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ق�ئمة الخت�ش�رات 

 AUHIP جلنة الحتاد الأفريقي التنفيذية رفيعة امل�صتوى    
 CPA اتفاق ال�صلم ال�صامل      
 CRP �صرطة الحتياطي املركزي     

 FYDA جمعية الفوجن لتنمية ال�صباب     
 GoS حكومة ال�صودان      

GRSS حكومة جمهورية جنوب ال�صودان     
JEM حركة العدل وامل�صاواة      
NCP حزب املوؤمتر الوطني      
PDF قوات الدفاع ال�صعبي      
RPG قاذف من نوع اأر بي جي      
SAF القوات امل�صلحة ال�صودانية     

SPLA اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان     
SPLM–N احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال    

SRF اجلبهة الثورية ال�صودانية      
UNMIS بعثة الأمم املتحدة يف ال�صودان     



الطريق امل�صدود بقلم كلوديو غراميزي     7

اأول - املقدمة والنت�ئج الرئي�شة

لتحرير  ال�صعبية  ال�صودان واحلركة  املزمنة بني حكومة  التوترات  اأدت  اأيلول 2011،  اأوائل �صبتمرب /  يف 
ال�صودان–�صمال، املكونة من قوات ال�صمال التابعة للحركة التي قاتلت يف �صبيل انف�صال جنوب ال�صودان، 
النهائي  للف�صل  كعلمة   الع�صكري  الت�صعيد  وجاء  جديد.1  من  احلرب  اإىل  الأزرق  النيل  ولية  جّر  اإىل 
لإتفاق ال�صلم ال�صامل اخلا�ش "باملنطقتني" - جنوب كردفان والنيل الأزرق - وظهور التمرد من جديد 

يف املنطقة احلدودية مع دولة جنوب ال�صودان املن�صاأة حديثا.

اأدى  ما  �صرعان  كردفان،  جنوب  يف  اأ�صهر  ثلثة  قبل  حدث  ل�صتباك  م�صابها  م�صارا  الأحداث  اتخذت 
ع�صكرية  فرقة  بني  للمدينة  الأزرق  النيل  ولية  عا�صمة  للدمازين  اجلنوبي  املدخل  عند  �صغري  ا�صتباك 
امللحقة  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  لقوات  تتبع  وقافلة  ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  تتبع 
بالوحدات امل�صرتكة املدجمة، اإىل اإ�صعال فتيل نزاع وا�صع النطاق ا�صرتك فيه اجلي�ش القومي واجلماعات 
�صبه الع�صكرية �صد الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال.2 وخلل ما ل يتجاوز 
حمليًا  جمندة  ملي�صيات  فيهم  مبن  اجلنود،  من  الآلف  ع�صرات  تعبئة  اإىل  النزاع  اأدى  اأ�صابيع،  ب�صعة 
ومزودة  مبعدات بوا�صطة احلكومة، وموارد ع�صكرية �صخمة، وعمليات ق�صف جوي. كما نتج عن ال�صراع 
اأزمة اإن�صانية كربى يف اجلزء اجلنوبي من النيل الأزرق، مما اأثر ب�صدة على نحو 250،000 �صخ�صا واأدى 

.)UNHCR, 2013a–d; SRRA, 2012( اإىل تداعيات فورية يف جنوب ال�صودان واإثيوبيا املجاورتني

اأيلول 2011 وحتى  حتلل ورقة العمل احلالية ال�صنتني الأوائل من ال�صراع املتجدد -  ما بني �صبتمرب / 
يونيو / حزيران 2013. وت�صتند ورقة العمل هذه ب�صكل كبري على اأبحاث ميدانية التي اأجريت يف جنوب 
ولية النيل الأزرق وجنوب ال�صودان خلل الفرتة من نوفمرب / ت�صرين الثاين وحتى دي�صمرب / كانون الأول 

.2012

ت�صابهه  اأوجه  وتو�صيح  الأ�صا�صية،  ال�صراع  �صمات  متثل  التي  الجتاهات  تناول  يف  الورقة  هذه  وت�صهب 
واختلفه  مع  احلرب يف جنوب كردفان والتي تخو�صها اأي�صًا احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال. 
املع�صكرين،  الع�صكري  من قبل كل  العتاد  الرئي�صة، وحتدد  امل�صلحة  الأطراف  الورقة بعر�ش  تقوم  كما 
وت�صف الآليات التي اأوجدتها احلكومة لإمداد امليلي�صيات املحلية والقوات �صبه الع�صكرية.3 كما ت�صتعر�ش 
الورقة تطور الأزمة يف ولية النيل الأزرق من حيث اآثارها الأمنية والإن�صانية املدمرة  على املدنيني وكذلك 

على امل�صهد ال�صيا�صي على ال�صعيدين املحلي والإقليمي.
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وفيما يلي بع�ش النتائج الرئي�صة:

• رغم املكا�صب الأولية وق�صرية الأمد التي حققتها قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال 	
يبدو  لل�صراع  ال�صيا�صي  التوازن  اأن  اإل  العام 2013،  الأول من  الن�صف  النت�صارات خلل  وبع�ش 
اإىل حد بعيد يف �صالح احلكومة وقواتها احلليفة . فقد جنحت القوات امل�صلحة ال�صودانية يف ح�صر 
املواقع  من  الكثري  على  �صلطتها  ب�صط  اإعادة  ويف  الولية  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  املتمردين  حركة 
ال�صرتاتيجية الهامة التي متت ال�صيطرة عليها موؤقتا من جانب احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–

�صمال.
• يف 	 ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  النطاق  وا�صعة  الربية  واحلملت  اجلوي  التفوق  من  مزيج  عرب 

النيل الأزرق، والتي كانت غالبا ما تتم جنبا اإىل جنب مع امليلي�صيات املجندة حمليا والقوات �صبه 
الع�صكرية، اأعادت احلكومة ا�صتن�صاخ ا�صرتاتيجية مكافحة التمرد التي �صبق واأن اإنتهجتها يف دارفور 

وجنوب كردفان .4
• لتحرير 	 ال�صعبية  للحركة  التابعة  الثانية  الفرقة  ت�صتول  توثيقه يف جنوب كردفان، مل  بعك�ش ما مت 

ال�صودان–�صمال �صوى على خمزونات عتاد ع�صكري حمدودة من احلكومة وقواتها احلليفة . وقد 
اأدت القدرة املحدودة للح�صول على الأ�صلحة من خلل الإ�صتيلء بالقوة اإىل احلد كثريا من قدرة 

املتمردين على املواجهة الع�صكرية مع القوات امل�صلحة ال�صودانية وقواتها احلليفة.
• ا�صتطاعت قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال من احل�صول على مواد خمازن احلكومة 	

ال�صودانية يف جنوب النيل الأزرق قبل بدء ال�صراع.
• اأ�صلحة 	 على  رئي�ش  ب�صكل  �صمال   - ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  غنمته  الذي  العتاد  يت�صمن 

من عيار اأ�صلحة حلف وار�صو وخمازن �صغرية ن�صبيا من الذخرية. اأما العتاد الذي مت فح�صه فقد  
�صنع يف بلدان خمتلفة، مبا فيها بلغاريا، ال�صني، ت�صيكو�صلوفاكيا �صابقا، اإيران، جمهوريات الحتاد 

ال�صوفياتي ال�صابقة، ال�صودان، ويوغو�صلفيا ال�صابقة.
• لتحرير 	 ال�صعبية  احلركة  عليها  ا�صتولت  التي  والذخرية  الأ�صلحة  من  الأعظم  الق�صم  عمر  وكان 

ال�صودان - �صمال يزيد على ع�صر �صنوات، با�صتثناء �صبطانة هاون من عيار 82 ملم �صودانية ال�صنع 
العام  يف  اإنتاجها  )مت  ملم   82 عيار  من  هاون  وقذائف  و2008(،   2007 العامني  يف  اإنتاجها  )مت 
2006(، وذخرية من عيار x R54 7.62 )مت اإنتاجها يف العامني 2008 و2009(، وذخرية م�صنوعة 

يف ال�صني عيارها x 108 12.7 ملم )مت اإنتاجها يف العام 2010(.
• مكونات 	 عن  تام  مبعزل  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  التابعة  الثانية  الفرقة  تعمل 

يف  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  الأوىل  الفرقة  فيها  مبا  ال�صودانية،  الثورة  اجلبهة 
جنوب كردفان.

• لتحرير 	 ال�صعبي  واجلي�ش  ال�صودان  جنوب  جمهورية  حكومة  من  املقدم  املبا�صر  الدعم  اأن  يبدو 
ال�صودان اإىل املتمردين يف النيل الأزرق قد توقف لب�صعة اأ�صابيع بعد معاودة ال�صراع على الرغم 
النخب احلاكمة يف جنوب  اأو�صاط بع�ش  ال�صيا�صي يف  التعاطف  ي�صتفيد من  التمرد مازال  اأن  من 

ال�صودان.
• ت�صببت عودة ال�صراع يف النيل الأزرق يف تو�صيع انعدام الأمن الغذائي للمدنيني وا�صتمراره، ف�صل 	

عن انقطاع يف توفري جميع اخلدمات الأ�صا�صية تقريبا، مبا فيها التعليم والرعاية ال�صحية. وبحلول 



الطريق امل�صدود بقلم كلوديو غراميزي     9

نوفمرب / ت�صرين الثاين 2013، كان حوايل 154،000 قد ا�صتقروا يف خميمات اللجئني يف جنوب 
ال�صودان واإثيوبيا.5 بالإ�صافة اإىل ذلك، اأ�صبح بني 80،000 و100،000 �صخ�صا نازحني داخليا يف 

.)SRRA, 2012( املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال
• من 	 جانبا  ولي�صت  ال�صودان  يف  الداخلي  ال�صراع  من  الأ�صا�ش  يف  نابعة  الأزرق  النيل  يف  الأزمة 

التوترات الأو�صع بني اجلنوب وال�صمال، على الرغم من اأن لل�صراع الذي جتدد يف �صبتمرب / اأيلول 
2011  اأبعادا اإقليمية.

تقدم ورقة العمل احلالية اأفكارا جديدة مت جتميعها من خلل املقابلت التي اأجريت على نطاق وا�صع 
يف جنوب ال�صودان وال�صودان خلل عدد من البعثات امليدانية يف العام 2012، ول�صيما على مدى الفرتة 
الواقعة بني �صهري نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول عندما قام املوؤلف بزيارة الأرا�صي 
بني  من  كان  الأزرق.  النيل  ولية  جنوب  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  عليها  ت�صيطر  التي 
املحاورين ممثلني �صيا�صيني وع�صكريني من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال وم�صوؤولني حكوميني 
من جنوب ال�صودان واأفراد من جمموعات اللجئني والنازحني يف ولية اأعايل النيل يف جنوب ال�صودان 
وولية النيل الأزرق وعمال الإغاثة الدوليني واملراقبني. كما تعك�ش املعلومات التي يقدمها التقرير التقارير 
ال�صيا�صية والع�صكرية والإن�صانية املتاحة عن ال�صراع يف النيل الأزرق من جانب املنظمات غري احلكومية 

والإن�صانية والأمم املتحدة والباحثني الدوليني والوطنيني واملحللني وال�صحفيني.

لقد حدت القيود على ال�صفر والإمدادات يف النيل الأزرق اإىل املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال من الأبحاث امليدانية )اأنظر اخلريطة 1(. ومع ذلك، فقد ا�صتطاع املوؤلف اإجراء 
فحو�صات مادية لكمية كبرية من  املعدات الع�صكرية الواقعة حتت �صيطرة الفرقة الثانية التابعة للحركة 
النيل  يف  احلركة  ل�صلطة  اخلا�صعة  الثلثة  القطاعات  جميع  وزيارة  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية 

الأزرق.6

يقدم التقرير احلايل �صورة عن الو�صع يف الأرا�صي اخلا�صعة ل�صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–
�صمال من النيل الأزرق حتى نهاية 2012. وتفيد املعلومات التي مت جمعها منذ الن�صف الأول من العام 
2013 - من خلل املرا�صلة مع ال�صركاء املحليني والكتابات املتوفرة يف املجال العام - باأن حتليل ال�صياق 

والجتاهات الرئي�صة التي مت ت�صليط ال�صوء عليها هنا مازالت تنطبق، وذلك حتى اأواخر العام 2013.
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ث�ني� - اأ�شب�ب ال�شراع

اأ�صهر من  النيل الأزرق، بعد ثلثة  اأيلول 2011 يف  اأن ل ينظر لل�صراع الذي ن�صب يف �صبتمرب /  ينبغي 
معاودة الإقتتال يف جنوب كردفان، باعتباره حربا جديدة، واإمنا بو�صفه مرحلة جديدة من �صراع �صابق مل 
يحل ب�صكل كامل. فالكثري من املجموعات والأفراد الأ�صا�صيني امل�صاركني يف هذه احلرب قد كانوا فاعلني 
يف احلرب الأهلية )1983–2005(. وباملثل، فاإن الكثري من املظامل التي تقف  وراء ال�صراع احلايل كانت 
حا�صرة بالفعل عند بداية تورط النيل الأزرق يف احلملة الع�صكرية للجي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف 
معاجلتها  تتم  مل  التي  والجتماعية،  والقت�صادية  ال�صيا�صية  املظامل  وهذه  الع�صرين.  القرن  ثمانينيات 
ب�صورة فعالة خلل فرتة ال�صت �صنوات النتقالية التى تلت اتفاق ال�صلم ال�صامل، ماتزال متثل جوهر 
مطالبات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف منت�صف العام 2013. ولذا فاإنه من الأهمية مبكان 

ا�صتعرا�ش التاريخ احلديث لولية النيل الأزرق وال�صياق العام الذي برزت فيه اآخر مظاهر ال�صراع.

