4

حدود �صورية فقط:
جتارة أ
ال�سلحة واملجموعات امل�سلحة
على حدود جمهورية
الكونغو الدميوقراطية وال�سودان
بقلم :جو�شوا مارك�س

حقوق الطبع

طبع فى �سوي�رسا بوا�سطة م�رشوع م�سح أال�سلحة ال�صغرية
م�سح أال�سلحة ال�صغرية – املعهد العاىل للدرا�سات الدولية ،جنيف 2006
ن�رش ألول مرة فى ت�رشين الثانى /نوفمرب 2006
ال�صدار �أو تخزينه فى �أى نظام ا�سرتجاع �أو نقله – ب أ�ى �شكل
جميع احلقوق حمفوظة .ال يجوز ن�سخ هذا إ
�أو ب أ�ى و�سيلة ،دون �إذن كتابى م�سبق من م�سح أال�سلحة ال�صغرية �أو ح�سبما ي�رصح به القانون بو�ضوح
�أو مبوجب ال�رشوط املتفق عليها مع تنظيم حقوق الر�سومات البيانية املنا�سبة .وتر�سل اال�ستف�سارات
اخلا�صة بالت�صوير خارج نطاق ما هو مذكور �أعاله �إىل مدير املطبوعات ،م�سح أال�سلحة ال�صغرية ،على
العنوان التاىل:
Small Arms Survey
Graduate Institute of International Studies
Avenue Blanc 47
Geneva 1202
Switzerland
هاتف 0041229085777 :
فاك�س0041227322738 :
بريد �إلكرتونى:
smallarm@hei.unige.ch
عنوان الكرتونى:
www.smallarmssurvey.org
حرره امييل لوبرن وكلري مك �إيفوى
�إعداد اخلرائط :د.ن�ضال �سليم
طباعة  Nbmediaفى جنيف – �سوي�رسا
اليداع الدوىل (ISBN) : 4-1800-8828-2
رقم إ
�أعد الرتجمة العربية:
املركز العربى الدوىل خلدمات الرتجمة
القاهرة  -جمهورية م�صر العربية

 م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل 4

لـ HSBA

Small Arms Survey HSBA Working Paper 4

م�سح أ
ال�سلحة ال�صغيرة

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

التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى فى ال�سودان ( )HSBAعبارة عن م�رشوع بحثى ي�ستغرق عامني
أ
(� )2007-2005أجراه م�رشوع م�سح ال�سلحة ال�صغرية ( .)Small Arms Surveyوقد تطور هذا
التقييم بالتعاون مع وزارة اخلارجية الكندية وبعثة أالمم املتحدة فى ال�سودان وبرنامج أالمم املتحدة
المنائى وجمموعة كبرية من ال�رشكاء من املنظمات غري احلكومية الدولية وال�سودانية .ومن خالل
إ
النتاج والتوزيع الن�شط لبحث جتريبى جاء فى وقته يعمل م�رشوع التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى
إ
لدعم نزع ال�سالح والت�رسيح و�إعادة االندماج و�إ�صالح القطاع أالمنى وتدخالت مراقبة أال�سلحة لتعزيز
أالمن.
ويجرى هذا التقييم جمموعة متعددة التخ�ص�صات من متخ�ص�صني �إقليميني و�أمنيني و�أخ�صائى ال�صحة
العامة .وي�ستعر�ض التوزيع املكانى للعنف امل�سلح فى �أنحاء ال�سودان ويقدم الن�صح املتعلق بال�سيا�سة
ملعاجلة انعدام أالمن.
�إن �أوراق عمل التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى عبارة عن تقارير مو�ضوعية و�سهلة اال�ستخدام حول
الجنليزية والعربية .و�سرتكز �أوراق العمل فى امل�ستقبل على
�أن�شطة البحث احلالية وت�صدر باللغتني إ
ال�ضحايا واملالحظات أالمنية وجتارة أال�سلحة ال�صغرية ونقلها �إىل داخل ال�سودان وخارجه وكذا
ال�صدارات.
ترتيبات أالمن املحلى .كما ي�صدر �سل�سلة من ملخ�صات إ
وتلقى ملخ�صات �إ�صدارات التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى و�سل�سلة �أوراق العمل دعما من وزارة اخلارجية
والتجارة الدولية فى كندا ومنتدى منع ال�رصاعات فى العامل التابع حلكومة اململكة املتحدة.
ملزيد من التفا�صيل:
كلري ماك �إيفوى
من�سق م�رشوع التقييم أال�سا�سى أ
للمن الب�رشى ،م�رشوع Small Arms Survey
اللكرتونىmcevoy@hei.unige.ch :
الربيد إ
النرتنت( www.smallarmssurvery.org :ا�ضغط على رابط ال�سودان)
املوقع على �شبكة إ
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نبذة عن الم�ؤلف

جو�شوا مارك�س باحث ماجي�ستري بكلية الدرا�سات الدولية املتقدمة بوا�شنطن العا�صمة ،وقد عمل
فى كيفو اجلنوبية بجمهورية الكونغو الدميوقراطية مع منظمة �أوك�سفام ،ومركز كارتر ومنظمة غري
حكومية كونغولية وقد �أجرى بحوثا ميدانية وكتب تقاريرا لربنامج ا�ستق�صاء أال�سلحة ال�صغرية
الن�سان وجماعات املتمردين أ
وال�سلحة
ومنظمة �أوك�سفام وغريها من املنظمات وذلك حول حقوق إ

ال�صغرية فى منطقة البحريات العظمى .وقد عمل قبل ذلك مدر�سا م�شاركا فى مركز �أفريقيا للدرا�سات
اال�سرتاتيجية بوا�شنطن هذا وقد تخرج جو�شوا مارك�س فى جامعة يل.
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�شكر وتقدير

يود امل�ؤلف �أن يتقدم بال�شكر ألولئك الذين �ضحوا ب أ�وقاتهم وقدموا خدماتهم لريى هذا التقرير
الن�سانية ،والدينية
النور ،مبن فى ذلك العاملون مبنظمة أالمم املتحدة ،والعاملون فى املنظمات إ
وقبل ه�ؤالء القرويون وال�سودانيون والكونغوليني الذين �أجريت معهم لقاءات ومقابالت .كما يعرب
امل�ؤلف عن امتنانه لكني منخاو�س و�أندريه هوجالند و توم رود�س على تعليقاتهم املفيدة على
امل�سودات أالوىل لهذا العمل .وقد ح�صلت على م�شورة بناءة وم�ساعدة �أ�سهمت فى �إنهاء هذا التقرير
من العاملني فى برنامج أال�سلحة ال�صغرية كلري ماك �أيفوى و�إمييل للوبرون وجيم�س بيفان.
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مقدمة

ما زال تهريب أال�سلحة ال�صغرية عرب الن�صف الغربى من احلدود بني ال�سودان وجمهورية الكونغو
الدميوقراطية ال يحظى بالقدر الكافى من البحث .ومن � أش�ن ال�رصاع امل�سلح املتوارث بني البلدين،
ووجود اجلماعات امل�سلحة مثل جماعة جي�ش الرب للمقاومة امل�سلحة على جانبى احلدود،
بال�ضافة �إىل �ضعف الرقابة على احلدود �أن يوحى ب إ�مكانية وجود جتارة وا�سعة فى أال�سلحة
إ

ال�صغرية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن التجارة هى فى احلقيقة متوا�ضعة ،و تتدفق غالبا فى اجتاه
واحد من ال�سودان �إىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،حيث ت�شري أالو�ضاع القائمة �إىل �أن ال�سكان

فى جنوب ال�سودان لديهم ما يكفيهم من أال�سلحة ،بينما يبذل اجلي�ش فى �شمال جمهورية الكونغو
الدميوقراطية جهودا كبرية لنزع �سالح املدنيني والذين يرون �أنهم لي�سوا فى حاجة �إىل أال�سلحة،

مما �أدى �إىل بقاء الطلب على أال�سلحة منخف�ضا .و لقد �ساعدت هذه النتائج على �إلقاء ال�ضوء على
القبال على حيازة أال�سلحة ال�صغرية فى �إقليم يتميز بدرجة عالية من
�أهمية عوامل الطلب فى إ

انعدام أالمن.
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أ�وال :موجز

تك�شف هذه الدرا�سة عن جتارة أال�سلحة ال�صغرية غرياملنظمة فى اجلزء الغربى من احلدود بني
جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان ،وت أ�ثري ال�رصاع امل�سلح على هذه التجارة .و قلما قام
الباحثون فى جمال أال�سلحة بدرا�سة ذلك اجلزء من احلدود بني البلدين والذى يبلغ طوله 628
كيلومرتا ،ولكن هناك عدة عوامل ت�شري �إىل �إمكانية قيام جتارة وا�سعة فى أال�سلحة عربهذا اجلزء،
مثل �ضعف الرقابة على احلدود ،ووعورة الت�ضاري�س ،واال�شرتاك فى ال�سمات العرقية والثقافية على
بال�ضافة �إىل ال�رصاعات ال�ضارية واملمتدة وكذلك �أعمال العنف التى تقودها امليلي�شيات
احلدود ،إ
فى جنوب ال�سودان و فى �شمال جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
وال ميكن لتلك الدرا�سة �أن حتدد بدقة حجم جتارة أال�سلحة ال�صغرية بني جمهورية الكونغو
الدميوقراطية وال�سودان ،و لكنها ت�سعى �إىل حتديد االجتاهات العامة لتدفقات أال�سلحة ال�صغرية فى
املنطقة .وقد �أ�سفرت الدرا�سة عما يلى:

·

خالفا للتوقعات ،ف إ�ن جتارة أال�سلحة ال�صغرية حمدودة وتتم من خالل �صفقات �صغرية فى
أال�سواق على اجلانب ال�سودانى من احلدود .وعموما فهى حتدث فى اجتاه واحد� ،إذ تنتقل
أال�سلحة من جنوب ال�سودان �إىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية.

·

�ضعف الطلب على جانبى احلدود ،و �إن كان احتمال حدوث زيادة فيه قائما .هذا ويحد من
اهتمام املدنيني فى ال�سودان على حيازة أال�سلحة عرب احلدود ،هو وجود فائ�ض من أال�سلحة
ال�صغرية املتبقية من احلرب أالهلية الثانية بني ال�شمال و اجلنوب ( .)2005-1983ويظل
الطلب منخف�ض ًا فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية ب�سبب حمدودية ا�ستخدام املدنيني
أ
لل�سلحة ال�صغرية أ
لغرا�ض ال�صيد ب�صفة عامة  -وكذلك ب�سبب اجلهود التى تبذلها ال�سلطاتالع�سكرية فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية لنزع ال�سالح.

