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�شلحة ال�شغيرة م�شح الأ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وال�صودان وال�صويد وتايالند واململكة املتحدة والوليات املتحدة.

Small Arms Survey

Graduate Institute of International Studies

Avenue Blanc 47

Geneva 1202

Switzerland

هاتف : 0041��9085777

فاك�س: 0041��7���7�8

بريد اإلكرتونى:

smallarm@hei.unige.ch

عنوان الكرتونى:

www.smallarmssurvey.org



Small Arms Survey HSBA Working Paper 7     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 7 لـ� تانر و توبيانا، تنازعوا فف�شلوا فذهبت ريحهم  45      م�صح الأ

(HSBA) من الب�شرى فى ال�شودان �شا�شى للأ التقييم الأ

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

�صلحة ال�صغرية (Small Arms Survey). وقد تطور هذا  )�005-�008( اأجراه م�رشوع م�صح الأ

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

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

�صا�صى  نتاج والتوزيع الن�صط لبحث جتريبى جاء فى وقته يعمل م�رشوع التقييم الأ ومن خالل الإ

وتدخالت  منى  الأ القطاع  واإ�صالح  الندماج  واإعادة  والت�رشيح  ال�صالح  نزع  لدعم  الب�رشى  من  لالأ

من. �صلحة لتعزيز الأ مراقبة الأ

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

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

من. بال�صيا�صة ملعاجلة انعدام الأ

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

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

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

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

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

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

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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نبذة عن الموؤلفين

من  ت�رشرت  التى  املجتمعات  �صئون  فى  باحث   (victortanner01@gmail.com) تانر  فيكتور 

مر فى دارفور فى عام 1988. ومنذ عام ��00، اأجرى بحوثا  جراء احلرب. وقد عا�س فى م�صتهل الأ

ميدانية فى اأنحاء عديدة من دارفور. وت�صمنت التقارير التى كتبها »�صيادة غياب القانون، اأ�صباب 

وعواقب اأزمة دارفور« )�005(، كما و�صع ف�صال )بال�صرتاك مع الدكتور عبد اجلبار عبداهلل ف�صول(، 

�صمن كتاب �صي�صدر عن دارفور قام بتحريره األيك�س دى وال لق�صم الن�رش بجامعة هارفارد. ويعمل 

وا�صنطن  فى  هوبكنز،  جونز  بجامعة  املتقدمة«،  الدولية  الدرا�صات  »بكلية  م�صاعد  كمدر�س  تانر 

العا�صمة. 

فريقية.  الأ الدرا�صات  فى  الدكتوراة  درجة   )tubiana@gmail.com( توبيانا  جريومى  ويحمل 

ت�صاد،  و�رشق  �صمال  فى  ميدانية  بحوث  جراء  لإ ببعثات  قام  املا�صية  عاما  ع�رش  الثنى  وخالل 

وغرب ال�صودان، و�رشق النيجر، مركزا جهوده على اأهاىل »توبو« )تيدا- دازا( و »بريى« )الزغاوة 

�004، عمل فى ال�صودان وت�صاد كباحث فى �صئون دارفور لدى العديد من  والبيديات( ومنذ عام 

املنظمات غري احلكومية، واأبرزها ب�صفة خا�صة »منظمة مكافحة املجاعة« )ACF(. وعمل �صحفيا 

م�صورا حرا، حيث كتب لعدد من ال�صحف الفرن�صية واأ�صدر عدة مطبوعات عن ت�صاد ومنطقة القرن 

فريقى.  الأ
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�شكر وتقدير

يود املوؤلفان اأن يعربا عن عميق �صكرهما للعديد من اأبناء دارفور الذين �صمحوا بنا باقتطاع جزء 

من وقتهم وال�صتفادة من معارفهم وحكمتهم وكرم �صيافتهم فى خالل رحالتنا اإىل منطقتهم. كما 

بانتوليانو وجون  و�صارة  وثيو مريفى  لفرنى  ومارك  فلنيت  على جوليت  والعرفان  بال�صكر  ندين 

وىل.  يوجن على مراجعاتهم القيمة مل�صودة عملنا الأ
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A note on transliteration from Arabic

In rendering Arabic names and words into English, we sought a transcription
that was both simple and that most closely resembled the Arabic pronunciatz
tion. For this reason we transcribed words beginning with so-called sun letters
as they are pronounced, for example as-Sudan (rather than al-Sudan) and ed-
Da`in (rather than el-Da`in). We also tried to respect Sudanese pronunciation
by using, for example, a ‘g’ for the letter qaf (e.g. Rizeigat, Gasim) and a ‘z’ for
the letter dhal (e.g. ingaz), and transcribing other letters according to the 
Sudanz
nese dialect. We retained the accepted French spelling for Chadian names as
they are normally written (e.g. Mahamat Ismaïl, not Mohammad Isma`il). We
used the diacritical mark ` for the letter `ayn, except at the beginning of 
names,
where we left the `ayn unmarked (e.g. Abdallah, Ali).
We included the article in place names as el (rather than al) because it 
seemed
more in keeping with English usage. Likewise, we followed English usage
and dropped the initial article in certain place names that carry the article in
Arabic (e.g. Geneina, Khartoum).
Finally, we hyphenated all names based on the pattern ‘abdallah’, such as
Abdesh-Shafi` or Abdel-Wahid, because writing Abdeshshafi` or Abdelwahid
seemed too long, and writing Abdel Wahid or Abdesh Shafi` would inevitably
lead some people to call them Mr Wahid or Mr Shafi`
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ملخ�ص

املتمردة  اجلماعات  �صنت  التاأجج،  فى  خذ  الآ العنف  من  �صنوات  عدة  وبعد   ،�00� عام  اأوائل  فى 

فى دارفور هجوما كامل النطاق �صد اأهداف للحكومة ال�صودانية. وبرزت من بينها جماعتان، هما 

جي�س حترير ال�صودان الذى اأحرز جناحات مبكرة، فا�صتوىل على مطار الفا�رش، اإل اأنه ا�صت�صلم تقريبا 

للهجوم امل�صاد ال�صارى من قبل حكومة اخلرطوم. ثم ازداد وهنا بالتوترات الداخلية بني قائديه، 

عبد الواحد حممد نور)من قبيلة الفور( ومينى اأركو ميناوى)من الزغاوة(. اأما اجلماعة الثانية فهى 

اأهمية  اأقل  اإمنا  ال�صودان  اأكرث تطورا �صيا�صيا من جي�س حترير  التى كانت  العدل وامل�صاواة،  حركة 

من الناحية الع�صكرية. وكان ما زاد هذه احلركة تقوي�صا ارتكازها اإىل قاعدة عرقية �صيقة قوامها 

قبيلة كوجى املتفرعة من الزغاوة وكذلك ما كان لكثري من قادتها، ل�صيما رئي�صها دكتور اإبراهيم 

�صالم املتطرف. خليل، من ما�س فى الإ

وقد قام ف�صيل واحد من جي�س حترير ال�صودان املنق�صم)جناح مينى( بالتوقيع على اتفاقية �صالم 

انق�صت  التى  �صهرا  ع�رش  الثنى  خالل  وفى   .�00� مايو  اآيار/  فى  نيجرييا،  اأبوجا،  فى  دارفور 

املوقعة،ل�صيما  غري  خرى  الأ اجلماعات  قامت  بينما  اأوكاد  مينى  ف�صيل  ذوى  احلني  ذلك  منذ 

متحدة هى جبهة  راية جماعة جديدة  وذلك حتت  ال�صودانى  للجي�س  ب�صد هجوم  »جماعة-19«، 

تكن  ال�صيا�صى ومل  التعاون  انعدام  ب�صبب  تقو�صت  اجلديدة  الوحدة  اأن هذه  الوطنى. غري  اخلال�س 

��00 كان املتمردون غري  اأواخر عام  بقائهم معا. وبحلول  املرونة الع�صكرية اجلماعية كافية لإ

املوقعني قد انق�صموا اإىل طائفة متنوعة من اجلماعات. و�صوف يتطلب اأى حل �صيا�صى فى دارفور، 

اأول، اأن يتوحد املتمردون، وهو ما اأ�صبح يزداد �صعوبة من جراء الت�صعب ال�رشيع لهذه اجلماعات. 

ن غري راغب فى ا�صتثمار وقت وجهد لدعم م�صعى للتوحيد، والذى  وقد ظل املجتمع الدوىل حتى الآ

�صيكون بحكم التعريف حماولة طويلة املدى. ولكن بغري تلك الوحدة لن يكون هناك �صالم م�صتدام 

فى دارفور.
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الجذور التاريخية للتمرد فى دارفور

التهمي�ص واملقاومة فى دارفور

تتميز دارفور باأن معار�صة احلكومة فيها قدمية العهد. ف�صلطنة دارفور، التى كانت دولة مركزية 

ذات موؤ�ص�صات اإدارية واأمنية فعالة، دامت اأكرث من �00 �صنة كقوة موازنة ل�صلطة الدولة فى وادى 

اإ�صالمية،  خال�س  حركة  ال�صودان  حتكم  كانت  عندما   ،)1898-8�( املهدية  الدولة  واأثناء  النيل. 

1888و �189. وقد �صن  الفرتة بني  ياأتى من متمردى دارفور فى  خطر  الأ الداخلى  التحدى  كان 

اأ�صواأ فرتة  اإىل  دارفور  دافعا  قا�صية،  املهدى، حملة قمع  اأحمد  الذى خلف حممد  اهلل،  اخلليفة عبد 

من العنف فى التاريخ احلديث- قبل ال�رشاع احلاىل. واحتاج الربيطانيون اإىل النتظار حتى عام 

خ�صاع دارفور وا�صعني نهاية لل�صلطنة بعد 18 عاما كاملة من انت�صار كت�صرن على قوات  �191 لإ

املهدية فى اأم درمان.

قليم، بات�صاعه وكثافة �صكانه وعمق  ال�صودانيني. فهذا الإ اأعني  وحتتل دارفور مو�صعا خا�صا فى 

باأنهم  القدم  منذ  اأهله  وا�صتهار  باحليوية  الناب�صة  �صالمية  والإ القبلية  وهوياته  الريفى  طابعه 

-1� Tanner, 2005  �س  اآن واحد)انظر  اأقوياء، هو مو�صع حب واحتقار وخوف فى  حماربون 

تب�صط  لكى  خرية  الأ �صنة   18 ملدة  وتكرارا  مرارا  ت�صارع  اخلرطوم  فى  احلكومات  ظلت  وقد   .)11

قليم النائى امل�صطرب. �صيطرتها على هذا الإ

واأوائل  اخلم�صينيات  اأواخر  ففى   .195� عام  فى  ال�صودان  ا�صتقالل  بعد  التمرد  م�صل�صل  وا�صتمر 

ا�صم قرية جبلية فى  حمر و�صونى)التى حتمل  اللهب الأ ال�صتينيات، قامت جماعتان �رشيتان، هما 

جبل مرة(، بالتعبري عن �صخط الدارفوريني على هيمنة اجلالبة وحاجة جميع الدارفوريني مبن فيهم 

. وكان ذلك جزءا من توجه اأكرب: ففى مناطق اأخرى من ال�صودان، كان 
)1(

العرب اإىل تاأكيد حقوقهم

موؤمتر البجا فى ال�رشق والحتاد العام للنوبة فى جبال النوبة يتحدثون ب�صوت مرتفع نيابة عن 

�صعوب مهم�صة اأخرى. وفى وقت لحق ظهرت حركة تدعى جبهة تنمية دارفور برئا�صة اأحمد دريج، 

وهو زعيم حمرتم من قبيلة الفور. وفى اأوائل الثمانينيات، احت�صد دارفوريون، ل�صيما طالب منهم 

فى جامعة اخلرطوم، فى م�صعى حلمل نظام النمريى على تعيني اأحد اأبناء دارفور كحاكم لدارفور، 

التى كانت عندئذ اإقليما اإداريا واحدا. واأدى ذلك اإىل ا�صتعمال العنف اإل اأن املحتجني مل يرتاجعوا 

فخ�صع النمريى فى نهاية املطاف واختار دريج كحاكم.
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مر حلكومة ال�صادق املهدى الدميقراطية،  وعندما �صقط نظام النمريى، مف�صحا الطريق فى نهاية الأ

همال الذى عانوه منذ  ية نهاية لالإ الدارفوريني، ل�صيما غري العرب، فى روؤ مل كثريا من  داعب الأ

ال�صتقالل. غري اأن التهمي�س مل يزد اإل �صوءا. وهكذا، فجذور الو�صع الراهن للجماعات املتمردة فى 

دارفور، ك�صاأن ال�رشاع نف�صه، من�صوؤها القوى املحركة ال�صيا�صية فى ال�صودان خالل الع�رشين �صنة 

املا�صية.

فرتة العنف املتزايد )2002-1987(

بحلول الوقت الذى ظهر فيه جي�س حترير ال�صودان وحركة العدل وامل�صاواة فى اأوائل عام ��00، 

حرب  فى  دارفور  من  اأجزاء  كانت  حكومية،  اأهداف  على  الهجمات  من  �صيال  فيه  ي�صنان  واأخذا 

�001 و��00 زادت  . وفى 
)�(

)7� Flint and de waal, 2000، �س  مفتوحة لعدة �صنوات)انظر 

العربية، ل�صيما حول جبل مرة  ال�صودانية على املجتمعات غري  املدعومة من احلكومة  الهجمات 

ودار الزغاوة.

امل�صتوى  فعلى  قليمية.  والإ والوطنية  املحلية  امل�صتويات  على  بالعنف  دارفور  متمردو  ت�صكل  لقد 

كانت  التى  ال�رشاعات  من  لعدد  املا�صية  الع�رشين  ال�صنوات  خالل  م�رشحا  قليم  الإ كان  املحلى 

العرب  للرعاة  الفور حتالفا  واجهت جمتمعات   1989-87 الفرتة  وفى  الراهن.  لل�رشاع  اإرها�صا 

وىل فى تاريخ ال�رشاع املجتمعى فى دارفور، حتالفوا كـ »عرب«. وعم العنف:  الذين، رمبا للمرة الأ

والدواجن،  والدواب  املا�صية  ونهبت  الن�صاء،  واغت�صبت  وقتلوا،  الرجال  واأ�صطيد  القرى،  فاأحرقت 

�صجار. بار واقتلعت الأ و�صممت الآ

وكان ال�رشاع مدفوعا فى جزء منه بالتناف�س على املوارد. فبعد اجلفاف الذى �صهدته الفرتة 84-

�صواأ فى فرتة جفاف طويلة يعود امتدادها اإىل فرتات اجلفاف الكربى فى منطقة  1985- وهو الأ

بل جنوبا بحثا عن  فريقى فى اأوائل ال�صبعينيات- حتركت اأعداد كربى من البدو رعاة الإ ال�صهل الأ

بل منهم، تنظر بعني احل�صد اإىل منطقة  املرعى واملياه. وكانت اجلماعات العربية، ل�صيما رعاة الإ

الفور الغنية باملياه فى جبل مرة وتاللها الغربية. وفى الوقت نف�صه كانت اجلماعات املقيمة تزيد 

من املمار�صات التى تقيد حركة القطعان، مثل زراعة الوديان فى املوا�صم اجلافة واإقامة �صياجات 

الهواء(. »وي�صعر اجلانبان كالهما، على نحو  را�صى غري املزروعة)زرائب  الأ حول قطع كبرية من 

باخلطر.  مهددة  اأ�صبحت  ذاتها-  احلياة  فى  طريقتهما   - املعي�صية  حياتهما  باأن  باخلطر،  ينذر 

خر هو امل�صئول« )انظر Tanner, 2005، �س 15-14(. وي�صعر كل منهما اأن الآ

وهناك عن�رش اآخر هو ن�صوء امليلي�صيات العربية املدعومة من احلكومة ال�صودانية، والتى ي�صار اإليها 

. ففى الن�صف الثانى من الت�صعينيات، هاجمت اجلماعات العربية 
)�(

على نحو مطرد بكلمة جنجويد

رعاة  بالة  الأ من  اجلماعات  هذه  من  كثري  وكان  امل�صاليت.  جمتمعات  دارفور  غرب  فى  امل�صلحة 
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بل، والذين يعرفون اأي�صا باجلّمالة، يفرون من ا�صطهاد نظام ح�صني حربى الذى كانت  قطعان الإ

وىل  . وكانت هناك اأي�صا فى اأوائل الت�صعينيات وال�صنوات الأ
)4(

تهيمن عليه قبيلة الكوران فى ت�صاد

بل فى �صمال دارفور. وكان من  لفية اجلديدة ا�صتباكات متكررة بني الزغاوة والعرب رعاة الإ من الأ

�صاأن العنف والطابع ال�صيا�صى اللذين ات�صموا بهما اأن جعلهم نذيرا ل�رشاع دارفور الراهن، مع اأنهم 

كانوا لينى العريكة باملقارنة مع غريهم.

دور  تراجع  هو  والت�صعينيات  الثمانينيات  فى  رئي�صى  تطور  فهناك  الوطنى،  امل�صتوى  على  اأما 

احلكومة ال�صودانية التقليدى كو�صيط فى ال�رشاعات املحلية. فبدءا من اأواخر الثمانينيات �صعى كل 

�صقاط  مة برئا�صة ال�صادق املهدى، الذى ت�صيد املرحلة الدميقراطية الوجيزة التالية لإ من حزب الأ

�صالمية القومية برئا�صة ح�صن الرتابى، الذى ا�صتوىل على ال�صلطة فى انقالب  النمريى، واجلبهة الإ

املعرّب  وكان  العربية.  للقبائل  العرقية  القومية  النزعة  موجات  ركوب  اإىل   ،1989 عام  ع�صكرى 

الرئي�صى خلطاب �صمو العرق العربى ما ي�صمى بالتجمع العربى، وهو جتمع غري ر�صمى لزعماء عرب 

مة وحزب اجلبهة  دارفور)انظر Flint and de waal, 2005، �س �7(. وكان هدف كل من حزب الأ

�صالمية مزدوجا: تدعيم ال�صلطة ال�صيا�صية بتطويع النخبة فى دارفور واإبقاء دارفور حتت  القومية الإ

ال�صيطرة الكاملة بتكلفة قليلة.

ول من نخب دارفور  وكانت لهذه ال�صيا�صات تاأثري قوى على النخب من غري العرب. وكان اجليل الأ

�صد تطرفا  جندة الأ غري العرب مييل اإىل اللتفاف حول حزب، بينما كان اجليل الثانى يتعاطف مع الأ

مة مع العرب فى ال�رشاع  �صالمية. وجاء التحرر من الوهم مرتني: انحياز حزب الأ حلزب اجلبهة الإ

�صالمية القومية،  بني العرب و الفور فى الفرتة 87-1989، وخ�رشان في�صل الرتابى فى اجلبهة الإ

�رشاع  فى  الب�صري  عمر  الرئي�س  اأمام  العرب،  غري  الدارفوريني  جلذب  و�صعه  فى  ما  كل  بذل  الذى 

مل هذه فى ال�صيا�صة الوطنية اأن اأ�صعل املعار�صة  داخلى للحزب عام 1999. وكان من �صاأن خيبة الأ

الدارفورية حلكومة اخلرطوم بدءا من عام �001 ف�صاعدا.

خر فكان �رشاع ال�صمال واجلنوب بني احلكومة ال�صودانية واحلركة/اجلي�س  اأما العامل الوطنى الآ

ال�صعبى لتحرير ال�صودان. وقد زود اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان متمردى دارفور بدعم مبكر فى 

�صكل اأ�صلحة وتدريب )انظر �صفحة...(. كما مار�س نفوذا �صيا�صيا على جي�س حترير ال�صودان، الذى 

ية جاراجن لـ»�صودان جديد«- �صودان متحد، وغري  �صالح الوطنى �صبيهة بروؤ كان يتبنى اأجندة لالإ

مركزى، و دميقراطى وعلمانى.

هم، من ذلك، رمبا كان الدور الذى لعبه ال�رشاع ال�صماىل اجلنوبى فى التاأثري على توقيت التمرد  والأ

امل�صلح فى دارفور. فبينما كانت املفاو�صات الدائرة بو�صاطة دولية بني احلكومة ال�صودانية واجلي�س 

ال�صعبى لتحرير ال�صودان تكت�صب قوة دفع كينيا فى عام ��00، بداأ زعماء دارفور يخ�صون من اأن 

 �00� عام  فى  م�صلحة  عمليات  ف�صنوا  يدونهم.  تقريره  يجرى  للبالد  امل�صتقبلى  ال�صيا�صى  ال�صكل 
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اأوائل  اأنهم جي�س حترير ال�صودان وحركة العدل وامل�صاواة- فى  واأعلنوا ر�صميا متردهم- باعتبار 

عام ��00.

دامت  حرب  من  املرتدة  ثار  فالآ دارفور.  مترد  ن�صوء  فى  حا�صمة  كانت  اأخرى  عوامل  عدة  وثمة 

متتابعة  وموجات  مغرتبني  ومقاتلني  اأ�صلحة،  �صكل  فى  الليبى-  والتدخل  ت�صاد  فى  عقود  ثالثة 

من املهاجرين الذين ميكن حتريكهم من قبل املتمردين واحلكومة على حد �صواء- كانت عنا�رش 

رئي�صية فى ال�رشاع. لقد كان من �صاأن اجلفاف وال�صيا�صة التمييزية وانعدام ال�صتثمار فى املناطق 

فريقى، اأن �صاهمت جميعا فى عدم ال�صتقرار  قليم املركزى من ال�صهل الأ الريفية املهم�صة، عرب هذا الإ

همال والظلم. باأن اأ�صعلت ردودا عنيفة من اأنا�س �صعروا بالإ
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ثانيا: جي�ص تحرير ال�شودان قبل محادثات ال�شلم فى اأبوجا 

وىل وجبهة حترير دارفور اجلهود االأ

الدارفوريني  املعار�صني  من  ملجموعة  ال�رشية  اجلهود  اإىل  ال�صودان  حترير  جي�س  جذور  تعود 

اللجان  هذه  وكانت  القروية.  الذاتى  الدفاع  جلان  حل�صد  القومية  �صالمية  الإ اجلبهة  من  املثقفني 

جمموعات حملية اأن�صاأها قرويون من الفور والزغاوة وامل�صاليت فى الت�صعينيات)اأو، فى حالة بع�س 

مناطق الفور، فى اأواخر الثمانينيات(. ل�صد هجمات امليلي�صيات العربية املدعومة من قبل احلكومة 

ال�صودانية. وفى الفرتة 89-1990 تلقى الفور اأ�صلحة من نظام ح�صني حربى فى ت�صاد لقتال حركة 

اخلال�س الوطنى، وهى حركة مترد من الزغاوة الت�صاديني كونها اإدري�س ديبى بدعم من الزغاوة 

مداد هذا  �صالمية القومية)انظرTubiana, 2006 ، �س �4(. )جف م�صدر الإ ال�صودانيني واجلبهة الإ

ول/ دي�صمرب عام 1990 عندما حل ديبى حمل حربى كرئي�س لت�صاد(. وعلى الرغم من  فى كانون الأ

الت�صليح والتن�صيق.  حماولت تنظيم هذه اللجان فى الثمانينيات والت�صعينيات، فاإنها ظلت �صيئة 

وكانت تعتمد على �صغار التجار وقليل من امل�صئولني املحليني فتقاي�س ح�ص�س ال�صكر واملوا�صى 

�صلحة ال�صغرية والذخرية من اجلي�س الت�صادى. وقلما كان هناك تعاون بينها: فاإذا  والدواجن بالأ

هاجمت امليلي�صيات العربية قرية ما، مل تكن قوة الدفاع الذاتى فى القرية التالية تفعل �صيئا حتى 

.
)5(

تتعر�س هى، اأي�صا، للهجوم

وكان حمفزو اجلهود امل�صتجدة فى اأواخر الت�صعينيات هم عبد الواحد حممد اأحمد نور واأحمد عبد 

ال�صافى وعبده عبد اهلل اإ�صماعيل وبابكر حممد عبد اهلل وغريهم من قبيلة الفور الذين وا�صلوا لعب 

اأدوار مهمة فى جي�س حترير ال�صودان. وكان عبد الواحد حماميا من زالنجى فى املنطقة الو�صطى من 

غرب دارفور، تخرج من جامعة اخلرطوم. ومل يكن ن�صطا فى ال�صيا�صة، ك�صاأن غريه من الدارفوريني، 

طراف- اجلنوبيون  الأ يلق فيه �صعب  الذى مل  القدمي«  لـ»ال�صودان  انتقاد جاراجن  يوؤيد  اأنه كان  اإل 

همال والظلم. والنوبة وال�رشقيون والدارفوريون- �صوى الإ

وجمع هوؤلء الن�صطاء اأموال من جمتمعات الفور فى دارفور واخلرطوم و�صتاتهم فى دارفور واأماكن 

الفور فى منطقة جبل مرة وما رواءها.  الذاتى من  الدفاع  اأ�صلحة وذخرية جلماعات  اأخرى ل�رشاء 

خرى من غري الفور. قامة ات�صال مع قوات املقاومة الأ وفيما بعد جابوا دارفور �صاعني لإ
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وائل فى جي�س حترير ال�صودان من جلان الدفاع الذاتى لقبائل الفور وامل�صاليت  ومت جتنيد املقاتلني الأ

فى 
 )�(

الورنانق  تقليدية مثل جماعات  اإىل موؤ�ص�صات  والتى كانت جذورها تعود غالبا  والزغاوة، 

امل�صاليت والفور، حيث كانت كل قرية لديها واحد اأو عدة قادة �صبان كانوا، فى حال حدوث هجوم، 

يقومون بح�صد الرجال للدفاع عن املجتمع املحلى اأو تعبئة هجوم م�صاد بالنفخ فى بوق. وتقل�س 

دور اللجان فى القتال فى ال�صتينيات وال�صبعينيات اإل اأنها ظلت ن�صطة بح�صد الذكور من القرويني 

وىل بني الفور والعرب فى الفرتة 1989-87،  عياد. وبعد احلرب الأ عمال املجتمعية والأ للزراعة والأ

�صلحة  قوا�س وال�صهام والأ ن�صطت اللجان مرة اأخرى واإن كانت م�صلحة فقط باحلراب والع�صى والأ

�صلحة الرتدادية. النارية امل�صنوعة حمليا، وقليال، من الأ

و�رشح اأحد قادة التمرد قائال »لقد ا�صتعمل عبد اهلل اأبكر ومينى وعبد الواحد جلان الدفاع الذاتى 

اهلل  الواحد وخمي�س عبد  عبد  القوات هم  اأول من ح�صدوا هذه  . وكان 
)7(

التمرد« ن�صاء جمموعات  لإ

اأبكر، وهو م�صاليت �صعد اإىل مركز قيادى من خالل مقاومته لعمليات العنف من قبل العرب فى 

دار م�صاليت فى اأوا�صط الت�صعينيات. وقد لعب الورنانق دورا مهما فى تزويد باكورة جي�س  حترير 

غذية وال�صيافة، كما عملوا اأي�صا كو�صطاء بني املقاتلني  �صلحة ال�صغرية والأ ال�صودان باملقاتلني والأ

واملدنيني. وا�صتخدم املتمردون خرية �صباط ال�صف املتقاعدين التابعني للفور وامل�صاليت الذين 

ن�صبيا  اأغنى  وهم  نوعا ما-  الزغاوة  ا�صتفاد  وقد  اجلنوب.  فى  غالبا  ال�صودانى،  اجلي�س  فى  عملوا 

ومعروفون باأنهم غزاة وحماربون- من وجودهم على جانبى احلدود الت�صادية ال�صودانية وكذلك 

دي�صمرب  ول/  الأ اأنه بحلول كانون  اإىل  وال  فلينت ودى  وي�صري  الت�صادى.  النظام  لدى  نفوذهم  من 

�007 »كان كل منطقة جبل مرة قد مت ح�صدها واأن)عبد الواحد( بداأ تنظيم جماعات م�صلحة خارج 

اجلبال فى زالنجى ووادى �صالح« )انظر Flint and de Waal, 2005 �س 71(.

ه لالت�صال بامل�صاليت، بدون جناح فى  وفى اأواخر الت�صعينيات و ��00 �صعى عبد الواحد وزمالوؤ

البداية)انظر Flint and de Waal, 2005 �س 71(. اإل اأن حتالفهم الذى عقدوه مع الزغاوة هو الذى 

برهن على حموريته فى ميالد جي�س حترير ال�صودان )انظر احلا�صية فى نهاية هذا التقرير لالطالع 

.
)8( 

على �صورة عامة �رشيعة عن القوى املحركة الع�صائرية للزغاوة(

�صالمية القومية  وبعد انقالب عام 1989 فى اخلرطوم، كان زعماء الزغاوة مقربني من اجلبهة الإ

مل. وكان زغاوة �صمال دارفور  �001، قد اأ�صيبوا بخيبة الأ اإل اأن كثريا منهم كانوا، بحلول عام 

 .
)9(

بل متورطني عندئذ فى دورة من ال�صتباكات مع اأولد زيد، وهم عرب حمليون من رعاة الإ
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واعترب الزغاوة حكومة اخلرطوم منحازة للطرف العربى: فقد األقوا بالالئمة على احلكومة فى اأنها 

تو�صطت بينهم وبني اأولد زيد اإل اأنها مل جترب هوؤلء على دفع تعوي�س- اأو مل تدفع هى نف�صها هذا 

التعوي�س، كما هو املتوقع عندما تكون الدية مرتفعة اأكرث مما ينبغى. 

