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املقدمة والنت�ئج الرئي�صية. 1

يف مطلع عام 2٠11، اندلع التوتُّر امل�صتعل بني حكومة ال�صودان )GoS( واجلي�س / احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
ما  حدود  على  تقعان  وليتان  وهما  لل�صودان،  التابعتني  الأزرق  والنيل  ُكرُدفان  جنوب  يف  جديد  من   )SPLM-A(

لت هاتان الوليتان تهديدات  �صي�صبح قريبًا دولة جنوب ال�صودان امل�صتقلة. ومنذ ثمانينيات القرن الع�صرين، �صكَّ
رئي�صية يف احلرب الأهلية بني احلكومة املركزية يف اخلرطوم واجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA(. وانتهى 
د الطريق لإجراء ا�صتفتاء حول  ذلك ال�صراع بتوقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل )CPA( يف عام 2٠٠5، الأمر الذي َمهَّ

حق تقرير امل�صري يف اجلنوب ولكن لي�س يف الوليتني احلدوديتني. 
بعد  ع  وتو�صَّ ُكرُدفان،  النُّْوَبة يف جنوب  منطقَة جبال  النطاق  وا�صُع  �صراٌع  اجتاح  يونيو/ حزيران 2٠11،  وبحلول 
اآلف  �صهدت هذه »احلرب اجلديدة« ح�صَد  قليلة،  اأ�صابيع  اأيلول. وخلل  �صبتمرب/  الأزرق يف  النيل  لي�صمل  ذلك 
الرجال وكميات �صخمة من الأ�صلحة والذخرية والهجمات اجلوية ونزوح مئات الآلف من النا�س. وَجّر ال�صراُع 
اجلديُد القواِت ال�صودانيَة – اجلي�س الوطني والقوات �صبه الع�صكرية- �صّد الفرع ال�صمايل من احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان )SPLM(، مبا يف ذلك الأع�صاء ال�صابقني يف اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اجلنوبي، 

والعنا�صَر املتحالفة مع املعار�صة امل�صلحة يف دارفور. 
وي�صف هذا التقريُر ال�صنَة الأولى من احلرب املتجّددة )يونيو/ حزيران 2٠11- يوليو/ متوز 2٠12( بناًء على 
�لبحث �مليد�ين يف جنوب ُكرُدفان وجنوب �ل�شود�ن يف فرب�ير/ �شباط ومايو/ �أيار 2٠12. وهو يرّكز على �صلوك 
على  بناًء  امل�صرتكة  والذخرية  ال�صلح  كميات  ويحّدد  الرئي�صية،  امل�صلحة  واجلماعات  احلايل  ال�صراع  واآليات 

وِدَرت، اإ�صافًة اإلى ال�صور والتحقيقات الفعلية املبا�صرة.  لة للمواد التي �صُ احل�صابات املف�صَّ
ويف حني تعترب احلرب يف جنوب ُكرُدفان ب�صكل اأ�صا�صي �صراعًا بني اجلماعات ال�صودانية )ال�صمالية( لل�صيطرة 
على الولية، فاإّن لها دللت حدودية وا�صحة، وتوؤّكد ذلك الهجماُت اجلوية للقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( على 
ولية الوحدة، وا�صتيلُء املقاتلني اجلنوبيني املوؤّقت على حقول النفط يف ِهْجِليج. ويراجع هذا التقريُر تلك اجلوانب 

احلدودية لل�صراع وتاأثرياتها على العلقات بني اخلرطوم وجوبا.
وت�صمل النتائج الرئي�صية: 

• يبدو اأن املتمردين قد حّققوا مكا�صب عظيمة يف ال�صنة الأولى؛ اإْذ �صيطر حوايل ٣٠،٠٠٠ فردًا، من احلركة 	
)SPLM-N( والقوات املوالية لها، على اأجزاء كبرية من منطقة جبال  – �صمال  ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

النُّْوَبة. 
• املتمّر�صني 	  )JEM( وامل�صاواة  العدل  حركة  مقاتلي  من   )1٠٠٠ -7٠٠( ن�صبيًا  �صغريٍة  فرقٍة  م�صاركُة  كانت 

حا�صمًة يف انت�صارات املتمردين. 
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• جنوده 	 من  اآلفًا   )SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�س  اأر�صل  مبا�صرًة،  وبعده  اجلنوب  ا�صتقلل  قبل 
ال�صماليني اإلى جنوب ُكرُدفان م�صّلحني بالكامل بالأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة الثقيلة والدبابات؛ مما اأوَجد 
م�صدرًا هامًا من املقاتلني والأ�صلحة للتمرد. غري اأن م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية مل يجد، يف فرتة ما 
قبل ال�صتقلل، اأيَّ دليٍل على اإمدادات الأ�صلحة من حكومة جنوب ال�صودان )GoSS( اإلى احلركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، بالرغم من ثبوت الدعم ال�صيا�صي واللوج�صتي. 
• ل ا�صتيلء املتمردين على اأ�صلحة وَمركبات القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(، يف الفرتة ما بني يونيو/	 �صكَّ

حزيران 2٠11 واأبريل/ ني�صان 2٠12، اأهّم املوارد الع�صكرية؛ مما �صَمَح للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
)SPLM-N( بالحتفاظ بقوتها، وجَعَلها اأقل اعتمادًا على الإمدادات الع�صكرية من خارج البلد.  – �صمال 

• كان معظم �صلح وذخرية املتمردين التي يتم ال�صتيلء عليها من القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( قدميَة 	
بلغاريا  �صوفييتية م�صنوعة يف  واأ�صلحة خفيفة وذخرية  اأ�صلحة �صغرية  رئي�صي من  ب�صكل  وتتاأّلف  الطراز، 

ورو�صيا واأوكرانيا. يف حني اأن الأ�صلحة والذخرية �صودانية و�صينية ال�صنع مت اإنتاجها موؤخرًا. 
• يقت�صر تفّوق القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف جنوب ُكرُدفان على �صيطرتها اجلوية. فكما ح�صل يف 	

حملتها على دارفور، فاإن ا�صتخدام طائرات اأنتونوف املعّدلة والطائرات الع�صكرية لق�صف دارفور مل ُيوؤدِّ اإلى 
م ع�صكري، لكنه جنح يف ترويع ال�صكان وتهجريهم.  اأّي تقدُّ

• والأ�صلحة 	 العنقودية  القنابل  ا�صتخدمت  قد   )SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اأن  على  قوّي  دليل  هناك 
احلارقة يف جنوب ُكرُدفان. وقد مّت التوثُّق اأي�صًا من وجود الألغام الأر�صية امل�صادة للأفراد يف املتاجر التي 
ال�صعبية  احلركة  ِقَبل  ِمن  لحقًا  وا�صتخدامها   ،)SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  من  عليها  ال�صتيلء  مت 
خلل  الكيماوية  الأ�صلحة  ا�صتخدام  حول  التقارير  تظّل  حني  يف   ،)SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير 

هجمات القوات امل�صجلة ال�صودانية )SAF( غري موؤكدة. 
• يوجد مقاتلو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وحركة العدل وامل�صاواة )JEM( على 	

كل اجلانبني، ويقطعون احلدود ب�صكل منتظم بني جنوب ُكرُدفان وولية الوحدة يف جنوب ال�صودان. وهم 
يعملون اأي�صًا يف مناطق من جنوب ُكرُدفان تطالب بها حكومة جنوب ال�صودان )GoSS( وخ�صو�صًا حول جاو 
وِهْجِليج واخلر�صانة. غري اأن املتمردين ال�صماليني لي�صوا ُوكلء حرب جلنوب ال�صودان، كما توؤّكد اخلرطوم. 
وبالرغم من ال�صلت الهامة بينهما، فاإّن للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( اأجندة 

 .)SPLA( صيا�صية وع�صكرية خمتلفة عن اأجندة اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان�
• ُكرُدفان م�صاألة 	 ُكرُدفان. فالنزاع يف جنوب  ال�صمال واجلنوب كافيًا حلل م�صكلة جنوب  لن يكون حّل نزاع 

جنوب  َقَطع  اإذا  وحتى  واجلنوب.  ال�صمال  بني  للتوتر  نتيجة  جمّرد  ولي�س  الأول  املقام  يف  داخلية  �صودانية 
ال�صودان علقاته مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، فاإّن احلرب، ذات الأجندة 
الوطنية املتزايدة، �صت�صتمر يف تهديد ال�صتقرار الوطني والإقليمي؛ اإْذ اأّن �صراع دارفور قد ا�صتمّر بالرغم 

من �لتقارب �ل�شود�ين �لت�شادي.
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يعتمد تقرير »حرٌب جديدة واأعداء ُقداَمى« على املقابلت املبا�ِصرة املكثفة مع امل�صوؤولني احلكوميني من ال�صودان 
وجنوب ال�صودان وممّثلي حركات التمرد واملدنينّي من جنوب ُكرُدفان )من كل اللجئني والأفراد الذين يعي�صون 
يف املناطق التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(( واجلماعات الدولية. وهو 
ي�صتند اإلى تقارير املنظمات غري احلكومية والدولية والأمم املتحدة حول احلقوق ال�صيا�صية والع�صكرية والإن�صانية 
ال�صفر  قيود  وب�صبب  الدوليون.  وال�صحفيون  الباحثون  قدمها  التي  امل�صتندات  اإلى  اإ�صافًة  ُكرُدفان،  جنوب  يف 
�ملفرو�شة على �شائر �ملناطق �لتابعة ل�ُشلطة �ل�شود�ن، فاإن �لبحث �مليد�ين يف جنوب ُكرُدفان �قت�شر على �ملناطق 
للمعّدات  املوؤلفني  تقييم  وي�صتند   .)SPLM-N( �صمال   – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  عليها  ت�صيطر  التي 

الع�صكرية يف جبال النُّْوَبة على التفتي�س املبا�ِصر، اإلى جانب ال�صور التي قدمتها الأطراف املعنية.
– �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  عليها  ت�صيطر  التي  املناطق  الو�صع يف  عن  ملحًة  التقريُر  هذا  م  وقدَّ
)SPLM-N( من جنوب ُكرُدفان منذ اأوا�صط عام 2٠12. ووفقًا للمعلومات التي ُجِمَعت من حينها، يبدو اأن ال�صياق 

والتوجهات الرئي�صية لل�صراع مل تتغرّي كثريًا مع نهاية عام 2٠12.
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ال�صراع يف جنوب ُكرُدف�ن وجذوره. 2

يف يونيو/ حزيران 2٠11، قْبل �صهر واحد فقط من ا�صتقلل جنوب ال�صودان، ا�صُتوؤنَفت احلرب يف جبال النُّْوَبة يف 

جنوب ُكرُدفان. وكان اندلع العنف موؤ�صرًا على ا�صتئناف حرب اأهلية امتّدت 2٠ عامًا بني احلكومة يف اخلرطوم 

والعنا�صر ال�صمالية لـ اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM-A(. وجنح اجلي�س/ احلركة ال�صعبية 

�صه اجلنوبيون ال�صاُعون اإلى ال�صتقلل عن ال�صمال والذين �صّكلوا غالبيته  لتحرير ال�صودان )SPLM-A(، الذي اأ�صَّ

العظمى، بقيادة جون قرنق، يف جتنيد مقاتلني من املناطق املهّم�صة والنائية يف ال�صودان، مبا يف ذلك مناطق من 

خارج اجلنوب، وخ�صو�صًا من جنوب ُكرُدفان.  

حقبة ما قبل احلرب الأهلية

بها،  اخلا�س  وموطنها  لغتها  منها  لكلٍّ  عربية،  غري  خمتلفة  قبيلة   1٠٠ حلوايل  موطنًا  ُكرُدفان  جنوب  ُيعترب 

وبع�صها تقت�صر مناطقها على م�صاحة �صغرية ل تعدو جبًل واحدًا. ويطلق الغرباء على هذه القبائل جمتمعة ا�صم 

»النُّْوَبة«. ومنذ ا�صتقلل ال�صودان عام 1956، واجهت النُّْوَبة �صيا�صات عدائية من احلكومة املركزية1، مثل ا�صتيلء 

امل�صتثمرين على الأرا�صي للزراعة التجارية، وحماولت ا�صتبدال الثقافات املحلية بالثقافة العربية – الإفريقية 

اأي متثيل يف مراكز  اإلى جمابهة العتداء اخلارجي،  �صعوا  الذين  النُّْوَبة،  النيل2. ومل يكن ملثقفي  وادي  ل�صمايل 

القوة. ونتيجة لذلك، مل يكونوا قادرين على الت�صّدي لنخبة ما بعد ال�صتعمار امل�صيِطرة، التي راأت اأن ال�صودان 

دولة حديثة.  ي�صبح  الآلت، حتى  على  القائمة  التجارية  الزراعة  اإلى  التقليدية  الزراعة  من  التحول  اإلى  يحتاج 

ال�صودان. ونتيجة لعدم قدرتهم  املتعّددة املوجودة يف  الثقافات  النخبة جمان�صَة  ال�صيا�صيُّ لهذه  امل�صروُع  ن  وت�صمَّ

على مقاومة هذه ال�صيا�صات ب�صكل �ِصلمّي، ان�صّم بع�س مثقفي النُّْوَبة ال�صباب اإلى �صراع قرنق لإن�صاء دولة متعددة 

الطوائف والِعرقيات ذات هوية »اإفريقية« جنبًا اإلى جنب مع الهوية »العربية«.

اأو عدم امل�صاواة بني املركز واملناطق  اإلى جمابهة التهمي�س  النُّْوَبة منوذجًا للجهود الأخرى الرامية  وكانت حملة 

النائية٣. وُتعترب جوانب »عدم امل�صاواة الأفقية« امل�صتمرة من بني اأ�صباب ال�صراعات املزمنة بني مناطق ال�صودان 

منذ  ال�صودان،  يف  والقت�صادية  ال�صيا�صية  القوة  ترّكزت  املتكّررة،  الأنظمة  تغريُّ  من  وبالرغم  ومركزه.  النائية 

ت املركزية ال�صديدة  ا�صتقلله، بني اأفراد اجلماعات العربية اأو امل�صتعربة من وادي النيل، �صمال اخلرطوم. واأدَّ

اأجل �صودان  والثقافية. وكانت حملة قرنق من  امل�صاواة الأخرى يف املجالت الجتماعية  اإلى تفاقم جوانب عدم 
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هذه  بداأت  النف�صال،  نحو  فاأكرث  اأكرث  ال�صودان  جنوب  ه  توجُّ ومع  التهمي�س.  هذا  معار�صة  على  قائمة  د  موحَّ

الأزرق.  والنيل  ُكرُدفان  جنوب  يف  وحتديدًا  ال�صودان،  يف  النائية  املناطق  يف  قوًة  اأكرب  �صدًى  َتلَقى  املطالب 

وُيو�صح ال�صتغلُل الدائُم، الذي يعود اإلى غارات العبيد وال�صتيلء على الأرا�صي يف اأزمنة ما قبل ال�صتعمار، 

اإدراك الأ�صباب  راعاِت الدائرَة يف جبال النُّْوَبة يف جنوب ُكرُدفان، ويبني كيف ف�صلت احللول ال�صابقة يف  ال�صِّ

 .)ICG, 2013, pp. 1–2( الأ�صا�صية

ي الزراعة بالآلت، والعتماد على مياه املطر يف  وقال غوما كوندا كوميه؛ اأحد خرباء الأرا�صي يف النُّْوَبة، اإّن تعدِّ

اأهميًة  الأكرث  الق�صية  واقت�صاديًا، كان هو  الذي جلب معه دمارًا اجتماعيًا  للنوبة،  التقليدية  الزراعية  الأرا�صي 

القحط  مع  وبالتزامن   .)Kunda Komey, 2008a, p. 1003(4 النُّْوَبة  جبال  اإلى  الأهلية  احلرب  و�صول  وراء 

الذي �صرب ال�صودان يف �صبعينيات وثمانينيات القرن املا�صي، �صبَّبت اخلطط الزراعية تدهورًا بيئيًا من خلل 

ى هذا الأمر اإلى تزاُيد املناف�صة، ويف نهاية  تاآُكل الرتبة وتراُجع م�صاحات الأرا�صي املتوفرة للمزارعني والرعاة. واأدَّ

املطاف؛ ن�صوب �صراع بني الرعاة العرب ومزارعي النُّْوَبة. وتفاقمت ال�صدامات مع انت�صار الأ�صلحة احلديثة يف 

.)Musa Rahhal, 2001, p. 46; Kunda Komey, 2008b, p. 114( اأرجاء املنطقة

)CPA( احلرب الأهلية وفرتة اتفاق ال�شالم ال�شامل

يف عام 1984، بعد �صنة واحدة فقط من تاأ�صي�صه، ان�صم الزعيم النوبي يو�صف كّوة مكي اإلى اجلي�س/ احلركة 

املتمردين  اأمام  ْوَبة  النُّ جبال  وفَتح  النوبيني،  املقاتلني  بتجنيد  وقام   .)SPLM-A( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 

العرب  الرعاة  اإلى �صعور  اإفريقية،  اعُترَبت حركة  والتي  النُّْوَبة،  التمرد يف منطقة  واأّدى وجود جبهة  اجلنوبيني. 

َدت  ل من قبائل امل�صريّية واحَلَواْزَمة بال�صعف املتزايد. وقامت احلكومات املتعاقبة با�صتغلل هذا اخلوف فجنَّ الرحَّ

اأفراد القبائل يف ميلي�صيات اأُطلق عليها ا�صم »امَلَراِحيل«. وُدجِمت هذه امليلي�صيات ر�صميًا يف قوات الدفاع ال�صعبي 

احلكومات  اأ�صاليب  على  مثال  ويف   .)Salmon, 2007(  1989 عام  بعد  حديثًا  املوؤ�ّص�صة  الع�صكرية  �صبه   )PDF(

املتعاقبة يف »مكافحة التمرد باأقل التكاليف« )de Waal, 2004(، ُح�صدت هذه امليلي�صيات للقتال �صد اجلي�س/ 

ت�صجيعهم  ومت  الأزرق5.  والنيل  النُّْوَبة  وجبال  ال�صودان  )SPLM-A( يف جنوب  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 

اأي�صًا على مهاجمة القرى املدنية التي َي�صتبهون باأّن �صّكانها- وغالبًا على اأ�صا�س ِعرقهم غري العربي - يدعمون 

ر مئات الآلف من املدنيني يف نهاية املطاف من منطقة جبال النُّْوَبة، مع دفع العديد منهم اإلى ما  املتمردين. وُهجِّ

ى »خميمات ال�صلم« يف املناطق احلكومية. وبحلول عام 2٠٠2، حني كان اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير  ُي�صمَّ

ال�صودان )SPLM-A( قد ُهِزم تقريبًا، �َصَجب املجتمع الدويل، بقيادة الأمم املتحدة، ما اعتربه حملَة اإبادٍة جماعيٍة 

.)Flint, 2011, p. 22( صد النُّْوَبة؛ مما َولَّد �صغطًا كافيًا لوقف اإطلق النار يتم التفاق عليه يف �صوي�صرا�
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وخ�صو�صًا خلل  الأحداث،  واجهة  واجلنوب  ال�صمال  �صراع  ر  ت�صدُّ مع  ذلك  النُّْوَبة،  م�صاألة  تراجعت  وتدريجيًا، 

 )NCP( وحزب املوؤمتر الوطني )SPLM-A( املفاو�صات يف كينيا بني اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان

احلاكم يف ال�صودان. ورف�صت احلكومة منح جنوب ُكرُدفان والنيل الأزرق حقَّ تقرير امل�صري، والذي كانت احلركة 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM(، التي ي�صيطر عليها اجلنوبيون، ُم�صتعدًة لقبوله يف حال ح�صلت على ا�صتفتائها 

اخلا�س حول اجلنوب واأْبِيي )Kunda Komey, forthcoming; ICG, 2013, p. 6(. ومّت التطّرق اإلى جنوب 

ع يف عام 2٠٠4، واأُدِرَج لحقًا يف اتفاق ال�صلم ال�صامل )CPA( لعام 2٠٠5.  ُكرُدفان والنيل الأزرق يف بروتوكول ُوقِّ

غري اأن اتفاق ال�صلم ال�صامل )CPA( اأخفق يف معاجلة الق�صايا الأ�صا�صية لل�صراعات يف جنوب ُكرُدفان والنيل 

الأزرق. واأُ�صرَي اإلى الوليتني ب�صيغة مبهمة ت�صري اإلى اأنهما »قْيد امل�صاورات ال�صعبية«. 

جنوب  يف  النتقالية  ال�صّت  ال�صنوات  فرتة  متيََّزت   ،)CPA( ال�صامل  ال�صلم  اتفاق  يف  الق�صور  اأوُجه  عن  وبعيدًا 

 ،)SPLM( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة   ،)NCP( الوطني  املوؤمتر  حزب   - الأطراف  جميع  بف�صل  ُكرُدفان 

واملجتمع الدويل - يف معاجلة الأ�صباب الأ�صا�صية الفعلية للحرب، اأو تطبيق نزع ال�صلح املفرو�س مبوجب اتفاق 

ال�صلم ال�صامل )CPA(، ومفو�صيات الأرا�صي، وامل�صاورات ال�صعبية. وكان من املفرت�س اأن تكون امل�صاورات ال�صعبية 

ووفقًا لرتتيبات  العامة.  ال�صتماع  وترتيب جل�صات  امل�صوؤول عن �صياغة  للولية؛  الت�صريعي  املجل�س  اإ�صراف  حتت 

)NCP( م�صيطرًا على  )CPA(، فقد كان حزب املوؤمتر احلاكم  امل�صاركة يف ال�صلطة ح�صب اتفاق ال�صلم ال�صامل 

 )SPLM( يف حني �صغلت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان ،)القوة الت�صريعية والتنفيذية بن�صبة )55% من املقاعد

ن�صبة 45% املتبقية، اإلى اأن تتم النتخابات بالتزامن مع النتخابات العامة يف ال�صودان يف اأبريل/ني�صان 2٠1٠ 6. 

وايل  وانتخابات  الت�صريعية  النتخابات  اأُرِجَئت  الأخرى،  الوليات  جميع  يف  التاريخ  هذا  يف  الت�صويت  مت  وبينما 

الولية يف جنوب ُكرُدفان ب�صكل متكّرر7، اإلى اأن ُعقدت اأخريًا يف مايو 2٠11؛ قبل اأقّل من �صهرين من ا�صتقلل 

ح الوايل التابع حلزب املوؤمتر الوطني )NCP( اأحمد  جنوب ال�صودان ر�صميًا. و�َصهدت انتخابات وايل الولية تر�صُّ

يه  حممد هارون؛ املتهم من حمكمة اجلنايات الدولية )ICC( بجرائم �صد الإن�صانية ُيزعم اأنه ارتكبها، اأثناء تَولِّ

ملف دارفور خلل عمله يف وزارة الداخلية يف الفرتة من 2٠٠٣ اإلى 2٠٠5، �صد نائب احلركة ال�صعبية لتحرير 

ال�صودان )SPLM(، عبد العزيز احللو، الذي خَلَف كّوة بعد وفاته يف عام 2٠٠1 كقائد للتمرد النوبي8.

هارون  با�صتطاعة  يكن  ومل  الن�صر.  وراء  ي�صعيان  كان  اأنهما  غري  معًا،  العمل  على  غالبًا  ونائبه  الوايل  وامُتِدَح 

هة اإليه من حمكمة اجلنايات الدولية )ICC(. وكانت احلركة ال�صعبية لتحرير  ل اخل�صارة ب�صبب التهمة املوجَّ حتمُّ

اأوجَه ق�صوٍر يف  َتعتربه  التفاو�س على ما  لها  يتيح  اإ�صغال من�صب  اأجل  الفوز من  اإلى  )SPLM( بحاجة  ال�صودان 

يقل عن  ب�صيط  بهام�س  فاز هارون  الر�صمية،  للنتائج  ووفقًا  ُكرُدفان.  )CPA( حول جنوب  ال�صامل  ال�صلم  اتفاق 

Verjee, 2011b, p. 2( %1.5(. واعَترَب مركُز كارتر، وهو اجلهة الدولية الوحيدة التي اأ�صرفت على النتخابات، 

اأن النتائَج »موثوقة وتتمتَّع بامل�صداقية«. غري اأن ع�صوًا �صابقًا من املنظمة ذاتها اعرت�س على النتائج، واأ�صار اإلى 
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 )Carter Center, 2011; Verjee, 2011b, اأن هام�س فوز هارون كان اأقّل بخم�س مرات من عدد الأوراق املُلَغاة

 21 مقابل  مقعدًا،   ٣٣ على   )NCP( الوطني  املوؤمتر  حزب  فيها  ح�صل  التي  الت�صريعية،  للهيئة  وبالن�صبة   p. 4(.

مقعدًا للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM(، اأ�صار املحلِّلون اإلى اأن الدوائر النتخابية يف جبال النُّْوَبة املُواِلَية 

 )NCP( كانت اأقّل من الدوائر النتخابية املُواِلَية حلزب املوؤمتر الوطني )SPLM( للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان

)Verjee, 2011b, p. 2; Rottenburg et al., 2011, p. 11(. وقال حملِّلون اآخرون اأن احلركة ال�صعبية لتحرير 

تني خارج دوائرها الرئي�صية، والتي كانت هي نف�صها حمبطة من اتفاق  ال�صودان )SPLM( اأخفقت يف اإقناع امل�صوِّ

 .)CPA( ال�صلم ال�صامل

العودة اإلى ال�شراع 

ُتعترب النتخابات اأحد الأ�صباب املبا�صرة ل�صتئناف ال�صراع، غري اأن هناك عوامل اأخرى اأ�صهمت اأكرث يف زيادة 

حّدة التوترات. واأهم هذه العوامل هو الو�صع العالق ملقاتلي اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( يف النُّْوَبة. 

فقد َتَعنيَّ على جميع املقاتلني املتمردين ال�صابقني، مبوجب اتفاق ال�صلم ال�صامل )CPA(، اأن ين�صحبوا اإلى جنوب 

)JIU(، والتي �صملت عددًا م�صاويًا من  وا يف الوحدات املتكاملة امل�صرتكة  ال�صودان، با�صتثناء ٣.٣٠٠ مقاتل ُدجِمُ

الفرقة  من  كبرية  فرقة  ن�صر  اأُعيَد  و2٠٠8،   2٠٠7 العامني  بني  الفرتة  ويف   .)SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات 

و٣٠.٠٠٠   17.٠٠٠ بني  ترتاوح  ُكرُدفان؛  جنوب  يف   )SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�س  التابعة  التا�صعة 

رجل، ح�صب اأقوال م�صوؤويل اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM-A(، اأو بني 1٠.٠٠٠ اإلى ما يزيد 

قليًل عن 2٠.٠٠٠ رجل ح�صب تقديرات املراقبني الع�صكريني الغربيني، وذلك يف جاو على الطرف ال�صمايل لولية 

الوحدة التي حتاذي جنوب ُكرُدفان9.

)SPLA( )غري تابعني للوحدات املتكاملة  غري اأن ب�صعة اآلف اأخرى من اأفراد اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان 

اأُعيَد ن�صرها بالعودة من جاو يف مطلع  التي  التا�صعة  اأفراد من الفرقة  ُكرُدفان، وبداأ  امل�صرتكة( ظلوا يف جنوب 

اأبريل/  يف  النتخابات  خلل  احلركات  هذه  وتزايدت  املختلفة.  اأ�صلحتهم  حاملني   ،2٠11 �لثاين  كانون  يناير/ 

�لثاين  كانون  يناير/  ويف   .)Small Arms Survey, 2008, pp. 1, 10; Verjee, 2011a, p. 2(1٠ ني�صان 

)SPLM-A( بنقل بع�س قطع املدفعية الثقيلة  وفرب�ير/ �شباط، قام �جلي�ش/ �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن 

نحو ال�صمال. واأفادت التقارير الأولية اأن هذا الأمر كان لتمكينهم من القتال بالقرب من احلدود، غري اأن هذه 

الأ�صلحة ا�صُتْخِدَمت لحقًا ِمن ِقَبل اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM-A( لل�صيطرة على موطئ 

قدم يف جبال النُّْوَبة11.

ويف اأبريل/ ني�صان 2٠11، واأثناء املفاو�صات مع احلكومة ال�صودانية يف كوريفتو يف اأثيوبيا، طلبت احلركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( نقل اأو اإعادة نقل جنودها من جنوب ُكرُدفان والنيل الأزرق، امل�صتقّرين يف 
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جاو والأجزاء الأخرى جلنوب ال�صودان، اإلى ال�صمال، قبل دجمها يف القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(. واقرتح 

الو�صطاء من فريق الآلية الرفيعة للتنفيذ عن ال�صودان وجنوب ال�صودان )AUHIP( اأي�صًا َنْقل اجلنود يف جاو اإلى 

َعت بدًل من ذلك �صفقًة مع دانيال كودي؛ نائب الوايل  ال�صمال من اأجل دجمهم. ورف�صت اخلرطوم الفكرة، ووقَّ

ان�صحاب  على  تن�ّس   ،)SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  وممثل  ُكرُدفان  جلنوب  ال�صابق 

الوحدات امل�صرتكة املتكاملة التابعة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اإلى جنوب ال�صودان بحلول 9 اأبريل/ 

كانون  يناير/  بحلول  الوحدات  ال�صامل، حّل هذه  ال�صلم  اتفاق  ر، ح�صب  املقرَّ كان من  ني�صان 2٠11، )يف حني 

العزيز  )SPLM-N(؛ مالك عقار وعبد  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  ر قادة احلركة  تنكَّ  .12)2٠12 �لثاين 

ة اأن كودي مل ي�صت�صرهما ب�صاأنها1٣. ويف 2٣ مايو/ اأيار 2٠11، بعد النتخابات واإعادة احتلل  احللو، لل�صفقة، بحجَّ

قطاع اأْبِيي املتنازع عليه على احلدود بني جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان )Craze,2011(، طالبت القواُت امل�صّلحُة 

ال�صودانية )SAF( اجلي�َس ال�صعبيَّ لتحرير ال�صودان )SPLA( ب�صحب جميع قواته من جنوب ُكرُدفان، مبا يف ذلك 

القوات امل�صاركة يف الوحدات املتكاملة امل�صرتكة )JIU( بحلول 1 يونيو/ حزيران )وت�صمل يف الغالب املقاتلني الذين 

تعود اأ�صولهم اإلى جنوب ُكرُدفان(.

لتحرير  ال�صعبي  للجي�س  التابعة  امل�صرتكة  املتكاملة  ال�صرطة  وحدات  �صلح  بنزع  ال�صودانية  الأمن  قوات  وبداأت 

ال�صودان )SPLA( يف يوم انتهاء فرتة الإنذار النهائي. وت�صاعدت التوّترات �صريعًا، واأُطِلَقت الر�صا�صة الأولى يف 

5 يونيو/ حزيران يف اأم ُدْوِرين، جنوبي كاُدْقِلي، عندما ا�صطدَمت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( مع الوحدات 

اجلي�س  جنود  اأحد  رَف�س  اأن  بعد   ،)SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�س  التابعة   )JIU( امل�صرتكة  املتكاملة 

ا�صتبكت  اليوم،  التفتي�س. ويف وقت لحق من ذلك  ت�صليم �صلحه عند نقطة   )SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي 

�صرطة الحتياطي املركزي )CRP( �صبه الع�صكرية ال�صودانية، وقوات الدفاع ال�صعبي )PDF(، مع الوحدات املتكاملة 

امل�صرتكة )JIU( التابعة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( يف َتُلْوِدي، جنوب �صرق جبال النُّْوَبة. ويف النهاية 

اندلع القتال على نطاق وا�صع يف كاُدْقِلي يف 6 يونيو/ حزيران، عندما هاجمت وحدات القوات امل�صلحة ال�صودانية 

)SAF( بيت عبد العزيز احللو. وهرب عبد العزيز يف اليوم ال�صابق اإلى جبال ُكـُرْنـُقـو القريبة مع اأبرز امل�صوؤولني 

املوؤّثرين يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM( من جنوب ُكرُدفان. ويف اليوم ذاته )6 يونيو/ حزيران(، 

َب اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( كمينًا للقوات �صبه الع�صكرية يف اأم ُدْوِرين، والتي كانت مكّلفة،  َن�صَ

ح�صب التقارير، بتعزيز وجود القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(. واأطلقت احلكومة هجمات انتقامية �صد القرى 

عت رقعة القتال لت�صمل اأجزاء اأخرى من  يف جنوب كاُدْقِلي مبا يف ذلك اأم ها�صم. ويف 7 و8 يونيو/ حزيران، تو�صَّ

جبال النُّْوَبة، مبا يف ذلك الَدَلـْنج وِهْيَبان وُبـَرام وَتُرْوِجي وَتُلْوِدي وُخوْر َدِليب وَجُلود. وا�صتغرق الأمر من احلكومة 

.)Small Arms Survey, 2012e, p. 1(14 1٠ اأيام لإعادة ال�صيطرة على كاُدْقِلي
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الإطار 1: الت�شل�شل الزمني لالأحداث الرئي�شية يف �شراع جنوب ُكرُدفان، 2012-2011
2011

بدء التزايد الوا�صح للوجود الع�صكري يف جنوب ُكرُدفان.اأبريل/ ني�صان 
النتخابات الت�صريعية وانتخابات الوايل يف جنوب ُكرُدفان. واإعادة تعيني هارون التابع حلزب 5 مايو/ اأيار 

املوؤمتر الوطني )NCP( كوايل للولية. 
رئي�س اأركان القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يطلب من رئي�س اجلي�س ال�صعبي لتحرير 2٣ مايو/ اأيار 

ال�صودان )SPLA( يف ُجْوَبا �صحب جميع القوات من جنوب ُكرُدفان بحلول 4 يونيو/ حزيران.
اأولى حماولت قوات الأمن ال�صودانية لنزع �صلح وحدات ال�صرطة املتكاملة امل�صرتكة )JIU( 1 يونيو/ حزيران 

التابعة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( بالقوة 
�صدام كبري بني القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( والوحدات املتكاملة امل�صرتكة )JIU( التابعة 5 يونيو/ حزيران 

للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( يف اأم ُدْوِرين، جنوب �صرق كاُدْقِلي، عا�صمة الولية 
ويف َتُلْوِدي، جنوب �صرق جبال النُّْوَبة.

اندلع قتال على نطاق وا�صع يف كاُدْقِلي وهجوم القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( على منزل 6 يونيو/ حزيران
قائد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، عبد العزيز احللو.

ات�صاع رقعة القتال لت�صم اأجزاء خمتلفة من جبال النُّْوَبة، مبا يف ذلك الدلنج وِهْيَبان وبرام 7-8 يونيو/ حزيران 
وتروجي وَتُلْوِدي وخور دليب وجلود.

توقيع رئي�س احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، مالك عقار، ونائب 28 يونيو/ حزيران 
الرئي�س امل�صارك حلزب املوؤمتر الوطني )NCP(، على اتفاقية اإطارية لل�صلم يف اأدي�س اأبابا. 