·

ُبعد املنطقة أ
والحوال املرتدية للطرق عرب احلدود ،وخا�صة طريق دورو -يامبيو يقيد جميع
�أنواع التجارة بني جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان.

· �سهولة انتقال املدنيني امل�سلحني من و�إىل البلدين بدون مراقبة .ومنذ �سنوات عديدة ظل ل�صو�ص
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ال�صيد ،وجمموعة من الرعاة الرحل� ،أفراد قبيلة املوبورو يعربون احلدود ،ومن النادر �أن
تعرت�ضهم ال�سلطات املحلية ،كما �أن املدنيني �إما يتجاهلونهم �أو يتغا�ضون عنهم.

·

ا�ستغالل اجلنود احلاليني وال�سابقني من اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان للروابط العرقية مع
اجلانب الكونغوىل للتبادل التجارى فى أال�سلحة و فى �سلع �أخرى.

·

جناح املجموعة أالوغندية املتمردة وجي�ش الرب للمقاومة امل�سلحة ،م�ؤخرا فى موا�صلة
االختباء فى املنطقة احلدودية الكثيفة.

و ت�ستند هذه النتائج على البحوث امليدانية التى �أجريت فى �آب � /أغ�سط�س عام  2006فى منطقتى
هوت �أوليه و�أتورى (املقاطعة ال�رشقية) من جمهورية الكونغو الدميوقراطية وحملية يامبيو (والية
غرب اال�ستوائية) فى جنوب ال�سودان.
وا�ستكملت ببحوث فى كين�شا�سا (جمهورية الكونغو الدميوقراطية) وكمباال (�أوغندا) ،والواليات
الغاثة واملدنيني واملب�رشين
املتحدة .وقد �أجرى كاتب هذا التقرير �أكرث من  100مقابلة مع �أفراد إ

وغريهم.

للجتار فى أال�سلحة فى مناطق ال�سودان احلدودية النائية ،ي�ؤكد هذا
ومن خالل تقدمي هذه ال�صورة إ
التقرير املالحظات ال�سابقة التى تو�صلت �إليها أالبحاث عن جتارة أال�سلحة عرب احلدود فى �أماكن
�أخرى فى القرن االفريقى ومنطقة و�سط �أفريقيا .كما �أنه يدعم الفكر الذى ي�ؤكد على �أهمية عوامل
الطلب فى الت أ�ثري على حيازة أال�سلحة.
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ثانيا :معلومات أ��سا�سية :الجغرافيا والتاريخ وال�صراع أ
الخير

من غري املمكن فهم ق�ضية جتارة أال�سلحة ال�صغرية عرب احلدود بدون درا�سة جغرافيا و تاريخ
الع�سكريني التابعني أ
للمم املتحدة منهم والوطنيني فى املنطقة ،ف�ضال عن دور القوى املحركة
االجتماعية واالقت�صادية .فكما هو احلال فى �أماكن �أخرى فى �أفريقيا ،فقد فر�ضت الدول
اال�ستعمارية فى هذه املنطقة حدودا ف�صلت بني اجلماعات العرقية مما عزز الروابط العرقية،
بال�ضافة �إىل هذه العالقات ،ف إ�ن هناك عدة عوامل ت�ؤثر
والثقافية ،واالقت�صادية عرب احلدود .و إ
على التجارة عرب احلدود ،مبا فى ذلك جتارة أال�سلحة ال�صغرية فى املنطقة ،وهى ت�شمل طبيعة
اجلغرافيا ،و و�ضع اجلماعات العرقية على جانبى احلدود ،وانعدام ال�ضوابط على احلدود ،وتاريخ
ال�رصاعات أالخرية فى كل من ال�سودان و جمهورية الكونغو الدميوقراطية .
ويت�سم الكثري من املناطق احلدودية بوجود الغابات وامل�ستنقعات وال�سافانا ،فهى متتد من
الغابات الكثيفة �إىل املراعى عدمية أال�شجار .ومن �أبرز املالمح – والتى تعترب ب�ؤرة وا�ضحة

للتجار واجلماعات امل�سلحة-هو حممية جرامبا الوطنية بجمهورية الكونغو الدميوقراطية و التى
�أن�شئت كمحمية وطنية عام  1938حتت احلكم البلجيكى ،وحتتوى هذه املحمية على ال�سافانا
وغابات غنية مليئة بالدهاليز يتحول امتدادها عرب احلدود داخل ال�سودان �إىل حممية النتاتو
الطبيعية (اليون�سكو ،عام ،) 1984وتبلغ م�ساحتها 4920كيلومرتا مربعا تتجول فيها جمموعة
من احليوانات الثمينة التى جتذب ال�صيادين من جمهورية �أفريقيا الو�سطى وال�سودان وجمهورية
الكونغو الدميوقراطية والكونغو برازافيل وت�شاد وليبيا  .1وعلى الرغم من اجلهود التى يبذلها فريق
من اجلوالة املحرتفني وامل�سلحني جيدا ،ف�ضال عن م�رشوع احلماية الدولية ،فمازال ال�صيادون
املتل�ص�صون م�ستمرين فى ال�صيد فى جرامبا .كما �أن جي�ش الرب للمقاومة امل�سلحة يقوم با�ستخدام
هذة املنطقة مالذا �آمنا له.
وتت�سم مراقبة احلدود امل�شرتكة بال�ضعف ،وقد �أقيمت مراكز حدودية على عدد من الطرق التى تربط
�إقليم دجنو فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية مع والية غرب اال�ستوائية فى ال�سودان .وت�ضم هذه
املراكز عددا قليال من موظفى اجلمارك والهجرة واال�ستخبارات الوطنية وال�رشطة الوطنية.

ويوجد عدد قليل من موظفى اجلمارك على احلدود فى �إقليمى فرادج و�آبا فى جمهورية الكونغو
مارك�س ،حدود �صورية فقط :جتارة الأ �سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان
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الدميوقراطية .ولكن ،ب�صفة عامة توجد �سلطة مدنية حمدودة للغاية .فال يوجد حر�س حدود فى
حممية جرامبا الوطنية  .2عالوة على ذلك ،واعتبارا من �آب � /أغ�سط�س  2006ال تتواجد بعثة أالمم
املتحدة فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى ال�شمال با�ستثناء فريق يقل عدده عن ع�رشة �أفراد
للمراقبة الع�سكرية فى �آبا  ،3فى حني �أن بعثة أالمم املتحدة فى ال�سودان – و التى يقع مقرها فى
والية غرب اال�ستوائية ،وهى منطقة بحجم النم�سا – لديها  700جندى مت ن�رشهم �أ�سا�سا حلماية
الن�سانية (قرار جمل�س أالمن التابع أ
للمم املتحدة .)2006
من� آش�ت أالمم املتحدة و القوافل إ
ومثلما تتداخل الغابات عرب احلدود الوطنية ،تتداخل كذلك اجلماعات العرقية من ال�رشق �إىل
حافة احلدود الغربية ،فهى تعي�ش على اجلانبني وت�ضم قبائل اللوجو والكواكا من �إقليم �آبا حتى
فرادج ،وقبائل أالزاندى التى متتد من �إقليم فرادج حتى �رشق جمهورية �أفريقيا الو�سطى انظر
( )de Schlippe,1956ونظرا ألن هذه اجلماعات تتقا�سم تاريخ طويل م�شرتك ف إ�ن الكنغوليني
وال�سودانيني يعربون ب�سهولة ويعتمدون على معرفتهم املحلية لت�سهيل التجارة عرب احلدود.4

وقد �أدت حربان �أهليتان � -إحداهما فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية ( احلرب أالهلية الكنغولية
الثانية  )2003 -1998و أالخرى فى جنوب ال�سودان (احلرب أالهلية ال�سودانية الثانية -1983
 - )1998ف�ضال عن تاريخ من التمرد امل�سلح �إىل تداعيات مهمة �أثرت فى املنطقة حتى اليوم .فبعد
وقت ق�صري من ا�ستقالل جمهورية الكونغو الدميوقراطية عام � ،1960شهدت منطقة هوت �أوليه
ا�ضطرابات �أدت �إىل هجرات بني البلدين املتجاورين .وبعد قمع مترد  1964الذى قاده �سيمبا فى
مقاطعة كيفو واملقاطعة ال�رشقية فيما يعرف آ
الن با�سم جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،فر �أبناء

قبيلة أالزاندى الكنغوليون �إىل ال�سودان ومل يرجع العديد منهم مطلقا �إىل الكونغو .5وبعد ذلك
ب أ�كرث من ثالثني عاما ،اندلعت حرب ال�سنوات اخلم�س أالهلية فى املقاطعات ال�رشقية من جمهورية
الكونغو الدميوقراطية على �أيدى قوات �أوغندية ورواندية متربمة من حكم رئي�س جمهورية الكونغو
الدميوقراطية اجلديد لوران دى كابيال .وامتد ال�رصاع �إىل �شماىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى
�أواخر عام  1998عندما �أقنع التجمع الكونغوىل من �أجل الدميوقراطية-وهى املجموعة املتمردة
الرئي�سية املدعومة من رواندا -اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان على االن�ضمام �إىل املعركة �ضد
احلكومة فى هوت �أوليه .وفى �أيلول �/سبتمرب وت�رشين أالول� /أكتوبر  1998قام اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان بنهب دوجنو م�ستخدما الالجئني أالزانديني ال�سودانيني كمر�شدين (انظر تقرير
 .)Human Rights Watchوو�سط اال�ضطراب الناجم عن هذا ال�رصاع الذى �أدى �إىل اخلراب
فى اجلزء ال�رشقى من البالد فى عام  ،2000توغل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أكرث �إىل ال�رشق
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�إىل توتر عالقتهم مع �أقربائهم ال�سودانيني .وقد َّعرب عن ذلك �أحد أالفراد بقوله« :لقد ا�ستقبلناهم
�أح�سن ا�ستقبال ،واندجموا متاما ( فى املجتمع الكونغوىل) فال نفهم ملاذا قاموا ب�سلبنا و نهبنا لقد
جردوا املكان من كل �شىء».10
و فى عام  ،1999وكرد فعل لذلك ،قام بع�ض الكونغوليني بت�شكيل ميلي�شيا دفاع حملية ت�رسق
أال�سلحة من عنا�رص اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وتهاجم اجلنود ال�سودانيني .11و نتيجة لذلك
ا�ستمرت جتارة أال�سلحة عرب احلدود فى التدهور ،والتى كانت قد ت�ضاءلت منذ احلرب أالهلية
ال�سودانية الثانية .وعلى الرغم من وفرة املحا�صيل ووجود جتارة مزدهرة �سابقا فى النب وزيت
النخيل ف إ�ن قلة من املنتجات كانت تعرب احلدود وازداد الطريق الرئي�سى بني البلدين تدهورا
(.12)MacGaffey, 1991
وبعد مرور ت�سع �سنوات على توغل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان فى دوجنو مل تزد التجارة
ب�صورة ملحوظة  13بالرغم من �أن العالقات بني ال�سودان والكونغو حت�سنت ف إ�ن معظم املعامالت
االقت�صادية �صغرية وتتم على الدراجات �أو الدراجات البخارية �أو �سريا على أالقدام .و تتم معظم