خلفية تاريخية
الثقافية  هويتها  اأن  اإل  ال�صوداين،  املجتمع  تنوع  تعك�ش  احلديثة  الأزرق  النيل  ولية  اأن  من  الرغم  على 
والعرقية احلالية تعك�ش عادة �صمات موروثة من �صلطنة الفوجن التي كان اجلزء ال�صمايل من الإقليم حتت 
اإدارتها منذ 1504 وحتى 1821. وبلغت ال�صلطنة نهايتها حني جاءت القوات الرتكية–امل�صرية لت�صيطر 
الآن   اإل  بع�صهم  مايزال  الذين  "الأ�صليون" ،  الأزرق  النيل  ولية  و�صكان  ال�صودان.7  �صمال  معظم  على 
يعرفون اأنف�صهم كفوجن ، ينتمون اإىل اأكرث من اثنتي ع�صرة جماعة عرقية خمتلفة. وتعد الأنق�صنا، وهي 
قبيلة تتاألف من اأربع ع�صائر فرعية، اأكرب املجموعة العرقية الأ�صلية. اأما القبائل الأ�صلية الأخرى فت�صتمل 
اأفرادها  جميع  ويتحدث  والأدوك،  والرقاريق  والكوما  جوم  واجلوم  والهمج  والقمز  والربون  الربتا  على 
لغات تنتمي للمجموعة اللغوية التى تعرف بالنيلية ال�صحراوية، وقبيلة القانزا التى تتحدث اإحدى اللغات 
الأوموتية، ف�صًل عن جمتمعات اأ�صلية اأ�صغر غالبا ما تتحدث لغات قائمة بذاتها وتعي�ش يف اأماكن معزولة 
)A. Ahmed, 2012; ICG, 2013b(. واأغلب القبائل، التي يتم جتميعها اأحيانا حتت م�صمى الفوجن 

الوا�صع،  كانوا ميزجون بني كونهم مزارعني ورعاة، ويعتا�صون على الزراعة امل�صتقرة )ب�صكل رئي�صي 
القطن واخلطمي والبامية وال�صم�صم والذرة والتبغ( وتربية احليوانات )M. Ahmed, 2012(. وعلى 
الرغم من اأن بع�ش جمتمعات النيل الأزرق قد حتول اإىل الإ�صلم، وفى فرتة لحقة اإىل امل�صيحية8 ، اإل 
بعيد على ما هو موروث من معتقدات قبلية وممار�صات دينية    اأمد  ن�صب كبرية منها حافظت منذ  اأن 

.)A. Ahmed, 2012(
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من  متتالية  ملوجات  وجهة  الأزرق  النيل  ولية  اأ�صبحت  ف�صاعدا،  الع�صرين  القرن  خم�صينيات  منذ 
تعود  التي  الرعوية  الفولين  وجماعات  ال�صمال  من  خمتلفة  عرقية  جمموعات  ذلك  يف  مبا  امل�صتقرين، 
الزراعية  امل�صاريع  تطوير  اإمكانية  بينما  الرعاة،  جمموعات  اإجتذبت  فاملراعي  اأفريقيا.  لغرب  اأ�صولها 
وا�صعة النطاق اإجتذبت ا�صتثمارات من النخب التى ل تنتمى للمجموعات الأ�صلية، ويف الآونة الأخرية  من 

9.)A. Ahmed, 2012( دول اأخرى

الأزرق  النيل  �صكان  ت�صنيف  ميكن  الع�صرين،  القرن  يف  حدثت  التى  الهجرة  موجات  �صوء  وعلى   
)مثل  ال�صمال  من  امل�صتعربني  اأو  والعرب  الأ�صلية،  القبائل  هي:  رئي�صية  فئات  اأربع  اإىل  املعا�صرين 
الهوي  رفاعة  قبيلتي  اأ�صا�صية  )ب�صورة  الرحل  العرب  وجمموعات  وال�صكرية(،  وال�صايقية  اجلعليني 
الفولين/الفلتة  قبائل  من  ما�صية  ورعاة  مزارعني  جماعات  )وهي  اأفريقيا  غرب  وقبائل  وكنانة(، 
الع�صرين(، و"ال�صكان الهجني"  النيل الأزرق بدءا من ع�صرينيات القرن  والهو�صا، الذين ا�صتقروا يف 
قبيلة  باإعتبارهم  اإليهم  ي�صار  ما  وغالبا  والوافدين،  الأ�صليني  بني  اأ�صلف هجني  ينحدرون من  الذين 
احلركة  ممثلي  جميع  اأكد  وقد   .)M. Ahmed, 2012; ICG, 2013b( الوطاويط  ت�صمى  م�صتقلة 
الرحل  العرب  ملجموعات  ال�صريع  النمو  على  مقابلتهم  متت  الذين  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية 
على   % و30   %  20 ميثلن   باإعتبارهما  تقديرهما  مت  ما  وهما  الرعوية،  اأفريقيا  غرب  وجمموعات 

الرتتيب من جملة �صكان النيل الأزرق قبل احلرب.10

الأرا�صي على  الهجرات وما جنم عنها من عمليات متلك  ت�صارعت وترية  املا�صي  القرن  �صبعينات  يف 
يد امل�صتقرون اجلدد، والتي غالبا ما ي�صار اإليها مب�صمى " اإنتزاع الأرا�صي" ويتم دعمها من احلكومة 
عام  الرو�صري�ش  ب�صد  العمل  اإكتمال  لعوامل  نتيجة  حدث  الذي  الأمر  وهو  اخلرطوم،  يف  املركزية 

1966، واإعتماد قانون الأرا�صي غري امل�صجلة ل�صنة 1970 وقانون اإلغاء الإدارة الأهلية ل�صنة 1971.

واأحلقت  الري،  احتياجات  لتلبية  الأمر  اأول  �صيد  الذي  الرو�صري�ش،  �صد  تعلية  متت   1971 عام  يف 
ببنيته التحتية حمطة لتوليد الكهرباء. ويقال اإن معظم الطاقة التي يتم توليدها يف النيل الأزرق تنقل 
تعلية  من  الثانية  املرحلة  كانت   ،2012 العام  اأواخر  وبحلول  ال�صودان.  من  اأخرى  اأماكن  يف  لت�صتهلك 
ال�صد قد اكتملت، وهو ما اأدى اإىل تهجري ع�صرات الآلف من ال�صكان املحليني الذين غمرت منازلهم 
باملياه )Reuters, 2013; Sudan Vision, 2012(. كما ظهرت موجات تهجري اأخرى، على ما يبدو 
مب�صاورات �صئيلة  مع ال�صكان املحليني اأو بدونها، وعلى �صبيل املثال  تلك التى حدثت حني متت تو�صعة 

نطاق حظرية الدندر القومية  عام 2010. 11

قانون الأرا�صي غري امل�صجلة، الذي منح احلكومة املركزية احلق يف متلك الأرا�صي التي مل تكن م�صجلة، 
ي�صرى ب�صورة فعالة على الق�صم الأعظم من الأرا�صي الزراعية يف النيل الأزرق. بينما قانون اإلغاء الإدارة 
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الأهلية اأتاح للحكومة املركزية تخ�صي�ش الأرا�صي للقادمني اجلدد وامل�صتثمرين وحرم ال�صكان الأ�صليني 
من حقوقهم التقليدية يف امتلك الأرا�صي وا�صتغللها )Ahmed, 2008(. ولقد كان الهدف من هذا 
املركزية  احلكومة  بني  الو�صيط  دور  تلعب  العادة  يف  كانت  التي   - الأهلية  الإدارة  ا�صتبعاد  هو  القانون 
واملمار�صات  بالقواعد  العمل  اإبطال  اإىل  اأدى  واإلغاءه  القرارات؛  اتخاذ  اآليات  من   - املحلية  واملجتمعات 

املتعارف عليها التي كانت تنظم ح�صول ال�صكان املحليني على املراعي ونقاط املياه والأر�ش.12

جمموعات  اجلدد  امل�صتوطنني  من  املتتالية  املوجات  دفعت  الكبرية،  التغيريات  تلك  اإىل  بالإ�صافة 
الهجرة  تلك  فاأثارت  الأخرى.  اجلبلية  واملناطق  الأنق�صنا  تلل  نحو  متزايد  ب�صكل  الأ�صليني  ال�صكان 
التناف�ش على الأرا�صي واملوارد، وخلقت �صعورا عاما بالظلم  يف اأو�صاط جمتمعات ال�صكان الأ�صليني، 
املركز   قبل  من  وم�صتغلة  اقت�صاديا  و  وثقافيا  �صيا�صيا  �صدها  للتمييز  عر�صة  نف�صها  اعتربت  والتي 

.)A. Ahmed, 2012: M. Ahmed, 2012(

ل تتوقف الإدارة الغري املتوازنة ملوارد النيل الأزرق الطبيعية عند حد الأرا�صي واملياه ولكنها متتد اأي�صًا 
الكروم،  واأي�صا  امل�صري،  الرتكي  العهد  ا�صتغللها يف  واأن مت  �صبق  الذي  الذهب  �صيما  ول  املعادن،  اإىل 
القطاع  القطاع اخلا�ش يف ذلك  فاعلني من  وبرز  الع�صرين.13  القرن  �صبعينيات  ا�صتغلله يف  بداأ  الذي 
يف �صتينيات القرن املن�صرم و اأنغم�صوا فيه على نحو متزايد، على اأن اأ�صاليب ا�صتخل�صه مل تكن مطلقًا 
حمدثة ب�صكل كامل طوال احلقبة ال�صابقة. اإل اأن احلكومة قد اإ�صتحدثت  ال�صتخل�ش املعدنى، ومنحت 
مبا  اأجنبية،  ملوؤ�ص�صات  و  ال�صمالية  للمناطق  املنتمني  ال�صودانيني  الأفراد  من  لعدد  الت�صغيل  تراخي�ش 
الذهب  ا�صتغلل  الع�صرين كان  القرن  ثمانينيات  الأخرية، من دول اخلليج. وبحلول  الآونة  يف ذلك، يف 
والكروم قد بداأ من جانب ال�صركات ال�صينية يف تلل الأنق�صنا، مما ت�صبب، وفقا ملمثلي احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال الذين متت مقابلتهم يف نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012، يف ت�صريد ب�صعة اآلف 
اأي�صا  اأخرى قد ا�صطرت  اأن جمموعات  من الأ�صخا�ش يف نطاق الرو�صري�ش.14 وقالت امل�صادر نف�صها 
للنتقال اإىل مناطق اأخرى بدون اأن حت�صل فعليًا علي تعوي�صات ، وب�صكل اأخ�ش يف منطقة قي�صان، حيث 

منحت احلكومة املركزية رخ�ش ا�صتخراج الذهب ب�صكل مكثف.

الذهب  نحو  الندفاعة  ب�صبب  والإق�صاء  التهمي�ش  من  مبزيد  �صعرت  الأزرق  النيل  جمتمعات  اإن  يقال 
الذين  ال�صوداين  اخلا�ش  والقطاع  وامل�صتثمرون،  الدولية  ال�صركات  مقدمتها  يف  كان  والتى  والكروم، 
تربطهم �صلت قوية بالنخبة ال�صيا�صية والع�صكرية يف اخلرطوم. يف حني اأن ال�صكان املحليني قد ا�صتفادوا 
اإىل حد ما من فر�ش العمل، اإل اأن مظاملهم ازدادت كاإ�صتجابة لإثنني من الأمور التي طراأت .  الأول هو 
التدهور البيئي، الذي نتج عن ال�صتخدام الوا�صع للمنتجات الكيميائية يف ا�صتخل�ش املعادن، اأما الثاين 
فكان تو�صيع مواقع التعدين، والتي كانت يف كثري من الأحيان تتغول على الأرا�صي امل�صتخدمة لأغرا�ش 

الزراعة و الرعي.15
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فرتة احلرب الأهلية
 - ودارفور  الهام�صية  - مثل جنوب كردفان  ال�صودانية  الوليات  القائمة بني  العادلة  العلقة غري  ظلت 
الدولة  الرثوة، ف�صل عن حماولة  وتقا�صم  بالتنمية  يتعلق  فيما  وذلك  للعيان،  "املركزية" جلية  والدولة 
املركزية فر�ش هوية "م�صودنة" فريدة وعدم رغبة النخب احلاكمة يف العرتاف بالتنوع واإدارته �صلميا. 
فاأغرت هذه العوامل اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان بعبور احلدود من جنوب ال�صودان اإىل ولية النيل 

الأزرق.