ر �لرئي�ش �ل�شود�ين عمر �لب�شري يف ما بعد لالتفاق. وتنكُّ
٣٠ يونيو/ حزيران – 

1 يوليو/ متوز
هزمية القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف احَلْمَرة، مبنطقة كاُدْقِلي. واحلركة ال�صعبية 

ل اأول عملية ا�صتيلء هامة على املعدات  لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ت�صجِّ
الع�صكرية. ح�صول عمليات ع�صكرية حول منطقة التي�س يف نف�س التواريخ.

املطالبة با�صتقلل جنوب ال�صودان 9 يوليو/ حزيران 
اأول م�صاركة لعنا�صر حركة العدل وامل�صاواة )JEM( واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  ـ �صمال 11 يوليو/ حزيران 

)SPLM-N( يف العمليات الع�صكرية امل�صرتكة يف منطقة التي�س. 

قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان ـ �صمال )SPLM-N( وحركة العدل وامل�صاواة )JEM( اأغ�صط�س/ اآب
ت�صجل اأول انت�صار لها يف الأحيمر. 

بدء القتال بني القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  ـ �صمال 1-2 �صبتمرب/ اأيلول 
)SPLM-N( يف النيل الأزرق.

نهاية اأكتوبر/ ت�صرين 
الأول 

حماولت غري ناجحة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( لل�صيطرة على 
َتُلْوِدي.

12 نوفمرب/ ت�صرين 
�لثاين

تاأ�صي�س اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF(، وهي ائتلف معار�س ي�صّم احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان – �صمال )SPLM-N( واحلركات امل�صلحة الرئي�صية من دارفور وف�صائل املعار�صة 

ال�صيا�صية.
نوفمرب/ ت�صرين 

�لثاين 
انت�صار القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( وامليلي�صيات املوالية يف جاو على طول احلدود املتنازع 
عليها. متركز الفرقة الرابعة التابعة جلنوب ال�صودان والفرقة التا�صعة التابعة للحركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( على بعد ب�صعة اأميال اإلى اجلنوب، وان�صمام مقاتلي 
 )SAF( اإليهم يف وقت لحق. وحدات القوات امل�صلحة ال�صودانية )JEM( حركة العدل وامل�صاواة

ت�صيطر على تروجي القريبة يف ال�صفوح اجلنوبية الإ�صرتاتيجية يف جبال النُّْوَبة.
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2012
15 يناير/ كانون 

�لثاين 
قوات اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( تت�صدى لهجوم القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( على 

الأحيمر.
22 يناير/ كانون 

�لثاين
�صدامات يف الدار واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ت�صيطر على زمام 

�لأمور مع نهاية فرب�ير/ �شباط 
عان مذكرة تفاهم حول عدم العتداء والتعاون يف اأدي�س اأبابا.1٠ فرب�ير/ �شباط  ال�صودان وجنوب ال�صودان يوقِّ
القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( ت�صّن هجمات جوية على مواقع احلركة ال�صعبية لتحرير 12 فرب�ير/ �شباط 

ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، وجي�س جنوب ال�صودان يف جاو على احلدود بني ولية جنوب 
ُكرُدفان وولية الوحدة.

جي�س جنوب ال�صودان ووحدات اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( تطرد القوات امل�صلحة ال�صودانية 26 فرب�ير/ �شباط 
)SAF( من جاو. واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ت�صيطر على تروجي. 

26-29 مار�س/ اآذار، 
4 اأبريل/ ني�صان 

مناو�صات بني جي�س جنوب ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( واملجموعات �صبه 
الع�صكرية يف بانكوا�س وت�صوين على احلدود بني ولية الوحدة وجنوب ُكرُدفان. عمليات التقدم 

الأولى للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( نحو حقول النفط يف ِهْجِليج.
املوجة الثانية من الهجمات الفا�صلة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( مطلع اأبريل/ ني�صان 

على َتُلْوِدي.
جي�س جنوب ال�صودان وحركة العدل وامل�صاواة )JEM( يهاجمان ِهْجِليج والكيلو 1٠.2٣ اأبريل/ ني�صان

قوات جنوب ال�صودان حتتل ِهْجِليج وَمرافق النفط.1٠-2٠ اأبريل/ ني�صان
القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( ت�صّن هجومًا جويًا على ربكونا وباْنِتُيو يف ولية الوحدة 15-2٣ اأبريل/ ني�صان

التابعة جلنوب ال�صودان.
قوات جنوب ال�صودان حتتّل موؤقتًا الكيلو 2٣، التي تعترب وفقًا للتقارير قاعدة ميلي�صيات النوير 19-2٠ اأبريل/ ني�صان

التي تدعمها اخلرطوم، والواقعة بني ِهْجِليج واخلر�صانة.
يف اأدي�س اأبابا، ال�صودان وجنوب ال�صودان يوّقعان جمموعة من التفاقيات التي تت�صّمن، من 27 �صبتمرب/ اأيلول 

بني عدة اأمور، الرتتيبات الأمنية املتعلقة بنزع ال�صلح على املناطق احلدودية. وحتى مار�س/ 
اآذار 2٠1٣، ظّل التفاق حربًا على ورق. 

4 اأكتوبر/ ت�صرين 
الأول 

اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( تقدم اأجندتها ال�صيا�صية يف وثيقة "اإعادة هيكلة دولة 
ال�صودان" يف كمبال )اأوغندا(. 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ت�صّن هجمات مدفعية على كاُدْقِلي اأكتوبر/ ت�صرين الأول
مما اأ�صفر عن مقتل مدنيني.

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( تهزم القوات امل�صلحة ال�صودانية دي�صمرب/ كانون الأول 
)SAF( يف َدْلِدُكو و�لُرو�شرُي�ش �إلى �ل�شمال �ل�شرقي من كاُدْقِلي حيث �أفادت �لتقارير 

با�صتيلئها على 4 اأو 5 دبابات.

ْوَبة  حرب جديدة يف جبال النُّ
اأهم املعارك حول كاُدْقِلي يف مناطق مثل احَلْمَرة والإحيمر والتي�س يف  منذ يونيو/ حزيران 2٠11، وَقعت بع�س 
اجلنوب ال�صرقي املدينة، اإلى جانب َدْلِدُكو والُرو�صرُي�س يف ال�صمال ال�صرقي للمدينة. وحاولت القوات ال�صودانية 
ر، دون جناح ُيْذَكر، طرد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( من عا�صمة الولية.  ب�صكل متكرِّ
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وما بني اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠11 ومايو/ اأيار2٠12، �صنَّت احلكومة اأي�صًا عددًا من الهجمات التي ت�صتهدف 

– �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  مقاتلي احلركة  اأن  وجاو، غري  النُّْوَبة  بني جبال  الإ�صرتاتيجي  الطريق  قطع 

)SPLM-N( ا�صتعادوا ال�صيطرة على مواقع القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف جاو وتروجي يف فرب�ير/ �شباط 

.)Small Arms Survey, 2012e, p. 1(15 2٠12 2٠12. وقد ت�صّدوا اأي�صًا لهجوم على اأجنولو يف مايو/ اأيار

خلل ال�صنة الأولى من احلرب، كانت قوات املتمردين قادرة على احتواء معظم الهجمات التي �ُصنَّت خلل مو�صم 

اجلفاف، وحتديدًا من كاُدْقِلي وخر�صانة. غري اأنها مل تنجح يف اإحكام ال�صيطرة على البلدات الرئي�صية- فاحلركة 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( �صيطرت فقط على ُبَرام وِهْيَبان- اأو تو�صيع ال�صراع لي�صل اإلى 

)SPLM-N( يف  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  اأخفقت احلركة  املنخف�صة. وعلى وجه اخل�صو�س،  املناطق 

َتُلْوِدي، وهي واحدة من اأهم اأهدافها وموقع اإ�صرتاتيجي ي�صمح للمقاتلني بتاأمني الطريق ال�صرقي  ال�صيطرة على 

 .)Small Arms Survey, 2012e, p. 2( اإلى جنوب ال�صودان

اإلى �صهر اأغ�صط�س/  وبعد املو�صم املاطر، والبطء الناجت يف الن�صاطات الع�صكرية16 من �صهر يونيو/ حزيران 

اأغ�صط�س/  اآب 2٠12، عادت ال�صدامات وا�صعة النطاق بني العنا�صر احلكومية والعنا�صر املتمردة يف نهاية 

امل�صلحة  القوات  ووحدات   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  بني  عنيف  قتال  مع  اآب، 

 ،2٠12 الأول  كانون  دي�صمرب/  حتى  املواجهات  هذه  وا�صتمرت  املناطق17.  من  العديد  يف   )SAF( ال�صودانية 

ً� كبريً� قد طر�أ على �خلطوط �لأمامية �ملوجودة من َقْبل �ملو�شم �ملاطر )�نظر  بالرغم من �أنه مل َيْبُد �أن تغريرّ

اآب  اأغ�صط�س/  مطلع  يف  لكاُدْقِلي  ال�صرقي  ال�صمال  يف  اأي�صًا  كبرية  مواجهات  وَوَقَعت  واخلريطة(.  الإطار2 

 )JEM( وامل�صاواة  العدل  )SPLM-N( وحركة  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  �صملت وحدات من احلركة 

)Sudan Tribune, 2012f; Radio Dabanga, 2012b; 2012c(.

ويف اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠12، �صنَّت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( هجمات مدفعية 

غري م�صبوقة على كاُدْقِلي. وا�صتهدف الهجوم الأول، يف 8 اأكتوبر/ ت�صرين الأول، ال�صوَق الرئي�صية ومدر�صًة وحمطًة 

وفتاتني  ن�صاء   4 اإن  وقالت احلكومة  لليوني�صيف.  وَمرافَق  املحلية،   )PDF( ال�صعبي  الدفاع  قوات  ومقّراِت  اإذاعيًة 

 )Sudan Tribune, 2012g; 2012h; 2012; اأطفال   1٠ بينهم  من  اآخرين،   19 اإ�صابة  جانب  اإلى  ُقِتلن،  قد 

.)Radio Dabanga, 2012d وقالت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( اأن الأهداف التي 

�صربتها كانت اأهدافًا ع�صكرية )Sudan Tribune, 2012g(. واأدان املجتمع الدويل، مبا يف ذلك الأمم املتحدة، 

و�لأحيمر  �شعر�ن  �أم  يف  �لتفتي�ش  نقاط  على  �لأول،  ت�شرين  �أكتوبر/   2٣ يف  اآخر،  هجوٌم  واأ�صفر  الهجوم18.  هذا 

 .)SAF( والُرو�صرُي�س، عن مقتل طفلني، واإ�صابة ثمانية مدنيني بالغني، ح�صبما اأفادت القوات امل�صلحة ال�صودانية

وقال الأمني العام للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(؛ يا�صر عرمان، اإّن العملية كانت »دفاعًا 

 .)Sudan Tribune, 2012j( عة عن النف�س« وتهدف اإلى منع هجمات ف�صل ال�صيف املتوقَّ



2٠    ورقة العمل29 مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان )HSBA( التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

يف دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12، اأوقعت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( هزميًة بالقوات 
َرت  امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف َدْلِدُكو والُرو�صرُي�س �صمال �صرق كاُدْقِلي، وا�صتولت على 4 اأو 5 دبابات T-55، ودمَّ
َرَفع هذا الأمر عدد  )Small Arms Survey, 2013(. وبالتايل  اأو اثنتني من دبابات القوات احلكومية  واحدة 
ل البقية  الدبابات العاملة لدى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( اإلى 12 دبابة، يف حني ت�صكِّ
جزءًا من خمزون ما قبل احلرب، اأو ما مت ال�صتيلء عليه من مواقع اأخرى. كذلك مت ال�صتيلء على ناقلتي جنود 

مدرعتني، يف معارك دي�صمرب/ كانون الأول19.
وبالرغم من اإخفاق املتمردين يف ال�صيطرة على البلدات الرئي�صية واملناطق املنخف�صة، فقد بدا اأنَّ التوازن الع�صكري 
يف جبال النُّْوَبة، بعد �صنة من احلرب، مييل مل�صلحة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( )انظر 
الإطار 2 واخلريطة(. ويقول العديد من املراقبني اإن املتمردين يعرفون املنطقة ب�صكل اأف�صل، وميلكون دوافع اأكرب، 
واإنهم ح�صلوا على تدريب اأف�صل من امليلي�صيات التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(. وبالرغم من اأن اأ�صلحة 
 )SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  قدرة  العتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  وخ�صو�صًا  تطورًا،  اأقل  املتمردين  املقاتلني 
ال�صعبية  فقد جنحت احلركة  م�صاهاتها،  ل ميكن  بقدرات جوية  اإلى جانب متتُّعها  الكتائب،  اإمداد  اإعادة  على 
)SAF( ومركباتها.  )SPLM-N( يف ال�صتيلء على معدات القوات امل�صلحة ال�صودانية  – �صمال  لتحرير ال�صودان 
)SPLM-N( ا�صتولت يف  – �صمال  �ل�شود�ن  �ل�شعبية لتحرير  �أن �حلركة  �لتقرير  �أجري لهذ�  ووجد �لبحث �لذي 
بداية يونيو/ حزيران 2٠11 على كميات كبرية من الذخرية �صغرية العيار، وقنابل الهاون، وال�صواريخ امل�صاّدة 
للدبابات، والقنابل، اإ�صافًة اإلى الأ�صلحة، مبا يف ذلك قاذفات القنابل، ومدافع الهاون، واملدافع الأخرى، ودبابات 
T-55 )لتفا�صيل عمليات ال�صتيلء الأخرية، راجع Small Arms Survey, 2013(. ومتّكن املتمردون من تعزيز 

قدراتهم الع�صكرية ب�صكل منتظم با�صتخدام القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( كمورد جيد رغم اأنفهم.

)SPLM-N( الإطار 2: مقدمة: مناطق �شيطرة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – �شمال
كان �صهر يونيو/ حزيران حا�صمًا بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، التي �صيطرت �صريعًا على املزيد من 
املناطق يف جبال النُّْوَبة اأكرث مما فعلت خلل فرتة احلرب الأهلية )Small Arms Survey, 2012e, p. 1(. ول يبدو �أن �خلطوط �لأمامية، 
ت كثريًا منذ ذلك احلني. وت�صمل املنطقُة الرئي�صيُة التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  رغما اأنها غري وا�صحة، قد تغريَّ
– �صمال  )SPLM-N(جنوَب جبال النُّْوَبة وجنوَب جاو، مبا يف ذلك طريقًا اإ�صرتاتيجيًا من جنوب ال�صودان. وت�صمل هذه املنطقة اأي�صًا 
معقَل اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( يف كاْوَدا، اإلى جانب ُبَرام واأم ُدْوِرين وِهْيَبان، مما يجعلها حتيط تقريبًا بكاُدْقِلي التي 
ت�صيطر عليها احلكومة، وت�صل تقريبًا اإلى َتُلْوِدي، التي تعترب البلدة الرئي�صية الأخرى املحمّية من احلكومة والتي اأخفقت احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف ال�صيطرة عليها. وقد ب�صطت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( �صيطرتها 
ُنط. وهي ت�صيطر على قطاع  على قطاٍع يحيط بَجُلود يف ال�صمال الغربي، بني املناطق التي ت�صيطر عليها احلكومة يف َلَقاَوة والَدَلْنج وال�صُّ
�صغري اآخر قريب من َر�َصاد بني ُخور َدِليب والعبا�صية، وهي منطقة مل يتمّكن اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( من العمل فيها 

خلل فرتة احلرب الأهلية.
ر هذه �ملنطقة  ي )حيث متلك �حلكومة حامية هناك( وتوفرّ دون �أي�شًا يف �أحد �جليوب جنوب َكاُلْوِقي وجنوب �شرق جبل �للِّرْيِ وعمل �ملتمررّ
عي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( اأنها  منفذًا اإ�صرتاتيجيًا اإلى طريٍق بديٍل بني جبال النُّْوَبة وجنوب ال�صودان. وتدَّ
ف ينطبق على  ة؛ القبيلة املهيمنة يف املنطقة. غري اأن اأف�صل َو�صْ يَّ ت�صيطر على جيوب اأ�صغر يف غرب الولية من خلل املجندين من امِل�ِصرْيِ
هذه املناطق هو اأنها اأر�ٌس للمعارك، اأكرث منها مناطق خا�صعة ل�صيطرة املتمردين. وعلى جانب من الأهمية، فاإن احلكومة ت�صيطر على 

طريق اإ�صرتاتيجي يربط الأُبيِّ�س، عا�صمة �صمال ُكرُدفان، بكاُدْقِلي.
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التاأثريات الإن�شانية 

كان ل�صتئناف القتال اآثار مدمرة على املدنيني. ووفقًا مل�صادر مرتبطة باحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 

رة«  )SPLM-N(، فاإّن حوايل 7٣6.٠٠٠ �صخ�صًا »�صعيفًا« �صمن جبال النُّْوَبة، يف ما ُيطَلق عليها ا�صم »املناطق املحرَّ

ر حوايل ٠٠٠.4٣6  كانوا يف حاجٍة ما�صٍة اإلى الإغاثة يف اأوا�صط دي�صمرب/ كانون الأول SRRA, 2012( 2٠12(. وُهجِّ

ر احلكومُة، التي ل ت�صتطيع الو�صول اإلى مناطق  من هوؤلء النا�س �صمن املناطق التي ي�صيطر عليها املتمردون. وتقدِّ

ر م�صادر احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال  املتمردين، العدَد بحوايل 42.15٠ OCHA, 2012(2٠(. وتقدِّ

)SPLM-N( يف  – �صمال  )SPLM-N( عدد �صكان املناطق التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

رون« من ال�صراع21. ويف يوليو/ متوز 2٠12، قال برنامج  جنوب ُكرُدفان بحوايل 995.٠٠٠ ن�صمة. جميعهم »مت�صرِّ

ر  روا من ال�صراع يف املناطق التي ت�صيطر عليها احلكومة، يف حني تقدِّ الغذاء العاملي اإن 179.٠٠ �صخ�س قد ت�صرَّ

جلنُة ال�صوؤون الإن�صانية التابعة للحكومة ال�صودانية العدَد بحوايل 2٠7.٠٠٠ �صخ�س22. وبالرغم من اأن الأرقام 

الدقيقة لي�صت متوفرة، فقد انتقل اآلف املدنيني اإلى املناطق التي ت�صيطر عليها احلكومة هربًا من العنف واملجاعة. 

وتقول جلنة ال�صوؤون الإن�صانية اإن حوايل ن�صف ال�صكان املت�صررين، البالغ عددهم 2٠7.٠٠٠، جاءوا من »خلف 

خطوط �لعدو« )OCHA, 2012(. اإ�صافًة اإلى ذلك، قالت وكالة الأمم املتحدة للجئني، املفو�صية ال�صامية للأمم 

املتحدة ل�صوؤون اللجئني )UNCHR(، اإن حوايل 65.٠٠٠ لجئ من جنوب ُكرُدفان قد انتقلوا يف اأكتوبر/ ت�صرين 

الأول 2٠12 اإلى خميم النازحني يف ِيْيَدا واإلى خميمني اأ�صغر حجمًا يف جنوب ال�صودان2٣.

الأ�صباب  اأحد  النُّْوَبة  والع�صوائية يف جبال  امل�صتمّرة  )SAF( اجلوية  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اأن هجمات  ويبدو 

الرئي�صية للنزوح وانعدام الأمن الغذائي. واإ�صافًة اإلى العواقب املبا�صرة، مبا يف ذلك قتل وت�صويه عدة مئات من 

املدنيني )انظر الق�صم 5 اأدناه(24، فاإّن مئات الآلف من النا�س كانوا خائفني جدًا من العمل يف مزارعهم؛ مما 

قلََّل ب�صكل كبري من املخزون الغذائي. وكان الو�صول اإلى الغذاء اأحد التحديات الرئي�صية يف وجه املدنيني؛ مما دفع 

العديد اإلى العتماد على النباتات الربية للبقاء على قيد احلياة. وازدادت الأزمة الإن�صانية �صوءًا ب�صبب النطاق 

ى الدعم من املنظمات غري احلكومية  املحدود لربامج الإغاثة التي تديرها جمموعة من املنّظمات املحلية التي تتلقَّ

الدولية؛ الأمر الذي ُيَعترب حتديًا لرف�س اخلرطوم ال�صماح بو�صول امل�صاعدات الإن�صانية اإلى مناطق املتمردين.

َعت اخلرطوم مذكرة تفاهم مع الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،  ويف ٣ اأغ�صط�س 2٠12، وقَّ

ل�صمان الو�صول اإلى مناطق املتمردين يف جنوب ُكرُدفان. لكن من الوا�صح اأن احلكومة مل َتْر�َس بفقدان اأي �صيادة 

على جبال النُّْوَبة؛ مما يعني اأن و�صول امل�صاعدات الإن�صانية �صيبقى معتمدًا على نوايا اخلرطوم احل�صنة25.
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ف�شل املفاو�شات ال�شيا�شية 

ب�صاأن  املحادثات  متزايد مع  ب�صكل  تداخلت  التي  ال�صيا�صية،  املفاو�صات  تنجح  2٠12، مل  �شباط  بحلول فرب�ير/ 

و�صول امل�صاعدات الإن�صانية. ومبدئيًا، اأ�صبحت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، ما بني 

ا�صة: فبينما ل يزال فرعها يف جنوب ُكرُدفان، الذي  ي الكمَّ يونيو/ حزيران و�صبتمرب/ اأيلول 2٠11، عالقًة بني فكَّ

يقوده عبد العزيز احللو، يقاتل، فاإّن فرعها يف النيل الأزرق، الذي يقوده مالك عقار، ل يزال جزءًا من املعار�صة 

ال�صيا�صية القانونية، ويفاو�س نيابًة عن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( باأكملها. وخلل 

بقيادة   ،)AUHIP( ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  عن  للتنفيذ  الرفيعة  الآلية  وفريق  اخلرطوم  �صعت  الفرتة،  هذه 

الرئي�س ال�صابق جلنوب اإفريقيا تابو مبيكي، اإلى احليلولة دون و�صول احلرب اإلى النيل الأزرق. وقال عبد العزيز: 

»كان )الرئي�س( مبيكي يحاول تق�صيمنا لعزل جبال النُّْوَبة ودْفع مالك للجلو�س اإلى طاولة املفاو�صات. ويف النهاية، 

الرئي�س  ونائب  مالك  قام   ،2٠11 حزيران  يونيو/   28 ويف  لكن،  معنا«26.  القتال  بوجوب  مالك  اإقناع  من  متكّنا 

ر الب�صري  امل�صارك حلزب املوؤمتر الوطني )NCP( نافع علي نافع، بالتوقيع على اتفاقية اإطارية يف اأدي�س اأبابا. وتَنكَّ

وباءت حماولت  �لتقارير27.  تفيد  �لع�شكريني، ح�شبما  دين  �ملت�شدِّ من  �ل�شغوط  ب�شبب  �أيام،  بعد عدة  لالتفاقية 

اإنقاذ التفاقية، وخ�صو�صًا ِمن ِقَبل رئي�س الوزراء الإثيوبي الراحل ميلي�س زيناوي، بالف�صل، ومع اإعلن احلركة 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( حركًة غري �صرعية يف ال�صودان، و�صلت احلرب اإلى النيل الأزرق. 

ويف 1 �صبتمرب/ اأيلول، يف اأعقاب حادثة م�صابهة للحادثة التي اأطَلَقت �صرارة احلرب يف جنوب ُكرُدفان28، بداأت 

القوات احلكومية واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( بالقتتال على النيل الأزرق.

د للنخبة الع�صكرية وال�صيا�صية  ومن حينها، بَدت �صيا�صة اخلرطوم مدفوعًة اإلى حدٍّ كبرٍي ِمن ِقَبل اجلناح املت�صدِّ

ل اخليارات الع�صكرية على اأّي تنازلت للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(. ويبدو  والتي تف�صِّ

د هذا الأمر. واملحادثات  اأن ا�صتثناء جنوب ُكرُدفان والنيل الأزرق من جولة املحادثات الرئي�صية يف اأدي�س اأبابا يوؤكِّ

)GoS( خلل  ال�صودان  )SPLM-N( وحكومة  – �صمال  ال�صودان  ال�صعبية لتحرير  الوحيدة امللحوظة بني احلركة 

هذه املفاو�صات كانت عبارة عن جل�صتني وّديتني غري ر�صميتني مل تتجاوز كلٌّ منهما �صاعًة من الزمن بني قائد 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(؛ يا�صر عرمان، ووايل جنوب ُكرُدفان؛ اأحمد هارون، يف 

بهو فندق ال�صرياتون يف اأدي�س اأبابا. واألقت حكومة ال�صودان )GoS( باللئمة على اأحمد هارون، الذي كان �صقوريًا 

لطة يف م�صاألة جنوب  ل حًل تفاو�صيًا يدعو اإلى تقا�ُصم ال�صُّ خلل احلرب الأولى، ولكنه الآن من احلمائم التي تف�صِّ

ُكرُدفان باأكملها. غري اأن �صوته لي�س هو ال�صوت الأقوى يف اخلرطوم29. 

مه اإلى جمل�س الأمن  ق تقرير فريق الآلية الرفيعة للتنفيذ عن ال�صودان وجنوب ال�صودان )AUHIP(، الذي قدَّ وتطرَّ

وال�صلم التابع للحتاد الإفريقي يف 25 يناير/ كانون �لثاين 2٠1٣، من جديٍد اإلى جنوب ُكرُدفان والنيل الأزرق، 

اإ�صافًة اإلى �صراع ال�صمال واجلنوب، الذي ُيعترب بوؤرة اهتمام و�صاطة الحتاد الإفريقي. ومع ملحظة اإخفاق الآلية 
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ثلثية الأطراف، فقد اأ�صار التقرير اإلى اأن ا�صتمرار اأيٍّ من الأطراف يف رف�س امل�صاعدة، فاإن الحتاد الإفريقي لن 

ميتنع عن ت�صجيع امل�صاعدة عرب احلدود من جنوب ال�صودان اإلى املناطق التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

اإلى حلٍّ وطني وهو »ترتيبات  اأن ال�صراع لن ُيحّل دون التو�صل  اأي�صًا على  د التقرير  )SPLM-N(. واأكَّ �صمال   –
.)AUHIP, 2013( »ق من اأزمات ال�صودان �صيا�صية وطنية �صاملة: تعمل على رفع املاآ�صي التي ُتعمِّ

انتهاكات حقوق الإن�شان 

خلل هذه املرحلة اجلديدة من ال�صراع، َوَرَد عدٌد هائٌل من التقارير التي تفيد بوجود انتهاكات حلقوق الإن�صان، 
الإعدام  وعمليات  الأ�صخا�س،  ملئات  الق�صري  والتهجري  النوبيني،  للمدنيني  اجلماعية  العتقالت  ذلك  يف  مبا 
قوات  جانب  اإلى  للخرطوم  التابعة  امليلي�صيات  ترتكبها  التي  اجلن�صي،  والعنف  الغت�صاب،  وحالت  الع�صوائية، 
موالية  اعُتربت  التي  املدنية  واملناطق  املدنيني  باأن  مزاعم  هناك  كانت  ال�صراع،  بداية  يف  النظامية٣٠.  الأمن 
للتمرد حتديدًا - على اأ�صا�س العرق اأو نتائج النتخابات - قد ا�صُتهِدفت ب�صورة منتظمة٣1. وخلل �صهر يونيو/ 
تنفيذ  ملتابعة  ن�صرها  التي مت   ،)UNMIS( ال�صودان  املتحدة يف جنوب  الأمم  كانت مهمة  باأكمله،  حزيران 2٠11 
)CPA(، حا�صرًة يف جنوب ُكرُدفان، بالرغم من ا�صتعدادها للن�صحاب مع اإعلن جنوب  اتفاق ال�صلم ال�صامل 
ال�صودان ا�صتقلله يف 9 يوليو/ حزيران. ومار�صت اخلرطوم �صغوطاٍت على مهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان 
اأع�صاء مهمة الأمم  )UNMIS( لت�صريع رحيلها ومنعها من التدّخل يف الق�صايا »الداخلية«. ونتيجة لذلك، يتفق 

املتحدة يف جنوب ال�صودان )UNMIS( واملراقبون الدوليون وم�صوؤولو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
)SPLM-N( على اأن قوات حفظ ال�صلم كانت غري فاعلة واقت�صرت مهمتها على كونها �صاهدًا على اندلع العنف 

.)Rottenburg et al., 2011, p. 10(
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اجلم�ع�ت امل�صلحة. 3

القوات ال�شودانية 

 )SAF( القوات امل�صلحة ال�صودانية
بعد النتخابات املحلية، ن�صرت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( كتائبها يف جنوب ُكرُدفان لدعم فرقها اخلم�س 
ي. وما بني اأبريل/ ني�صان ويونيو/ حزيران 2٠11، و�صل  املتمركزة دائمًا يف اأبو ْجِبْيَهة واأْبِيي والَدَلنج وكاُدْقِلي والِلرْيِ
املزيد من القوات احلكومية، مبا يف ذلك عدة مفارز تابعة ل�صرطة الحتياطي املركزي )CRP( من خمتلف اأنحاء 
ال�صودان اإلى كاُدْقِلي٣2، اإ�صافة اإلى 12.٠٠٠ جندي تابعني للقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( كانوا موجودين اأ�صًل 
قبل القرتاع، وفقًا مل�صادر احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال ٣٣)SPLM-N(. ويف 4 و5 يونيو/ حزيران، 
نقلت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( 12 اأو 1٣ دبابة ومعدات اإ�صافية من الأبّي�س اإلى جنوب ُكرُدفان. وُن�ِصَرت 
َعت الدبابات الأخرى يف كاُدْقِلي. ووفقًا لأحد املن�صّقني  ثلٌث من هذه الدبابات ب�صكل نهائي يف الَدَلْنج، بينما ُو�صِ
عن جهاز الأمن واملخابرات الوطني )NISS(، و�صل عدد القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( اإلى ٣4.٠٠٠ جندي يف 

جنوب ُكرُدفان يف عام 2٠12، با�صتثناء اأْبِيي وِهْجِليج٣4.
واأفادت املعلومات التي ُجِمَعت من جنوب ُكرُدفان، مبا يف ذلك معلومات واردة من املن�صّقني عن القوات امل�صلحة 
ال�صودانية )SAF( من اأبناء النُّْوَبة الذين ان�صموا اإلى التمرد يف مرحلة مبكرة من ال�صراع، اأن العديد من القوات 
َدت اأخريًا – واأحيانا بالقوة - ومل يح�صلوا اإل على التدريب الأ�صا�صي فقط يف اخلرطوم  املنت�صرة حديثًا قد ُجنِّ
وغريها، قبل نقلهم اإلى جنوب ُكرُدفان٣5. وهناك مزاعم باأنه قد مت جتنيد العديد من بني الدوائر الإ�صلمية يف 
امل�صلحة  القوات  �صودانيني جنوبيني يف  اآخرون جنودًا  الدينية يف اخلرطوم. يف حني كان  اجلامعات واجلماعات 
ال�صودانية )SAF( قد اأُحيلوا اإلى التقاعد، ولكنهم اأُجربوا على الن�صمام اإلى اجلي�س من جديد حلماية حقوقهم 
وحالتهم التقاعدية. وقال �صهود مّتت مقابلتهم يف جنوب ُكرُدفان يف مايو/ اأيار 2٠12 اإن التجنيد الإجباري الذي 
مار�صته القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( كان على نطاق وا�صع يف املرحلة الأولى من احلرب. وقال اأحد املن�صقني 
8 ف�صائل،  يقارب من  ما  اإن  الإجباري،  التجنيد  �صهد  اأنه  يزعم  والذي   ،)SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  عن 
النُّْوَبة ب�صكل  اأبناء  ْجِبْيَهة يف يونيو/ حزيران 2٠11، من و�صط الطلب من  اأبو  دوا يف  اأو حوايل 25٠ رجًل، ُجنِّ
رئي�صي٣6. ومت تدريب املجّندين اجلدد ملدة 45 يومًا قبل دجمهم يف الوحدات امليدانية. وقال املن�صّق ذاته اإن هوؤلء 
ر بحوايل 45 جنيهًا �صودانيًا �صهريًا )حوايل  املجندين قد عملوا ملدة ل تقل عن ال�صنتني، وح�صلوا على رواتب ُتقدَّ
اأبعد، مبا يف ذلك مقاتلني من  اأماكن  موؤّكدة عن مقاتلني من  تقارير غري  اأي�صًا  وهناك  وقتها(٣7.  17 دولر يف 
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اجلماعات املتمردة الت�صادية التي كانت تدعمها اخلرطوم يف وقت من الأوقات )وحتديدًا احتاد القوى من اأجل 
�صابقًا  دارفور  يف  نا�صطة  كانت  والتي  امِل�ِصرِييَّة(  قبيلة  عليه  تهيمن  الذي   )UFDD( والدميقراطية  التنمية 

.)Tubiana, 2011, p. 70(

وميكن �أن تو�شح �لرتكيبُة �ملتنوعُة للجي�ش �ل�شود�ين �شبَب �لأجور �ل�شيئة �لتي ح�شلت عليها �لقو�ت �ل�شود�نية يف 
الأيام الأولى من ال�صراع. فبع�س اجلنود كانوا متحّفزين اآيديولوجيًا، غري اأنهم يفتقرون اإلى اخلربة والتدريب. 
الأمر  هذا  ويعك�س  الدافع.  اإلى  يفتقرون  اأنهم  غري  الع�صكرية،  الناحية  من  متمّر�صًا  الآخر  البع�ُس  كان  حني  يف 
التحديات التي واجهتها اخلرطوم يف �صعيها اإلى جتنيد جنود متمّر�صني لإر�صالهم اإلى مناطق ال�صراع. ومل َتُعد 
النُّْوَبة  وجبال  ال�صودان  جنوب  من  جنود  على  العتماد  يف  ال�صابقة؛   )SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  �صيا�صة 
ودارفور٣8، فاعلًة، نظرًا اإلى اأن املناطق الثلث اأ�صبحت حاليًا جبهاٍت اأماميًة تعتقد املجتمعات التي تقطنها اأنها 

تواجه امل�صكلت ذاتها٣9. 