التجارة فى ال�سوق أال�سبوعى فى نابيباى حيث يبيع ال�سودانيون ال�سلع امل�صنعة مثل الدراجات
واملالب�س وال�سلع املنزلية و يتاجر الكونغوليون فى الكا�سافا والذرة ال�صفراء والفول ال�سودانى. 14
ومتثل حالة الطرق �أحد �أهم العوائق التى تعرقل التجارة �سواء كانت ر�سمية �أو غري ر�سمية .فالطريق
من دورو فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية �إىل يامبيو فى جنوب ال�سودان غري معبد و�ضيق
لدرجة �أنه نادرا ما ي�سمح مبرور الدرجات البخارية فى بع�ض أالماكن .وعلى النقي�ض مما فى
اجلانب ال�سودانى من احلدود ،حيث توجد م�ضخات مياه و�أك�شاك ممتدة ،فالطريق فى جمهورية
الكونغو الدميوقراطية عليه �أك�شاك قليلة وال توجد �آبار مياه اعتبارا من �آب� /أغ�سط�س  .2006ونظراً
النعدام املرافق تقل القرى التى تقع على اجلانب الكونغوىل ،كما �أن حركة املرور غري كثيفة و �أقل
تنظيما .وي�صعب قيا�س ما لذلك من �أثر �صافى على جتارة أال�سلحة ال�صغرية كمياً ،فهو من ناحية
يعرقل نقل ال�شحنات الكبرية برا ،و من ناحية �أخرى ف إ�ن حركة املرور غري مراقبة مما يقلل من

فر�ص التحرمي.15
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ثالثا :نظرة عامة على تجارة أ
ال�سلحة ال�صغيرة عبر الحدود

العر�ض و الطلب فى ال�سودان
خل�صت البحوث امليدانية التى �أجريت فى حملية يامبيو و�إقليم دوجنو ،و�إىل حد �أقل فى �آبا و�آرو
وفرادج بجمهورية الكونغو الدميوقراطية �إىل �أن الو�ضع احلاىل لتجارة أال�سلحة ال�صغرية حمدود
ومتناهى ال�صغر ،حيث ت أ�تى معظم أال�سلحة من ال�سودان �إىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
فحجم التجارة غري وا�ضح ،ولكنه رمبا لي�س كبريا .فال القرويون املحليون وال امل�سئولون �أفادوا
ب أ�ن أال�سلحة كانت زائدة فى هذه املنطقة ،وهو ما ي�ؤكد عليه التقييم املرئى.
فلي�س م�ستغربا �أن يكون م�صدر أال�سلحة من ال�سودان نظرا ألنه بلد طالت فيه ال�رصاعات ،ففى حربني
�أهليتني فى جنوب ال�سودان 16جلبت جميع أالطراف ما يزيد على مليار دوالر �أمريكى من أال�سلحة.
والواقع �أن الواليات املتحدة وحدها قد حولت ما يقرب من مليار دوالر �أمريكى فى ال�سبعينيات
والثمانينيات ( .17 )HRW,1998و ما بني  2001و  2003باعت اململكة املتحدة لل�سودان �أ�سلحة
بلغت قيمتها � 515ألف جنيه ا�سرتلينى (ما يعادل �أكرث من مليون دوالر �أمريكى) .وكانت حواىل
 80فى املائة منها م�ؤلفة من قنابل وقنابل يدوية وذخائر و�ألغام(.)Milmo and Holt, 2006
و قد وجد كثري من هذه أال�سلحة طريقها �إىل قوات غري نظامية وعميلة فى اجلنوب .وي�شتمل جدول
رقم  1على أال�سلحة النمطية .و�إحدى املجموعات أالوغندية املوجودة فى جنوب ال�سودان هى
جي�ش الرب للمقاومة ،والتى تلقت منذ عام � 1994أ�سلحة �صغرية ،ا�شتملت على بنادق كال�شينكوف
وم�شتقاتها والبنادق عدمية االرتداد ومدافع الهاون ومدافع م�ضادة للطائرات ومدافع ر�شا�شة
وبنادق لكافة اال�ستخدامات .)IRIN, 2006a( .و ت�شري التقديرات �أن أال�سلحة التى حولتها حكومة
ال�سودان �إىل جي�ش الرب بلغت ع�رشات آ
الالف )Bevan, 2006( .وقد �ساندت حكومة ال�سودان
جماعات م�سلحة وكيانات �أخرى فى اجلنوب ،مبا فى ذلك قوات الدفاع ال�شعبى وميلي�شيات مورىل
القبلية وجمموعات مدنية م�سلحة خمتلفة و «اجلي�ش أالبي�ض» وهو ميلي�شيا قبلية قوامها �شباب
18
قبيلة النوير.
وكانت القوات املعار�ضة حلكومة ال�سودان ،ال�سيما اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،حت�صل على
أال�سلحة من جهات �أخرى .فوفقا لتقرير من منظمة  Human Rights Watchقائم على بحث
ا�ستغرق عامني فى �أواخر الت�سعينيات ،جمع املتمردون ال�سالح بطريقة مبا�رشة وغري مبا�رشة من
مارك�س ،حدود �صورية فقط :جتارة الأ �سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان
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�إريرتيا و�إثيوبيا و�أوغندا و�أي�ضا من ا�شتباكاتهم بالقوات امل�سلحة ال�سودانية وقوات الدفاع ال�شعبى
وامليلي�شيات العاملة فى اجلنوب املدعومة من احلكومة .وقد �شملت أال�سلحة امل�ستوىل عليها فى
املعارك مع القوات امل�سلحة ال�سودانية �أ�سلحة خفيفة و�أ�سلحة ثقيلة مثل دبابات رو�سية ال�صنع
( .)HRW,1998كما �شحنت �أوغندا �أ�سلحة �إىل اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان ،و�سمحت له بتدريب
مقاتليه فى أالرا�ضى أالوغندية ،ومن حني آلخر �أعارته جنودا ملحاربة القوات امل�سلحة ال�سودانية
( .)Bevan, 2006وفى عدة منا�سبات مت ا�ستخدام �أوغندا كمعرب لنقل �شحنات أال�سلحة املتجهة �إىل
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان و التى �ضمت �أكرث من مائة �صندوق من الذخرية فى متوز /يوليو
 ،1997و�صندوقا واحدا يحتوى على قنابل يدوية تطلق بال�صواريخ ( .) HRW, 1998
وقد �شجع قادة التمرد املدنيني على حمل ال�سالح للقتال من �أجل ما اعتقدوا �أنه ن�ضال للتحرر
�ضد نظام عربى �إ�سالمى قمعى 19.وحتى بعد توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل بني احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان (وهى اجلناح ال�سيا�سى للجي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان) واحلكومة ال�سودانية فى
كانون الثانى /يناير  2005ف إ�ن حمل أال�سلحة مازال وا�سع االنت�شار ( انظر جدول  .) 2وقد وجدت
الزيارات امليدانية فى �أواخر �سنة � 2006أن حمل ال�سالح وا�سع االنت�شار .وعندما �سئل عدد من
املدنيني �أ�شاروا �إىل �أن ال�رصاع وحمل ال�سالح �سوف ي�ستمران �إىل ما بعد اال�ستفتاء املن�صو�ص عليه
20
فى اتفاق ال�سالم ال�شامل ب� أش�ن انف�صال جنوب ال�سودان.
ومل تكن هناك حتى آ
الن �أى جهود قومية �أو ثنائية �أو متعددة أالطراف لنزع �سالح املقاتلني فى
والية غرب اال�ستوائية و�إعادة دجمهم .ورغم �أن نزع �سالح اجلماعات امل�سلحة وت�رسيحهم و�إعادة
دجمهم ميثل عن�رصا �أ�سا�سيا فى اتفاق ال�سالم ال�شامل.
ف إ�نه ال يزال عليه �أن يذهب �إىل �أبعد من جمرد ت�رسيح الن�ساء أ
والطفال امللتحقني بهذه اجلماعات.
ومع نهاية عام  ،2006كان أ
للمم املتحدة وحدات لنزع ال�سالح والت�رسيح و�إعادة الدمج فى �سبع
واليات جنوبية لي�س من �ضمنها والية غرب اال�ستوائية ( .)UNMIS, 2006ومن املحتمل �أي�ضا
21
�أن تكون للمناطق احلدودية �أولوية �ضعيفة فى مبادرات نزع ال�سالح.
ويقوم اجلنود ال�سابقون واحلاليون فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وكذلك املدنيون ببيع
22
أال�سلحة ال�صغرية فى أال�سواق املحلية ،وينقلونها بني �آن و�آخر �إىل جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
فوفقا ألحد امل�صادر ،فقد باع �أع�ضاء فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أ�سلحة فى والية غرب
اال�ستوائية فى الن�صف الثانى من عام  2005و�أوائل  23 .2006ومع هذا ف إ�ن كل من هذه التقارير
معنية بال�شحنات ال�صغرية .وقد زعموا �أن �ضابطا �سابقا فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان نقل
�أ�سلحة �صغرية و�أ�سلحة خفيفة من ال�سودان �إىل �آبا فى الفرتة  .2003 - 2000وقد �شارك هذا
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مختارات من أ
ال�سلحة المنقولة من حكومة ال�سودان �إلى جنوب ال�سودان
 AK -42و�أنواعها
بنادق عدمية االرتداد (طراز  SPG – 9 kopyeو )B10
مدافع هاون
مدافع م�ضادة للطائرات عيار 12.7مم
مدافع �أر .بى .جى (قنابل يدوية تطلق بال�صواريخ)
مدافع ر�شا�شة أ
للغرا�ض العامة.
طبنجات (غري حمددة النوع )

امل�صدر)2oo6a ) IRIN :