�صلحة.  وقد و�صف اأحد زعماء الزغاوة ما حدث بعد ذلك فقال: »ح�صل اجلانبان على مزيد من الأ

بل. ومات الكثريون من اجلانبني. وبعد ذلك اجتمع  واأغار الزغاوة على العرب ونهبوا كثريا من الإ

.  ووجد عبد الواحد ورفاقه اأر�صا خ�صبة بني 
)10(

الزغاوة لي�س على قتال العرب بل اأي�صا احلكومة«

كرث ت�صاحلا ويتوقون اإىل قتال العرب.  ال�صباب من الزغاوة الذين كانوا قد �صاقوا ذرعا ب�صيوخهم الأ

وكما اأو�صح كليمنت ودووال، اأول موؤرخى �رشاع دارفور واأف�صلهم معرفة واطالعا به، فاإن: 

جلي�س  البطىء  الظهور  اإىل  بالنظر  التمرد  لبدء  واحد  تاريخ  حتديد  �صعوبة  من  الرغم  على 

�صد دقة  حترير ال�صودان من حركات م�صابهة اإمنا منف�صلة قائمة على القبيلة فاإن التاريخ الأ

هو �1 متوز/ يوليو �001، حيث اجتمعت جمموعة مو�صعة من الفور والزغاوة فى اأبو جمرة 

) فى �صمال دارفور( واأق�صمت ميينا �صارما على امل�صحف  بالعمل معا على اإحباط �صيا�صات 

القائلني ب�صيادة العرب فى دارفور )انظر، Flimt and de wall, 2005، �س �7( 

 وكانت اأبو جمرة موقعا رمزيا ب�صبب هجوم العرب عام �001 فى بري طويل املجاورة والذى ح�صد 

كثريا من اأرواح الزغاوة. وقد اأقنع ذلك الهجوم عددا من الزغاوة باحلاجة اإىل املقاومة امل�صلحة. 

اأبا بكر وجمعة حممد حجار،  اهلل  اأبو جمرة خاطر تور اخلال وعبد  الزغاوة فى  وكان على جانب 

وكلهم اأ�صبحوا م�صتقبال قادة ع�صكريني جلي�س حترير ال�صودان. وكان كثري من هوؤلء لديهم خربة 

اإ�صماعيل.  وعبده  الواحد  عبد  من  موؤلفني،  الفور  وكان ممثلو   .
)11(

امل�صلحة ديبى  اأدري�س  قوات  فى 

وقامت اللجنة امل�رشفة على جهود الدفاع الذاتى للزغاوة بتعيني داوود طاهر حريقة، وهو تاجر 

الزغاوة، للعمل مع عبد الواحد. 

فى  بزالنجى  اجتماع  فى  امل�صاليت  بتجنيد  املتمردون  قام   �001 نوفمرب  الثانى/  ت�رشين  وفى 

غرب دارفور فكانت ولدة جبهة حترير دارفور )املعروفة با�صم حركة حترير دارفور. ومل يتم اإعالن 

وجودها حتى وقع هجوم فى حزيران/ يونيو ��00 على مركز لل�رشطة فى قرية جولو بجبل مرة، 

ومل ي�صمع بها العامل اخلارجى حتى اأوائل عام ��00 عند اإعادة ت�صمية جبهة حترير دارفور جي�س 

حترير ال�صودان )انظر Flint and de waal, 2005 ، �صفحتى 77-�7(

البحث عن الدعم خارج دارفور 

التم�س متمردو دارفور الدعم ب�صورة اأ�صا�صية فى ثالثة اأماكن: ت�صاد التى يراأ�صها ديبى، وجمموعة 
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فى ال�صتات من الدارفوريني ت�صمى التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى، ومن احلركة / اجلي�س 

هم  ال�صعبى لتحرير ال�صودان بزعامة جاراجن. وقد برهنت ال�صلة بت�صاد مع مرور الوقت على اأنها الأ

من  للخرطوم  املناوئة  احلركات  دعم  فى  والطويل-   – املبدئى  ديبى  الرئي�س  تردد  من  بالرغم 

اأرا�صيه. 

ديبى وال�شلة بت�شاد. بالن�صبة للمتمردين كان الرئي�س ديبى حليفا طبيعيا وم�صتبعدا. فديبى، وهو 

من البديات وبالتاىل وثيق ال�صلة باأفراد الوقى فى دارفور، كان قد �صن هجمات فى عام 1990 

على مناف�صه ح�صني حربى من مناطق الواقى فى دار الزغاوة فى �صمال دارفور حيث كان قد وجد 

. وثمة عديد من الزغاوة ال�صودانيني يعملون فى جي�صه، ل�صيما احلر�س اجلمهورى.  له ملجاأ

حيث  دارفور،  فى  له  مالذا  لتوفري  ال�صودانية  للحكومة  مدينا  ديبى  كان  خرى  الأ الناحية  ومن 

اأجل جمموعة  العالقة للخطر من  كان قد �صمح له بالعمل بحرية. وكان مرتددا فى تعري�س هذه 

فى  اإىل جنامينا  واآخرون  ال�صافى  عبد  اأحمد  توجه  وعندما  املحتملني.  املجهولني  املتمردين  من 

1997 رف�س ديبى اللتقاء بهم )Flint and de waal, 2005( و�صعى الزغاوة ال�صودانيون  عام 

املعار�صون للخرطوم اإىل التما�س دعمه مرارا فى الت�صعينيات. وبدون اأن ي�صيبوا جناحا اأف�صل مما 

اآدم �صوقر وخاطر اخلال واأحمد توقود ونورين ميناوى  �199 حاول  اأ�صابه �صابقوهم. وفى عام 

را�صى الت�صادية. وعندما رف�س ديبى  �صالمية القومية من الأ اأن ين�صئوا جمموعة مناوئة للجبهة الإ

م�صاعدتهم، �صاندو خ�صمه الزغاوى الرئي�صى، عبا�س كوتى، الذى قتله ديبى لحقا فى عام �199. 

القومية،  �صالمية  الإ للجبهة  اآخر  د. �رشيف حرير، وهو خ�صم زغاوى  نف�صه مل يحالف  العام  وفى 

ول/ دي�صمرب ��00، التقى  جناحا اأكرب فى التما�صاته لديبى. وبعد ذلك بع�رش �صنوات، فى كانون الأ

بديبى فى تينى بت�صاد جمموعة من الزغاوة ال�صودانيني، من بينهم د. خليل اإبراهيم، زعيم جبهة 

العدل وامل�صاواة، اإل اأنهم اأخفقوا فى تاأمني دعمه لتمرد دارفور. وقد �رشح م�صئول مقرب من ديبى 

قائال: »لقد كانت هناك عدة اجتماعات اإل اأن الرئي�س كان يعار�س متردا فى دارفور. فقد كان لدينا 

مترد �صلفا فى تبي�صى وكنا نعتقد اأن جبهتني اثنيني هما اأكرث مما نطيق. كما اأننا اأردنا جتنب �رشاع 

   .
)1�(

مع العرب. فهنا فى ت�صاد لدينا عالقات طيبة مع العرب، ل�صيما حماربة الرزيقات

وفى الفرتة من �000 اإىل �001، عندما ت�صاعفت هجمات العرب فى دار الزغاوة، بداأ الزغاوة فى 

ت�صاد، ل�صيما داخل القوات امل�صلحة الت�صادية، فى تزويد اأبناء عمومتهم ال�صودانيني بدعم قائم على 

معرفة واطالع فى �صكل اأموال واأ�صلحة ومركبات. وبعد هجوم للعرب على اأبو جمرة توجه �صباط 

.  لقد عجز ديبى عن منع اأفراد اأ�رشته نف�صها من 
)1�(

ت�صاديون من الزغاوة اإىل دارفور لتقدمي العزاء

ول/ دي�صمرب �005، قام متمردون ت�صاديون من اجلبهة املتحدة  دعم املتمردين. ثم فى كانون الأ
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من اأجل التغري املدعومة من اخلرطوم مبهاجمة بلدة اأدرى، احلدودية الت�صادية. وردا على ذلك بداأ 

ديبى تقدمي مزيد من الدعم املك�صوف للدارفوريني. وتظل ال�صلة الت�صادية حتى هذا اليوم حيوية 

للمتمردين. 

اأحمد دريج والتحالف الدميقراطى االحتادى ال�شودانى. فى عام ��00، التم�س قادة جبهة حترير 

دارفور تاأييد التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى،وهو حركة معار�صة دارفورية فى ال�صتات 

تعيينه  اإىل  النمريى  ا�صطر  الذى  الدافورى  الزعم  دريج،  اأحمد  يقوده  وكان   .1994 عام  تاأ�ص�صت 

كحاكم فى عام 1981 عقب مظاهرات ال�صوارع، ونائبه �رشيف حرير، وهو اأكادميى من الزغاوة 

يقيم فى الرنويج. وكان تاأييد هذا التحالف مهما لعدة اأ�صباب: فاأول، كان مبقدور دريج وحرير اأن 

يجلبا انتباها وطنيا ودوليا حلركات التمرد النا�صة. وثانيا، كان هذا التحالف جزءا من جمموعة 

�صاملة للمقاومة الوطنية، التجمع الوطنى الدميقراطى، والذى كان من �صاأنه اأن ي�صع جي�س حترير 

ال�صودان �صمن مقاومة وطنية اأو�صع. 

بيد اأن دريج كان يعار�س التمرد امل�صلح ومل ياأخذ بتو�صية حرير باأن يتبنى التحالف الدميقراطى 

الحتادى ال�صودانى جبهة حترير دارفور كجناح ع�صكرى له )Flint and de waal, 2005( وفى 

الواقع فاإن جي�س حترير ال�صودان انتهى با�صتيعاب اأغلب القوات التى كانت لدى هذا التحالف على 

ن اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وعد بدعم متمردى دارفور  ر�س. ويقول البع�س اإن ذلك كان لأ الأ

له  مناف�صا  يراه  الذى كان  ال�صودانى-  الحتادى  الدميقراطى  التحالف  باأنف�صهم عن  ينئون  الذين 

  .
)14(

داخل التجمع الوطنى الدميقراطى- مف�صلني جي�س حترير ال�صودان

جون جاراجن واحلركة/ اجلي�ص ال�شعبى لتحرير ال�شودان. لقيت جبهة حترير دارفور جناحا اأكرث 

فى احل�صول على دعم من جون جاراجن. وقد تاأكدت على نطاق وا�صع امل�صاعدة التى قدمها اجلي�س 

مم املتحدة  ال�صعبى لتحرير ال�صودان، فى �صكل اأ�صلحة وذخرية وتدريب. فقد اأقر تقرير هيئة خرباء الأ

ال�صادر فى ��00 بوجود »تقارير عديدة قابلة للت�صديق« ب�صاأن ذلك الدعم الذى ا�صتمر حتى جزء 

 ،�004 اأبعد من ذلك )Flint and de waal, 2005(. وفى عام  اإن مل يكن   ،�004 كبري من عام 

بينما كانت مفاو�صات �صمال وجنوب ال�صودان تدخل مرحلتها النهائية، �صغطت الوليات املتحدة 

.  ويزعم بع�س قادة جي�س حترير 
)15(

على جي�س حترير ال�صودان كى يوقف دعمه ملتمردى دارفور

ال�صودان اأن الدعم املقدم من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان كان له تاأثري ع�صكرى اأقل من تاأثري 

فى  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  مع  قاتلوا  الذين  املخ�رشمني  الدارفوريني  املحاربني  وجود 

.  واإجمال فقد كان انخراط اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان اأمرا جوهريا لهتمام جي�س 
)1�(

اجلنوب

حترير ال�صودان باأن تكون له اأجندة وطنية وكذلك لتوقيت التمرد. 
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خري بوجه خا�س يقلده فى لب�صه وخطابه.  لقد تطلع عبد الواحد ومينى كالهما اإىل جاراجن: وكان الأ

ومل يكن ذلك اأمرا حمببا لكل الدارفوريني. ففى عام �004 اأحدثت الروابط بني مينى وجاراجن توترا 

بني القادة امليدانيني من الزغاوة الذين كانوا يف�صلون خطا اأكرث ا�صتقاللية – اأى »زغاويا« اأكرث. 

بيد اأن عبد الواحد ومينى كانا مفيدين جلاراجن. فوفقا ملا �رشح به اأحد كوادر جي�س حترير ال�صودان 

»كان جاراجن يريد �صبانا ي�صتطيع ال�صيطرة عليهم ب�صهولة، مثل مينى وعبد الواحد، ولي�س ك�رشيف 

. لقد كانت احل�صابات بالن�صبة جلاراجن وا�صحة. يقول املراقبون، فى حمادثات ال�صالم فى 
)17(

حرير«

نيفا�صا اإنه كان من الوا�صح اأنه يرحب بال�صغط الذى ي�صببه متمردو دارفور على اخلرطوم بينما 

. فمن الناحية ال�صيا�صية، رمبا كان مترد دارفور ينا�صب خطته فى اأن 
)18(

كانت املفاو�صات تتوا�صل

ي�صبح زعيما »لل�صودان اجلديد املوحد«. 

لي�س من الوا�صح مقدار امل�صاعدة املبكرة التى تلقتها جبهة حترير ال�صودان من اإريرتيا، مع اأن الدعم 

 )UN, 2006a ، �س�7-�8(. ويعتقد املراقبون اأن 
)19(

رتريى جلي�س حترير ال�صودان ثابت وموؤكد الإ

جزءا كبريا من الدعم املقدم من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان كان، فى الوقع، م�صاعدات اإريرتية 

 .
)�0(

مقدمة عرب قنوات اجلي�س ال�صعبى

وفى عام ��00 بداأت جبهة حترير دارفور مهاجمة اأهداف حكومية مثل املبانى احلكومية ومراكز 

ال�رشطة ونقاط التفتي�س والقوافل الع�صكرية وكذلك املركبات احلكومية. وحدثت اأول عملية م�صرتكة 

للزغاوة والفور جنوبى جبل مرة فى �صباط/ فرباير عام ��00. وزادت الهجمات النتقامية للقوات 

احلكومية على قرى الفور. وفى اآب/ اأغ�صط�س عقد زعماء الفور التقليديون موؤمترا فى قرية نريتيت 

فى جنوبى �رشق جبل مرة، فى م�صعى منهم لتفادى �رشاع كامل، اإل اأن زيادة اأعمال العنف من 

التزمت  اخلرطوم  اأن  ل�صلفا  بدا  لقد  امل�صعى.  اأف�صدت  العربية  وامليلي�صيات  احلكومية  القوات  جانب 

بفر�س حل ع�صكرى. وفى ت�رشين الثانى/ نوفمرب ��00، حدد اجتماع فى قرية بودكى باملنطقة 

الغربية من جبل مرة كيفية اقت�صام ال�صلطة بني القبائل الثالث املوؤ�ص�صة للحركة: فعبد الواحد، وهو 

من الفور، اأ�صبح رئي�س احلركة، ومت التفاق على اأن يكون نائب الرئي�س من امل�صاليت ) واإن مل يتم 

اأبكر ب�رش، وهو �صابط �صابق فى احلر�س الوطنى لديبى  تعيني اأحد حتى �005(، واختري عبد اهلل 

ومن الزغاوة، كقائد ع�صكرى )Flint and de waal, 20005 ، �س77-79و80(. 

من حرب �شاملة اإىل اتفاقية �شالم دارفور )2005-3(

 فى �صباط/ فرباير ��00، اأعادت جبهة حترير دارفور ت�صمية نف�صها حركة/ جي�س حترير ال�صودان. 

وكان تغيري ال�صم حماولة لتغيري تركيز اجلبهة من ق�صايا قبلية حملية اإىل اأجندة قومية، وكان 
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هداف ومبادئ جي�س حترير  ذلك من الوا�صح حتت تاأثري جون جارا جن – فقد كتب البيان الر�صمى لأ

ال�صودان مب�صاعدة م�صت�صارين من اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان. اإل اأن ال�صم يعك�س اأي�صا جهود 

اأكرث عدوانية نحو العرب، وهو �صعور  اإىل اتخاذ نهج  الرامى  عبد الواحد واآخرين ملقاومة ال�صغط 

�صائع بني اأولئك الذين كانوا �صحايا للميلي�صيات العربية. 

وحاول جي�س حترير ال�صودان اأي�صا الت�صال بالعرب. واإذا كان جي�س حترير ال�صودان قد متكن نادرا 

دارفور،  فى  العربية  اجلماعات  من  قادة  اإ�رشاك  م�صعاه  كان  فقد  العرب،  من  مقاتلني  جتنيد  من 

من  اجلنجويد  عملية  فى  انخراطا  اأقل  كانوا  الذين  اجلنوب،  فى  البقر(  )رعاة  البقارة  من  ل�صيما 

بل( فى ال�صمال. وكان اأن اأ�صبح اأحمد كرب، وهو تاجر من قبيلة الزريقات التابعة  بالة )رعاة الأ الأ

للبقارة كان مرتبطا باجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان وقام بالتدريب ذات مرة فى اأوغندا، قائدا فى 

منطقة لبادو بغرب دارفور )Flint and de waal, 2005، �س85(. وان�صم اإىل املتمردين كذلك بع�س 

. اأما 
)�1(

اأفراد اجلماعات العربية ال�صغرية من رعاة ال�صاأن املقيمة  على حدود دارفور وكردوفان

هم التقليديون الذين راأوا اأن املتمردين  بالة الذين مالوا فى البداية لالن�صمام فقد منعهم زعماوؤ الأ

 .
)��(

اأغلبهم من الزغاوة

وجاع املبكرة  النجاحات والأ

الع�صكرية  النت�صارات  �صل�صلة من  ال�صودان  اأحرز جي�س حترير   ،�00� ول من عام  الأ الن�صف  فى 

على  وامل�صاواة  العدل  وحركة  ال�صودان  حترير  جي�س  قوات  ا�صتولت  اأبريل  ني�صان/  ففى  املذهلة. 

مطار الفا�رش، عا�صمة ولية �صمال دارفور، واحتفظت به لفرتة ق�صرية، فحطمت طائرات حكومية 

وفى  اجلوية.  القوات  فى  لواء  واأ�رشوا  وموؤن  ومركبات  باأ�صلحة  وفروا  ر�س  الأ على  كانت جا�صمة 

وقت لحق من عام ��00، هاجم جي�س حترير ال�صودان بلدتى مليط وكتم ب�صمال دارفور وا�صتوىل 

بورام  بالقرب من  دارفور  املعارك فى جنوب  اأر�س  لفرتة وجيزة، وحققوا جناحات على  عليهما 

وفى مناطق اأخرى. كما ا�صتوىل على م�صاحات وا�صعة من �صمال دارفور وجبل مرة. لقد اأثبت جي�س 

حترير ال�صودان، فى خالل اأ�صهر قليلة، اأنه قوة يح�صب ح�صابها، واجتمع راأى املراقبون على اأنه قوة 

ع�صكرية اأكرب واأ�صد فعالية من حركة العدل وامل�صاواة. وب�صفة عامة، اإمنا لي�س دائما، ا�صتقر راأى 

 Tanner,  ( لهم  اأو اجلنجويد خوفا من تنفري دعمهم  للعرب  اأهداف  املتمردين على عدم مهاجمة 

2005 ، �س �1 حا�صية55(. 

وقد دلت وح�صية الرد احلكومى على مدى اجلدية التى اأخذت بها حكومة اخلرطوم ذلك التهديد. وكان 

نهاك  ال�صالح اجلوى واجلي�س وميلي�صيات اجلنجويد، ف�صال عن الإ من �صاأن اجتماع الهجمات من 
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والبلى الذى اأ�صاب اأ�صلحة جي�س حترير ال�صودان ومركباته، اأن اأحدث اأثره املدمر وبحلول اأواخر عام 

ول/ دي�صمرب ��00 وكانون  ��00 كان جي�س حترير ال�صودان يقاتل اإنقاذا حلياته. وفى كانون الأ

الزغاوة.  دار  بلدات  اأهم  واأم بورو، وهى  تنيا وكونورى  ا�صتعادت احلكومة   �004 يناير  الثانى/ 

ولقى قائد اأركان جي�س حترير ال�صودان ذو ال�صخ�صية اجلذابة، عبد اهلل اأبكر ب�رش، م�رشعه بالقرب 

من اأبو جمرة فى كانون الثانى/ يناير �004. 

اأن�صل  500 مقاتل فى دار الزغاوة بينما  وت�صتت جي�س حترير ال�صودان طلبا للنجاة. وبقى حواىل 

مان الذى توفره اجلبال فى اأقاليمهم  الباقون بعيدا. فاأفراده من الفور والزغاوة وامليدوب التم�صوا الأ

حول  وجودا  لهم  اأقاموا  حيث  دارفور  �رشقى  فى  املدنيني  ال�صكان  فى  خرون  الآ وذاب  التقليدية. 

اإىل �صونى وديربات  البع�س  واأخذ ي�صنون هجمات �صغرية على غبي�س وكردوفان. وفر  ح�صكنيته 

على املنحدرات ال�رشقية جلبل مرة. وكما جاء على ل�صان اأحد قادتهم ال�صابقني فقد كانت »تلك هى 

 .
)��(

الكيفية التى بقوا بها على قيد احلياة«

حترير  جي�س  ن�رش  قد  باملدنيني.  ال�صودان  حترير  جي�س  ات�صال  زيادة  اإىل  التحركات  هذه  واأدت 

الفور  الن�صطاء من  .  )وكان 
)�4(

اأجلكم« »اإننا نقاتل من  ال�صودان فى �رشقى دارفور ر�صالة مفادها 

قد قاموا بذلك من قبل اإن�صاء جي�س حترير ال�صودان(. وبحلول �004-�005 ا�صتعاد جي�س حترير 

ال�صودان بع�س القوة واأ�صارت التقديرات اإىل اأنه كان لديه عندئذ حواىل 10 اآلف مقاتل فى �1 لواء 

 )Flint and de waal, 2005، �س85(. اإل اأن الت�صتت زاد من ال�رشخ فى احلركة 
)�5(

حول دارفور 

من النواحى العرقية )انظر �س... (.

حل حمل عبد اهلل اأبكر م�صاعده، مينى اأركو ميناوى، وهو زغاوى �صاب من ع�صرية اأولد ديجن، ولد 

فى  الفوراوية فى منطقة دار قالة من دار الزغاوة. و�صاأنه �صاأن كثري من ال�صبان الطاحمني لل�صلطة 

دارفور،  فى  مدر�صا  يعمل  وكان  �صابقة.  ع�صكرية  خربة  ملينى  تكن  مل  ال�صودان،  حترير  جي�س  فى 

و�صابط جمارك فى ت�صاد )وهى وظيفة مربحة تكون عادة حمجوزة للبديات والزغاوة(، ومدر�صا 

خ�س اأ�صخا�س من التحالف  جنليزية فى نيجرييا حيث ان�صم مع مغرتبني من دارفور، وبالأ للغة الإ

التحالف �رشيف حرير، وهو  يراأ�صه دريج. وقال زعيم  الذى كان  ال�صودانى  الدميقراطى الحتادى 

�001 لكى ين�صم  اأمريكى فى عام  اآلف دولر   5 اأعطى مينى  اإنه  بعدين ملينى،  الأ قرباء  الأ اأحد 

. وان�صم مينى جلبهة حترير 
)��(

اإىل املتمردين فى جبل مرة – وفعل نف�س ال�صىء خلاطر تور اخلال

ال�صودان وعمل ك�صكرتري لعبد اهلل اأبكر. 

و�رشح اأحد زمالئه من قادة جي�س حترير ال�صودان باحلديث التاىل عن ترقية مينى بعد وفاة اأبكر: 

ن. فهو مل يكن  اإذا كان عبد اهلل اأبكر ل يزال حيا فاإن مينى مل يكن �صي�صل اإىل ما هو عليه الآ
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والكتابة.  القراءة  يعرف  الذى  الوحيد  كان  وىل  الأ الجتماعات  ففى  اهلل.  لعبد  �صكرتريا  اإل 

وائل  وكلفناه بتدوين املالحظات. وكنا ندعوه »ال�صكرتري«. وكان كثريون من املقاتلني الأ

اأبكر.  ��00(. واأ�صبح مينى م�صاعد عبد اهلل  اأغ�صط�س  )اآب/  الهجوم على كتم  قد ماتوا فى 

وكان املقاتلون دائما ما يرونهما معا؛ وظنوا اأنه الرجل الثانى. لقد كانوا ل يثقون بالكبار، 

واملقاتلني  اهلل  عبد  مينى  واأقنع  �صيخذلونهم.  املفكرين  اأن  يظنون  كانوا  فقد  اخلربة.  ذوى 

باأن املفكرين �صياأخذون مكانهم. وعندما قتل  اهلل اأبكر، مل يثق املقاتلون باأحد �صوى مينى. 

 .
)�7(

فتوىل كل ال�صلطة

ما هو جي�ص حترير ال�شودان 

جي�س حترير ال�صودان عبارة عن خليط من قوات الدفاع الذاتى وامل�صاليت ومقاتلني من الزغاوة، 

وحماربني قدامى من حروب حكومتى اخلرطوم وجنامينا، ومفكرين �صبان، ون�صطاء. وكان العديد 

ال�صودانى كمدر�صني وفنيني وجتار وموظفني  املجتمع  ي�صغلون درجات متوا�صعة فى  قادته  من 

�صغار و�رشطة و�صباط �صف. وكما يو�صح فلينت ودى وال فاإن �صخطا م�صرتكا �صد احلكومة هو 

الذى جمع هذه اخليوط املتباينة معا، ومل تكن هناك اأر�صية م�صرتكة كبرية بينهم خالف هويتهم 

الدرافورية امل�صرتكة. 

وكان جي�س حترير ال�صودان لديه قليل من اخلربة الع�صكرية خالف ذلك الذى تاأتى له من اجلنود 

ال�صعبى  اجلي�س  فى  عملوا  الذين  الدارفوريني  )وبع�س  وال�صودانية  الت�صادية  القوات  من  ال�صابقني 

لتحرير ال�صودان(، وكانت خربته ال�صيا�صية اأقل من خربته الع�صكرية. وكان من �صاأن جناحات عام 

ال�صعب  العري�صة، وكل ذلك كان من  مال  التواقني والآ اأ�صفرت عن تدفق من املجندين  اأن   �00�

ا�صتيعابه وت�صيريه. وكان كثري من القادة انتهازيني اجتمعوا على اأ�صا�س ما وحد بينهم )فى اللحظة 

الراهنة(، وقلما كان هناك نقا�س ملا كان يفرق بينهم )Flint and de waal, 2005 ، �س 84-

 .)85

ومنذ البداية، كانت للزغاوة �صبكات �رشاء خا�صة بهم، كانت تتفوق على كل ما لدى غريهم. فبني 

الزغاوة هناك جتار اأغنياء وجيدو التنظيم فى ال�صودان وخارجه على حد �صواء، ل�صيما فى ت�صاد 

�صلحة  والأ واملركبات  موال  الأ من  اأكرب  قدر  الزغاوة  من  القادة  لدى  كان  لذلك  ونتيجة  وليبيا. 

اأف�صل موقعا  الزغاوة كانت  دار  اأن  ال�صناعية. كما  قمار  الهواتف املحمولة املت�صلة بالأ واأجهزة 

�صلحة من منطقة جبل مرة التى كانت حماطة بالقوات احلكومية. وكان القادة  لتو�صيل �صحنات الأ

ات�صالهم  دون  للفور حائلني  املنتمني  ال�صباط  ويهم�صون  �صلحة  الأ باأغلب  الزغاوة يحتفظون  من 
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 .
)�8(

�صائهم فى جل مرة بروؤ

ومن جراء ذلك ات�صم جي�س حترير ال�صودان بهوية زغاوية قوية، اإل اأن هذا يطم�س حقيقة اأن كثريا 

من املقاتلني من غري الزغاوة كانوا موجودين بني �صفوفه: فمثال، امل�صاليت فى جريدة وجوغاتة 

)جنوب  كافود  منطقة  فى  والتنجور  دارفور؛  غرب  فى  الت�صادية  احلدود   وعلى  دارفورر(  )جنوب 

�رشقى كتم ب�صمال دارفور(  وعني �صريو )�صمال �رشقى كتم(؛ وميمة فى دار ال�صالم )�رشقى دارفور(؛ 

وبريتى فى كلكل وخريبان )�صماىل �رشقى دارفور(؛ وكذلك فى ح�صكنيته )�رشقى دارفور(؛ وكذلك 

�صفاء جاذبية على جي�س حترير  الفور فى جبل مرة. وكان ذلك جزءا من جهد متعمد لإ بالطبع، 

   .
)�9(

ال�صودان باعتباره اأنه لعموم دارفور

التحالف ال�صعب بني الزغاوة والفور 

الفور  بني  امل�صتقر  وغري  امل�صتبعد  بالتحالف  ال�صودان  حترير  جي�س  �صميم  فى  العالقة  تت�صم،   

زراعيان،  – وهما جمتمعان  وامل�صاليت  الفور  تبدو طبيعية بني  العالقة  اأن  والزغاوة. وفى حني 

ولهما هياكل �صيا�صية تت�صم اإىل حد كبري بالهرمية- فاإن تلك التى بني الزغاوة والفور هى اأدعى 

�س    ،  Tubiana, 2005 الظرفى«)  »التحالف  ا�صم  الزغاوة  زعماء  اأحد  عليها  اأطلق  وقد  للده�صة. 