القوات �شبه الع�شكرية 

د ال�صراع يف جنوب ُكرُدفان، والنتباه اإلى احلاجة اإلى احلفاظ على وجود ع�صكري �صخم يف دارفور،  قْبل جتدُّ
�أعادت �حلكومة ن�شاط �لقو�ت �شبه �لع�شكرية �لتي قاتلت �إلى جانبها خالل �حلرب �لأهلية. و�شملت هذه �لقو�ت 
من  املجاهدون  وينحدر  باملجاهدين.  املعروفة  الإ�صلمية  امليلي�صيات  جانب  اإلى   )PDF( ال�صعبي  الدفاع  قوات 
املجّندون  و�صارك  الإدارية.  والهياكل  اجلامعات  يف  وحتديدًا  ال�صودان،  و�صمال  اخلرطوم  يف  الإ�صلمية  الدوائر 
يف ما اعتربوه حربًا دينية )جهاد( �صد غري امل�صلمني واملرتدين )مع ذلك مل ُيْح�َصد املجاهدين يف دارفور، وهي 

منطقة م�صلمة بالكامل(4٠. 
ويبدو اأن املجاهدين يعملون يف ظّل قيادة القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(، رغم اأنهم غري مندجمني بالكامل يف 
هيكل القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(. فقد حافظو� على و�شعهم �ملدينرّ ومل يح�شلو� على رو�تب. وحتى �إذ� كانو� 
جمّهزين ب�صكل جيد، ويح�صلون على دعم من اخلرطوم اأف�صل مما حت�صل عليه امليلي�صيات املحلية، فاإن مهاراتهم 
الع�صكرية لي�صت ملئمة بال�صرورة جلبال النُّْوَبة. ولي�صت هناك اأرقام ر�صمية متوفرة، غري اأن اأحد املن�صّقني عن 
جهاز الأمن واملخابرات الوطني )NISS( قال اإن 6 كتائب من املجاهدين، تعمل حتت م�صّميات خمتلفة، قد ُن�ِصَرت 
دة اإنه قد مت جتنيد ما يقارب الفرقة عددًا  يف جنوب ُكرُدفان يف مطلع عام 2٠12 41. وتقول تقارير اأخرى غري موؤكَّ
– ٣.٠٠٠ مقاتل- �صنويًا خلل ال�صنوات الأخرية. وتفيد التقارير اأن جمموعات املجاهدين حاربت يف العديد من 

املعارك الأولية الهامة يف احلرب اجلديدة، رغم اأنها مل حت�صد جناحًا كبريًا42.
و�شهد ��شتئناُف �لقتال �إعادَة ن�شاط �لعديد من �مليلي�شيات �ملحلية �لتي ي�شار �إليها عمومًا بقو�ت �لدفاع �ل�شعبي 
ة العربية، وبقدٍر اأقل من  َدت من املناطق القبلية، وب�صكل اأ�صا�صي من قبائل احَلَواْزَمة وامِل�ِصرِييَّ )PDF( والتي ُجنِّ

طت هذه املجموعات يف العديد من اأجزاء جنوب ُكرُدفان، مبا يف ذلك كاُدْقِلي وَتُلْوِدي واأبو  جمتمعات النُّْوَبة. وُن�صِّ
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اإلى جانب م�صوؤويل   ،)NCP( الوطني  املوؤمتر  املَُوالني حلزب  وال�صيا�صيني  املحليني  الزعماء  اإ�صراف  ْجِبْيَهة حتت 

القائد  ُيعترب  الذي  اإبراهيم،  حممد  مثل  الع�صكرية؛  ال�صتخبارات  وم�صوؤويل   )SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات 

�مليد�ين لقو�ت �لدفاع �ل�شعبي )PDF( من قبيلة احَلَواْزَمة4٣.

ي�صمل قادة قوات الدفاع ال�صعبي )PDF( يف جنوب ُكرُدفان: 

• اأنه لي�س من �صل�صة 	 )GoS(. ورغم  اأبرز الزعماء النوبيني املَُوالني حلكومة ال�صودان  النُّْوَبة: كايف طّيارة، 

ى  ب زعيمًا ر�صميًا على قبيلته؛ قبيلة ال�صات، ِمن ِقَبل احلكومة خلل احلرب الأولى مب�صمَّ حملية، فقد ُن�صِّ

ى قادة قوات الدفاع ال�صعبي )PDF( الذين يقاتلون يف جبال  »اأمري«. وهو اأي�صًا اأمري املجاهدين، كما ي�صمَّ

ْوَبة اأو جنوب ال�صودان.  النُّ

• من 	 الفرعية  حمما  اأولد  جلماعة   )PDF( ال�صعبي  الدفاع  قوات  ق  من�صِّ وهو  اأحمد،  داود  احَلَواْزَمة:  فرع 

احَلَواْزَمة، وتاور املاأمون، من�ّصق قوات الدفاع ال�صعبي )PDF( ملقاطعة كاُدْقِلي منذ احلرب الأولى.

• فرع امِل�ِصرِييَّة: �صادق مريدا، وداود حرقاز، وعي�صى عبد املل – وجميعهم من جماعة الَعَجاْيَرة الفرعية؛ 	

وعلي اإ�صماعيل من جماعة الَفلْيَتة الفرعية. وُي�صرف على تن�صيق قوات الدفاع ال�صعبي )PDF( من امِل�ِصرِييَّة 

العميد املتقاعد من القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( بندر البلولة من جماعة الَفلْيَتة، والذي يعمل حتت 

اإمرة عي�صى ب�صرى حممد، الوزير الحتادي للعلوم والتكنولوجيا واأقوى �صيا�صيي امِل�ِصرِييَّة يف اخلرطوم44.

َمت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( تدريبًا ب�صيطًا ومعّدات ع�صكرية اأ�صا�صية لهذه  وكما كان احلال يف املا�صي، قدَّ

امليلي�صيات اجلديدة45. وقال اأحد املن�صقني عن القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(، والذي ترك اجلي�س يف �صبتمرب/ 

اأيلول 2٠11، اإن 5٠٠ بندقية هجومية جديدة من نوع AKM46 يف اأبو ْجِبْيَهة ل تزال ملفوفة باأغلفتها الأ�صلية قد 

َعت يف مطلع يونيو/ حزيران 2٠11 على قادة قوات الدفاع ال�صعبي )PDF( املحّليني والزعماء املحليني من ثلث  ُوزِّ

جماعات فرعية من احَلَواْزَمة. )ُتعترب اجلماعات الفرعية الأخرى، مثل اأولد كنانة، الذين ُينظر اإليهم على اأنهم 

مقّربون من النُّْوَبة، اأو ُيعرف اأن بع�س اأفرادهم من�صوون حتت لواء احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 

ْوَبة اأنف�صهم، غري جديرين بالثقة(. وكانت هذه الأ�صلحة، التي يتم ت�صليمها بال�صاحنات  )SPLM-N(، اإلى جانب النُّ

كاُدْقِلي،  )SAF( يف  ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  التابعة  الفرقة 14  ْجِبْيَهة عن طريق قيادة  اأبو  اإلى  من اخلرطوم 

�صًة للمجّندين اجلدد فقط؛ لأن من �صاركوا يف احلرب الأهلية ل يزالون ميلكون اأ�صلحتهم اخلا�صة.  خم�صَّ

ومت اأي�صًا توزيع �صناديق ذخرية من عيار 39×7.62 ملم  و 45R×7.62 ملم، م�صدرها عملية ت�صليم داخلية للقوات 

امل�صلحة ال�صودانية SAF(47(. ووفقًا مل�صوؤويل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( الذين متت 

َعت �صحنة اأخرى موؤلفة من 5٠٠ بندقية وذخريتها على قوات الدفاع ال�صعبي  مقابلتهم يف جنوب ُكرُدفان، فقد ُوزِّ

)PDF( املوؤّلفة باأغلبيتها من احَلَواْزَمة حتت قيادة تاور املاأمون يف كاُدْقِلي يف مطلع يونيو/ حزيران 2٠11 48. وقال 
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 )PDF( اإن قوات الدفاع ال�صعبي  )SPLM-N( من احَلَواْزَمة  – �صمال  م�صوؤولو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

من احَلَواْزَمة، حتت قيادة حممد اإبراهيم، قد ح�صلت اأي�صًا على اأ�صلحة ر�صا�صة )من نوع PK ودو�صكا( وقاذفات 

 .RPG49

وقال م�صوؤول يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( من امِل�ِصرِييَّة، متت مقابلته يف مايو/ اأيار 

اأن بع�س من متت  اإلى 4٠٠ رجل. غري  )PDF( من قبيلته كانت موؤلفًة من ٣٠٠  اإن قوات الدفاع ال�صعبي   ،2٠12

 .)PDF(5مقابلتهم لهذا التقرير كانوا قادرين عن توفري تقدير واٍف عن احلجم الإجمايل لقوات الدفاع ال�صعبي ٠

لكن يبدو اأن اأعداد قوات الدفاع ال�صعبي )PDF( يف جنوب ُكرُدفان قد تزايدت بعد توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل 

 )Small Arms اإلى ما يزيد عن 2٠.٠٠٠ جندي  )CPA( وبعد ا�صتئناف القتال، مما رفع عددها من ٠٠٠.12 

.Survey, 2008, p. 7; 2011a, p. 4(

الحتياطي  و�صرطة   )SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  ذلك  يف  )مبا  الإجمالية  احلكومية  القوات  عدد  يرتاوح 

 7٠.٠٠٠ اإلى   4٠.٠٠٠ من  الأخرى(  الع�صكرية  �صبه  والقوات   )PDF( ال�صعبي  الدفاع  وقوات   )CRP( املركزي 

.)Small Arms Survey, 2012b, p. 3; ICG, 2013, p. 20(

قوات املعار�شة امل�شلحة 

 )SPLM-N( احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال

 ،)SPLA(51 يف اأوائل يونيو/ حزيران 2٠11، ت�صتَّت مقاتلو الفرقة التا�صعة التابعة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان

ح�صب اتفاق ال�صلم ال�صامل )CPA(، بني قاعدتهم الرئي�صية يف جاو، وجبال النُّْوَبة. ووفقًا لنائب رئي�س احلركة 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(؛ عبد العزيز احللو، واللواء جقود مكوار؛ )قائد احلركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف جبال النُّْوَبة(52، كان لدى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 

)SPLM-N( يف حينها 22.٠٠٠ رجل؛ ٣.٣٠٠ يف الوحدات املتكاملة امل�صرتكة )JIU( و1.5٠٠ يف ال�صرطة املتكاملة 

امل�صرتكة، وكلهما يف جنوب ُكرُدفان نف�صها؛ و1٣.5٠٠ رجل حول جاو؛ والـ٣.5٠٠ املتبقني يف منطقة باْنِتُيو5٣. 

ْوَبة  وهناك خالف حول حجم �لقوة �لتي �أُِعيَد ن�شرها يف جاو، حيث ت�شري �لتقدير�ت باأن �إجمايل �لقو�ت من �لنُّ

تراوح ما بني 2٠.٠٠٠ اإلى ٣٠.٠٠٠ يف مطلع يونيو/ حزيران 542٠11. لكن، وبعد ا�صتئناف ال�صراع، فاإن غالبية 

َمن تركوا كتائبهم عادوا للن�صمام. وقد مت ب�صكل تدريجي ترحيل املقاتلني من اأبناء النُّْوَبة الباقني يف جاو وباْنِتُيو 

- جنوب  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�س  التابعة  اخلام�صة  الفرقة  وا يف  ُدجِمُ منهم   5٠٠ ذلك حوايل  )مبا يف 

)SPLA-S((، اأو كانوا جزءًا من فرق اأخرى تابعة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( يف جنوب ال�صودان، 

وعددهم حوايل 2.٠٠٠ رجل )مبا يف ذلك 1.٠٠٠ يف غرب بحر الغزال و5٠٠ يف اأعايل النيل(. ومنذ ا�صتقلل 

 -)SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�س  التابعة  الفرق اجلنوبية  ال�صماليني يف  الأفراد  فاإن  ال�صودان،  جنوب 
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مبا يف ذلك اجلنود من النُّْوَبة الذين مل يقاتلوا اأبدًا يف جنوب ُكرُدفان خلل احلرب الأهلية- قد انتقلوا ب�صكل 
م�صتمّر اإلى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، بت�صجيع من قيادة اجلي�س ال�صعبي لتحرير 
ب  وُدرِّ ال�صراع،  الأولى من  املراحل  اإجراء حملت جتنيد طوعي، وخ�صو�صًا يف  اأي�صًا  SPLA(55(. ومت  ال�صودان 
بع�س املجندين اجلدد يف اأواخر مايو/ اأيار 2٠12. ويف نهاية يونيو/ حزيران 2٠11، بلغ قوام القوات يف جنوب 

ُكرُدفان ٣٠.٠٠٠ -٣5.٠٠٠ رجل56.
ويِقّر م�صوؤولو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( باأّن القوة موؤّلفة ب�صكل كبري من رجال قبائل 
النُّْوَبة من جمّندي  اأهمية من غري  الأكرث  العن�صر  وُيعترب  الأخرى.  القبائل  بالرغم من وجود رجال من  النُّْوَبة، 
اأوا�صط عام 2٠12، ومت توزيعهم على 4 مفارز خمتلفة  اإلى 1.٠٠٠ رجل بحلول  ة الذين و�صل تعدادهم  امِل�ِصرِييَّ
ة لي�س جديدًا؛  اإذ ان�صّم حوايل  يَّ حتت قيادة العميد يا�صني املل واملقّدم بّكورة حممد ف�صيل57. وهذا الوجود للِم�ِصرْيِ
ة اإلى اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال  )SPLM-A( يف اأوا�صط ثمانينيات  ٣5 فردًا من امِل�ِصرِييَّ
القرن املا�صي58. غري اأن قادة امِل�ِصرِييَّة يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال قاموا بحملت جتنيد وتوعية 
دت هذه احلملة  منذ توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل م�صتغّلني ال�صعور بالتهمي�س الذي اأوجدته �صيا�صات اخلرطوم ووحَّ

من وجود القبيلة، واكت�صبت دعمًا من الزعماء املحليني وال�صكان59.
و�صارك مقاتلو امِل�ِصرِييَّة يف العديد من املعارك الرئي�صية، وخ�صو�صًا يف منطقتهم يف جنوبي- غرب ُكرُدفان- يف 
اأـيلول؛  �صبتمرب/  اإلى  اآب  اأغ�صط�س/  م يف  امِلرْيَ ويف  يوليو/ متوز 2٠11،  اأْبِيي، يف  مدينة  �صمال  تقع  التي  ْفَرة  الدِّ
ويف ِهْجِليج واخَلَر�َصانة يف مار�س/ اآذار اإلى اأبريل/ ني�صان 2٠12. وغالبًا ما قاتلوا اإلى جانب قوات حركة العدل 
التي�س يف  النُّْوَبة، مبا يف ذلك منطقة  2٠12 ويف جبال  )JEM(. وقد قاتلو� يف جاو يف فرب�ير/ �شباط  وامل�صاواة 
املقاتلني من  اإلى جانب  ني�صان 2٠12،  واأبريل/  الأول 2٠11،  اأكتوبر/ ت�صرين  َتُلْوِدي يف  يوليو/ متوز 2٠12، ويف 
النوبة يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال SPLM-N(6٠(. وقد ا�صتولوا اأي�صًا على معدات ع�صكرية من 

  .)SAF( خمزون القوات امل�صلحة ال�صودانية
ة، توجد القبائل العربية الأخرى من جنوب ُكرُدفان يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  واإ�صافًة اإلى قبيلة امِل�ِصرِييَّ
– �صمال )SPLM-N(، وخ�صو�صًا قبيلة احَلَواْزَمة، رغم اأن اأعدادها اأقّل بكثري. وان�صّم عدد من م�صوؤويل احَلَواْزَمة 
اإلى اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-A( يف نهاية ت�صعينيات القرن املا�صي، يف حني 
احَلَواْزَمة  ووفقًا لأحد زعماء  بداية احلرب اجلديدة.  وزاد عددهم يف  بل  النتقالية،  الفرتة  اآخرون خلل  د  ُجنِّ
ال�صيا�صيني من اجلانب احلكومي، فاإنَّ حوايل ٣٠٠ اإلى 4٠٠ رجل ان�صموا اإلى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – 
�صمال )SPLM-N( منذ يونيو/ حزيران 2٠11، مبا يف ذلك مدنيرّون و�شباط �شابقون يف �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية 
SAF(61(. ورغم اأن عدد مقاتلي احَلَواْزَمة يظل حمدودًا، فاإن قادة احَلَواْزَمة من جانب احلركة ال�صعبية لتحرير 

اأيلول  اأيار و�صبتمرب/  اأُجرَيت يف �صهر مايو/  )SPLM-N( واحلكومة قالوا، يف املقابلت التي  – �صمال  ال�صودان 
2٠12، اإن اأقاربهم قد َفَقدوا ثقتهم باخلرطوم منذ نهاية احلرب الأهلية، مع وجود اأقّلية ل تزال تدعم احلكومة62.
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 )JEM( حركة العدل وامل�شاواة

رغم اأن عدد اأفرادها اأقل كثريًا من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، اإل اأن حركة العدل 

وامل�صاواة )JEM( قّدمت دعمًا كبريًا للمتمردين يف جنوب ُكرُدفان، وكانت م�صاركتها حا�صمًة يف املعارك الرئي�صية. 

ة  امِل�ِصرِييَّ بني  من  الأهلية،  خلل احلرب  ُكرُدفان  جنوب  يف  �صرًا  بالتجنيد   )JEM( وامل�صاواة  العدل  حركة  بداأت 

والنوبة، وحتديدًا من الطلب الإ�صلميني الذين وقفوا مع ح�صن الرتابي بعد انف�صاله عن الب�صري يف عام 1999. 

عها يف جنوب ُكرُدفان،  وبعد وقف اإطلق النار يف النُّْوَبة عام 2٠٠2، اأبطاأت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( من تو�صُّ

العدل  حركة  مع  بقوا  الذين  املحليون  وذهب  ة.  امِل�ِصرِييَّ �صمن  ن�صطة  ظّلت  اأنها  غري  النُّْوَبة،  جبال  يف  وحتديدًا 

وامل�صاواة )JEM( اإلى دارفور، اأو ظلوا خمتفني يف خليا �صرية. وبعد اندلع احلرب اجلديدة يف جبال النُّْوَبة يف 

ُكرُدفان، مبا يف ذلك جبال  ن�صاطها يف جنوب   )JEM( وامل�صاواة  العدل  ا�صتعادت حركة  يونيو/ حزيران 2٠11، 

النُّْوَبة. ويف اأوائل 29-٣٠ يونيو/ حزيران، �صافر وفد حركة العدل وامل�صاواة )JEM( بقيادة التوم حامد توتو، )وهو 

اإ�صلمي من النُّْوَبة، عمل نائبًا لأمني حزب املوؤمتر ال�صعبي )PCP( التابع للرتابي يف جنوب ُكرُدفان(، اإلى جبال 

النُّْوَبة، والتقى بعبد العزيز احللو لتن�صيق العمليات الع�صكرية يف املنطقة6٣.

 )SPLM-N( اإلى جانب احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )JEM( وحارب مقاتلو حركة العدل وامل�صاواة

منذ املراحل الأولى لل�صراع اجلديد. ويف 11 يوليو/ متوز 2٠11، حاربت وحدة �صغرية من حركة العدل وامل�صاواة 

)JEM(، موؤلفة من 5٠ رجًل من النُّْوَبة، اإ�صافًة اإلى مركبتني معّدلتني للقتال، حتت قيادة التوم توتو وح�صن عي�صى 

 .)SPLM-N( رم�صان، يف منطقة التي�س، اإلى جانب عدد قليل من قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال

ومت اعتقال التوم بعد تدمري مركبته؛ وهو حدث مل ي�صاعد يف اإقناع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 

اأ�صاليب وتكتيكات حركة العدل وامل�صاواة JEM(64(. وحلرّ حمله، كقائد ميد�ين حلركة �لعدل  )SPLM-N( بتبّني 

ُقو من جنوب ُكرُدفان. ومنذ  وامل�صاواة )JEM( يف جبال النُّْوَبة، العقيد حممد �صريف اآدم �صّطة، وهو من قبيلة الرَبْ

ن التن�صيق مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وخ�صو�صًا خلل املعركة  تلك املرحلة، حت�صَّ

التالية يف الأحيمر والتي وقعت يف �صهر اأغ�صط�س/ اآب65.

ة والنُّْوَبة منذ عام 2٠٠2، تنامت قوة حركة العدل وامل�صاواة )JEM( ب�صكل تدريجي يف  وُم�صتغلًَّة وجودها بني امِل�ِصرِييَّ

ة. ويقود القوة،  جنوب ُكرُدفان، لت�صل اإلى ما يقارب 7٠٠- 1.٠٠٠ رجل، من بينهم ٣٠٠- 4٠٠ من قبيلة امِل�ِصرِييَّ

التي متتلك حاليًا حوايل 12٠ مركبة66، ف�شيل حممد رحومة؛ �لنائب �لثاين للقائد �لعام حلركة �لعدل و�مل�شاو�ة 

ة. ووفقًا مل�صوؤويل حركة العدل وامل�صاواة )JEM(، الذين متت مقابلتهم يف فرباير/  )JEM( واأبرز قادتها من امِل�ِصرِييَّ

�شباط ومايو/ �أيار 2٠12، فاإّن غالبية قواتهم يف جنوب ُكرُدفان منت�صرة يف منطقة امِل�ِصرِييَّة يف الغرب. و�صارك 

مقاتلو حركة العدل وامل�صاواة )JEM( يف العديد من املعارك اإلى جانب احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 

)SPLM-N( يف مناطق امِل�ِصرِييَّة يف جاو، غربي ُكرُدفان ويف جبال النُّْوَبة67. وعمل مقاتلو حركة العدل وامل�صاواة 
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)JEM( عمومًا كنوع من اخلّيالة، معتِمدين على تكتيكات القتال التي ا�صتخدمتها احلركة يف دارفور. وكانت هذه 

الطريقة ناجعة للغاية يف الغارات امل�صرتكة، وحتديدًا يف جاو، غري اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 

املقابل،  ويف  بالكامل68.   )JEM( وامل�صاواة  العدل  حركة  وتكتيكات  طريقة  ي  تبنِّ ب�صاأن  مرتّددة  ظّلت   )SPLM-N(

يقول م�صوؤولو حركة العدل وامل�صاواة )JEM( اإن جي�س جنوب ال�صودان )الذي حاربوا اإلى جانبه يف جاو وِهْجِليج( 

َي�صتخدم منذ عام 2٠1٠، وب�صكل متزايد، امَلركباِت املعّدلة للقتال، وهي جزء من املعّدات الأ�صا�صية حلركة العدل 

التي ا�صُتخدمت خلل  اإن مركبات اجلي�س ال�صغرية  ِهْجِليج  اأحد قادة اجلي�س يف غارة  )JEM(. وقال  وامل�صاواة 

الهجوم قد كانت »مق�صو�صة«؛ بق�ّس اجلزء العلوي من الكابينة الأمامية؛ مما ي�صمح مب�صاحة اأكرب لإطلق النار 

ُكرُدفان، واأخريًا يف  الغربي جلنوب  )JEM( مبفردها يف اجلزء  العدل وامل�صاواة  اأثناء احلركة69. وحاربت حركة 

م يف يوليو/ متوز 2٠12، ويف املُْجَلد يف �صبتمرب/ اأيلول واأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠12 7٠.  امِلرْيَ

وخلل ال�صنة الأولى من احلرب، زادت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( من قوتها الع�صكرية يف جنوب ُكرُدفان؛ من 

خلل جتنيد اخلّريجني املحّليني ال�صباب، بع�صهم من احتاد الطلبة الإ�صلمي التابع للرتابي، ف�صًل عن عدد من 

)SPLM-N(. كما ا�صتولت احلركة  – �صمال  امل�صوؤولني الذين عملوا �صابقًا يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

اإلى  اخلفيفة،  امل�صاة  وذخرية  اأ�صلحة  وخ�صو�صًا   ،)SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  معّدات  من  كبري  على عدد 

جانب امَلركبات املعّدلة للقتال71. وتعمل قوات حركة العدل وامل�صاواة )JEM( يف جنوب ُكرُدفان، التي يقودها ب�صكل 

الأ�صلية يف �صمال غربي  القوة  ثانية. وهناك روابط بني  املحليني، كقوة حملية  والنُّْوَبة  ة  امِل�ِصرِييَّ متزايد عنا�صر 

اأن التحّرك  ُكرُدفان، غري  )JEM( يف جنوب  دارفور، والدارفوريون موجودون بني مقاتلي حركة العدل وامل�صاواة 

بني املنطقتني اأ�صبح اأكرث خطرًا، كما َتبنيَّ بعد مقتل رئي�س حركة العدل وامل�صاواة )JEM( الأول؛ خليل اإبراهيم، 

خلل ق�صف ليلّي لطائرة اأنتونوف اأثناء انتقاله من دارفور اإلى جنوب ُكرُدفان يف دي�صمرب/ كانون الأول 2٠11 72.

 )SRF( اجلبهة الثورية ال�شودانية

ُتعترب اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( مظلرًّة مت �إيجادها يف نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠11، وتتاألَّف من احلركة 
العدل  حركة  وهي  الرئي�صية؛  امل�صلحة  الدارفورية  واحلركات   )SPLM-N( �صمال   – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
وامل�صاواة )JEM(، وجي�س حترير ال�صودان - عبد الواحد حممد النور )SLA - AW(، وجي�س حترير ال�صودان – ميني 
ميناوي )SLA - MM(، وبع�س املن�صّقني من اأحزاب املعار�صة، مبا يف ذلك احلزب الحتادي الدميقراطي وحزب 
قة و�إ�شقاط �حلكومة. وكافحت �جلبهة �لثورية  �لأمة. وهي تهدف �إلى توحيد �ملعار�شة �ل�شيا�شية و�مل�شلحة �ملتفررّ
متوازن،  داخلي  هيكل  واإقامة  اأفرادها،  بني  الآيديولوجية  الختلفات  على  للتغلب  البداية  يف   )SRF( ال�صودانية 

وتن�صيق العمليات، غري اأن الئتلف بداأ يكت�صب ببطء اعرتافًا �صيا�صيًا على امل�صتويني الداخلي واخلارجي7٣. 
مت القيادة ال�صيا�صية - بقيادة رئي�س احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان –  يف 4 اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠12، قدَّ
�صمال )SPLM-N( مالك عقار74- ب�صكل ر�صمي اأجندتها ال�صيا�صية يف وثيقة حملت عنوان »وثيقة اإعادة هيكلة دولة 
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ال�صودان« )SRF, 2012(. وهي تذُكر بالتف�صيل الأهداَف الرئي�صية للجبهة الثورية ال�صودانية )SRF( مبا يف ذلك: 
• الأخرى 	 ال�صيا�صية  والأحزاب   )SRF( ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  مكّونة من  انتقالية  وطنية«  وحدة  »حكومة 

و�ملجتمع �ملدين؛ و
• ال�صيادي( 	 الطابع  ال�صلطات ذات  ال�صلطات )با�صتثناء  تفوي�س  فيها  »يتم  اإدارة لمركزية واحتادية  اإقامة 

على جميع املناطق« وتعميم »مبداأ الوحدة الطوعية« جلميع مناطق ال�صودان – مقرتح ي�صمح للنوبة مبمار�صة 
حق تقرير امل�صري؛ و

• �صياغة »د�صتور يقوم على ف�صل الدولة عن الدين«. وكانت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( يف الأ�صا�س �صد 	
ى  ر دخولها يف حلف َكاْوَد�، كما كانت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية )SRF( ت�صمَّ هذ� �ملبد�أ �لعلماين، وهذ� ما �أخرّ
يف البداية. ومن بني املعار�صة غري امل�صلحة، فاإّن حزب املوؤمتر ال�صعبي التابع للرتابي، وحزب الأمة التابع 

لل�شادق �ملهدي، عار�شو� هذ� �ملبد�أ �لعلماين. 
• علقات خارجية متوازنة »بني الدول العربية والإفريقية«.	

د�صتورية  مرحلة  لدخول  لل�صودان  بالن�صبة  مطلوبة  ُتعترب  �صنوات   6 مدتها  انتقالية  فرتة  اأي�صًا  الوثيقة  وتقرتح 
جديدة. وخلل هذه الفرتة، ترغب اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( اأن تكون الدولة خا�صعة حلكم حكومة وحدة 

وطنية موؤلفة من اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( و�لأحز�ب �ل�شيا�شية �لأخرى ومنظمات �ملجتمع �ملدين. 
ويرّكز البيان كثريًا على املناطق »امله�صمة«، مبا يف ذلك جنوب ُكرُدفان والنيل الأزرق ودارفور و�صرقي ال�صودان، 
من  النوعان  هذان  واأّدى  التجارية،  الزراعة  وخطط  ال�صدود  تاأّثر مب�صروعات  الذي  ال�صودان  �صمايل  اإلى جانب 
التي حت�صل عليها املجتمعات  املنافع  تعوي�صات، وغالبًا ما كانت  اأرا�صيهم دون  ال�صكان من  اإلى ترحيل  التنمية 
املحلية قليلة. وُتعترب بع�س التو�صيات ذات علقة خا�صة بدارفور، مثل الدعوة اإلى اإعادة تطبيق نظام »احلواكري« 
يف امتلك الأرا�صي. وب�صورة اأعّم، اأو�صت اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( »بتوزيع ال�صلطة والرثوة على اأ�صا�س 
اين لكل منطقة«، �إ�شافًة �إلى �شيا�شات �لعمل �حلازمة لدعم غالبية �ملناطق �مله�شمة و�ملناطق �لتي  ط �ل�شكرّ �ملتو�شرّ
�مل�شلحة. وهي تقرتح حلرّ  و�لقو�ت  �ملدنية  و�ندماجها يف �خلدمة  و�لتعليم  �لتنمية  �ل�شر�عات من حيث  قتها  مزرّ
جهاز الأمن واملخابرات الوطني )NISS( واإلغاء قانون الأمن الوطني وحالة الطوارئ. ولتحقيق هذه الأهداف، تقول 
اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( اإنها �صتجمع بني الثورات ال�صعبية ال�صلمية والتمرد امل�صلح؛ وتنظيم التظاهرات 

�ل�شلمية و�لإ�شر�بات و�لع�شيان �ملدين و�لت�شجيع على �لن�شقاق. 
يف 5 يناير/ كانون �لثاين 2٠1٣، يف كمبال، وّقعت اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( »ميثاق فجر جديد« مع ممّثلي 
)NCF(، وهو �ئتالف لأحز�ب �ملعار�شة �لرئي�شية وبع�ش جمموعات �ملجتمع �ملدين. وعلى  قوى الإجماع الوطني 
نحو �صبيٍه بربنامج اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF(، يطالب امليثاق »بحكومة وحدة وطنية انتقالية« ملدة 4 �صنوات 
اأي�صًا  يدعو  وهو   75.)SudanJEM.com, 2013( �مل�شلح«  �لثوري  و«�ل�شر�ع  �ل�شلمي«  �ملدين  »�لعمل  بني  جتمع 
الع�صكرية،  للم�صائل  وبالن�صبة  علماين76.  بد�شتور  ويطالب  �ل�شكاين،  �لتوزيع  على  و�لرثوة  لطة  �ل�شرّ توزيع  لإعادة 
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يطالب امليثاق بحّل جميع القوات �صبه الع�صكرية، ودمج قوات اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( يف القوات امل�صلحة 

توحيد  على  العمل  املطاف  نهاية  ويف  ال�صودان؛  جنوب  مع  ال�صلمية  بالعلقات  امليثاق  ويلتزم   .)SAF( ال�صودانية 

البلدين. 

ال�صعبية  احلركة  من  احللو  العزيز  عبد  يعمل  اإْذ  الع�صكرّي؛  الهرَم  للئتلف  الع�صكرية  القيادة  �صل�صلُة  وتعك�س 

 )JEM( كرئي�ش للقيادة �لع�شكرية �مل�شرتكة، و�شباط حركة �لعدل و�مل�شاو�ة )SPLM-N( لتحرير ال�صودان – �صمال

 )SLA وجي�س حترير ال�صودان – ميني ميناوي )SLA - AW( وجي�س حترير ال�صودان - عبد الواحد حممد النور

اأن  اأر�س املعركة، يبدو  اللوج�صتية. ويف  العمليات والإدارة واخلدمات  التوايل، يف قيادة  )MM - كنواب له، على 

حركة العدل وامل�صاواة )JEM( واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( لديهما تن�صيق وتعاون موؤّثر 

�صمن اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF(، بالرغم من اآيديولوجياتهم املختلفة اأ�صا�صًا. وهم ي�صتخدمون تكتيكاتهم 

ْوَبة اإلى �صيطرة  لة لبع�صها البع�س، على اأح�صن وجه77. ويف حني يخ�صع جزء كبري من جبال النُّ املختلفة، ولكن املكمِّ

ي املتمردين لهجمات القوات امل�صلحة ال�صودانية  احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، مع ت�صدِّ

)SAF( وامليلي�صيات املوالية لها، بدا اأّن وحدات حركة العدل وامل�صاواة )JEM( يف جنوب ُكرُدفان قادرة على العمل 

يف الأرا�صي املنخف�صة، كما فعلوا بعد اجتياح اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( لِهْجِليج. وتو�ّصعوا بعد ذلك 

نحو ال�صمال اإلى الكيلو 2٣، ومن ثم اإلى اخلر�صانة، قبل الن�صحاب من هناك طوعًا. ومل َيُقم جي�س حترير ال�صودان 

)SLA - MM( وجي�س حترير ال�صودان - عبد الواحد حممد النور )SLA - AW( بن�صر املقاتلني يف  – ميني ميناوي 
جنوب ُكرُدفان، واختاروا الرتكيز على مناطق دعمهم التقليدية يف دارفور، والإبقاء على قوات اخلرطوم منهمكة 

يف ال�صراع على اجلبهة78. 