 وبحلول نهاية ثمانينيات القرن الع�صرين، كانت الولية قد اأ�صتدرجت يف نهاية الأمر اإىل احلرب الأهلية 
من  كل  تاأثريات  ت�صافر  ب�صبب  كبري  حد  اإىل  وذلك  ال�صودان،  لتحرير  ال�صعبي  واجلي�ش  احلكومة  بني 
املوجات املتو�صلة  للوافدين اجلدد، وعواقب �صيا�صات احلكومة جتاه املجتمعات املحلية، والتهمي�ش الذي 
تعر�صت له ولية النيل الأزرق. ول�صنوات عديدة �صكلت ولية النيل الأزرق، جنبا اإىل جنب مع جبال النوبة 

يف جنوب كردفان،  اجلبهة ال�صمالية لل�صراع واملعقل ال�صرتاتيجي للحركة التى قادها جون قرنق.

وبحلول اأوائل الثمانينيات من القرن املن�صرم، ويف ظل غياب و�صائل الدفاع عن حقوقهم والدفع  مبطالبهم، 
اإئتلف للمعار�صة ال�صيا�صية  اأ�ص�صوا احتاد الفوجن، وهو عبارة عن  كان مفكرو النيل الأزرق وقادتها قد 
متثلت فيه معظم القبائل الأ�صلية. ون�صبة لعزلة الحتاد، ما لبث  اأع�صائه اأن اإن�صموا اإىل احلركة ال�صعبية 
واجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان، على اأمل اأن تيم �صماع مظاملهم.16 ومن جانبها جنحت حركة التمرد 
يف تعبئة املزيد من الأع�صاء، وب�صكل ح�صري تقريبًا من بني اجلماعات الأ�صلية. وا�صتفادت احلركة من 
الدعم املقدم من اإثيوبيا فدفعت خط اجلبهة الأمامي لل�صراع تدريجيا اإىل الأرا�صي التي ت�صيطر عليها 
احلكومة. واأ�صهمت احلملة التي اأطلقتها قوات املتمردين يف العام 1987 يف ال�صتيلء على بلدة الكرمك 
التي اأ�صبحت املعقل الأهم للجي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف النيل الأزرق. وبعد مرور عام، مت تعيني 
اإن�صم اإىل اجلي�ش ال�صعبي  اأفراد قبيلة الأنق�صنا كان قد  اأحد  مالك عقار قائدًا ع�صكريًا للمنطقة، وهو 

لتحرير ال�صودان عام 1985.

ال�صودان وجبال  اإىل جنوب  بالقيا�ش  الأزرق  النيل  اأكرث يف  التمرد حمدودا  ال�صعبي حلركة  الدعم   كان 
النوبة. ومع ذلك، وبحلول اأوائل ت�صعينيات القرن الع�صرين، وبعد احلديث ال�صيا�صي على م�صتقبل الولية 
مع نظام الإنقاذ الذي توىل احلكم حديثًا  وما جاء يف فرتة لحقة من تاأ�صي�ش ولية النيل الأزرق  ككيان 
فدرايل من كيانات ال�صودان، كان اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان قد عزز وجوده الع�صكري يف معظم 
اجلزء اجلنوبي من الولية.17 وطوال فرتة احلرب الأهلية، جنحت الفرقة العا�صرة من اجلي�ش ال�صعبي 
لتحرير ال�صودان التي تتخذ من ولية النيل الأزرق مقرا لها، وتتكون ب�صورة رئي�صية من قوات من النيل 
الأزرق وجنوب ال�صودان، يف متديد �صيطرتها على اأق�صام معتربة من الأجزاء اجلنوبية وال�صرقية للولية. 
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وبقيت تلك ال�صيطرة على حالها حتى افتتاح مفاو�صات ال�صلم التي اأدت اإىل توقيع وقف اإطلق النار يف 
العام 2002 واتفاق ال�صلم ال�صامل يف العام 2005. 18

املركزية   اإ�صتخدمت احلكومة  نفوذه،  و  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  تنامي وجود اجلي�ش  فعل على  رد  ويف 
ا�صرتاتيجية تعبئة مقاتلني من  قبائل العرب الرحل ومن الدوائر الإ�صلمية، وهي ما �صت�صبح �صمة عامة 
يف جميع النزاعات الداخلية ال�صودانية. وقامت اخلرطوم ببناء حربها الدعائية على اخلطاب الديني - 
وذلك من خلل و�صف اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان "بالكفار" وال�صراع باأنه حربا مقد�صة - ولعبت 
اخلرطوم على وتر خماوف املجتمعات من فقدان بلوغ مناطق الرعي وطرق الهجرة ملا�صيتهم. فجندت 
العديد من امليلي�صيات املحلية، التي كان يتم دمج معظمها يف بنية قوات الدفاع ال�صعبي �صبه الع�صكرية 
التي اأن�صئت يف العام 1989 وقدمت لها الإمدادات الع�صكرية حتت اإ�صراف القيادة ال�صيا�صية والع�صكرية 
امل�صلحة  القوات  اإىل جنب مع  التي عملت جنبا  امليلي�صيات،  تلك  العتماد على مثل  �صاعد  وقد  للنظام. 
ال�صودانية اأو ب�صورة م�صتقلة ح�صب الظروف، على تعزيز البعد القبلي لل�صراع وعلى ت�صخيم عدد القتلى 
املدنيني يف احلرب - ول �صيما و�صط قبائل ال�صكان الأ�صليني التي ا�صتهدفتها احلكومة باإعتبارها منا�صرة 

للمتمردين.

اإن�صانية كربى واإزهاق اآلف  اأزمة  اأدى اإىل  وحني بداأت مفاو�صات ال�صلم عام 2002، كان ال�صراع قد 
اأولئك الذين كانوا  اإما على النزوح الداخلي، ب�صكل اأخ�ش  الأرواح واإرغام مئات الآلف من الأ�صخا�ش 
�صيما  ول  اإثيوبيا،  يف  اللجئني  خميمات  يف  العي�ش  على  اإرغامهم  اأو  والربون،  الأنق�صنا  تلل  يقطنون 

.)A. Ahmed, 2012( ال�صكان الذين ينتمون اإىل قبائل اجلوم جوم و الأدوك

فرتة اتفاق ال�شالم ال�شامل
من  جناحني  لدى  بالغ�صب  �صعورا  ال�صامل  ال�صلم  اتفاق  اإىل  اأف�صت  التي  ال�صلم  مفاو�صات  خلفت 
اأجنحة حركة التمرد هما وليتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، اإذ �صعر كلهما باأن ف�صل اتفاق ال�صلم 
ال�صامل الذي يحتوي على "بروتوكول ف�ش النزاع يف وليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق" مل يلبي جميع 
الو�صطاء  لأحد  ووفقا   .)Komey, 2011( امل�صتحقة  عنايته  احلرب  يف  دورهما  يعطي  ومل  مطالبهما 
التفاق  اأحكام  اإىل  نظروا  قد  ال�صماليني  املتمردين  من  كثري  فاإن  ال�صامل،  ال�صلم  اتفاق  يف  الغربيني 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�ش  اجلنوبية  والقيادة  اأن احلكومة  على  دليل  "املنطقتني" بو�صفه  حول 
كانا ي�صتخدمان النيل الأزرق وجبال النوبة كورقة م�صاومة، ول �صيما تلك الأحكام التي تقر باأن الوليتني 
التي  اأكرث تقيدًا قيا�صًا بتلك  العائدات   واإقت�صام  ال�صمال وتلك التي جتعل ترتيبات احلكم  اإىل  تنتميان 

19.)Johnson, 2011( منحت للجنوب
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بالن�صبة  اأنه  اإل  ا�صتقلل اجلنوب،  �صعبي على  ا�صتفتاء  اإجراء  اإىل  الطريق  ال�صلم مهد  اتفاق  اأن  ورغم 
ل�صكان وليتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مل يتجاوز كثريا حد منحهم فر�صة امل�صاركة يف عملية امل�صورة 
ال�صعبية ، والتي ظل نطاق عملها يعرف على نحو مبهم باإعتباره "حق واآلية دميقراطيني للتحقق من وجهات 
 .)GoS and SPLM/A, 2005, ch. V("نظر �صعبي وليتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق
اأي�صا اإىل ان�صحاب قوات اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان من النيل الأزرق  ودعا اتفاق ال�صلم ال�صامل 
)الأمر الذي اأدى اإىل نقل املقر الرئي�صي للفرقة العا�صرة اإىل قوفا يف ولية اأعايل النيل على بعد ب�صعة 
الولية  ال�صودانية يف  امل�صلحة  القوات  تواجد   وتقلي�ش حجم  الأزرق(،  النيل  كيلومرتات من حدود ولية 
اإىل م�صتوى ما قبل احلرب، والذي يتمثل يف كتيبتني، وتاأ�صي�ش الوحدات امل�صرتكة املدجمة التي تتكون من  

.)GoS and SPLM/A, 2005; HSBA, 2010( 3،000 رجل من كل  قوة من القوتني

وعلى الرغم من اأن تنفيذ البنود ال�صيا�صية لتفاق ال�صلم ال�صامل يف النيل الأزرق كان �صعبا، اإل اأن عدد 
 Gramizzi and Tubiana,( من النجاحات قد حتققت وواجه عقبات اأقل قيا�صًا بولية جنوب كردفان
اأبو مدين من حزب املوؤمتر الوطني  2013(. وبعد توقيع اتفاق ال�صلم ال�صامل، مت تعيني عبد الرحمن 

ال�صودان– لتحرير  ال�صعبية  للولية من 2005 وحتى 2007، وحل حمله مالك عقار من احلركة  حاكما 
�صمال، ويف فرتة لحقة جددت فرتة مكوثه يف من�صب الوايل عرب ت�صويت �صعبي يف اأبريل / ني�صان 2010. 
وعلى الرغم من اأن احلكومة  يف بداية الأمر قد اأذاعت فوز مر�صح حزب املوؤمتر الوطني، ويقال اأن جلنة 
النتخابات تعر�صت لل�صغوط من اأجل تعديل نتيجة الت�صويت، ولكن يف النهاية اأقرت احلكومة املركزية 
والقيادة املحلية حلزب املوؤمتر الوطني بفوز مالك.20 كانت القيادة املحلية حلزب املوؤمتر الوطني منق�صمة 
حول ما اإذا كان ينبغي الفوز بالنتخابات باأي ثمن، ولكنها خ�صعت يف نهاية املطاف اإىل الإرادة ال�صعبية، 
وذلك خلوفها من اإمكانية تطور اأزمة ما بعد النتخابات اإىل �صراع عنيف )ICG, 2013b(.21 وبعيد اأن 
ال�صودان،  اأنحاء  الوطني يف جميع  املوؤمتر  اإىل حزب  ينتمي  ل  الذي  الوحيد  احلاكم  عقار  مالك  اأ�صبح 
اأفرزت انتخابات املجل�ش الت�صريعي يف النيل الأزرق اأكرثية حلزب املوؤمتر الوطني مبقدار 23 مقعدا مقابل 
19 للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. وعموما، اأقر كل من اأ�صحاب امل�صلحة املحليون واملراقبون الدوليون 
بنزاهة عمليتي النتخابات واإعتربوا اأن النتائج  متثل انعكا�صا للولءات ال�صيا�صية يف ولية النيل الأزرق.22

لعملية  العامة  ال�صتماع  جل�صات  جولت  اأوىل  اأنطلقت  انتظار،  طول  وبعد  الثاين،  كانون   / يناير  يف 
امل�صاورات ال�صعبية باإ�صراف مفو�صية برملانية موؤلفة من 21 ع�صوا من اأع�صاء املجل�ش ، 13 ممثلني منهم 
ميثلون حزب املوؤمتر و8 ميثلون احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان. واأجريت امل�صورة يف جو من التعاون 
الن�صبي بني حزب املوؤمتر الوطني واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان على امل�صتوى املحلي، على  اأن العملية 
قد اأُف�صدت بالت�صيي�ش العميق، اإذ كان كل الطرفني يحاول التاأثري على اإفادات الأفراد ويف بع�ش الأحيان 
اأقر اأحد زعماء املجتمع ، وكان قد �صارك يف جل�صات ال�صتماع  توجيهها ح�صب رغبته. ويف الواقع، وقد 
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العامة و�صرح فيها اأنه يدعو  اإىل حكم ذاتي وا�صع لولية النيل الأزرق، قائل: "مل اأكن اأعلم ما كان  يعنيه 
ذلك حقا، اإنه ما اأمله علي قادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان كي اأقوله."23

خلل عملية امل�صاورة التي ا�صتمرت ت�صعة اأ�صهر، اأعطيت الفر�صة لأكرث من 70،000 �صخ�ش، حوايل 45 
يف املائة  من الن�صاء، للتعبري عن اآرائهم وتظلماتهم يف 112 جل�صة ا�صتماع اأقيمت يف  اأنحاء الولية. ومبا 
اأن بداية القتال يف جنوب كردفان يف اأوائل يونيو / حزيران 2011 اأثرت ب�صكل كبري على العملية يف ولية 
على  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  املوؤمتر  اتفاق من جانب حزب  اإقرار  الأزرق، مت  النيل 
متديد اجلدول الزمني ومتت امل�صادقة عليه  من جانب الربملان القومي يف اخلرطوم يف يوليو / متوز 
Carter Center, 2011( 2011(. وعلى الرغم من اخللفات الأولية بني الطرفني، ول �صيما فيما يتعلق 
على  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  املوؤمتر  مواقف حزب  اأن  اإل  الولية،  م�صتقبل احلكم يف  ب�صكل 
امل�صتوى املحلي تقاربت تدريجيا، اإذ اأقر كل الطرفني باحلاجة اإىل اإعادة النظر لعلقة ولية النيل الأزرق 

باحلكومة املركزية، وذلك بهدف جعلها اأكرث عدل وتوازنا.

