطية، 11كانون الأ

.�006
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من الب�صرى« دنى للأ مطبوعات م�صروع »تقييم الحد الأ

ن�صاني فى ولية البحيرات، جنوب ال�صودان،  من الإ تهديدات م�صتمرة: �صيوع حالة من انعدام الأ

منذ اتفاق ال�صالم ال�صامل، �صبتمبر �006.

الجماعات الم�صلحة فى ال�صودان: قوات دفاع جنوب ال�صودان فى اعقاب اعالن جوبا، ت�صرين 

ول/ اكتوبر �006. الأ

 � رقم  خيرة  الأ والتداعيات  التجارب  بولية جونجلى:  المدنيين  �صالح  لنزع  درا�صة تحليلية 

)ط�( نوفمبر �006 - فبراير �007.

خيرة الممنوحة للبلوما�صيين بالن�صبة اإلى دارفور، كانون  مال الأ لجوار ول تعهدات: اأخطار الآ

ول/ دي�صمبر �006. الأ

ات�صاع دائرة الحرب حول ال�صودان: انت�صار الجماعات الم�صلحة فى جمهورية اأفريقيا الو�صطى، 

يناير �007.

اأوراق عمل ال�سودان

قوات دفاع جنوب ال�صودان ع�صية اعالن جوبا. بقلم جون يونج.

العنف وا�صتهداف ال�صحايا فى جنوب ال�صودان: ولية البحيرات فى فترة مابعد اتفاق ال�صالم 

ال�صامل. بقلم ريت�صارد جارفيلد.

جبهة ال�صرق والكفاح �صد التهمي�س. بقلم جون يونج.

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3



Small Arms Survey HSBA Working Paper 4     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 4 لـ� �سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان�8      م�صح الأ         �9مارك�س، حدود �سورية فقط: جتارة الأ

�صلحة ال�صغيرة اأوراق المنا�صبات ال�صادرة عن م�صح الأ

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
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3 Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia, by
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4 Shining a Light on Small Arms Exports: The Record of State Transparency, by

Maria Haug, Martin Langvandslien, Lora Lumpe, and Nic Marsh (with
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10 Beyond the Kalashnikov: Small Arms Production, Exports, and Stockpiles in 
the
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11 In the Shadow of a Cease-fire: The Impacts of Small Arms Availability and

Misuse in Sri Lanka, by Chris Smith, October 2003



Small Arms Survey HSBA Working Paper 4     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 4 لـ�         4041      م�صح الأ

12 Small Arms in Kyrgyzstan: Post-revolutionary Proliferation, by S. Neil 
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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 DRC-
Sudan Border 41

13 Small Arms and Light Weapons Production in Eastern, Central, and 
Southeast

Europe, by Yudit Kiss, October 2004, ISBN 2-8288-0057-1

14 Securing Haiti’s Transition: Reviewing Human Insecurity and the Prospects 
for

Disarmament, Demobilization, and Reintegration, by Robert Muggah,

October 2005, updated, ISBN 2-8288-0066-0

15 Silencing Guns: Local Perspectives on Small Arms and Armed Violence in 
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South Pacific Islands Communities, edited by Emile LeBrun and Robert
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16 Behind a Veil of Secrecy: Military Small Arms and Light Weapons Production 
in
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17 Tajikistan’s Road to Stability: Reduction in Small Arms Proliferation and
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MacFarlane, November 2005, ISBN 2-8288-0067-9

18 Demanding Attention: Addressing the Dynamics of Small Arms Demand, by
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