هجمة  �صّن  من   )SRF( ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  مقاتلو  يتمّكن  اأن  بعيدًا  الحتمال  يبدو  احلايل،  الوقت  ويف 

ر جماًل ملقاربة وطنية �صاملة لل�صراعات  ع�صكرية كبرية للإطاحة بنظام اخلرطوم. غري اأن اإن�صاء املجموعة وفَّ

املختلفة يف ال�صودان. ويعتمد اللجوء اإلى تغيري النظام بالقوة، اأو النتقال الوطني ال�صلمي، باملقدار ذاته، على 

قدرات مكّونات الئتلف املختلفة على احلفاظ على التن�صيق الع�صكري والتناغم ال�صيا�صي، يف ظّل ال�صغوطات 

والدولية. الداخلية 
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اأ�صلحة املتمردين التي ا�صتولوا عليه� من القوات  امل�صلحة . 4
)SAF( ال�صودانية

تغريَّ التوازن الع�صكري يف احلرب، الذي كان غرَي متكافئ اإلى حدٍّ كبري ومائًل مل�صلحة القوات امل�صلحة ال�صودانية 
)SPLM- واملجموعات املَُواِلَية لها، ب�صكل تدريجّي، عندما بداأت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SAF(

)N بالنت�صار يف املعارك وال�صتيلء على معّدات القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( وامليلي�صيات املَُواِلَية لها. وقال 

ْوَبة  اإّن حركة التمرد يف جبال النُّ  )SPLM-N(79 صمال� – العديد من م�صوؤويل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
امتلكت يف البداية قوًة جيدة التدريب8٠، لكنها افتقرت كثريًا اإلى الرت�صانة املطلوبة، وخ�صو�صًا تلك التابعة للفرقة 
 .)CPA( خلل الفرتة النتقالية بعد اتفاق ال�صلم ال�صامل )SPLA( التا�صعة من اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان
وهذه الكميات من ال�صلح، املكّونة من مدفعية �صوفييتية �صغرية ومتو�صطة العيار، وهي، ب�صكل جوهري، املعدات 
ذاتها امل�صتخدمة من قبل القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( وجي�س جنوب ال�صودان، قد جتمعت خلل الأ�صابيع 
الأولى من احلرب، من خلل عمليات الت�صليم من قوات اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA(، مبا يف ذلك 
وكميات غري   T-55 دبابات  الت�صليم خم�س  عمليات  و�صملت  ُكرُدفان.  على حدود جنوب  التا�صعة يف جاو  الفرقة 
من  �أي�شًا  �ل�شود�ين  �جلي�ش  وز�د  حمدودة81.  كميات  باأنها  املزاعم  من  بالرغم  الذخرية،  اإمدادات  من  حمددة 

قدراته الع�صكرية، ونقل جزءًا من خمزونه املتوافر بالفعل من الأَُبيِّ�س اإلى جنوب ُكرُدفان. 
ني�صان 2٠12، زادت احلركة  واأبريل/  يونيو/ حزيران 2٠11  الناجحة بني  العديدة  الع�صكرية  املواجهات  وخلل 
تر�صانتها، من  ب�صكل كبري من   )JEM( وامل�صاواة  العدل  )SPLM-N( وحركة  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
خلل ال�صتيلء على اأ�صلحة القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(. وكان هذا الأمر توّجهًا عامًا خلل ال�صنة الأولى، 
ووّفر الأ�صلحة الأ�صا�صية والذخرية، وهي الأهم، للوحدات املقاتلة. وثبت اأن قيام قوات املتمردين بت�صخري القوات 
د جُمرَب، ولكنه مبا�صر، للأ�صلحة والذخرية، كان عن�صرًا هامًا يف احلفاظ على  امل�صلحة ال�صودانية )SAF( كمزوِّ
قوة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وجْعل احلركة اأقل اعتمادًا على الإمدادات الع�صكرية 
يف  غاية  كانت  والتي  الع�صكرية،  وال�صاحنات  املعّدلة  املركبات  على  اأي�صًا  املتمردون  وا�صتولى  البلد.  خارج  من 
الإمدادات  قطع  مما  ُكرُدفان،  جنوب  يف  رة«  املحرَّ »املناطق  فوق  اجلوي  املجال  اإغلق  بعد  وخ�صو�صًا  الأهمية، 
اجلوية املمكنة. واأّدى هذا التوجه العام اإلى تراُجع التفوق الع�صكري ال�صابق للحكومة، والذي اأ�صبح الآن مقت�صرًا 

على التفوق اجلوي.

توثيق املخزون الذي مت ال�شتيالء عليه 
�ت �لتي مت �ل�شتيالء عليها جزئيًا مز�عَم �ملتمردين باأن �حلركة �ل�شعبية لتحرير  د �لبحث �مليد�ين عن �ملعدرّ �أكَّ
ت�صتويل  احلدودية  واملناطق  ُكرُدفان  جنوب  يف   )JEM( وامل�صاواة  العدل  وحركة   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�س  اإلى  اإ�صافًة  احلركتان،  وت�صاركت  وامَلركبات82.  والذخرية  الأ�صلحة  على  منتظم  ب�صكل 
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ال�صودان )SPLA( يف معارك جاو وِهْجِليج، باملواد التي مت ال�صتيلء عليها، وفقًا لقدرتها على نقلها، واعتمادًا على 
�حتياجاتها �لتكتيكية �ملحددة. وقال �لعديد ممن متت مقابلتهم، مبن فيهم بع�ش �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير 
ة الأ�صد؛  ال�صودان – �صمال )SPLM-N( املحبطني، اأن حركة العدل وامل�صاواة )JEM( غالبًا ما ح�صلت على ح�صّ
اإذ كانت وحداتها اأ�صرع يف جمع املخزون، واأف�صل جتهيزًا بامَلركبات لنقل الأ�صلحة التي يتم ال�صتيلء عليها فورًا 

من �خلطوط �لأمامية و�إلى �لقاعدة. 
لت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( الرتكيز على الذخرية والأ�صلحة �صغرية العيار التي تتيح لها اإطلق النار من  وف�صَّ
َمركبات متحّركة مثل البنادق الهجومية والر�صا�صات وقاذفات RPG. وح�صلت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
اللارتدادية وذخريتها  والبنادق  الهاون  العيار مثل مدافع  املعدات متو�صطة  )SPLM-N( على معظم  �صمال   –
واملركبات املدّرعة، مبا يف ذلك الدبابات، واإلى حّد اأقل، ناقلت اجلنود املدّرعة والألغام الأر�صية. وهذه الأ�صلحة 
ل ُتلئم التكتيكات املتنقلة حلركة العدل وامل�صاواة JEM(8٣(. وقال اأحد القادة ال�صيا�صيني للحركة ال�صعبية لتحرير 
اأن هناك  اإذ  اإن قواته كانت ناجحة جدًا يف ال�صتيلء على املركبات والأ�صلحة؛   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان 
مناف�صة بني قادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( »الذاهبني للقتال لتحطيم الأرقام« مع 

.)Tubiana, 2012( مناف�صيهم
يتم  التي  املعّدات  وكانت  احلديثة،  الأ�صلحة  من  خمزوٍن  على  فاعل  ب�صكل  التمرد  حركات  من  اأيٌّ  حتافظ  ومل 
ال�صتيلء عليها ُتنقل مبا�صرة اإلى وحدات اجلبهات الأمامية. ونتيجة لذلك، ي�صتطيع هذا التقرير تقدمي تقديرات 
دة من م�صادر خمتلفة، حول كميات  تقريبية، بناًء على التفتي�س الفعلّي املبا�صر ملخزونات ال�صلح واملعلومات املوؤكَّ

.)SAF(84 املواد الع�صكرية التي مت ال�صتيلء عليها من القوات امل�صلحة ال�صودانية
)SPLM- وباأْخذ هذا الأمر بعني العتبار، فهناك دليل قوّي ي�صري اإلى اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان ـ �صمال
 )SAF( قد ا�صتولت على كميات �صخمة من معدات القوات امل�صلحة ال�صودانية )JEM(85 وحركة العدل وامل�صاواة N(

مبا يف ذلك:

• اآلف الطلقات من الذخرية من عيار 7.62×٣9 ملم و54R×7.62 ملم و12.7×1٠8 ملم و14.5×114 	
ملم؛ و

• ما بني 8٠ اإلى 1٣٠ مركبة دفع رباعي؛ و	
• ما بني 2٠ اإلى 5٠ �صاحنة؛ و	
• على الأقل قاذفتي قنابل من نوع QLZ-87 ATL من عيار ٣5 ملم مع ذخريتها )DFS87-HE امل�صادة للأفراد 	

وDFJ87 اخلارقة للدروع(؛ و
• قاذفات قنابل من نوع AGS-17 من عيار ٣5 ملم؛ و	
• ع�صرات البنادق اللارتدادية )من نوع SPG-9 من عيار 57 ملم وB-10 من عيار 82 ملم(؛ و	
• ع�صرات ذخرية من نوع BK-881M؛ و	
• عدة ع�صرات من قاذفات و�صواريخ RPG-9 وRPG-7؛ و 	
• عدة ع�صرات من الر�صا�صات )PK ودو�صكا وKRV(؛ والبنادق الهجومية من نوع AKM؛ و 	
• ع�صرات من اأنابيب مدافع الهاون )82 ملم و12٠ ملم( واأكرث من 1٠٠ وحدة من ذخرية الهاون )6٠ ملم و81 	

ملم و82 ملم و12٠ ملم(؛ و
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• )مت 	  BTR نوع  من  مدّرعتان  جنود  نقل  مركبتا 
ال�صتيلء عليها من قبل احلركة ال�صعبية لتحرير 

ال�صودان – �صمال )SPLM-N((؛86 و
• الأقل وذخرية دبابات من 	 87T-55 على  6 دبابات 

عيار 122 ملم )مت ال�صتيلء عليها من قبل احلركة 
 ،))SPLM-N( ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال
مما وّفر للمجموعة بحلول دي�صمرب/ كانون الأول 

2٠12، 12 دبابة يف جنوب ُكرُدفان؛ و
• على الأقل 5٠ لغم م�صاد للأفراد من نوع MK-4؛ و	
• و	  T-72 نوع  )من  للدبابات  م�صادة  األغام  عدة 

.)GLD-215

ال�صودان  )SPLA(يف  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�س  وا�صتغّل 
على   2٠12 ني�صان  اأبريل/  يف  انت�صاَره  ال�صودان  جنوب 
املوجودة   )SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  وحدات 
حلماية املرافق النفطية يف ِهْجِليج، لل�صتيلء على املواد 
غري  كميات  املزاعم،  ح�صب  ت�صّمنت،  التي  الع�صكرية، 
معروفة من الذخرية واأ�صلحة املدفعية؛ وعددًا كبريًا من 
ومركبات  الع�صكرية  ال�صاحنات  ذلك  يف  مبا  املركبات، 

الدفع الرباعي 88.

الأ�شلحة والذخرية التي مت مالحظتها 
كانت الأ�صلحة التي متت ملحظتها يف جنوب ُكرُدفان، 
 )SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القواُت  ُتعترب  والتي 
خفيفة  واأ�صلحة  �صغريًة  اأ�صلحًة  الأ�صلي،  م�صدَرها 
قدمية �صوفييتية ال�صنع مع ذخريتها89، وغالبيتها قادمة 
قليل  عدد  اإلى  اإ�صافًة  واأوكرانيا9٠.  ورو�صيا  بلغاريا  من 
من  الهاون  قنابل  ذلك  يف  مبا  الإيرانية،  الأ�صلحة  من 

عيار 6٠ ملم و81 ملم )انظر ال�صور املقابلة(.
فقد �أظهر �لبحُث �مليد�ين �أنظمَة مد�فع هاون �شود�نية 91 
م�صنوعة اأخريًا، مبا يف ذلك ذخرية للأ�صلحة ال�صغرية. 
ومتت اأي�صًا ملحظة اأ�صلحة �صينية حديثة ن�صبيًا، مبا يف 
 QLZ-87 ذلك ذخرية �صغرية العيار، واأنظمة قاذفات 
Weishi طويلة املدى  اأدناه(، و�صواريخ  )قنابل الهاون من عيار 6٠ ملم و81 ملم مع علمات فار�صية، مما يوحي )انظر ال�صور 

 May 2012. © ،باأنها اإيرانية ال�صنع، مت ملحظها يف جنوب ُكرُدفان
)Claudio Gramizzi
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من عيار ٣٠2 ملم لأنظمة اإطلق ال�صواريخ املتعددة، والتي احتوت على بطارية �صواريخ من نوع FG-42 مع دا�صر 
اأنه »قد مت  الع�صكريني يف اخلرطوم  اأحد املراقبني  الفولذية. وقال  بالكرات  HTPB متطّور وراأ�س حربي مملوء 

نقلها اإلى جنوب ُكرُدفان بعد بداية احلرب يف يونيو/ حزيران 2٠11«92. وحتى اإذا بدا اأن هذه ال�صواريخ قد اأَوقَعت 
عددًا حمدودًا من ال�صحايا9٣، فمن الوا�صح اأّن احلجم واملدى يرتكان تاأثريًا نف�صيًا هامًا على ال�صكان املدنيني، 

.)SPLM-N(94 واإلى حد ما، على مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال
َعت قبل عقد من الزمان على الأرجح، فاإن بع�س املواد التي لوحظت يف املخزون الذي مّت ال�صتيلء  نِّ وبرغم اأنها �صُ
الأ�صلية،  البل�صتيكية  باأغطيتها  ملفوفة  تزال  ل  عليه 
ودا�صرات   PG7L و   PG7M �صواريخ  ذلك  يف  مبا 
 1987 عامي  بني  بلغاريا  يف  َعت  نِّ �صُ والتي   ،PG7PM

و1997 95، ور�صا�صات من نوع PK. ويوؤّكد وجوُد اأ�صلحٍة 
جديدٍة ومغّلفة الإفاداِت التي اأدلى بها �صهود مزعومون 
ق الأ�صلحة التي ت�صيطر عليها القوات امل�صلحة  على تدفُّ
جنوب  اإلى  بالفعل،  واملتوفرة   ،)SAF( ال�صودانية 
التي  والإمدادات  ال�صراع،  اأيام  اأوائل  يف  ُكرُدفان 

تقّدمها اخلرطوم اإلى امليلي�صيات املوالية لها.
– �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  وا�صتولت احلركة 
الذخرية  من  كبرية  كميات  على  اأي�صًا   )SPLM-N(

احلديثة؛ �صغرية ومتو�صطة العيار، من القوات امل�صلحة 
ال�صفحة  يف  ال�صور  تبنيِّ  وكما   .)SAF(96 ال�صودانية 
54R×7.62 ملم، وطلقات  فاإّن ذخرية من عيار   ،٣7
108×12.7 ملم، وقنابل من عيار ٣5 ملم،  من عيار 
حتمل علمات من�صجمة مع املواد �صينية ال�صنع التي 
عت ما بني عامي 2٠٠5 و2٠1٠، واملذكورة اأي�صًا يف  نِّ �صُ

التقارير الأخرية حول دارفور97.
َمَنح  للمركبات،  الإ�صرتاتيجية  الأهمية  اإلى  وبالنظر 
اهتمامًا  التقرير  هذا  لغايات  اأُجري  الذي  التفتي�ُس 
خا�صًا بامَلركبات التي مت ال�صتيلء عليها- والتي كانت 
وكيا  كروز  لند  تويوتا  مركبات  من  العظمى  غالبيتها 
وهي  جياد،  �صاحنات  �صّمت  و�صاحنات   -KM450 )قاذفات قنابل من نوع QLZ-87 مت ملحظتها يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ 

)Claudio Gramizzi © 2٠12 اأيار
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)ذخرية من عيار 45R×7.62 ملم و12.7×1٠8 ملم وقنابل من نوع 
DFS87 و DFJ87 مت ملحظتها يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12 © 

)Claudio Gramizzi
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نع، ومركبات دفع رباعي م�صتعملة من نوع 461، و�صاحنات ع�صكرية �صدا�صية الدفع من نوع  �صاحنات �صودانية ال�صّ

د �لبحث قدرة �حلكومة على تاأمني �لأ�شاطيل �لكبرية من مركبات لند كروز لوكالتها  KAT1 G1 MAN98. و�أكرّ

الأمنية، مبا يف ذلك القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(، من خلل قنوات التوزيع اخلا�صة يف دول اخلليج. وقد مت 

ت�صليم املركبات الع�صر التي قام م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية بالتفتي�س عليها يف جنوب ُكرُدفان يف مايو/ اأيار 

2٠1٠- والتي مت ال�صتيلء عليها وت�صغيلها ِمن ِقَبل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(- اإلى 

 – اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  اأوا�صط عام 2٠1٠ وطوال عام 2٠11. وتكمن املفارقة يف  ال�صودان منذ 

�صمال )SPLM-N( قامت ب�صراء مركبات لند كروزر ذاتها من التاجر ذاته يف ُعمان99.

بعد  مايو/اأيار 2٠12  ُكرُدفان يف  �صوهدت يف جنوب  والتي  ال�صنع،  اأملانية  الع�صكرية   MAN �صحنات  �صحن  ومت 

يونيو/   26 بلجيكا يف  اأنتويرب يف  من  بورت�صودان،  اإلى   ،)SAF( ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  من  عليها  ال�صتيلء 

الأول  ت�صرين  اأكتوبر/   27 يف  هولندا  يف  اأم�صرتدام  ومن   ،)461 نوع  من  رباعي  دفع  )مركبات   2٠1٠ حزيران 

 Verwertungsgesellschaft des 1٠٠. ومت �صراء هذه املركبات من �صركة)KAT1 G1 6×6 2٠11 )من نوع

التابع  املخزون  فائ�س  بيع  عمليات  تدير  الأملانية  املالية  لوزارة  تابعة  ائتمان  �صركة  وهي   ،Bundes )VEBEG(

 .Van Vliet Trucks Holland BV للجي�س الحتادي1٠1، من خلل �صركة خا�صة م�صّجلة يف هولندا، وهي �صركة

 Van Vliet وهي �صركة تابعة ل�صركة( Van Vliet Handelsonderneming BV ووفقًا للمعلومات من �صركة

مع  الأبي�س،  باللون  دهنها  واإعادة  ال�صاحنات،  ت�صدير  فقد مت  الهولندية،  وال�صلطات   )Trucks Holland BV

اإزالة بع�س ال�صمات الع�صكرية اخلا�صة1٠2. وكانت ال�صركة الناقلة لكل عمليتي النقل هي �صركة �صودانية م�صّجلة 

اأنه من امل�صتحيل حتديد هوية مالكي  Concept Development Co. Ltd. ورغم  يف اخلرطوم با�صم �صركة 

اأعطته ال�صركة للم�صّدرين هو ذاته عنوان �صركة جياد  اأّن العنوان الذي  التاأكيد  ال�صركة، فاإن املوؤلَفني ميكنهما 

عليها  ت�صيطر  والتي  القاب�صة-  جياد  �صركة  من  جزءًا  الأرجح  على  ُتعترب  التي  املحدودة-  وال�صتثمار  للخدمات 

حكومة ال�صودان )GoS( مبا�صرة1٠٣.

بالرغم من احلاجة اإلى املزيد من التحقيقات لتحديد هوية َمن ينقل هذه امَلركبات بعد و�صولها اإلى بورت�صودان، 

املتمّردين.  اأيدي  يف  اأ�صبحت  قليل،  بوقت  ذلك  وبعد  ُكرُدفان،  جنوب  يف  �صريعًا  ُن�ِصَرت  قد  اأنها  البيانات  ُتظهر 

)غري  اإ�صرتاتيجية  غري  مواد  »امَلركبات  باأن  جة  متحجِّ بالت�صدير،  ترخي�س  على  امل�صّدرة  ال�صركة  حت�صل  ومل 

ع�صكرية(« واأن »ترخي�س الت�صدير لي�س مطلوبًا«1٠4. لكن بالن�شبة للمكتب �لفدر�يل �لأملاين لالقت�شاد و�لرقابة 

تلك  ت�صدير  اأو  ونقل  الع�صكري«1٠5  لل�صتخدام  »ُم�صّممة خ�صي�صًا  ال�صاحنات  فاإّن   ،  )BAFA( ال�صادرات  على 

ع�صكرية  �صمات  واإزالة  دهنها  »اإعادة  بعد  حتى  الأجنبية،  التجارة  للوائح  وفقًا  ترخي�س،  اإلى  يحتاج  املركبات 
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اأنه  اعتربت  الإ�صرتاتيجية  واملواد  ال�صادرات  على  الرقابة  عن  امل�صوؤولة  الهولندية  ال�ّصلطات  اأن  غري  معينة«1٠6. 

»لي�س هناك حاجة للرتخي�س«1٠7؛ اإذ اأن »املركبات من هذا النوع ل ُت�صنَّف على اأنها �صمن بند ML6 كما هو وارد 

يف القائمة الع�صكرية امل�صرتكة للحتاد الأوروبي«1٠8.
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ال�صتخدام املزعوم للأ�صلحة الع�صوائية من قبل القوات . 5
)SAF( امل�صلحة ال�صودانية

ُتوِحي عمليات التفتي�س امليدانية؛ والإفادات التي ُجِمَعت خلل الن�صف الأول من عام 2٠12، اأن القوات امل�صلحة 

ال�صودانية )SAF( ا�صتخدمت عددًا من الأ�صلحة الع�صوائية خلل العمليات الع�صكرية يف جنوب ُكرُدفان واملناطق 
ل �نتهاكًا للقانون �لإن�شاين  �حلدودية لولية �لوحدة. و��شتخد�م هذه �لأ�شلحة، وحتديدً� �شد �ملدنيني، ميكن �أن ي�شكرّ
ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح  م�صروع  د  حدَّ احلكومية،  القوات  من  عليها  ال�صتيلء  مت  التي  املواد  بني  ومن  الدويل. 
األغامًا اأر�صية م�صادة للأفراد والدبابات، اإ�صافة اإلى عبوة غري منفجرة من قنبلة عنقودية. وا�صتمع م�صروع م�صح 
الأ�صلحة ال�صغرية اإلى عدد من الإفادات حول ال�صتخدام املحتمل للذخرية الكيماوية على كل جانبي احلدود بني 

ال�صودان وجنوب ال�صودان، يف حني مت اإجراء مقابلت مع �صحايا القنابل الع�صوائية يف جنوب ُكرُدفان.

)Jérôme Tubiana and Claudio Gramizzi © 2٠12. مت ملحظتها يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار MK-4 األغام اأر�صية من نوع(
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الألغام الأر�شية امل�شادة لالأفراد والدبابات109

اأثناء تفتي�س خمازن املعّدات الع�صكرية التي مت ال�صتيلء عليها من تر�صانة القوات امل�صلحة ال�صودانية  )SAF(يف 
اأيار 2٠12، لحظ م�صروع الأ�صلحة ال�صغرية �صحنتني متطابقتني من الألغام الأر�صية  جنوب ُكرُدفان يف مايو/ 
اإيرانية ال�صنع ذات  األغام  بالرقم 4(، وهي  اأي�صًا  MK-4 )املعروف  نوع  اأنهما من  دتا على  ُحدِّ امل�صادة للأفراد 
غلف بل�صتيكي، وتعمل بال�صغط )انظر ال�صور يف ال�صفحة 4٠(11٠. ويف حني ُيعتقد اأن ال�صحنة الأولى قد مت 
�ل�شتيالء عليها خالل �لقتال يف تُروِجي يف فرب�ير/ �شباط 2٠12، فاإن التقارير تفيد اأن ال�صحنة الثانية قد ا�صتولت 
 )SAF( من حامية تابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية )SPLM-N( عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال

يف ِهْيَبان يف يونيو/ حزيران 2٠11. 
ومتت اأي�صًا ملحظة �صندوقني يحتويان على األغام م�صادة للدبابات من نوع T-72 AT )رقم ال�صحنة 81-6982-

٠6( ونوع GLD-215 مع علمات حتمل الأرقام 01-03. ومت ال�صتيلء على األغام T-72 ِمن ِقَبل احلركة ال�صعبية 
املزاعم  تفيد  حني  يف  للأفراد،  امل�صادة  الألغام  جانب  اإلى  تُروِجي،  يف   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير 
الوقت  املعركة يف جاو يف  )SAF( خلل  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اأُخذت من وحدات  قد   GLD-215 األغاَم  اأن 
�ل�شود�ين  با�شتخد�م �جلي�ش  تفيد  تقارير  يتم �حل�شول على  اأدناه(111. ويف حني مل  ال�صور  تقريبًا )انظر  ذاته 
وامليلي�صيات التابعة له لهذه الألغام يف جبال النُّْوَبة، فقد مت ال�صتيلء على األغام مماثلة ِمن ِقَبل اجلي�س ال�صعبي 
م�صح  م�صروع  تقارير  اأفادت  وكما  اجلنوبية.  املعار�صة  اجلماعات  من   )SPLM-S( جنوب   – ال�صودان  لتحرير 
الأ�صلحة ال�صغرية �صابقًا، فاإّن األغام T-72 AT، املطابقة لتلك التي �ُصوهدت يف جنوب ُكرُدفان وحتمل رقم ال�صحنة 
ذاته، قد ُزرَعت ِمن ِقَبل جي�س حترير جنوب ال�صودان )SSLA( حول َمُيوم يف ولية الوحدة يف 29 اأكتوبر/ ت�صرين 
الأول Small Arms Survey, 2012b( 2٠11(. ويف مار�س/ اآذار 2٠11، مت ال�صتيلء على بع�س الع�صرات من 
األغام GLD-215 ِمن ِقَبل قوات اجلي�س الدميقراطي جلنوب ال�صودان، الذي َيدين بالولء جلورج اأتور، يف ولية 
ُجْوْنقلي112. ويف وقت كتابة هذا التقرير، مل ي�صتطع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية حتديد ما اإذا كانت احلركة 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( تنوي تدمري الألغام امل�صادة للأفراد.

Jérôme Tubiana and Claudio Gramizzi © 2٠12 األغام اأر�صية م�صادة للدبابات متت ملحظتها يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار
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غري اأّن اأحد اأفراد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( الذين متت مقابلتهم قال اإّن املجموعة 

نت  اأعادت ا�صتخدام لغم اأر�صّي مت ال�صتيلء عليه من القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(، م�صريًا اإلى حادثة ت�صمَّ

»عايل  ميد�ينرّ  �أمٌر  ر  وحذَّ التي�س11٣.  يف  طّيارة  كايف  النوبي  الع�صكري  الزعيم  قاده  موكب  �صمن  واحدة  �صيارة 

ال�صرية« من هجوم للقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( على �صرقي كاُدْقِلي واأم ُدْوِرين، اأ�صدرته قيادة الفرقة 14 

بتاريخ 14 نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠11، من اأن »العدو« �صي�صتخدم الألغام الأر�صية114. 

القنابل العنقودية115

دت على اأنها من نوع M20G، واأنها قد اأُْطِلَقت من مدفع هاون عيار 1٠7 ملم، يف  لوحظت عبوة غري منفجرة، ُحدِّ

تُروِجي يف 2٠ مايو/ اأيار 2٠12 )�نظر �ل�شور �أدناه(. ووفقًا لأقو�ل �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – 

�صمال )SPLM-N( امل�صوؤولني عن الوحدة املنت�صرة يف هذه املحلية، فقد َعرَث على العبوة اأطفاٌل يلعبون يف �صواحي 

البلدة قبل عدة اأيام من زيارة م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية. 

وقال �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( امل�صوؤولون عن املعدات الع�صكرية يف املنطقة 

اأنه قد مت �صابقًا حتديد قنابل عنقودية اأخرى مل تنفجر وعبوات من نوع خمتلف- رمبا تكون من نوع DPICM الفئة 

81 �صينية ال�صنع- ومّت تدمريها بعد اإطلقها يف تُروِجي يف 29 فرب�ير/ �شباط 2٠12. وتوؤّكد هذه الإفادات، التي 

اأبريل/  يف  تداولها  مت  التي  الأخرى  التقارير  تعّززها 

القنابل  ا�صتخدام   ،117  2٠12 اأيار  ومايو/  ني�صان116 

العنقودية ِمن ِقَبل القوات اجلوية ال�صودانية على جبال 

النُّْوَبة، بالرغم من اإنكار اخلرطوم الر�صمي118.

القنابل احلارقة 

على  اأي�صًا  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح  م�صروع  وثَّق 
امل�صلحة  القوات  ل�صتخدام  خمتلفتني  حادثتني  الأقل 
خلل  من  احلارقة  للقنابل   )SAF( ال�صودانية 
اآذار  مار�س/   6 ويف  لل�صحايا.  املبا�صرة  الإفادات 
من  �لأقل  على  حارقتني  قنبلتني  �إ�شقاط  مت   ،2٠12
ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  تابعة  اأنتونوف  طائرة 
)SAF( على مواقع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

)SPLM-N( يف جاو. – �صمال   ©  2٠12 اأيار  مايو/  ُكرُدفان،  جنوب  يف  ملحظتها  مت   M20G عبوة 
Claudio Gramizzi



حرب جديدة واأعداء قدامى بقلم غراميزي وتوبيانا   4٣

واأ�صفر هذا عن مقتل ع�صكري وحْرق اثنني اآخرين حروقًا �صديدة اقت�صت معاجلتهما يف امل�صت�صفى. ووفقًا لأقوال 

اأحد ال�صحايا، فاإّن انفجار القنبلة مل يكن عاديًا؛ لأنها »مل تنفجر وح�صب، بل وحرقت الهواء املحيط، كما لو اأنها 

ا�صطرمت يف ع�صب جاف، رغم عدم وجود ع�صب على الأر�س«119. 

اإلقاء  ومت  م�صابهة.  اإفادًة   ،2٠12 ني�صان  اأبريل/   28 يف  ليلى  اأبو  حملية  يف  اأخرى  جوية  لهجمة  �صحية  مت  وقدَّ

قنبلة »ت�صبه الطبل« على القرية، نتجت عنها موجة من »النار واحلرارة«، وت�صبَّبت بوفاة امراأة، وطفل عمره 4 

اأخرى؛ وطفل عمره 1٠ �صنوات، بحروق �صديدة12٠.  اأ�صيبت امراأة  اآخر عمره 18 �صهرًا، يف حني  �صنوات، وطفل 

اأم  اإذا كانت القنابل امل�صتخدمة �صناعية  اأنهم مل يتمكنوا من حتديد ما  وقال امل�صِعفون الذي عاجلوا امل�صابني 

احرتاق  عن  الناجتة  بالبقع  �صبيهة  احلروق  حول  اأرجوانية  »بقع  عليهم  كانت  ال�صحايا  اإن  قالوا  لكنهم  يدوية، 

الوقود النّفاث« واأن احلروق »بكل تاأكيد ناجتة عن احرتاٍق عايل احلرارة يوؤّثر على عدة طبقات من اجللد، ويرتك 

اإ�صابات �صديدة اجلفاف ي�صعب جدًا �صفاوؤها«121.

التقارير غري املوؤّكدة عن ا�شتخدام الأ�شلحة الكيماوية122

الذين  ال�صودان  جنوب  وجي�س   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  جنود  من  العديد  اأفاد 

�صاركوا يف املواجهات املبا�صرة �صد القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(، يف َتُلْوِدي وِهْجِليج على التوايل، يف اأبريل/ 

التي  القنابل  اأبخرة  ل�صتن�صاق  نتيجًة  الوفاة  اإلى  الأحيان  بع�س  يف  ت  اأدَّ م  ت�صمُّ حالت  وجود  عن   ،2٠12 ني�صان 

د الأطباء الذين عاجلوا اأكرث من 4٠ جنديًا اأ�صيبوا خلل هذه  تطلقها القوات امل�صلحة ال�صودانية SAF(12٣(. واأكَّ

املعارك طبيعة هذه الإ�صابات. وبالرغم من عدم قدرتهم على اإجراء فحو�صات �صاملة، فقد قالوا اإن الأعرا�س 

م ع�صوي ف�صفوري124. على الأرجح ناجتة عن ت�صمُّ

وقال �شباط وجنود �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( اأن الذخرية امل�صوؤولة عما حدث اأُطِلقت 

من قاذفة قنابل من نوع QLZ-87 عيار ٣5 ملم، مثل القاذفات الظاهرة يف ال�صورة املوجودة يف ال�صفحة ٣6 125. 

ويف وقت كتابة هذا التقرير، مل يكن من املمكن حتديد ما اإذا كانت الذخرية التي ا�صتولت عليها احلركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، والتي ُيزعم اأنها امل�صوؤولة عن هذه الأعرا�س، معروفة باأنها تت�صّبب بهذه 

الأ�صلحة  م�صح  م�صروع  عنها  فّت�س  التي  القنابل  وقاذفاِت  القنابَل  للآلت  ال�صينيُة  الأكادمييُة  وو�صفت  الآثار. 

.)Yang et al., 2010( ال�صغرية يف مايو/ اأيار 2٠12 باأنها م�صادة للأفراد وخارقة للدروع
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ال�صراع بني ال�صم�ل واجلنوب على طول حدود ولية جنوب . 6
ُكرُدف�ن مع ولية الوحدة

التابعة  الوحدة  ُكرُدفان وولية  الأرا�صي احلدودية بني جنوب  ُكرُدفان، مل تكن  ا�صتئناف احلرب يف جنوب  منذ 
ال�صعبية  احلركة  )متمردو   )SRF( ال�صودانية  الثورية  واجلبهة  اخلرطوم  بني  للحرب  م�صرحًا  ال�صودان  جلنوب 
لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وحركة العدل وامل�صاواة )JEM(( وح�صب، بل وم�صرحًا للمواجهات املبا�صرة 
ف طريان اخلرطوم ولية الوحدة. وال�صبب  بني ال�صودان وجنوب ال�صودان. وقد عرَب كل اجلي�صني احلدود، وَق�صَ
يف هذه احلرب هو اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ت�صيطر على جزء من احلدود، واأن 
قوات اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( ت�صتطيع عبورها والعثور على ملجاأ اآمن يف ولية الوحدة، مبا يف ذلك يف 
خميم ِيْيدا للجئني، بف�صل العلقات العميقة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( مع اإخوانهم 
ال�صابقني يف ال�صلح ممن اأ�صبحوا يف موقع ال�صلطة يف جوبا. غري اأن هناك عوامل اأخرى تلعب َدورًا يف هذا الأمر، 
ى  ومنها حقيقة اأن بع�س املناطق من هذا اجلزء من احلدود، وحتديدًا جاو، ُتعترب مناطَق متناَزعًا عليها، وقد اأدَّ
ت�صاعد احلرب اإلى طرح ُجْوَبا مطالب جديدة يف الأجزاء اجلنوبية مما ُيعرف حاليًا بجنوب ُكرُدفان، ناهيك عن 
منطقة �أْبِيي يف �جلنوب �لغربي من �لولية. و�إحدى �ملناطق �لتي متت �ملطالبة بها منطقة ِهْجِليج- بانثو، حيث 
عمل اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اإلى جانب حركة العدل وامل�صاواة )JEM(، رغم اأن كًل منهما كان 

له اأجندة م�صتقلة. 

الق�شف على طول احلدود وعربها

القوات اجلوية  باتت  باعتبارها مدنية126،  لة  امل�صجَّ اأنتيونوف  الع�صكرية وطائرات  الطائرات  ا�صتخدام  من خلل 
ال�صودانية �صالعًة على نحٍو مبا�صر يف جنوب ُكرُدفان، ويف تو�ّصع القتال على طول احلدود مع جنوب ال�صودان. ومنذ 
املراحل الأولى للقتال يف جنوب ُكرُدفان، فاإّن عمليات توغل القوات اجلوية ال�صودانية يف املجال اجلوي جلنوب 
رت ب�صكل منتظم يف ولية الوحدة، وحتديدًا فوق جاو واملناطق احلدودية يف َفاْرَياْنق وَمُيوم وَرَبُكونا.  ال�صودان تكرَّ
الهجمات اجلوية غالبًا  امل�صتخدمة يف دارفور127. ومتت  تكتيكاتها  للهجمات اجلوية  ا�صتخدام اخلرطوم  ويعك�س 
�صة للنقل التي تعمل كقاذفات، وطائرات �صوخوي SU-25، وطائرات MiG املقاتلة128.  بطائرات اأنتيونوف املخ�صّ
ويف مطلع عام 2٠12، ا�صتخدمت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( طائرة بدون طيار يف كاُدْقِلي لإجراء ا�صتطلع 
التابعة  لواحدة لحظتها جلنة اخلرباء  بدون طيار مطابقة  الطائرة  وكانت  ال�صودان.  النُّْوَبة وجنوب  على جبال 
للأمم املتحدة حول ال�صودان يف دارفور يف عام 2٠٠8 129، ومت جتميعها ِمن ِقَبل �صركة ت�صنيع الطائرات الإيرانية 
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يف عام 2٠٠6 1٣٠، ومت ت�صنيع قطع املحرك ِمن ِقَبل �صركة تولو�صون يف اإيرلندا، وبدا اأنه مت ت�صنيع اأجهزة ت�صجيل 

الفيديو يف اململكة املتحدة. وقام مقاتلو حركة العدل وامل�صاواة )JEM( باإ�شقاط �لطائرة بدون طيار يف جاو يف 1٣ 

مار�س/ اآذار 2٠12 1٣1.