ب�صكل  تتدخل  الوطني  املوؤمتر  حلزب  القومية  القيادة  كانت  العملية،  فيه  تقدمت  الذي  الوقت  يف  ولكن 
منتظم يف فرعها املحلي و�صغطت من اأجل اتخاذ موقف اأكرث ت�صلبا وبالتايل اأعادت مرة اأخرى اإيجاد 
من  اإلكرتونيا  العلنية  ال�صتماع  جل�صات  ح�صيلة  ت�صجيل  مت  الأثناء،  تلك  ويف   24. ت�صادمية  اأكرث  اأجواء 
جانب فريق متكامل من املوظفني ومت تكليف املجل�ش الت�صريعي لولية النيل الأزرق ب�صياغة تقرير عنها 

25.)Carter Center, 2011(

الأحكام  تنفيذ  فاإن  ال�صيا�صي،  امل�صتوى  على  بالتقدم  اإت�صمت  قد  ال�صامل  ال�صلم  اتفاق  كانت فرتة  واإن 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ش  بني  التعاون  ل�صعف  كبرية  بدرجة  ذلك  ويعود  مكتمل،  غري  عمل  بقي  الأمنية 
ال�صودان والقوات امل�صلحة ال�صودانية داخل الوحدات امل�صرتكة املدجمة، ف�صًل عن عدم التعاون من جانب 
اإطار هذه الدرا�صة باأنه مل يتم  النظام على م�صتوى املركز.26 وتك�صف املقابلت اجلمة التي اأجريت يف 
اإىل م�صتوى ما قبل احلرب؛ بل وبدل من  التابعة لقوات الأمن الوطني مطلقا  الع�صكرية  القوة  تخفي�ش 
ذلك، قد مت تعزيزها تدريجيا، ول �صيما ابتداءًا من العام 2010 ف�صاعدًا، حتى و�صلت اإىل ثلثة اأ�صعاف 
م�صتوى ما  قبل احلرب. وكما كان  عليه احلال يف ولية جنوب كردفان يف الفرتة التي �صبقت النتخابات 
عام 2010، اأطلقت حملت التجنيد املحلية للميلي�صيات ومت ن�صر عدد من وحدات الأجهزة الأمنية التي 
املخابرات  ال�صودانية وجهاز  امل�صلحة  القوات  فيها  ال�صودان - مبا  اأخرى من  كانت متمركزة يف مناطق 
والأمن الوطني و�صرطة الحتياطي املركزي وال�صرطة القومية واأفراد القوات �صبه الع�صكرية - يف ولية 

النيل الأزرق.27
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اأدت التوترات املزمنة اإىل مزيد من الت�صعيد يف مايو / اأيار 2011، عندما طالبت ال�صلطات ال�صودانية 
ر�صميا بنزع كامل �صلح قوات اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان، مبا يف ذلك اأولئك الذين  يخدمون �صمن 
الوحدات  امل�صرتكة املدجمة، اأو كخيار بديل الن�صحاب من ال�صودان بحلول ال�صهر التايل. وو�صلت الأمور 
اأوائل يونيو / حزيران حني اندلعت احلرب بني حكومة ال�صودان والفرقة الأوىل  اإىل نقطة اللعودة يف 
 .)Gramizzi and Tubiana, 2013( النوبة  ال�صودان–�صمال يف جبال  لتحرير  ال�صعبية  من احلركة 
وتل�صت اآمال ال�صلم نهائيا قبل اأيام قليلة من اإعلن ا�صتقلل جنوب ال�صودان عندما رف�ش الرئي�ش عمر 
الب�صري اتفاق الإطار الذي كان قد مت توقيعه بوا�صطة  رئي�ش احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال 
ووايل ولية النيل الأزرق مالك عقار من جهة، ونائب رئي�ش حزب املوؤمتر الوطني نافع علي نافع من اجلهة 
الأخرى، يف اأدي�ش اأبابا يف 28 يونيو / حزيران؛ وبذا يكون الرئي�ش قد رف�ش ال�صري يف اإجتاه اإيجاد حل 
تفاو�صي يف توافق مع موقف املت�صددين يف حزب املوؤمتر الوطني ، ممهدًا بذلك الطريق اأمام ا�صتمرار 

.)ICG, 2013b( ال�صراع امل�صلح

اإ�شتئناف ال�شراع
يف الليلة الأوىل من �صبتمرب / اأيلول 2011، قام مقاتلو القوات امل�صلحة ال�صودانية الذين كانوا يحر�صون 
حاجزا يف اأحد املداخل اجلنوبية للدمازين مبهاجمة موكب من ثلث �صيارات للعميد اجلندي �صليمان 
بالوحدات  امللحقة  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  كتيبة احلركة  امل�صوؤول عن  ال�صابط  الرحمن  عبد 
امل�صرتكة املدجمة .28 وعلى الرغم من اأن املوكب متكن من �صق طريقه بدون خ�صائر  يف جانب احلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، اإل اأن احلادث قد اأعقبته اإ�صتباكات داخل املدينة. ويف الواقع،ما لبثت 
ال�صودان– لتحرير  ال�صعبية  احلركة  بني  �صلفًا  م�صتعرة  كانت  التي  النطاق-  وا�صعة  امل�صلحة  املواجهات 

�صمال والقوات احلكومية يف جنوب كردفان والتى  اإ�صتعل فتيلها بطريقة م�صابهة   - اأن امتدت اإىل النيل 
الأزرق.29

ويف الدمازين يف اليوم الذي تل احلادث، �صنت القوات احلكومية هجوما على مكان اإقامة مالك عقار، 
فقتلت اأحد ممثلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال. و�صرعان ما اإنغم�ش الطرفان بعدها يف عدد 
من املواجهات يف دندرو - وهي كانت خط املواجهة الأمامي اإبان احلرب الأهلية - وكذلك يف الكرمك 
والر�صري�ش واولو وود ابوك. وبالتزامن مع ذلك، متت عمليات تفتي�ش ملكاتب احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال واعتقالت واأ�صكال اأخرى من العتداء على �صباط احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–
باو واولو وود  القمع الأكرث عنفا حدثت يف  اأفعال  باأن  اأنباء  الولية. ووردت  اأنحاء  �صمال ومنا�صريها يف 
ابوك، حيث قتل 17 ع�صوا من اأمانة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال  )SRRA, 2012(.30 وكانت 
ثمة الكثري من العوامل التي اأذكت جتدد التمرد يف النيل الأزرق، لي�ش اأقلها حظر احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال وفر�ش نظام قانون الطوارئ يف الولية وعزل الوايل مالك وا�صتبداله بقائد الولية الذي 
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ينتمي اإىل القوات امل�صلحة ال�صودانية اللواء يحيى حممد خري31 واملوجات الأوىل من الق�صف اجلوي على 
اأن ال�صودان كان ي�صري على طريق احلرب مع  اأيلول. ومل يكن ثمة لب�ش يف  الكرمك يف 2–3 �صبتمرب / 

اجلديد".32 "اجلنوب 

تلل  وقواتها  جنوب  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  قيادة احلركة  القتال، جتمعت  ملعاودة  وكنتيجة 
الأنق�صنا وا�صتولت على اأب قرن )على بعد 15 كم جنوب غرب الدمازين( يف 2 �صبتمرب / اأيلول. وا�صتغرق 
خور  من  لإخراجهم  اآخرين  ويومني  قرن  اأب  من  لطردهم  يومني  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  من  الأمر 
وا�صتباكات  جوي  ق�صف  عمليات  عن  اأنباء  ووردت  املا�صي.  يف  املعارك  اأهم  لأحد  موقع  وهي  ماقنزا، 
 .)HHI, 2013( ويابو�ش  درفا  واأم  واولو  ومينزا  والكرمك  وقي�صان  دندرو  مناطق  يف  متزامنة  م�صلحة 
هجوما  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  �صنت  حيث  التلل،  جنوب  اأخرى  مواجهات  وحدثت 
على ديرينق )على الطريق بني الدمازين ودندرو( ومت دحر وحدات من القوات امل�صلحة ال�صودانية قبل 
اأن ت�صن القوات احلكومية هجوما معاك�صا ناجحا. يف تلك الأثناء، وردت اأنباء باأن اأفراد القوات امل�صلحة 
ال�صودانية قد طردوا من حاميات الوحدات  امل�صرتكة املدجمة يف دندرو وقي�صان والكرمك واولو. على اأن 
اأيلول،  اإعادة ب�صط �صلطتها على قي�صان بحلول 9 �صبتمرب /  قوات حكومة ال�صودان كانت قد جنحت يف 
التي  ال�صهادات  ال�صناعية على  الأقمار  وتوؤكد �صور  ولحقا عززت وجودها على كامل منطقة دندرو.33 
مت جمعها اأثناء اإعداد هذا التقرير  من �صباط وممثلني احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال فيما 
يتعلق بالو�صائل الع�صكرية التى اإ�صتخدمتها احلكومة، مبا فيها الدبابات القتالية ووحدات اإطلق املدفعية 
اآنتونوف  وطائرات   35 "Mi–35"– طراز  من  احلربية  املروحية  الطائرات  �صيما  ول  الطريان  و�صلح 

."Antonov" )HHI, 2013(

�صهد �صهر �صبتمرب / اأيلول تراجع خط اجلبهة الأمامي جنوبًا، اإذ قامت القوات امل�صلحة ال�صودانية بدحر 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال اإىل كوكلي، التي ا�صتوىل عليها املتمردون لب�صعة اأيام قبل اأن 
يوا�صلوا ان�صحابهم اإىل بلدة �صايل املجاورة التي طردوا منها اأخريا يف 20 اأكتوبر / ت�صرين الأول. واأثناء 
اإن�صحابها، اإ�صتولت وحدات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال على معدات من خمازن احلكومة. 
و اإحتفظت موؤقتًا ب�صيطرتها  على خور اأحمر، وبعدها قامت بتجميع اجلزء الأكرب من قواتها يف مقرها 
ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  تابعة  قوة  ا�صتولت  وبالتزامن مع ذلك،  الكرمك.  الرئي�ش يف 
كانت مرابطة يف تلل الأنق�صنا على منطقة قبانيت وبداأت عمليات حرب ع�صابات �صد مواقع احلكومة.34

وبحلول نهاية ال�صهر الأول من احلرب، كانت الكثري من املعارك قد ن�صبت يف اجلزء اجلنوبي من الولية 
خملفة الكثري من ال�صحايا املدنيني. وو�صل وقعها على ال�صكان اإىل حدود خطرية، اإذ اأنه بحلول منت�صف 
�صبتمرب / اأيلول كان ال�صراع قد فر�ش النزوح على اأكرث من 100،000 �صخ�ش �صقوا طريقهم ببطء نحو 
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املناطق ت�صيطر عليها احلكومة، اأو نحو مناطق �صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، اأو عرب 
.)UN, 2011( احلدود اإىل جنوب ال�صودان واإثيوبيا

بعد مرور عامني على ال�شراع
امل�صلحة  للقوات  الع�صكرية  والن�صاطات  الق�صف اجلوي  كانت عمليات  الأول 2011  ت�صرين   / اأكتوبر  يف 
ال�صودانية ما تزال مكثفة، وكانت ثمة عدة مواجهات م�صلحة، من اأبرزها  تلك التي حدثت يف بلدة �صايل 
حيث طردت القوات احلكومية قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال. وخلل الفرتة نف�صهاـ تردد 
اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال ن�صبت عددا من الكمائن لقوافل القوات امل�صلحة ال�صودانية، 
مما اأتاح لقوات املتمردين تخفيف ال�صغط الع�صكري على مواقعهم وح�صولهم على اإمدادات على هيئة 
معدات ومركبات.35 ولكن يف 3 نوفمرب / ت�صرين الثاين، اأعادت القوات احلكومية ب�صط �صلطتها على بلدة 
الكرمك، التي كانت قوات احلركة ال�صعبية قد تخلت عنها حفاظا على قواتها وتر�صانتها الع�صكرية. وكما 
نك�صة  اخلطوة  تلك  مثلت  واملراقبني،  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  �صباط  من  الكثري  اأقر 
والأثر  للبلدة  الرمزية  القيمة  لي�ش من ناحية  ال�صودان–�صمال،  ال�صعبية لتحرير  للحركة  بالن�صبة  كربى 
ال�صلبي الذي خلفته على معنويات اجلنود فح�صب، واإمنا اأي�صا ب�صبب اأهميتها ال�صرتاتيجية، اإذ اأدى ذلك 
اإىل خ�صارة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال للطريق الوحيد الباقي الذي ي�صلها باإثيوبيا. وبينما 
كانت قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال تتخلى عن مواقعها يف الكرمك، ت�صتت اجلنود ومل 
يعد الكثري منهم اإىل �صفوفها اإل بعد عدة اأ�صابيع، وذلك بعد اأن اأمنوا ال�صتقرار  لأ�صرهم يف مع�صكرات 