ال�ضابط ،الذى كان يعمل مع ثالثني رجال �أو �أكرث ،فى �شحنات �صغرية النطاق م�ؤلفة فى العادة من
24
�أقل من  50قطعة �سالح.
�إن �أكرث أالماكن �شيوعا لبيع أال�سلحة هى أال�سواق املحلية ،حيث يتم التعامل بني مواطنى ال�سودان
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية (انظر جدول  .)3وهذه أال�سواق ت�شمل نابيا باى على احلدود
مع جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى يامبيو؛ وايزو على احلدود مع جمهورية �أفريقيا الو�سطى
وبالقرب من حدود جمهورية الكونغو الدميواقراطية مع والية غرب اال�ستوائية؛ و�آبا قرب احلدود
ال�سودانية فى هوت �أوليه وقاعدة كنجيزى 25.بالقرب من �آبا واحلدود ال�سودانية ،وموروبو فى والية
بحر اجلبل فى ال�سودان؛ ووات�سا و�إيزيرو (جمهورية الكونغو الدميوقراطية ) وفى �أق�صى اجلنوب فى
�أريوارا فى �إقليم �أرو .26ويعتمد �سعر البيع على الطلب .ووفقا مل�صادر خمتلفة يباع  Ak-47فى
�آبا مقابل  12 -10دوالرا �أمريكيا مقارنة بع�رشين دوالرا �أمريكيا لنف�س ال�سالح فى ال�سوق ال�سوداء
فى �إيتورى فى جنوب هوت �أوليه (� .27)Lewis,2006أما فى نابيا باى على اجلانب ال�سودانى من
احلدود ف إ�ن � Ak-47أو�أ�شباهه يباع مقابل � 15إىل  20دوالرا �أمريكيا فى حني �أن ثمن �صندوق
�صغري من الذخرية يقدر بع�رشة دوالرات �أمريكية .28
وفى حني �أنه مل يكن ممكنا التحقق من التقارير ب� أش�ن معظم هذه املواقع ،فقد �أكدت املعلومات �أن
أال�سلحة ال�صغرية كانت تباع بانتظام فى نابيا باى فى �سوقها املحلى الذى يعقد يوم ال�سبت رغم
�أن هذا كان يتم �رسا منذ �آب � /أغ�سط�س  2006ب�سبب القب�ض على بائعى أال�سلحة (انظر �أدناه).29
مارك�س ،حدود �صورية فقط :جتارة الأ �سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان
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اجلدول رقم 2

أ
ال�سلحة ال�صغيرة التى تم ر�صدها فى دونجو بجمهورية الكونغو
الديموقراطية ،ومحلية يامبيو فى جنوب ال�سودان
كال�شينكوف وم�شتقاته
�أ�سلحة FN-FAL

✝

بنادق G3
بنادق ىل �آند �أنفيلد
✝ معظم أال�سلحة التى مت ر�صدها كانت من �أنواع الكال�شينكوف

امل�صدر :مالحظة ومقابالت �شخ�صية.
وينقل املدنيون ال�سودانيون �أ�سلحة جنود اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان �أو املتمردين ال�سابقني
�إىل ال�سوق .بيد �أن العدد املباع مل يكن كبريا �أبدا .وكما جاء �آنفا ف إ�ن الو�سائل أال�سا�سية للنقل هى
الدراجات النارية و الهوائية.

الطلب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية
يت�سم نطاق جتارة أال�سلحة على طول اجلزء الغربى من حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية
وال�سودان ب أ�نه انعكا�س للعر�ض والطلب فى مناطق احلدود .وتبني درا�سة حديثة �أن الطلب على
ال�سالح ميثل جانبا حا�سما من حركية �سوق أ
ال�سلحة ال�صغرية (انظر Atword,Glatz and
 .)muggah 2006فطريقة تناول معاجلة تهريب أال�سلحة من ناحية العر�ض كثريا ما تغفل أالخذ
فى االعتبار ال�سبب فى جتارة أال�سلحة .ففى دجنو ،حيث حتليل جانب العر�ض معرقل للغاية ،ف إ�ن
�إدراك الدافع وراء حيازة أال�سلحة ال�صغرية �أمر �رضورى لفهم انخفا�ض م�ستوى جتارة اال�سلحة
ال�صغرية فى املنطقة.
هناك ثالثة جوانب جديرة بالذكر للطلب فى املنطقة� .أولها� ،أن أالزاندى ي�ستعملون البنادق �أ�سا�سا
فى �صيد احليوانات املحلية ،وهو ال يتطلب تدفقا ثابتا أ
لل�سلحة �أو الذخرية .ومن املحتمل �أن
املعرو�ض لديهم من ال�سالح يكفى بالفعل لهذا الغر�ض .وكان أالزاندى لديهم �سبل للح�صول على
أال�سلحة النارية حتى قبل ا�ستعمار امللك ليوبولد الثانى لبالدهم فى ثمانينيات القرن التا�سع
ع�رش .فقد كانوا يح�صلون على البنادق من التجار العرب �سنة  ،1870ووفقا للروايات كان ملوك
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أ��سواق ال�سالح المحتملة فى منطقة الحدود بين جمهورية الكونغو

Table 3
Suspected arms markets in the DRC-Sudan border
الديموقراطية area
وال�سودان

ال�سوق /املدينة

اريوارا
ايزو
ايزيرو
قاعدة كنجيزى
موروبو
نابيا باى
وات�سا

()1

Country

Province/state

القليم /الوالية
إ

البلد

Market/town

DRC
Sudan

القليم ال�رشقى
إ

Western Equatoria

DRC

القليم ال�رشقى
إ

Orientale

Isiro

Orientale

Kengezi-Base

Bahr al Jebel

Morobo

DRC
Sudan

Orientale

غرب اال�ستوائية
القليم ال�رشقى
إ
بحر اجلبل

Western Equatoria/
Sudan/DRC
القليم ال�رشقى
Orientale
غرب اال�ستوائية /إ
DRC

القليم ال�رشقى
إ

Orientale

يقع �سوق نابيا باى فى املنطقة احلدودية بني الكونغو وال�سودان

Ariwara
جمهورية الكونغو الدميوقراطية

ال�سودان

Ezo

جمهورية الكونغو الدميوقراطية
جمهورية الكونغو الدميوقراطية
ال�سودان

†Nabia Pay

ال�سودان  /جمهورية الكونغو

Watsa
جمهورية الكونغو الدميوقراطية
†

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

Sources: Observation and interviews

امل�صدر :املالحظة ومقابالت �شخ�صية.

AK-47 derivatives collected through national army disarmament activities, Duru, DRC.
© J. Marks
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إ
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أالزاندى فى �أواخر القرن  19و�أوائل القرن  20ميتلكون مئات البنادق ح�صلوا على بع�ضها �أثناء
املعارك مع اجلنود البلجيكيني – والدليل على أالهمية التى يوليها أالزاندى أ
لل�سلحة النارية هو
�أن الكلمات املقابلة للبندقية والبارود وفرقة البنادق كانت موجودة فى لغتهم فى ذلك الوقت انظر
) .(Evans –Pritchard,1971واليوم ورغم �أن طرق ال�صيد اخلا�صة أ
بالزاندى مندجمة جيدا فى
ثقافتهم ،ف إ�نها ال تولد طلبا كبريا على أال�سلحة .وقليال ما ت�ستخدم أال�سلحة ال�صغرية ،ويورثها أالب
البنه(.)30
ثانيا ،مل تخلق احلرب الكونغولية نف�س الطلب على أال�سلحة فى هوت �أوليه كما فعلت احلرب أالهلية
فى جنوب ال�سودان .فاحلرب أالهلية ال�سودانية الثانية عب أ�ت جماعات كبرية من املدنيني الذين مت
ت�شجيعهم على حمل ال�سالح على �أ�س�س �أيديولوجية ودفاعية .وعلى النقي�ض من ذلك ،ف إ�ن ال�رصاع
الكونغوىل الذى انتهى فى عام  2003حركته الفر�صة املالية بقدر ما حركته املظامل ،ومل يلعب
املدنيون فى هوت �أوليه فيه دورا كبريا .ومل ت�ؤثر احلرب أالهلية ت أ�ثريا كبريا على �إقليم دوجنو �سوى
فى عامى  -1999 ،1998عندما حارب التجمع الكونغوىل من �أجل الدميوقراطية لل�سيطرة على
املنطقة .ومنذ ذلك احلني ظلت املنطقة فى املحيط اخلارجى لل�رصاع .وقد تركزت احلرب الكونغولية
فى مقاطعتى ايتورى وكيفو �إىل ال�رشق من �إقليم دجنو ،وكاتاجنا فى اجلنوب ال�رشقى ـ وقد ن� أش�
()31
الطلب على أال�سلحة من هناك ولي�س من هوت �أوليه
ثالثا� ،إن املبادرات غري الر�سمية للجي�ش الكونغوىل لنزع ال�سالح جعلت املدنيني ينفرون من حمل
�أى نوع من أال�سلحة النارية فى دوجنو .وعندما عادت فرقة املحمية التابعة للجي�ش �إىل املنطقة
فى  ،2003عملت على �إعادة فر�ض �سيطرتها عن طريق نزع �سالح املدنيني بالقوة وتعذيب قائد
ميلي�شيات الدفاع عن النف�س املحلية( .)32و�سمح للمدنيني ر�سميا بحمل أال�سلحة النارية التى ال
ت�ستخدم للقتال ،ولكن اجلي�ش �صادر كل �أنواع أال�سلحة أالخرى .وفى متوز /يوليو و �آب� /أغ�سط�س
� ،2006شملت أال�سلحة النارية التى جمعت من دائرة ن�صف قطرها 90كلم حول دورو م�شتقات
الر�شا�ش  AK-37وبنادق  G3وبنادق �صيد )33(.وقد �أخ�ضعت احلملة ال�سكان املحليني� ،إال �أن
تكتيكات اجلي�ش مل ت�ست أ��صل امتالك املدنيني للبنادق .وبحلول �آب� /أغ�سط�س �سنة  2006كانت
جماعة الدفاع املحلى قد تداعت حتت وط أ�ة برنامج اجلي�ش فى نزع ال�سالح ،والتخويف والتعذيب،
ال�ساءات املزمنة �ضد ال�سكان املحليني فى �إقليم دوجنو قد حتيى الطلب على أال�سلحة بني
�إال �أن إ
املدنيني ( انظر جدول  4للح�صول على نظرة عامة موجزة عن القوى املحركة للطلب) .وفى الواقع
تزعم التقارير احلديثة �أن املدنيني فى املنطقة قد يكونون �أعادوا ت أ��سي�س قوة الدفاع املحلى
حلماية �أنف�سهم من اجلي�ش (.)34
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القوى المحركة للطلب فى �إقليم دونجو ،جمهورية الكونغو الديموقراطية
الطلب فى دونجو ،جمهورية