179(. وفى جبل مرة كانت الختالفات بني الزغاوة والفور وا�صحة �صلفا فى عام ��00. فبع�س 

املفكرين والزعماء التقلديني كانوا ينظرون اإىل الزغاوة على اأنهم مهيجو دهماء، وكانوا ي�صجعون 

غذية والدعم عنهم. وتريما وكثريا من ذلك قرر القائد الزغاوى عبد اهلل اأبكر العودة اإىل دار  حب�س الأ

. وا�صتكى الفور اأي�صا من اأعمال اغت�صاب وقتل، ل�صيما قتل 
)�0(

الزغاوة والقيام بعمليات من هناك

 .
)�1(

ال�رشطى يو�صف يحيى وهو من روكريو على اأيدى مقاتلني من الزغاوة فى جبل مرة

اإىل عبد الواحد  اإر�صال تعزيزات  �004 رف�س مينى  اأوائل عام  وا�صتمرت التوترات تت�صاعد، وفى 

الذى حا�رشته القوات احلكومية فى جنوب غربى جبل مرة. وقام اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، 

 Flint and de waal,( مب�صاعدة من اإريرتيا باإجالء عبد الواحد جوا، اإىل نريوبى اأول ثم اإىل اأ�صمرا

مامية، بداأ يفقد نفوذه.  2005 ، �س �8(. وبعد اأن اأ�صبح مغرتبا وبعيدا عن اخلطوط الأ

م�صفرا عن »ع�رشات من  والفور فى جبل مرة،   الزغاوة  قتال بني  اندلع   ،�004 اأوا�صط عام  وفى 

القتلى« )Flint and de waal, 2005، �س�8(. وكما جاء اأعاله، كان املقاتلون من الزغاوة قد 

املالذ  بالتما�س   �004 واأوائل   �00� عام  اأواخر  فى  عليهم  �صنت  احلكومية  الهجمات  من  فروا 

واحل�صول عليه فى �رشقى جبل مرة. غري اأن الزغاوة، بقيادة يحيى ح�صن النيل، اأخذوا يت�رشفون 

بعدوانية، فار�صني �رشائب على اأ�صواق الفور، والتحر�س باملدنيني وقتلهم، والتناف�س على ال�صيطرة 
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. وفيما بعد حاولوا ال�صتيالء على مهبط رئي�صى للطائرات فى جنوبى جبل مرة، وكان 
)��(

الع�صكرية

مدادات عن قوات عبد الواحد، اإل اأنهم منوا بهزمية.  ذلك، افرتا�صا، لقطع الإ

وكانت ال�صيطرة على جي�س حترير ال�صودان اأحد اأ�صباب القتال بني الفور والزغاوة، اإل اأن اختالفات 

اأخرى ن�صاأت اأي�صا بني اجلماعتني. وكان اأحدها هو العداوة التى ن�صاأت – ولزالت ت�صتمر – بني 

ر�س فى دارفور بني املقاتلني  عبد الواحد ومينى ميناوى. لقد تناف�س الثنان على ال�صلطة على الأ

واملجتمعات املحلية، وفى ال�صاحة اخلارجية بني الدرافوريني فى ال�صتات واملجتمع الدوىل. 

مع  التعامل  كيفية  اإىل  النظرة  فى  املطردة  الختالفات  هى  لالنق�صام  مدعاة  اأخرى  ق�صية  وثمة 

رحمة،  بال  ال�صودانية  احلكومة  ردت  ال�صودان  حترير  جلي�س  ولية  الأ النجاحات  فبعد  اخلرطوم. 

ميلي�صيات  وبت�صليح  جوية  بهجمات  وامل�صاليت  والزغاوة  للفور  املحلية  املجتمعات  م�صتهدفة 

قل  كرث عددا والأ �صد ت�رشرا من تلك الهجمات لكونهم الأ اجلنجويد. وكانت جمتمعات الفور هى الأ

اأن  – كما  الزغاوة  الدولية من  احلدود  اأبعد عن  يقيمون  اأنهم  الع�صكرية. كما  الناحية  تنظيما من 

معاملة  �صوء  بعد  الفور،  اأن  كما  كالجئ.  احلياة  من  اأتع�س  تكون  ما  كثريا  داخلى  كنازح  احلياة 

 1989-78 مقاتلني من الزغاوة ملدنيني من عرب البقارة فى جنوب دارفور، خ�صوا عودة حرب 

التى اجتمعت �صدهم فيها كافة جماعات عرب دارفور الرئي�صية. واأخريا فاإن مركز الفور كجماعة 

ذلك جعل  179( كل  ، �س   Tubiana, 2005( اخلرطوم  لدى  اأكرب  ثقال  اأعطتهم  درافور  بارزة فى 

زعماء الفور اأكرث ميال للتفاو�س. فى حني اأن الزغاوة كانوا اأكرث ت�صددا فى م�صاألة املحادثات مع 

احلكومة ال�صودانية. )ولكن من املفارقة اأن مينى، الزغاوى، هو الذى وقع على اتفاقية اأبوجا فى 

اآيار/ مايو ��00، بينما رف�س عبد الواحد، وهو من الفور (. 

لقد كانت هيمنة الزغاوة على جي�س حترير ال�صودان وا�صحة، رغم اأن كل جماعة كانت متيل بحلول 

�صلية. وكان مينى قد بداأ فر�س �صيطرته على جي�س حترير  عام �004 اإىل القتال فى منطقتها الأ

ول/ اأكتوبر – ت�رشين  ال�صودان عندئذ، واأكمل تلك العملية فى موؤمتر القيادة بح�صكنيته فى ت�رشين الأ

واأخفقت  املوؤمتر.  ذلك  الواحد  عبد  يح�رش  ومل  زعيما.  انتخابه  مت  حيث   �005 نوفمرب  الثانى/ 

حماولة لتحدى قيادة مينى من قبل زعيم حمرتم من الزغاوة، اآدم بخيت، الذى كان قد قاتل مع 

اإدري�س ديبى فى اأواخر الثمانينيات وقام لحقا بالتدريب فى العراق؛ فقد اأدار مينى املوؤمتر من 

. وقد �صورت 
)��(

خالل التخويف واإلقاء القب�س على املعار�صني مثل زعيم امليدوب �صليمان مرجان

ف�صل لعبد الواحد اأن  وكالة رويرت اجلو فى ح�صكنيته بهذا التعليق من اأحد الزعماء القبليني: »من الأ

 .)Mcdoom, 2005(»ياأتى واإل فاأن جي�س حترير ال�صودان �صيطرحه جانبا

اأدت حماولة مينى للهيمنة على جي�س حترير ال�صودان اإىل مزيد من النق�صامات فى احلركة.  وقد 
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مينى ميناوى، قائد ف�شيل جي�ص حترير ال�شودان الذى 

املتمردين  اأبوجا. منطقة  فى  دارفور  �شالم  اتفاق  وقع 

فى دار الزغاوة، �شمال دارفور اأيلول/ �شبتمرب 2005.© 

Jerome Tubiana
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فبعد ح�صكنيته كان هناك ر�صميا اثنان من جي�س حترير ال�صودان: اأحدهما من الفور فى جبل مرة 

خر من الزغاوة فى �صماىل و�رشقى وجنوبى دارفور يقوده مينى. وكان من  بقيادة عبد الواحد، والآ

خرين  خري اأن زاد اأي�صا من تقوية املعار�صة القائمة بني القادة الآ �صاليب ال�صارمة لهذا الأ �صاأن الأ

ول/ دي�صمرب �005، بعد موؤمتر ح�صكنيته بقليل، اجتمع اإ�صالحيو  بخالف عبد الواحد. ففى كانون الأ

،  وبداأ جي�س حترير �صودان اآخر يت�صكل. ولحقا 
)�4(

جي�س حترير ال�صودان فى كارو بالقرب من بريمزة

�صوف يتحول هذا التحالف الف�صفا�س املوؤلف من قادة �صمال – واأغلبهم من الزغاوة املعار�صني 

ملينى- لي�صبح ما يعرف بـ)جمموعة-19(. 

قد خرج مينى بفائدة مهمة من ح�صكنيته. فقد كان املوؤمتر الدوىل يبحث عن قائد قوى من قواد 

مم املتحدة ح�صور موؤمتر ح�صكنيته  جراء مفاو�صات مع احلكومة ال�صودانية. ورف�صت الأ املتمردين لإ

ب�صبب تغيب عبد الواحد، اإل اأن الوليات املتحدة اأر�صلت مراقبني. وبعد ح�صكنيته، قدم الزعيم الليبى 

فى  ف�صل  والأ ال�صالم-  بعملية  يلتزم  باأن  اإقناعه  ملتم�صا  جديدة،  مركبات  ملينى  القذافى  معمر 

 .
)�5(

ليبيا

م�صادر التفرق الخرى فى جي�س حترير ال�صودان 

اأحدهما هو  خرى فى التفرق داخل جناحى مينى وعبد الواحد كليهما.  �صاهم عدد من العوامل الأ

من  هم  املفكرين  من  فكثري  امليدانيني.  والقادة  املفكرين  بني  الزغاوة،  �صمن  ل�صيما  اخلالف، 

الر�صتقراطية القدمية فى الزغاوة، العائالت القوية التى كانت ت�صيطر على م�صايخ القبائل والقرى 

وتعلم اأبنائها تعليما جيدا يتجاوز كثريا ما هو متاح لباقى ال�صكان. 

املحلية،  جمتمعاتهم  فى  التقليدية  ال�صلطة  وذوى  وال�صبان  التمرد  قادة  بني  وا�صح  الثقة  فعدم 

والذين يعتربهم هوؤلء القادة ال�صبان مرتبطني ارتباطا م�صينا بالنظام فى اخلرطوم. وكان �صعود 

جمموعات الدفاع الذاتى فى الت�صعينيات قد اأ�صعف �صلفا دور �صيوخ القرى. وقد اأدت حماولت كبار 

خماد التمرد اإىل خلق مزيد من ال�صخط.  هلية لإ دارة الأ اأفراد ما ي�صمى بالإ

وحتى اليوم ل ي�صتطيع �صوى عدد �صغري من كبار الزعماء التقليديني – ممن ينظر اإليهم على اأنهم 

  وكان 
)��(

املتمردون ي�صيطر عليها  التى  املناطق  اإىل  ي�صافروا بدون خماطرة  – اأن  ال�صعب«  »من 

مينى ميناوى بالذات عدمي الثقة بال�صلطات التقليدية.

�صلطة  بدون  اإمنا  تعطيهم �صفات،  لديهم دور حمدد. فاحلكومة   )...( التقليديني  الزعماء  اإن 

)...(. اإن احلقيقة هى اأن هناك �صيئا ا�صمه احلكومة و�صيئا ا�صمه التمرد. وكالهما لديهما �صالم 

 .
)�7(

وفى حالة حرب. والزعماء التقلدييون ل راأى لهم فى هذا. اأنهم اأنف�صهم يقرون بذلك
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 اإن هذا اأي�صا �رشاع على ال�صلطة قدمي الطراز ففى وقت مبكر من عام �004، قام رجال مينى بقتل 

امللك عبد الرحمن على حممدين، امللك التقليدى الزغاوى لدار توير، وهى منطقة م�صقط راأ�س ع�صرية 

  .
)�8(

مينى

ويتداخل ال�رشاع بني قادة التمرد والزعماء التقليديني مع اأ�صكال اأخرى من التوتر. اأحدها النزاع 

ربعني وكثري منهم حتت الثالثني  جيال. فاأغلب القادة امليدانيني من ال�صبان – اأغلبهم حتت الأ بني الأ

– وفى وقت كتابة هذا التقرير بلغ مينى الرابعة والثالثني من العمر وعبد الواحد الثامنة والثالثني. 
كرب �صنا على اأنهم متغطر�صون وعدوانيون بدرجة غري كافية، م�صريين  وهم ينظرون اإىل الن�صطاء الأ

يام الوىل.  مثال اإىل اإحجام دريج عن م�صاندة التمرد فى الأ

ويتمثل م�صدر اآخر للتفرق فى انعدام الثقة، بل والحتقار، الذى يكنه القادة امليدانيون لنظرائهم 

�005، بعد موؤمتر ح�صكنتيه بقليل، �رشح مينى بهذه  اأواخر عام  ال�صيا�صيني خارج دارفور. ففى 

الكلمة عندما �صئل عن عبد الواحد و�رشيف حرير ، اللذين كانا يعي�صان فى اأ�صمرة فى ذلك الوقت، 

. و�صيعانى مينى نف�س م�صكلة عدم الثقة 
)�9( 

�صخا�س الذين فى اأ�صمرة؟ من يقاتلون؟« »من هوؤلء الأ

عندما يغادر اإىل اأ�صمرة واأبوجا، وبعد اتفاقية �صالم دارفور- اإىل اخلرطوم. 
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ثالثا: حركة العدل والم�شاواة قبل محادثات اأبوجا  

يالكم فوق وزنه 

وامل�صاواة،  العدل  حركة   ،�00� عام  فى  برزت  التى  خرى  الأ الدارافورية  التمرد  جمموعة  كانت 

اإنها  اإذ  بروزا:  واأقل  اأ�صغر حجما  ر�س كانت  الأ ال�صودان فهى على  خمتلفة جدا عن جي�س حترير 

كانت تقاتل بقدر اأقل وت�صيطر على اأرا�صى اأقل. وكانت اأول عملية ع�صكرية للحركة هجوم بالقرب 

مل  الوقت  ذلك  وفى   .
)40(

�00� عام  من  مار�س  اآذار/  �صهر  اأوائل  فى  دارفور  ب�صمال  كبكابية  من 

. اإل اأن احلركة اأبدت ن�صجا �صيا�صيا اأكرب مما اأبداه جي�س 
)41(

يكن لدى احلركة اأكرث من 100 مقاتل

 ،Flint and de waal, 2005( كرث خربة فى �صفوفها حترير ال�صودان بف�صل العنا�رش ال�صيا�صية الأ

بينه  من  �صيا�صيا،  وامل�صاواة هيكال  العدل  اأقامت حركة  ال�صودان،  �س90(. وخالفا جلي�س حترير 

»موؤمتر« اأو »جمعية تاأ�صي�صية« ) Flint and de waal, 2005 ، �س�9(. 

واأبدت احلركة اأي�صا، قدرة اأكرب على الت�صال والتخاطب. ففى وقت مبكر من عام ��00 اأ�صدرت 

ود�صتورية  �صيا�صية  تغيريات  اإىل  يدعو  نقاط  واملبادئ من خم�س  هداف  بالأ ر�صميا  بيانا  احلركة 

�صاملة)Flint and de waal, 2005 ، �س �9(. 

وكان مما �صمن تغطية اإعالمية قوية تواجد احلركة على احلدود مع ت�صاد- فى تبنه، اإحدى النقاط 

اإىل  تاأ�صرية دخول �صودانية  ن�صان بدون  الإ ال�صحفيني والعاملني فى جمال حقوق  القليلة لدخول 

فى  احلركة  مهارات  كانت   �00� عام  ومنذ  دارفور.  فى  املتمردين  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق 

ال�صيا�صة والت�صالت تتيح لها اأن تالكم جيدا فوق وزنها الع�صكرى.  

اجلبهة  من  الرتابى  فرع  فى  وا�صحة  لديها جذور  فهى  متناق�صة.  واأحيانا  اأنها حركة حمرية  اإل 

اأعمال  اأن لها جدول  ن  تراث الرتابى. وهى تزعم  �صالمية القومية، واإن كان قادتها يدينون الآ الإ

اأن قاعدتها هى  – اإل  اأ�صا�صا فى تغيري النظام من الداخل  – يتمثل  �صالح جذرى لكل ال�صودان  لإ

نف�صها �صيقة، عبارة من جمموعة فرعية من الزغاوة، وهى قبيلة كوبى، تقيم على جانبى احلدود 

واأعدادها فى دارفور حمدودة. وتخلق هاتان الناحيتان كلتاهما م�صاكل لعالقات احلركة بجي�س 

حترير ال�صودان.
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ال�شلة بالرتابى 

�صليني بدءا من الدكتور خليل اإبراهيم، رئي�س احلركة، مرتبطني    كان العديد من زعماء احلركة الأ

�صالمية القومية. ويتبع خليل فرع كوبى من الزغاوة  منذ وقت طويل بفرع الرتابى من اجلبهة الإ

ال�صودان  فى  در�س  طبيب  وهو  ال�صودانية.  تينة  �صلطان  مثل  قيلة  فرع  اأنقو  ع�صرية  اإىل  وينتمى 

و�صط ولحقا فى هولندا. وفى اأوائل الثمانينيات، بجامعة اجلزيرة، كان من زعماء حركة الطالب  الأ

بعد  )فيما    .
)4�(

ال�صودانيون امل�صلمون  خوان  الإ عليها  التى ي�رشف  �صالمى،  الإ الجتاه  �صالميني،  الإ

�صالمية القومية تخل�صا من ارتباطهم غري املحمود �صيا�صيا  خوان ت�صمية اأنف�صهم اجلبهة الإ اأعاد الإ

�صالمية القومية على ال�صلطة فى عام 1989 مت تعيني خليل فى  بالنمريى(. وبعد ا�صتيالء اجلبهة الإ

اأ�صهر كطبيب فى قوات  اأربعة  اأم�صى  عدد من املنا�صب فى نظام احلكم اجلديد. وفى الت�صعينيات 

زرق. ثم عمل  النيل الأ ال�صعبى. وفيما بعد كان وزير دولة فى ولية �صمال دارفور وولية  الدفاع 

 ،Flint and de waal, 2005( 
)4�(

لحقا كم�صت�صار للحاكم من قبل احلكومة ال�صودانية فى جوبا 

�س 91(. 

القومية  �صالمية  الإ اجلبهة  فى  اآخرين  مب�صئولني  �رشا  يجتمع  خليل  بداأ   1994-9� الفرتة  وفى 

ل�صتك�صاف كيف ميكن اإ�صالح احلزب من الداخل! وكانت هذه بداية حركة العدل وامل�صاواة. وبحلول 

الداخلية  للتوترات  فعل  رد  ذلك  يكون  وقد  النظام.  عن  بنف�صه  يناأى  خليل  بداأ  الت�صعينيات  اأواخر 

الب�صري  الرئي�س  اأو لتزايد �صيطرة  الب�صري،  القومية بني الرتابى والرئي�س عمر  �صالمية  الإ فى اجلبهة 

على احلكم. ويرى البع�س اأن حرب حركة العدل وامل�صاواة �صد حزب املوؤمتر الوطنى، حزب الرئي�س 

�صالمية ال�صودانية.  الب�صري ونائبه على عثمان طه، هى فى الواقع حرب اأهلية داخل احلركة الإ

ه من املن�صقني م�رشوعا لتوثيق تهمي�س دارفور والدارفوريني،  وفى عام �000، اأطلق خليل وزمالوؤ

حداث تغيري هى بالقوة  �صود« ومنذ ذلك احلني،خل�صوا اإىل اأن الطريقة الوحيدة لإ فكان »الكتاب الأ

من اخلارج )Flint and de waal, 2005، �س �9(. وفى عام �001 اأ�صبح خليل خ�صما مك�صوفا 

اأوروبا للح�صول على درجة  اإىل  اأن ذهب  العدل وامل�صاواة بعد  للنظام واأعلن ر�صميا وجود حركة 

علمية اأعلى. 

 :
)44(

خرون فى احلركة فهم اأما الرتابيون الآ

· بحر اإدري�س اأبو قردة، نائب رئي�س احلركة واأمينها العام، وهو من الزغاوة فرع كوبى من ع�صرية 
املوؤمتر  حزب  فى  ثم  القومية  �صالمية  الإ اجلبهة  فى  اأول  نا�صطا  وكان  اأعمال  رجل  وهو  بور�صو. 

�صالمية القومية.  ال�صعبى، وهو حزب الرتابى بعد اجلبهة الإ
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· اأبو بكر حامد نور عبد الرحمن فرتى، امل�صت�صار ال�صيا�صى للحركة امل�صئول عن العالقات الدولية. 
وهو من الزغاوة فرع كوبى من ع�صرية اأنقو فرع قيلة، وبالتاىل من اأقرباء �صلطان تينة ال�صودانية. 

وهو رجل اأعمال متخرج كمهند�س زراعى، وقد ترك حزب املوؤمتر ال�صعبى لين�صم اإىل حركة العدل 

وامل�صاواة فى عام �001. 

· اإبراهيم يحيى، وهو رئي�س اجلمعية التاأ�صي�صية حلركة العدل وامل�صاواة، وهو من قبيلة امل�صاليت 
وكان واليا لولية غرب دارفور من 1997 اإىل �000، وهى فرتة �صهدت اأعمال عنف كربى �صد 

جمتمعات امل�صاليت. وكان ع�صوا فى حزب املوؤمتر ال�صعبى حتى �004، اإل اأنه عاد فى حزيران/ 

يونيو �007 اإىل جانب احلكومة )حزب املوؤمتر الوطنى(.

· تاج الدين نيام، م�صئول ال�صئون ال�صيا�صية وكان نائب املفاو�س الرئي�صى فى اأبوجا، كما اأنه من�صق 
خوان امل�صلمني ال�صودانيني فى  ن�صانية. وينتمى اإىل فرع كوبى من الزغاوة وقد �صاند الإ لل�صئون الإ

الثمانينيات.

· حممود ب�رش، وهو ممثل احلركة فى جلنة وقف اإطالق النار فى الفا�رش. وينتمى اإىل فرع كوبى من 
الزغاوة وع�صو فى جمل�س ت�رشيعى )برملان( ولية غرب دارفور.

، اإل اأن هناك �صبهات باأن 
)45(

هم من حزب املوؤمتر ال�صعبى وقد اأعلن كثريون من زعماء احلركة تربوؤ

 ب�صمال دارفور، ويتوىل منذ زمن بعيد اإدارة ال�صئون املالية للجبهة 
)4�(

�صالمى م�صتمر ارتباطهم الإ

�صالمية القومية، ويعترب اأحد اأكرب معاونى الرتابى. ويقول كثريون اإنه اختل�س مبالغ كبرية من  الإ

نقاذ الغربى، وهو طريق معبد �صالح للعمل فى كل الف�صول  املال من �صندوق مقام لبناء طريق الإ

. ومل يتم بناء الطريق اأبدا وهو يظل رمزا مميزا لتهمي�س دارفور. 
)47(

ميتد من دارفور اإىل وادى النيل

وقد رف�س على احلاج الن�صمام اإىل حركة العدل وامل�صاواة، اإل اأنه ربط نف�صه فى عام �001 بخليل 

 Flint de( غلبية املهم�صة فى ال�صودان اأنها متثل الأ فى حركة �صيا�صية مل تدم طويال كانت تزعم 

.
)48( 

waal, 2005، �س 90(

اأن  اأخرى تزعم  اأن م�صادر  اإل  العدل وامل�صاواة.  الرئي�صى حلركة  اإنه »رجل املال«  البع�س  ويقول 

.
)49(

العالقات انقطعت فى اأوائل �005

كانت  و�صواء  وامل�صاواة.  العدل  حلركة  �صائكة  ق�صية  �صالمى  الإ وتوجهه  بالرتابى  ال�صلة  وتعترب 

ن�صار القدامى  حقيقة اأم ت�صورا فاإنها تظل م�صدر انزعاج عميق لكثري من الدارفوريني، ل�صيما الأ

مة الذين ل ميكن اأن يغتفروا للرتابى قلبه حلكومة ال�صادق املهدى فى عام 1989. وترتب  حلزب الأ

�صخا�س  حيان، حتى بني الأ على ذلك اأن النفور من حركة العدل وامل�صاواة اأمر مقبول فى كثري من الأ



Small Arms Survey HSBA Working Paper 7     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 7 لـ� تانر و توبيانا، تنازعوا فف�شلوا فذهبت ريحهم  �4�5      م�صح الأ

.
)50(

�صالح الوطنى الذين كانوا لول ذلك الرتباط �صيجتذبهم خطاب احلركة عن الالمركزية والإ

القومية  �صالمية  الإ اجلبهة  اإىل  ان�صموا  الذين  الدارفوريني  ال�صيا�صيني  اأن  املراقبني  بع�س  يرى 

ي�صدق  قد  ذلك  اأن  ومع   .)90 �س   ،Flint de waal, 2005( اقتناعا  ولي�س  لل�رشورة  ذلك  فعلوا 

�صالم يقدم حال  على البع�س، فاإنه ل ي�صدق على الكل. فالكثريون كانوا يعتقدون �صادقني اأن الإ

مل�صاكل دارفور وكان خليل من بني هوؤلء، وفقا لعدة م�صادر. ول يعنى ذلك اأن خيبة اأمله الالحقة 

�صالمية القومية وحزب املوؤمتر ال�صعبى مل تكن �صادقة بنف�س القدر. اإل اأنه قد يو�صح  فى اجلبهة الإ

تناق�س برنامج عمل احلركة فيما يتعلق بف�صل الدين وال�صيا�صة)Flint de waal,2005، �س 180(. 

حيان، اأعلنت احلركة اأنه فى حني اأن ال�رشيعة ينبغى األ تفر�س على ال�صعوب غري  ففى كثري من الأ

�صالمية فاإن امل�صلمني ينبغى اأن يكون لهم احلق فى اختيارها. الإ

ال�شيا�شة املرتبطة بالعرق

خرى حلركة العدل وامل�صاواة فى قاعدتها القبلية ال�صيقة للغاية: فاأغلب  تتمثل ال�صمة املحورية الأ

ال�صودانية  تينة على احلدود  الزغاوة، من  اإىل فرع كوبى من  ينتمون  قادة احلركة، ومنهم خليل، 

 .
)51(

الت�صادية)انظر احلا�صية 8 فى نهاية التقرير لالطالع على نقا�س للقوى املحركة فى الزغاوة(

عالم  وكما جاء اأعاله فاإن وجود كوبى على احلدود اأتاح حلركة العدل وامل�صاواة قدرا من التعر�س لالإ

الدوىل يتجاوز قوتها الع�صكرية، اإل اأن ذلك و�صع ثالثة حتديات اأمام احلركة.

فاأول، اأ�صبح خليل ينظر اإليه ب�صورة متزايدة على اأنه زعيم زغاوى اأكرث منه دارفورى. ومن جراء 

ذلك كان عليه اأن يتعامل مع احلركة الرجتاعية العنيفة عرب دارفور التى جنمت عن �صيا�صة القب�صة 

احلديدية للزغاوة اأثناء التمرد، ومع رد الفعل ال�صلبى لتوقيع مينى على التفاقية فى اآيار/ مايو 

.�00�

وثانيا، فعلى الرغم من اأن حركة العدل وامل�صاواة جنحت ب�صورة متزايدة فى جتنيد كوادر من غري 

�صالميني، تظل احلركة مت�صمة بطابع قبيلة كوبى، وثمة كثريون ين�صمون اإىل احلركة ب�صبب �صلة  الإ

الن�صب اأكرث منه ب�صبب برناجمها ال�صيا�صى)Tubiana, 2005، �س 180(.

ال�صودان، فهم عدميو  اأفراد قبيلة وقى املهيمنني على جي�س حترير  خرون، ل�صيما  الآ الزغاوة  اأما 

ر�س  الثقة بكوبى. ومما يقو�س قدرة حركة العدل وامل�صاواة اأكرث على اإقامة وجود وا�صع على الأ

حقيقة اأن هناك اأعدادا من كوبى فى ت�صاد اأكرب مما فى ال�صودان.

اأفراد قبيلة كوبى نف�صها. فخلفاء  وثالثا، واجهت احلركة �صعوبة حتى فى بناء اتفاق للراأى بني 
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�صلطان تينة ال�صودانية الراحل داو�صة، مبن فيهم ابنه ال�صلطان احلاىل من�صور، يف�صلون �صفقة مع 

اأبناء اإخوة ال�صلطان داو�صة املتناف�صني لل�صيطرة على امل�صيخة مييلون اإىل موالة  اأن  اإل  اخلرطوم 

حركة العدل وامل�صاواة.

برنامج وطنى

بالرغم من �صيق القاعدة احلالية حلركة العدل وامل�صاواة فاإن لدى احلركة برنامج وطنى اأو�صح مما 

لدى جي�س حترير ال�صودان وهذا ما �صجعها على المتداد عرب اخلطوط العرقية فى دارفور. فقد �صعى 

خليل اإىل اجتذاب كل من العرب وغري العرب اإىل حركته، وكان مل�صعاه درجات متباينة من النجاح. 

ففى غرب كردوفان اأقامت احلركة �صالت وثيقة مع حركة تنتمى لقبيلة امل�صريية التابعة للبقارة، 

هى حركة »�صهامة«، وقامت بتجنيد عرب حمليني ناقمني على احلكومة ال�صودانية وعلى اتفاقية 

ال�صالم ال�صاملة مع اجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان فى عام Tubiana, 2005(�005، �س 180(.