اللجئني يف اإثيوبيا.36

تلل  يف  عملياتها  متار�ش  كانت  التي  تلك  عدا  التمرد—فيما  قوات  اأعادت  الكرمك،  خ�صارة  بعد 
كانت  ما  وحدات  املتبقية من  القوات  من  تعزيزات  وو�صلت  من�صور.  نف�صها يف دمي  الأنق�صنا—جتميع 
يف ال�صابق الفرقة العا�صرة يف اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان  والتي كانت متمركزة يف مارينقا )�صرق 
اأرا�صى ولية النيل الأزرق بب�صع  يابو�ش، مبحاذاة احلدود مع جنوب ال�صودان( و�صمري ويافطا، داخل 
اأميال، وكذلك يف الفوج وقوفا، جنوب احلدود، فى اأثناء احل�صد الع�صكري الذي �صبق احلرب. ومع ذلك، 
ا�صتغرق الأمر من قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف قوفا عدة اأ�صابيع كي تدخل ب�صكل 
كامل يف طور العمليات، الأمر الذي ك�صف عن تدين م�صتوى التاأهب يف �صفوفها قبل بداية احلرب.37 ويف 
8 ت�صرين الأول / نوفمرب 2011، وعلى ما يبدو ملنع تعزيزات قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - 
�صمال، قيل اإن القوات امل�صلحة ال�صودانية �صنت هجوما جويا على قوفا يف جنوب ال�صودان، على بعد حوايل 
4 كم جنوب احلدود مع ولية النيل الأزرق. ولقد كانت املنطقة حمًل مل�صتوطنة لجئني غري ر�صمية تقع 
جوار مع�صكر ع�صكري يتبع للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال.  واأودى الهجوم بحياة �صبعة مدنيني 

.)HHI, 2013(
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2011
عقد جل�صات ال�صتماع العامة يف النيل الأزرق، وبدء عملية امل�صورة ال�صعبية وفقا لأحكام يناير / كانون الثاين

اتفاق ال�صلم ال�صامل املتعلق "باملنطقتني".
احلكومة ال�صودانية تطالب رئي�ش اأركان اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف جوبا ب�صحب 23 مايو / اأيار

جميع القوات من وليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بحلول 1 يونيو / حزيران.
احلرب تندلع بني احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال واحلكومة يف ولية جنوب كردفان5 يونيو / حزيران

رئي�ش احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال مالك عقار ونائب رئي�ش حزب املوؤمتر 28 يونيو / حزيران
الوطني نافع علي نافع ي�صادقان على التفاق الإطار ي لل�صلم. ولكن �صرعان ما تن�صل 

الرئي�ش ال�صوداين عمر الب�صري من ال�صفقة يف اأدي�ش اأبابا .
جمهورية حكومة ال�صودان تعلن ا�صتقللها9 يوليو / متوز

تابعة 1 �صبتمرب / اأيلول تفتي�ش  نقطة  عند  للهجوم  يتعر�ش  الرحمن  عبد  �صليمان  اجلندي  العميد  موكب 
للقوات امل�صلحة ال�صودانية عند املدخل اجلنوبي للدمازين

النظام 2 �صبتمرب / اأيلول الأزرق، وطرد احلاكم مالك عقار من جانب  النيل  اإعلن قانون الطوارئ لولية 
ال�صعبية  احلركة  وحظر  اخلري.  حممد  يحيى  باللواء  موؤقتة  ب�صورة  وا�صتبداله  املركزي 
ال�صتباكات  فيه  اإندلعت  الذي  الوقت  وم�صادرة ممتلكاتها، يف  ال�صودان–�صمال  لتحرير 
للحركة  التابعة  املدجمة  اامل�صرتكة  والوحدات  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  بني  امل�صلحة 
الأخرى.  واحلاميات  ابوك  وود  واولو   وقي�صان  الدمازين  يف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
لتحرير  ال�صعبية  احلركة  اأع�صاء  على  واعتداءات  وحتر�صات  اعتقالت  عن  اأنباء  ووردت 

ال�صودان–�صمال وموؤيديها يف جميع اأنحاء الولية.
�صبتمرب  من  الأول  الأ�صبوع 

/ اأيلول
ا�صتباكات بني احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال والقوات احلكومية جنوب  غرب 
الدمازين، وتو�صيع نطاق ال�صراع على كامل جنوب النيل الأزرق، واحلركة ال�صعبية لتحرير 

ال�صودان–�صمال تعزز وجودها يف جميع اأنحاء الولية.
القوات امل�صلحة ال�صودانية تطلق هجوما معاك�صا على قي�صان، حيث حو�صرت بع�ش وحداتها 9 �صبتمرب / اأيلول

بعد التقدم الأوىل من جانب احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال.
قوات 20 اأكتوبر / ت�صرين الأول لذلك،  وكنتيجة  �صايل،  بلدة  على  ناجحا  هجوما  ت�صن  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات 

القوات  وت�صحب  تعيد متو�صعها نحو اجلنوب  ال�صودان - �صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
اإىل خور اأحمر.

ميلي�صيا كمال لوما ت�صن هجوما على روم ولكن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال نوفمرب / ت�صرين الثاين
ت�صد الهجوم.

ق�صفت 3 نوفمرب / ت�صرين الثاين التي  الكرمك،  بلدة  على  احلكومة  �صلطة  ب�صط  تعيد  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات 
ب�صدة يف وقت �صابق بو�صاطة طائرات اآنتونوف "Antonov" ومت اإخلوؤها من جانب قوات 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال.
ت�صكيل اجلبهة الثورية ال�صودانية مبثابة اإئتلف معار�صة، وتوحيد احلركة ال�صعبية لتحرير 12 نوفمرب / ت�صرين الثاين

ال�صودان - �صمال واحلركات امل�صلحة الرئي�صة يف دارفور وف�صائل املعار�صة ال�صيا�صية.
من 22 نوفمرب / ت�صرين الثاين ت�صكيل  با�صتخدام  من�صور  على دمي  �صخما  ت�صن هجوما  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات 

4،000 رجل وتن�صئ حامية لها يف اأق�صى جنوب النيل الأزرق.
الثاين– ت�صرين   / نوفمرب 

دي�صمرب / كانون الأول
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال تقاوم الهجمات على دمي من�صور وحتافظ على 

خط اجلبهة الأمامي.

اجلدول 1 الت�شل�شل الزمني لالأحداث الرئي�شة يف ولية النيل الأزرق، 2011 - 2013
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2012
عدم 10 فرباير / �صباط ب�صاأن  تفاهم  مذكرة  تنتج  ال�صودان  وجنوب  ال�صودان  بني  اأبابا  اأدي�ش  يف  املحادثات 

العتداء والتعاون.
 / �صباط–اأبريل   / فرباير 

ني�صان
ال�صعبية  احلركة  مواقع  على  الهجمات  من  عددا  ت�صن  ال�صعبي  الدفاع  قوات  جمموعات 

لتحرير ال�صودان–�صمال يف منطقة واداكا.
القوات امل�صلحة ال�صودانية تنفذ هجومني غري ناجحني على روم.مار�ش / اآذار

اكتمال عملية اإعادة القوات من النيل الأزرق الذين خدموا م�صبقا يف فرق اجلي�ش ال�صعبي نهاية مار�ش / اآذار
لتحرير ال�صودان اإىل الوطن.

ميلي�صيا اأبريل / ني�صان به  قامت  هجوما  ت�صد  روم  يف  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  قوات 
كمال لوما.

 / ني�صان–مايو   / اأبريل 
اأيار

العديد من ال�صتباكات حتدث يف منطقة الكرمك، ول �صيما يف جنوب البلدة وغربها.

القوات امل�صلحة ال�صودانية وجمموعات قوات الدفاع ال�صعبي تهزم احلركة ال�صعبية لتحرير 7 مايو / اأيار
تلل  التمرد يف  اأهمية حلركة  الأكرث  القاعدة  وهي  قبانيت،  منطقة  ال�صودان–�صمال يف 
الأنق�صنا. وكنتيجة لذلك، مئات املدنيني يحاولون الو�صول اإىل املنطقة اخلا�صعة ل�صيطرة 
احلركة  قيادة  ت�صدر  بينما  الفوجن،  اإقليم  يف  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
ال�صودانية  امل�صلحة  والقوات  القوات.  ب�صحب  اأمرها  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية 
وقوات الدفاع ال�صعبي ت�صتهدف بع�ش اأع�صاء القافلة ومتنعهم من التقدم؛ واملجموعة تلك 

ت�صتقر ب�صورة موؤقتة يف املنطقة اجلبلية يف  كامبو  جبل التني .
اآب–منت�صف   / اأغ�صط�ش 

اأكتوبر / ت�صرين الأول
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال تنفذ غارة على مدينة الكيلي وت�صتويل على العتاد 

من خمازن القوات امل�صلحة ال�صودانية، وموجات القتال تن�صب اأي�صا يف منطقة �صركوم.
حكومة ال�صودان وجنوب ال�صودان ي�صادقان على جمموعة من التفاقيات يف اأدي�ش اأبابا، 27 �صبتمرب / اأيلول

 / مار�ش  بحلول  احلدودية  املناطق  من  ال�صلح  بنوع  املتعلقة  الأمنية  الرتتيبات  فيها  مبا 
اآذار 2013.

يف 4 اأكتوبر / ت�صرين الأول كامبال  يف  �صحفي  موؤمتر  يف  ال�صيا�صي  برناجمها  تعر�ش  ال�صودانية  الثورية  اجلبهة 
.)SRF, 2012( "اأوغندة �صمن وثيقة بعنوان "اإعادة هيكلة الدولة ال�صودانية

ت�صرين   / اأكتوبر  منت�صف 
الأول

ب�صطت  قد  كانت  اأن  بعد  �صركوم  تن�صحب من  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
هيمنتها على املنطقة ملدة �صهرين اثنني.

 / نوفمرب  من  اأ�صبوع  اآخر 
ت�صرين الثاين

غري  هجومني  ت�صن  الأنق�صنا  تلل  يف  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  وحدات 
ناجحني على خور ماقينزا وخور جداد قبل �صحب القوات من التلل.

كانون   / دي�صمرب  اأوائل 
الأول

 4 ويف  الأنق�صنا.  تلل  يف  اإنقاذ  عملية  تنفذ  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
دي�صمرب / كانون الأول، املدنيون ووحدات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال التي 

كانت تعمل يف التلل يف ال�صابق ي�صلون اإىل حملية مالكان، جنوب خط اجلبهة الأمامي.
2013

اجلبهة الثورية ال�صودانية وقوى الإجماع الوطني يوقعان ميثاق الفجر اجلديد وي�صدرانه، 5 يناير / كانون الثاين
اأربع �صنوات يتم حتقيقها من خلل  انتقالية ملدة  اإىل حكومة وحدة وطنية  وهو ما يدعو 

العمل املدين ال�صلمي والكفاح الثوري امل�صلح.
ال�صودان–19 فرباير / �صباط لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  بني  امل�صلحة  املواجهات 

�صمال، غرب الكرمك، توؤدي اإىل انت�صار ع�صكري للتمرد.
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الأزرق وعزمها على 1 مار�ش / اآذار النيل  ولية  امل�صاة 931 يف  كتيبة  ن�صر  تعلن عن  ال�صودانية  احلكومة 
تكثيف ال�صغط الع�صكري على قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف الولية.

ال�صودان وجنوب ال�صودان ي�صادقان على اآليات التنفيذ كملحق للرتتيبات الأمنية املوقعة 8 مار�ش / اآذار
يف �صبتمرب / اأيلول 2012.

اآرنو نقوتلو لودي، الناطق با�صم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، يعلن عن غارة 10 مار�ش / اآذار
ناجحة على �صركوم وال�صتيلء على عتاد القوات امل�صلحة ال�صودانية.

وفدا حكومة ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يلتقيان برعاية الحتاد 24 اأبريل / ني�صان
اأبابا لإعادة تفعيل املحادثات املبا�صرة حلل ال�صراع يف "املنطقتني".  الإفريقي يف اأدي�ش 

واملحادثات توؤجل اإىل اأجل غري م�صمى على �صوء املواقف املتباينة للطرفني. 
ال�صودان–�صمال 27 اأبريل / ني�صان لتحرير  ال�صعبية  للحركة  التابعة  الأوىل  )الفرقة  الثورية  اجلبهة  قوات 

وحركة العدل وامل�صاواة( ت�صن هجوما على اأم روابا واأبو كر�صول، يف �صمال ولية كردفان 
وجنوبها، على التوايل، وت�صيطر على كلتاهما ب�صورة موؤقتة. 