الم�شترى (الم�شترون)

المورد (الموردون)

ال�صيد

مدنيون (ال�سيما من أالزاندى)

ال�صيد غري امل�رشوع

مدنيون؛ �صيادون مت�س�سللون
حمرتفون وتقليديون

اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان،
القوات امل�سلحة جلمهورية
الكونغو الدميوقراطية ،املدنيون
(جمهورية الكونغو الدميوقراطية
وال�سودان)
�أطراف ليبية وت�شادية وكنغولية
و�سودانية

الدفاع عن النف�س

مدنيون

�أن�شطة التمرد +

مقاتلون متمردون (اجلي�ش
ال�شعبى لتحرير ال�سودان،
حركة حترير الكونغو ،التجمع
الكونغوىل من �أجل الدميوقراطية
– جوما ،القوات امل�سلحة لل�شعب
الكونغوىل)

مدنيون ،مقاتلون �سابقون
(جمهورية الكونغو الدميوقراطية
واحتماال من ال�سودان)
حركة حترير الكونغو ،التجمع
الكونغوىل من �أجل الدميوقراطية
– جوما ،القوات امل�سلحة لل�شعب
الكونغوىل ،اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان

الكونغو الديموقراطية

مالحظات:
 +كان الطلب على ال�سالح ب�سبب التمرد موجودا ب�صورة �أ�سا�سية �أثناء املعارك فى �إقليم دوجنو فى �أواخر عام .1998
ولي�س من الوا�ضح ما �إذا كان هذا الطلب �سوف ي�ستمر.
(�أ) ي�شمل ه�ؤالء أالطراف الفاعلة التى كانت تقوم بتوريد أال�سلحة عن رغبة والتى �رسقت خمزوناتها �أو �ضبطت.
(ب) هذا هو اال�سم ال�سابق لال�سم احلاىل وهو القوات امل�سلحة جلمهورية الكونغو الدميوقراطية
امل�صدر :مقابالت �شخ�صية ،منظمة )Human Rights Watch (1999

وعلى النقي�ض من هذا ،ف إ�ن مبادرات ال�سيطرة على البنادق املحلية فى حملية يامبيو فى جنوب
ال�سودان مل توقف مبيعات أال�سلحة ال�صغرية هناك .وعندما �ألقت قوات أالمن ال�سودانية القب�ض على
مدنيني لبيعهم �أ�سلحة فى �سوق نابيا باى فى  28متوز  /يوليو �سنة  ،2006ا�شتكى املدنيون من
�أن القب�ض كان موجها �إىل البائعني الذين  -ح�سبما زعموا  -كانوا و�سطاء �أبرياء لبائعى ال�سالح
()35
احلقيقيني .وبعد ذلك بيوم �أطلق �رساح املحتجزين بدون اتهام.
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رابعا :الجماعات الم�سلحة على طول الحدود

�إن قلة �سلطة احلكومة على طول احلدود بني ال�سودان وجمهورية الكونغوالدميوقراطية حتد من كمية
املعلومات التى ميكن التو�صل �إليها عن العر�ض والطلب اخلا�صني أ
بال�سلحة فى املنطقة .وبدون
عمل ميدانى وا�سع ،ف إ�نه من امل�ستحيل ر�سم خريطة ال�شبكات االجتماعية التجارية التى ت�سهل
جتارة أال�سلحة فى �أرا�ضى دوجنو والية غرب اال�ستوائية ،حيث ينتقل النا�س ب�سهولة بدون �أن يتم
اكت�شافهم .ومع ذلك ف إ�ن عمل تقدير لوجود اجلماعات امل�سلحة فى املنطقة ميكن �أن ي�ساعد فى
�إكمال ال�صورة .ففى أالماكن التى خارج �سيطرة احلكومة متثل هذه اجلماعات عوامل مهمة لتداول

ال�سالح ألنهم يخلقون الطلب على أال�سلحة ،ويلعبون دورا فى توريد أال�سلحة التى ت أ�تى �إىل ال�سوق.
وت�ؤثر هذه العوامل على �إمكانية توفر أال�سلحة املعرو�ضة وعلى ثمنها.
ومن بني اجلماعات امل�سلحة فى منطقة احلدود ف إ�ن جماعة جي�ش الرب هى �أ�شدها �إثارة للرعب.
ورغم �أن العنا�رص امل�سلحة أالخرى من �أفراد املويورو والرحل ول�صو�ص ال�صيد ي�ؤثرون �أي�ضا
على أالمن املحلى ،ف إ�نه ال توجد جماعة حتظى باهتمام �أكرث من جي�ش الرب .وفى �ضوء انعقاد
املفاو�ضات وانفراطها مرة بعد �أخرى مع هذه احلركة فى جوبا واخلطر الذى ميكن �أن ت�سببه �إذا

اختارت �أن ت�شن حملة عنيفة �ضد املدنيني الكونغوليني ،ف إ�ن هذا اجلزء يركز �أ�سا�سا على هذه

اجلماعة.

()36

جي�ش الرب للمقاومة
املعلومات أال�سا�سية والوقائع أالخرية
مت ر�صد جي�ش الرب للمرة أالوىل فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى �سنة � ،2005إال �أن وجوده
فى جنوب ال�سودان يعود �إىل الت�سعينيات من القرن املا�ضى عندما �أن� أش� للمرة أالوىل بع�ض القواعد
بدعم من حكومة ال�سودان ( )AP2006b; UNSC,2006Cفقد كان وجوده جزءا من �صفقة مع
حكومة ال�سودان بعد هجماته فى �أوائل �سنة  1992و�أواخر �سنة  .)Prunier, 2004( 1993وكانت
ح�سابات اخلرطوم ا�سرتاتيجية �أكرث منها عقائدية �أيديولوجية – فرغم �أن بع�ض �أع�ضاء جي�ش الرب
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ال�سالم ،ف إ�ن �أهمية احلركة كانت فى قدرتها على �إزعاج قوة الدفاع ال�شعبية
ادعوا التحول �إىل إ
أالوغندية التى كانت فى ذلك الوقت ت�ساعد اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان .وعندما مت توقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل فى كانون الثانى /يناير � ،2005ساد اعتقاد وا�سع ب أ�ن اخلرطوم قد �أنهت دعمها،
ولكن عددا من امل�صادر تدعى �أن حكومة ال�سودان كانت تزوده باملعلومات املخابراتية واملعونة
اللوج�ستية وال�سالح ملدة ال ب أ��س بها حتى عام .)ICG,2006b; Schomerus,2007(2006
وتزعم التقارير �أن طائرات النقل من طراز انتينوف التابعة حلكومة ال�سودان �أ�سقطت مواد قرب
مع�سكرات جي�ش الرب حول ياى ( جنوب ال�سودان ) وجارامبا (جمهورية الكونغو الدميوقراطية)
وعلى طول طريق جوباـ توريت ( جنوب ال�سودان) فى �أواخر �سنة  2005و�أوائل �سنة Africa( 2006
)confidential, 2005, Africa confidential 2006a; ICG,2006, Schomeris, 2007

ورغم �أن اتفاق ال�سالم ال�شامل �أحيى أالمال فى �سالم دائم فى ال�سودان �إال �أن جي�ش الرب ا�ستمر فى
زعزعة اال�ستقرار فى مناطق جنوب ال�سودان فى  .2006,2007وفى �أيلول� /سبتمرب  ،2005عرب
مقاتلو جي�ش الرب النيل من والية �رشق اال�ستوائية فى اجتاه والية غرب اال�ستوائية وبحر اجلبل
مو�سعني تواجد اجلماعة وراء جمال نفوذها العادى (  .) ICG, 2006bوتبع ذلك ع�رشات الهجمات
الن�سانية ومواقع قوات دفاع ال�شعب
فى مناطق غرب النيل �شملت هجمات �ضد موظفى املعونات إ
أالوغندى فى والية غرب اال�ستوائية( .)Africa confidential, 2005وكان هدف الكثري من
العمليات احل�صول على الطعام من القرى غري املحمية ولكنها ا�ستهدفت املدنيني �أي�ضا ،مما دفع
النا�س فى والية غرب اال�ستوائية �إىل الهروب ( .)Refugees International, 2006و�أ�ضافت
هذه ال�رضبات م�ستوى �أكرث من عدم أالمان فى الوالية ،حيث كانت املناو�شات العرقية بني الدينكا
أ
والزاندى قد هزت عدة مدن وقرى فى �أواخر  ،2005حيث كانت جماعات م�سلحة �أخرى بحلول

عام  2006تقوم بتنفيذ هجمات م�شابهة للهجمات املن�سوبة �إىل جي�ش الرب.

38

وبينما كانت هذه الهجمات تفر�ض �آثارها على والية غرب اال�ستوائية كان نائب رئي�س حكومة
جنوب ال�سودان ريك م�شار ،الذى كان على �صلة بجي�ش الرب فى الت�سعينيات( ،)39يحاول التو�سط
بني احلكومة أالوغندية وجي�ش الرب فقد �أثمرت جهوده فى منت�صف ني�سان� /أبريل ،عندما وافق
اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان وجي�ش الرب على وقف الهجمات �ضد بع�ضهما البع�ض (African

.)Confidential, 2006a
كان وجود جي�ش الرب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية �أقل ر�سوخا .فقد �أفادت �أوىل التقارير
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ب أ�ن جمموعة من  350-300من مقاتلى جي�ش الرب يقودهم فن�سنت �أوتى ،القائد الثانى للجماعة،
عربت �إىل داخل جمهورية الكونغو الدميوقراطية من ال�سودان فى � 18أيلول� /سبتمرب (Radio 2005

) Okapi, 2005 C; Christian Sciene Monitor, 2005وخالل ال�شهرين التاليني ،ذكرت
التقارير �أن �إحدى جماعات جي�ش الرب دخلت جمهورية الكونغو الدميوقراطية فى ال�شمال ال�رشقى

قرب �آبا وقاعدة كنجيزى ،بينما قامت جمموعة �أخرى بالتوغل �أكرث �إىل الغرب داخل �إقليم دوجنو