�صول احلركة: اإذ اإن هدف احلركة  و�صع حلركة العدل وامل�صاواة حم�صلة اأي�صا لأ ية الأ ويعترب مدى الروؤ

�صالمية القومية لكل ال�صودان، ولي�س لدارفور فح�صب.  فى اأواخر الت�صعينيات كان اإ�صالح اجلبهة الإ

ال�صودانية، تبنت احلركة مواقف تدل على نطاق طموحاتها.  اأن حملت ال�صالح �صد احلكومة  فمنذ 

ال�صاملة، حمتجة باأن التفاقية �صمحت حلزب املوؤمتر الوطنى  ال�صالم  فهى، مثال، رف�صت اتفاقية 

خرى من ال�صودان، مثل  باأن يوا�صل قب�صته على ال�صلطة ومل يفعل �صيئا ملعاجلة املناطق املهم�صة الأ

زرق، التى ح�صلت على قليل اأول �صىء من الفوائد  دارفور وال�رشق وجبال النوبة وجنوب النيل الأ

من نيفا�صا )Flint and de waal, 2005، �س �9(. وفى الواقع فاإن احلركة، بت�صجيع وم�صاعدة من 

اإريرتيا، اأر�صت وجودا م�صلحا فى مناطق البجا ب�رشق ال�صودان )انظر �س ....(.

وقد �صذ خليل عن قاعدته باأن �صمى اأ�صخا�صا من غري الزغاوة ملنا�صب عليا فى احلركة. اإل اأن كثريا 

ممن خطبت احلركة ودهم فى اأ�صد املناطق تهمي�صا ل يزالون مرتابون منها. وقد �رشح اأحد م�صئوىل 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان ال�صابقني من النوبة قائال »اإن املنا�صب �صىء واحد، ولكن من هم 

.
)5�(

�صناع القرار؟ اأين تكمن ال�صلطة حقا؟ هذا هو ال�صوؤال«

العالقات بني احلركة وجي�ص حترير ال�شودان

لقد قاتلت حركة العدل وامل�صاواة اإىل جانب جي�س حترير ال�صودان فى عدد من املنا�صبات، ل�صيما 

فى الهجوم على الفا�رش فى ني�صان/ اأبريل ��00. اإل اأنهما تقاتال اأي�صا فى مناطق جريدة وجوغانة 
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العدل وامل�صاواة فى  جنوب نيال، وفى مهاجرية، �صمال نيال، عندما هاجمت قوات مينى حركة 

اآيار/ مايو �005، جمربة اإياها على الرتاجع.

زعماء  به  �رشح  ملا  فوفقا  التمرد.  جمموعتى  مفاهيم  اختالف  جريدة  فى  ال�صتباكات  وتربز 

ا�صتمالة  اأحد جيوب امل�صاليت فى جنوب دارفور، كانت احلركة حتاول  حمليون من جريدة، وهى 

هاىل. وعندما طلبت ال�صلطات التقليدية من  اأنا�س حمليني، وكانت اأعدادهم حمدودة، ومل ي�صايقوا الأ

احلركة مغادرة البلدة خوفا من اأن ت�صبب وجودها حدوث هجمات جوية حكومية، التزمت احلركة 

بذلك الطلب. اأما جي�س حترير ال�صودان فقد ت�رشف اأفراده على نحو خمتلف، وفقا ملا �رشحت به 

هاىل، وقاموا بتجنيد �صبان حمليني  نف�س امل�صادر. فقد كانوا اأكرث عددا، وكانوا عدوانيني جتاه الأ

ق�رشا. وا�صتبدلوا بال�صلطات املحلية اأ�صخا�صا منهم )وهو ما مل تفعله حركة العدل وامل�صاواة( ومل 

.
)5�(

ي�صتجيبوا للطلبات الداعية ملغادرة البلدة �صمانا ل�صالمة �صكانها

وقامت املجموعتان فى متوز/ يوليو �005 مبحاولة للتقارب. وكانت م�صاألة توحيد حركة العدل 

وامل�صاواة وجي�س حترير ال�صودان مطروحة على املائدة منذ البدء. وقد رف�صها جي�س حترير ال�صودان 

منذ البداية متعلال باأن موقف احلركة املبهم ب�صاأن الدين هو امل�صكلة. وتعرث التقارب اأي�صا ب�صبب 

وخماوف  الزغاوتيني،  وكوبى  واقى  قبيلتى  بني  املناف�صة  هى  اإحداها  خرى،  الأ النقاط  من  عدد 

وامل�صاواة  العدل  حركة  فى  خربة  كرث  الأ ال�صيا�صيني  اأن  من  ال�صودان  حترير  جلي�س  ال�صبان  القادة 

قد يجعلونهم كما مهال. ويكن كثري من كوادر جي�س حترير ال�صودان م�صاعر قوية مناوئة للجبهة 

�صالمية القومية ومرتابون من �صالت حركة العدل وامل�صاواة بالرتابى.  الإ

كان  وقى  فرع  زغاوى  �صليمان جامو�س، وهو  احلركتني �صوتا هو  اإدماج  دعاة  اأعلى  اأحد  وكان 

ن�صانية فى جي�س حترير ال�صودان. وكان هو اأي�صا يتحرك فى دوائر الرتابى، اإل اأنه  من�صق ال�صئون الإ

كان ينتق�س من اأهمية �صالت حركة العدل وامل�صاواة بالرتابى قائال »اإن حركة العدل وامل�صاواة 

نتقارب  اأن  وينبغى  واحد.  هدف  لديهما  ولكن  الختالفات  بع�س  لديهما  ال�صودان  حترير  وجي�س 

من  اأكرث  زغاوى  ن  الآ ولكنه  ترابى؛  دكتور خليل  اإن  يقولون  اأبوجا(.  )فى  املقبلة  املحادثات  فى 

  .
)54(

ترابى«
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رابعا اأ�شاليب جي�ص تحرير ال�شودان وحركة العدل والم�شاواة 

�شاليب الع�شكرية  االأ

ديبى  قوات  ت�صتعملها  كانت  التى  تلك  دارفور  فى  التمرد  جلماعات  الع�صكرية  �صاليب  الأ تعك�س 

1990. فهذه اجلماعات تعتمد على  �صنة  الت�صادية فى  لهزمية حكومة ح�صني حربى  الزغاوة  من 

ذات  نقل  موؤلفة من عربات ن�صف  اإمنا �رشيعة احلركة  وحدات �صغرية منظمة ب�صورة ف�صفا�صة 

دفع رباعى م�صلحة مبدافع ر�صا�صة ثقيلة. وت�صكل عربات ن�صف النقل من طراز تويوتا هايلوك�س 

�صا�صى للقوة القتالية لدى جي�س حترير ال�صودان – وهى العملة الرئي�صية للدعم الع�صكرى  املكون الأ

جناح  ويقا�س  »ميلكها«،  التى  املركبات  عدد  على  ما  قائد  اأهمية  وتعتمد  دارفور.  فى  وال�صيا�صى 

عملية ما بعدد املركبات التى يتم ال�صتيالء عليها اأو فقدانها. 

وحتمل كل مركبة مكونا موؤلفا من 10-�0 مقاتال. ويقوم املتمردون بهجمات »ا�رشب واهرب« 

لزعزعة معنويات القوات احلكومية واحل�صول على وقود واأ�صلحة وذخرية ونقود. ومنوذجيا، ل يقوم 

جي�س حترير ال�صودان بال�صتيالء على اأرا�صى، اإل اأنه يحرم القوات احلكومية من �صبل الو�صول اإىل 

مناطق مبهاجمة امل�صئولني وقطع الطرق والتحكم فى تدفق التجارة. 

الدعم ال�شعبى 

وىل كان من ال�صعب قيا�س م�صتواه من الدعم ال�صعبى.وكانت مطالبة جي�س حترير  فى اأيام التمرد الأ

عرب  بني  ذلك  فى  مبا  بالغة،  �صعبية  تلقى  لدارفور  احلكومة  اإهمال  اإنهاء  فى  املتمثلة  ال�صودان 

– ل�صيما فى  غذية واملاأوى واملعلومات  دارفور. وقد �صاندت املجتمعات املحلية املتمردين بالأ

ها العرب فى اأواخر الثمانينيات والت�صعينيات  تلك املناطق التى هاجمتها القوات احلكومية وعمالوؤ

و�صاهم التجار وغريهم من املواطنني املي�صورى احلال باملال واملواد. وان�صم جلي�س حترير ال�صودان 

ول من عام ��00.  كثري من ال�صبان املحليني، ل�صيما بعد النت�صارات الباهرة فى الن�صف الأ

وفى الوقت نف�صه، كان مبقدور املرء اأن يالحظ تناق�صا وا�صحا جتاه فكرة التمرد امل�صلح ك�صبيل 

مايو  اآيار/  فى  دارفور  وجنوب  �صمال  فى  املوؤلفني  اأحد  اأجراه  الذى  امليدانى  فالبحث  للتغيري. 

وحزيران/ يونيو �004، وجد اأن: 
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. . . اأغلب �صعب دارفور ممن مت ا�صتجوابهم )بغر�س البحث(، اأغنياء وفقراء، وعرب واأفارقة ، 

جندة التغيري لدى املتمردين- اأعلنوا معار�صتهم  �صحايا وغري �صحايا- واأغلبهم موؤيدون لأ

للتمرد امل�صلح وفى الوقت نف�صه اعتقادهم باأن العنف الراهن ت�صاعد ردا على التمرد )وهو 

ما  ل يعنى، بالطبع، ، القول باأنهم كانوا يربرون العنف( )Tanner, 2005 ، �س�1(. 

وبحلول الن�صف الثانى من عام ��00، بعد اتفاقية �صالم دارفور، كان الو�صع خمتلفا جدا. فقد كان 

من وفر�صة للعودة، اإل اأنهم كانوا يعتقدون اأن املتمردين فقط كان مبقدورهم  النا�س جد تواقني لالأ

خر  حتقيق ذلك. وكان الدعم ال�صعبى لغري املوقعني اأقوى، واإن كان املرء ل يزال ي�صمع من حني لآ

اإنهم يتحدثون  اأولدنا.  لياأخذوا  ياأتون  املتمردين  اإن  اتفاق �صالم.  نريد  باء  الآ لهم. »نحن  انتقادا 

اإليهم �رشا ويقولون لهم »عندما ننت�رش �صتكون لديكم وظيفة، رتبة فى اجلي�س ال�صودانى«. ونحن 

   .
)55(

باء ل نتفق معهم. اإننا ل نثق بهم« الآ

بيد اأن هذه الت�رشيحات كانت نادرة. فعلى ما يبدو كان النا�س يعتقدون عندئذ اعتقادا اأر�صخ مما 

حاديث التى  كان منذ �صنتني اأو ثالث باأن املقاومة امل�صلحة هى احلل الوحيد. لقد دلت ع�رشات من الأ

ول/ اأكتوبر ��00 مع مواطنني عاديني – نازحني و�صواهم-  اأجريت بني اآيار/ مايو وت�رشين الأ

عرب املناطق التى ت�صيطر عليها احلكومة ال�صودانية من دارفور على اأن التاأييد للمتمردين قد تعزز، 

اأخ�س، تتمتع »جمموعة-19«  اإزاء وح�صية القمع احلكومى. وب�صورة  اأى يكون قد ذوى،  اأكرث من 

ن�صان و�صبل  )انظر �س 48( بدعم �صعبى �صادق، وهو انعكا�س ملا يبدو اأنه ان�صغال بالها بحقوق الإ

ن�صانية واحتياجات ال�صكان املدنيني.  و�صول امل�صاعدات الإ

وىل – ��00و��00 وحتى  وكان نف�س النمط جليا بني الدارفوريني املتعلمني. ففى ال�صنوات الأ

�004- كان كثري من املفكرين ي�صكون فى حكمة حمل ال�صالح �صد احلكومة حمتجني، باأن رد فعل 

اخلرطوم قابل جدا للتنبوؤ به، واأنه ميكن تفاديه واأن العنف قد األقى بدارفور عدة عقود اإىل الوراء. 

وكان من هذا املوقف منوذجيا مهند�س �صاب من الزغاوة �صديد النتقاد للخرطوم ومتعاطف مع 

اأهداف املتمردين. وقد اأو�صح  فى عام �004 اأن اأ�صدقاء فى جبهة حترير دارفور – جي�س حترير 

ال�صودان قد ات�صلوا به فى عام ��00 طالبني منه الن�صمام للكفاح. وفى ذلك الوقت مل يكن يوؤمن 

بجدية ما يقومون به ول باأن التمرد امل�صلح كان اأمرا حكيما. ولكنه قال فى عام �004 اإنه ندم 

الالفت للنظر �صماع املفكرين  ��00 كان من  اأواخر عام  .  وبحلول 
)5�(

على قراره بالبقاء مبعزل

الدارفوريني، الذين كانوا قد اأدانوا فى عامى ��00 و�004 فكرة حمل ال�صالح، يقولون اإنهم، على 

الرغم من خيبة اأملهم ب�صبب ماآخذ جمموعات التمرد، يعتقدون باأن التمرد امل�صلح هو احلل الوحيد 

  .
)57(

مل�صاكل دارفور
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التى  الع�صكرية  النجاحات  فبعد  اآخر.  تغيريا  هناك  اأن  يبدو   �007 عام  منت�صف  بحلول  ن  والآ

��00، انق�صمت الف�صائل  اأكتوبر عام  ول/  اأحرزتها فى الفرتة من حزيران/ يونيو اإىل ت�رشين الأ

ن اأقل  غري املوقعة على نف�صها، واأحيانا تقاتلت فيما بينها. ويبدو اأن كثريا من الدارفوريني هم الآ

ل ب�صاأن احتمالت انت�صارات املتمردين فى امل�صتقبل، بل اإن البع�س يلوم هذه الف�صائل على  تفاوؤ

بع�س النتهاكات واملعاناة التى لزال ال�صكان املدنيون يتحملونها. 
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خام�شا: اأبوجا واأفول نجم اأحد قادة »جي�ص تحرير ال�شودان« مينى ميناوى 

 اتفاق �شالم دارفور 

عقب �صبع جولت من املفاو�صات فى اأبوجا، قامت �صخ�صيتان بتوقيع اتفاق �صالم دارفور فى 5 

التى ي�صيطر  الوطنية فى اخلرطوم  الوحدة  ��00: جمذوب اخلليفة نيابة عن حكومة  اآيار/ مايو 

عليها حزب املوؤمتر الوطنى؛ ومينى ميناوى، زعيم جناح الزغاوة »بجي�س حترير ال�صودان« – وهو 

ن الكثري من اأبناء الزغاوة قاموا بالفعل ب�صحب تاأييدهم له. واأختار القائدان  و�صف غري مر�س، لأ

خران للمتمردين األ يوقعا وهما: عبد الواحد، رئي�س »جناح الفور« فى »جي�س حترير  الرئي�صيان الآ

العدل  حركة  رئي�س  اإبراهيم  خليل  والدكتور  دارفور،  فى  عرقية  جماعة  اأكرب  وممثل  ال�صودان« 

من  املائة  فى   10 عن  يقل  ما  املوقع،  الوحيد  املتمرد  الزعيم  ميناوى،  مينى  وميثل  وامل�صاواة. 

�صكان دارفور. 

وىل فى ظل  ربع اأو اخلم�س الأ وكانت عملية ال�صالم اأبعد ما تكون عن اجليدة. فقد جرت اجلولت الأ

الهجوم  فى  ذروتها  بلغت  قتالية،  وعمليات  وح�صة  فظائع  ارتكاب  فى  ال�صودان  حكومة  ا�صتمرار 

الذى �صنته فى ولية لبادو فى اأواخر عام �004. وكان قادة املتمردين، املفتقرين للخربة وغري 

اأي�صا  يفتقرون  فريقى  الأ الحتاد  و�صطاء  وكان  املطلوب.  امل�صتوى  دون  مفاو�صني  املنظمني، 

وروبيني فى خامتة املطاف التاأثري فى العملية، فى حني كان املفاو�صون  للخربة. ومل يكن بو�صع الأ

 .
)58(

مريكيون م�صتتى الذهن و�صارمني الأ

ال�صودان«  العالقات بني جناحى »جي�س حترير  ��00 و�صلت  اآيار/ مايو  اأنه بحلول  والواقع هو 

رجح اأن  – وبني عبد الواحد ومينى – اإىل م�صتوى متدهور ب�صدة لدرجة اأنه لو وقع اأحدهما، كان الأ
خر لن يوقع – وكان املفاو�صون يعتقدون على مدى وقت طويل اأن عبد الواحد، الذى ينظر اإليه  الآ

فريقى  خرية لالحتاد الأ باعتباره موؤيد للم�صاحلة – وهو الذى �صيوقع. ومع اقرتاب موعد املهلة الأ

خرية:  طراف املعنية، وقع انقالب فى املواقف فى الدقيقة الأ وتزايد �صغط الوليات املتحدة على الأ

اإذ وقع مينى ومل يوقع عبد الواحد. 

وتغري امل�صهد ال�صيا�صى فى دارفور بني ع�صية و�صحاها، مما اأ�صفر مبا�رشة عن حدوث انق�صام فى 

ال�صفوف بني اجلماعات املوقعة وغري املوقعة. 
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قائد »جي�ص حترير ال�شودان«- مينى: ال�شقوط من القمة اإىل غياهب الن�شيان 

حينما وقع مينى على اتفاق �صالم دارفور، اأ�صبح م�صاعدا اأول للرئي�س ال�صودانى، وغدا – نظريا – 

رابع اأكرب م�صئول تنفيذى فى احلكومة ال�صودانية. ورمبا كان يتوقع، عقب اأبوجا، اأن توؤدى ال�صغوط 

الدولية العاجلة الرامية اإىل اإحالل ال�صالم اإىل اإن�صواء اأعدائه الداخليني حتت لوائه. وحتى لو وقع 

حتت �صغط ورمبا تهديد الوليات املتحدة، فرمبا ظل ياأمل فى احل�صول على تاأييد �صعبى من اأهاىل 

دارفور والقادة امليدانيني. ولكن اآماله ذهبت اأدراج الرياح. فبحلول وقت كتابة هذا التقرير، كان 

خرية من املفاو�صات، مبا  مينى قد فقد معظم املزايا التى كان يتمتع بها حينما خا�س اجلولة الأ

را�صى التى كان ي�صيطر عليها وجميع �صور  فى ذلك القادة واملقاتلون واملركبات، وعمليا جميع الأ

ال�صعبية التى كان يتمتع بها ذات يوم. 

اأعداد غفرية من قوات  ان�صمت   ،�00� �صبتمرب  – اأيلول/  املن�صقة: ومن حزيران / يونيه  القوات 

خرون بب�صاطة اإىل ديارهم.  مينى اإىل �صفوف اجلماعات غري املوقع فى حني ذهب الآ

اأركانه، جمعة حممد  اأن مينى ورئي�س  ��00، قدرت م�صادر ت�صادية  اأكتوبر  ول/  وفى ت�رشين الأ

. وفى اأيلول/ �صبتمرب 
)59(

حجار، لديهما ب�صع مئات من الرجال واأكرث من �0 مركبة حتت قيادتهما

ول/ اأكتوبر، اأ�صبحت الفو�صى التى ت�صود �صفوف قوات مينى مادة للحديث اليومى فى  وت�رشين الأ

دارفور : 

دارفور،  ب�صمال  ال�صودانية،  احلكومة  ل�صيطرة  اخلا�صعة  كوتوم  بلدة  فى  �صبتمرب،   / اأيلول  وفى   •
وردت اأنباء عن الدفع مبجموعة من ثالث اإىل اأربع مركبات تابعة لقائد جي�س حترير ال�صودان- 

دارفور  ب�رشقى  »وداع«  من  اأنباء  ووردت   .
)�0(

املوقعني غري  املتمردين  خطوط  اإىل  �صمال  مينى 

عن اأن �صبع مركبات تابعة ملينى ان�صقت مبن عليها من جنود وان�صمت اإىل قوات املتمردين غري 

 .
)�1(

املوقعني

• وفى جريدة، بجنوبى دارفور، وردت اأقاويل عن اأن قائد من امل�صاليت تابع ملينى يدعى �صديق 
الهجمات املتزايدة للجنجويد. وعقب  يزداد �صخطا لعدم رغبة اجلماعة فى حماية امل�صاليت من 

مطار، قال ال�صكان املحليون اإنه غادر مع عدة مركبات �صوب منطقة »قوز غربى«، غرب  هطول الأ

 
)��(

بورام بجنوبى دارفور، و�رشع فى �صن عدة غارات �صغرية النطاق على قوات احلكومة ال�صودانية 

همية، ومع ذلك فهو مهم: فعدم قدرة اأو عدم رغبة  وباعتباره حادثا فرديا، قد يبدو هذا �صئيل الأ

اأى هجوم �صدهم  اأهاىل دارفور ملواجهة  الدفاع عن  ال�صودان مينى فى  قوات قائد جي�س حترير 

جرمية ل تغتفر ب�صفة خا�صة فى املناطق غري املنتمية للزغاوة مثل اجلريدة. 
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املقاتلني  اأن  ملينى  تابع  قائد  قال  اأكتوبر،  ول/  الأ وت�رشين  �صبتمرب   / اأيلول  فى  نيال،  وفى   •
خرين اأو للعودة اإىل ديارهم،  التابعني له يغادرون البلدة كل ليلة، �صواء لالن�صمام للمتمردين الآ

نظرا لعدم ر�صاهم عن طريقة تنفيذ اتفاق �صالم دارفور. كما عرب عن ا�صتنكاره و�صخطه العميقني 

  .
)��(

اإزاء ما اأ�صفر عنه اتفاق اأبوجا

• كما فقد مينى رجال وعتاد فى ال�صدامات املتكررة التى جرت فى حزيران/ يونيو ومتوز/ يوليو 
عام ��00 مع املتمردين غري املوقعني، ول�صيما فى كورما وكافود و�صياح وكولكول وغريها من 

ماكن فى دار الزغاوة. وذكرت روايات تفيد باأن قوات املتمردين غري املوقعني اأ�رشت ما يناهز  الأ

. و�رشح قادة »املجموعة -19« باأنهم ا�رشوا ما يرتاوح بني 15 اأو �0 �صاروخ �صام 
)�4(

40 مركبة

�صقاط طائرات احلكومة ال�صودانية من طراز اأنتونوف  -9، مدعني باأن هذا الطراز كان ي�صتخدم لإ

 .
)�5(

بالقرب من »�صياح« فى اآب/ اأغ�صط�س ��00

ول/ دي�صمرب ��00، وا�صل مينى فقد �صيطرته على  وفى ت�رشين الثانى/ نوفمرب – كانون الأ

قادته ورجاله. وان�صم بع�صهم اإىل »جبهة اخلال�س الوطنى«، وهو ائتالف غري موقع، يت�صم 

بالتفكك، ظهر على ال�صاحة فى حزيران/ يونيو ��00. وهناك اآخرون فى جنوب دارفور »ل 

Jerome Tubiana ©.2005 متمردو جي�ص حترير ال�شودان، �شاجنال توباى، �شمال دارفور اأيلول/ �شبتمرب
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يتلقون اأوامر �صوى من اأنف�صهم«، وفقا ملا اأوردته وكالة اإغاثة دولية عن قوات »جي�س حترير 

ال�صىء نف�صه عن قوات جي�س حترير  . وذكر 
)��(

ال�صعريية التى كانت تتبع مينى«فى  ال�صودان 

ن  ال�صودان ملينى فى املهاجرية، وهى معقل �صابق فى جنوب دارفور، التى يبدو قادتها الآ

 .
)�7(

اأقرب اإىل الن�صمام للدكتور �رشيف حرير

اإىل جماعتني متناف�صتني،  ان�صقت  التابعة ملينى قد  القوات  اأن  وفى جريدة، بجنوب دارفور، يبدو 

رمبا تكون اإحداهما م�صئولة عن هجوم �صارى �صن على منظمتى اإغاثة دوليتني من قبل متمردين 

 .
)�8(

ول/دي�صمرب ��00 جمهولني الهوية فى كانون الأ

والقوات  ال�صمال،  فى  الرئي�صية  القوة  قامت »جمموعة-19«،   ،�00� اأكتوبر  ول/  الأ ت�رشين  وفى 

التابعة ملينى بقيادة �صالح جوك بتوقيع ميثاق عدم اعتداء بالقرب من جون جوجن، �صمال بريمزة. 

ومنذ ذلك احلني، حر�س عدد كبري – اإن مل يكن معظم – قوات جي�س حترير ال�صودان التابعة ملينى 

على الن�صمام للقوات غري املوقعة، ولكن طلب منهم النتظار اإىل ما بعد موؤمتر وحدة قوات جي�س 

ورمبا تقف النتهاكات التى ارتكبوها �صابقا �صد ال�صكان 
)�9(

حترير ال�صودان الذى مت تاأجيله مرارا 

املدنيني كحجر عرثة اأمام قبولهم. 

معظم  فقد  قد  مينى  كان   ،�00� عام  اأواخر  بحلول  لنفوذه:  اخلا�صعة  را�صى  الأ م�صاحة  تقل�س 

ن �صوى �صيطرة جزئية على بع�س اجليوب  را�صى التى كانت خا�صعة ل�صيطرته. ومل يعد لديه الآ الأ

بالقرب من جبل  الزغاوة  اأرا�صى  من  منعزلة  وقطع  وتارن(؛  وتابيت  )جالب  الفا�رش  من  بالقرب 

مرة )�صنجال طوباى دار ال�صالم واملهاجرية – مارل(؛ وبلدتا امل�صاليت: جريدة وجوغانة، اللتان 

تقعان جنوبى نيال. وجميع هذه املناطق حمل نزاع، وعانت املجتمعات املحلية بها من الهجمات 

خرون  الوح�صية املتكررة التى ي�صنها اجلنجويد، عالوة على املتمردين املوقعني على التفاق. والآ

اأو فى  الف�صائل غري املوقعة  اإىل  ان�صم  قد  لو كان بع�صهم  ا�صتقالل، حتى  تزداد  يعملون بطريقة 

ول/ دي�صمرب  الأ الثانى/ نوفمرب وكانون  اإىل ذلك. فمثال تعر�صت املهاجرية فى ت�رشين  طريقهم 

للهجوم ثالث مرات من جانب امليلي�صيات املحلية املرتبطة بالف�صائل املناف�صة املوقعة، ل�صيما 

رادة احلرة« �صمن قوات جي�س حترير ال�صودان )انظر �صفحة  من جناح »بريجيد« التابع جلماعة »الإ

.
)70(

45(، واإىل حد ما للحكومة ال�صودانية

وفى دار الزغاوة، �صماىل كوتوم، وردت تقارير باأن مينى لديه حفنة من القوات فى موزباط،   ·
�صلية »بيالديجن«، فى الفوراوية، م�صقط راأ�صه؛ فى اأم ماراهيك )غرب  املركز الرئي�صى ملنطقته الأ

بريمزة(؛ وفى اأبو جمرة. والتم�س عدد من مقاتلى جي�س حترير ال�صودان التابعني ملينى اللجوء 

القوات غري  يد  بورو« عقب هزميتهم على  »اأم  ال�صودانية فى  للحكومة  الع�صكرية  احلامية  لدى 

خرون، فيتمركزون فى »الطويلة«، مع القوات احلكومية  املوقعة فى اآب/ اأغ�صط�س ��00. اأما الآ

 .
)71(

اأي�صا
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ميناوى بخري.  مينى  يذكر  دارفور من  فى  اأن جتد  اليوم  الع�صري  من  وامل�صداقية:  ال�صعبية  تدهور 

من والنزوح الق�رشى منذ توقيع اتفاق  وهناك عدة اأ�صباب لذلك اأول، ت�صاعدت اأعمال العنف وعدم الأ

�صالم دارفور. ويعزى هذا فى جانب منه اإىل القتال الدائر بني اجلماعات غري املوقعة والئتالف 

التابع للحكومة ال�صودانية، والذى ي�صم قوات جي�س  حترير ال�صودان التابعة ملينى. ومع ذلك فمعظم 

 .
)7�(

اأعمال العنف تعزى اإىل الهجمات التى ت�صنها ميلي�صيات اجلنجويد وقوات احلكومة ال�صودانية

ن�صانية، فقد اأرغم �00 األف �صخ�س على النزوح من  مم املتحدة لتن�صيق ال�صئون الإ ووفقا ملكتب الأ

 )�00�( �صبتمرب  اأيلول/  اإىل  يوليو  الفرتة من متوز/  من فى  الأ وازدياد عدم  القتال  احتدام  جراء 

من  القادمني  اجلدد  النازحني  واأعداد  مايو،  اآيار/  ومنذ   .)� �صفحة  ج،   �00� املتحدة  مم  )الأ

خرى  الأ النزوح  ومراكز  واجلنينة  نيال  على  تتوافد  وغربيها  دارفور  فى جنوبى  الريفية  املناطق 

. فقد اأرغمت قوات احلكومة ال�صودانية النا�س على النزوح من »�صياح«، �صمال �رشقى 
)7�(

ب�صفة يومية

الفا�رش، وكورما، الواقعة اإىل الغرب. وزاد عدد النازحني داخليا فى جريدة، وهى منطقة يفرت�س اأن 

تقع حتت �صيطرة قوات جي�س حترير ال�صودان التابعة ملينى، من 90 األفا اإىل 1�0 األفا فى الفرتة من 

مم املتحدة ��00 ب، ��00ج(.  حزيران/ يونيو اإىل اأيلول/ �صبتمرب )الأ

من فى البلدات وحول املخيمات، غالبا على يد امليلي�صيات التابعة للحكومة  كما ت�صاعد عدم الأ

�صوق  نهب  عملية  كانت  وقعت  التى  احلوادث  اأب�صع  بني  ومن  ن.  الآ ملينى  احلليفة   – ال�صودانية 

ول/ اأكتوبر ��00، وهى احلادثة  املوا�صى فى الفا�رش التى قام بها اجلنجويد يوم 11 ت�رشين الأ

 .
)74(

من، حتى فى البلدات التى ا�صت�صهد بها ال�صكان املحليون باعتبارها دليال على ت�صاعد عدم الأ

ويتمثل �صبب اآخر فى اأن تدهور م�صداقية مينى فى اأن احلكومة ال�صودانية ل يبدو عليها الهتمام 

من باعتباره �صاهدا على اأنه اأ�صبح بال  احلقيقى مبينى. وينظر اأهاىل دارفور اإىل ت�صاعد انعدام الأ

دارفور.  باعتباره »�رشيكا« فى  ازدراء اخلرطوم ملينى  – وهو مقيا�س وا�صح على  حول ول قوة 

مر على ان�صقاق املقاتلني والقادة امليدانيني، بل اإن اأولئك الذين مازالوا موالني له  ومل يقت�رش الأ

ي�صعرون بخيبة اأمل مريرة. وهم ي�صريون اإىل »القف�س الذهبى« ملينى ويتحدثون عالنية عن العودة 

. ويبدو اأن هناك عددا من القادة املوالني ملينى، معظمهم من الزغاوة وامل�صاليت، 
)75(

حرا�س اإىل الأ

�صيمكثون معه نظرا لوجود عداء بينهم وبني عنا�رش اأخرى مناوئة له. فمثال يقال اإن هناك قادة 

نهم مناوئون خلمي�س عبد اهلل اأبا بكر، قائد  من امل�صاليت املوالني ملينى �صيظلون معه لفرتة اأطول لأ

 .
)7�(

امل�صاليت املناوئ ملينى، اأكرث من كونهم موالني ملينى

اأيلول/ �صبتمرب ��00، حينما تعر�س دكتور »رياح«، اأحد نواب  اأواخر  وتك�صفت نقطة �صعف فى 

مينى، لهجوم خالل زيارة قام بها جلريدة فيما بدا اأنه كمني ن�صبه له املتمردون. وعلى الرغم من 

ال�صعب  ومن   .
)77(

ال�صودانية احلكومة  تواطوؤ  ب�صاأن  نيال  فى  ال�صائعات  انت�رشت  فقد  الهجوم،  �صد 

�صارة اإىل اأن الراأى العام ينظر اإىل  القول مبدى �صدق هذه ال�صائعات من عدمه، ولكن من املهم الإ
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مينى، م�صت�صار الرئي�س الب�صري ورابع اأهم �صخ�صية فى الدولة. باعتباره عاجزا عن حماية نائبه هو 

نف�صه. واأعقب حادث اجلريدة وقوع �صدامات فى اخلرطوم واأم درمان بني املوالني ملينى وقوات 

من التابعة للحكومة ال�صودانية ) ال�صو�صيتدبر�س ��00(. الأ

مزيد  اإىل  ال�صودانية  واحلكومة  مينى   – ال�صودان  حترير  جي�س  قائد  بني  الع�صكرى  التعاون  واأدى 

اتفاق  عقب  اخلرطوم  من  ومركبات  وذخائر  اأ�صلحة  تلقى  مينى  اإن  ويقال  ملركزه.  �صعاف  الإ من 

غري  املتمردين  �صد  ال�صودانية  احلكومة  قوات  مع  جنب  اإىل  جنبا  مينى  قوات  وقاتلت   .
)78(

اأبوجا

. وعلى 
)79(

املوقعني فى كورما وكوكول وطابيت فى غرب الفا�رش و�صمالها الغربى وجنوبها الغربى

يلتم�صون  خر كانوا  ال�صودانية وبني احلني والآ القوات اجلوية  تلقوا دعما من  غرار اجلنجويد، فقد 

. وفى اآب/ اأغ�صط�س 
)80( 

احلماية خلف خطوط القوات احلكومية، مثلما حدث فى »اأم بورو« )انظر اأعاله(

��00، وردت اأنباء عن ان�صمام 50 مقاتال تابعني ملينى اإىل قوات الدفاع ال�صعبى، مثلما فعلت 

. وبالن�صبة للعديد فى دارفور، اأدى كل ذلك اإىل نبذ مينى واعتباره 
)81(

اأعداد من مقاتلى اجلنجويد

اإليه باعتباره غري نا�صج ومتوح�س  من�صقا عن ال�صف. ورويدا رويدا �رشع اأهاىل درافور ينظرون 

وعدمي املبادئ، ول ي�صعى �صوى لتحقيق ماآرب ومكا�صب للزغاوة فقط.