الثورية 19 مايو / اأيار للجبهة  الدعم  تقدم  ال�صودان  جنوب  جمهورية  حكومة  باأن  مزاعم  على  ردا 
ال�صودانية، الرئي�ش الب�صري يعلن عن عزم احلكومة اإنهاء نقل النفط من جنوب ال�صودان 
للجهود  وكنتيجة  حزيران.   / يونيو  بحلول  �صودان  بور  اإىل  الوا�صل  الأنابيب  خط  عرب 
الدبلوما�صية، ول �صيما من جانب ال�صني والحتاد الأفريقي، الإغلق الفعلي خلط الأنابيب 

يوؤجل اإىل اأوائل �صبتمرب / اأيلول ويلغى لحقا.
رئي�ش جنوب ال�صودان، �صيلفا كري، يحل احلكومة وي�صرع يف اإجراء تعديل ملكوناتها، وذلك 23 يوليو / متوز

ملعاجلة الف�صاد وحت�صني احلكم الر�صيد.
باحلظر 29 اأغ�صط�ش / اآب بالتقيد  اللتزام  "�صك  على  توقع  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 

اخلا�ش  الألغام"  باإزالة  املتعلقة  الأعمال  يف  والتعاون  للأفراد  امل�صادة  للألغام  ال�صامل 
بنداء جنيف حلظر ا�صتعمال الألغام امل�صادة للأفراد واإنتاجها ونقلها.

اإعلن 22–30 �صبتمرب / اأيلول بعد  ال�صودان  اأنحاء  وجميع  اخلرطوم  جتتاح  ال�صعبية  الحتجاجات  من  موجة 
املتظاهرين  بني  العنف  القومية،  لل�صلطات  ووفقا  البنزين.  دعم  وقف  عن  احلكومة 
والأجهزة الأمنية خلل املظاهرات يف ال�صوارع يخلف 34 قتيل و500 اآخرين جرحى. ويف 
الوقت نف�صه، ن�صطاء حقوق الإن�صان ي�صجلون اأكرث 200 حالة وفاة ومئات اجلرحى و700 

معتقل.
ال�صودان، 1 اأكتوبر / ت�صرين الأول �صرق  من  معار�صة  جمموعة  وهي  والعدالة،  للتحرير  املتحدة  ال�صعبية  اجلبهة 

تن�صم اإىل اجلبهة الثورية ال�صودانية.
بعد طلب من جمل�ش الأمن الدويل، حكومة ال�صودان تعلن اعتزامها وقف الأعمال القتالية 27 اأكتوبر / ت�صرين الأول

يف وليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بني 1–12 نوفمرب / ت�صرين الثاين، وذلك لل�صماح 
وقت  ويف  املتمردين.  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق  يف  الأطفال  �صلل  �صد  للتطعيم  بحملة 
متزامن تقريبا، احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان-�صمال تعلن عن ا�صتعداداها لحرتام 
وقف العدائيات  وتطلب حمادثات ثنائية مع احلكومة للتفاق على اجلوانب الفنية حلملة 

التطعيم.
ح�صور 4 نوفمرب / ت�صرين الثاين يف  يف�صلون  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  ال�صودان  حكومة  ممثلو 

بالهدنة  املتعلقة  الفنية  الرتتيبات  �صيناق�صون  كانوا  حيث  اأبابا  اأدي�ش  يف  مقرر  اجتماع 
الع�صكرية يف "املنطقتني" واإطلق حملة التطعيم �صد �صلل الأطفال. والجتماع يلغى.
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بتنفيذ هجمات غري ناجحة من  ال�صراع  الأوىل من  املرحلة  انتهت  الثاين،  ت�صرين  نوفمرب /  نهاية  ويف 
جانب القوات امل�صلحة ال�صودانية واملجموعات التابعة لها على روم ودمي من�صور. وخط اجلبهة الأمامي 
ظل على حاله اإىل حد كبري  خلل العامني التاليني، على الرغم من وقوع بع�ش عمليات الإقتتال يف مناطق 
باو والكرمك )اأنظر اجلدول(. ومن اأغ�صط�ش / اآب وحتى اأكتوبر / ت�صرين الأول، �صنت احلركة ال�صعبية 

لتحرير ال�صودان - �صمال هجمات متتالية على �صركوم، مبا فيها  هجمة كربى يف 16 �صبتمرب / اأيلول.38

يف �صباط/فرباير 2012، وبعد اأن �صيطرت القوات امل�صلحة ال�صودانية على الكرمك وباو، وا�صلت القوات 
اأنحاء املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة املتمردين، بينما كانت  امل�صلحة ال�صودانية عملياتها اجلوية على كافة 
اجلو  �صلح  ن�صر  مت  كردفان،  جنوب  وولية  دارفور  يف  احلال  هو  وكما  الربية.  العمليات  عدد  تخف�ش 
ال�صوداين يف ولية النيل الأزرق ومار�ش عملياته ب�صورة منتظمة— يوميًا تقريبا. ويبدو اأن فعالية تلك 
ت�صتهدف  الق�صف  عمليات  كانت  ما  غالبا  اإذ  كانت حمدودة،  الع�صكرية  الناحية  من  اجلوية  ال�صربات 
اإىل  واأدت  املجتمعات،  نف�صية �صارة على  اآثار  ولكن مع ذلك، خلفت  ماأهولة؛  ومبان غري  مناطق خالية 
خلق حالة من الذعر وال�صعف و�صط ال�صكان املدنيني واإىل تفاقم الو�صع الإن�صاين يف املناطق اخلا�صعة 

ل�صيطرة املتمردين.

وعلى الرغم من اأن توفري اإح�صاءات �صاملة عن عدد عمليات الق�صف التي مت تنفيذها وعن ال�صحايا 
التي نتجت عن ذلك يعترب اأمر يقع خارج نطاق عمل التقرير احلايل، اإل اأن البيانات املتاحة ت�صري اإىل 
وقد  ا�صرتاتيجية.  اأهمية  ذو  هدف  اأي  اإىل  ت�صل  ومل  ع�صوائيا  تنفذ  كانت  الق�صف  عمليات  معظم  اأن 
�صهد كاتب هذا التقرير عددا من عمليات الق�صف اجلوي التي �صربت مناطق ومباين ماأهولة بال�صكان 
املدنيني، مثل مركز للرعاية ال�صحية وم�صجد يف �صايل الفيل خلل هجوم حدث يف 22 نوفمرب / ت�صرين 

الثاين 2012 .39

تلل  على  قب�صتها  تفقد  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  قوات  كانت  ال�صنة،  نهاية  وبحلول 
من  التلل  يف  بتواجد  تتمتع  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  كانت  البداية  ويف  الأنق�صنا. 
تقريبا—من  كتائب  ثلث  �صفوفها—اإىل  وزادت  تواجدها  عززت  وقد  كتيبتني،  تعادل  قوة  خلل 
خلل التجنيد املحلي يف املراحل املبكرة من احلرب.40 ولكن كلما تقادم اأمد ال�صراع، كانت الوحدات 
املتمركزة يف التلل تزداد  عزلة وت�صبح اأكرث عر�صة لل�صغط من القوات امل�صلحة ال�صودانية وجمموعات 
قوات الدفاع ال�صعبي، ول �صيما بعد منت�صف اأبريل / ني�صان 2012، الذي بحلوله كانت القوات احلكومية 
الدمازين  من  بكل  الأنق�صنا  تلل  ي�صل  الذي  الرئي�ش  الطريق  على  و�صيطرت  مكاجا  على  ا�صتولت  قد 

.)HHI, 2013( والكرمك
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الإمدادات،  اإي�صال  اأمام  كبرية  حتديات  معزولة  جبلية  مناطق  يف  النت�صار  �صكل  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
لي�ش بالن�صبة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال ،التي اأ�صبحت تعاين من نق�ش الذخرية والعتاد 
احلربي، فح�صب، بل واأي�صا بالن�صبة لل�صكان الذين كانوا يعي�صون حتت �صلطة املتمردين. وقال ال�صكان 
اإن مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان– اأواخر العام 2012  املدنيون الذين نزحوا من التلل يف 

على  املحدودة  والهجمات  التهريب  عمليات  بال�صكان من خلل  اخلا�صة  الإمدادات  معظم  اأمنوا  �صمال 
كانت  التي  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  التابعة  الوحدة  حجم  اأن  غري  املحلية.  الأ�صواق 
متمركزة يف التلل تقل�صت، اإذ اإن الكثري من املتمردين الذين �صاركوا يف عمليات تاأمني خمرج لل�صكان 

املدنيني من املناطق التي ت�صيطر عليها احلكومة مل يعودوا بعد تنفيذ مهامهم.41

يف مايو / اأيار 2012، وبعد اأن قامت الوحدات التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف التلل 
ب�صد الهجوم الأول، مل يكن باإ�صتطاعتها منع هجوم ثان، كما اأنه مل يكن با�صتطاعتها اأي�صا منع القوات 
احلكومية من ال�صيطرة على قبانيت، وهي القرية الرئي�صة التي كانت حتت �صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال منذ معاودة القتال. فحاول اجلزء الأكرب من قوة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–

�صمال وب�صع مئات من املدنيني اإيجاد و�صيلة للخروج من التلل واإيجاد ملجاأ جنوب خط اجلبهة الأمامي. 
نواحي  احلكومية يف  القوات  من جانب  للهجوم  القافلة  اإحدى جمموعات  تعر�صت  امل�صري،  اأثناء  ولكن، 
جبل الطني اجلبلية، تفرقو قبل اأن يتجمعوا من جديد مع ع�صرات املقاتلني من احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صري  موا�صلة  اأو  النتقام  عمليات  من  خوفا  الرجوع  حيال  مرتددين  كانوا  ولكونهم  ال�صودان–�صمال. 
قدمًا ب�صبب بداية مو�صم الأمطار، فقد اإ�صتقروا يف نهاية املطاف يف كمبو، وهي بلدة مهجورة تقع جنوب 
قبانيت. وبحلول نهاية نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012، اإنطلقت ف�صيلتان تابعتان للحركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال—تتكونان ب�صورة رئي�صة من املقاتلني الذين �صبق واأن كانوا متمركزين يف التلل - يف 
عملية اإنقاذ يف حماولة لفتح ممر من جبل الطني اإىل القربة. ويف 4 دي�صمرب / كانون الأول 2012، وبعد 
م�صري  اأربعة اأيام، ا�صتطاعت القافلة عبور خط اجلبهة الأمامي وبلوغ القربة ولحقا حامية ملكان التابعة 

للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان )اأنظر ال�صورة 1(.

الذين �صاركوا يف  اأولئك  اأن  القربة غري معروف رغم  اإىل  الذين و�صلوا  للمدنيني  الدقيق  العدد  ل يزال 
عن  امل�صوؤول  تقليدي(  )زعيم  لل�صيخ  ووفقا  �صخ�صا.  و800   450 بني  ترتاوح  اأرقام  اإىل  اأ�صاروا  العملية 
اجلماعة التي ا�صتقرت يف جبل الطني، فاإن عملية ت�صجيل اأجريت يف الليلة التي �صبقت و�صول القافلة اإىل 

القربة قد توقفت حني كان عدد امل�صجلني يف القوائم قد ناهز  600 �صخ�ش.42

  ترددت اأنباء عن تنفيذ عدة عمليات اإنقاذ مماثلة قبل الن�صحاب النهائي، كانت الأوىل يوم 6 ت�صرين 
الأول/نوفمرب 2011. ولكن بع�ش القوافل ال�صابقة كانت قد تعر�صت للهجوم من جانب جمموعات قوات 
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لتحرير  ال�صعبية  احلركة  عليها  ت�صيطر  التي  الأرا�صي  اإىل  الو�صول  من  تتمكن  اأن  قبل  ال�صعبي  الدفاع 
 11 اخل�صو�ش  وجه  وعلى  احلوادث،  تلك  مثل  يف  اأرواحهم  املدنيني  من  الكثري  فقد  ال�صودان–�صمال. 
يف  منف�صلة  هجمات  يف  اآخرين  و29  و10   2012 الأول  ت�صرين   / اأكتوبر  يف  واحد  هجوم  اأثناء  �صخ�صا 

نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012. 43

ثبت اأن عملية دي�صمرب / كانون الأول 2012 كانت جهدا ناجحا من جانب حركة التمرد حلماية املدنيني 
املعر�صني للتهديد ، واإن كانت املقابلت ت�صري اإىل اأن عدد املدنيني الذين كانوا على ا�صتعداد للتجمع يف 
خور جداد يقدر بـ 10–20 �صعف  اأولئك الذين و�صلوا بالفعل اإىل هناك. ويف الواقع، ويبدو اأن دوريات 

ال�شورة1: مدنيون ومقاتلون ينتمون للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال ي�صلون اإىل القربة بعد عملية اإنقاذ نفذت يف تلل الأنق�صنا، 4 دي�صمرب 
/ كانون الأول 2012. © كلوديو غراميزي
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اإىل  قوات الدفاع ال�صعبي والقوات امل�صلحة ال�صودانية املحلية قد منعت الكثري من املدنيني من الو�صول 
نقطة اللتقاء، ومن ناحية ثانية رمبا يكون الأ�صخا�ش الذين ي�صريون  ب�صكل بطيء  مثل املر�صى وامل�صنني، 

قد تركو وراءًا.
بالإ�صافة اإىل البعد الإن�صاين، فاإن عملية الإنقاذ قد كان لها اأي�صًا بعدا ع�صكريا، بينما اأبرزت النف�صال 
ان�صحابها  يكن  مل  الأنق�صنا—اإن  تلل  عن  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  لقوات  املطرد 

النهائي—واقت�صار التمرد على جنوب خط املواجهة الأمامي.44

ظل الن�صاط الع�صكري مكثفا يف الأ�صهر الأوىل من العام 2013 على الرغم من اأنه مل يوؤدي اإىل تغيريات 
جوهرية يف توازن القوى اأو خط املواجهة. ومت خو�ش عدد من املعارك بالقرب من الكرمك ودمي من�صور، 
امل�صلحة  القوات  لتوغلت  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  قوات  ت�صدت  حيث  موفو  ويف 

ال�صودانية وا�صتولت على العتاد من العدو.

قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال يف خ�شم ال�شراع يف النيل الأزرق 
وجنوب كردفان

وجنوب  الأزرق  النيل  وليتي  على  مماتلة  تاأثريات   ال�صامل  ال�صلم  واتفاق  الأهلية  احلرب  لفرتة  كان 
كردفان، للحد  الذي قد ميكن من النظر لتاريخهما احلديث بو�صفه  م�صرتكا.45 ويف ذات املنحى، ميكن 
اأن يتم النظر اإىل ال�صراعني اللذين اندلعا يف العام 2011 يف جبال النوبة والنيل الأزرق بو�صفهما مكونني 

متداخلني  لظاهرة واحدة.

الأكرث  امل�صرتكة  القوا�صم  بني  من  وال�صيا�صية  والثقافية  -القت�صادية  الجتماعية  ال�صراع  جذور  وتعد 
ال�صودانية  الوليات  يف  واإمنا  فح�صب،  الأزرق  والنيل  كردفان  جنوب  بوليتي  يت�صل  فيما  لي�ش  و�صوحا 
ال�صودان،  جنوب  وا�صتقلل   2010 العام  انتخابات  �صبقت  التي  الفرتة  ففي  اأي�صا.46  الأخرى  الهام�صية 
ال�صودان– ال�صعبية لتحرير  "املنطقتني" نزعة متطرفة يف موقف اخلرطوم  جتاه احلركة  �صهدت كلتا 

نتائج  حول  الكبرية  الختلفات  ورغم  للحكومة.  الرئي�صة  ال�صيا�صية  املعار�صة  متثل  التي  وهي  �صمال، 
امل�صلحة  القوات  اأن  اإل  الوليتني،  يف  ال�صعبية  امل�صورة  مع  التعامل  وحول  الواليني  من�صب  انتخابات 
ال�صودانية والأجهزة الأمنية قامت بع�صكرة وليتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتزامن متبعة يف هذا 
الأمر ن�صقًا متماثًل.  وبعد اأن عاد ال�صراع على نطاق وا�صع يف العام 2011، عانى ال�صكان يف كلتا الوليتني 
تبعات اإن�صانية قا�صية  ناجمة عن القتال. ويف الوقت نف�صه وعلى ال�صعيد الع�صكري، واجهت فروع احلركة 
الإقليمي  الوليتني م�صاعب حقيقية يف احل�صول على الدعم  ال�صودان–�صمال يف كلتا  ال�صعبية لتحرير 
والدويل. والعن�صر الأخري من عنا�صر الت�صابه بني الوليتني يتعلق بالأ�صاليب التي مت اتباعها من جانب 
احلكومة ال�صودانية يف ردها الع�صكري على الثورتني، مثل ا�صتخدام �صلح الطريان ب�صكل مكثف، ون�صر 
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املجندة  امليلي�صيات  اإىل  الدعم   وتقدمي   ، الأخرى  البلد  اأنحاء  من  اأ�صتقدمت  كبرية  ع�صكرية  معينات 
واملدربة حمليا.47

بالإ�صافة اإىل تلك الت�صابهات، من �صاأن حتليل مقارن لل�صراعني اأن يربز اأي�صا خ�صو�صيات حملية، ل 
تقت�صر على ما يت�صل بالأنواع املختلفة للم�صارح احلربية. وعلى وجه اخل�صو�ش، اأثبتت احلركة ال�صعبية 
قيا�صًا   احلكومية  لقوات  م�صاهاتها  مقدار  يف  تقل  قوتها  اأن  الأزرق  النيل  يف  �صمال   - ال�صودان  لتحرير 
باحلركة يف ولية جنوب كردفان. ورغم النجاح التي حققته اأول الأمر، فاإن الأرا�صي الواقعة حتت �صيطرة 
وبقيت حم�صورة على  تدريجيًا جتاه اجلنوب  تنكم�ش  اأخذت  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
مل  احلركة  قيادة  اأن  بحقيقة  يرتبط  النزوع  هذا  ا�صباب  اأحد  يكون  وقد  الأزرق.  النيل  من  �صغري  جزء 
تف�صر تزايد احل�صود الع�صكرية للقوات احلكومية على اأنها موؤ�صر وا�صح للنزلق نحو احلرب من جديد؛ 
ويف الواقع فقد ظلت حتاولت التفاو�ش حول حل �صيا�صي اإل اأن جاء الوقت الذي اأ�صبحت فيه املواجهة 

الع�صكرية اأمر ل مفر منه.

خلفا للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف النيل الأزرق، ا�صتولت احلركة يف ولية جنوب كردفان 
على عتاد ع�صكري كايف من املخازن احلكومية من اأجل تاأمني اإمداد م�صتمر ول �صيما فيما يتعلق بالذخرية، 
ا�صتطاعت  التي  املحدودة  املعدات  تعترب  فيما  اأجنبية.  اإ�صتجلب  قنوات  حتديد  اإىل  احلاجة  وتقلي�ش 
الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف ولية النيل الأزرق ال�صتيلء عليها من 
خمازن القوات امل�صلحة ال�صودانية والأمن غري كافية ل�صمان ا�صتقللية احلركة ول متثل بديل م�صتداما 
طويلة  ع�صكرية  عمليات  حتمل  على  الثانية  الفرقة  قدرة  كانت  لذلك،  وكنتيجة  املبا�صرة.48  للإمدادات 
الأمد حمدودة؛ فقد ا�صطرت قواتها لتجنب املواجهات امل�صلحة  قدر امل�صتطاع، و�صارت الآن تتبنى نهجا  
تكتيكيًا حمافظًا. بالإ�صافة اإىل ذلك، يعتقد الكثري من املراقبني - مبن فيهم ممثلون عن احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان - �صمال - اأن قدرات الفرقة الثانية تعترب اأ�صعف من قدرات الفرقة الأوىل، ول �صيما 
الع�صكرية  على اجلاهزية  �صلبيا  اأثرا  املت�صور  الق�صور  ذلك  اأحدث  لقد  الب�صرية.49  باملوارد  يتعلق  فيما 

للفرقة الثانية واأدى اإىل مزيد من عزل احلركة عن الدعم املحلي والدويل.

اأدى ذلك الت�صور اإىل تقوي�ش فعالية الت�صل�صل الهرمي للأوامر يف جانب احلركة ال�صعبية لتحرير  كما 
ال�صودان - �صمال يف ولية النيل الأزرق وتقوي�ش ثقة القوات يف تراتبية القيادة اخلا�صة بها. فقد قال عدد 
من �صباط احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال الذين كانوا يخدمون على جبهة النيل الأزرق اإنهم 
اأدركوا اأن معنويات القوات كانت عالية يف البداية ولكنها ت�صائلت مع مرور الوقت، �صيما واأنه قد ثبت اأن 
احلركة مل تكن قادرة على مواجهة احلكومة ع�صكريا ب�صكل جدي ولأن احل�صول على الدعم كان قد اأ�صبح 
�صعبا حتى من اجلهات الإقليمية والدولية التي  قد قدمت امل�صاعدات يف املا�صي. �صرح بع�ش ال�صباط 
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لتحرير  ال�صعبية  احلركة  و�صع  حت�صني  �صعوبة  مدى  احلالية  الدرا�صة  لأغرا�ش  مقابلتهم  متت  الذين 
ال�صودان - �صمال يف ال�صراع ونظروا اإىل �صعف الت�صل�صل الهرمي للأوامر باعتباره اأحد اأكرب نقاط �صعف 
اأن الرتقيات يف الهيكل التنظيمي للحركة ال�صعبية واجلي�ش ال�صعبي  احلركة. كما انتقد بع�صهم حقيقة 
لتحرير ال�صودان - �صمال تتم يف غالب الأمر ا�صتنادا على اأ�صبقية الإن�صمام ولي�ش على الكفاءة واملهارات 
ال�صخ�صية.50 كما جتدر الإ�صارة اإىل �صعف الإن�صجام يف الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال جراء �صعف الهوية امل�صرتكة بني املن�صوين حتت �صفوفها، قيا�صًا اإىل الإح�صا�ش القوي 

بالنتماء يف اأو�صاط قوات جمتمع النوبة، وهو ما ميثل مك�صبا عظيما للفرقة الأوىل.51

 وثمة فارق كبري اآخر بني وليتي جنوب كردفان والنيل الأزرق يتمثل يف مقدار الهتمام الدويل الذي اأنتجه 
ال�صراع. فبينما قامت اأعداد �صخمة من ال�صحفيني والباحثني وعمال الإغاثة بزيارة املناطق اخلا�صعة 
ل�صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف جبال النوبة بعد اندلع احلرب، مل يجتذب ال�صراع 
يف النيل الأزرق منذ �صبتمرب / اأيلول 2011 �صوى اإهتمام دوليا حمدودًا. بالإ�صافة اإىل ذلك، مل متتلك 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف النيل الأزرق القدرة على متابعة الو�صع الإن�صاين يف املناطق 
اخلا�صعة ل�صلطتها. وعدم الإت�صاق يف ظهور اجلبهتني على ال�صاحة الدولية قد ي�صهم يف تف�صري ال�صبب 
وراء تبني اجلهات الفاعلة يف ال�صاأن الإن�صاين ووكالت الإغاثة الدولية لنهجني خمتلفني يف تعاطيهما مع 

املنطقتني املت�صررتني من ال�صراع، ول �صيما من حيث م�صتويات اإرتباطهم وتوقيتها.52

لتحرير  ال�صعبية  احلركة  مب�صاركة  يتعلق  الذي  ذلك  هو  الوليتني  بني  ملحظته  جتدر  اآخري  واختلف 
ال�صودان - �صمال يف الإئتلف املوحد للمعار�صة امل�صمى باجلبهة الثورية ال�صودانية. فعلى الرغم من اأن 
مالك عقار قد عني رئي�صا للجبهة الثورية ال�صودانية، اإل اأن �صباط احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - 
�صمال وجنودها الذين اأجريت معهم مقابلت يف النيل الأزرق مل ي�صريوا اإل نادرًا اإىل اإئتلف املعار�صة 
هذا، واأظهروا اإهتماما اأكرب باملطالبات املتعلقة بولية النيل الأزرق )بل والقبلية منها( قيا�صًا اإىل ن�صال 
واملقاتلني  ال�صباط  معظم  فاإن  وباملقابل،  ككل.53  ال�صودان  يف  النظام  لتغيري  الرامي  الثورية  اجلبهة 
العام  يف  كردفان  جنوب  ولية  يف  مقابلتهم  متت  الذين  �صمال   - ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  يف 
2012 اأ�صاروا اإىل اأنف�صهم باإعتبارهم اأع�صاء يف اجلبهة الثورية ال�صودانية.54 من املمكن لتلك املقاربات 
املتناق�صة اأن تعك�ش احلقيقة القائلة باأنه - يف م�صرح النيل الأزرق - تعمل قوات احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان - �صمال مبعزل عن املكونات الأخرى للجبهة الثورية، مبا فيها الفرقة الأوىل، بينما يبدو اأن خط 
املواجهة يف جنوب كردفان - حيث �صبق للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال واأن عملت بالتن�صيق مع 
قوات حركة العدل وامل�صاواة واجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان - ميثل ج�صرا يوحد ن�صال كل من احلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال واحلركات الدارفورية.55 غري اأن املقابلت التي اأجريت مع ممثلي فرع 
واملتعلقة  العملية  التحديات  اأن  اإىل  ت�صري  �صمال يف جنوب كردفان  ال�صودان -  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
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املراقبون  افرت�ش  ذلك،  ومع  الأزرق.  النيل  جبهة  عزلة  وراء  الرئي�صة  الأ�صباب  بني  من  كانت  بالإمداد 
اأن احلركة حتتاج اإىل الكثري من الوقت لعك�ش النزعة واحل�صول على الإرادة ال�صيا�صية اللزمة حل�صد 

الدعم للفرقة الثانية يف جبال النوبة.56
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ث�لث� - الأطراف امل�شلحة

كما تاأكد من خلل البحث الذي مت اإجراوؤه لأغرا�ش التقرير احلايل، اأن عددا من اجلماعات امل�صلحة 
للحركة  التابعة  الثانية  الفرقة  اأن  من  الرغم  فعلى  الأزرق.  النيل  لولية  الع�صكري  امل�صهد  يف  م�صرتكة 
القوات  اأن  اإل  ال�صراع،  يف  للحكومة  املناه�صة  الوحيدة  القوة  هي  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية 
امل�صلحة والأجهزة الأمنية ال�صودانية تتلقى الدعم من عدد من املجموعات �صبه الع�صكرية املحلية، التي 
ي�صار اإليها ب�صورة رئي�صة بقوات الدفاع ال�صعبي، وامليلي�صيات، ول �صيما اأولئك الذين يتم جتنيدهم من 
القبائل العربية وامل�صتعربة واملتاأ�صلمة. وك�صفت املقابلت اأنه بالإ�صافة اإىل تلك املجموعات املحلية، فاإن 
اأ�صارت عدة �صهادات اإىل وجود قوة بقيادة  اأي�صا. فقد  اأجنبية متار�ش ن�صاطها يف الولية  اأطراف  عدة 
كمال لوما، وهو من جنوب ال�صودان وينتمي اإىل قبيلة املابان. وبينما تدعي القوة ر�صميا اأنها تقاتل حكومة 
الأزرق. وادعى بع�ش  النيل  ب�صكل ح�صري يف  ن�صاطها  بكونها متار�ش  اأنها معروفة  اإل  ال�صودان،  جنوب 
الذين متت مقابلتهم اأن هناك مقاتلني اأجانب  قد مت جتنيدهم يف �صفوف القوات احلكومية. وعلى وجه 
امل�صلحة  للقوات  احتياط  كوحدة  وخدموا  دارفور  يف  فاعلني  �صبق  فيما  كانوا  ت�صاديني  ذكروا  التحديد، 
ال�صودانية، بالإ�صافة للإثيوبيني الذين ا�صتقر بع�صهم على اجلانب ال�صوداين من احلدود منذ وقت طويل 
ومت جتنيدهم يف الأجهزة الأمنية ال�صودانية املختلفة )اأنظر الإطار 1(.57 يعر�ش هذا الق�صم ما هو معلوم 

عن كل طرف من تلك الأطراف بتفا�صيل اأوفى.