فى الغرب و�شمال غرب املحمية الطبيعية الوطنية فى جارامبا( .)40وكانت هذه الغارات مفهومة
ب�سبب نق�ص الدعم من حكومة ال�سودان وتزايد العمليات الناجحة امل�شرتكة بني اجلي�ش ال�شعبى
لتحرير ال�سودان أ
والوغنديني �ضد جي�ش الرب .وفى بحثها عن غطاء ،وجدت اجلماعة فى الغابات
اخل�رضاء الكثيفة فى �شمال جمهورية الكونغو الدميوقراطية �أماكن جذابة.
ومع هذا ،مل تكن جمهورية الكونغو الدميوقراطية ملج أ� لهم .ففى خالل �أيام من ر�ؤية جماعة جي�ش
الرب هناك هدد رئي�س �أوغندا يويرى مو�سيفينى بن�رش جنود قوات دفاع �شعب �أوغندا ال�ستئ�صال
� أش�فة اجلماعة .وقد و�صلت فى أال�سبوع أالول من ت�رشين أالول� /أكتوبر  2005وحدات كوماندوز
من جمهورية الكونغو الدميوقراطية مكونة من  300جندى �إىل �أقليم �أرو و�آبا (Radio Okapi,

 .)2005 b; Radio Okapi, 2005aورغم النداء الذى �أطلقه فن�سنت �أوتى فى كانون أالول/
دي�سمرب إلجراء حمادثات �سالم ف إ�ن فريقا من القوات اجلواتيمالية اخلا�صة التابعة لبعثة أالمم
املتحدة فى الكونغو قامت بحمالت فى حممية جارامبا فى يناير /كانون الثانى AFP,( 2006

 .)2006aوقد و�صف أال�رسى من جنود جي�ش الرب احلياة فى جارامبا ب أ�نها �صعبة حتى بالن�سبة
جلماعة متمردة اعتادت على حياة أالدغال بعد � 19سنة .فقد كان ه�ؤالء املجندون وامل�شهورون
ب�رسعة احلركة ينامون فى أال�شجار �أثناء النهار وي�سافرون ليال ،ويتغذون على فاكهة الغابة عندما
ال يتوافر ال�صيد ( )41( .)Xinhua, 2006; ICG,2004وفى املناطق أالكرث ا�ستقرارا يبدو �أن مقاتلى
جي�ش الرب كانوا يزرعون املحا�صيل ،ولكنهم �أي�ضا كانوا ي�رسقون املا�شية واحلبوب وغريها من
املنتجات من ال�سكان املحليني. )42( .)African Confidential, 2005( .
ولقد و�صلت التوترات ب� أش�ن تواجد جي�ش الرب �إىل ذروتها فى  23كانون الثانى /يناير  .2006فبعد
 17يوما من ال�سري فى حممية جرامبا الوطنية للقب�ض على فن�سنت �أوتى وقعت القوة اجلواتيمالية
املكونة من  70رجال حتت نريان جمموعة من مئتى رجل من جي�ش الرب خمتبئني مع �أوتى
( .)Rosenberg, 2006وفى معركة معدة �سلفا ومع ت أ�خر الدعم مات ثمانية جنود جواتيماليون
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وجرح خم�سة .وعلى الرغم من �أنه مل يت�ضح ما �إذا كان جنود أالمم املتحدة قد ماتوا بنريان �صديقة
�أو بنريان العدو ،)UNSC, 2006 C; radio Okapi, 2006C( ،ف إ�ن أالمم املتحدة �ألغت عملياتها

فى جارامبا وخف�ضت تواجدها �إىل فريق مراقبة ع�سكرى فى �آبا (UPI, 2006; Rosenberg,

 .)2006وبدال من االن�سحاب من جارامبا ،ف إ�ن جي�ش الرب زاد من تواجده بعد املعركة .وبعد الهزمية
بب�ضعة �أيام دخل رئي�س جي�ش الرب جوزيف كونى جارامبا مع جمموعة من اجلنود لالن�ضمام �إىل
�أوتى قرب نهر �أكا �شمال غرب حممية جارامبا

()43

( ,)AFP, 2006aومنذ ذلك احلني غري جي�ش

الرب مواقعه بني مناطق الغابات فى والية غرب اال�ستوائية فى �شمال حممية جارامبا ،ومنطقة
دورو فى �إقليم دوجنو و�أمكن ر�ؤيتهم جهارا فى أال�سواق املحلية(.)44
وقد �أغ�ضب التواجد امل�ستمر جلي�ش الرب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية حكومة �أوغندا .ولقلة
ثقتها فى الدبلوما�سية ،ف إ�نها �ضغطت على جمل�س أالمن للقيام بالتدخل ع�سكريا م�شرية �إىل �أن بعثة

أالمم املتحدة فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية مل تكن فعالة ( .)UNSC, 2006cوفى ني�سان/
�أبريل  2006مت ر�صد  120جنديا �أوغنديا قرب �آبا بالقرب من احلدود مع والية غرب اال�ستوائية
حيث جرت مناو�شات بينهم وبني جنود جمهورية الكونغو الدميوقراطية (.)45()AFP, 2006b
وبالرغم من التوترات بني حكومة �أوغندا وجمهورية الكونغو الدميوقراطية ف إ�ن مبادرات جنوب
ال�سودان �أتاحت خيارات �أخرى حلل م�شكلة جي�ش الرب .فقد عر�ضت حكومة جنوب ال�سودان ثالثة
خيارات على جي�ش الرب� :إما الدخول فى مباحثات �سالم مع احلكومة أالوغندية وقبول و�ساطة
جنوب ال�سودان؛ �أو ترك جنوب ال�سودان؛ �أو البقاء ومعاناة نتائج ذلك من هجمات �أخرى (Allio,
 )46( )2006aوفى �آيار  /مايو  ،2006وافق جي�ش الرب على التفاو�ض مع �أوغندا ،وقد ا�ستجاب ريك
م�شار لذلك مبنح جي�ش الرب � 20ألف دوالر نقدا ،و�إمدادات غذائية وت أ�كيدات مبعونة منتظمة فى
امل�ستقبل ( )47(.)AFP, 2006aوبعد بع�ض الت أ�خري ،بد�أت املحادثات بني الطرفني فى جوبا فى 14
متوز /يوليه  .2006وبعد ذلك ب أ�كرث قليال من �شهر و ّقع اجلانبان اتفاقا بوقف أالعمال العدوانية،

وقد اقت�ضى ذلك جتميع كل حماربى جي�ش الرب فى مع�سكرين فى جنوب ال�سودانAgreement( .

)on Cessation a Hostlities, 2006
وفيما بعد ت�سببت مطالب جي�ش الرب بتغيري الو�سيط ونقل مكان املباحثات فى توقف املفاو�ضات.
وف�شل وقف �إطالق النار فى � 28شباط/فرباير  2007بدون �أى التزامات وو�سط ادعاءات بحدوث
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انتهاكات .وا�ست أ�نفت أالطراف املباحثات فى جوبا فى  26ني�سان� /أبريل مع عدم الت أ�كد من
نتيجتها .ويتحدث املراقبون آ
الن عن «جماعة جي�ش الرب فى ال�سودان» ،وهى فرع من جي�ش الرب
�أو جماعة �أخرى تقلد التكتيكات الوح�شية جلي�ش الرب (;AfricanConfidential, 2006b

.)Schomerus, 2007

قوة جي�ش الرب فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
بحلول �أيلول� /سبتمرب  2006كان جي�ش الرب فى حالة �ضعف كقوة حماربة .وفى حني �أن �صفوفه
كانت قد ت�ضخمت �إىل �أكرث من  2000رجل فى  ،)Prunier, 2004( 1994ف إ�ن املعتقد �أن �أع�ضاءه
احلاليني يعدون باملئات ،بوجود �أقل من  400منهم فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية بداية
من �آب� /أغ�سط�س  )48(.2006و�أعلنت أالمم املتحدة فى حزيران /يونيه � ،2006أن اجلماعة مل تعد
قوة حربية يعتد بها ( .)UNSC, 2006cومع ذلك ف إ�ن هذا التقدير مو�ضع جدل� .إذ �أ�رص كلمنت
وانى ،واىل بحر اجلبل فى  2006-2005على �أن جي�ش الرب ميتلك حتت قيادته ما بني � 1200إىل
 1500رجل .كذلك ت�ؤكد جماعة أالزمات الدولية �أن قوة اجلي�ش قد تكون آ
بالالف ،م�شرية �إىل تقدير
عدده من � 2000إىل  2500جندى مع عدد م�ساو من الن�ساء أ
والطفال كتابعني للمع�سكر (ICG,
.)2006b
والوا�ضح �أن جي�ش الرب مازال جيد التجهيز .ويدعى �شهود �أن جنود جي�ش الرب من الرجال والن�ساء
الذين ميرون خالل دورو وفارادجى بالقرب من احلدود أالوغندية كان كل فرد منهم يحمل �أكرث من
�سالح �صغري ،مبا فيه املدافع الر�شا�شة و�أنواع من  AK-47و �آر .بى .جيه .وطبقا ألحد املحللني
ت�ضم �أ�سلحة جي�ش الرب مدافع ر�شا�شة متعددة أالغرا�ض وطراز  81/RPKمن املدافع الر�شا�شة
اخلفيفة B-10 ،ومدافع هاون عيار 60مم (.)Bevan, 2006
الجمالية جلي�ش الرب ،فقد �أ�صبح �أكرث ت�شتتا .ففى �أغ�سط�س� /آب 2006
وب�سبب انخفا�ض القوة إ
خرجت من �آبا وجرامبا جمموعتان ـ رمبا من�شقتان ـ متجهتني �إىل حدود �أوغندا ال�رشقية .وفى
منت�صف �آب� /أغ�سط�س� ،شوهدت جمموعة مكونة من جمموعتني �أو ثالث جمموعات فرعية متر
بالقرب من قريتني فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية هما فورانى وكوبوال قرب فارادجى(.)49
ومل ت�ستطع بعثة أالمم املتحدة فى الكونغو اجلزم ب أ�نهم من جي�ش الرب ،ولكن القرويني وال�سلطات
املحلية قالوا �إنهم كانوا يرتدون أالزياء املميزة للجماعة و�شعورهم على هيئة �ضفائر طويلة ،التى
متيز اجلماعة �أي�ضا ،وكانوا يتكلمون اللغات املحلية ب�شكل �سيئ ،ورمبا بلغ عددهم  300فرد (.)50
وقد حارب �أقل من  100جندى من هذه اجلماعة اجلي�ش الكونغوىل فى � 25آب� /أغ�سط�س فى �أمريى
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وكو�سو ـ �شمال ماهاجى وعلى بعد حواىل  50كم غرب احلدود أالوغندية ـ وكانت النتيجة موت
�أحد مقاتلى جي�ش الرب ( )51( .)Radio Okapi, 2006bوانتهت املعركة عندما تلقت الوحدات
الكونغولية �أنباء الهدنة التى كانت �ستوقع فى اليوم التاىل( .)52وفى نف�س الوقت ف إ�ن جماعة من
جي�ش الرب التى كانت فى �شماىل هذه النقطة ،ولكنها متجهة جنوبا لالن�ضمام �إىل املجموعة
أالوىل ،دخلت فى مناو�شات مع القوات الكونغولية فى � 2أو � 3أيلول� /سبتمرب ،وكانت نتيجة ذلك
موت �أحد مقاتلى جي�ش الرب وخطف ثالثة �أطفال ( .)Allio, 2006bوفى تاريخ الحق تزعم تقارير
�صحفية غري م�ؤكدة �أن قيادة جي�ش الرب و�أكرث من  400مقاتل قد حتركوا منذ ذلك الوقت غربا �إىل
داخل جمهورية �أفريقيا الو�سطى و�أن �أوتى لي�س فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية �أو ال�سودان
(.)Allio, 2007; Mugerwa and Sebikali, 2007; Muhumuza, 2007