واأّكدت م�صاهدات بقايا القنابل و�صواريخ جو- اأر�س التي مت اإطلقها على ولية الوحدة، بالرغم من الكم املحدود 

من الأدلة، ا�صتخدام القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف ولية الوحدة وجنوب ُكرُدفان معّداٍت وذخريًة مطابقة 

S-8 من عيار 8٠ ملم )من نوع  ملا مت ا�صتخدامه �صابقًا يف دارفور وبحر الغزال. و�صملت هذه املعدات �صواريخ 

 FAB وب�صكل رئي�صي من نوع( اأر�س- جو غري موّجهة، وقنابل للأغرا�س العامة S-5SB و�صواريخ ،)KO و DM

وتعديلتها(، والقنابل امل�صّنعة من �صناديق مليئة باملتفجرات وال�صظايا واأجهزة التفجري البدائية املاأخوذة من 

.RPG1٣2 مدافع الهاون اأو �صاعقات قاذفات

وم�صتِغلًة افتقار جنوب ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( لأنظمة الدفاع امل�صادة 

للطائرات، عملت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( فوق جنوب ُكرُدفان وولية الوحدة ب�صكل منتظم، بالرغم من 

اأن حّدة الهجمات، ونطاق العمليات، والتداعيات على ال�صكان املحليني يف جبال النُّْوَبة، بَدت اأكرث اأهمية؛ مقارنًة 

بالأهداف يف جنوب ال�صودان. 

اأقل  كانت  الوحدة  ولية  فوق  اجلوية  الهجمات  فاإّن  �صائعة،  ُكرُدفان  جنوب  يف  اجلوية  العمليات  كانت  حني  ويف 

حدًة وانتظامًا، وو�صلت اإلى قمتها يف مار�س/ اآذار- اأبريل/ ني�صان 2٠12 1٣٣. و�صّنت القوات امل�صلحة ال�صودانية 

)SAF( حتديدًا يف الفرتة من 15 اإلى 2٣ اأبريل/ ني�صان، عدة هجمات جوية على رَبُكوَنا وباْنِتُيو اللتني تقع على 

بعد ع�صرات الكيلومرتات داخل ولية الوحدة. وبالنظر اإلى وجود قوات جنوب ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير 

ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف املناطق اجلنوبية، فمن ال�صعب تاأكيد ما اإذا كانت العمليات اجلوية ال�صابقة 

د اأهدافًا يف جنوب ال�صودان. غري اأن الق�صف املتكّرر ملناطق حمددة واإ�صرتاتيجية يف عا�صمة  ت�صتهدف ب�صكل متعمَّ

دة �صد الفرقة الرابعة التابعة جلنوب  ولية الوحدة، وحتديدًا اجل�صور وحقول النفط، ي�صّكل اأعماًل عدوانية متعمَّ

ال�صودان وحكومة جوبا. 

وكما كان احلال يف دارفور، اإذا كان للقدرات الع�صكرية اجلوية اأن تعطي ميزة وا�صحة لل�صودان يف معاركه �صد 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وحلفائها اجلنوبيني، فاإنها مل تكن موؤثرة متامًا. ومل تكن 

يف  الت�صكيك  اإلى  يدعو  مما  اخل�صو�س1٣4،  وجه  على  دقيقة  الوحدة  وولية  ُكرُدفان  جنوب  يف  اجلوية  الهجمات 

قه من ناحية �لتقنية و�ملعد�ت. غري �أن توزيع �لقدر�ت �جلوية �ل�شود�نية  قدر�ت �جلي�ش �ل�شود�ين على ��شتغالل تفورّ

وانقطاع  الغذائي  الأمن  انعدام  اإلى  اأّدت  اجلوية  الهجمات  اإن  منهم  العديد  قال  اإذ  ال�صكان؛  على  اأثر  له  كان 
اإلى  اأنتونوف تهدف  فاإّن طائرات  لأقوال مراقب ع�صكري من اخلرطوم،  ووفقًا  والنزوح1٣5.  الأ�صا�صية  اخلدمات 
حتقيق اأهداف نف�صية، وهذا هو ال�صبب وراء طلعاتها ال�صتطلعية دون �صّن اأي هجمات جوية. وهي ت�صتهدف على 
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وجه اخل�صو�س جنوب جبال النُّْوَبة؛ لرغبتها يف دفع املدنيني نحو ال�صمال، اإلى مناطق احلكومة، بدًل من جنوب 
النُّْوَبة �َصَمح للحكومة  ال�صودان1٣6. وكما كان الأمر يف دارفور، فاإّن ال�صتخدام املكّثف للقدرات اجلوية يف جبال 
 )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  عزل  يعني  مما  رة«  املحرَّ »املناطق  نحو  النا�س  بدفع 

عن قادة دعمها ال�صعبي.
مناطق  على  قنبلة  اإلقاء حوايل 1.7٠٠  مّت  فقد   ،)SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  وفقًا 
وو�صل   ،2٠12 �لثاين  ت�شرين  ونوفمرب/   2٠11 حزيران  يونيو/  بني  ما  الفرتة  يف  ُكرُدفان،  جنوب  يف  املتمردين 
الأمر اإلى ذروته باإلقاء 4٠5 قنابل يف نوفمرب/ ت�شرين �لثاين1٣7. وح�صب البيانات الواردة من املركز اجلراحي يف 
املناطق التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان يف الفرتة ما 
بني يونيو/ حزيران 2٠11 و14 مايو/ اأيار 2٠12، فاإّن 1٠1 �صخ�صًا، من اأ�صل 88٣ مري�صًا، متت معاجلتهم من 
اإ�صابات ناجمة عن الهجمات اجلوية.1٣8 وخلل موجة هجمات القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف ولية الوحدة 
ومنطقة ِهْجِليج يف الفرتة ما بني اأواخر مار�س/ اآذار واأواخر اأبريل/ ني�صان 2٠12، فاإنرّ �مل�شت�شفى �ملدين يف باْنِتُيو 
ل وفاة 2٠ مدنيًا وعالج 79 �صخ�صًا، مبا يف ذلك عددًا قليًل من اجلنود الذين مل ي�صتطيعوا احل�صول على  �صجَّ

العلج يف امل�صت�صفى الع�صكري1٣9.

)GoSS( دور حكومة جنوب ال�شودان

بالرغم من �لختالفات من حيث �لأهد�ف و�لثقافات و�لفتقار �لعر�شيرّ �إلى �لثقة، فقد ظلرّت �لرو�بط �لآيديولوجية 
والتاريخية بني احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وجي�س جنوب ال�صودان قوية. وينطبق الأمر 
التي  )SPLM-N( واحلكومة اجلديدة يف جوبا،  – �صمال  ال�صودان  ال�صعبية لتحرير  نف�صه على �صيا�صّيي احلركة 
ينحدر اأع�صاوؤها ب�صكل كبري من اجلي�س، برغم بع�س اخللفات بني �صيا�صّيي جنوب ال�صودان حول الو�صع الواجب 
تبّنيه بالن�صبة للمتمردين. وبالرغم من حماولة بع�س اللعبني املتنّفذين يف ُجْوَبا قطع هذه ال�صلت ل�صرت�صاء 
اخلرطوم، حاَفَظ عديدون على الروابط لأ�صباب اأخلقية و�صيا�صية. و�صملت الأ�صباب ال�صيا�صية حتديدًا �صباطًا 
ع�صكريني و�صيا�صيني من الوليات املحاذية لل�صودان، اإلى جانب الأفراد املنحدرين من اأْبِيي، والذين يعتقدون اأن 
دعم املتمردين قد ُي�صعف َمطالب اخلرطوم يف اأْبِيي. وهم يعتقدون اأي�صًا اأن التمرد يحّول اأنظار القوات امل�صلحة 
ال�صودانية )SAF( بعيدًا عن اأْبِيي واملناطق احلدودية املتنازع عليها، ويف الوقت نف�صه يوّحد املوارد القت�صادية14٠. 
مببداأ  اآمنوا  الذين  اأولئك   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  الآخرون  الداعمون  وي�صمل 
د املخاوف من معار�صة  قرنق الوحدوي والذين مل يتخّلوا عن فكرة »ال�صودان اجلديد«. وبعد ال�صتقلل، ومع تبدُّ
�صمال   – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  املُوالية  ال�صغط  جماعات  اأ�صبحت  اجلديدة،  للدولة  اخلرطوم 

)SPLM-N( اأكرث نفوذًا يف جوبا.

وُتعترب الطريقة التي قاَتل بها املقاتلون من خمتلف املناطق والقبائل معًا خلل احلرب الأهلية عامًل اأ�صا�صيًا قويًا 
يف الروابط بني ُجْوَبا واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(. وكان العديد من املقاتلني النُّْوَبة 
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بعد  وحتى  الأهلية،  احلرب  وخلل  ال�صودان.  جنوب  يف  نا�صطني   )SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�س  يف 

 ،)SPLA( ن »ال�صمايل« الأكرب يف اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان اإعلن ال�صتقلل، فقد كان النُّْوَبة ُيعترَبون املكوِّ

من  اآلف  عدة  كان  املوؤقتة،  الفرتة  وخلل  دارفور141.  من  اأقل  وبدرجة  الأزرق،  النيل  جنوبي  من  اجلنود  َيليهم 

النُّْوَبة ل يزالون ي�صّكلون جزءًا من الفرق املتعددة مِلَا اأ�صبح يف ما بعد جي�س جنوب ال�صودان، وخ�صو�صًا يف غرب 

النُّْوَبة  اأواخر 2٠11، كان حوايل 1٠.٠٠٠ جندي، وحتديدًا من جبال  بحر الغزال142. وحتى بعد ال�صتقلل، يف 

ال�صودان  املتحدة يف جنوب  الأمم  لأرقام مهمة  وفقًا  ال�صودان،  يزال يخدمون يف جي�س جنوب  الأزرق، ل  والنيل 

UNMISS(14٣(. ووفقًا لأقوال �صابط يف اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( فاإّن جنود جنوب ُكرُدفان والنيل 

144. وكان قرار »فّك  اإلى مناطقهم فورًا بعد ال�صتفتاء يف يناير/ كانون الأول 2٠11  اأوامر بالعودة  الأزرق تلقوا 

 )SPLM-N( – �صمال  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  للحركة  �ل�شيا�شي  للمكتب  �جتماع مغلق  �تُِّخَذ يف  قد  �لرتباط« 

2٠11 145. غري اأن البع�س يف  )�شمرّ مالك عقار وعبد �لعزيز �حللو ويا�شر عرمان( يف ُجْوَبا يف فرب�ير/ �شباط 

اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( كان مرتددًا يف ترك بع�س اجلنود اجليدين يذهبون، وكان بع�س اجلنود 

ال�صماليني اأي�صًا مرتّددين يف الذهاب. 

عت ُجْوَبا تدريجيًا جنوَدها �ل�شماليني  وكانت عملية فكرّ �لرتباط بطيئة، لكنها ت�شارعت بعد �ل�شتقالل، عندما �شجَّ

على الن�صمام اإلى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(. ووفقًا ملا قاله عبد العزيز احللو: »لقد 

��شتغرق �لتنفيذ وقتًا طوياًل. وبد�أ فكرّ �لرتباط فعليًا يف �أكتوبر/ ت�شرين �لأول 2٠11. ومن حينها، عاد اآلف اجلنود 

النُّْوَبة يف اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اإلى جنوب ُكرُدفان بقرار من )رئي�س اأركان اجلي�س ال�صعبي 

لتحرير ال�صودان )SPLA(( جيم�س هوث. وعاد قرابة 8٠% من قوات اجلنود النُّْوَبة. وَمن مل يكونوا مهتّمني بالعودة 

ا�صطروا اإلى احل�صول على اجلن�صية اجلنوبية، وكان باإمكانهم البقاء يف اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان- جنوب 

)SPLA-S(«146. وكانت هذه �حلركة لفكرّ �لرتباط �شبياًل �إلى مو�جهة �لنتقاد�ت �ملحتملة من �خلرطوم و�ملجتمع 

الدويل لعدم ت�صريح اجلنود ال�صماليني يف وقت مبكر، ولكنها وّفرت اأي�صًا، بطريقة غري مبا�صرة، دعمًا يف �صورة 

.)SPLM-N(147 قوات جديدة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال

ويف الوقت نف�صه، كان هناك جنوبيون �صمن �صفوف الفرقة التا�صعة يف جنوب ُكرُدفان. ووفقًا ملا قاله عبد العزيز 

اإذ اأن  اأي�صًا بدت بطيئة؛  اأن هذه العملية  احللو، فقد غادر هوؤلء جنوب ُكرُدفان يف يوليو/ متوز 2٠11 148. غري 

جلنوب  اجلنوبيني  مغادرة  قرار  كان  »لقد  عقار.  مالك  اأقوال  ح�صب  مرتددين،  كانوا  وجوبا  اجلنوبيني  اجلنود 

ُكرُدفان والنيل الأزرق �صعبًا. ومل ترغب ُجْوَبا باتخاذ القرار؛ لأنه ميكن اأن يجعلها ت�صعر باأنها متهمة بخيانتنا«. 

لذلك يف اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠11، قمت اأنا وعبد العزيز احللو بجمع جميع اجلنود اجلنوبيني وطلبنا منهم 

الذهاب اإلى اجلنوب. لقد كان خيارًا �صيا�صيًا ولي�س ع�صكريًا؛ لأن هذا الأمر اأّدى من الناحية الع�صكرية اإلى قلة 
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يف القوات. ورف�س بع�س اجلنوبيني الذهاب اإل اإذا تلقوا اأمرًا من رئي�س الأركان يف جوبا. لذلك اأح�صرناهم اإلى 

جاو واملابان )يف ولية اأعايل النيل يف جنوب ال�صودان( اإلى اأن يتلّقوا الأمر الذي طلبوه. ثم مت دجمهم بعد ذلك يف 

الفرق املحلية )يف ولية الوحدة وولية اأعايل النيل(149.

ولي�س من الوا�صح ما اإذا قاتلت هذه القوات اجلنوبية يف جنوب ُكرُدفان يف الفرتة ما بني يونيو/ حزيران واأكتوبر/ 

ت�صرين الأول 2٠11. ويعتقد البع�س يف اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اأن اجلنوب مدين للقوات ال�صمالية 

التي قاتلت يف احلرب الأهلية. واأ�صبح هذا الأمر وا�صحًا عندما انتقد املجتمع الدويل ا�صتمرار ُجْوَبا يف دفع رواتب 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( بعد ال�صتقلل، على الأقل حتى �صبتمرب/ اأيلول- اأكتوبر/ 

ر  ت�صرين الأول 2٠11 ورمبا بعد ذلك. ووفقًا ل�شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N(، قرَّ

اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اأن قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يجب 

ب من  ووفقًا ملحلِّل غربي مقرَّ الرواتب15٠.  ي�صتمرون خللها يف احل�صول على  »انتقالية«  اأن يح�صلوا على فرتة 

حكومة جوبا، بدا اأن حوايل 1.5٠٠ جندي من النوبة، يف دي�صمرب/ كانون الأول 2٠11، ل يزالون على جدول رواتب 

اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اأو حكومة جنوب ال�صودان 151)GoSS(. وبحلول دي�صمرب/ كانون الأول 

2٠12، كانت �لفرتة »�لنتقالية« ل تز�ل م�شتمرة لبع�ش �ل�شباط على �لأقل152. وميكن اعتبار هذا الأمر »دعمًا« 

مهمًا من ُجْوَبا للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(. وقد �أ�شهمت �ل�شغوط �لدولية، �إ�شافًة �إلى 

عجز ميزانية حكومة جنوب ال�صودان )GoSS( بعد اإغلق حقول النفط يف جنوب ال�صودان، يف اإنهاء هذه املمار�صة؛ 

مع بدء ُجْوَبا يف الكفاح لدفع رواتب جنودها )اجلنوبيني(15٣.

2٠11، قد بذلت  �لثاين  ت�شرين  �أيلول وحتى نوفمرب/  �أن جوبا، منذ �شبتمرب/  �ملر�قبني  �لعديد من  �أقررّ  ويف حني 

جهودًا لقطع هذه العلقات مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، فاإّن اخلرطوم، ومن باب 

مت مطالب خلل تلك الفرتة ب�صاأن هذا املو�صوع؛ بالطلب من ُجْوَبا نزع �صلح قوات احلركة ال�صعبية  املفارقة، قدَّ

اأيلول 2٠12 مع  الأمنية لتفاقيات �صبتمرب/  )SPLM-N( كجزء �صريح من الرتتيبات  – �صمال  ال�صودان  لتحرير 

جنوب ال�صودان، ورف�س تنفيذ التفاقية بالكامل، مبا يف ذلك اإعادة فتح خط النفط، يف حال عدم تنفيذ مطالبها154.

وميكن تف�صري عدم طلب ُجْوَبا من مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ت�صليم اأ�صلحتهم 

وَمركباتهم التي كانت بحوزتهم منذ اأيام من احلرب الأهلية- مبا يف ذلك الدبابات- على اأنه مثال وا�صح و�صريح 

على دعمها للحركة155. غري اأن م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية مل يجد دليًل عن اإمدادات الأ�صلحة من حكومة 

جنوب ال�صودان )GoSS( اإلى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( بعد ال�صتقلل. ونظرًا اإلى 

امتلك املتمردين كميات �صخمة من ال�صلح قبل ا�صتقلل جنوب ال�صودان156، واأ�صلحة القوات امل�صلحة ال�صودانية 

)SAF( التي مت ال�صتيلء عليها خلل ال�صنة الأولى من ال�صراع، فاإّن املتمردين من النوبة مل يكونوا بحاجٍة اإلى 

العتماد على م�صادر خارجية لل�صلح والذخرية، على الأقل يف الوقت احلا�صر157. 
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غري اأن هناك بع�س التقارير التي ت�صري اإلى اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وحركة 
العدل وامل�صاواة )JEM( ي�صتفيدون من اأنواع اأخرى من امل�صاعدة، مبا يف ذلك امل�صاعدات اللوج�صتية؛ مثل ت�صليم 
امَلركبات اإلى احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( واإمدادات الوقود والغذاء. ورمبا يتم اأي�صًا 
تقدمي التدريب، وحتديدًا يف حامية مابل، اإلى اجلنوب ال�صرقي من واو يف غربي بحر الغزال158. ومنذ اأواخر عام 
2٠1٠، قالت اخلرطوم ب�صكل متكّرر اإّن اأفراد اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF(، مبا يف ذلك حركة العدل وامل�صاواة 
)JEM( وحركات التمرد الأخرى يف دارفور، قادرون على اإيجاد ملجاأ اآمن وم�صاعدة طبية يف جنوب ال�صودان159. 

 )SPLM-N( وقد لحظ م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية وجود مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال
�لر�بعة  �لفرقة  قيادة  مقر  يوجد  حيث  َرَبُكونا؛  يف  وخ�شو�شًا  �لوحدة،  ولية  يف   )JEM( وامل�صاواة  العدل  وحركة 
التابعة جلنوب ال�صودان16٠. و�ُصوهد متمردو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وحركة العدل 
وامل�صاواة )JEM( اأي�صًا يف خميم ِيْيدا للجئني، وهذه الع�صكرة كانت ق�صية هامة بالن�صبة للجماعات الإن�صانية161. 
احتجاز  وهو  الأهمية،  ذاته من  القدر  ولكنه على  و�صوحًا،  اأقل  وهو  امل�صاعدة،  اآخر من  نوع  كان هناك  واأخريًا، 
ال�صلطات اجلنوبية املن�صقني عن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وحركة العدل وامل�صاواة 

.)JEM(162

الناحية  ومن  الوحدة.  وولية  ُكرُدفان  جنوب  بني  احلدود  على  جاو،  حول  خفاًء  اأقّل  املبا�صرة  العلقات  وتظهر 
الر�صمية، من املفرت�س اأن الفرقة التا�صعة التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( والفرقة 
الرابعة التابعة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( ت�صيطران على مناطق خمتلفة يف جاو، مع وجود نقطة 
تعاونت  الفعلية،  الناحية  ويف  واجلنوب.  ال�صمال  بني  احلدود  تر�صيم  يعني  مما  م�صوؤوليتهم،  مناطق  بني  تفتي�س 
احلاميتان ب�صكل مفتوح، وعند ال�صرورة، ت�صاركتا باملعدات الع�صكرية. وقاتلت هذه القوات معًا �صد القوات امل�صلحة 
ال�صودانية )SAF( يف جاو يف فرب�ير/ �شباط 2٠12 16٣. وكان جنود حركة العدل وامل�صاواة )JEM( اأي�صًا م�صتقرين 
يف جاو و�صاركوا يف املعركة164. وهناك مزاعم باأن اجلنود امل�صابني من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
)SPLM-N( وحركة العدل وامل�صاواة )JEM( قد مت معاجلتهم يف املرافق ال�صحية يف جنوب ال�صودان. ومع ت�صاعد 

)SPLM- التوّترات بني ال�صمال واجلنوب حول احلدود، تزاَيد دخول احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال
اإلى جنوب ال�صودان، وحتديدًا ولية الوحدة. ويف الوقت الذي يظّل فيه هذا   )JEM( )N وحركة العدل وامل�صاواة 

الدعم هامًا للمتمردين ال�صماليني، فاإنه يخاطر بت�صوير �صراعهم ب�صورة خاطئة على اأنه جزء من �صراع ال�صمال 
واجلنوب، وُيظهر مقاتليهم كاأنهم ُوكلء حرب.

معارك َجاو وِهْجِليج

جاو لي�صت هي املنطقة الوحيدة املتنازع عليها على احلدود بني ال�صودان وجنوب ال�صودان، غري اأنها ذات اأهمية 
اإ�صرتاتيجية بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، وتظل هي نقطة دخولها الرئي�صية 
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اإلى جنوب ال�صودان وهي قريبة اأي�صًا من خميم ِيْيدا للجئني. علوة على ذلك، كانت جاو قاعدة رئي�صية للفرقة 

 .)CPA( التا�صعة يف جنوب ُكرُدفان خلل الفرتة النتقالية لتفاق ال�صلم ال�صامل

2٠11، ويف حماولة لقطع الطريق بني جنوب ال�صودان وجبال النُّْوَبة، ن�صرت القواُت  ويف نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 

ب�صعة  ُبعد  على  جاو،  يف  قواِتها  وِهْجِليج،  اخلر�صانة  من  لها  املَُواِلية  وامليلي�صيات   ،)SAF( ال�صودانية  امل�صلحُة 

كيلومرتات من الفرقة الرابعة التابعة جلنوب ال�صودان والفرقة التا�صعة التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

)SPLM-N(، والتي ان�صم اإليها لحقًا مقاتلو حركة العدل وامل�صاواة )JEM(. ويف الوقت نف�صه، �صيطرت  – �صمال 
القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( على تُروِجي على �صفح جبال النُّْوَبة اجلنوبية الإ�صرتاتيجية. وبلغ تعداد جنود 

القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف املنطقة حوايل 6.٠٠٠ جندي، مبا يف ذلك امليلي�صيات من ال�صودان وجنوب 

ال�صودان، ومت اعتباُرهم خطرًا �صديدًا على احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، اإ�صافًة اإلى 

قوات جنوب ال�صودان على املناطق احلدودية، الذين قد يواجهون الآن عمليات توّغل برية وهجمات جوية. ووقع 

هجوم جوي عنيف يف 12 فرب�ير/ �شباط 2٠12، بعد يومني فقط على توقيع على مذكرة تفاهم بعدم العتداء يف 

اأدي�س اأبابا بني ال�صودان وجنوب ال�صودان. غري اأن الهجوم مل يحَظ برّد فعٍل كبري، �صواٌء ِمن الداعمني الدوليني 

للتفاقية الأخرية، اأم من ال�صيا�صيني يف جنوب ال�صودان. 

ر �شبب قر�رهم بالنتقام ع�شكريًا، ورمبا دون  وت�شبرّب هذ� �لو�شع باإحباط �جلنود على �لأر�ش، �لأمر �لذي يف�شِّ

ال�صعبيُة  )SPLA( واحلركُة  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبيُّ  �شباط، طرد �جلي�ُش  اأوامر جوبا. ويف 26 فرب�ير/  انتظار 

 )SAF( )JEM( جنوَد القوات امل�صلحة ال�صودانية  )SPLM-N( وحركُة العدل وامل�صاواة  – �صمال  لتحرير ال�صودان 

من جاو وتُروِجي ومدينة الدار املجاورة. وتفيد التقارير باأن الهجوم كان غاية يف التنظيم والتجهيز. وقامت قوات 

اأبريل/  اإ�صافية يف املنطقة اعتبارًا من 9-8  )JEM( بن�صر قوات  جنوب ال�صودان ومقاتلو حركة العدل وامل�صاواة 

اأكرث من 4٠٠ جندي، معظمهم من اجلنود املحليني يف الفرقة الرابعة  ني�صان 2٠12 165. وكان جلنوب ال�صودان 

وال�صاد�صة. ويف  والثالثة  الثانية  الفرق  اإلى رجال من  اإ�صافة   ،)SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�س  التابعة 

حني تفيد التقارير باأن الهجوم باأكمله كان بتن�صيق من قائد الفرقة الثالثة اللواء �صانتينو دينق وول، وكانت قيادة 

اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( لقائد الفرقة الرابعة الفريق قاتويل قاتلواك والعقيد بيرت تول نيال قائد 

الكتيبة الع�صرين يف الفرقة الرابعة، املوجودين يف اجلزء اجلنوبي من جاو166.

وتوّلى العقيد منريي �صليمان مراد قيادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( املوجودة اأي�صًا 

يف جاو. ولعبت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( املوؤلفة من ٣٠٠ رجل و26 مركبة َدور اخلّيالة، ب�صبب قدرتهم على 

احلركة، وقادهم ف�صيل حممد رحومة167. وا�صتولت القوات املعادية للخرطوم على دبابتني؛ وحوايل 1٠٠ مركبة، 
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قام اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( بجلبها اإلى اجلنوب. وقتلوا حوايل ٣٠ اإلى 4٠ جنديًا من القوات 

�لعدل  وِهْجِليج؛ حيث لحقتهم حركة  �خلر�شانة  نحو  �ملهزومة  �لقو�ت  و�ن�شحبت   .)SAF(168 ال�صودانية  امل�صلحة 

وامل�صاواة )JEM( نحو الغرب باجتاه َتُلْوِدي169. 

ومن هذه النقطة، تداخَلت احلرب يف جنوب ُكرُدفان مع احلرب اجلديدة بني ال�صمال واجلنوب. وانت�صر القتال 

على كل جانَبي احلدود، مع دخول عن�صر جديد خطري اآخر وهو النفط. يف مار�س/ اآذار، رّدت القوات امل�صلحة 

م�صتهدفًة  اجلنوب  نحو  اأكرث  اجلوية  الهجمات  نطاق  تو�صيع  خلل  من  جاو  يف  هزميتها  على   )SAF( ال�صودانية 

اإلى م�صتويات  اأبريل/ ني�صان، ت�صاعد التوتر  )Sudan Tribune, 2012b(. ويف  حقول النفط يف ولية الوحدة 

غري م�صبوقة؛ عندما احتّلت قوات جنوب ال�صودان حقَل النفط الرئي�صي يف ِهْجِليج، يف اجلزء الغربي من جنوب 

ُكرُدفان، ملدة 1٠ اأيام. وقالت ُجْوَبا اإن املنطقة، التي تدعى باْنُثو بلغة الِدْيْنَكا، ُتعترب جزءًا من جنوب ال�صودان17٠. 

�تها.  ويف 2٠ �أبريل، ر�شخت ُجْوَبا لل�شغوط �لدولية و�شحبت قورّ

وبالن�صبة لقوات جنوب ال�صودان، فاإّن هذا التوّغل الناجح ُيعترب ردًا على عمليات توّغل اخلرطوم الرّبية وهجماتها 

�جلوية يف مناطق بانكو��ش وت�شوين، جنوب ِهْجِليج؛ حيث تقع مر�كز �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية )SAF( واجلي�س 

ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( على مقربة من بع�صها. و�صملت هجمات اخلرطوم غارًة يف 26 مار�س/ اآذار على 

ها متمردو جي�س حترير جنوب ال�صودان )SSLA(، الذي يهيمن عليه النوير، بقيادة اللواء بابني منتويل  ت�صوين، �صنَّ

ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  مدفعية  من  بدعم   ،)SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�َس  طاَرَد  والذي  وجانق، 

)SAF(، جنوبًا نحو بانكوا�س، وقام بحرق اإحدى ثكناتهم يف ت�صوين. وكَرّد فعٍل انتقامّي، لحقت القوات اجلنوبية 

�إلى ِهْجِليج،  )SAF( نحو �ل�شمال؛ حيث مل يو�جهو� �أي مقاومة، وو�شلو�  ب�صكل عفوي القوات امل�صلحة ال�صودانية 

)SPLA( من جديٍد على  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  ردَّ اجلي�س  ني�صان،  اأبريل/   4 يومني171. ويف  فيها ملدة  ومكثوا 

ِهْجِليج-  ف قبل دخول  توقَّ ثم  َعرَب احلدوَد  اإذ  وت�صوين؛  بانكوا�س  )SAF( على  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  هجوم 

واّدعى  باْنِتُيو172.  يف  �ملدين  �مل�شت�شفى  �إلى  ِهْجِليج  من  م�شابًا  جنوبيًا  جنديًا   19 فيه  و�صل  الذي  ذاته  اليوم  يف 

 )SAF( اأّن قواته حتّركت نحو ِهْجِليج لّلحاق بالقوات امل�صلحة ال�صودانية  اأبريل/ ني�صان،  جنوب ال�صودان، يف 1٠ 

وامليلي�صيات املُواِلَية لها من النوير، الذين هاجموا ت�صوين وبانكوا�س مرًة اأخرى17٣. وقال اأحد امل�صوؤولني يف حكومة 

جنوب ال�صودان )GoSS( اإّن تعداد تلك امليلي�صيات تراَوح بني 6٠٠ اإلى 8٠٠ رجل، وكانوا حتت قيادة جيم�س غاي 

يوك، وبابني منتويل، وماثيو بوجلانق174. وتفيد التقارير اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( قد حلقت بهم وهي 

جمّهزة بالدبابات حتت غطاء من الق�صف اجلوي175. 

ة احُلُمر  وكانت قوات حركة العدل وامل�صاواة )JEM( حا�صرًة يف تلك الهجمات، ون�صرت املقاتلني من قبيلة امِل�ِصرِييَّ

العربية املحلية، الذين تزاَيد عدد املنقلبني منهم على اخلرطوم منذ ا�صتئناف احلرب يف جنوب ُكرُدفان176. ويقول 

ممّثلو حركة العدل وامل�صاواة )JEM( اإن قواتهم دخلت ِهْجِليج قبل يوم اأو يومني )8 اأو 9 اأبريل/ ني�صان( من قوات 
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جنوب ال�صودان، وتابعت �صريها يف مطلع 9 �أبريل/ ني�شان نحو �خَلَر�َشانة. وقال �أحد �شباط جنوب �ل�شود�ن، ممن 

قاتلوا يف ِهْجِليج والكيلو 2٣ يف الفرتة من 1٣ اإلى 2٠ اأبريل/ ني�صان: »ل ميكنك اأن تنفي اأّن قوات اجلبهة الثورية 

َقْبلنا، ولكن ل ميكننا تاأكيد ذلك. وهناك اأمر واحد موؤّكد؛ وهو اأن رجال اجلبهة  )SRF( قد هاجمت  ال�صودانية 

الثورية ال�صودانية )SRF( يعرفون املنطقة، يف حني اأننا ل نعرفها«177.

ال�صمال  نحو  �صرَيها   )JEM( وامل�صاواة  العدل  وحركة  ال�صودان  جنوب  قوات  تابعت  ِهْجِليج،  على  ال�صيطرة  وبعد 

باجتاه اخَلَر�َصانة، وقاتلوا يف الكيلو 2٣، الواقع بني ِهْجِليج واخلر�صانة، وهي قاعدة جي�س حترير جنوب ال�صودان 

)SSLA( الذي تدعمه اخلرطوم. واحتّل جي�س جنوب ال�صودان املنطقة يف 19 اأبريل/ ني�صان، قبل ال�صطرار اإلى 

الن�صحاب من ِهْجِليج والكيلو 2٣ يف اليوم التايل178. ويف مطلع 14 اأبريل/ ني�صان، مت اإح�صار 2٠ جنديًا جنوبيًا 

اأبريل/ ني�صان ٣8 جنديًا اأ�صيبوا من ق�صف  اإلى م�صت�صفى باْنِتُيو، وتبعهم بعد ذلك يف 18  اأ�صيبوا يف الكيلو 2٣ 

طائرة اأنتونوف يف منطقة اخَلَر�َصانة179.  

و�صل تعداد قوات جنوب ال�صودان املنت�صرة يف ِهْجِليج والكيلو 2٣ اإلى 8٠٠ رجل من الفرقة الرابعة. ومت تعزيزهم 

�صريعًا بقوة من 2.٠٠٠ جندي من »املغاوير« والفرق الأخرى، وحتديدًا الفرقة الثالثة والفرقة ال�صاد�صة، ولحقًا 

من الفرقة الثانية. وُيظِهر ن�صر املغاوير يف الكيلو 2٣ اأّن وجود امليلي�صيات اجلنوبية هناك كان م�صدَر قلٍق بالن�صبة 

جلوبا؛ اإْذ اأّن »مهمة املغاوير كانت الق�صاء على تلك امليلي�صيات يف اأي وقت تن�صط فيه«18٠. ويف هذه املرة فاإن القرار 

بالنتقال عرب احلدود مت اتخاذه يف ُجْوَبا ِمن ِقَبل اللواء اأوبوتي مامور؛ نائب رئي�س الأركان وامل�صوؤول عن التوجيه 

ال�صيا�صي واملعنوي181. ون�صرت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( 75 �صيارة182. وكانت لدى القوات امل�صلحة ال�صودانية 

)SAF( 4 مفارز، اأو ما يرتاوح ما بني 5.٠٠٠ اإلى 7.٠٠٠ رجل و28 دبابة، اإ�صافة اإلى دعم عدة اآلف من مقاتلي 

امليلي�صيات ال�صمالية واجلنوبية18٣. 