دارفور. وفى  �صالم  اتفاق  احلانقة على  راء  الآ تزايد  العام �صد مينى،  الراأى  �صخط  تزايد  و�صاحب 

غري  ب�صورة  اأخذت  عري�صة  ل�رشيحة  ال�صائدة  النظر  وجهة  كانت  يونيو،  حزيران/   – مايو  اآيار/ 

هاىل دارفور من غري الزغاوة تتمثل فى اأنهم �صيوؤيدون اتفاق �صالم دارفور اإذا وقع عليه  علمية لأ

ول/اأكتوبر كان الكثريون يقولون اإنه حتى لو وقع  عبد الواحد. وبحلول اأيلول/ �صبتمرب – ت�رشين الأ

ن احلكومة ال�صودانية مازلت جتنح اإىل ممار�صة  عبد الواحد اتفاق �صالم دارفور، فاإنهم لن يوؤيدوه لأ

العنف. 

دراكه لتوجهات الراأى العام، فقد انتقد مينى احلكومة ال�صودانية التى اأ�صبح ع�صوا فيها  ونظرا لإ

فى عدة منا�صبات. وعقب اندلع القتال مع اجلنجويد فى �صوق املوا�صى بالفا�رش وم�رشع اثنني من 

، رد مينى بالتهديد برتك احلكومة. وبدا اأن اجلليد �صيذوب بينه وبني بع�س 
)8�(

املقاتلني التابعني له

ي�صعى  قد  اأنه  البع�س  ويعتقد   .
)84(

املوقعني غري  ال�صودان  حترير  جي�س  جماعات  فى  ال�صخ�صيات 

. ولكن من الع�صري 
)85(

اأن يفعل لالن�صمام ل�صفوف املتمردين: وقد �رشح عبد الواحد باأنه »ياأمل« 

ت�صور اأن مينى قد ي�صتعيد يوما ما املكانة التى كان يتمتع بها. 

عن  بالوكالة  تقاتل  ميلي�شيات  هى  هل  دارفور:  �شالم  التفاق  املوؤيدة  خرى  االأ اجلماعات 

احلكومة ال�شودانية؟ 

عقب اأبوجا، �رشعت اخلرطوم فى اتباع �صيا�صة خلطب ود اجلماعات والقادة غري املوقعني، فاأخذت 

خرى غري املوقعة.  متدهم بال�صالح والعتاد وتبعثهم لقتال اجلماعات الأ
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واإبان توقيع اتفاق �صالم دارفور، كانت هناك جمموعة من �صتة مبعوثني من غري الفور تابعني لعبد 

الفور  ان�صقوا على قائدهم من  الواحد )التنجور وامل�صاليت والزغاوة وبريتى والرزيقات والبقارة( 

و�صدقوا على اتفاق ال�صالم، ولكن دون الن�صمام اإىل مينى. و�صكلوا جبهة التحرير والبعث برئا�صة 

عبد الرحمن مو�صى اأبا بكر، وهو من التنجور وكان منفيا فى فرن�صا، ومفاو�صا رئي�صيا لعبد الواحد 

رادة احلرة« بجي�س حترير ال�صودان.  . واأطلقت اجلماعة على نف�صها جماعة »الإ
)8�(

فى اأبوجا

رادة احلرة تتمتع �صوى بوجود �صئيل فى امليدان ووفقا للتقارير الواردة لي�س  ومل تكن جماعة الإ

. ومعظم قواتها ينتمون اإىل البريجيد، وقادمة من امليلي�صيات فى منطقة 
)87(

اأكرث من خم�س مركبات

. وقائدهم، اأحمد �صالح، وهو من البريجيد، قائد 
)88(

املهاجرية – �صليح �رشقى نيال، مركز عملياتها

رادة احلرة فى اأيلول/ �صبتمرب، ��00، ويعتقد اأنه يرتبط  �صابق كان تابعا ملينى التحق بجماعة الإ

. ولدى احلركة مقاتلون من التنجور فى املنطقة املحيطة 
)89(

بعالقات وثيقة مع احلكومة ال�صودانية

بالت�صديق  قامت  وباعتبارها  البريجيد«.  »بجناح  ترتبط  ل  اأنها  برغم  دارفور،  �صماىل  بكوتوم، 

رادة احلرة فى ال�صف نف�صه الذى يقف فيه مينى، ولكن  على التفاق، كان ينبغى اأن تقف حركة الإ

��00. وظل  اأكتوبر  ول/  املطاف انتهى بها اإىل قتال قواته فى منطقة املهاجرية فى ت�رشين الأ

البريجيد على مدى ردح زمنى طويل ي�صعرون بال�صتياء اإزاء تدفق الزغاوة اإىل منطقتهم، ويخ�صون 

را�صى لهم.  اأن ي�صعى مينى للح�صول على حقوققهم فى حيازة الأ

ال�صودانية فى  رادة احلرة هى �صنيعة وفد احلكومة  الإ اإن حركة  غاثة  الإ وتقول م�صادر منظمات 

. وفى مطلع �007، مت تعيني 
)90(

اأبوجا، وهدفها هو �صق �صفوف املتمردين وفقا لنتماءاتهم القبلية

عبد الرحمن مو�صى وزير دولة فى جمل�س الوزراء باخلرطوم، ليحل حمل قائد القوات اجلوية ال�صابق، 

ريجات من �صمال دارفور واأحد حلقات الو�صل الرئي�صية بني  اللواء املت�صدد �صافى النور، وهو من الأ

رادة احلرة لي�س لها �صاأن يعتد به على ال�صعيد ال�صيا�صى.  . ولكن حركة الإ
)91(

اخلرطوم واجلنجويد

كما خرجت جماعة اأخرى من عباءة حركة العدل وامل�صاواة فى اأبوجا فى اآيار/ مايو ��00. وهى 

وامل�صاليت(  والتنجور  )العرب  الزغاوة  غري  من  وامل�صاواة  العدل  حلركة  مبعوثني   � ت�صم  جماعة 

العدل  حركة  عن  املنبثق  ال�صالم  جناح  واأ�ص�صت  دارفور  �صالم  لتفاق  دعمها  عن  اإعالن  ووقعت 

وامل�صاواة )اأو جناح ال�صالم(. ويرتكز العدد القليل من مقاتليهم فى منطقة �صليح بني نيال والداعني، 

رادة احلرة. وقعت احلركتان بروتوكول �صيا�صيا وع�صكريا.  حيث حتالفوا مع حرة الإ

�صالم  لتفاق  مماثال  موقفا  ال�صودان،  حترير  جي�س  ال�صالم-  جناح  اأخرى،  من�صقة  جماعة  وتتخذ 

دارفور، ولكنها ت�صعى للح�صول على دعم اجلماعات العرقية املختلفة، وحتديدا البقارة العرب بجنوب 

دارفور، ول�صيما الرزيقات. ويحجم العديد من القادة التقليديني للبقارة عن الن�صمام للجنجويد. 

وهناك توافق اآراء قوى بني اأبناء دارفور، مبا فى ذلك غري العرب، على اأن البقارة الرزيقات بذلوا 

ول، نذير �صعيد مديبو،  ق�صارى جهدهم للوقوف على احلياد فى وجه ال�صغوط القوية على قائدهم الأ
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من الرئي�س الب�صري )تانر، �005، ��-��(. وتخ�صى احلكومة من احتمال ان�صمام بع�س البقارة 

اإىل املتمردين. 

وموؤ�ص�س جناح ال�صالم – جي�س حترير ال�صودان هو اإبراهيم مديبو، �صقيق نذير مديبو، املمثل الرئي�صى 

لعبد الواحد فى جلنة اأبوجا لتقا�صم ال�صلطة. وعلى الرغم من نفوذ اأ�رشته، فقد ف�صل فى اأن يحظى 

فراد. ومت التفاق على التعاون  بدعم قوى من الرزيقات، واأ�صبح جناح ال�صالم لديه عدد قليل من الأ

خرى، ولكن املراقبني ي�صريون اإىل اأن دورها الرئي�صى يكمن فى عرقلة تقدم  مع الف�صائل املوقعة الأ

. وبرغم هذا وموقفها املوؤيد لتفاق 
)9�(

طراف غري املوقعة فى دار رزيقات، جنوبى �رشق دارفور الأ

�صالم دارفور، فاإن اخللفية العرقية جلناح ال�صالم جعل من ال�صعب اإقامة عالقات طيبة، مع مينى، 

الذى يخ�صى الرزيقات من اأن لديه جدول اأعمال خا�س بالزغاوة يرمى اإىل اإقامة �صياخات جديدة 

رادة احلرة التابعة للبريجيد ل تقل �صعوبة، فى ظل  فى دار الرزيقات. ولكن العالقات مع حركة الإ

مطار.  ال�رشاع القدمي املرير بني البريجيد والرزيقات حول طرق الهجرة ومراعى مو�صم الأ

عبد  وقع  حينما   �00� �صبتمرب  اأيلول/  فى  دارفور  �صالم  لتفاق  موؤيدة  اأخرى  جماعة  وت�صكلت 

القا�صم )اأو اأبو القا�صم( اإمام احلاج، وهو قائد �صابق كان تابعا لعبد الواحد، التفاق مع احلكومة 

ال�صودانية واأ�صبح اتفاقا ر�صميا فى ليبيا فى نوفمرب املا�صى. وي�صار اإىل هذه اجلماعة با�صم عبد 

القا�صم اإمام – جي�س حترير ال�صودان. ويقال اإن املخططني لهذا الن�صقاق هم واىل جنوب دارفور، 

احلاج عطا املنان اإدري�س، وزير الزراعة باحلكومة الحتادية، حممد يو�صف عبد اهلل، وهو من الفور 

. وتواترت تقارير باأن اجلماعة تقوم بعمليات جتنيد مدفوعة وق�رشية فى خميمات 
)9�(

من روكري

اآنذاك من ال�صتيالء على  النازحني داخليا �رشقى جبل مرة. وبدعم من اجلي�س  ال�صودانى، متكنت 

دوبو، بالقرب من ديربات، من اأيدى جماعات غري موقعة وو�صعت قواتها هناك بالقرب من موقع 

تابع للجي�س ال�صوادنى. وهناك مزاعم باأن عبد القا�صم وجماعته يتلقون اإمدادات مهمة من احلكومة 

 .
)94(

ال�صودانية على هيئة اأ�صلحة، ووفقا لبع�س التقارير اأنها �صلمت على منت ما يربو على 70 مركبة

وكوفئ عبد القا�صم- وهو اأول �صخ�صية من الفور تن�صم اإىل املوقعني – مبنحه من�صب واىل غرب 

دارفور. واإبان كتابة هذا التقرير، بدا اأنه عاجز عن قمع الن�صقاقات واأ�صبح يفر�س �صيطرته عما ل 

. ولدى جميع هذه اجلماعات املوؤيدة لتفاق �صالم دارفور جداول 
)95(

يزيد على 150-�00 مقاتل

عمال اخلا�صة بها، ولكن معظمها ظهر على ال�صاحة مب�صاندة احلكومة ال�صودانية.  الأ
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�شاد�شا: الجماعات غير الموقعة 

ف�شائل جي�ص حترير ال�شودان غري املوقعة 

ظهر عدد من اجلماعات من بني �صفوف اجلماعات غري املوقعة فى جي�س حترير ال�صودان. ووحدات 

»جماعة-19« �صفوف العديد من القادة املناوئني اأ�صا�صا ملينى، واأغلبهم من الزغاوة، رغم وجود 

�صخ�صيات بارزة من غري الزغاوة. وهناك اأي�صا ف�صيالن من الفور، برئا�صة عبد الواحد وعبد ال�صفيع. 

واأخريا، يتمتع حتالف ال�صودان الدميقراطى الحتادى بوجود ع�صكرى ميدانى �صئيل ال�صاأن. 

جماعة -19، وهى جماعة من�صقة عن جي�س حترير ال�صودان ظهرت على ال�صاحة فى اآذار/ مار�س 

��00، واأ�صبحت جماعة التمرد الرئي�صية فى دارفور منذ توقيع اتفاق �صالم دارفور. وقام بت�صكيلها 

�صا�س 19 قائدا من �صمال دارفور الذين اأعربوا عن رف�صهم ل�صتبداد وانتهاكات مينى و�صعف  فى الأ

وهوان عبد الواحد.

واأعلن بع�صهم التمرد قبل موؤمتر ح�صكنيته، ولكن معظمهم ان�صم للتمرد فى اجتماع قادة ال�صمال 

ول/ دي�صمرب �005. الذى عقد فى كارو، ببري مزة، فى كانون الأ

ورغم اأن معظمهم ينتمون اإىل الزغاوة، اإل اأن »جماعة-19« اأبدت تقاربا من عبد الواحد فى اأبوجا، 

ثم ما لبثت اأن اتهمته فى ني�صان/ اأبريل ��00 باأنه يرغب فى توقيع اتفاق �صالم دون الت�صاور مع 

نهم يعتقدون اأننا نتفاو�س  خرى. وعلق عبد الواحد نف�صه قائال: »لقد تركونا لأ جماعات املتمردين الأ

. وكانت »جماعة-19« عاجزة عن نيل العرتاف بها باعتبارها 
)9�(

برام اتفاق �رشى مع احلكومة« لإ

جماعة م�صتقلة. وح�صبما ذكر اأحد قادة »جماعة- 19«: 

 »19 »جماعة-  عليه  اأقدمت  مبا  العرتاف  رف�س  فريقى  الأ الحتاد  اأن  �صف  لالأ يدعو  مما   

العدل وامل�صاواة. ولكننا  اأو حركة  اأو مينى  الواحد  تتبعوا عبد  اأن  اإما  يلى:  وخرّينا بني ما 

ولكن  فنادقهم.  فى  وفدنا  اأع�صاء  وظل  حلظة.  اآخر  حتى  اأبوجا  فى  مكثنا  ولكننا  رف�صنا. 

 .
)97(

حينما بادر مينى ووقع، قلنا اإن التفاق غري كامل واأعدنا رجالنا اإىل �صاحة امليدان

وعقب اإبرام التفاق- واإثر اندلع القتال بني قوات جي�س حترير ال�صودان التابعة ملينى وف�صائل جي�س 

حترير ال�صودان غري املوقعة- ان�صم العديد من املقاتلني التابعني ملينى اإىل »جماعة- 19«. وكان 

زعماء احلركة يجنحون اإىل ت�صمية اأنف�صهم »احتاد ف�صائل جي�س حترير ال�صودان«، اجلناح الرئي�صى 

ن �صيطرتها على  جلي�س حترير ال�صودان، اأو فقط »جي�س حترير ال�صودان«. وتب�صط »جماعة - 19« الآ
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را�صى التى كانت خا�صعة ملينى فى �صمال الفا�رش، من احلدود الت�صادية اإىل جبل ميدوب،  معظم الأ

متلك  ل   »19 »جماعة-  مازالت   ،�00� مايو  اآيار/  وفى  ليبيا.  فى  الكفرة  اإىل  املوؤدى  والطريق 

ول/ اأكتوبر، بعد م�صى خم�صة اأ�صهر، اأ�صارت التقديرات  �صوى 15 مركبة: وبحلول مطلع ت�رشين الأ

اإىل اأنها اأ�صبحت متلك زهاء 100 مركبة، معظمها مت ال�صتيالء عليها من القوات احلكومية وقوات 

ن ما يناهز 5000 مقاتل، تكاد تتمركز جميعها تقريبا فى  مينى. ويعتقد اأن قواتها املقاتلة تبلغ الآ

. وترتدد اأقاويل عن اأن »جماعة-19« تقوم بتجنيد اأفراد �صفوفها دون عناء من 
)98(

�صمال دارفور

�صلحة الالزمة  بني املقيمني فى خميمات الالجئني الزغاوة فى �رشقى ت�صاد، بيد اأنها تفتقر اإىل الأ

.
)99(

لت�صليح مقاتليها اجلدد

ولي�س لدى »جماعة- 19« هيكل �صيا�صى يذكر. وفى اآب/ اأغ�صط�س ��00، »اأفريكا- كونفيدن�صال« 

اأن نائب جي�س حترير ال�صودان- خمي�س عبد اهلل اأبا بكر، وهو من امل�صاليت، هو زعيمها ال�صيا�صى، 

واأن اآدم على �صوجر، وهو من الزغاوة، هو قائدها الع�صكرى- على الرغم من اأنه يغلب عليه اأي�صا اأن 

يكون �صخ�صية �صيا�صية )اأفريكا-كونفيدن�صال ��00(.

وق�صى �صوجر ردحا من الزمن مع جماعات املعار�صة الدارفورية فى ت�صاد فى ت�صعينيات القرن 

الع�رشين قبل اأن ين�صم اإىل التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى، ثم ينتقل فى خامتة املطاف 

ال�صودان فى املباحثات  ��00. وقد قام بتمثيل جي�س حترير  ال�صودان فى عام  اإىل جي�س حترير 

اأع�صاء جلنة  التى عقدت فى جنامينا وكان �صمن  النار  اإطالق  لوقف  اتفاق  اإىل  للتو�صل  الرامية 

وقف اإطالق النار. ولكن خمي�س و�صوجر بعيدان عن �صاحة امليدان، حيث تكمن قوة النفوذ احلقيقية 

»جلماعة- 19«. وفى الواقع، مل يعلن عن قيادة ر�صمية »جلماعة- 19« حتى ني�صان/ اأبريل �007. 

ومازال موقف من ل ينتمون اإىل الزغاوة حمريا ب�صفة خا�صة. وي�صطلع �صليمان اإبراهيم مرجان، 

وهو من ميدوب، ودكتور �صالح اآدم اإ�صحاق، وهو من بريتى، باأدوار مهمة، وهناك �صخ�صية بارزة 

ال�صخ�صيات  ذلك، جتنح  امل�صاليت ومع  بكر، وهو من  اأبا  اهلل  عبد  امليدان وهى خمي�س  بعيدا عن 

املنتمية اإىل الزغاوة الووجى اإىل فر�س �صيطرتها. وهى ت�صم جار النبى عبد الكرمي يون�س )ويطلق 

ال�صئون  )من�صق  ب�صاره  وعثمان  الع�صكرى(  الر�صمى  املتحدث  واأحيانا  العام،  مني  الأ اأحيانا  عليه 

ن�صانية( وعبد اهلل يحيى، و�صالح حممد جريبو جامو�س، و�صديق بورا، وغريهم كثري. الإ

 اأنهم رغم اإخفاقهم فى انتخاب 
)100(

ول/ اأكتوبر ��00، زعم قادة »جماعة- 19« وفى ت�رشين الأ

ركان اآنذاك هو  قيادة �صيا�صية، فاإن هيكلهم التنظيمى ال�صيا�صى وا�صح املعامل. ويقال اإن رئي�س الأ

اآدم بخيت عبد الرحمن، قائد الزغاوة الووجى الذى حتدى مينى فى موؤمتر القيادة بح�صكنيته. ولكن 

هناك ووجى اآخر، وهو القائد ح�صن عبد الكرمي يون�س )اأو »بيجو«،  وهو ماأخوذ من ا�صم ال�صيارة 

البيجو التى كان يقودها خالل عمله فى ليبيا( يتمتع بنف�س القدر من قوة النفوذ. وكان ح�صن قائدا 

ول/  الأ كانون  وفى  يون�س.  الكرمي  عبد  النبى  كرب جلار  الأ ال�صقيق  وهو  بالحرتام  يحظى  ميدانيا 
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�صماىل  الواقعة  ال�صياح  بلدة  املتمردون على  �صنه  فا�صل  لقى م�رشعه فى هجوم   ،�00� دي�صمرب 

ميليت واخلا�صعة لل�صيطرة احلكومية. وغادر اآدم بخيت �صمال دارفور قا�صدا ت�صاد ويبدو اأنه اأ�صبح 

ميدوبى  وهو  الرفاعه،  اإ�صماعيل  وهو  نائبه حمله،  اإحالل  ومت  امليدانيني.  القادة  قبل  من  مهم�صا 

مقرب من �صليمان مرجان.

ويزعم »قادة- 19« اأنهم يتمتعون بتما�صك اأكرب بني جناحيهما ال�صيا�صى والع�صكرى اأكرث مما كان 

ن قادتهم ال�صيا�صيني يق�صون وقتا اأطول فى ال�صاحة امليدانية.  يتمتع به جي�س حترير ال�صودان لأ

وبرغم ذلك، فقد �صهدت »جماعة- 19«- وقت كتابة هذا التقرير-  اإعادة انق�صام فى ال�صفوف بني 

القادة امليدانيني وال�صيا�صيني فى ال�صتات. 

وتعار�س غالبية قادة »جماعة-19« التاأثريات اخلارجية، رغم حر�صهم على توحيد ف�صائل جي�س 

حترير ال�صودان غري املتوقعة، ل�صيما ف�صائل الفور. ولكن موؤمتر الوحدة املقرر فى ت�رشين الثانى/ 

نوفمرب ��00 مل يعقد بعد، ومازالت »جماعة- 19« تتفتت اأو�صالها من جراء ال�صيا�صات القبلية 

وحتى اخلا�صة بع�صائر الزغاوة. وفى ت�صاد، متيل جماعة �صغرية بقيادة خمي�س عبد اهلل اأبكر واآدم 

على �صوجر واآدم بخيت اإىل الن�صمام اإىل احتاد اأكرب ي�صم حركة العدل وامل�صاواة، ويعد اأكرث انفتاحا 

لتلقى الدعم اخلارجى من ت�صاد واإريرتيا، ولكن نفوذهم حمدود.

ف�صائل الفور

هاىل فى دارفور، ولكن  اأدى رف�س عبد الواحد لتفاق �صالم دارفور اإىل تعزيز �صعبيته لدى القادة والأ

�رشعان ما تبددت هذه ال�صعبية فى مواجهة تردده وابتعاده عن القيام بعمليات ع�صكرية. ومنذ ذلك 

)وهى  »طوبة«  بع�صى  يعقوب  ال�صافى  عبد  هو  للفور،  اآخر  قائد  قبل  من  حتدى  يواجه  وهو  احلني 

كلمة بلهجة الفور تعنى ال�صجرة القوية(. ومت لحقا اختيار عبد ال�صافى، وهو اأحد القادة ال�صابقني 

جلي�س حترير ال�صودان جنبا اإىل جنب مع عبد الواحد، لي�صبح زعيما من قبل �� من القادة اأغلبهم 

من الفور- ويطلق عليهم ب�صورة جماعية اأحيانا جي�س حترير ال�صودان- القدمي- الذين تخلوا عن 

عبد الواحد فى متوز/ يوليه- اآب/ اأغ�صط�س ��00 )اأفريكا كونفيدن�صال، ��00(. وفى اآب/ اأغ�صط�س 

��00، اأ�صدرت اجلماعة بيانا بعزل عبد الواحد من من�صبه كرئي�س. وفى اأيلول/ �صبتمرب، وقعت 

�صدامات بني اجلماعتني فى جبل مرة.

 15 �000 مقاتل ولكنهم ل ميلكون �صوى   -�000 الواحد  ووفقا مل�صادر املتمردين، فلدى عبد 

�صاحنة �صغرية، ترتكز اأ�صا�صا فى غربى جبل مرة وحول كورما )بني الفا�رش، وكابكابيا، وكوتوم(، 

وعني حريو )اأو جبال دار فريننج، �صمال- �رشق كوتوم(، وميلقات )بني كوتوم وبري مزة(. وترتبط 

القطاعات ال�صمالية فى عني حريو وميلقات مبواقع »جماعة- 19«، وغالبا يتقاتلون بامتدادها. 

ولدى عبد ال�صافى نحو 1000 مقاتل و�0 مركبة، اأغلبهم فى �رشقى جبل مرة، من ال�صنى وديريات 
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اإىل جبهة اخلال�س الوطنى، ولكن  ال�صافى ر�صميا  اأو عبد  الواحد  . ومل ين�صم عبد 
)101(

حتى �صابون

.
)10�(

خري يرتبط بعالقات طيبة مع كل من جبهة اخلال�س الوطنى و«جماعة- 19« الأ

ول/ دي�صمرب ��00، حاول الف�صيالن الن�صمام اإىل »جماعة- 19« لت�صكيل حتالف  وفى كانون الأ

توجد  ولكن  ال�صودان.  حترير  جي�س  �صفوف  لتوحيد  منهم  م�صعى  فى  املوقعة،  غري  الف�صائل  من 

خالفات مهمة اأدت اإىل انق�صام جماعتى الفور ومازالت حتول دون احتادهما. فلن يقبل عبد الواحد 

وقادته بالتوحيد اإىل اإذا اأعيد اإىل من�صبه كرئي�س عام. وما هو اأكرث من ذلك هو اأن موؤيديه كانوا 

غري راغبني فى اأن يلعب اأى قائد اآخر للفور، ل�صيما عبد ال�صافى، دورا قياديا.