()53

وبرغم ال�سمعة الوح�شية جلي�ش الرب ف إ�ن وجوده فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية مل ي�شكل تهديدا
مبا�رشا .وحر�صا من احلركة على عدم اكت�ساب مزيد من أالعداء ووعيها ب أ�نها غري مرغوبة ف إ�نها
حر�صت على جتنب مهاجمة املدنيني الكونغوليني �أو مواجهة جنود أالمم املتحدة �أو جمهورية
الكونغو الدميوقراطية .وات�ساقا مع هذا مل تكن هناك �أى تقارير م�ؤكدة عن هجمات �ضد املدنيني
الكونغوليني ابتداء من �أيلول� /سبتمرب � .2006أما االنتهاكات املبلغ عنها واملن�سوبة �إىل جي�ش الرب
فى الكونغو فقد اقت�رصت كلها تقريبا على ال�سلب وال�رسقة وال�سكن بالقوة فى م�ساكن املدنيني(.)54
كما يزعم الكونغوليون �أن جي�ش الرب يتجنب ا�ستخدامهم كحمالني ويف�ضل �أ�رس ال�سودانيني لهذا
العمل(.)55
ومع هذا ،ومع ا�ستمرار مفاو�ضات جوبا وتزايد عدد امل�ساكن املنهوبة ،يظل جي�ش الرب تهديدا
حمتمال لل�سكان املحليني .وكما جاء �سابقا ف إ�ن املقاتلني املتمردين من جي�ش الرب فى ماهاجى
و�أرو حاربوا اجلي�ش الكونغوىل مرتني� .إن غياب قوة ع�سكرية كونغولية يعتمد عليها ي�ضاعف من
اخلطر املحتمل للجماعة على طول حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان .وقد و�ضعت
وحدة كوماندوز خا�صة �أكرث تنظيما فى قاعدة فى �آبا بداية من �آب� /أغ�سط�س � ،2006إال �أن اجلنود
الكونغوليني البالغ عددهم  350فى �إقليم دوجنو تنتمى �إىل فرقة املحمية غري املندجمة فى اجلي�ش،
وتفتقر �إىل ثكنات منف�صلة وتتكون من الكثري من املتمردين ال�سابقني( .)56وفى منطقة دورو فى
�إقليم دوجنو تتكرر �شكاوى املدنيني من �أن اجلنود الكونغوليني يقومون بعمليات �سلب منظمة
�ضد ال�سكان .ولو �أن جي�ش الرب ّغري �أ�سلوبه وا�ستهدف ال�سكان ف إ�ن الكثريين ي�شكون فى ا�ستطاعة
الع�سكريني الكونغوليني فى دوجنو الدفاع عنهم.
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العنا�رص امل�سلحة أالخرى
هناك عنا�رص م�سلحة �أخرى جتوب احلدود الكونغولية  -ال�سودانية ،ولكنها ت�سبب م�شاكل �أقل
لل�سكان املحليني .و�أهم ف�صيلني هما ال�صيادون املت�سللون وهم فى أال�سا�س ت�شكيلة مت�سيبة من
عدة جماعات؛ وجماعة املبورورو وهم من الرعويني الرحل.
ويعمل ال�صيادون املت�سللون امل�سلحون فى �أعداد �صغرية ت أ�تى من ال�سودان وجمهورية الكونغو
الدميوقراطية وليبيا وت�شاد ،ويركزون عملياتهم على حممية جارامبا الوطنية حيث يقومون ب�صيد
أالفيال� ،ضمن ما ي�صطادونه من احليوانات أالخرى ،وذلك من �أجل �أنيابها ،وكذلك وحيد القرن
النادر املراقب جيدا ـ الذى ترتفع قيمته من �أجل قرنه )57(.وال يذكر املدنيون وجود �أى م�شاكل
لهم مع املت�سللني ،ولكن املوظفني فى جارامبا يعتربونهم �أكرب تهديد للحياة الربية فى املحمية
وحرا�سها .ويت�سلح املت�سللون ب أ��سلحة خفيفة وثقيلة ت�ضم مدافع �أر .بى .جيه .ومدافع هاون و�أنواع

من الكال�شينكوف( .)58ويقود �أكرث اجلماعة �شهرة مالزم �سابق فى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
معروف فقط با�سم «مايكل» )59(.وتقع قاعدة عملياته قرب فارادجى ،ورجاله م�سلحون جيدا .وقد
�سبق �أن هدد ال�سلطات املحلية ،وقاد ا�شتباكات مميتة �ضد حرا�س املحمية(.)60
وت�شكل قبائل املبورورو خطرا �أقل .ويتواجد ه�ؤالء الرعاة املنتمون أل�صل فوالنى فى  18دولة
�أفريقية ت�شمل الكامريون وجمهورية �أفريقيا الو�سطى وعدة �أقطار فى غرب �أفريقيا (Survival,
 .)2006ويهاجرون �إىل والية غرب اال�ستوائية و�إقليم دوجنو �أثناء ف�صل اجلفاف ويحملون �أ�سحلة
�صغرية حلماية ما�شيتهم .وي�شتبه فى �أنهم يقومون ب�صيد غري قانونى على نطاق �ضيق ،ويبيعون
أالدوية التقليدية ،ويهربون أال�سلحة مع احتمال ات�صالهم بجي�ش الرب واملتمردين ال�سابقني فى
ايتورى و�أوغندا ( .)61ويزعم البع�ض �أن �أن�شطة املبورورو معروفة جيدا ،ولكن ممار�ستهم لل�صيد غري
امل�رشوع وجتارتهم املزعومة فى أال�سلحة مل يت�سن ت أ�كيدها(.)62
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خام�سا :الخاتمة