)SPLM- – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  اأع�صاَء يف احلركة  اأ�صبحوا حاليًا  الذين  ة،  امِل�ِصرِييَّ ويّدعي مقاتلو 

)N، اأنهم قاتلوا يف اخَلَر�َصانة وِهْجِليج يف الفرتة ما بني 1٠ و2٠ اأبريل/ ني�صان 2٠12 184. وقد ن�صروا عدة مئات 

ة  من جنود امل�صاة حتت قيادة بّكورة حممد ف�صيل185. واأو�صح عبد العزيز احللو اأنه، يف حال عمل هوؤلء امِل�ِصرِييَّ

يف املنطقة يف الوقت ذاته الذي عمل فيه اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA(، فاإنهم مل يكونوا اأع�صاء يف 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ولي�صوا حتت قيادته، فقد كانوا ل يزالون تابعني لقيادة 

النُّْوَبة  جبال  اإلى  �صافروا  الرئي�صيني  قادتهم  بع�س  فاإّن  املوؤلِّفان،  �َصِهد  وكما  وبالفعل،  اجلنوبية.  الرابعة  الفرقة 

– �صمال  اأيار 2٠12 ملناق�صة م�صاألة اندماجهم مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  اأبريل/ ني�صان ومايو/  بني 

.)SPLM-N(186
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يف  انت�صارهم  فقط  ا�صتغّل  ال�صودان  جنوب  اإن  خا�س  ب�صكل   )SRF( ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  قادة  وقال 
ال�صيطرة على ِهْجِليج. وقد طلبت ُجْوَبا من املتمردين ال�صماليني عدم الرتويج لنجاحهم؛ خوفًا من اأن ُينظر 
 )SRF( ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  اعتربت  اخلرطوم  فاإن  هذا،  من  وبالرغم  حرب.  ُوكلء  اأنهم  على  اإليهم 
والدوليني  العامني  الُو�صطاء  مع  الت�صالت  خلل  فاعل  ب�صكل  املفهوم  هذا  وا�صتخدمت  جنوبّي،  حرٍب  َوكيَل 

.)Sudan Tribune, 2012b(

اأزمات جنوب ُكرُدفان واأزمات ال�صودان وجنوب  اأبرزت الروابط العميقة واملتداخلة بني  ِهْجِليج  اأن حادثة  ورغم 
للم�صاألة.  تب�صيطًا  ُيعترب  جاَرين  بني  بالوكالة  حربًا  باعتباره  ُكرُدفان  جنوب  �صراع  اإلى  النظر  فاإّن  ال�صودان، 
بني  امل�صرتك  والهتمام  وجوبا،   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  بني  القوية  فالروابط 
 )SRF( )SRF( وجوبا خلل ق�صية ِهْجِليج، ل يلغي ا�صتقلل اجلبهة الثورية ال�صودانية  اجلبهة الثورية ال�صودانية 
من  جزءًا  ِهْجِليج  َيعتربون  الذين   ،)SRF( ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  يف  امِل�ِصرِييَّة  فقوات  وال�صيا�صي.  الع�صكري 
م�صرح عملياتهم ال�صرعي، مل ي�صاركوا فقط لدعم مطالب اجلنوب احلدودية، التي ل يعرتفون ببع�س منها. وكانت 
اخَلَر�َصانة  نحو  للتقّدم  ِهْجِليج  يف  اجلنوبي  الوجود  ا�صتغلل  اإلى  تهدف  حتديدًا   )JEM( وامل�صاواة  العدل  حركة 
وكاُدْقِلي. غري اأن مقاتليها مل يتمّكنوا من تنفيذ هذه الإ�صرتاتيجية ب�صبب الن�صحاب غري املتوقع للجي�س ال�صعبي 

.)SPLA(187 لتحرير ال�صودان

النزاع على احلدود بني جنوب ُكرُدفان وولية الوحدة

قال املوؤّرخ دوغل�س جون�صون: »اإن احلدود بني جنوب ُكرُدفان ولية الوحدة رمبا تكون امل�صكلة الأكرب يف امل�صائل 

 .)Johnson, 2010, p. 59( »احلدودية بني ال�صمال واجلنوب؛ اإْذ اأنها متّر عرب املنطقة الرئي�صية العاملة حلقول النفط

اإ�صافًة اإلى ذلك، فاملنطقة هامة جدًا بالن�صبة للرعي، وهي ذات اأهمية اإ�صرتاتيجية كبرية لل�صراع النوبي، وت�صّم 

منطقة �أْبِيي، حيث �كت�شب تر�شيم �حلدود �أهميًة �شيا�شية ورمزية متز�يدة.

ورغم اأن املوؤلَفني ل يهدفان اإلى الإ�صهاب يف �صرح اأزمة اأْبِيي هنا، فل بّد من تذّكر اأن املحاولت املختلفة لرت�صيم 

ح�صول  حال  يف  ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  بني  احلدودي  الفا�صل  ت�صبح  قد  والتي  اأْبِيي،  لـ  اجلنوبية  احلدود 

ا�صتفتاء، اأّدت اإلى املزيد من اجلدل. ففي عام 2٠٠5، اقرتحت جلنة حدود اأْبِيي خطًا ي�صتند اإلى الوجود التاريخي 

للِدْيْنَكا يف املنطقة. وكان اإلى اجلنوب من اخلط الذي تطالب به احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM(، لكنه 

م، وهي منطقة َيعتربها امِل�ِصرِييَّة جزءًا من اأرا�صيهم. ويف عام 2٠٠9، حّددت املحكمة الدائمة  �صمل ِهْجِليج وامِلرْيَ

للتحكيم يف لهاي خّطًا ياأخذ اأكرث نحو اجلنوب وي�صتثني ِهْجِليج ومريم188. 

واجلي�س  ُجْوَبا  �صّمَمتها  التي  اخلرائط  واأظهرت  بِهْجِليج.  م�صتقلة  مطالب  على  ُجْوَبا  اأ�صّرت  لهاي،  قرار  وبعد 

ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA(، والتي اّطَلع عليها املوؤّلفان، ت�صوُّرًا خمتلفًا قليًل للحدود مع ال�صودان، ول ت�صمل 

دائمًا ِهْجِليج. ويف مايو/ اأيار 2٠12، وبعد توّغلها باجتاه ِهْجِليج، قامت ُجْوَبا بعمل عدد من اخلرائط، تاأخذ بعني 
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العتبار عمومًا مطالبها يف التقدم نحو ال�صمال، وت�صّم ِهْجِليج دائمًا مع اجلنوب. وت�صّم اخلارطُة التي متّثل وجهة 

النظر اجلنوبية الر�صمية للحدود منطقَة اخَلَر�َصانة )انظر اخلريطة 2(.

وت�صتند ُمطالبة جنوب ال�صودان بِهْجِليج حتديدًا اإلى الوجود التاريخي للِدْيْنَكا يف املنطقة من ق�صم ِدْيْنَكا فانارو. 

وَي�صتخدم اجلنوُب ال�صَم الذي يطلقه الِدْيْنَكا على املنطقة وهو باْنُثو ويعني »مكان �صجرة الِهْجِليج«. وِهْجِليج هو 

الرتجمة العربية ل�ْصم ال�صجرة. وذَكرت اخلريطة ال�صتعمارية لعام 19٣1 »اأَجَمة ِهْجِليج«، ما يوحي باأن ال�صم 

اأي  »َمَراْفِعني«،  وهو  اآخَر  ا�صمًا  ي�صتخدمون  املحّليني  ة  امِل�ِصرِييَّ اأن  غري  اخلريطة.  يف  �صمٍة  من  ُم�صتوحى  العربي 

ل  باع«، وهي بالن�صبة لهم نقطة املاء الرئي�صية يف املنطقة189. وهناك جدٌل �شبيٌه �أي�شًا حول جاو؛ حيث يف�شِّ »ال�صِّ

ال�صوداُن الأ�صماَء العربية، وهي »بحرية اأبَي�س«، والَقْرُدود »املرعى«.

ة  )SRF( �صراحًة على َمطالب جوبا. لكن من الوا�صح اأن متمردي امِل�ِصرِييَّ ومل تعرت�س اجلبهة الثورية ال�صودانية 

والنُّْوَبة لهم اآراوؤهم اخلا�صة حول تر�صيم احلدود مع ال�صودان، وهي ل تتوافق بال�صرورة مع وجهات نظر حلفائهم 

اجلنوبيني. فمقاتلو امِل�ِصرِييَّة يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، حتديدًا، يريدون »حدودًا 

ل ب�صهولة اإلى اتفاق مع ِدْيْنَكا ْنُقوك املحليني19٠.  عون اأنه ميكنهم، دون تدّخل اخلرطوم، التو�صّ َمرنة« يف اأْبِيي، ويدَّ

ويبدو اأن جماعاتهم حمتارة ب�صبب امَلطالب اجلنوبية حول ِهْجِليج واخَلَر�َصانة، والتي يعتربونها جزءًا من اأرا�صيهم 

ْوَبة اأي�صًا َمطالب يف جاو- وبع�صها ي�صل حتى َفاْرَياْنق يف �صمال ولية الوحدة-  القَبلية. وعلى نحو م�صابه، فاإّن للنُّ

وقد عرّبوا عن عدم ارتياحهم ب�صاأن َمطالب ُجْوَبا بالتقّدم �صرقًا باجتاه تلل جبال النُّْوَبة يف اأق�صى اجلنوب، مبا 

ي.  يف ذلك جبل اللِّرْيِ
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ال�صتنت�ج�ت . 7

الفرتة  وخلل  ال�صابقة.  الأهلية  للحرب  ا�صتمرارًا  بعيٍد،  حدٍّ  اإلى  ُكرُدفان،  جنوب  يف  اجلديدة  احلرب  ُتعترب 

تاأجيل  على   )SPLAM-A( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  ال�صماليون يف اجلي�س/ احلركة  الأع�صاء  وافق  النتقالية، 

املحلية  النتخابات  على  اآمالهم  ْوَبة  النُّ من  الكثري  وعلَّق  ال�صلح.  يف  اإخوانهم  ا�صتقلل  تهديد  لتجّنب  َمطالبهم 

وعملية امل�صاورات ال�صعبية، بالرغم من خيبات الأمل املتعّددة التي تعر�صوا لها خلل فرتة اتفاق ال�صلم ال�صامل 

هم البع�س، ويفتقرون اإلى الثقة يف بع�صهم البع�س  )CPA(. وت�صمل احلرب اجلديدة اأعداء ُقدامى، َيعرفون بع�صَ

فًا؛ و�أقلرّ ُعر�شة لل�شغوط من �أجل عملية �شالم جدية. ومل يكن حزب  �أكرث من ذي قبل، مما جعل �لطرفني �أكرث تطررّ

املوؤمتر الوطني )NCP(، حتديدًا، تّواقًا اإلى قبول املزيد من التنازلت؛ بعد موافقته على التنازل عن اجلنوب، وعلى 

الدولية وقوات »حفظ  الإن�صانية  اأمام اجلماعات  ُكرُدفان نف�صها،  الفرتة النتقالية، جنوب  ، و خلل  فتح دارفو 

ال�صلم«. وهو ي�صعر اأنه مل يح�صل على ما كان موعودًا به من املجتمع الدويل، مثل �صطب ال�صودان من لئحة وزارة 

اخلارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اأو اإيقاف املحكمة اجلنائية الدولية )ICC( عن ملحقة الب�صري191. 

ويرّبر م�صوؤولو جنوب ُكرُدفان معار�صَتهم دخول امل�صاعدات الإن�صانية اإلى مناطق احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

)SPLM-N( بالقول اإن املنظمات غري احلكومية الدولية، خلل الفرتة النتقالية، قامت باإمداد اأفراد  – �صمال 
اأّن  )SPLA( املحليني بال�صلح192. ويرى املت�صّددون يف اخلرطوم ب�صكل متزايد  اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان 

التنازل للمناطق النائية يف ال�صودان ُيعترب خطوات خطرة نحو النف�صال، الأمر الذي يفر�س تهديدات جدية على 

.)Temin and Murphy, 2011( وجود الدولة ذاتها وبقاء النظام

اأكرث امل�صوؤولني املت�صّددين يف حكومة ال�صودان )GoS( والقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( فقط يرون اأنه ِمن املمكن 

النت�صار على اجلبهة الثورية ال�صودانية SRF(19٣(. ويعتقد اآخرون اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يجب اأن 

تكون قادرًة على اإلغاء وجود احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف النيل الأزرق، وعلى عْزلها 

يف جبال النُّْوَبة؛ من خلل العمليات الع�صكرية وال�صغط على جنوب ال�صودان فل َي�صمح للمتمردين النُّْوَبة بالعثور 

اأي�صًا عزل القطاعات املختلفة  على ملجاأ اآمن يف مناطقه194. ومع تاأييدهم اخليار الع�صكري، يحاول املت�صّددون 

امل�صلحة  تق�صيم احلركات  َثّم  وِمن  الع�صكرية،  واملعار�صة  ال�صيا�صية  املعار�صة  بني  ل  الف�صْ للمعار�صة؛ من خلل 

املختلفة. ويحتّل �صّلم اأولوياتهم منع امَلطالب املحلية من التحول اإلى �صراع وطني ميكن اأن يحَظى باهتمام دويل. 

النُّْوَبة من احلركة  ق�صم  لأن  ال�صراع، وحتديدًا  لهذا  مركَز اجلذب اجلديد  بعدة طرق،  ُكرُدفان،  ويبدو جنوب 

لتوحيد  منا�صب  و�صع  يف  َيبدون  احللو،  العزيز  عبد  وقائَده،   ،)SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 



حرب جديدة واأعداء قدامى بقلم غراميزي وتوبيانا   57

د للتمرد يف َكاْوَدا، حتت مظّلة اجلبهة الثورية  حركات التمرد يف املناطق النائية، كما تبنّي بعد تاأ�صي�س منرب موحَّ

 .)SRF( ال�صودانية

)SPLM-N( اأكرث تطّرفًا مع ُمطالبتها بتغيري النظام.  – �صمال  لقد اأ�صبحت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

ويبدو التوقيت ُمواتيًا بالن�صبة لهم، اإذ اأّن ا�صتقلل جنوب ال�صودان؛ والفتور اللحق بني الدولتني، اأّدى اإلى حرمان 

اقت�صادية غري  اأزمة  �صرارة  بالفعل  الفجوة  اأطلقت هذه  وقد  والتجارة،  للنفط  ال�صخمة  الإيرادات  ال�صودان من 

اإلى م�صتوياٍت غري م�صبوقة؛ وعدم وجود اأي نوع من الثقة بني  م�صبوقة. ومع تراُجع الإميان باملحادثات ال�صلمية 

اأعداء الأم�س، فاإّن املتمردين النُّْوَبة يرون الآن يف ال�صراع طريَقهم الوحيَد لتحقيق طموحاتهم الوطنية واملحلية. 

وترتاوح اخليارات املطروحة بني املزيد من ال�صتقللية �صمن �صودان احتادي، اإلى ال�صتقلل التام، اأو الن�صمام 

اإلى جنوب ال�صودان. وهم يعتقدون اأي�صًا اأن تغيري النظام يف اخلرطوم )�صواٌء اأمَتّ بالقوة اأم بعملية �صلمية( �صيوؤدي 

اإلى ا�صتقلٍل اإقليمّي، اأو رمبا اإلى اإعادة توحيد ال�صمال واجلنوب. واإْن كانت بع�س هذه الطموحات غري واقعية، 

والتداخل،  التعقيد  يف  غاية  هي  اجلنوب،  مع  واملواجهة  ال�صودان؛  مناطق  يف  ال�صراعات  اأّن  من  احلقيقة  تظّل 

بالرغم من انف�صال جنوب ال�صودان. 

وتكمن اإمدادات ال�صلح يف قلب هذه الطموحات املتجّددة والأكرث تطّرفًا: فاحلرب اجلديدة هي بني اأعداء الأم�س، 

غري اأن هوؤلء الأعداء اأ�صبحوا الآن جمّهزين ب�صكل اأف�صل، ولل�صخرية، ِكل الطرفني ي�صتفيدان من �صل�صلة التزويد 

التابعة للحكومة ال�صودانية. 

يف �صبتمرب/ اأيلول 2٠12، مت اإجراء جولة مفاو�صات هامة بني ال�صودان وجنوب ال�صودان يف اأثيوبيا، والتي رّكزت 

ب�صكل كبري على النزاع احلدودي. واتفق الطرفان على اإقامة منطقة منزوعة ال�صلح على طول اجلبهة، ل يزال 

تطبيقها جاريًا. وتعتقد اخلرطوم اأن هذه املنطقة �صُتْوِقف حتّركات املتمردين عرب احلدود، وجُترِب قوات جنوب 

ال�صودان واجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( على اإخلء منطقة جاو195. لكن من غري املرّجح اأن يكون مراقبو حكومة 

جنوب ال�صودان )GoSS(، اأو مراقبو الأمم املتحدة، املنت�صرون على طول احلدود، قادرين على اإنفاذ هذه الأحكام 

 – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  قائد احلركة  وقال  )SRF( عرب احلدود.  ال�صودانية  الثورية  ن�صاطات اجلبهة  وَمْنع 

َلت املنطقة منزوعة ال�صلح عائقًا اإ�صافيًا، فاإّن قواته �صتظّل قادرًة على العمل  �صمال )SPLM-N( اإنه، حتى اإذا �صكَّ

على طول احلدود، بالنظر اإلى الأجزاء التي »ت�صيطر« عليها، لي�س فقط يف جاو، بل واأبعد من ذلك باجتاه ال�صرق؛ 

بني اأعايل النيل وجنوب ُكرُدفان، وبني اأعايل النيل والنيل الأزرق196. وب�صكل عام، فاإّن ال�صتثناء الفرتا�صي جلنوب 

ُكرُدفان والنيل الأزرق؛ وللُبعد ال�صمايل- ال�صمايل، ِمن ِقَبل اآخر مفاو�صات، َيرتك وراءه ق�صايا غري حملولة ل يزال 

بع�صها مرتبطًا بعمق بال�صراع بني ال�صودان وجنوب ال�صودان.



58    ورقة العمل29 مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان )HSBA( التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

امللحظ�ت اخلت�مية

وقعت اأعمال عدائية م�صابهة يف وقت �صابق، وحتديدًا الغارات الكثيفة جلمع العبيد، وخ�صو�صًا يف فرتة املهدية )1889-1885(. . 1
وت�صتند روايات النُّْوَبة التاريخية ب�صكل مبا�صر اإلى ممار�صات ال�صتغلل ال�صابقة للعلقات ال�صعبة مع مركز القوة يف ال�صودان 

امل�صتقل. غري اأنه من الوا�صح اأن عدم امل�صاواة بني املركز واملناطق النائية قد ن�صاأ يف فرتة ما بعد ال�صتقلل.
َف التغرّي الثقايف العنيف يف بع�س الأحيان بـ»التعريب« و»الأ�صَلمة«، بالرغم من اأن كلمة »�َصْوَدَنة« تبدو اأكرث دقة. والأ�صَلمة يف . 2 ُو�صِ

جبال النُّْوَبة، من بني املناطق التي قطنها غري العرب يف ال�صودان، مل تكن دائما ق�صرية. فالنت�صار البطيء للإ�صلم يف اجلبال، 
قبل وخلل ال�صتعمار، اأتاح اأي�صًا ظهور نوع من التوفيق بني املعتقدات التقليدية والإ�صلم وامل�صيحية التي جلبها الأوروبيون. 

ت يف 4 اأكتوبر/ . ٣ د مقدمة وثيقة »اإعادة هيكلة دولة ال�صودان« )الأجندة ال�صيا�صية اجلبهة الثورية ال�صودانية )SRF( التي ُعِر�صَ حتدِّ
)لقد  ال�صودان:  النظام يف  تغيري  اإلى  الدافعة  الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  انه  على  �صريح،  ب�صكل  التهمي�َس،   )2٠12 الأول  ت�صرين 
خا�س �صعب ال�صودان العظيم ثورتني تاريخيتني معروفتني يف �صتينيات وثمانينيات القرن املا�صيني، لكنه للأ�صف مل َيْجِن ثمارهما 
لأ�صباب عديدة. والآن، تدّخلت حكومة حزب املوؤمتر الوطني )NCP( الدكتاتورية، وزادت من عمق املظامل التاريخية يف ما يخ�س 
التهمي�س ال�صيا�صي واحلرمان القت�صادي والنك�صات الجتماعية ملناطق ال�صودان كافًة. وزادت، على ما �صبق، اإخفاقًا كبريًا يف 
اإدارة التنوع يف الدولة؛ من خلل توظيف منهج �صيا�صي وثقايف اأُحادّي، اأّدى اإلى اندلع احلرب يف دارفور وجبال النُّْوَبة وجنوب 

.)SRF, 2012( »ُكرُدفان والنيل الأزرق و�صرقي ال�صودان، ودفعت جنوب ال�صودان اإلى النف�صال
4 ..)1995, pp. 38–50( راجع اأي�صًا احلقوق الإفريقية
نت �حلركة �ل�شعبية لتحرير . 5 �إلى جانب جنوب ُكرُدفان، ُيعترب �لنيل �لأزرق ثاين �أكرث منطقة ُتعترب جزءً� من �شمايل �ل�شود�ن متكرّ

ال�صودان – �صمال )SPLM-N( من فتح جبهة فيها. 
بالرغم من الندماج البطيء لأفراد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLM( يف املنا�صب العليا يف احلكومة، فاإّن الندماج يف . 6

اخلدمة املدنية مل ُيطّبق بالكامل. 
الإجماع . 7 على   )SPLM-N( �صمال   – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  احلكومة  بني  اخللف  اإلى  حتديدًا  الأمر  هذا  ُيعزى 

.)Rottenburg et al., 2011, p. 11(

اي، وهي قبيلة ت�صادية غري عربية، انتقلت اإلى ال�صرق يف زمن ال�صتعمار. عبد العزيز احللو، . 8 ُقو اأو الَودَّ ينتمي هارون اإلى قبيلة الرَبْ
ي هال تالو تو�صا، من امَل�َصاِليت، ولي�س من النُّْوَبة. وامَل�َصاِليت جماعة دارفورية ا�صتقّر اأفرادها  وا�صمه غري العربي الأ�صلي هو ُكْوجْنِ
يف جبال النُّْوَبة يف اأوائل القرن الع�صرين. وان�صّم عبد العزيز اإلى اجلي�س/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )SPLAM-A( يف 
ثمانينيات القرن الع�صرين. ووفقًا لأقواله، كان هناك ثلثة من امَل�َصاِليت فقط يف حركة التمرد، وهم زوجته، وابن اأخيه، وهو 
نف�صه. وان�صّم اأفراد اآخرون من امَل�َصاِليت، اإلى جانب دارفوريني اآخرين، يف ال�صنوات الأولى من مطلع الألفية الثانية. ويف الفرتة 
ما بني عامي 1991- 1992، قاد عبد العزيز حملة فا�صلة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( على دارفور مع املن�صّق داود 
بولد من قبيلة الفور. وبعد مقتل الأخري، ا�صتطاع عبد العزيز الن�صحاب اإلى جنوب ال�صودان مع معظم قواته. مقابلة مع عبد 
.)2012, pp. 77, 80( and ICG )2013, p. 7( العزيز احللو يف اأدي�س اأبابا، دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12. راجع غراميزي وتوبيانا

�صمال . 9  – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة   )SPLAM-A( �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  �جلي�ش/  �شباط  مع  مقابالت 
)SPLM-N( واملراقبني الع�صكريني الغربيني يف مواقع خمتلفة، مايو/ اأيار – �صبتمرب/ اأيلول 2٠12 راجع اأي�صًا جمموعة الأزمات 

.)2013, p. 15( الدولية
مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان وُجوَبا، مايو/ اأيار 2٠12؛ مقابلت . 1٠

مع اأفراد فريق الآلية الرفيعة للتنفيذ عن ال�صودان وجنوب ال�صودان )AUHIP( يف اأدي�س اأبابا، يونيو/ حزيران و�صبتمرب/ اأيلول 
 .2٠12

مقابلة مع مراقب ع�صكري غربي، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.. 11
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12 . )art. 7.1.4 »وقف اإطلق النار الدائم ومناذج وملحق  تطبيق الرتتيبات الأمنية :)CPA( راجع امللحق 1 من اتفاق ال�صلم ال�صامل
.)GoS and SPLM/A, 2005, p. 97(

لتحرير . 1٣ ال�صعبية  احلركة  وهو   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  من  اخلا�س  ف�صيّله  لحقًا  كودي  �صّكل 
للمفاو�صات يف  احلكومة  وفد  من  كان جزءًا  والذي  احلكومة  من  املقّرب   ،)SPLM-Peace Stream( ال�صلم  – تيار  ال�صودان 
اإثيوبيا. ملحظات ومقابلت املوؤلَِّفني مع مالك عقار وعبد العزيز احللو يف اأدي�س اأبابا، �صبتمرب/ اأيلول ودي�صمرب/ كانون الأول 

 .)2013, pp. 15–16( 2٠12. راجع اأي�صًا جمموعة الأزمات الدولية
مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان وجوبا و�صهود مدنيني يف جنوب . 14

ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.
مقابلت مع م�صوؤويل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف ِيْيَدا وجوبا، مايو/ اأيار 2٠12؛ مقابلة مع م�صوؤول . 15

حكومي من جنوب ُكرُدفان يف اأدي�س اأبابا، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.
من . 16 املزيد  ووقعت  ال�صدامات.  بع�س  عن  تقارير  من  بالرغم  ب�صدة،  املواجهات  عدد  تراجع   ،2٠12 لعام  املاطر  املو�صم  خلل 

املعارك خلل املو�صم املاطر لعام 2٠11؛ اإذ اأن احلرب كانت قد اندلعت حديثًا. 
قالت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( اأنها ت�صّدت لغارات القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف 22 و2٣ . 17

اأغ�صط�س/ اآب، وهاجمت يف اليوم التايل بنجاح قرية املُْوِريب القريبة من َر�َصاد. ويف ٣٠ اأغ�صط�س/ اآب، قالت القوات امل�صلحة 
 Sudan Tribune( يف َر�َصاد. راجع )SPLM-N( ت لهجوم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال ال�صودانية )SAF( اإنها ت�صدَّ

.)))2012d; 2012e(, Radio Dabanga )2012a

ت�صريح من�ّصق الإقامة وال�صوؤون الإن�صانية التابع للأمم املتحدة يف ال�صودان، علي الزعرتي، الذي مت اقتبا�صه يف العديد من و�صائل . 18
.))Sudan Tribune )2012g; 2012i( ،الإعلم. راجع، مثًل

مقابالت �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( مبا يف ذلك عبد العزيز يف اأدي�س اأبابا، دي�صمرب/ كانون . 19
.))Small Arms Survey )2013( الأول 2٠12. راجع اأي�صًا

يف فرب�ير/ �شباط 2٠1٣، مل تكن هناك تقريبًا بيانات م�شتقلة عن �لو�شع �لإن�شاين �شمن �ملناطق �لتي �شيطر عليها �ملتمردون يف . 2٠
عت عليها احلكومة  جنوب ُكرُدفان، مع ا�صتمرار رف�س اخلرطوم التقييمات والإغاثة امل�صتقلة؛ بالرغم من مذكرة التفاهم التي َوقَّ
رين  رين«، اأو يف بع�س الأحيان »املت�صرِّ و«�صركاء الإغاثة الإن�صانية الثلثة« يف 5 اأغ�صط�س/ اآب. والفرق بني الأ�صخا�س »املت�صرِّ
ر مكتب �لأمم �ملتحدة  ب�شدة«، و«�لنازحني« غري و��شح غالبًا، حيث ت�شتخدم �جلماعات �لإن�شانية �مل�شطلحني ب�شكل ع�شو�ئي. قررّ

.)OCHA, 2012( »رين ب�شدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية )OCHA( �حلديث عن »�لنازحني و�ملت�شررّ
مقابلت مع م�صوؤويل ال�صوؤون الإن�صانية يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف اأدي�س اأبابا، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.. 21
يف حني متيل الإ�صرتاتيجية الع�صكرية للخرطوم اإلى طرد املدنيني من مناطق التمرد نحو املناطق التي ت�صيطر عليها احلكومة، . 22

يبدو اأن �صيا�صة احلكومة تهدف اإلى عدم ت�صجيع النازحني على التجمع يف خميمات النازحني داخليًا. وهذا الأمر يعّقد جهود 
تقييم اأعداد النا�س املتنقلني. 

مر��شالت �لربيد �للكرتوين بني �ملوؤلَِّفني و�لأطر�ف �ملعنية، �أكتوبر/ ت�شرين �لأول 2٠12.. 2٣
يَغ هذا اجلانب من ال�صراع اأدناه. وتعك�س الأرقام ب�صكل رئي�صي البيانات التي مت احل�صول عليها من امل�صادر الطبية وامل�صادر . 24 �صِ

اأيار 2٠12 يف جنوب ُكرُدفان  )SPLM-N( الذين متت مقابلتهم يف مايو/  – �صمال  املرتبطة باحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
وجنوب ال�صودان. 

)SPLM-N( فورًا على »املقرتح امل�صرتك لإتاحة �صبل الو�صول لتوفري وتقدمي . 25 وافقت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
الإفريقي  قّدمه الحتاد  الذي  الأزرق«،  والنيل  ُكرُدفان  وليتي جنوب  املت�صّررين من احلرب يف  للمدنيني  الإن�صانية  امل�صاعدات 
وجامعة الدول العربية والأمم املتحدة يف 9 فرب�ير/ �شباط Sudan Tribune, 2012a( 2٠12(، ووّقعت احلركة ال�صعبية لتحرير 
 2٠12 اآب  اأغ�صط�س/   4 يف  الثلثة«  الإن�صانية  الإغاثة  »�صركاء  مع  م�صتقلة  تفاهم  مذكرة  على   )SPLM-N( – �صمال  ال�صودان 
)Christian, 2012(. ومل يتم تطبيق �خلطو�ت �لو�ردة يف مذكرة �لتفاهم، وخ�شو�شًا ت�شميم خطة �لعمل وتقييم �لو�شع �لإن�شاين 

 ،)OCHA( ِمن ِقَبل �شركاء �لإغاثة �لإن�شانية �لثالثة، يف فرب�ير/ �شباط 2٠1٣. ووفقًا ملكتب الأمم املتحدة لتن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية
واحلركة  فاإّن احلكومة  الثلثة يف حينه،  الإن�صانية  الإغاثة  �صركاء  عَر�صها  التي  املختلفة  التف�صيلية  العمل  بالرغم من خطط 
.)OCHA, 2012( »مل توافقا َبعد على خطة عمل حمددة لتقييم وتقدمي امل�صاعدات )SPLM-N( ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال



6٠    ورقة العمل29 مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان )HSBA( التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

مقابلة مع عبد العزيز احللو يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.. 26
مقابلة مع مراقب من اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.. 27
اأَطَلقت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( الناَر على موكب يقوده قائد الوحدات املتكاملة امل�صرتكة )JIU( التابعة للجي�س ال�صعبي . 28

لتحرير ال�صودان )SPLA( عند نقطة تفتي�س يف الَدَماِزين، عا�صمة النيل الأزرق. 
مقابلة مع مراقب من اخلرطوم يف اأدي�س اأبابا، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.. 29
خلل املهمة امليدانية يف جبال النُّْوَبة وجنوب ال�صودان يف مايو/ اأيار 2٠12، قاَبَل املوؤلِّفان عددًا من �صحايا و�صهود التجاوزات.. ٣٠
يف . ٣1  )SPLM-N( – �صمال  مقابلت خمتلفة مع ال�صحايا وال�صهود املدنيني، اإلى جانب مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 

جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12. 
ُكرُدفان . ٣2 )SPLM-N( يف جنوب  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  اآخرين يف احلركة  اللواء جقود مكوار وم�صوؤولني  مقابلة مع 

وجوبا، مايو/ اأيار 2٠12.
وفقًا لتفاق ال�صلم ال�صامل )CPA(، كان من املفرت�س اأن تعود القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( اإلى م�صتويات ما قبل احلرب. . ٣٣

الدوليني  املحّللني  مع  مقابلت  املراقبني.  بع�س  اأقوال  ح�صب  اأ�صعاف،  ثلثة  مبقدار  وجتاوزتها؛  زادت  فقد  ذلك،  من  وبدًل 
و�ل�شود�نيني، يناير/ كانون �لثاين 2٠1٣.  

مقابلة مع من�صّق عن جهاز الأمن واملخابرات الوطني )NISS( يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.. ٣4
ُكرُدفان . ٣5 جنوب  يف  النُّْوَبة  جانب  اإلى  ودارفور،  ال�صودان  جنوب  يف  املجتمعات  اأفراد  رئي�صي  ب�صكل  الإجباري  التجنيد  ا�صتهدف 

نف�صها. وحَدث هذا بالرغم من حقيقة تزاُيد عدم ثقة قيادة القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( بالنُّْوَبة، الذين قّدموا يف ما م�صى 
يَّة، مل  وامِل�ِصرْيِ احَلَواْزَمة  ُكرُدفان، وهما  الرئي�صية يف جنوب  العربية  القبائل  اأن  اأي�صًا. ويبدو  الوطني وامليلي�صيات  قواٍت للجي�س 

يعودا اأي�صًا حمّل ثقة احلكومة. 
ذها �شباط �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية و�ل�شرطة �لع�شكرية �ملنت�شرين يف منطقة �أبو ْجِبْيَهة . ٣6 �أو�شح �ملن�شقرّ �أن حمالت �لتجنيد هذه نفرّ

لهذ� �لغر�ش.  وز�ر �ل�شبرّاط �لقرى، وقامو� بتفتي�ش �ملنازل و�ملحالت، و�أجربو� �لطالب �لذين ل يحملون هويات طالبية على 
ني.  �لنخر�ط يف �لتجنيد »�لطوعي«. ومتت �أي�شًا مطاردة �ملن�شقرّ

هذه الرواتب املتدّنية �صبيهة بالرواتب املدفوعة لقوات الدفاع ال�صعبي )PDF( املجّندة حديثًا يف �صرقي دارفور خلل الفرتة ذاتها . ٣7
.)Gramizzi and Tubiana, 2012, p. 34(

)SAF( يف . ٣8 ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  �صملت  )SPLM-N( مالك عقار،  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  لرئي�س احلركة  وفقًا 
جنوب ُكرُدفان حوايل ٣.٠٠٠ �صخ�س دارفوري بحلول يونيو/ حزيران 2٠11. مت اإخفاء تاريخ وموقع املقابلة. 

بالنظر �إلى �لعدد �لهائل من �ملقابالت �لتي �أُجرَيت بني �شهري فرب�ير/ �شباط ومايو/ �أيار 2٠12، رف�س العديد من زعماء النُّْوَبة . ٣9
املحّليني تقدمي مقاتلني للقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( وامليلي�صيات التابعة لها. ووفقًا لأقوال الزعماء الذين متت مقابلتهم يف 

ة العرب يف يوليو/ متوز 2٠11، ولكن طلبها ُقوبل بالرف�س.  يَّ مايو/ اأيار 2٠12، طلبت احلكومة 2.٠٠٠ رجل من زعماء امِل�ِصرْيِ
امل�صلحة . 4٠ القوات  عن  املن�صّقني  ذلك  يف  مبا   ،)SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  وجنود  قادة  مع  مقابلت 

ال�صودانية )SAF( وقوات الدفاع ال�صعبي )PDF( يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12.
مقابلة مع من�صّق عن جهاز الأمن واملخابرات الوطني )NISS( يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.. 41
هناك بع�س اللب�س حول م�صطلح »املجاهدين« والتداخل املحتمل مع قوات الدفاع ال�صعبي )PDF(، اإْذ قيل اإن املجاهدين من �صمال . 42

التقليدية، وحتى   )PDF( ال�صعبي  الدفاع  واأُطِلق يف بع�س الأحيان على قوات   ،)PDF( ال�صعبي  الدفاع  اإلى قوات  ال�صودان حتّولوا 
َور بطاقات هوّيات قوات الدفاع ال�صعبي )PDF(/ املجاهدين، التي مت  اأفراد القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(، ا�صم املجاهدين. �صُ
العثور عليها مع اجلنود الذين قتلتهم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، والتي �صاهدها املوؤّلفان. مقابلت 

مع مثقفي جنوب ُكرُدفان، يناير/ كانون �لثاين 2٠1٣.
مقابلت مع اأفراد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( من احَلَواْزَمة يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.. 4٣
مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( وحركة العدل وامل�صاواة )JEM( من جنوب ُكرُدفان، . 44

مبا يف ذلك �صابط من�صّق عن القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف يونيو/ حزيران 2٠11ن يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، 
مايو/ اأيار 2٠12. 