م�صتبعدة  ال�صافى،  الحتاد مع عبد  تف�صل  اأن »جماعة-19«  يبدو  التقرير، كان  واإبان كتابة هذا 

و�صع  فى  وميلقات،  حريو  عني  خري،  لالأ ال�صمالية  القطاعات  ي�صع  وهذا  الواحد.  عبد  قادة  معظم 

القادة  ويقرتح   .»19 و »جماعة-  الواحد  عبد  �صيا�صيا وجغرافيا بني  اإنها حم�صورة  �صعب حيث 

فى هذه املناطق حال و�صطا ين�صب عبد الواحد »رئي�صا« للحركة ب�صلطات �رشفية ولفرتة انتقالية 

الت�صكيل  فى  بدو مهم  ي�صطلع  اأن  الو�صط،  احلل  لقبول هذا  كرث ميال  الأ ال�صافى،  لعبد  فقط. وميكن 

اأيديها معظم ال�صلطات  اجلديد جلي�س حترير ال�صودان باعتباره رئي�صا »للجنة انتقالية« ترتكز فى 

ال�صيا�صية.

التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى

انق�صم التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى الذى يغلب عليه اأن يكون �صيا�صيا اأكرث منه ع�صكريا، 

حول ما اإذا كان ينبغى عليه دعم املتمردين امل�صلحني عام ��00 اأم ل. فقد وقف رئي�س اجلماعة 

القادة  �1(. فظل  )انظر �صفحة  للدعم  موؤيدا  نائبه �رشيف حرير كان  ولكن  دريج �صد هذا،  اأحمد 

امليدانيون جلي�س حترير ال�صودان مت�صككني فى ال�صيا�صيني املقيمني فى ال�صتات ولكن اأبوجا منحت 

التحالف فرتة حياة جديدة ل�صببني. اأول، ورثت احلركة مقاتلني فى املواقع امليدانية معظمهم فى 

مقاتلى  وبني  بينهم  التمييز  �صعوبة  من  الرغم  على  ال�صودان-  �رشقى  منهم  وقلة  دارفور  �صمال 

»جماعة- 19«. وثانيا، تعرف جماعات ما بعد اأبوجا اأنها حتتاج اإىل قادة يتمتعون باخلربة مثل 

دريج وحرير، اللذين مازال بع�س قادة »جماعة- 19« وجبهة اخلال�س الوطنى، مثل �صديق بورا 

وخاطر تور اخلال واآدم �صوجر، مقرينب منهما. كما يتمتع حرير بعالقات على امل�صتوى الع�صائرى 

مع القادة ال�صابقني ملينى احلري�صني على الن�صمام لغري املوقعني. وهو برغم اأنه مل يعد ع�صوا فى 

. ورغم هذا، يظل من 
)10�(

ن اإىل ف�صائل جي�س حترير ال�صودان غري املوقعة التحالف، ولكنه ينتمى الآ

يحملون �صعار »ال�صتات« عبئا ثقيال على كاهل جموع املتمردين العاديني.
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حركة العدل وامل�شاواة عقب اأبوجا

ال�صودان، وتتمركز ب�صفة  العدل وامل�صاواة منذ عامني متثل ع�رش حجم جي�س حترير  كانت حركة 

وبحلول  الرتابى.  مع  لعالقاتها  نظرا  ال�صبهات  حولها  وحتوم  احلدودية،  تينا  منطقة  فى  اأ�صا�صية 

ول/ اأكتوبر ��00، وقفت فى �صف ف�صائل جي�س حترير ال�صودان غري املوقعة )واأ�صا�صا  ت�رشين الأ

مع »جماعة- 19«( فى معظم املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة املتمردين ولديها 100- �00 مركبة، 

الع�صري  من  يجعل  ال�رشيع  منوها  باأن  احلركة  قادة  ويقر   .
)104(

وغربها دارفور  �صمال  فى  اأغلبها 

ثم  ين�صمون  مقاتلون  وهناك  ثورة:  فهذه  �صعبة  اأرقام  توجد  ل  ملقاتليها.  الدقيق  بالعدد  اجلزم 

. وت�صري تقديرات حركة العدل وامل�صاواة 
)105( 

خرى، للحياة املدنية( يرحلون...)بالن�صبة للجماعات الأ

رقام  الأ هذه  تكون  فرمبا   .
)10�(

4000 رجل  -�000 تبلغ  احلركة  قوة  اأن  ال�صودان  وجي�س حترير 

ن الكثري من مقاتلى جبهة اخلال�س الوطنى فى �صمال دارفور كانوا يدعون  اأعلى من احلقيقى لأ

اأنهم ينتمون اإىل حركة العدل وامل�صاواة فى حني مل يكن هذا حقيقيا، ولكنها كانت تتيح لهم �صبل 

مدادات التى ت�صل اإليها. �صلحة والإ احل�صول على الأ

اإريرتيا. وقبل  ال�صودان مب�صاعدة  اإقامة كيان لها فى �رشقى  �000، جنحت احلركة فى  وفى عام 

�رشقى  مقاتل   �000 يناهز  ما  احلركة  لدى  كان  رمبا  ال�صودان،  �رشقى  فى  ال�صالم  اتفاق  اإبرام 

ا�صتهالل  ��00، مت  اأبريل  ني�صان/  . وفى 
)107(

دارفوريون من غداريف البالد، معظمهم مهاجرون 

املفاو�صات بني احلكومة ال�صودانية واجلبهة ال�رشقية بو�صاطة اإريرتية، والتى توجت اإبرام اتفاق 

العدل  حركة  التفاق  واأرغم   .�00� اأكتوبر  ول/  الأ ت�رشين   14 فى  ال�صودان  �رشقى  فى  ال�صالم 

وامل�صاواة على جتميد اأن�صطتها فى ال�رشق، وتعك�س ال�صيا�صة الر�صمية للحركة هذا. »حينما ا�صطلع 

ريرتيون بدورهم فى الو�صاطة، طلبوا منا الن�صحاب. ومل تكن لدينا م�صلحة فى الحتفاظ باأعداد  الإ

العديد من مقاتلى احلركة  – وقام   .
)108(

اإىل ديارنا« اأعدناهم  الرجال هناك، ولذا فقد  حا�صدة من 

اأنهم ميلكون قدرات ميدانية ولكن  اإىل  القادة  اأنف�صهم مببادرة ذاتية منهم. ويلمح بع�س  بت�رشيح 

عرب  احلركة  متار�صها  اأن  ميكن  اأن�صطة  اأية  على  �صيطرتهم  يب�صطون  ريرتيني  الإ اأن  هى  »احلقيقة 

.
)109(

احلدود ومن غري املرجح ب�صدة اأنهم �صيوافقون على اأى �صىء«

وكان التحول اخلطري الذى �صهدته احلركة هو اأنه مل تعد لها هيبة بعد اأن غدت حركة للمثقفني بدون 

همية الكبرية للحنكة ال�صيا�صية.  قوات تذود عنها. وعلى النقي�س من ذلك، فقد برهنت اأبوجا على الأ

�صواء على  كما بذلت احلركة م�صاعيها للتهوين من �صاأن روابطها مع الرتابى من خالل تركيز الأ

�صالمية، مثل اأحمد توجود  القادة الذين يتمتعون ب�صهادات اعتماد مبناه�صتهم للجبهة الوطنية الإ

ل�صان، وهو من الزغاوة الكوبى، وكان املفاو�س الرئي�صى حلركة العدل وامل�صاواة فى اأبوجا. ولدى 

�صالمية/ حزب املوؤمتر الوطنى،  توجود تاريخ فى القتال دفاعا عن دارفور �صد اجلبهة الوطنية الإ

ال�صعبى  اجلي�س  ثم مع  ديبى  اإدري�س  مع  اخلرطوم، ولحقا  دارفور فى  كرئي�س لحتاد طالب  اأول 

لتحرير ال�صودان ومع دوود بولد. 
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1991، قاد بولد، وهو نا�صط من الفور كان منخرطا فيما م�صى �صمن �صفوف  اأواخر عام  وفى 

�صالمية ثم التحق باجلي�س ال�صعبى لتحرير ال�صودان، ثم قاد قوات اجلي�س ال�صعبى  اجلبهة الوطنية الإ

لتحرير ال�صودان فى غارة على جبل مرة. واأخفق فى ح�صد �صفوف املجتمعات املحلية فى دارفور، 

و�رشعان ما مت عزله وهزميته واأ�رشه واإعدامه بدعم �صئيل اأو بدون دعم من اجلي�س ال�صعبى لتحرير 

ال�صودان. وفى عام �199، التحق توجود واآدم على �صوجر بجماعة معار�صة �صغرية مدافعة عن 

دارفور. ثم ان�صم اإىل دريج فى التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى قبل اأن ين�صم اإىل حركة 

.
)110(

العدل وامل�صاواة عام �001

كرث عددا وتنوعا عما  كانوا عليه قبل اأبوجا، وت�صم  ن الأ واأ�صبح مقاتلو حركة العدل وامل�صاواة الآ

�صفوفهم الزغاوة الكوب، والبدايات، وامل�صاليت، والفور، وميدوب، وبرتى، واإرينجا، وجبل امل�صريية 

ال�رشوج وجبل من، بني اجلنينة  واأبو  �صريبا  العرب توجدان فى  خريتان من غري  الأ )واجلماعتان 

وكولب�س وغرب دارفور(. ومن اأجل تو�صيع قاعدتها العرقية، جندت حركة العدل وامل�صاواة ودربت 

دار�صيال،  فى  ال�صغرية  العرقية  اجلماعات  من  وغريها  والت�صادية  ال�صودانية  الداجو  قبائل  اأبناء 

من  البقارة  من  واأغلبهم  العرب،  من  والقادة  القوات  بع�س  اإليهم  ان�صم  كما  ت�صاد.  �رشقى  جنوب 

جنوب دارفور وجنوب غربى كردفان.

ولكن القوة املوؤ�ص�صة حديثا للحركة اأثبتت ه�صا�صتها. ولكن �صلوك اجلماعة عقب النت�صار امل�صرتك 

اأكتوبر  ول/  الأ ت�رشين  فى  كريارى  فى  وامل�صاواة  العدل  حركة  مع   »19 »جماعة-  حققته  الذى 

هذا  وتعزز   .»19 »جماعة-  عزل  اإىل  اأدى  هذا،  وراء  الكامل  الف�صل  لنف�صها  ادعت  حينما   ،�00�

ال�صودان فى كانون  املوقعة فى جي�س حترير  الف�صائل غري  به  قامت  الذى  عالن  الإ النق�صام مع 

خرية  الأ جلاأت  لذلك،  ونتيجة  فيه.  وامل�صاواة  العدل  حركة  وا�صتبعدت   ،�00� دي�صمرب  ول/  الأ

بحذر اإىل مناطقها التقليدية فى تينا وجبل من. ومنذ ذلك احلني، ن�صطت احلركة اأي�صا فى منطقة 

اأدرى بت�صاد، حيث �صاعدت موؤيديها الت�صاديني �صد املتمردين الت�صاديني الذين توؤيدهم احلكومة 

ديبى،  باأن�صار  بدرجة كبرية  اأ�صبه  وامل�صاواة  العدل  اأ�صبحت حركة  اأن  ذلك  ال�صودانية. وجنم عن 

جماعة »الزغاوة الكوب«، وها هى مرة ثانية تفقد نفوذها فى دارفور. وتدل عودة اأبرز �صخ�صياتها 

من غري الزغاوة، حاكم غرب دارفور ال�صابق املنتمى للم�صاليت، اإبراهيم يحيى، اإىل �صفوف احلكومة 

ال�صودانية فى حزيران/ يونيو �007 عن مدى تركز قيادة حركة العدل وامل�صاواة فى يد الزغاوة.

جبهة اخلال�ص الوطنى: ائتالف فا�شل

ت�صكلت جبهة اخلال�س الوطنى كجماعة عامة �صاملة ت�صم فى �صفوفها الف�صائل غري املوقعة فى 

الع�صكرية  اأن�صطتها  امليدانية  اجلماعات  ن�صقت  اأ�صهر،  ولب�صعة  اأ�صمرا.  فى   �00� يونيو  حزيران/ 

قل ا�صميا. ولكن بحلول اأواخر ��00، اأ�صبحت اجلبهة حما�رشة بالتوترات  حتت لواء اجلبهة، على الأ
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الداخلية التى ن�صاأت اأ�صا�صا من جراء النجاحات التى اأحرزتها- التى قد يكون التعامل معها ع�صريا 

قل بهذا، الذى حذر عقب النت�صار  خفاقات. وقد تنباأ اأحد املراقبني ال�صودانيني على الأ �صاأنها �صاأن الإ

الذى اأحرز فى كريارى من �رشورة اإ�رشاك املجتمع الدوىل مع اجلبهة قبل اأن توؤدى انت�صاراتها اإىل 

. واإبان كتابة هذه ال�صطور، كانت اجلبهة ت�صهد ترديا 
)111(

اإثارة الغرية وال�صكوك وتبداأ النق�صامات

�صديدا، وحيث كانت حركة العدل وامل�صاواة متثل املكون الرئي�صى لها.

ومتثل اجلبهة اأوىل امل�صاعى املت�صافرة لتوحيد �صفوف الف�صائل غري املوقعة املتبقية فى دارفور، 

اأ�صمرا، هى  اأ�صابيع من جتمع  وىل، قبل ب�صعة  الأ اإريرتيا وت�صاد وليبيا. وكانت اخلطوة  بدعم من 

توقيع اتفاق تن�صيق ع�صكرى بني القادة امليدانيني حلركة العدل وامل�صاواة و »جماعة- 19« فى بري 

مريج، فى منطقة وادى هوار �صمال دارفور. وان�صم التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى لحقا 

اجلبهة،  اإىل  ر�صميا  ال�صودان  ين�صم عدد من ف�صائل جي�س حترير  اأ�صمرا. ومل  فى  امليثاق  اإىل هذا 

مبا فى ذلك جماعات الفور بقيادة عبد الواحد وعبد ال�صافى، اللذين ارتبطا باجلبهة ولكنهما اآثرا 

الحتفاظ بقدر من ال�صتقالل.

وكان عبد الواحد موجودا فى اأ�صمرا ولكنه مل يوقع ر�صميا، رغم اأنه اأ�صدر مع اجلبهة اإعالنا م�صرتكا 

ولكنها   – جميعها  �صعت  التى  وليبيا،  وت�صاد  اإريرتيا  حكومات  وكانت  دارفور.  �صالم  اتفاق  �صد 

اأن  فى  تاأمل  اأبوجا،  مفاو�صات  الو�صاطة خالل  فى  قيادى  بدور  ال�صطالع  اإىل �صمان  اأخفقت- 

ت�صاد  لدى  وكان   .
)11�(

ال�رشاع فى  ال�صالم  و�صطاء  مكانة  تبوء  على  قدمته  الذى  الدعم  ي�صاعدها 

نها حتتاج اإىل قوة فعالة من متمردى دارفور فى قتالها �صد املتمردين الت�صاديني  حافزا اإ�صافى لأ

املدعومني من احلكومة ال�صودانية.

اأو ما كانت عليه- حمريا. فالعالقات  ن-  الآ الوطنى  الدقيق جلبهة اخلال�س  التعريف  وقد يكون 

بني القادة امليدانيني والقادة املقيمني فى ال�صتات تت�صم بالتعقيد والتقلب، اإذ يرى املذكورون اأول 

لها  ابتدعها املتمردون املرفهون، ولي�س  ال�صتات وبدعة  للمقيمني فى  اجلبهة باعتبارها �صنيعة 

تاأثري قوى على اجلماعات املقاتلة فى �صاحة امليدان. وهناك �صىء من احلقيقة فى وجهة النظر 

هذه، حيث اإن معظم موؤ�ص�صى اجلبهة كانوا بعيدين جدا عن عمليات دارفور. وفى اآب/ اأغ�صط�س – 

اأيلول/ �صبتمرب ��00، اأعرب القادة عن ا�صتيائهم من اأن ال�صيا�صيني املوجودين فى اأ�صمرا واأوروبا 

اآدم  نف�صهم. ومن ذلك فقد كان لبع�س القادة، ل�صيما  ين�صبون النت�صارات املحققة فى امليدان لأ

بخيت، عالقات مع اجلبهة، اإل اأن هذه العالقات اأخذت تزداد تباعدا فى اأواخر عام ��00.

فى  العامة  كان  ذلك،  بعد  وحتى   �00� اأكتوبر  ول/  الأ ت�رشين  اأواخر  ففى  اأخرى،  ناحية  ومن 

دارفور ي�صريون دائما اإىل اجلماعات غري املوقعة باعتبارها »جبهة اخلال�س الوطنى«، اأو باللغة 
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مر �صعوبة من ناحية ا�صتبعاد اجلبهة  الدارجة »نا�س اخلال�س« اأو بب�صاطة »اخلال�س«. ويزيد هذا الأ

باعتبارها �صنيعة قادة ال�صتات. لقد كانت فكرة رائجة على ال�صاحة، وا�صم يقف وراء �صل�صلة من 

النت�صارات املظفرة فى �صاحة املعارك الربية عقب اأبوجا.

ول/ اأكتوبر ��00، اأنها متثل ائتالفا ع�صكريا  واأثبتت اجلبهة حقا، بني حزيران/ يونيو وت�رشين الأ

فعال ب�صدة، اإن مل تكن جت�صد جناحا �صيا�صيا:

العدل وامل�صاواة هجوما  19« وحركة  ��00، �صنت عنا�رش »جماعة-  فى مطلع متوز/ يوليو   ·
من�صقا على احلامية الع�صكرية للحكومة ال�صودانية فى حمرة ال�صيخ فى �صمال غرب كردفان، مبا 

وكان   .
)11�(

»19 »جماعة-  من  �صيارة   1� و  وامل�صاواة  العدل  حركة  من  �صيارة   40  -�0 يبلغ 

النيل، ولكن املتمردين غريوا خطتهم خ�صية  الواقعة على  �صلى لها هو مهاجمة دنقال  الأ الهدف 

ن�صقت جهودها مع  اجلبهة  باأن  تقارير  وردت  ال�صدامات،  ولتجنب   .
)115(

رد حكومى قوى حدوث 

اأوامرها من  الداخلية ولكنها تتلقى  قوات ميدوب املتمركزة فى ملحة )وهى ر�صميا قوات وزارة 

القادة التقليديني مليدوب وترى اأن مهمتها احلقيقية هى حماية دار ميدوب من اأى هجوم خارجى، 

. ورغم اإحراز جناح ع�صكرى، فاإن الهجوم هدد بقطع العالقات مع العرب 
)115( 

ل�صيما من اجلنجويد(

دارفور حتى ذلك احلني. ولقى  الذين ظلوا على احلياد فى �رشاع  �صمال كردفان،  الكبابي�س فى 

مدنيون من الكبابي�س م�رشعهم فى الغارة على حمرة ال�صيخ، وهى مركز مهم للكبابي�س. ونتيجة 

لذلك، ان�صم 50 من الكبابي�س اإىل جماعة من اجلنجويد ملهاجمة م�صاكن وخيم ال�صحراوية، �صمال 

.
)11�(

اأنكا، وحليف، فى دار ميدوب فى ت�رشين الثانى/ نوفمرب ��00

· وفى حزيران/ يونيو- متوز/ يوليو ��00، اأزاحت اجلبهة قوات مينى من �صياح وكافود وكورما 
فى �صمال دارفور، ورغم اأنها مل تتمكن من الحتفاظ بهذه البلدات فى وجه عمليات الهجوم امل�صاد 

التى �صنتها احلكومة ال�صودانية، فقد احتفظت بوجود لها فى املنطقة. كما اأجلت اجلبهة قوات مينى 

عن  نيابة  القتال  اأعمال  مبعظم   »19 »جماعة-  وقامت  تينا.  كوتوم-  طريق  �صمال  مناطق  من 

اجلبهة )مل تن�صم حركة العدل وامل�صاواة اإل لحقا(. واأوردت اأنها اأ�رشت 40 مركبة تابعة ملينى 

.
)117(

فى مالم احلو�س

· فى 11 اأيلول/ �صبتمرب ��00، هاجمت قوات اجلبهة- بنحو �0-70 مركبة، 50 من »جماعة- 
19« والبقية من حركة العدل وامل�صاواة- القوة احلكومية التى بلغ قوامها زهاء عدة اآلف فى اأم 

 80 كرب فى احلرب،  الذين و�صفوا هذه املعركة باأنها الأ �صيدير، �صمال دارفور. واأ�رش املتمردون، 

عدمية  وبنادق  الثقيلة  لية  الآ »دو�صكا«  مدافع  ذلك  فى  )مبا  �صلحة  الأ من  كبرية  وكميات  مركبة 

 10 اأ�س و�صينية من طراز بى-   19 اأ�س بى جى-  الرتداد م�صادة للدبابات- رو�صية من طراز 
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التى دارت  الفور غري املنتمني للجبهة فى املعركة  . كما ا�صرتك مقاتلو 
)118(

اأ�س(، وذخائر ووقود

.
)119(

فى اأم �صيدير

القا�صم  عبد  وقوات  ال�صودانية  احلكومة  قوات  هاجمت  �صيدير،  اأم  ملعركة  التاىل  اليوم  وفى   ·
مرة. جبل  �رشقى  فى  ال�صافى  لعبد  التابعة  ال�صودان  حترير  جي�س  قوات   )47 �صفحة  )انظر  اإمام 

�صلحة  والأ املركبات  ناجحة من  بتعزيزات  الفور  مقاتلى  الواردة،  التقارير  اجلبهة، ح�صب  واأمدت 

.
)1�0(

واملخزونات والقوات

100 مركبة، ون�صف قوات  ��00، هاجمت قوات اجلبهة بنحو  اأكتوبر  ول/  الأ 7 ت�رشين  وفى   ·
عددها  البالغ  ال�صودانية  احلكومة  قوات  وامل�صاواة-  العدل  حركة  قوات  ون�صف   »19 »جماعة- 

900 رجل معهم 70-80 مركبة فى كريارى، على احلدود الت�صادية بالقرب من خميم الالجئني 

فى اأورى كا�صونى، التى كانت تهدد املواقع القريبة حلركة العدل وامل�صاواة وغريها من الف�صائل 

 .
)1�1(

غري املوقعة. وتكبدت احلكومة خ�صائر فادحة ومت اأ�رش 70 مركبة

· وفى نهاية ت�رشين الثانى/ نوفمرب ��00، هاجمت قوات اجلبهة من�صاآت نفطية بالقرب من اأبو 
جربة على احلدود بني جنوب دارفور ومناطق امل�صريية فى جنوب غرب كردفان. وكانت الر�صالة 

وا�صحة: فاأبو جربة رمز للتو�صع النفطى فى جنوب كردفان، وبنظرة اأو�صع، فى جنوب دارفور.

للجبهة  الع�صكرية  القوة  بناء  �صاعدت على  اأنها  اأول،  اأ�صباب.  لثالثة  النت�صارات مهمة  وتعد هذه 

ول/ اأكتوبر، علق  على ح�صاب احلكومة ال�صودانية. وعقب معركة كريارى التى وقعت فى ت�رشين الأ

ي�صلم  كان  ال�صودانى  اجلي�س  »اإن  قائال  مريرة  بال�صخرية  مفعمة  بنربة  ال�صودانى  باجلي�س  �صابط 

ول/  . وبحلول اأواخر ت�رشين الأ
)1��(

امل�صتلزمات اللوجي�صتية ب�صخاء وبذخ للمتمردين وبكفاءة عالية

اأكتوبر،كانت التقديرات ت�صري اإىل اأن اأكرث من ن�صف مركبات اجلبهة اأ�رشتها احلكومة ال�صودانية.

ثانيا، اأدت انت�صارات اجلبهة اإىل انخفا�س الروح املعنوية لدى قوات اجلي�س ال�صودانى ب�صدة. ووردت 

اأم  معركة  اأنقا�س  من  هربوا  الذين  ال�صباط  من  لعدد  اخلدمة  من  الفرار  تهمة  توجيه  تفيد  اأنباء 

 .
)1��(

�صيدير- وقال اأحدهم لزميله اإن كثريا من جنوده فروا دون قتال واأن اآخرين ان�صموا للمتمردين

. وك�صفت 
)1�4(

اأ�رشه املتمردون فى كريارى اإن هناك زميال ذا رتبة كبرية  اآخر  وقال �صابط �صابق 

املقابالت ال�صخ�صية التى اأجريت مع الناجيني من كريارى الذين فروا اإىل ت�صاد عن جنود مل يكونوا 

.)Polgrean, 2007( م�صتعدين باملرة للقتال

عام  فى  احلكومة  �صنته  الذى  الهجوم  اأي�صا  ورمبا  النت�صارات،  من  ال�صل�صلة  هذه  �صاعدت  ثالثا، 

الف�صائل املتناثرة للجبهة  ��00- على جتميع  اأكتوبر  ول/  قل حتى ت�رشين الأ ��00- على الأ

لدى  يكن  مل  م�صرتك،  تهديد  مواجهة  وفى  الق�رش،  وحتت  امليدان.  فى  املقاتلني  القادة  وتوحيد 

مر ف�صحة من الوقت ليمار�صوا انق�صاماتهم ال�صيا�صية. )....(  اأولئك املقاتلني فى امليدان فى واقع الأ
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 .
)1�5(

هذا« فى  �رشكاء  جميعا  »نحن  مثلى:  و�صريدون  املختلفني  القادة  جلميع  التحدث  فباإمكانى 

ول/ اأكتوبر ��00، قدر عدد قوات اجلبهة بنحو 10 اآلف رجل، مثل نف�س عدد  وبحلول ت�رشين الأ

 .
)1��(

قوات جي�س حترير ال�صودان فى �004- �005

واملفارقة اأن كاريارى كانت اأي�صا بداية غروب �صم�س اجلبهة. فقد ا�صت�صاطت »جماعة- 19« غ�صبا 

�رشى الذين  �صلحة والأ حينما ن�صبت حركة العدل وامل�صاواة الن�رش لنف�صها، و�صادرت املركبات والأ

غنمتهم من احلكومة ال�صودانية. وانتهى ب�صفة كبرية التن�صيق الع�صكرى بني احلركتني، اللتني مازالتا 

متحدتني حتت لواء اجلبهة. وحر�س بع�س قادة »جماعة- 19«، ول�صيما اآدم بخيت، على التن�صيق 

مع حركة العدل وامل�صاواة، ولكن هذا اأ�صبح م�صدرا للتوتر داخل احلركة. فعقب كاريارى، اأ�صبح 

بخيت موؤيدا ل�صن هجمات م�صرتكة مع حركة العدل وامل�صاواة بعيد عن املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة 

دارفور بال  �صمال  الكرمي)بيجو(، رف�صوا فكرة ترك  اآخرين، مثل ح�صن عبد  19«. ولكن  »جماعة- 

حماية. واأخريا، فى ت�رشين الثانى/ نوفمرب ��00، ان�صم بخيت اإىل قوات حركة العدل وامل�صاواة 

مع �0 مركبة تابعة »جلماعة- 19« ل�صن غارة م�صرتكة على من�صاآت نفطية فى اأبو جربة، فى حني 

خري م�رشعه فى »�صياح«. ورغم هذه  ظل اآخرون فى ال�صمال حتت قيادة ح�صن. وفى دي�صمرب، لقى الأ

الختالفات مع بخيت، مازال ح�صن موؤيدا للتن�صيق مع العدل وامل�صاواة ولكن عقب م�رشعه اأ�صبحت 

»جماعة- 19« اأكرث عدوانية نحو اجلبهة.

وعقب عودته من جنوب دارفور بعد ب�صعة اأيام من م�رشع ح�صن، منى بخيت بهزمية على يد قوات 

مع  ت�صاد  اإىل  متوجها  دارفور  �صمال  غادر  ثم  كوتوم.  �رشقى  جوبا،  جبل  فى  ال�صودانية  احلكومة 

�صلحة الثقيلة) مبا فى ذلك �صواريخ �صام(، و 500 مقاتل- مزيج من قوات  50 مركبة وبع�س الأ

»جماعة- 19« وعبد ال�صافى ومينى حتت لواء اجلبهة. وبحلول اآذار/ مار�س �007، مع ذلك، اأقنعت 

.
)1�7(

»جماعة- 19« معظم مقاتليها بالعودة مع 40 من مركباتهم

ووقت كتابة هذا التقرير، كانت حركة العدل وامل�صاواة متثل القوام الرئي�صى للجبهة، وي�صهم جي�س 

�1( واملقاتلني. ويوجد قادة جي�س  اإنها  حترير ال�صودان بحفنة من املركبات فقط )يقول البع�س 

حترير ال�صودان الذين ظلوا علىعهدهم مع اجلبهة- خمي�س عبد اهلل اأبا بكر واآدم على �صوجر واآدم 

بخيت- جميعا فى ت�صاد، رغم كل هذا، ويتمتعون بنفوذ حمدود داخل دارفور. وهناك �رشاع حمتدم 

حول مواقع قيادة اجلبهة، على الرغم من اختفاء الهيكل التنظيمى لقيادتها وبرناجمها ال�صيا�صى. 