هذا البحث عن جتارة أال�سلحة عرب احلدود واجلماعات امل�سلحة فى منطقة احلدود الكونغولية
ال�سودانية يتفق مع أالمناط امل�شهورة للتهريب فى أالماكن اخلارجة عن �سيطرة احلكومات ،ولكنه
يعر�ض بع�ض االكت�شافات غري املتوقعة.
ففى حني �أن احلدود املفتوحة وال�رصاعات التاريخية تخلق بيئات خ�صبة لتداول أال�سلحة ال�صغرية
ف إ�نها ال تكفى بذاتها لتهريب أال�سلحة عرب احلدود .وتوفر منطقة احلدود بني جمهورية الكونغو
الدميوقراطية مع ال�سودان خليطا من العنا�رص يجعلها ،ظاهريا ،مهي أ�ة لتجارة رائجة فى أال�سلحة
ال�صغرية .وت�شمل هذه العنا�رص �شبكة من ال�شعاب غري املراقبة ،ووجودا �ضئيال للدولة �أو انعدامه،
وغطاء من الغابات الكثيفة اخل�رضاء ،وتاريخا حديثا لل�رصاع امل�سلح على جانبى احلدود .ومع
ذلك يظل الطلب على أال�سلحة حمدودا بني املجتمعات املحلية التى تعي�ش فى املنطقة .وفى حني
�أن املجتمعات املحلية ال�سودانية مت�شبعة أ
بال�سلحة ال�صغرية املتبقية من احلرب أالهلية الثانية،
ف إ�ن حاجة أالزاندى فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية �إىل أال�سلحة ال�صغرية �ضئيلة لثالثة �أ�سباب
رئي�سية� :ضعف احلافز لدى املدنيني لال�شرتاك فى ال�رصاع الكونغوىل؛ و�أن عادات أالزاندى فى
ال�صيد ال تتطلب بنادق كثرية؛ مبادرات اجلي�ش الكونغوىل لنزع ال�سالح �أقعدت ال�سكان عن حيازة
أال�سلحة .كما �أن تدفقات أال�سلحة ال�صغرية �إىل �إقليم دوجنو تقل ب�سبب الطرق ال�سيئة وبعد املوقع.
ورغم االنخفا�ض احلاىل فى الطلب على أال�سلحة ف إ�ن التجربة احلديثة �أظهرت �أن املجتمعات
احلدودية تظل �ضعيفة �أمام �آثار ال�رصاع التى تنهال عليها و�أمام اجلماعات امل�سلحة .ففى 1998
عرب اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان احلدود ونهب �أجزاء من هوت �أوليه ،أ
ولن مراقبة احلدود تكاد
تكون معدومة ف إ�نه مكث بال مقاومة لعدة �سنوات فى مناطق �أخرى من �شمال جمهورية الكونغو
الدميوقراطية .وبعد �سبع �سنوات من و�صول جي�ش الرب �إىل �أرا�ضى الكونغو كاد �أن يجلب �إىل �شمال
جمهورية الكونغو الدميوقراطية �رصاعا ن� أش� فى �أوغندا� .أما مفاو�ضات ال�سالم التى جتددت م�ؤخرا
فى جوبا ف إ�نها مل تق�ض على �إمكانية تهديد جي�ش الرب للمجتمعات على جانبى احلدود .ولو اختار
القيام ب أ�ى هجوم ف إ�ن الوجود الع�سكرى احلاىل �أ�ضعف من �أن يعرت�ض اجلماعة� ،أو �أنه لي�س هناك
الطالق.
وجود ع�سكرى على إ
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الن�سانى� ،أرو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 17 ،آب�/أغ�سط�س
مقابلة للم�ؤلف مع العاملني فى املجال إ
.2006
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد املحللني ،نريوبى ،كينيا� 25 ،أيلول�/سبتمرب .2006
مقابلة للم�ؤلف مع املراقبني الع�سكريني التابعني أ
للمم املتحدة� ،آبا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية � 19آب/
�أغ�سط�س
لدرا�سة �أكرث تف�صيال عن أالزاندى (انظر .De Schlippe (1956), and Evans-Pritchard (1971
ورغم �أن كال الدرا�ستني غري حديثتني من منظور ر�ؤيتهما ولغتهما �إال �أنهما يقدمان نتائج مهمة.
فى  ،2006كان هناك دعم إلعادة توطني الالجئني من متمردى ال�سيمبا فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
الن�سانى ،دوجنو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية،
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد العاملني الكونغوليني ،فى املجال إ
� 25آب�/أغ�سط�س .2006
�آالف الالجئني فروا �أي�ضا �إىل مناطق �أخرى فى ال�شمال ال�رشقى من جمهورية الكونغو الدميوقراطية .وتوجد
مع�سكرات لالجئني من جنوب ال�سودان �إىل �أق�صى اجلنوب فى �إيزيرو و�أرو و�أي�ضا فى العديد من املناطق أالخرى
على امتداد احلدود.
أ
الن�سانى  ،دوجنو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية،
املجال
فى
الكونغوليني،
العاملني
حد
�
مقابلة للم�ؤلف مع
إ
� 25آب�/أغ�سط�س .2006
الن�سانى  ،دوجنو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية،
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد العاملني الكونغوليني ،فى املجال إ
� 25آب�/أغ�سط�س .2006
الن�سانى  ،دوجنو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية،
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد العاملني الكونغوليني ،فى املجال إ
� 21آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع قائد دفاع حملى �سابق ،دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 24 ،آب�/أغ�سط�س . 2006
وفى النهاية مت حل امليلي�شيا عندما قام قادة اجلي�ش الكونغوليني بتعذيب �أحد القادة و�أجربوا املدنيني على
االن�شقاق عن اجلماعة.
مقابلة للم�ؤلف مع القادة املحليني  ،دوجنو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 21 ،آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف ،دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 22 ،آب�/أغ�سط�س  ،2006ومقابالت �أخرى.
مقابالت للم�ؤلف مع مدنيني �سودانيني ،نابيا باى ،ال�سودان� 22 ،آب�/أغ�سط�س .2006
�شاهد امل�ؤلف � 7شبان يعربون احلدود بطريقة غري م�رشوعة لنقل ب�ضائع كونغولية �إىل ال�سودان .وبالرغم من �نأ
حر�س احلدود الكونغوليني كانوا بالقرب �إال �أنهم لي�سوا بو�سعهم مراقبة كل املمرات عرب احلدود.
ا�ستمرت �أول حرب �أهلية من .1972 – 1955
طبقا لدرا�سة ملكتبة الكوجنر�س أالمريكية عام  ،1991تلقت ال�سودان  154مليون دوالر �أمريكى من املنح
الع�سكرية 161 ،مليون دوالر �أمريكى فى ائتمانات املبيعات من عام � 1976إىل  1986عندما انتهى الدعم
الع�سكرى أالمريكى تقريبا .وو�صلت املعونة ذروتها فى ال�سنة املالية  1982عندا ح�صلت احلكومة ال�سودانية على
 101مليون دوالر ما يوازى تقريبا ثلثى الدعم الع�سكرى املقدم ألفريقيا جنوب ال�صحراء)Metz, 1991(.
ا�شتملت ميلي�شيا القبائل الروفا فى جنوب النيل أالزرق ،الفرتيت غرب بحر الغزال ،والتابوزا واللوتوكا ،واملندارى
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واال�شوىل مبناطق غرب اال�ستوائية ومرل فى والية جوجنلى .وقد ا�ستخدمت احلكومة ال�سودانية ميلي�شيا القبائل
ب�شكل زائد فى ثمانينيات القرن الع�رشين () Johnson, 2003
آ
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد املدنيني ال�سودانيني تورط فى احلرب أالهلية ال�سودانية ،نابيا باى ،ال�سودان� 22 ،ب/
�أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد املدنيني ال�سودانيني  ،نابيا باى ،ال�سودان� 22 ،آب� /أغ�سط�س .2006
للمزيد عن جهود حكومة جنوب ال�سودان لنزع �سالح املدنيني فى جنوب ال�سودان ،انظر م�سح أال�سلحة ال�صغرية
(2006ب)
أ
آ
مقابلة للم�ؤلف مع دبلوما�سى غربى ،كمباال� ،وغندا� 31 ،ذار /مار�س  2006وغريه.
الن�سانى ،يامبيو ،ال�سودان� 24 ،آب� /أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع كبري موظفى العمل إ
أ
آ
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،ب/
�أغ�سط�س .2006
اتخذ بع�ض مقاتلى اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان من قاعدة كنيجزى م أ�وى ملا يقرب من خم�س �سنوات لذا
ف إ�ن الروابط مع املتمردين ال�سودانيني فى املدينة قوية (.)Radio Okabi, 2005b
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،آب/
�أغ�سط�س  2006وغريه.
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،آب/
�أغ�سط�س .2006
أ
أ
مقابلة للم�ؤلف مع �حد املحللني ،بونيا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية 31 ،كانون الول/دي�سمرب .2006
وا�ستند املحلل فى م�صادره مل�سئولني كونغوليني على احلدود ال�سودانية.
مقابلة للم�ؤلف مع �سودانيني فى نابيا باى ،ال�سودان � 22آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع قائد ميلي�شيا �سابق ،دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 24 ،آب�/أغ�سط�س .2006
ملزيد من املعلومات حول نقل أال�سلحة ال�صغرية فى جمهورية الكونغو الدميوقراطية انظرAI (2005), and :
.)UNSC (2004), (2005a), (2005b), (2006a), (2006b), and (2006d
مقابلة للم�ؤلف مع قائد ميلي�شيا �سابق ،دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 24 ،آب�/أغ�سط�س � ،2006ضابط
 ،FARDCدورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،وقائد حملى دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،وقد
اتهم امل�سئولون و املدنيون وقادة املجتمع املحليون الكونغوليون اجلي�ش وغريه من الهيئات الكونغولية ب أ�نهم
ا�ست أ�جروا القنا�صة أالزانديني للعمل من �أجلهم ،م�ستخدمني �أ�سلحة حممولة .التقى امل�ؤلف مع قادة �إقليميني
دوجنو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 25 ،آب�/أغ�سط�س ، 2006وقادة حمليني دورو ،جمهورية الكونغو
الدميوقراطية� 24 ،آب�/أغ�سط�س .2006
ي�ستند ال�ستق�صاء أ
لل�سلحة ال�صغرية املجموعة مبخيم ع�سكرى.
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد املحللني ،بونيا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية 31 ،كانون /دي�سمرب .2006
مقابلة للم�ؤلف مع ال�سلطات الكونغولية ،بيتيا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية � 22آب�/أغ�سط�س .2006
وبالرغم من التقارير التى �أفادت بوجود ميلي�شيا من قبائل أالزاندى مبنطقة يامبيو بال�سودان �إال �أنه مل يكن
بالو�سع التحقق من ذلك.
مقابالت للم�ؤلف مع م�سئولني من منظمات متعددة أالطراف ،بونيا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 24 ،آذار/
مار�س .2006
مقابالت للم�ؤلف مع م�سئولني دينيني ،يامبيو ، ،ال�سودان � 22آب�/أغ�سط�س .2006
مارك�س ،حدود �صورية فقط :جتارة الأ �سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�سودان
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ح�سبما تورد التقارير ال�صحفية كانت هناك عالقات بني م�شار وجوزيف كونى فى الت�سعينيات عندما كانوا
يقاتلون اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان بالنيابة عن اخلرطوم
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،كمباال� ،أوغندا� 30 ،آذار/مار�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول �إقليمى كونغوىل ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية � 16آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،يامبيو ،ال�سودان� 23 ،آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،يامبيو ،ال�سودان� 23 ،آب�/أغ�سط�س .2006
مقابالت جمموعة تركيز مع بع�ض املدنيني ،دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية � 22 ،آب�/أغ�سط�س ،2006
ومقابلة مع م�سئول كبري أ
بالمم املتحدة فى منطقة يامبيو  ،ال�سودان� 23 ،آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 30 ،آب/
�أغ�سط�س .2006
أ
أ
أ
آ
مقابلة للم�ؤلف مع �حد م�سئوىل المم املتحدة ،يامبيو ،ال�سودان� 23 ،ب�/غ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع �أحد م�سئوىل أالمم املتحدة ،يامبيو ،ال�سودان� 23 ،آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
آ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،ب/
�أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول �إقليمى كونغوىل ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية � 19آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول �إقليمى كونغوىل ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية � 16آب�/أغ�سط�س .2006
الن�سانى  ،بونيا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 28 ، ،أغ�سط�س
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئولني فى جمال العمل إ
.2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،آب/
�أغ�سط�س .2006
ات�صال �إلكرتونى مع م�سئول ب � 2 ، UNMISشباط/فرباير .2007
مقابلة للم�ؤلف مع قادة املجتمع املحلى  ،دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 23- 21 ، ،آب�/أغ�سط�س
 2006وغريهم.
مقابالت جمموعة تركيز مع بع�ض املدنيني ،دورو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 22 ، ،آب�/أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول �إقليمى كونغوىل ،دوجنو ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية � 28أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،أغ�سط�س
 ،2006ات�صال �إلكرتونى مع حملل �سابق بـ  ، LRAفيينا � 14 ،سبتمرب 2006
ات�صال �إلكرتونى مع حملل �سابق بـ  ، LRAفيينا � 14 ،آيلول�/سبتمرب 2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،آب/
�أغ�سط�س  ،2006ات�صال �إلكرتونى مع حملل �سابق بـ  ، LRAفيينا � 14 ،آيلول�/سبتمرب 2006
مقابلة للم�ؤلف مع م�سئول ع�سكرى تابع أ
للمم املتحدة ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية� 29 ،آب/
�أغ�سط�س .2006
مقابلة للم�ؤلف مع خبري �أ�سلحة �صغرية ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية11 ،كانون أالول/دي�سمرب
 ،2006وغريه .كانت اجلماعتان املتمردتان امل�شار �إليهما هما James Nyakuni’s FAPC (Forces
 )armées du peuple congolaisوجبهة �ضفة غرب النيل.
مقابلة للم�ؤلف مع خبري �أ�سلحة �صغرية ،كين�شا�سا ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية11 ،كانون أالول/دي�سمرب
.2006
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 .3جبهة ال�شرق والكفاح �ضد التهمي�ش .بقلم جون يونج.
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