نادرًا ما ت�صمل املعّداُت امَلركبات. فعنا�صر قوات الدفاع ال�صعبي )PDF( عادًة يتنّقلون م�صيًا على الأقدام اأو اخليول اأو اجلمال، غري . 45
اأنه ميكنهم ا�صتخدام و�صائل موا�صلت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( للو�صول اإلى املوقع. 
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وفقًا لهذه الإفادة، فاإن جميع البنادق حتتوي على ِحَراب. وحوايل ن�صف البنادق ذات كعب خ�صبي، يف حني كانت بقية البنادق . 46
ذات كعب قابل للطّي. 

وفقًا ملن�صق عن القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( والذي قال اإنه �صهد التوزيع، مت اإعطاء �صندوق يحتوي على 75٠ طلقة لكل ٣ . 47
 )PDF( َعت على قوات الدفاع ال�صعبي مقاتلني. وباملجمل، مت تفريع �صاحنني MAN يف اأبو ْجِبْيَهة يف 5 يونيو/ حزيران 2٠11 وُوزِّ

املحلية يف 7 يونيو/ حزيران. 
وفقًا لأقوال �صابط يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، والذي قال اإنه �صهد التوزيع، فاإّن تاور ماأمون كان . 48

حا�صرًا. وقال ال�صابط اإن كايف طيارة كان حا�صرًا اأي�صًا. وقال من�صّق اآخر عن القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( اإنه �صهد �صندوق 
ع يف َكاُدْقِلي يف نف�س الفرتة. مقابلت يف جنوب ُكرُدفان،  ذخرية من عيار 7.62×٣9 ملم، وَمدافع هاون من عيار 82 ملم، ُتوزَّ

مايو/ اأيار 2٠12. 
مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.. 49
تتو�فر فقط �لتقدير�ت �جلزئية. �إزيكيل كوكو تلودي، �أحد �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( الذين . 5٠

متت مقابلتهم يف بانتيو يف فرب�ير/ �شباط 2٠12، قال اإن الهجوم على جاو قام به عنا�صر القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( و6٠٠ 
 .)PDF( صخ�س من قوات الدفاع ال�صعبي�

بعد ا�صتقلل جنوب ال�صودان، متت اإعادة ت�صمية الفرقة التا�صعة التابعة للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA(  بالفرقة الأولى . 51
التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، غري اأن ا�صم »الفرقة التا�صعة« ل يزال ال�صم الأكرث �صيوعًا. 

مقابلت يف جنوب ُكرُدفان، مت اإخفاء املواقع املحددة، مايو/ اأيار 2٠12. . 52
بالكاد مت تاأكيد الأرقام ِمن ِقَبل اخلبري الع�صكري يف اخلرطوم الذي متت مقابلته يف موقع �صري، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.. 5٣
مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان وجوبا، مايو/ اأيار 2٠12، ومراقب . 54

ع�صكري مقّرب من جوبا، يونيو/ حزيران 2٠12. 
– �صمال . 55 �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  و�شباط  جوبا  يف   )SPLA( �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبي  �جلي�ش  �شباط  مع  مقابالت 

)SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12؛ مقابلت مع مراقب ع�صكري من اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 

 .)pp. 80–81 ,2012( 2٠12. راجع اأي�صا غراميزي وتوبيانا
مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N(، مت اإخفاء املواقع املحددة، مايو/ اأيار 2٠12؛ قادة . 56

اإخفاء  اأيار 2٠12؛ خبري ع�صكري من اخلرطوم، مت  )JEM( يف جنوب ُكرُدفان يف مواقع خمتلفة، مايو/  حركة العدل وامل�صاواة 
املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12. اأَعَطى خبري ع�صكري اآخر مقّرب من جوبا تقديرات اأقل ت�صل اإلى حوايل 2٠.٠٠٠. مقابلة يف موقع 

�صّري، يونيو/ حزيران 2٠12. 
يَّة من حينها، من خلل جتنيد من�صّقني من القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(. وتفيد التقارير اأن املجندين اجلدد . 57 زاد عدد امِل�ِصرْيِ

ة ا�صمه حممد بحر  يَّ �صّموا عدة مئات من املن�صّقني من جمموعة من�صّقة عن حركة العدل وامل�صاواة )JEM( يقودها زعيم من امِل�ِصرْيِ
يَّة يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف اأدي�س اأبابا، �صبتمرب/ اأيلول  حمدين. مقابلة مع قائد من امِل�ِصرْيِ

 .)p. 15 ,2012( 2٠12. راجع اأي�صا غراميزي وتوبيانا
يَّة مت تعيينهم ك�شباط يف �جلي�ش �ل�شعبي . 58 �شمل هوؤلء �ملرحوم رحمة رحومة وبري �لب�شريي وحممود خاطر- �أول �أفر�د من �مِل�ِشرْيِ

لتحرير ال�صودان )SPLA(. وان�صّم ف�صيل اإلى احلركة يف عام 1989. 
ة الرئي�صية هو قمع ولية غرب ُكرُدفان »التابعة لهم« يف عام 2٠٠5. وكّررت اخلرطوم وعودها با�صرتجاع . 59 يَّ واحدة من مظامل امِل�ِصرْيِ

الذي  ُكرُدفان،  �صمال غرب  احَلَمر من  اأنها واجهت معار�صة من عرب  الأول 2٠12، غري  كانون  واآخرها يف دي�صمرب/  الولية، 
ي�صّكلون غالبية الولية اجلديدة. وهم يريدون اأن يكون مركزهم الرئي�صي يف النهود عا�صمًة للولية اجلديدة، اأو اأن يكون غرب 
ة. وقال قادة احَلَمر اإن �صّم منطقتهم اإلى غرب ُكرُدفان، التي  يَّ ُكرُدفان مقت�صرًا فقط على اجلنوب الغربي وهو منطقة امِل�ِصرْيِ
اإلى متمردي دارفور. والنظام حِذر ومتيّقظ من احَلَمر؛ لأن  اإلى ان�صمام �صبابهم  ة، �صيوؤدي على الأرجح  يَّ امِل�ِصرْيِ يهيمن عليها 
حركة العدل وامل�صاواة )JEM( عربت يف عام 2٠٠8 مناطقهم يف غارة على اأم درمان. ووفقًا للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – 
�صمال )SPLM-N(، فاإّن »الدوافع احلقيقية وراء« قرار اإرجاع ولية غرب ُكرُدفان هي من اأجل »عزل املنطقة الغربية، وحتديدًا 
 )CPA( مناطق اإنتاج النفط، من اأّي ت�صوية �صيا�صية م�صتقبلية ب�صاأن الأرا�صي امل�صار اإليها يف املنطقتني يف اتفاق ال�صلم ال�صامل
ة اإلى جانب احلكومة بعد اإخفاقها متامًا يف ح�صد امليلي�صيات »التابعة لهم««.  يَّ ويف املفاو�صات اجلارية« ومن اأجل »جذب امِل�ِصرْيِ



62    ورقة العمل29 مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان )HSBA( التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

وقالت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( اإنها »لي�صت �صد َمطالب مواطني »غربي ُكرُدفان« باأن تكون لهم 
ولية م�صتقلة« بل واأّكدت على »حقهم يف تقرير امل�صري« و«ال�صتقلل عن اخلرطوم«، لكنها قالت اإنها »ترف�س دوافع حزب املوؤمتر 
التوقيت بالذات«. راجع كر�صوم نور الدين )2٠12(؛ مقابلت مع  اإن�صاء ولية غرب ُكرُدفان يف هذا  اإعادة  )NCP( يف  الوطني 

مفّكري جنوب و�صمال ُكرُدفان يف مواقع خمتلفة، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12 – يناير/ كانون �لثاين 2٠1٣. 
يَّة يف جنوب ال�صودان وجنوب ُكرُدفان، مايو/ . 6٠ مقابلت مع قادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( من امِل�ِصرْيِ

اأيار 2٠12. 
مقابلة مع �صيا�صي من احَلَواْزَمة، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠11. . 61
مقابلت مع م�صوؤولني ع�صكريني و�صيا�صيني يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12، يف موقع �صّري، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12. . 62
مقابلت مع اأفراد حركة العدل وامل�صاواة )JEM( يف املنطقة احلدودية جنوب ُكرُدفان- جنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12.. 6٣
مقابلت مع قادة حركة العدل وامل�صاواة )JEM( مبا يف ذلك ح�صن عي�صى رم�صان، يف املنطقة احلدودية جنوب ُكرُدفان- جنوب . 64

.)pp. 73–74 ,2012( ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12. راجع غراميزي وتوبيانا
جنوب . 65 بني  احلدودية  املنطقة  يف  �صّطة  اآدم  �صريف  حممد  العقيد  فيهم  مبن   )JEM( وامل�صاواة  العدل  حركة  قادة  مع  مقابلت 

ُكرُدفان- جنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12.
مقابلت مع قادة حركة العدل وامل�صاواة )JEM( يف جوبا، فرب�ير/ �شباط ومايو/ �أيار 2٠12 يف موقع �صري، يوليو/ متوز 2٠12. . 66
67 ..)pp. 74–75 ,2012( راجع غراميزي وتوبيانا
68 ..)p. 72 ,2012( راجع غراميزي وتوبيانا
مقابالت مع �شباط حركة �لعدل و�مل�شاو�ة )JEM( يف جنوب ال�صودان؛ ومع �صابط يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال . 69

)SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان، ومع العقيد يف اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( اأبراهام جنقرور يف باْنِتُيو، مايو/ اأيار 

2٠12. مقابلة مع مراقب ع�صكري من اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12. 
 مقابلة مع مراقب ع�صكري من اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12. راجع وحدة التن�صيق يف جنوب ُكرُدفان والنيل . 7٠

الأزرق )2٠12(.
مقابلة مع �شباط حركة �لعدل و�مل�شاو�ة )JEM( يف املنطقة احلدودية بني جنوب ُكرُدفان وولية الوحدة، 2٠ مايو/ اأيار 2٠12. . 71

.)p. 74 ,2012( راجع غراميزي وتوبيانا
مقابلة مع �صليمان �صندل، الأمني العام حلركة العدل وامل�صاواة )JEM( لل�صوؤون الرئا�صية و�صاِهد على الق�صف يف جوبا، فرباير/ . 72

�شباط 2٠12. 
7٣ ..)pp. 71–73 ,2012( راجع غراميزي وتوبيانا
اإبراهيم حممد، ورئي�س جي�س حترير ال�صودان - عبد الواحد حممد نور . 74 )JEM( جربيل  مت تعيني رئي�س حركة العدل وامل�صاواة 

)SLA - AW( عبد الواحد حممد نور، ورئي�س جي�س حترير ال�صودان – ميني ميناوي )SLA - MM( ميني ميناوي، والتوم مو�صى 

حاجو، وهو من�صق عن احلزب الوحدوي الدميقراطي، ونا�صر الدين الهادي املهدي، وهو من�صق عن حزب الأمة، نواَب رئي�ٍس 
للئتلف. ومبدئيًا، فاإن تعاقب الرئا�صة كان من املفرت�س اأن يكون اأوًل للحركات الدارفورية، غري اأن عدم قدرتهم على التفاق 
ا�صطّر مالك عقار اإلى اإ�صغال املن�صب. ومن املحتمل تكرار هذا املوقف يف مار�س/ اآذار 2٠1٣ عندما تنتهي فرتة مالك عقار 

املمتدة لعام واحد. 
تعمل القوى ال�صيا�صي التي وّقعت على هذا امليثاق على الإطاحة بنظام حزب املوؤمتر الوطني )NCP( بطرق خمتلفة، واأهمها الطرق . 75

ال�صلمية واملدنية والدميقراطية وال�صراع الثوري امل�صلح. وقد مت التفاق على اأن كّل طرف وّقع على التفاق له احلق يف الحتفاظ 
ال�صلمية  املظاهرات  وت�صعيد  »دعمها ل�صتمرار  )SRF( على حتديد  ال�صودانية  الثورية  ووافقت اجلبهة  النظام.  قلب  بُطُرقه يف 
وحتوُّلها �إلى ثور�ت �شعبية �شلمية، كاأد�ة رئي�شية يف �إ�شقاط �لنظام �حلاكم حلزب �ملوؤمتر �لوطني )NCP(. وتدعو اجلبهة الثورية 
د �أنها �شتدعو لوقف �إطالق نار  ال�صودانية )SRF( جميع �أفر�د �ل�شعب �ل�شود�ين  للم�شاركة يف �لثورة �ل�شلمية �شد �لنظام، وتوؤكرّ

.)SudanJEM.com, 2013( »فورّي و�صامل مبجرد خلع النظام
ع . 76 َوقَّ الدينية يف اخلرطوم، ممن  الأحزاب  بع�س  قيادة  لت يف وقت لحق  تن�صّ الأخرية. فقد  النقطة  اإجماع على  يكن هناك  مل 

ممّثلوها على الوثيقة.
77 ..)p. 72 ,2012( غراميزي وتوبيانا
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ة، الذين ُيفرت�س اأنهم يعملون يف جنوبي غربي ُكرُدفان حتت راية احلركة . 78 يَّ مع ا�صتثناء حمتمل لبع�س القوات، وحتديدًا من امِل�ِصرْيِ
.)p. 21 ,2013( راجع جمموعة الأزمات الدولية .)SPLM-N( ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال

مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( مبن فيهم اأفراد القيادة الع�صكرية يف جنوب ُكرُدفان، . 79
مايو/ اأيار 2٠12. 

ط لقت�صار عملها . 8٠ يف الوقت الذي يقول فيه قادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( اإن احلركة كانت تخطِّ
على املعار�صة ال�صيا�صية وال�صلمية- بالرغم من حقيقة اأن نتائج انتخابات مايو/ اأيار 2٠12 اعُتربت غري نزيهة- فاإّن العديد من 
و� �أي�شًا باأنرّ �لطو�قم �لع�شكرية للحركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( كانت  �ل�شباط �لذين متت مقابلتهم �أقررّ
ل  يف�صّ كان  العزيز  عبد  اإن  وقيل  اإلى احلرب.  للذهاب  متحم�صًا  يكن اجلميع  ومل  مع احلكومة.  الع�صكرية  للمواجهات  م�صتعدة 
– �صمال  �ل�شود�ن  �ل�شعبية لتحرير  �أركانه جقود مكو�ر، كان مرتددً� مبدئيًا. مقابالت مع �شباط �حلركة  و�إن رئي�ش  �حلرب، 

)SPLM-N( ومراقبني غربيني يف مواقع خمتلفة، �صبتمرب/ اأيلول . 

– �صمال . 81 �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  �شباط  مع  مقابالت  تلودي.  على  هجوم  خالل  تدمريها  مت  �لدبابات  هذه  �إحدى 
)SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12. 

امل�صلحة . 82 القوات  من  عليها  ال�صتيلء  مت  التي  للأ�صلحة  املوؤلِّفان  بها  قام  التي  الفعلية  التفتي�س  عمليات  اإلى  الق�صم  هذا  ي�صتند 
واملناطق  ُكرُدفان  جنوب  يف   2٠12 عام  من  الأول  الن�صف  يف  للخرطوم  املُوالية  الع�صكرية  �صبه  واملجموعات   )SAF( ال�صودانية 
احلدودية جلنوب ال�صودان، اإلى جانب مقابلت اأُجرَيت مع قيادة التمرد واجلماعات امل�صلحة الأخرى. يف مايو/ اأيار 2٠12، فّت�س 

دون، وقابلو� �ل�شبرّاط من كال �حلركتني.  املوؤلِّفان 11 خمزونًا لل�شالح ميلكها �ملتمررّ
قامت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( بتدمري دبابة اأو اثنتني مت ال�صتيلء عليها يف ِهْجِلْيج يف اأبريل/ ني�صان 2٠12. مقابلة مع قائد . 8٣

حركة العدل وامل�صاواة )JEM(، مت اإخفاء املوقع، يوليو/ متوز واأغ�صط�س/ اآب 2٠12. 
ت�صتند هذه التقديرات اإلى امللحظة املبا�صرة والبيانات من م�صدرين منف�صلني على الأقل. . 84
ت�صري البيانات فقط اإلى املعدات التي مت ال�صتيلء عليها ِمن ِقَبل احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( وحركة . 85

للنيل الأزرق  )JEM( يف جنوب ُكرُدفان واملنطقة احلدودية مع جنوب ال�صودان، ولي�س على »جبهاتهم« الأخرى  العدل وامل�صاواة 
ودارفور على التوايل. 

دة التي ح�صل عليها م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية، ا�صتولت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال . 86 وفقًا للتقارير غري املوؤكَّ
)SPLM-N( على مركبتي نقل جنود مدّرعتني اإ�صافيتني خلل املعارك يف َدْلِدُكو، وكلهما موجودتان على بعد ب�صعة كيلومرتات 

اإلى ال�صمال ال�صرقي من كاُدقلي، يف 1٠ و12 دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12. راجع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠1٣(.
مت �ل�شتيالء على دبابتني يف جاو؛ و�ثنتني يف �لأحيمر، وو�حدة يف �حَلْمَرة، وو�حدة يف �أبو ها�شم. مقابالت مع �شباط �حلركة . 87

ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12. خلل املعارك التي وقعت يف الرو�صرُي�س 
 T-55 على 4 اأو 5 دبابات )SPLM-N( وَدْلِدُكو يف دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12، ا�صتولت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال
ق ب�صكل منف�صل  اإ�صافية، وّدمرت دبابًة اأو اثنتني من املوجودة بحوزة القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF(. ومل ي�صتطع املوؤلِّفان التحقُّ

من هذه املعلومات. راجع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠1٣(. 
�ل�شتخبار�ت . 88 �شباط  وكبار   )SPLA( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�س  التابعة  الرابعة  الفرقة  مع  واملقابلت  التفتي�س  عمليات 

الع�صكرية يف باْنِتُيو، جنوب ال�صودان، 25- 27 مايو/ اأيار 2٠12. وقد �ُصوهدت بع�س املركبات التي مت ال�صتيلء عليها م�صتخدمة 
من قبل القادة يف باْنِتُيو. ومت اأي�صا ال�صتيلء على َمركبات مدنية، مبا يف ذلك بع�س املُركبات التابعة ل�صركات النفط، واإعادة 

تدويرها للتجارة ونقل الركاب يف ولية الوحدة. 
اأيار 2٠12 يف وقت كتابة هذا التقرير. وتوحي رموز . 89 ل تزال اجلهود جارية من اأجل تتبُّع املعدات التي مت ملحظتها يف مايو/ 

التعليم الظاهرة على العديد من املواد باأنه قد مت ت�صنيعها خلل ثمانينيات وت�صعينات القرن املا�صي. 
لَحظ املوؤلِّفان عددًا حمدودًا من اأ�صلحة حلف �صمال الأطل�صي )NATO(، مبا يف ذلك بندقية G3 الهجومية من عيار 7.26 ملم . 9٠

)Heckler and Koch( ور�صا�س FN-MAG من عيار 7.26 ملم، حتمل اأحرفًا عربية. وقد �ُصوهد ال�صلحان يف 16 مايو/ اأيار 

2٠12 يف ِهْيَبان.  
قام م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان )HSBA( بتوثيق ا�صتخدام معدات م�صابهة يف املناطق . 91

.)2011b; 2012a; 2012d; 2012f( احلدودية املت�صررة من ال�صراع ب�صكل كبري. راجع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
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مقابلة مع خبري ع�صكري، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12. . 92
مقابل مع موظفني طبّيني يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.. 9٣
94 ..)2012d( راجع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
لطات الوطنية البلغارية، اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠12. مت �صابقًا توثيق وجود معدات م�صابهة يف اأ�صلحة . 95 املرا�صلت اخلطية مع ال�صُّ

.)2011c( يف م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )SAF( القوات امل�صلحة ال�صودانية
96 ..)2012f; 2012g( راجع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
دارفور . 97 الذخرية يف  كبرية من  كميات  توثيق  فقد مت  ال�صودان،  ال�صراعات يف  الأخرية حول  الإ�صدارات  اإليه يف  م�صار  هو  كما 

من اأماكن الت�صنيع ذاتها. راجع غراميزي وتوبيانا )2٠12(؛ منظمة العفو الدولية )2٠12(؛ م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 
.)2006a; 2006b; 2007; 2008; 2009; 2011( ؛ و جمل�س الأمن الدويل)2012c(

امللحظات املبا�صرة خلل بعثة مايو/ اأيار 2٠12 يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان. . 98
عمليات التفتي�س الفعلية يف مايو/ اأيار 2٠12 يف جنوب ُكرُدفان والبيانات التي مت احل�صول عليها من خلل طلبات التتّبع، يونيو/ . 99

حزيران – اأغ�صط�س/ اآب 2٠12.
الأول . 1٠٠ ت�صرين  اأكتوبر/  الإ�صرتاتيجية،  واملواد  ال�صادرات  على  الرقابة  امل�صوؤولة عن  الهولندية  ال�صلطات  مع  املرا�صلت اخلطية 

.2٠12
عمليات التفتي�س الفعلية يف مايو/ اأيار 2٠12 يف جنوب ُكرُدفان والبيانات التي مت احل�صول عليها من خلل طلبات التتّبع، يونيو/ . 1٠1

حزيران – اأغ�صط�س/ اآب 2٠12.
ال�صلطات . 1٠2 ومع  2٠12؛  متوز  يوليو/   ،Van Vliet Trucks Holland BV الت�صدير،  جلهة  الأم  ال�صركة  مع  اخلطية  املرا�صلت 

الهولندية امل�صوؤولة عن الرقابة على ال�صادرات واملواد الإ�صرتاتيجية، اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠12.
الأول . 1٠٣ ت�صرين  اأكتوبر/  الإ�صرتاتيجية،  واملواد  ال�صادرات  على  الرقابة  امل�صوؤولة عن  الهولندية  ال�صلطات  مع  املرا�صلت اخلطية 

.2٠12
املرا�صلت اخلطية مع ال�صركة الأم جلهة الت�صدير، Van Vliet Trucks Holland BV، يوليو/ متوز 2٠12.. 1٠4
�ملر��شالت �خلطية مع �ملكتب �لفدر�يل  �لأملاين  لالقت�شاد و�لرقابة على �ل�شادر�ت)BAFA( ، يوليو/ متوز 2٠12.. 1٠5
�ملر��شالت �خلطية مع �ملكتب �لفدر�يل  �لأملاين  لالقت�شاد و�لرقابة على �ل�شادر�ت)BAFA( ، يوليو/ متوز 2٠12.. 1٠6
الأول . 1٠7 ت�صرين  اأكتوبر/  الإ�صرتاتيجية،  واملواد  ال�صادرات  على  الرقابة  امل�صوؤولة عن  الهولندية  ال�صلطات  مع  املرا�صلت اخلطية 

.2٠12
الأول . 1٠8 ت�صرين  اأكتوبر/  الإ�صرتاتيجية،  واملواد  ال�صادرات  على  الرقابة  امل�صوؤولة عن  الهولندية  ال�صلطات  مع  املرا�صلت اخلطية 

.2٠12
مل ُي�صادق ال�صودان على اتفاقية حظر ا�صتخدام وتخزين واإنتاج ونقل الألغام امل�صادة للأفراد وتدمري تلك الألغام لعام 1997. . 1٠9

.)n.d.a( تتوافر العنا�صر الإ�صافية حول التفاقية يف مكتب الأمم املتحدة يف جنيف
اأي�صا . 11٠ اأيار 2٠12. راجع  اأيار 2٠12، وِهْيَبان يف 16 مايو/  ُكَوا، بالقرب من التي�س، يف مايو/  �ُصوهدت الألغام الأر�صية يف جبل 

 .)2012d( م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
َفنْي مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار . 111 مالحظات ومقابالت �ملوؤلِّ

GLD-215s يف خمزون  األغام  اأيار 2٠12، يف حني �ُصوهدت  ُكَوا يف 12 مايو/  األغام 7-72 يف جبل  اأي�صًا ملحظة  2٠12. متت 
اأ�صلحة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف ِهْيَبان يف 16 مايو/ اأيار 2٠12. 

112 ..)2012b( راجع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
مقابلة مع �صابط يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف كودا، مايو/ اأيار 2٠12. . 11٣
عملية ا�صتيلء موّثقة قامت بها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، خلل معركة احَلْمَرة، يف يوليو/ متوز . 114

2٠11 و�صاهدها املوؤلِّفان يف مايو/ اأيار 2٠12. 
115 ..)n.d.a( مل ي�صادق ال�صودان على معاهدة حظر القنابل العنقودية. للمزيد عن املعاهدة، راجع يف مكتب الأمم املتحدة يف جنيف
راجع م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )2٠12(.. 116
راجع Independent )2٠12( ومراقبة حقوق الإن�صان )2٠12(.. 117
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118 ..Sudan Tribune )2012d(  راجع
مقابلة مع جندي يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، اأ�صيب بقنبلة حارقة، يف م�صت�صفى اأم الرحمة، ِقِدْيل، . 119

جنوب ُكرُدفان، 14 مايو/ اأيار 2٠12.
مقابلة مع امراأة اأُ�صيَبت بقنبلة حارقة، يف م�صت�صفى اأم الرحمة، ِقِدْيل، جنوب ُكرُدفان، 14 مايو/ اأيار 2٠12، راجع اأي�صًا توبيانا . 12٠

.)2٠12(
مقابلت، يف م�صت�صفى اأم الرحمة، ِقِدْيل، جنوب ُكرُدفان، 14 مايو/ اأيار 2٠12.. 121
اأيار . 122 الأ�صلحة يف مايو/  الكيميائية وتدمري هذه  الأ�صلحة  وا�صتخدام  نع وتخزين  ا�صتحداث و�صُ اتفاقية حظر  ال�صودان على  ع  وقَّ

1999. وُتعترب الأحكام الواردة يف التفاقية ُملِزمة لل�صودان قانونيًا منذ 2٣ يونيو/ حزيران 1999. 
وَعْتُمور، �صرق . 12٣ احَلْمَرة  )SPLM-N( عن حالت م�صابهة يف معارك  – �صمال  ال�صودان  ال�صعبية لتحرير  تابع للحركة  اأفاد طبيب 

كاُدْقِلي، يف يوليو/ حزيران ودي�صمرب/ كانون الأول 2٠11. واأفاد انه عالج 25 حالة م�صابهة وُتويّف 6 اأو �صبع مر�صى. مقابلة يف 
جنوب ُكرُدفان، مايو/ اأيار 2٠12.

ممًا موؤقتًا، وعدَم القدرة على الكلم، . 124 وفقًا للموظفني الطبّيني، �صملت الأعرا�ُس �صلًل موؤقتًا جزئيًا اأو كامًل؛ وعمًى جزئيًا، و�صَ
وم�صكلت يف التنف�س، وغثيانًا، وتقّيوؤَ الدم، ونزيفًا يف الأنف، واإ�صهاًل. وقد ماتت الطيور واحل�صرات اأي�صًا يف املناطق املت�صّررة. 
ووفقًا لأقوال الفريق جيم�س قاتويل قاتلواك، فقد ُتويّف 1٠ جنود تابعني للجي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( بعد اأن عانوا من 
ال�صلل خلل معركة ِهْجِليج. مقابلت مع قاتويل قاتلواك يف باْنِتُيو، مايو/ اأيار 2٠12؛ ومع املوظفني الطبينّي يف جنوب ُكرُدفان 

وبانتيو، مايو/ اأيار 2٠12.
ح�شب �أقو�ل �شبرّاط وجنود �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( الذين متت مقابلتهم يف جنوب ُكرُدفان يف . 125

اليوم  يف  عليها  ال�صتيلء  مت   QLZ87 نوع  من  قاذفات  جانب  اإلى  ملم   ٣5 عيار  من  قنابل  ا�صتخدام  اأُِعيد   ،2٠12 اأيار  مايو/ 
)SAF( يف منطقة  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  )SPLM-N( على مواقع  – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  ِقَبل احلركة  ِمن  ذاته 
َتُلوِدي. وبعد �لق�شف، �َشمع �شباط �ل�شتخبار�ت �لتابعني للحركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N(، الذين ا�صتمعوا 
 )SPLM-N( عرب الراديو، قولهم اإن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SAF( اإلى ات�صالت القوات امل�صلحة ال�صودانية

ت�صتخدم الآن »اأ�صلحة كيماوية«. 
جميع . 126 وُتويّف   .2٠12 اآب  اأغ�صط�س/   19 يف  َتُلْوِدي  من  بالقرب  املدنية  للمهمات  احلكومة  ا�صتخدمتها  اأنتونوف  طائرة  حتّطمت 

 ،)NISS( )SAF(، ومن ال�صرطة، ومن جهاز الأمن واملخابرات الوطني  اب، مبا فيهم �شباط من �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية  �لركرّ
ومن قادة قوات الدفاع ال�صعبي )PDF(، وم�صوؤولون حكوميون. وكان الطيار رو�صيًا؛ وامللح من طاجاك�صتان، ومهند�س الطريان من 
اأرمينيا. ووفقًا للإفادات التي ُجِمَعت بني اأكتوبر/ ت�صرين الأول  ومايو/ اأيار 2٠12، فاإّن طواقم طائرات اأنتونوف امل�صتخدمة يف 

.)2٠12( )SSP( العمليات الع�صكرية كانت من املواطنني ال�صودانيني. راجع م�صروع القمر ال�صناعي احلار�س
�ل�شود�نية، وجلنة �خلرب�ء . 127 مات �ملجتمع �ملدين  َدَبْنَقا؛ ومنظرّ لـ ر�ديو  �لعديد من �ملر�قبني، مبن فيهم �ملر��شلون �مليد�نيون  قال 

التابعة ملجل�س الأمن الدويل، والعملية املختلطة للحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور )UNAMID(، اإن العمليات اجلوية قد 
ا�صُتخِدمت بكثافة يف دارفور خلل ال�صنوات املا�صية. وقالت اخلرطوم اإن الهجمات اجلوية يف وليتي غرب و�صمال بحر الغزال يف 
رة ب�صبب وجود احلركات امل�صلحة الدارفورية التي ا�صَتخدمت جنوب ال�صودان  جنوب ال�صودان بني عامي 2٠1٠ و2٠12 كانت مربَّ
كملجاأ اآمن. للمزيد من املعلومات حول حملة دارفور- بحر الغزال، راجع غراميزي وتوبيانا )2٠12(. ومت الإبلغ عن هجمات 
جوية عرب احلدود منذ اندلع احلرب بني احلكومة واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف النيل الأزرق وولية 

اأعايل النيل يف جنوب ال�صودان. 
راجع جمل�س الأمن الدويل )2006a; 2006b; 2007; 2008; 2009; 2011( وغراميزي وتوبيانا )2٠12(.. 128
129 ..)2009, paras. 194–201( راجع جمل�س الأمن الدويل
ميكن قراءة هذه املعلومات على اللوحة التي حتمل الرقم الت�صل�صلي للطائرة التي اأُ�صِقطت. راجع اأي�صًا م�صروع الأ�صلحة ال�صغرية . 1٣٠

.)2012d(

�أي�شًا جمع �لإفاد�ت خالل �ملقابالت مع �شباط . 1٣1 اأيار 2٠12. ومت  ال�صَور من اآخر جمموعة من الت�صجيلت، �صوهدت يف مايو/ 
 )SPLA( واجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLM-N( واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )JEM( حركة العدل وامل�صاواة

يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12. راجع اأي�صًا م�صروع الأ�صلحة ال�صغرية )2012d( وتوبيانا )2٠12(.
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�ملالحظة �ملبا�شرة للبقايا و�لقنابل �لتي مل تنفجر يف َكاْوَد� و�أْم ُدْوِرين وِيْيَد� وَباْنِتُيو، فرب�ير/ �شباط ومايو/ �أيار 2٠12.. 1٣2
يف الفرتة ذاتها، َوَقع عدد من املعارك بني القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( ووحدات اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( يف . 1٣٣

منطقة ِهْجِليج املتنازع عليها، واإلى اجلنوب، باجتاه حدود 1956 بني جنوب ُكرُدفان وولية الوحدة، مايو/ اأيار 2٠12. والبيانات 
الطبية التي ُجِمَعت يف اأواخر مايو/ اأيار 2٠12 يف م�شت�شفى باْنِتُيو، حيث ُعولج بع�ش عنا�شر �جلي�ش �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن 

)SPLA(، تدعم هذه التقارير. 

خلل الغارات على باْنِتُيو، ف�صلت طائرات MiG و�صوخوي التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( يف تدمري اجل�صر الذي يربط . 1٣4
رت فقط امَلرافق املدنية القريبة.  َرَبُكْوَنا وَباْنِتُيو، لكنها َدمَّ

تاأّكد هذا ال�صتنتاج من خلل عدد من املقابلت مع اجلماعات الإن�صانية واللجئني والأفراد النازحني يف جوبا وَباْنِتُيو وخميم . 1٣5
ِيْيَد� لالجئني، يف فرب�ير/ �شباط ومايو/ �أيار 2٠12.

مقابلة مع مراقب ع�صكري، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.. 1٣6
�صمال . 1٣7  – ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  يف  الإن�صانية  ال�صوؤون  مل�صوؤول  وفقًا   .)2٠12( ال�صودانية  والتاأهيل  الإغاثة  جمعية 

على  احلفاظ  يف  حت�ّصّنا  »اإننا  حقيقة  اإلى  جزئيا   2٠12 اأواخر  يف  التفجريات  عدد  يف  الزيادة  ُتعَزى  اأن  ميكن   ،)SPLM-N(

�ل�شجالرّت«. مقابلة يف جوبا، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠12. 
�صجّلت م�صت�صفى اأم الرحمة التي مت الو�صول اإليها يف ِقِدْيل، 14 مايو/ اأيار 2٠12. . 1٣8
مت الطلع على �صجلت م�صت�صفى باْنِتُيو، التي تغّطي الفرتة ما بني 16 مار�س/ اآذار و٣٠ اأبريل/ ني�صان 2٠12، يف 24 و25 مايو/ . 1٣9

اإلى امل�صت�صفى 17٠ �صخ�صًا، مبن فيهم الع�صكريون، ملعاجلة الإ�صابات الناجتة عن املواجهات املختلفة بني  اأيار 2٠12. واأُدِخل 
القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( واجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( يف ولية الوحدة ومنطقة ِهْجِليج خلل الفرتة ذاتها. 