التوجهات  ذات  �صمعتها  ولكن  خليل،  دكتور  فى  يتمثل  مميز  قائد  وامل�صاواة  العدل  حركة  ولدى 

اأعمال  اأدت معظم  ال�صودان  التى ظهرت بعد جي�س حترير  اأن معظم اجلماعات  �صالمية وحقيقة  الإ

التى  موال  لالأ اأهمية حا�صمة  لو كانت هناك  قائد من احلركة حتى  اإمكانية ظهور  ت�صتبعد  القتال 

ال�صودان  حترير  جي�س  �صف  فى  يقفون  املر�صحني  من  عدد  وهناك  مداداتها.  ولإ احلركة  جتمعها 
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�صوجر  على  واآدم  )الزغاوة(،  حرير  �رشيف  دكتور  ال�صودانى(:  الحتادى  الدميقراطى  التحالف  )اأو 

)الفور(،  ال�صافى  واأحمد عبد  )م�صاليت(،  اأبا بكر  اهلل  )الزغاوة(، خمي�س عبد  واآدم بخيت  )الزغاوة(، 

وغريهم. ومازالت الق�صية العرقية �صائكة: هل ميكن حلركة مازال يهيمن عليها ع�صكريا الزغاوة 

اأن تقبل قائدا من الزغاوة ومع ذلك تتجنب التعبري عن نف�صها باعتبارها حركة من الزغاوة- اأكرث 

جابة عن  من كونها من دارفور؟ ومن ناحية اأخرى، هل يقبل الزغاوة قائدا من غري الزغاوة؟ والإ

ال�صوؤالني –اإىل حد ما- ل –وهنا تكمن �صعوبة الق�صية.

وموقف الت�صاديني الداعمني للجبهة وا�صح: 

نه �صيعطى �صورة �صيئة للنظام الت�صادى  نحن ل نرغب فى توىل اأحد الزغاوة قيادة اجلبهة لأ

)الذى يهيمن عليه الزغاوة( وعلى عك�س ذلك، فنحن نرغب فى جتنب دعاية مناوئة للزغاوة 

من قبل اخلرطوم. وتفتقر اجلبهة اإىل �صخ�صية قيادية تتمتع بالكاريزما. واأف�صلهم هو دكتور 

الزغاوة. وهذا هو ما نقوله  اإنهما من  �رشيف ودكتور خليل، ولكن هناك عائق يجابههما: 

قائدين.  يكونا  اأن  فى  يرغبان  اأنهما  اأخرى:  نظر  لديهما وجهة  ولكنهما  الوقت  لهما طوال 

ونحن نريد واحد من الفور اأو امل�صاليت اأو البريجيد، اأيا كان. فامل�صكلة اأن خمي�س ل يتمتع 

.
)1�8(

ب�صخ�صية كاريزمية، )و( كذلك عبد ال�صافى وعبد الواحد

وهناك ت�صور قد ير�صى كل من ت�صاد واإريرتيا على ال�صواء وهو تن�صيب خمي�س رئي�صا واآدم بخيت 

من، وهو من�صب �صي�صمح له بال�صيطرة القوية على  ركان وخليل اإبراهيم رئي�صا لقوات الأ رئي�صا لالأ

خرى التى طرحت ملن�صب الرئي�س. اأحمد ديريج وتيجانى �صي�صى،  �صماء الأ . وت�صمنت الأ
)1�9(

احلركة

خري يعد �صيا�صيا حمرتما و�صقيق اأحد القادة التقليديني الرئي�صيني للفور. وكالهما ميكنه ح�صد  والأ

تاأييد الفور، ولكن من غري املرجح اأن يحظى اأى منهما بدعم املقاتلني امليدانيني. وطرح للنقا�س 

اأي�صا م�صاألة التناوب على من�صب الرئا�صة.

التوترات  حدة  بتخفيف  �صاملة،  جماعة  باعتبارها  اجلبهة،  تقوم  اأن  على  معقودة  مال  الآ وكانت 

القائمة بني الفور والزغاوة. وقال اأحد كوادر حركة العدل وامل�صاواة- وهو من امل�صاليت- موؤخرا: 

الزغاوة. فالزغاوة �صديدو  ال�صودان،  العدل وامل�صاواة، على غرار جي�س حترير  »يهيمن على حركة 

امل�صاليت  نحن  لدينا،  ولي�س  ت�صاد.  وفى  التمرد  حركة  فى  والقادة  والنفوذ  املال  ولديهم  الباأ�س. 

. ومع ذلك، قد يكون الفور اأقل رغبة من امل�صاليت فى اتباع 
)1�0(

والفور اأي�صا، اية فر�صة لنتبعهم«

قيادة الزغاوة.

ول/ اأكتوبر ��00، كانت ا�صرتاتيجية اجلبهة تكمن فى املزج بني القوات والقادة،  وقبل ت�رشين الأ

هو  وهذا   .
)1�1(

ح�رشيا اجلماعات  من  اأخرى  اأو  واحدة  على  املحررة«  »املناطق  تخ�صي�س  وعدم 
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ال�صبب الذى جعل حركة العدل وامل�صاواة، التى كان معقل قوتها مقت�رشا على »تينا« و »جبل من«، 

كانت متواجدة جنبا اإىل جنب مع جي�س حترير ال�صودان- جبهة اخلال�س الوطنى فى معظم املناطق 

اخلا�صعة ل�صيطرة املتمردين.

وفى اأواخر عام ��00، وا�صلت الف�صائل غرب املوقعة م�صاعيها لنقل املعارك �صد احلكومة خارج 

دارفور. وعقب هجوم جبهة اخلال�س الوطنى على حقل نفط اأبو جربه، راجت ال�صائعات اأن احلكومة 

علمت بالهجوم، ولكنها اأرادته اأن يقع لكى ي�صتعل التوتر بني املتمردين وقبيلة امل�صريية احلموير، 

خرية غري را�صية عن احلكومة نتيجة لعملية  وهى اجلماعة العربية التى ت�صيطر على املنطقة. والأ

نزع �صالح ولية غرب كردفان عقب اإبرام اتفاق �صالم دارفور، وتخ�صى اخلرطوم من حدوث تقارب 

بني متمردى دارفور. وتقول امل�صادر املحلية اإن اخلطة، اإذا كان هناك حقا ثمة خطة باملرة، قد اأتت 

بعك�س نتائجها املرجوة: فقد تنق�صم �صفوف امل�صريية اإزاء دعمهم لغارة جبهة اخلال�س الوطنى، 

. وتوؤكد م�صادر اأخرى اأن ال�صباب ال�صاخطني 
)1��(

ولكنهم يرونها هجوما على احلكومة، ولي�س عليهم

فى جنوب غرب كردفان ميكن اأن ين�صاعوا حلملة حركة العدل وامل�صاواة �صد التهمي�س واملناه�صة 

.
)1��(

لر�صائل نيفا�صا

توحيد ال�شفوف بعد جبهة اخلال�ص الوطنى

بني  املوقعة  غري  للقوى  جديد  حتالف  عن  �صائعات  ترددت   ،�00� دي�صمرب  ول/  الأ كانون  فى 

»جماعة- 19« وجماعتى الفور بقيادة عبد الواحد وعبد ال�صافى. وكان بو�صع الئتالف اأن يعمل 

اأن  األ يفعل. ويبدو  اآثر  اأكرث منه �صيا�صى، ولكنه  الوطنى، ب�صكل ع�صكرى  اإطار جبهة اخلال�س  فى 

املوؤ�ص�صني قد يرغبون فى الت�صدى للنفوذ املت�صاعد حلركة العدل وامل�صاواة داخل �صفوف اجلبهة. 

و�رشح قادة الف�صائل غري املوقعة للم�صادر الدولية »باأن جبهة اخلال�س الوطنى، بناء على ذلك، 

.  وقال عبد الواحد: 
)1�4(

مل يعد لها وجود«

ل توجد منظمة تدعى جبهة اخلال�س الوطنى. اإذ ل يقف وراء هذا ال�صم فى احلقيقة �صوى 

احلركة  من  جزء  وامل�صاواة  العدل  حركة  باأن  قناعة  على  ونحن  وامل�صاواة-  العدل  حركة 

وامل�صاواة  العدل  حركة  بني  للتقارب  وغدا،  اليوم  حماولة،  اأى  نرف�س  ونحن  �صالمية.  الإ

وبيننا، على ال�صعيدين ال�صيا�صى والع�صكرى. ل يوجد بيننا اأى قوا�صم م�صرتكة، ول اأمل فى 

.
)1�5(

اأن يوجد. فنحن خمتلفون فى كل �صىء. ولن نتقارب مطلقا

�صد �رشامة فى معار�صته حلركة العدل  ومن بني جميع الف�صائل غري املوقعة، يعد عبد الواحد الأ

مرة  ال�صاحة  على  جنمه  ل�صطوع  جواء  الأ لتهيئة  م�صعى  وفى  الوطنى.  اخلال�س  وجبهة  وامل�صاواة 
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كقائد  دوره  لتاأكيد  وامل�صاواة  العدل  �صالمى حلركة  الإ الوجه  �صبح  من  املخاوف  اأثار  فقد  اأخرى، 

تن�صب  نها  لأ وامل�صاواة  العدل  ا�صتيائهم من حركة  القادة عن  اأعرب  كما  العلمانية.  التمرد  حلركة 

لنف�صها كل النت�صارات وت�صدر بيانات حمر�صة على احلرب.

ومل تعلن جبهة اخلال�س الوطنى عن وجودها ر�صميا، �صواء باعتبارها متثل الف�صائل غري املوقعة، 

اأو احتاد ف�صائل جي�س حترير ال�صودان، وكل منهما يحظى بالقبول لدى  اأو جي�س حترير ال�صودان 

القوات املقاتلة فى امليدان. والواقع هو اأن ف�صائل جي�س حترير ال�صودان اأبعد ما تكون عن التوحد، 

19«، ف�صال عن الندماج مع عبد  اأبعد ما يكون عن الندماج مع »جماعة-  الواحد  وف�صيل عبد 

غري  اجلماعات  كافة  ي�صم  ائتالفا  باعتبارها  الوطنى  اخلال�س  جبهة  فكرة  ومازالت  ال�صافى. 

املوقعة فى دارفور، مبا فى ذلك حركة العدل وامل�صاواة، حتظى بالدعم. فحركة العدل وامل�صاواة، 

بقاء على اجلبهة، حتى لو ظلت ا�صما بال جوهر فقط. واأو�صح اأحد كوادر العدل  بطبيعة احلال، توؤيد الإ

وامل�صاواة قائال: »احتاجت »جماعة- 19« اإىل اجلبهة حينما كان لديها ب�صع �صيارات فقط، ولكن 

. ويعترب اأحمد دريج 
)1��(

حركة العدل وامل�صاواة حتتاج اإىل »عنوان« اجلبهة اأكرث من »جماعة- 19«

قائد التحالف الدميقراطى الحتادى ال�صودانى، وهو غرمي مهم لعبد الواحد فى قبائل الفور، رغم 

اأنه ل يحظى مب�صداقية كبرية لدى املقاتلني، اأي�صا من اأن�صار اجلبهة. وبني التحالف الدميقراطى 

ر�صاء  الحتادى ال�صودانى وجي�س حترير ال�صودان، يقول �رشيف حرير اإن اجلبهة مازالت بحاجة لإ

اأي�صا هو نف�س موقف اأحمد عبد 
)1�7(

قواعدها، ولكن عقب توحيد ف�صائل جي�س حترير ال�صودان فقط

ال�صافى، والذى يقول اإنه »يوؤيد جبهة اخلال�س الوطنى باعتبارها مظلة �صيا�صية ب�رشط األ ي�صبح 

.
)1�8(

الدكتور خليل قائدها«

عادة  وفى �صباط/ فرباير- اآذار/ مار�س �007، فيما كان النظام الت�صادى ووفد اإريرتى ي�صعيان لإ

تد�صني جبهة اخلال�س الوطنى من جنامينا، اأقنع عبد ال�صافى و�رشيف حرير وممثلو »جماعة- 19« 

خرين الت�صاديني ب�رشورة توحيد �صفوف جي�س حترير ال�صودان قبل اجلبهة. وفى اآخر اآذار/ مار�س  الآ

�007، دخل هوؤلء القادة من ت�صاد اإىل دارفور لفتتاح »موؤمتر القادة« الذى كان مقررا فى بادئ 

مر اأن يعقد فى ت�رشين الثانى/ نوفمرب ��00. وفى ني�صان/ اأبريل، �صعوا اإىل عقد املوؤمتر، ولكن  الأ

الكثري من القادة امليدانيني رف�صوا امل�صاركة. ثم انتخب امل�صاركون القائد الزغاوى عبد اهلل يحيى 

رئي�صا للجنة انتقالية، ولكن هذا مل ي�صفر �صوى عن انق�صام جديد. فمن ناحية هناك جماعة معظم 

قادتها من الزغاوة الذين �صاركوا فى �صبه املوؤمتر هذا والذين كانوا يتقاربون مع �رشيف حرير، 

ومن خالل، مع اجلبهة وت�صاد واإريرتيا.  ومن ناحية اأخرى، هناك القادة من غري الزغاوة )با�صتثناء 

خارجى.  نفوذ  ى  لأ بقوة  معادين  ظلوا  الذين  الكرمي(  عبد  النبى  جار  وهى  األ  املهمة،  ال�صخ�صية 

مر. و�صارك اأحمد عبد ال�صافى فى املوؤمتر ولكنه مل ي�صارك فى اجلماعة فى نهاية الأ

خرين »جلماعة- 19« للموؤلفني قائال: و�رشح اأحد القادة املهمني الآ
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العدل وامل�صاواة وف�صائل  الوحدة بني حركة  اأنه مازال ممكنا حتقيق  مل فى  الأ »يراودنى 

مر لي�س وا�صح باملرة. اأعتقد اأنه مل يكن بالوقت  جي�س حترير ال�صودان غر املوقعة. واليوم الأ

عالن قيام اجلبهة. فاأول، حتتاج حركة العدل وامل�صاواة واجلبهة اإىل الجتماع معا  املنا�صب لإ

والتعرف اأكرث على بع�صهما البع�س قبل اأن يتحدا فعليا. فقد تاأثرت العالقات بني اجلماعتني 

التى  العدل وامل�صاواة )بالرتابى(، وبالطريقة  بدرجة كبرية جدا ب�صبب خلفية عالقة حركة 

خرين، هم يرغبون اأن  تتعامل بها احلركة مع م�صائل القيادة: اإذ ترغب احلركة فى قيادة الآ

مر  خرين. وقد �صعينا اإىل التوحيد ولكن الأ ي�صبحوا القادة ولكن ذلك م�صتحيل قبوله من الآ

مل ي�رش على ما يرام ولذا قررنا ترك حركة العدل وامل�صاواة فى الوقت الراهن. فنحن بحاجة 

اأول لتوحيد �صفوف جي�س حترير ال�صودان ثم، حينما يتم ذلك، �صندعو حركة العدل وامل�صاواة 

لالن�صمام. فلي�س بو�صعنا تركها بعيدا،ولكن اإذا اأرادوا اأن ي�صبحوا القادة فاإن ذلك �صيكون 

)1�9(
ع�صريا

�شالح والتنمية: املتمردون ال�شودانيون اأم امليلي�شيات الت�شادية؟ احلركة الوطنية لالإ

�صالح والتنمية حركة من�صقة �صغرية انف�صلت عن حركة العدل وامل�صاواة  تعد احلركة الوطنية لالإ

فى اآذار/ مار�س- ني�صان/ اأبريل �004. وهى �صنيعة ت�صادية اإىل حد كبري، بت�صجيع من احلكومة 

بوان الروحيان لها هما حممد اإ�صماعيل ت�صيبو بورجو، وح�صن حممد عبد اهلل بورجو،  ال�صودانية. والأ

من الزغاوة الدارفوريني ومدير ال�صئون اخلارجية بحزب املوؤمتر الوطنى واأحد املقربني من رئي�س 

 Tubiana,2005، p 181; Flint and de waal, 2005, p.( املخابرات ال�صودانية، �صالح غو�س

94(. وكالهما من الزغاوة من ع�صرية الكابكا التى تعي�س فى ت�صاد وال�صودان، ومن عائلة كابكا 
�صلطان توندوباى، جنوب تينا.

وت�صاد(،  )ال�صودان  الكابكا  الزغاوة  من  هم  والتنمية  �صالح  لالإ الوطنية  احلركة  مقاتلى  ومعظم 

والداجو،  امل�صاليت،  بع�س  وكذلك  )ت�صاد(،  الديروجن  والزغاوة  وت�صاد(،  )ال�صودان  الكوب  والزغاوة 

والبدايات، والزغاوة الووجى. وفى اآب/ اأغ�صط�س �005، بلغ عدد اأع�صاء احلركة �00- �00 من 

. وان�صق معظم 
)140(

املقاتلني امل�صلحني جيدا، املزودين باملركبات بف�صل القوات امل�صلحة الت�صادية

هوؤلء املقاتلني وان�صموا بعد فرتة وجيزة اإىل حركة العدل وامل�صاواة.

اإىل  ينتمى  وهو  »تك«،  بحرى  الكرمي  عبد  جربيل  هو  الع�صكريني  قادتها  واأكرب  احلركة  وموؤ�ص�س 

لحقا  وخدم  الطاعة  حظرية  اإىل  رجع  لديبى،  مبكرة  معار�صة  وعقب  ت�صاد.  فى  الكابكا  الزغاوة 

فى �صفوف قوات احلر�س الوطنى التابعة لديبى فى جمهورية اأفريقيا الو�صطى وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية. وكان القائد الع�صكرى حلركة العدل وامل�صاواة حتى ف�صله من �صفوفها فى �صباط/ 

�صالح والتنمية. فرباير �004 حينما عقد العزم على تاأ�صي�س احلركة الوطنية لالإ
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وكان الزعيم ال�صيا�صى للحركة حتى اأيلول/ �صبتمرب �005 هو نورين ميناوى بارت�صام، وهو مفكر 

�5 عاما. وقد در�س  من الزغاوة ظل على احلياد بني ال�صيا�صتني الت�صادية وال�صودانية على مدى 

ا�صتولت اجلبهة الوطنية  اأن  مة فى ثمانينيات القرن الع�رشين. وبعد  فى ليبيا ثم التحق بحزب الأ

�صالمية على مقاليد ال�صلطة فى ال�صودان، ان�صم اإىل الرئي�س ديبى ثم عار�صه ثم عاد اإىل منا�رشته  الإ

كرة اأخرى. وكان مقربا من اآدم �صوجر فى مطلع الت�صعينيات ورفيق درب حلركة العدل وامل�صاواة فى 

�صالح والتنمية فى اآب/ اأغ�صط�س �004.  لفية، ثم ان�صم اإىل احلركة الوطنية لالإ وىل لالأ ال�صنوات الأ

وفى اأيلول/ �صبتمرب �005، ان�صق عن ديبى، وان�صم جمددا اإىل حركة العدل وامل�صاواة مع معظم 

ن املتحدث الر�صمى با�صمها. ويتمثل دوره  �صالح والتنمية، واأ�صبح الآ مقاتلى احلركة الوطنية لالإ

فى ح�صد الدعم لها فى منطقة قوز بيدة فى ت�صاد وعرب احلدود فى دار امل�صاليت.

ال�صغرية،  اخلطوات  من  متوالية  �صل�صلة  من  والتنمية  �صالح  لالإ الوطنية  احلركة  تاريخ  ويتاألف 

و�صع فى دارفور. و�رشعان ما وقعت ال�صدامات بني احلركتني  اأهمية لل�رشاع الأ معظمها ل ميثل 

�صالح والتنمية عن  فى كاريارى على احلدود الت�صادية ال�صودانية عقب ان�صقاق احلركة الوطنية لالإ

�صالح والتنمية فى »جبل من«، بني اجلنينة  حركة العدل وامل�صاواة. ثم ا�صتقرت احلركة الوطنية لالإ

�صالح  وكولبو�س، حيث مل تلق ترحيبا من قبائل جبل امل�صريية املحلية. ووقعت احلركة الوطنية لالإ

�005. وفى عام  �004 وحزيران/ يونيو  ال�صودانية فى دي�صمرب  اتفاقات مع احلكومة  والتنمية 

�005، قاتلت جي�س حترير ال�صودان عندما حاولت قواته دخول »جبل من«. وبعد ان�صقاق نورين 

قيادة جربيل  والتنمية حتت  �صالح  لالإ الوطنية  احلركة  فلول  انتقلت  وامل�صاواة،  العدل  عن حركة 

»تك« اإىل جبل تالل مورفايني بت�صاد. واأعيد تفعيلهم وت�صليحهم من قبل احلكومة الت�صادية، التى 

كانت حينذاك بحاجة اإىل قوات �صبه ع�صكرية لقتال املتمردين الت�صاديني املدعوميني من احلكومة 

املالب�س  ن  الآ ترتدى  والتنمية  �صالح  لالإ الوطنية  احلركة  قوات  باأن  تقارير  ووردت  ال�صودانية. 

الر�صمية للقوات الت�صادية واأن جربيل »تك« يرتدى ال�صارة الع�صكرية لرتبة عقيد باجلي�س الت�صادى. 

ويبلغ عددهم �00 مقاتل ومعهم �1 مركبة، يتمركز معظمها بالقرب من »اأده« على احلدود جنوبى 

ن جزءا من جبهة اخلال�س الوطنى التى  �صالح والتنمية تعد الآ . واحلركة الوطنية لالإ
)141(

اجلنينة

ت�صكل اأحد ال�صبل التى ي�صتخدمها النظام الت�صادى لالحتفاظ بنفوذه فى الئتالف.

�شم اجلنجويد ل�شفوف املتمردين

اأعداد �صغرية من العرب اإىل املتمردين على مدى �صنوات عديدة، ومعظمهم من جماعات  ان�صمت 

اجلنجويد،  انقالب  احتمال  فكرة  وترددت  اجلنجويد.  اأن�صطة  فى  تورطا  اأقل  كانوا  الذين  البقارة 

اأكرث  الحتمال  هذا  واأ�صبح   .�00� عام  منذ  ال�صودانية  احلكومة  �صد  اخلرطوم،  على  ال�صاخطني 
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اأنه خيانة مل�صاحلهم، ل�صيما  الكثري من قادة اجلنجويد على  راآه  الذى  اأبوجا،  اتفاق  واقعية بعد 

ال�رشوط التى تطالب بنزع اأ�صلحتهم.

كرث تقدما بني املتمردين والعرب، مبا فى ذلك جماعات اجلنجويد.  وا�صتهل عبد الواحد الت�صالت الأ

الزبري، وهو حمام من  الرحمن  الت�صالت، جميب  الفاعلة فى هذه  الرئي�صية  العنا�رش  اأحد  وكان 

مني العام لحتاد طالب دارفور فى اخلرطوم فى الفرتة 1999-  الفور من جامعة اأم درمان كان الأ

عرب   اجلنجويد  جماعات  مبختلف  لالت�صال  مببادرات  جميب  قام  ف�صاعدا،   �005 ومنذ   .�001

زمالء الدرا�صة العرب. وعقب اأبوجا، اأ�صفرت هذه امل�صاعى عن اإبرام اأول اتفاق بني البقارة الرزيقات 

بالة الرزيقات )مع ع�صائر  فى وادى تورو، �صمال غرب جبل مرة. ومت توقيع التفاق الثانى مع الأ

م�صرتكة  اأ�صواق  بافتتاح  التفاقات  و�صمحت  مره.  جبل  �صمال  �صاباجنا،  فى  واملحاميد(  املهرية 

للفور والعرب فى املناطق اخلا�صعة للمتمردين فى جبل مره، وهى من �صنيعة اللجان امل�صرتكة 

للتفاو�س حول ا�صتعادة املا�صية املنهوبة؛ ومتت اإعادة نحو �00 جمل من املحاميد. واأخريا ان�صم 

بالة الرزيقات، مبا فى ذلك النا�صطني �صابقا من اجلنجويد،  500 مقاتل من العرب، معظمهم من الأ

 .
)14�(

ب�صورة تلقائية اإىل قوات جي�س حترير ال�صودان التابعة لعبد الواحد

ومت توقيع اتفاق مماثل فى اآيار/ مايو ��00 فى جنوب �رشقى جبل مره، بني الفور )الذين ان�صموا 

فيما بعد اإىل ف�صيل عبد ال�صافى( من ناحية وقبائل العرب ال�صعادة واأولد من�صور )وهم فرع من 

وافتتاح  املنهوبة،  احليوانات  وا�صتعادة  امل�صرتكة  �صواق  الأ و�صملت  اأخرى.  ناحية  من  امل�صريية( 

نباء  طرق بني مناطق املتمردين ونيال، واإبرام اتفاق لوقف اإطالق النار. وعقب التفاق، اأفادت الأ

 .
)14�(

ان�صمام �50 من اجلنجويد »ال�صعادة« و »اأولد من�صور« اإىل املتمردين

خرى فى التقارب بني املتمردين واجلنجويد هو �صالح حممد عبد الرحمن  واأحد العنا�رش الفاعلة الأ

من  بالقرب  �صتيه  ع�صرية  من  الرزيقات  البقارة  من  وهو  �صورة«.  »اأبو  با�صم  �صهرة  كرث  الأ مو�صى، 

�صالمية فى مطلع  الإ الوطنية  بي�س. وقد عار�س اجلبهة  الأ النيل  �صتى على  الداعني، وولد فى كو 

ت�صعينيات القرن الع�رشين وفى نهاية العقد ان�صم اإىل قوات التحالف ال�صودانى، وهى جماعة من 

املناوئني ال�صماليني للحكومة ال�صودانية الن�صيطني فى �رشقى ال�صودان. وعقب اعتقاله عدة مرات، 

جبهة  اأ�ص�س   ،�00� نهاية  وفى   .�000 عام  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبى  اجلي�س  من  مقربا  اأ�صبح 

القوى الثورية و�رشعان ما ادعت اأنها �صدت هجوم احلكومة ال�صودانية على مواقعها بني »كا�س« و 

. واأفادت التقارير اأنه يتمتع بعالقات طيبة مع »جماعة- 19«، التى زودته باأ�صلحة، 
)144(

»زالينجى«

 .
)145(

وكذلك مع جبهة اخلال�س الوطنى والنظام الت�صادى، الذى اأمده باملركبة الوحيدة التى ميتلكها

اأن لديه عددا قليال  اأن لديه مئات املقاتلني، معظمهم فى دار الرزيقات، ولكن املرجح  وهو يزعم 

للغاية. وهدفه لي�س بال�رشورة هو القتال، ح�صبما يزعم، ولكن اأن يقنع العرب الدارفوريني بالبقاء 

على احلياد. »اإن النت�صار الذى اأ�صعى اإليه لي�س فى �صن الهجمات، ولكن فى جعل اجلنجويد يتخلون 
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. وفى ت�رشين الثانى/ نوفمرب، قاد »اأبو �صورة« 15 من القادة العرب من امل�صتوى 
)14�(

عن احلكومة«

فى  املتمردين  مناطق  اإىل  اجلنجويد،  بع�س  ذلك  فى  مبا  و�صماليها،  دارفور  جنوب  من  املتو�صط 

برام اتفاقات لوقف اإطالق النار مع »جماعة- 19« وقوات جي�س حترير ال�صودان  �صمال دارفور لإ

.
)147(

التابعة لعبد الواحد

بو �صورة، هو يا�صني يو�صف ابن عمدة قبيلة اريقات من كابكابيا، التحق باجلي�س  والقائد امليدانى لأ

�صورة عام  اأبو  اإىل  وان�صم   ،�00� يدر�س فى اخلرطوم عام  ال�صودان حينما كان  لتحرير  ال�صعبى 

�صواق امل�صرتكة للفور والعرب فى منطقة القوات التابعة لعبد الواحد  ��00. واأ�صهم فى افتتاح الأ

 .
)148(

فى غربى جبل مره، وا�صتعادة 1�0 جمال منهوبا من اريقات

ا�صتعادة  هو  ن  الآ حتى  املحرز  احلقيقى  والتقدم  تقدما.  اأقل  التقارب  عملية  تبدو  ال�صمال،  وفى 

نحو 50 جمال م�رشوقا فى اآذار/ مار�س �007 وردها اإىل »العرب من اأولد الر�صيد« ليظلوا على 

م�صتهل  فى  ال�صودان  حترير  جي�س  من  مقربني  الر�صيد«  »اأولد  قادة  وكان  كوتوم.  �صمال  احلياد، 

قلية؛ حينما �رشعت احلكومة ال�صودانية فى تنظيم اجلنجويد، واأرغم  احلرب، ولكنهم كانوا �صمن الأ

اأي�صا  جمدية  الت�صالت  وتبدو  قبيلتهم.  غالبية  قبل  من  احلكومة  اإىل  العودة  على  القادة  هوؤلء 

ال�صودانية. ول  الناأى بنف�صه عن احلكومة  بداأ قائدهم »نذير« فى  الذين  الرزيقات«،  مع »املهارية 

خرين مثل املحاميد )قبيلة مو�صى هالل(، والعطيفات  بالة« الآ تب�رش العالقات بخري مع ع�صائر »الأ

 .
)149(

والعريقات، وجميعهم ن�صيطون �صد املجتمعات غري العربية فى ال�صمال

وهذه امل�صاعى الرامية للتقارب حقيقية وينبغى اأن تهتم بها احلكومة ال�صودانية، ولكن يجب األ يتم 

ن اإقامة حتالف ع�صكرى 
خرية ب�صاأ املبالغة فى و�صفها. فمن غري املرجح اأن توؤدى »املحادثات الأ

بني القبائل العربية وغري العربية فى دارفور بني اآدم على �صوجر ويا�صني يو�صف، اإىل اإعادة ت�صكيل 

اأ�صارت املزاعم التى ذكرت موؤخرا فى مقالة بخالف ذلك  مالمح ال�رشاع ب�صورة جذرية«، مثلما 

. وفى الوقت الراهن، ل يتمتع 
)150( 

)Polareen, 2007( »كانت ممتازة ون�رشت فى »نيويورك تاميز

حداث هذا النوع من  اأى من الرجلني ب�صلطة كافية مع القادة امليدانيني وقادة القبائل فى دارفور لإ

الفارق.
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�شابعا: خاتمة

اأدركوا  الدارفوريني  من  كم  نرى  اأن  املذهل  من  كان  اأبوجا،  اتفاق  ف�صل  اأعقبت  التى  �صهر  الأ فى 

 .»19 الدفع ولكن املتمردين- ول�صيما »جماعة-  اأن احلكومة فى اخلرطوم مل تكن �صاحبة قوة 

واملفاهيم مهمة، بغ�س النظر عن مدى �صدقها، وحقيقة اأن العديد من اأهاىل دارفور يعتقدون اأن 

مور يجعل من ال�صعب ت�صور  ال�صالم لن يتحقق اإل بعد اأن ي�صيطر املتمردون غري املوقعني على الأ

ى اإحياء ناجح لتفاق �صالم اأبوجا. والنتيجة وا�صحة: لقد مات اتفاق اأبوجا. وامل�صى قدما يتطلب 
اأ

البدء من ال�صفر.

ية ال�صيا�صية. وعلى مدى ال�صنوات  وتظل اأهم عقبة هى عدم توحد �صفوف املتمردين وافتقارهم للروؤ

نقطة  ا�صتمرت  دارفور،  للمتمردين فى  وان�صقاق جماعات  ت�صكيل  ال�صابقة، ومع  اخلم�س  اأو  ربع  الأ

تناق�س �صارخ مع �صعف  الع�صكرية تقف فى  اأن كفاءتهم  واحدة �صامدة بال تغيري، وتتمثل فى 

تنظيماتهم ال�صيا�صية. وقد ظهر هذا جمددا منذ اأبوجا. وعلى مدار العام املا�صى، اأظهر املتمردون 

غري املوقعني اأن لديهم قوة ع�صكرية مرنة ملقاومة م�صاعى اخلرطوم حلل ال�رشاع با�صتخدام القوة، 

هو  هذا  ولعل  املفاو�صات.  فى  قدما  للم�صى  ال�صيا�صية  واملوهبة  للقدرة  افتقارهم  اأكدوا  ولكنهم 

ال�صبب فى اأن متمردى دارفور يحتاجون اإىل امل�صاعدة لتوحيد �صفوفهم �صيا�صيا اأكرث من احتياجهم 

�صلحة اأو اأى اأ�صكال اأخرى للدعم الع�صكرى.  اإىل الأ

نتيجة  اإىل  املوقعني(  املتمردين  )وبع�س  املوقعة  غري  اجلماعة  تو�صلت  مبا�رشة،  اأبوجا  وعقب 

الت�صدى للخرطوم. وبدت  اأرادوا  اإذا  الوحدة �رشورية  الذى ولد ميتا:  التفاق  اأنقا�س  حا�صمة من 

اجلماعات املنخرطة فى �صفوف جبهة اخلال�س الوطنى لفرتة من الزمن ملتزمة بالعمل معا، على 

قل فى �صاحة املعارك. وكان هناك ب�صي�س من التعاون. ومع ذلك فمازالت النتهازية واجل�صع  الأ

والت�رشذم بني الف�صائل ظواهر متف�صية. ووا�صلت اجلماعات املتمردة القتال بني بع�صها البع�س، 

بع�صها  تقاتل  اأخذت  املوقعة  اجلماعات  اأن  من  حتى  بالرغم  املوقعة،  غري  �صد  املوقعة  ل�صيما 

البع�س على طول احلدود القبلية، بت�صجيع من اخلرطوم. واأظهرت امل�صاعر املعادية حلركة العدل 

النق�صام قطعا مثله مثل  اإىل  النجاح قد يوؤدى  اأن  الوطنى  وامل�صاواة فى �صفوف جبهة اخلال�س 

الهزمية. وهناك �رشاعات اأخرى داخلية  بني القادة، بني الع�صائر وفى �صفوفها، وبني املقاتلني 

�صاليب التكتيكية التى كان ينتهجها مينى  وال�صيا�صيني. ويتبع العديد من قادة املتمردين اليوم الأ

حتت �صعار »فرق ت�صد«. والنتيجة عدد متزايد من الف�صائل ال�صغرية امل�صتقلة امل�صلحة غري التابعة 

اأحد، وت�صعى لتحقيق مكا�صبها على ح�صاب املجتمعات املحلية.  اأى  اأن تنقلب �صد  حد وميكنها  لأ

واجلماعة الوحيدة التى يبدو اأنها تتمتع بدعم �صعبى حقيقى هى »جماعة- 19«. واجلماعة العريقة 
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فى معار�صتها لنتهاكات مينى ميناوى منذ اأواخر �005، يبدو اأن »جماعة- 19« لديها بع�س 

ن�صانية، وما هو اأكرث،  ن�صان، وكذلك حيال �صبل الو�صول للم�صاعدات الإ بواعث القلق اإزاء حقوق الإ

مر. نحو حتويل احتياجات املدنيني اإىل عوامل للمقاي�صة حولها فى ختام الأ

ولذا، فاإن املجتمع الدوىل يواجه �صوؤال �صعبا: كيف ميكن اإ�رشاك هذه اجلماعات املت�رشذمة؟ فمن 

املهم جتنب منوذج جنوب ال�صودان. فعلى مدى �0 عاما، وفرت القوى الفاعلة الدولية الدعم الكافى 

حداث فرق  فقط للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان للحيلولة دون غرقها، ولكن لي�س بدرجة كافية لإ

فى  حداث  الأ لت�صل�صل  الت�صور  هذا  جتنب  الدوىل  املجتمع  على  وينبغى  اخلرطوم.  مع  حربها  فى 

�رشاك متمردى دارفور �صيا�صيا، قبل اأن ي�صهدوا املزيد من الن�صقاقات، اأو  وان لإ دارفور. لقد اآن الأ

خرون �صفوفهم �صدها. وهى  قبل اأن ي�صود العتقاد باأن جماعة اأ�صبح لها اليد الطوىل ويح�صد الآ

عملية  ا�صتهالل  اإعادة  بال�رشورة  هذا  يعنى  ول  وامل�صاواة.  العدل  حركة  مع  بالفعل  بداأت  عملية 

وانها. وفى ظل الظروف الراهنة،  ال�صالم. فقد تكون عملية ال�صالم فى جميع اأنحاء دارفور �صابقة لأ

قرار ال�صالم تت�صم بالعدالة وحتظى بفر�صة جيدة  من غري الواقعى توقع الو�صول لت�صوية ناجحة لإ

ال�صعف، ورغم  اأي�صا غري متكافئني. فاملتمردون �صديدو النق�صام، �صديدو  النجاح. والطرفان  فى 

رغام  جناحاتهم فى املعارك العام املا�صى، مل يتمكنوا من ممار�صة �صغط كاف على اخلرطوم لإ

احلكومة على التفاو�س بنية ح�صنة معهم.

ويبدو اأن كل من يرغب حقا فى اإحالل ال�صالم فى دارفور يتفق على اأنه لبد من الحتاد بدرجة ما 

اإحالل  ن 
بني �صفوف املتمردين قبل عقد مفاو�صات جديدة. فاإذا كان املجتمع الدوىل جادا ب�صاأ

مم املتحدة حلفظ ال�صالم-  ال�صالم فى دارفور، فيجب اأن يتخلى عن تركيزه احل�رشى على بعثة الأ

هاىل  لأ من  الأ توفري  ميكنها  ال�صالم  حلفظ  بعثة  توجد  ل  نه  لأ نظار  الأ ل�رشف  ذريعة  جمرد  وهى 

مد �رشورية مل�صاعدة متمردى  دارفور فى الظروف الراهنة- وبدل من ذلك جتعل اجلهود طويلة الأ

و�صتكون  م�صرتكة.  �صيا�صية  وتنظيمات  واحدة  �صيا�صية  ية  روؤ �صوب  يتحركون  املنق�صمني  دارفور 

ال�صيا�صية  الوحدة  مد وم�صنية. ولكن فقط حينما يحقق املتمردون بع�س  الأ ال�صالم طويلة  عملية 

�صيكون من املنطقى احلديث عن عملية لل�صالم
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الهوام�ص

اجلالبة جتار وم�صئولون اإداريون من و�صط ال�صودان   -1

راء الثاقبة التى اطلعا عليها فى هذا التاريخ حلروب درافور.  يدين املوؤلفان بال�صكر والعرفان عن الكثري من الآ  -�

لية )جى  »اجلنجويد« م�صطلح عربى حملى، م�صتق من »اجلواد« اأى »اخليال« و»جيم« العربية ت�صري اإىل البندقية الآ  -�

� البلجيكية(، التى توحى اأي�صا بفكرة »اجلن«. وخالل حرب الفور – العرب فى الفرتة 1987-1989، كانت الكلمة 

ت�صري اإىل امليلي�صيات العربية املوالية للحكومة. وال�رشاع احلاىل، ت�صري الكلمة اإىل امليلي�صيات املقاتلة بالوكالة 

بالة العرب )رعاة اجلمال، معظمهم من �صمال وغرب دارفور(.  عن احلكومة، التى جتند معظم مقاتليها من الأ

كما قدم البع�س من منطقة بحر العرب حتت قيادة اللواء حممد اأحمد الدابى. هو واحد من العرب ال�صايقية مقرب   -4

من الرئي�س الب�صري، ولعب دورا مهما فى ت�صليح اجلنجويد )مقابلة مع املوؤلفني، مفكر من امل�صاليت، جنامينا، ت�صاد، 

اأيلول/ �صبتمرب ��00(. 

مقابلة مع املوؤلفني، نا�صط �صيا�صى �صودانى �صابق، ال�صودان )مت حجب ا�صم املكان(، كانون الثانى/ يناير �007.   -5

فرتة  فى  اأعوام  ت�صعة  وق�صى  النمريى،  جعفر  حكم  �صنوات  اإبان  اإثيوبيا  فى  ع�صكريا  تدريبا  ال�صخ�س  هذا  تلقى 

الفور  من  الذاتى  الدفاع  جماعات  مع  الت�صادية  ال�صودانية  احلدود  على  يعمل  الع�رشين  القرن  من  الت�صعينيات 

وامل�صاليت. وهو يتذكر حينما كان يقاي�س ال�صكر مقابل الذخرية مع جنود »ح�صني حربى« با�صتخدام »الكورا«، 

وهو دلو �صغري ميكنه ا�صتيعاب زهاء لرتين وهو مقيا�س احلجوم فى اأ�صواق غربى ال�صودان وت�صاد. وكانت الن�صبة 
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– اأو  اللغة العربية »عقداء« )»جمع »عقيد«( ، وهى رتبة ع�صكرية تقليدية معروفة فى دارفور  وهى مقتب�صة من 

 O’fahey قائد ميلي�صيات القرية الذى يتلقى اأوامره من قائد اإقليمى، مثل »�رشطى« اأو »فور�صا« اأو غري ذلك. انظر

.)1980(, p. 152
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ول/ دي�صمرب ��00 اأو كانون الثانى/ يناير �004. وفاته فى كانون الأ

فى �صوء اأهمية �صيا�صة الزغاوة للتمرد فى دارفو، فمن املهم تقدمي عر�س �صارح موجز للزغاوة وللقوى الع�صائرية   -8

هاىل برى، كما ي�صمون اأنف�صهم. و  املحركة ل�صفوفهم. و»الزغاوة« هو ال�صم الذى يطلق على اجلماعة الرئي�صية لأ

ن ب�صمال غربى و�صمال �رشقى  بل الذين متتد اأرا�صيهم بني ما يعرف الآ »الربى« لي�صوا من العرب ومعظمهم رعاة الإ

ت�صاد. وهم ينق�صمون اإىل ثالث جماعات فرعية. اإذ يعي�س »الكوب« فى الغرب، معظمهم فى ت�صاد وبع�صهم اأي�صا 

فى ال�صودان، حول »تينا« ويعي�س »الووجى« فى ال�رشق، فى �صماىل دارفور، وينق�صمون اإىل  �صياخات« عدة تغطى 

اأرتاج«، و« دار �صوينى«، »دار بريى«. واأرغمت نوبات  ، »دار  مناطق حمددة. »دارجال«، »دار تويز«، »موزباط« 
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ت�صاد، رغم اأن بع�س ع�صائرهم تقيم فى �صمال دارفور بني »الووجى«. والرئي�س الت�صادى »ديبى« من »البديات« 

اإىل مناطق  التى ل تنتمى  الع�صائر  اإىل عدد من  اأي�صا  وترتبط اجلماعة عن كثب بنظام حكمه. وينق�صم »الربى« 

.)1977(Tubiana حمددة. انظر

الرزيقات  لقبائل  الرئي�صية  البطون  اإحدى  املحاميد،  بقية  من  فرعية  بطن  وهم  ت�صاد،  من  معظمهم  زيد«  »اأولد   -9

بالة.  الآ
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ول/ اأكتوبر ��00.  من بجنوب دارفور، نيال، ت�رشين الأ فى هيئة احلفاظ على الأ

ماكن(،  الأ العدل وامل�صاواة، ت�صاد و�صمال دارفور )مت حجب  19« وحركة  مقابالت مع املوؤلفني قادة »جماعة-   -79

اأيلول/ �صبتمرب ��00 واأذار/ مار�س �007. 

مقابلة مع املوؤلفني قائد �صابق بجي�س حترير ال�صودان، الفا�رش، اأيلول/ �صبتمرب ��00.   -80

ماكن(، اأيلول/ �صبتمرب-   مقابالت مع املوؤلفني، قادة حركة العدل وامل�صاواة و»جماعة-19«، ت�صاد )مت حجب الأ  -81

ول/اأكتوبر ��00.  ت�رشين الأ

مقابالت مع املوؤلفني، قائد بجي�س حترير ال�صودان – جبهة اخلال�س الوطنى، ت�صاد ) مت حجب املكان(، اأيلول/   -8�

�صبتمرب ��00. 

– حزيران/  اآيار/ مايو  دارفور وجنوبها وغربها، واخلرطوم،  �صماىل  دارفور فى  اأهاىل  ع�رشات املحادثات مع   -8�

ول ��00.  يونيو واأيلول/ �صبتمرب اأكتوبر/ ت�رشين الأ

 .�00�b و AFP�00�a لالطالع على املزيد فى هذا ال�صدد، انظر  -84

تقرير �رشى لوكالة معونة اطلع عليه املوؤلفان.   -85

عبد الواحد حممد نور، موؤمتر �صحفى، باري�س، �1 كانون الثانى/ يناير �007.   -8�

رادة احلرة« بجي�س حترير ال�صودان فى  وثائق �رشية من وكالت دولية متنوعة، بع�صها فى مناطق عمل »حركة الإ  -87

جنوب دارفور و�صمالها.

88-  املرجع ال�صابق نف�صه. 

تقارير �رشية من وكالت معونة، اطلع عليها املوؤلفان.   -89

املرجع ال�صابق نف�صه.   -90

املرجع ال�صابق نف�صه.  -91

مم املتحدة القطرى فى ال�صودان )�007(.  انظر فريق الأ  -9�

وثائق �رشية من وكالت معونة اطلع عليها ملوؤلفان.   -9�

ماكن(، اأيلول/  مقابالت للموؤلفني مع قادة جي�س حترير ال�صودان غري املوقعني، ت�صاد و�صمال دارفور )مت حجب الأ  -94

�صبتمرب ��00 واأذار/ مار�س �007. 

وثائق �رشية من وكالة معونة، اطلع عليها املوؤلفان.   -95

املكان(،  دارفور )مت حجب  �صمال  ال�صودان،  ال�صافى بجي�س حترير  اأحمد عبد  قادة جناح  املوؤلفني،  مقابالت مع   -9�

اأذار/ مار�س �007. 

عبد الواحد حممد نور، موؤمتر �صحفى، باري�س، �1 كانون الثانى/ يناير �007.   -97

مقابلة مع املوؤلفني، قائد »جلماعة-19«، اجنمينا، ت�صاد، اأيلول/ �صبتمرب ��00.  -98

ت�صاد و�صمال دارفور )مت  العدل وامل�صاواة،  19« وحركة  املوؤلفني، وقادة ومقاتلون من »جماعة-  مقابالت مع   -99

ول ��00 واأذار/ مار�س �007.  ماكن(، اأيلول/ �صبتمرب – اأكتوبر/ ت�رشين الأ حجب الأ

اأيلول/  ت�صاد،  املتحدة،  مم  الأ عن  وممثلني  معونة،  وكالة  لجئني،   »19- »جماعة  قادة  املوؤلفني،  مع  مقابالت   -100

ول/اأكتوبر ��00؛ مقابالت مع املوؤلفني، قادة بجي�س حترير ال�صودان غري املوقعني، �صمال  �صبتمرب – ت�رشين الأ



Small Arms Survey HSBA Working Paper 7     HSBA صلحة ال�صغرية ورقة عمل 7 لـ� تانر و توبيانا، تنازعوا فف�شلوا فذهبت ريحهم  7071      م�صح الأ

ماكن(، اأذار/ مار�س �007.  دارفور )مت حجب الأ

مقابالت مع املوؤلفني، قادة جي�س حترير ال�صودان، مبن فى ذلك اأحمد عبد ال�صافى، ت�صاد و�صمال دارفور )مت حجب   -101

ول ��0 واأذار/ مار�س �007.  ماكن(، اأكتوبر/ ت�رشين الأ الأ

ماكن( اأذار/ مار�س  مقابالت مع املوؤلفني، قادة جي�س حترير ال�صودان غري املوقعني، �صمال درافور )مت حجب الأ  -10�

 .�007

مقابالت مع املوؤلفني، قادة جبهة اخلال�س الوطنى وقادة جي�س حترير ال�صودان غري املوقعني، مبن فى ذلك اأحمد   -10�

ول ��00 واأذار/ مار�س  ماكن(، اأيلول/ �صبتمرب- اأكتوبر/ ت�رشين الأ عبد ال�صافى، ت�صاد و�صمال دارفور )مت حجب الأ

 .�007

مقابلة مع املوؤلفني، دكتور �رشيف حرير ، �صمال دارفور )مت حجب املكان(، اأذار/ مار�س �007.   -104

ال�صودان، ت�صاد و�صمال دارفور )مت  مقابالت مع املوؤلفني، قادة خمتلفون حلركة العدل وامل�صاواة وجي�س حترير   -105

ول ��00 وني�صان/ اأبريل �07.  حجب املكان(، اأكتوبر/ ت�رشين الأ

مقابلة مع املوؤلفني، اأحد كوادر حركة العدل وامل�صاواة، اأبي�صى )ت�صاد(، اأيلول/ �صبتمرب ��00.   -10�

)مت  ت�صاد  ال�صودان(  العدل وامل�صاواة وجي�س حترير  الوطنى )حركة  املوؤلفني، قادة حركة اخلال�س  مقابالت مع   -107

ول/ اأكتوبر ��00، وتقارير �رشية لوكالت معونة.  ماكن( وباري�س، اأيلول/ �صبتمرب – ت�رشين الأ حجب الأ

اأيلول/ �صبتمرب- ت�رشين  مقابالت مع املوؤلفني، قادة جبهة اخلال�س الوطنى )العدل وامل�صاواة( ت�صاد وباري�س،   -108

ول/ اأكتوبر ��00. �رشع اأهاىل دارفور )واأبناء غرب اأفريقيا( فى التحرك باأعداد غفرية اإىل منطقة غداريف فى  الأ

اأمام  اإىل ك�صال وغداريف املنطقة  ال�صكك احلديدية  القرن الع�رشين، حيث فتح خط  اأواخر ع�رشينيات وثالثينيات 

جرة.  املزارع التجارية حيث عملوا كعمالة بالأ

مقابلة مع املوؤلفني، اأحد كبار قادة العدل وامل�صاواة ق�صى فرتة من الزمن فى اجلبهة ال�رشقية، باري�س، اأيلول/   -109

�صبتمرب ��00. 

ول/ دي�صمرب ��00.  لكرتونى، جون يوجن )كان حا�رشا فى حمادثات اأ�صمرا( �1 كانون الأ ات�صال عرب الربيد الإ  -110

لالطالع على املزيد من ال�رشاع فى ال�رشق �صد التهمي�س والرتباط بتمرد دارفور، انظر )يوجن �007(. 

ول/اأكتوبر ��00.  ات�صالت �صخ�صية، اأحد الن�صطاء ال�صودانيني املقربني من املتمردين ، اخلرطوم، ت�رشين الأ  -111

ات�صالت �صخ�صية، م�صئول ت�صادى، ني�صان/اأبريل �007.   -11�

ماكن(، اأذار/ مار�س  مقابالت مع املوؤلفني، قادة حركة العدل وامل�صاواة و»جماعة-19« ت�صاد ودارفور )مت حجب الأ  -11�

 .�007

مقابالت مع املوؤلفني، قائد ميدانى �صابق بجي�س حترير ال�صودان، الفا�رش )�صمال دارفور(، اأيلول/ �صبتمرب��00،   -114

ول/اأكتوبر ��00.  و�صابط �رشطة �صابق حميط علما بهجوم »احلمرا«، اخلرطوم، ت�رشين الأ

حجب  )مت  دارفور  �صمال  »وخيم«،  هجوم  على  مدنيني  و�صهود   »19- »جماعة  قادة  املوؤلفني،  مع  مقابالت   -115

ماكن(،اأذار/ مار�س �007.  الأ

ماكن(،  الأ )مت حجب  دارفور  و�صمال  ت�صاد  وامل�صاواة و»جماعة-19«  العدل  قادة حركة  املوؤلفني،  مع  مقابالت   -11�

اأذار/ مار�س �007. 

مقابلة مع املوؤلفني، قائد  ميدانى �صابق بجي�س حترير ال�صودان، الفا�رش )�صمال دارفور( اأيلول/ �صبتمرب ��00.   -117

مقابالت مع املوؤلفني قادة ومقاتلو جبهة اخلال�س الوطنية، بع�صهم كان حا�رشا خالل معركة »اأم �صيدير«، ت�صاد   -118

ول/ اأكتوبر ��00.  ماكن(، اأيلول/ �صبتمرب – ت�رشين الأ )مت حجب الأ

�صيدير«،  »اأم  معركة  خالل  حا�رشا  كان  بع�صهم  الوطنى،  اخلال�س  جبهة  ومقاتلو  قادة  املوؤلفني  مع  مقابالت   -119

 �00� اأكتوبر  ول/  الأ – ت�رشين  اأيلول/ �صبتمرب  ماكن(،  الأ و�صجناء حكوميون، ت�صاد، و�صمال دارفور )مت حجب 

واأذار/ مار�س �007. 

ماكن(، اأيلول/ �صبتمرب- ت�رشين  مقابالت مع املوؤلفني، قادة ومقاتلو جبهة اخلال�س الوطنى، ت�صاد )مت حجب الأ  -1�0

ول/ اأكتوبر ��00.  الأ

ت�رشين  ماكن(،  الأ حجب  مت   ( ت�صاد  ت�صاديون،  وم�صئولون  الوطنى  اخلال�س  جبهة  قادة  املوؤلفني،  مع  مقابالت   -1�1

ماكن(، اأذار/ مار�س  ول/ اأكتوبر ��00، واأ�رشى احلكومة ال�صودانية فى كاريارى، �صمال دارفور )مت حجب الأ الأ

 .�007
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ول ��00.  ات�صالت �صخ�صية، اخلرطوم، اأكتوبر/ ت�رشين الأ  -1��

ول ��00.  ات�صالت �صخ�صية، �صابط �صابق بالقوات اخلا�صة ال�صودانية، اخلرطوم ، اأكتوبر/ ت�رشين الأ  -1��

ول ��00.  ات�صالت �صخ�صية، �صابط �صابق ب�صالح ال�صوارى، اخلرطوم، اأكتوبر/ ت�رشين الأ  -1�4

ن�صان من خالل ات�صال هاتفى عادى مع قادة املتمردين فى  لكرتونى، باحث فى حقوق الإ ات�صالت عرب الربيد الإ  -1�5

امليدان، كانون الثانى/ يناير �007. 

ول/  ماكن( اأيلول/ �صبتمرب – ت�رشين الأ مقابالت مع املوؤلفني، قادة جبهة اخلال�س الوطنية، ت�صاد ) مت حجب الأ  -1��

اأكتوبر ��00، وتقارير �رشية لوكالت معونة، اطلع عليها املوؤلفان. 

مقابالت مع املوؤلفني، قادة جي�س حترير ال�صودان وحركة العدل وامل�صاواة غري املوقعني، ت�صاد و�صمال دارفور )مت   -1�7

ماكن(، اأذار/ مار�س �007.  حجب الأ

مقابلة مع املوؤلفني، م�صئول ت�صادى، جنامينا، اأذار/ مار�س �007.   -1�8

مقابلة مع املوؤلفني، قادة للمتمردين كان حا�رشا خالل الجتماعات التى عقدت بني قادة جبهة اخلال�س الوطنى   -1�9

ريرتيني، اجنمينا، ت�صاد، اأذار/ مار�س �007.  وامل�صئولني الت�صاديني والإ

مقابلة مع املوؤلفني، اأحد كوادر حركة العدل وامل�صاواة، اأبي�صى )ت�صاد(، اأيلول/ �صبتمرب ��00.   -1�0

مقابلة مع املوؤلفني، اأحد كوادر حركة العدل وامل�صاواة، اأبي�صى )ت�صاد(، اأيلول/ �صبتمرب ��00.   -1�1

ول/ دي�صمرب ��00.  ات�صالت �صخ�صية، م�صئول »امل�صريية احلمر«، كادوقلى )جنوب كردفان(، كانون الأ  -1��

مقابالت مع املوؤلفني، م�صئول ولية جنوب كردفان كادقوىل، )جنوب كردفان( ��00.   -1��

وثيقة �رشية ملنظمة حقوق اإن�صان اطلع عليها املوؤلفان.   -1�4

عبد الواحد حممد نور، موؤمتر �صحفى، باري�س، �1 كانون الثانى/ يناير �007.   -1�5

مقابلة مع املوؤلفني، اأحد كوادر حركة العدل وامل�صاواة ، اأبيت�صى )ت�صاد(، اأذار/ مار�س �007.   -1��

مقابلة مع املوؤلفني، دكتور �رشيف حرير، �صمال دارفور )مت حجب املكان(، اأذار/ مار�س �007.   -1�7

مقابلة مع املوؤلفني، اأحمد عبد ال�صافى، �صمال دارفور )مت حجب املكان(، اأذار/ مار�س �007.   -1�8

حوار عرب الهاتف، قائد »جلماعة- 19«، كانون الثانى/ يناير �007.   -1�9

ال�صودان(،  حترير  وجي�س  وامل�صاواة،  العدل  )حركة  حركة  الوطنى  اخلال�س  جبهة  قادة  املوؤلفني  مع  مقابالت   -140

ماكن(، اأيلول/ �صبتمرب  �صالح والتنمية، وزغاوة ت�صاديون، ت�صاد )مت حجب الأ كوادر �صابقة باحلركة الوطنية لالإ

 .�00� ول  – اأكتوبر/ ت�رشين الأ
مقابالت مع املوؤلفني، قادة بجبهة اخلال�س الوطنى )حركة العدل وامل�صاواة، وجي�س حترير ال�صودان(، ووكالت   -141

اأبريل  وني�صان/   �00� ول  الأ ت�رشين  اأكتوبر/   – �صبتمرب  اأيلول/  ماكن(،  الأ حجب  )مت  ت�صاد  �رشقى  فى  معونة 

 .�007

مقابالت مع املوؤلفني، قادة متمردين من الفور والعرب، مبن فى ذلك جميب الرحمن الزبري، واأبو �صورة، ويا�صني   -14�

ماكن( اأذار/ مار�س �007.  يو�صف، ت�صاد و�صمال دارفور )مت حجب الأ

مقابالت مع املوؤلفني، اجلناح الذى يقوده عبد ال�صافى بجي�س حترير ال�صودان، �صمال دارفور )مت حجب املكان(،   -14�

اأذار/ مار�س �007. 

ول/دي�صمرب.  جي�س القوات ال�صعبية )��00(. »بيان ع�صكرى رقم 1« 5 كانون الأ  -144

ماكن(، اأيلول/ �صبتمرب – اأكتوبر/  مقابالت مع املوؤلفني، قادة »جماعة -19«، ت�صاد و�صمال دارفور )مت حجب الأ  -145

ول ��00 وني�صان/ اأبريل �007.  ت�رشين الأ

مقابلة مع املوؤلفني، اأبو �صورة، جنامينا، اأذار/ مار�س �007.   -14�

مقابالت مع املوؤلفني، قادة »جماعة -19« وجناح عبد الواحد بجي�س حترير ال�صودان، اأبو �صورة، ويا�صني يو�صف،   -147

ماكن( اأذار/ مار�س �007.  ت�صاد و�صمال دارفور )مت حجب الأ

مقابلة مع املوؤلفني، يا�صني يو�صف، اجنمينا، اأذار/ مار�س �007.  -148

ماكن(، اآذار/مار�س �007. مقابالت مع املوؤلفني، قادة »جماعة-19«، �صمال دارفور )مت حجب الأ  -149

ت�صعى هذه املقالة اإىل طرح الق�صايا اجلذرية ل�رشاع دارفور بطريقة مل تتناوله بها �صوى عدد قليل من التقارير   -150

خرية.  ال�صحفية فى ب�صع ال�صنوات الأ
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