مقابلت يف اأدي�س اأبابا وجوبا وجنوب ُكرُدفان، دي�صمرب/ كانون الأول 2٠٠1 ويناير/ كانون �لثاين وفرب�ير/ �شباط ومايو/ �أيار . 14٠
.2٠12

141 ..)2012, p. 80( ؛ غراميزي وتوبيانا)2008, p. 11( جمموعة الأزمات الدولية
142 ..)2008, p. 11( جمموعة الأزمات الدولية
14٣ ..)2012, p. 80( غراميزي وتوبيانا
مقابلة مع �صابط يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف جوبا، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠12. . 144
مقابالت مع م�شاركني يف �لجتماع، ومنهم عبد �لعزيز �حللو، يف جوبا و�أدي�ش �أبابا، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين ودي�شمرب/ كانون . 145

الأول 2٠12.
مقابلة مع عبد العزيز احللو يف اأدي�س اأبابا، دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12.. 146
مقابلت مع �صابط يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف جوبا، فرب�ير/ �شباط 2٠12، وحمّلل دويل يف . 147

.)2012, p. 81( جوبا، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠12؛ راجع اأي�صًا غراميزي وتوبيانا
مقابلة يف اأدي�س اأبابا، دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12.. 148
مقابلة يف اأدي�س اأبابا، دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12.. 149
يف . 15٠ اأعله  املذكور   )SPLM( ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  ال�صيا�صي  املكتب  اجتماع  خلل  ر  ُقرِّ الأمر  هذا  اأن  التقارير  تفيد 

)SPLM-N( يف مواقع �صرية، نوفمرب/  – �صمال  �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن  2٠11. مقابالت مع �شباط �حلركة  فرب�ير/ �شباط 
ت�شرين �لثاين – دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12. 

مقابلة يف جوبا، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠12.. 151
مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( يف مو�قع �شرية، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين – دي�صمرب/ . 152

كانون الأول 2٠12. 
مت تاأكيد عمليات النقل ِمن ِقَبل املراقبني الغربيني، مبا يف ذلك املراقب الع�صكري يف اخلرطوم، الذي اأ�صار اإلى اأن الدفعات، منذ . 15٣

�صبتمرب/ اأيلول 2٠11، مل تكن بال�صرورة رواتب، بل و�صملت مبالغ مقطوعة ُمِنَحت اإلى القادة. مقابلت مع حمللني غربيني يف 
جوبا واخلرطوم، يف جوبا، مايو/ اأيار 2٠12 ويف مواقع �صرية، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12. مقابلة مع �صابط يف حركة العدل وامل�صاواة 

.)2012e, pp. 1–2( يف موقع �صري، يوليو/ متوز 2٠12. راجع اأي�صًا م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )JEM(
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�ل�شعبية . 154 �حلركة  و�شباط   )GoSS( ال�صودان  جنوب  وحكومة   )GoS( ال�صودان  حكومة  وم�صوؤويل  الدوليني  املراقبني  مع  مقابلت 
لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف جوبا و�أدي�ش �أبابا، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠12 – يناير/ كانون �لثاين 2٠12. راجع 

.)2013, p. 34( اأي�صًا جمموعة الأزمات الدولية
155 . ،)SPLM-N( – �صمال  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  مع �صباك احلركة  مقابلت  ال�صودان؛  وجنوب  ُكرُدفان  ملحظات يف جنوب 

مبا يف ذلك عبد العزيز احللو، يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12. راجع توبيانا )2٠12(، مقتِب�صًا قول عبد 
العزيز: »هذه احلرب اأ�صهل بالن�صبة لنا من احلرب الأولى. فهذه املرة كنا م�صتعدين وم�صلحني، وكانت الأ�صلحة متوفرة لدينا«. 

رغم اأنه، بكل تاأكيد، انتهاٌك لتفاق ال�صلم ال�صامل )CPA(، ل ميكن اعتبار هذا الدعم على اأنه دعم من حكومة ما حلركة مترد . 156
اإليها، ولَحظها م�صروع م�صح الأ�صلحة  اأجنبية. وعلى نحو مماثل، فاإّن �صناديق الذخرية التي حتمل ا�صم اأوغندا كجهٍة منقول 
ال�صغرية بحوزة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( يف جنوب ُكرُدفان والنيل الأزرق، ل ميكن اأن ُتعترب موؤ�ّصرًا 
وا�صحًا على الدعم الع�صكري من اأوغندا )اأو من جنوب ال�صودان، اإْذ اأنه من املمكن اأن تكون قد ُنِقَلت عرب منطقة جنوب ال�صودان، 
واأن يكون م�صدرها كميات الأ�صلحة التي ي�صيطر عليها بالفعل اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA((؛ اإْذ اأنه ل يوجد ما ي�صري 
اإلى اأنها مل تكن اأ�صًل بحوزة الفرقة التا�صعة والفرقة العا�صرة قبل ا�صتقلل جنوب ال�صودان )ملحظات املوؤلفني يف النيل الأزرق، 
دي�صمرب/ كانون الأول 2٠12: وم�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية، 2٠1٣(. وفقًا لأقوال حمّلل غربي مقّرب من جوبا، اقت�صر الدعم 

�جلوهري بالفعل على �حلدرّ �لأدنى يف �لأ�شهر �لتي �شبقت �ل�شتقالل )مقابلة يف جوبا، نوفمرب/ ت�شرين �لثاين 2٠12(. 
موؤ�ّصر اآخر على اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( ل حتتاج اإلى اإمدادات خارجية من الذخرية؛ هو اأن . 157

اإلى مناطق املتمردين، والتي كانت تتم خلل احلرب الأهلية، مل يعد لها وجود. ومت  التجارة بالذخرية من املناطق احلكومية 
ا�صتئناف التجارة ال�صرية بني التجار العرب يف املناطق التي ت�صيطر عليها احلكومة واملناطق التي يديرها املتمردون، غري اأن ال�صلع 
الرئي�صية على ما يبدو كانت الوقود واملواد الغذائية، والتي ُتعترب �صحيحة يف مناطق املتمردين. مقابلت مع قادة احلركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( والتجار العرب يف جنوب ُكرُدفان، مايو 2٠12. 
ملحظات ومقابلت، ت�صمل ما مّت مع مراقب ع�صكري من اخلرطوم، يف موقع �صري، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.. 158
159 ..)2012, p. 65( غراميزي وتوبيانا
راجع اأي�صًا جمل�س الأمن الدويل )p. 18 ,2013(. لكن لحظ اأّن املوؤّلَفنْي مل يجدا اأّي دليل على اّدعاءات اللجنة باأن قاعدة حلركة . 16٠

العدل وامل�صاواة )JEM( ت�صّم 8٠٠ رجل وحوايل 6٠-8٠ مركبة كانت موجودة بني َرَبُكْوَنا ومهبط طائرات باْنِتُيو يف عام 2٠12.
مالحظات ومقابالت مع �جلماعات �لإن�شانية يف باْنِتُيو وَرَبُكْوَنا وِيْيَد�، فرب�ير/ �شباط ومايو/ �أيار 2٠12.. 161
162 ..)2012, p. 63( غراميزي وتوبيانا
مالحظات يف جنوب ُكرُدفان وجنوب �ل�شود�ن؛ مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( يف . 16٣

جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12.
164 ..)2012, pp. 74–75( غراميزي وتوبيانا
لحَظت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( هذه احلركة، وقد نقلت القوات امل�صلحة ال�صودانية )SAF( بع�س معّداتها اإلى اخلر�صانة . 165

لتعزيز دفاعاتها. مقابلة مع مراقب ع�صكري من اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.
2٠12، ومراقب ع�صكري يف . 166 �أيار  باْنِتُيو، مايو/  �لع�شكرية يف  �ل�شود�ن و�شباط �ل�شتخبار�ت  مقابالت مع �شباط جي�ش جنوب 

اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12.
مقابالت مع �شباط حركة �لعدل و�مل�شاو�ة )JEM( على احلدود بني جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12. . 167
مقابلة مع مراقب ع�صكري يف اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، اأيلول/ �صبتمرب 2٠12.. 168
مقابالت مع �شبرّاط ومقاتلي �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية )SRF( وال�صهود املدنيني يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان يف اأيار/مايو . 169

2٠12، مقابلت مع قائد اجلبهة الثورية ال�صودانية، مت اإخفاء املوقع، يوليو/متوز واأغ�صط�س/اآب 2٠12. راجع غراميزي وتوبيانا 
.)2012, p. 74(

17٠ ..)2012, p. 99, endnote 212( غراميزي وتوبيانا
�إجر�ء مقابالت مع �شباط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن وم�شوؤول يف حكومة جنوب �ل�شود�ن )GoS( و�صحفي حمّلي يف كل . 171

ِمن َباْنِتُيو وَفاْرَياْنق، مايو/اأيار 2٠12. 
اّطَلع املوؤلِّفان على �صجّلت امل�صت�صفى.. 172



68    ورقة العمل29 مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان )HSBA( التابع مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

رمبا كان �لهدف من �لهجوم هْدم مفاو�شات �ل�شمال و�جلنوب يف �أدي�ش بابا، مبو�فقة �خلرطوم �أو بدونها. مقابالت مع �شباط . 17٣
َفاْرَياْنق، مايو/اأيار  )GoSS( يف  ال�صودان  واإجراء مقابلت مع م�صوؤول يف حكومة جنوب  باْنِتُيو،  الع�صكرية يف  من ال�صتخبارات 
2٠12. مقابلة مع مراقب ع�صكري غربي مقّرب من اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA(، مت اإخفاء املوقع، يوليو/متوز 2٠12. 

كان الثلثة اأع�صاء يف حركة/ جي�س وحدة جنوب ال�صودان )SSUM/A( التي يقودها اللواء بيرت قاديت وباولينو ماتيب نيال، قبل . 174
  )GoSS( ان�صمامها اإلى احلكومة. وقيل اإنهم حتالفوا لحقًا مع الفريق جورج اأطور. مقابلت مع م�صوؤويل حكومة جنوب ال�صودان
و�شباط �جلي�ش �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن )SPLA( و�شباط �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية يف ولية �لوحدة، مايو/ �أيار 2٠12. الوثائق 

.)UNMISS( ال�صرية ملهمة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان
مقابلة مع م�صوؤول يف حكومة جنوب ال�صودان يف برياجن، مايو/اأيار 2٠12.. 175
راجع بوزويل )2٠12( وغراميزي وتوبيانا )p. 75 ,2012(. وكانت حركة العدل وامل�صاواة بقيادة ف�صيل حممد رحومة، وهو عّم . 176

ة بّكورة حممد ف�صيل، الذي ُيقال اإنه قاتل اأي�صًا يف املنطقة. يَّ قائد اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( من امِل�ِصرْيِ
مقابلة يف باْنِتُيو، مايو/اأيار 2٠12.. 177
مقابلة مع �شباط �جلي�ش �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن )SPLA(، مبا يف ذلك العقيد اأبراهام جونقرور، الذي �صارك يف الهجوم يف . 178

بانتيو، مايو/اأيار 2٠12. مقابلة مع مراقب يف اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع ، �صبتمرب/اأيلول 2٠12.
اّطلع املوؤلِّفان على �صجلت امل�صت�صفى.. 179
مقابلة مع العقيد اأبراهام جونقرور، قائد املغاوير الذي  �صارك يف الهجوم على الكيلو 2٣ يف جوبا، نوفمرب/ت�شرين ثاين 2٠12.. 18٠
�ل�شعبي . 181 مع �شباط �جلي�ش  مقابالت   .)SSUM/A( ال�صودان  قادة حركة/ جي�س وحدة جنوب  اأحد  قاتلواك  قاتويل  كان جيم�س 

جوبا  من  مقّربني  ع�صكريني  مراقبني  مع  مقابلت   .2٠12 مايو/اأيار  باْنِتُيو،  يف  حملى  و�صحفي   )SPLA( ال�صودان  لتحرير 
واخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، يونيو/حزيران و�صبتمرب/اأيلول 2٠12.

بع�صهم . 182 كان  الذين   )JEM( وامل�صاواة  العدل  وحركة   )SPLM-N( – �صمال  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �شباط �حلركة  مع  مقابلة 
.)2012, p. 75( موجودًا خلل القتال يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، مايو/اأيار 2٠12. راجع غراميزي وتوبيانا

مقابلت مع م�صدر يف حكومة ال�صودان )GoS( وقائد حركة العدل وامل�صاواة )JEM(، مت اإخفاء املواقع، يوليو/ متوز واأغ�صط�س/ . 18٣
اآب 2٠12. مقابلة مع �صابط ا�صتخبارات ع�صكرية من جنوب ال�صودان يف بانتيو، مايو/ اأيار 2٠12.

ة، �إلى جانب �شبرّاط من . 184 يَّ يَّة ومن غري �مِل�ِشرْيِ يدعم هذ� �شبرّاط �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال )SPLM-N( من �مِل�ِشرْيِ
حركة العدل وامل�صاواة )JEM(. مقابلت يف جنوب ُكرُدفان وجنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12.

راجع املناق�صة يف ال�صفحة 28.. 185
يَّة يف جنوب ُكرُدفان، . 186 ملحظات املوؤّلَفنْي، ومقابلت مع قادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLAM_N( من امِل�ِصرْيِ

 .)2013, p. 25( مايو/اأيار 2٠12، وعبد العزيز احللو يف اأدي�س بابا دي�صمرب/كانون الأول. راجع اأي�صًا جمموعة الأزمات الدولية
187 . )JEM( يف يوليو/متوز واأغ�صط�س/اآب 2٠12 باأّن حركة العدل وامل�صاواة )SRF( ُتوحي مقابلت مع قادة اجلبهة الثورية ال�صودانية

حاولت دون جدوى �إقناع بع�ش �شباط �جلي�ش �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن )SPLA( بعدم الن�صحاب. وقالت حركة العدل وامل�صاواة 
 )SAF( )SPLM-N( كانت جاهزة، مع ان�صغال القوات امل�صلحة ال�صودانية  – �صمال  اإن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان   )JEM(

يف ِهْجِليج، ل�َصّن هجوم على َكاُدْقِلي، غري اأن ان�صحاب اجلنوب اأجربهم اأي�صًا على تغيري اخلطط. ونفى عبد العزيز احللو هذا. 
وقالت حركة العدل وامل�صاواة )JEM( اأي�صًا اإن جنوب ال�صودان اأبلغ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N(، ولكن 
)JEM(، مت اإخفاء املواقع، يوليو/متوز واأغ�صط�س/اآب  ر مقاتليها، بالن�صحاب. مقابلت مع قادة حركة العدل وامل�صاواة  مل يحذِّ

2٠12، ومع عبد العزيز احللو يف اأدي�س اأبابا، دي�صمرب/كانون اأول 2٠12.
ْفَرة النفطي، والقرتاب من نهر . 188 ى الُو�صطاء الدوليون بنقل اخلط نحو اجلنوب، با�صتثناء حقل الدِّ نتيجًة لرف�س اخلرطوم، اأو�صَ

.)2011, p. 17( لها اخلرطوم منذ حمادثات ِنْيَفا�َصا. راجع غرايز ِكري/ بحر العرب، وهي احلدود التي تف�صِّ
189 ..)2012, p. 99( وغراميزي وتوبيانا )2010, pp. 2–3, 6( جون�صون
يَّة يف جنوب ال�صودان، مايو/ اأيار 2٠12.. 19٠ مقابلت مع قادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال )SPLM-N( من امِل�ِصرْيِ
مقابلة مع م�صوؤول يف حكومة ال�صودان )GoS(، مت اإخفاء املوقع، اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠12.. 191
مقابلت يف اأدي�س اأبابا، �صبتمرب/ اأيلول 2٠12. راجع توبيانا )2٠12(.. 192
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مقابلت مع م�صوؤول يف حكومة ال�صودان )GoS( و�صيا�صي يف اخلرطوم، مت اإخفاء املوقع، اأكتوبر/ ت�صرين الأول 2٠12. مقابلة مع . 194
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نبذة عن املوؤلفني 

ق �لأ�شلحة و�ل�شر�عات. �إ�شافًة �إلى �خلربة �لتي ح�شل  كالوديو غراميزي باحٌث م�شتقلرّ يف جمال �لأ�شلحة وتدفُّ

عليها اأثناء عمله يف املنّظمات الأوروبية غري احلكومية، فقد عمل حتى عام 2٠11 كخبري وم�صت�صار اأ�صلحة يف هيئة 
اخلرباء التابعة للأمم املتحدة يف �صاحل العاج وجمهورية الكونغو الدميوقراطية وال�صودان. وقد �صارك مع جريوم 
توبيانا يف كتابة تقرير »دارفور املن�صّية: اأ�صاليب قدمية ولعبون جدد« )Small Arms Survey, 2012(، وي�صاهم 
ب�صكل منتظم يف م�صروع تتبُّع ال�صلح والذخرية التابع مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب 

ال�صودان.

فيها  مبا  �ملنظمات،  من  لعدد  م�شت�شارً�  عمل  حيث  وت�شاد؛  �ل�شود�ن  �شوؤون  يف  خمت�شرّ  باحٌث  توبيانا  جريوم 

الأمريكية  والوكالة  الإن�صانية،  احلكومية  غري  واملنّظمات  الدولية،  الأزمات  وجمموعة  ال�صغرية،  الأ�صلحة  م�صح 
للتنمية الدولية، واملوؤ�ص�صات املختلفة التابعة للأمم املتحدة والحتاد الإفريقي يف دارفور. وهو موؤلِّف عدة درا�صات 
ومقالت حول اأزمات دارفور وت�صاد، مبا يف ذلك خم�صة تقارير ن�صرها م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية )اثنان حول 
دارفور وثلثة حول العلقات ال�صودانية الت�صادية(. كما األَّف عدة كتب باللغة الفرن�صية ت�صّم بينها يوميات دارفور 
)Chroniquee du Darfour )Glénat, 2010. وهو يحمل �صهادة الدكتوراه يف الدرا�صات الإفريقية، وزميل 

.Rift Valley Institute معهد الأخدود العظيم



حرب جديدة واأعداء قدامى بقلم غراميزي وتوبيانا   75

�صكر وتقدير 

ُيعربِّ املوؤلِّفان عن امتنانهما على امل�صاعدة التي قّدمها م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية، الذي ي�صّم جونا ليف، 
تعليقاتهم على  ُمراِجِعني جمهولني �صاعدت  اإلى  بال�صكر  بالتقّدم  املوؤلِّفان  تورين. ويرغب  واإمييل ليربن، وكارول 
توجيه م�صار هذا التقرير. علوة على ذلك، فاإّنهما ممتّنان على املعرفة واخلربات وامل�صاعدة التي قّدمها العديد 
وال�صيا�صيني  ال�صحافيني  جانب  اإلى  احلكومية،  غري  واملنظمات  واحلكومة  امليلي�صيات  اأفراد  من  امل�صاركني  من 
ل�صوء  ميكن،  ل  والذين  دارفور،  متمردي  جانب  الى  املتمردين،  واملقاتلني  واللجئني  ُكرُدفان  جنوب  ومواطني 

احلظ، ِذْكر اأ�صمائهم يف هذا املقام.
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م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

م�صح الأ�صلحة ال�صغرية م�صروٌع بحثيٌّ م�صتقّل تابع ملعهد الدرا�صات العليا للدرا�صات الدولية والتنموية يف جنيف 
ال�صوي�صرية،  لل�صوؤون اخلارجية  الوزارة الحتادية  العام 1999، بدعم  �س  اأُ�صِّ الذي  امل�صروع،  �صوي�صرا. يحَظى  يف 
ومب�صاهمات من حكومات اأ�صرتاليا وبلجيكا وكندا والدامنرك وفنلندا واأملانيا وهولندا والرنويج وال�صويد واململكة 
املتحدة والوليات املتحدة. ويعرّب امل�صروع عن امتنانه للدعم الذي تلّقاه يف املا�صي من حكومات فرن�صا ونيوزيلندا 
واإ�صبانيا. كما يوّد امل�صروع الإعراب عن �صكره للم�صاعدة املالية التي تلّقاها على مدى ال�صنوات من عدة موؤ�ص�صات 

ووكالت تابعة للأمم املتحدة.
والعامة  احليادية  للمعلومات  الرئي�صي  الدويل  امل�صدر  يكون  اأن  يف  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صروع  اأهداف  وتتمّثل 
و�صّناع  للحكومات  مرجعيًا  م�صدرًا  يكون  واأن  امل�صلح؛  والعنف  ال�صغرية  بالأ�صلحة  املت�صلة  اجلوانب  جميع  عن 
ال�صيا�صات والباحثني والنا�صطني يف ما يخ�ّس املعلومات والبحوث ذات ال�صلة بق�صايا الأ�صلحة ال�صغرية والعنف 
بالأ�صلحة  ال�صلة  ذات  احلكومية  وغري  والدولية  الوطنية  ال�صيا�صات  ملبادرات  م�صتقًل  را�صدًا  يكون  واأن  امل�صّلح؛ 
ال�صغرية والعنف امل�صلح؛ واأن يكون منفذًا للبحوث ذات ال�صلة بال�صيا�صات ب�صاأن ق�صايا الأ�صلحة ال�صغرية والعنف 
م اأف�صل املمار�صات واملبادرات التي تتعاطى مع ق�صايا الأ�صلحة  امل�صّلح؛ واأن يكون منتدًى لتبادل املعلومات؛ واأن يعمِّ
البلدان  اإجراء البحوث امليدانية وجهود جمع املعلومات وخ�صو�صًا يف  ال�صغرية والعنف امل�صّلح. ويرعى امل�صروع 

رة.  واملناطق املت�صرِّ
وي�صّم امل�صروع طاقم عمل دويل يتمّتع بخربة وا�صعة يف الدرا�صات الأمنية والعلوم ال�صيا�صية والقانون والقت�صاد 
والدرا�صات التنموية وعلم الجتماع وعلم اجلرمية، ويعملون عن كثب مع �صبكة عاملية من الباحثني واملوؤ�ص�صات 

ال�صريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من 5٠ بلدًا.
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية

معهد الدرا�صات العليا للدرا�صات الدولية والتنموية

Small Arms Survey

Graduate Institute of International and Development Studies

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

تلفون: 5777 9٠8 22 41 +     فاك�س: 27٣8 7٣2 22 41 +
www.smallarmssurvey.org :ملوقع �لإلكرتوين�      sas@smallarmssurvey.org لربيد �لإلكرتوين�
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)HSBA(  م�صروع التقييم الأ�ص��صي للأمن الب�صري

انطلق م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان )HSBA( يف عام 2٠٠5، وهو م�صدر 
رئي�صي للبحوث التجريبية حول الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة والعنف امل�صّلح يف الدولتني.  ويدير م�صروُع 
يف  املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية؛  احلكومة  مع  بالتعاون  تطويره  مّت  الذي  امل�صروع  هذا  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح 
وال�صودانيني  وال�صودانيني  الدوليني  ال�صركاء  من  كبرية  وجمموعة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�صودان، 
اجلنوبيني. ومن خلل اإ�صدار ون�صر البحوث امليدانية املنتظمة، يدعم هذا امل�صروع املبادرات الرامَية اإلى احلّد من 
العنف، مبا يف ذلك برامج نزع ال�صلح، والت�صريح، واإعادة الإدماج، واخلطط التحفيزية جلمع الأ�صلحة املدنية، 
هة لل�صيطرة على ال�صلح يف اأنحاء ال�صودان وجنوب ال�صودان.  لت املوجَّ اإلى جانب اإ�صلح القطاع الأمني والتدخُّ

م امل�صروع اإر�صادات بخ�صو�س ال�صيا�صات املّتّبعة ملواجهة انعدام الأمن. كما يقدِّ

الق�صايا  حول  قة  متعمِّ حتليلت  م  لتقدِّ  )HSBA( الب�صري  للأمن  الأ�صا�صي  التقييم  م�صروع  عمل  اأوراق  مت  مِّ �صُ
تقارير  امل�صروع  ُي�صدر  كما  بينهما.  ال�صريط احلدودّي  وعلى طول  ال�صودان  ال�صودان وجنوب  بالأمن يف  املتعلِّقة 
الإجنليزية  باللغتني  ال�صل�صلتني  كل  وتتوافر  و�صل�س.  َدوري  ب�صكل  اأ�صا�صية  معلومات  على  ال�صوء  تلقي  خمت�صرة 
امل�صروع  َين�صر  ذلك،  الى  اإ�صافًة   .www.smallarmssurvey.org/sudan �لإلكرتوين  �ملوقع  على  و�لعربية 

تقارير »حقائق واأرقام« �صهرية حول ق�صايا الأمن الرئي�صية على املوقع
 .www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php

ماليًا مبا�صرًا من  )HSBA( دعمًا  ال�صودان  ال�صودان وجنوب  الب�صري يف  للأمن  الأ�صا�صي  التقييم  يتلّقى م�صروُع 
وزارة اخلارجية الأمريكية، ووزارة ال�صوؤون اخلارجية الدامناركية، ووزارة اخلارجية الرنويجية، اإلى جانب املعهد 
الأمريكي لل�صلم. وقد ح�صل امل�صروع اأي�صًا على الدعم يف ال�صابق من �صندوق ال�صلم والأمن العاملي التابع لإدارة 
ال�صوؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا، ووزارة اخلارجية الهولندية، والتجمع املعنّي مبنع ن�صوب ال�صراعات 
الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة. كما �صبق اأن تلقي امل�صروع الدعم من املجموعة الدامناركية لإزالة الألغام 

واملعهد الدميقراطي الوطني.

للمزيد من املعلومات، يرجى الت�صال بجونا ليف، من�صق  م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري
 jonah.leff@smallarmssurvey.org لربيد �للكرتوين�
www.smallarmssurveysudan.org ملوقع �للكرتوين�
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)HSBA( اإ�صدارات م�صروع التقييم الأ�ص��صي للأمن الب�صري

تقارير ال�شودان
العدد 1، �شبتمرب/اأيلول 2006

تهديدات م�صتمرة: ا�صطراب الأمن الب�صري يف ولية البحريات منذ توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل

العدد 2، اأكتوبر/ت�شرين الأول 2006
املجموعات امل�صلحة يف ال�صودان: قوات الدفاع عن جنوب ال�صودان يف اأعقاب اإعلن جوبا

العدد ٣ )الإ�شدار الثاين(، نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006 – فرباير/�شباط 2007
درا�صة حتليلية لنزع �صلح املدنيني بولية جونقلي: التجارب والتداعيات الأخرية

العدد ٤، دي�شمرب/كانون الأول 2006
ل حوار ول تعهدات: اأخطار الآجال الأخرية املمنوحة للدبلوما�صية بالن�صبة اإلى دارفور

العدد 5، يناير/كانون الثاين 2007
ات�صاع دائرة احلرب حول ال�صودان: انت�صار املجموعات امل�صلحة يف جمهورية اأفريقيا الو�صطى

العدد 6، فرباير/�شباط 2007
ع�صكرة ال�صودان: مراجعة اأولية لتدفق الأ�صلحة وحيازتها

العدد 7، يوليو/متوز 2007
الأ�صلحة والنفط ودارفور: تطّور العلقات بني ال�صني وال�صودان

العدد 8، �شبتمرب/اأيلول 2007
ال�صتجابة للحروب الرعوية: ا�صتعرا�س م�صاعي احلد من العنف يف ال�صودان واأوغندا وكينيا

العدد 9، فرباير/ �شباط 2008
تداعيات ال�صدى: عدم ا�صتقرار ت�صاد ونزاع دارفور

العدد 10، مار�س/اأذار 2008
ل »م�صرتكة« ول »مدجمة«: الوحدات امل�صرتكة املدجمة )JIUs( وم�صتقبل اتفاقية ال�صلم

ال�صامل

العدد 11، مايو/اأيار 2008
حلفاء ومن�صقون: اآخر م�صتجدات اإدماج املجموعات امل�صلحة واأن�صطة القوى العاملة بالوكالة

العدد 12، اأغ�شط�س/اآب 2008
الجنراف اإلى احلرب: انعدام الأمن والع�صكرة يف جبال النوبة
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العدد 1٣، �شبتمرب/اأيلول 2008
ل منزلة، اآفاق قليلة: كيف خذل ال�صلم املقاتلت والن�صاء املرتبطات

بالقوات واملجموعات املقاتلة اجلنوب �صودانيات

العدد 1٤، مايو/اأيار 2009
ت�صارب الأولويات: حتديات حكومة جنوب ال�صودان )GOSS( الأمنية وال�صتجابات الأخرية

العدد 15، دي�شمرب/كانون الأول 2009
العر�س والطلب: تدفق الأ�صلحة وحيازتها يف ال�صودان

العدد 16، اأبريل/ني�شان 2010
اأعرا�س واأ�صباب: انعدام الأمن و�صيوع �صعف التنمية يف ولية �صرق ال�صتوائية

العدد 17، مايو/اأيار 2011
الإخفاقات والفر�س: اإعادة النظر يف نزع ال�صلح والت�صريح واإعادة الإدماج يف جنوب ال�صودان

العدد 18، نوفمرب/ت�شرين الثاين 2011
القتتال على الغنائم: حركات التمرد امل�صلحة يف منطقة اأعايل النيل الكربى

العدد 19، اأبريل/ني�شان 2012
ال�صعي اإلى ال�صلح: تدّفق الأ�صلحة وحيازتها يف جنوب ال�صودان

اأوراق العمل اخلا�صة بال�صودان

اأوراق العمل 
العدد 1، نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006

قوات الدفاع عن جنوب ال�صودان ع�صية اإعلن جوبا
بقلم جون يونغ

العدد 2، فرباير/�شباط 2007
العنف وا�صتهداف ال�صحايا يف جنوب ال�صودان: ولية البحريات يف فرتة ما بعد اتفاق ال�صلم

ال�صامل
بقلم ريت�صارد جارفيلد

العدد ٣، مايو/ايار 2007
جبهة ال�صرق والكفاح �صد التهمي�س

بقلم جون يونغ

العدد ٤، مايو/ايار 2007
حدود بال�صم فقط: جتارة الأ�صلحة واملجموعات امل�صلحة على حدود جمهورية الكونغو

الدميقراطية وال�صودان
بقلم جو�صوا مارك�س

العدد 5، يونيو/ حزيران 2007
اجلي�س الأبي�س: مقدمة وا�صتعرا�س

بقلم جون يونغ
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العدد 6، يوليو/ متوز 2007
انق�صموا هزموا: ت�صرذم املجموعات املتمردة يف دارفور

بقلم فكتور تاّنر وجريوم توبيانا

العدد 7، يوليو/متوز 2007
توترات ال�صمال – اجلنوب واأفاق العودة اإلى احلرب

بقلم جون يونغ

العدد 8، �شبتمرب/ايلول 2007
جي�س الرب للمقاومة يف ال�صودان: تاريخ وملحات

بقلم ماركيه �صومريو�س

العدد 9، نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2007
املجموعات امل�صلحة على حدود ال�صودان ال�صرقية: ا�صتعرا�س وحتليلت

بقلم جون يونغ

العدد 10، دي�شمرب/ كانون الأول 2007
ثورة املنظمات �صبه الع�صكرية: قوات الدفاع ال�صعبي

بقلم ياغو �صاملون
�صنودن مهّمة قيد الإجناز 52

العدد 11، دي�شمرب/ كانون الأول 2007
العنف والتعر�س للأذى بعد نزع �صلح املدنيني: ق�صية جونقلي

بقلم ريت�صارد غارفيلد

العدد 12، اأبريل/ني�شان 2008
حرب ت�صاد – ال�صودان بالوكالة و )دارفور( ت�صاد: اخليال واحلقيقة

بقلم جريوم توبيانا

العدد 1٣، يونيو/ حزيران 2008
خملفات العنف: انعدام الأمن يف وليتي ال�صتوائية الو�صطى و�صرق ال�صتوائية ال�صودانيتني

بقلم ماركيه �صومريو�س

العدد 1٤، يوليو/متوز 2008
ِقيا�س اخلوف وانعدام الأمن: منظورات يف العنف امل�صلح يف �صرق ال�صتوائية وتوركانا

ال�صمالية
بقلم كلري مك ايفوي وريان موري

العدد 15، �شبتمرب/ايلول 2008
�صراع واأ�صلحة وع�صكرة: ديناميكيات خميمات امل�صردين داخليًا يف دارفور

بقلم كليا كاهن

العدد 16، يناير/ كانون الثاين 2009
طلقات يف الظلم: حملة نزع �صلح املدنيني يف جنوب ال�صودان لعام 2٠٠8

بقلم اآدم اأوبراين
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العدد 17، يونيو/حزيران 2009
ما بعد »اجلنجاويد «: فهم ميلي�صيات دارفور

بقلم جويل فلينت

العدد 18، �شبتمرب/اأيلول 2009
اللتفاف حول القانون: تدفق الأ�صلحة اإلى ال�صودان يف مرحلة ما بعد اتفاق ال�صلم ال�صامل

بقلم مايك لوي�س

العدد 19، يناير/كانون الثاين 2010
اخلطابة والواقع: ف�صل حل ال�صراع يف دارفور

بقلم جويل فلينت

العدد 20، ابريل/ني�شان 2010
م�صتقبل غام�س: النزاع امل�صلح يف جنوب ال�صودان

بقلم كلري ماكفوي واأميل ليربن

العدد 21، يونيو/حزيران 2010
توقعات غري واقعية: التحديات احلالية لإعادة اإدماج جنوب ال�صودان

بقلم جويل برثفيلد

العدد 22، اأكتوبر/ت�شرين اأول 2010
احلرب الأخرى: ال�صراع العربي الداخلي يف دارفور

بقلم جويل فلينت

العدد 2٣ ، نوفمرب/ت�شرين ثاين 2010
احلاجة اإلى املراجعة:

مراحل حتول اجلي�س ال�صعبي لتحرير ال�صودان )SPLA( من 2٠٠6 حتى 2٠1٠، وما بعد ذلك
بقلم ريت�صارد راندز

العدد 2٤ ، فرباير/�شباط 2011
نزع ال�صلح والت�صريح واإعادة الإدماج )DDR( يف ال�صودان:

اإجنازات متوا�صعة بعد فوات الأوان؟
بقلم راين نيكولز

العدد 25 ، مار�س/ اآذار 2011
نبذ املتمّردين:

الأبعاد املحلية والإقليمية للتقارب بني ت�صاد وال�صودان
بقلم جريوم توبيانا

العدد 26، يونيو/حزيران 2011
خلق الوقائع على الأر�س: ديناميكيات ال�صراع يف اأبيي

بقلم جو�صوا كريز
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العدد 27، يونيو/ حزيران 2012
ة قيد �لإجناز: تطوير قو�ت �لأمن يف جنوب �ل�شود�ن حتى فرب�ير/�شباط 2٠12   مهمرّ

بقلم جون اأ. �صنودن

العدد 28، يوليو/ متوز 2012
دارفور املن�صية: اأ�صاليب قدمية ولعبون جدد

بقلم: كلوديو غراميزي وجريوم توبيانا
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