الإطار 1: املقاتلون الأجانب يف �شفوف القوات احلكومية
يرتدد اأن مواطنني اإثيوبيني من قبائل الربتا والقمز  قد �صاركوا يف عمليات القوات امل�صلحة ال�صودانية املختلفة 
التي نفذت يف �صبتمرب / اأيلول 2011، مبا فيها الهجوم الذي مكن احلكومة املركزية من اإعادة ب�صط �صلطتها 
اأولئك املقاتلني مت جتنيدهم  اأن  اأنه يبدو  اإل  اأرقامهم غري معروفة،  اأن  على بلدة الكرمك. وعلى الرغم من 
وتدريبهم بعد 2005، حتت اإ�صراف عبد الرحمن اأبو مدين، وهو اأحد قادة حزب املوؤمتر الوطني من الكرمك.58 
ويقال اإن املكون الإثيوبي يف القوات امل�صلحة ال�صودانية يتخذ من مع�صكر اأروما مقرا له، وهو يقع بني اأقدي 
والدمازين، غرب عا�صمة الولية. وقبل اأن ت�صتاأنف احلرب، مت تزويد الوحدة بعتاد ع�صكري نظامي.59 ومت تاأكيد 
تواجدهم بني القوات احلكومية يف اأواخر العام 2012، عندما ا�صرت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال 

.)ICG, 2013b( ب�صع مقاتلني اإثيوبيني كانوا م�صاركني يف عمليات القوات امل�صلحة ال�صودانية

ووفقا للمقابلت التي اأجريت مع �صباط احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف جنوب النيل الأزرق 
يف نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012، ت�صمل القوات امل�صلحة ال�صودانية والقوات �صبه 
الع�صكرية التابعة لها مقاتلني من ت�صاد و اإريرتيا وال�صومال اأي�صا. ولكن مل يت�صن التحقق من تلك التاأكيدات، 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ال�صباط قد يكونوا ا�صتندوا يف ملحظاتهم على مميزات ال�صكل الظاهري للجنود اأو 

لهجاتهم باللغة العربية.
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القوات احلكومية واحلليفة
اإ�صتخدام  يف  الأزرق  النيل  ولية  يف  ال�صراع  يف  امل�صاركة  والأمنية  الع�صكرية  احلكومية  القوات  وا�صلت 
القدرات اجلوية على نطاق وا�صع. ويف الوقت نف�صه، عملت على تعبئة املجتمعات املحلية لإعادة تن�صيط 
قوات الدفاع ال�صعبي واملجموعات الأخرى التي �صاركت يف احلرب الأهلية �صد اجلي�ش ال�صعبي لتحرير 
ال�صودان اأو لإن�صاء قوات جديدة. وت�صري ال�صهادات التي مت جمعها خلل الأبحاث امليدانية والتقارير من 
املناطق املت�صررة من ال�صراع اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية خ�ص�صت مواردا �صخمة حلملة النيل الأزرق 

- من حيث اجلنود والعتاد.

ول  الأر�صية،  قواتها  م�صاركة  م�صتوى  من  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  خف�صت   ،2012 العام  اأوائل  يف 
�صيما بعد اأن ا�صتولت القوات على الكرمك وعززت �صيطرتها على الطرق الوا�صلة بني الدمازين وتلل 
الدفاع  قوات  على  اعتمادها  من  احلكومية  القوات  زادت  الوقت،  ذات  يف  ولكن  والكرمك.  الأنق�صنا 
 .)HHI, 2013( ال�صعبي وامليلي�صيات املحلية التي حافظت على ال�صغط الع�صكري امل�صتمر على التمرد 
طائرات  بو�صاطة  �صيما  ول  مكثفة،  جوية  بعمليات  قيامه  ال�صوداين  اجلو  �صلح  وا�صل  بينما  وذلك 
وقل�ش  املدنيني  اأثر على  الذي  الأمر  الأزرق،  النيل  املناطق جنوب  "Antonov" يف عدد من  اآنتونوف 

حتركات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال وحمى احتكاره للمجال اجلوي.60

القوات امل�صلحة ال�صودانية وقوات حكومة ال�صودان �صبه الع�صكرية
الأ�صا�صية  الأ�صباب  اأحد  ال�صامل  ال�صلم  اتفاق  الأمنية يف  بالأحكام  املركزية  التزام احلكومة  يعد عدم 
ملعاودة ال�صراع. فعلى الرغم من عدم توفر تقديرات دقيقة لتواجد القوات امل�صلحة ال�صودانية يف النيل 
الأزرق اأثناء فرتة اتفاق ال�صلم ال�صامل، اإل اأن معظم املراقبني والأطراف املحليني الذين  اأجريت معهم 
مقابلت لأغرا�ش هذا التقرير  يرون اأن احلكومة مل ترف�ش تخفي�ش حجم جهازها الع�صكري فح�صب، 
واإمنا اأي�صا زادت من الوحدات التابعة ملختلف فروع الأمن الوطني يف النيل الأزرق. فقد بداأت احل�صود 
الع�صكرية يف ع�صية الفرتة النتخابية يف العام 2010. وقبل بداية احلرب كانت عملية الع�صكرة قد �صمحت 
بواقع حالها قبل  الأزرق مب�صاعفة حجمها مرات عديدة مقارنة  النيل  القوات احلكومية يف  للعديد من 

اتفاق ال�صلم ال�صامل.61

قال ممثلو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذين متت مقابلتهم لأغرا�ش الدرا�صة احلالية اإنهم 
لحظوا موجات خمتلفة من عمليات نقل اجلنود والعتاد الع�صكري من مناطق ال�صودان الأخرى - مبا فيها 
دارفور واخلرطوم وكو�صتي وبورت�صودان وحاميات اأخرى يف �صمال ال�صودان وو�صطه - اإىل النيل الأزرق، 
وذلك يف الفرتة بني 2010 و2011. وعلى الرغم من اأن الوحدات الع�صكرية قد مت جلبها كتعزيزات للفرقة 
الرابعة التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية، اإل اأن وحدات �صرطة الحتياطي املركزي وما يقدر بكتيبتني 
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من امليلي�صيات التي ي�صار اإليها "باجلنجويد" ) وذلك لأنه يقال اأن هذه القوات قد �صاركت يف ال�صراع 
الدائر يف دارفور( قد جتمعت للتدريب الع�صكري يف خميم الدي�صا التابع للقوات امل�صلحة ال�صودانية قرب 
الدمازين.62 ويقال اإن التغيري الدوري لوحدات القوات امل�صلحة ال�صودانية ا�صتمر حتى بداية مار�ش / اآذار 
املمثلني  اأحد  واأكد  ال�صودان.63  �صمال  قادمة من  الدمازين  امل�صاة 931 يف  كتيبة  انت�صرت  2013، عندما 
رفيعي امل�صتوى من فرع احلركة ال�صعبية الذين متت مقابلتهم يف دي�صمرب / كانون الأول 2012 اأنه، بعد 
امل�صادقة على اتفاق ال�صلم ال�صامل، ن�صرت احلكومة ما ي�صل اإىل 15 فردا من ال�صرطة املجتمعية يف 

كل قرية.64

لتحرير  ال�صعبية  احلركة  فروع  اإىل  ان�صما  اللَذان  املن�صقني  من  اثنني  قبل  من  مماثلة  روايات  قدمت 
التوايل.  على  ني�صان 2012،   / واأبريل  يوليو / متوز 2011  وال�صيا�صية، يف  الع�صكرية  �صمال   - ال�صودان 
وا�صتنادا اإىل املن�صق الأول، الذي ان�صم اإىل القوات امل�صلحة ال�صودانية يف العام 1995 وخدم ك�صابط اأمن 
يف قوات احلكومة امللحقة بالوحدات امل�صرتكة املدجمة، باأن قوات احلكومة امللحقة بالوحدات امل�صرتكة 
املدجمة قد زادت عن احلد الأق�صى الذي حدده اإتفاق ال�صلم ال�صامل ل�صنة 2005 بـ 3،000 عن�صر. ويف 
الواقع، كان لواء من القوات املتكاملة امل�صرتكة التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية وحده يتكون من اأكرث 
بعثة  ت�صرف عليها  التي  املراقبة  اآلية  اإىل  الت�صريح عن ن�صفهم فقط  اأنه مت  من  2،200 مقاتل، رغم 
الأمم املتحدة يف ال�صودان. ووفقا لل�صهادة، مل يكن با�صتطاعة بعثة الأمم املتحدة اإح�صاء العدد ال�صحيح 
للجنود، اإذ تركت القوائم الر�صمية املقدمة من جانب احلكومة غري مكتملة ب�صورة متعمدة. وبالإ�صافة 
اإىل ذلك، لأن  بعثة الأمم املتحدة اعتادت اأن تعلن عن عمليات التفتي�ش م�صبقا، فاأفراد القوات امل�صلحة 
ال�صودانية الذين مل يتم اإدراجهم يف القوائم الر�صمية كانوا يق�صون يومهم داخل غرفهم اأو يرتدون ثيابا 

مدنية خارج من�صاآت القوات امل�صلحة ال�صودانية يف اأثناء ما كان يتم اإجراء مهمات املراقبة.

املدجمة  امل�صرتكة  الوحدة  قيادة  املركزية  احلكومة  اأبلغت   ،2010 العام  انتخابات  من  طويل  وقت  قبل 
األوية اإ�صافية من القوات امل�صلحة  التابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية يف النيل الأزرق بخطة لن�صر ثلثة 
ال�صودانية التي كانت مرابطة يف الأ�صل يف حاميات الق�صارف واخلرطوم و�صندي، ومت اأخريا تنفيذ عملية 
احلركة  قيادة  جانب  من  املقدمة  املعلومات  يوؤكد  نحو  وعلى  النتخابات.  من  �صهرين  قبل  الألوية  ن�صر 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، اأ�صار املن�صق اإىل اأن عددا من عمليات التغيري الدوري جلنود �صرطة 
الحتياطي املركزي قد اأجريت يف الدمازين منذ العام 2009. 65 واإذ لحظ املن�صق اأن ن�صبة �صغرية من 
اأولئك اجلنود كانوا من ولية النيل الأزرق بينما البقية اأتوا من املناطق الأخرى يف ال�صودان، وقال اإنهم 
تلقوا ذات التدريب والعتاد الذان يقدمان ب�صكل عام للأفراد الع�صكريني، غري اأنهم تلقوا اأوامر بارتداء 
زي ال�صرطة وبا�صتخدام مباين ال�صرطة لتجنب اإثارة �صكوك اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان واملراقبني 

الدوليني.66
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اأما املن�صق الثاين، الذي كان ع�صوا فاعل يف حزب املوؤمتر الوطني يف ولية النيل الأزرق يف العام 1992، 
فقد اأكد الزيادة ال�صخمة يف عداد القوات احلكومية املختلفة من خلل اإعادة ن�صر الوحدات التي كانت 
تخدم يف مناطق اأخرى من ال�صودان - مبن فيها بع�ش الوحدات التي كانت يف ال�صابق متمركزة يف جنوب 
ال�صودان  - ول �صيما بني دي�صمرب / كانون الأول 2009 واأبريل / ني�صان 2010. ويقال اإن معظم تلك القوات 
كانت تاأتي ، لدى و�صولها، وقبل فرزها النهائي، عرب قاعدة اأبو نعامة الع�صكرية، يف ولية �صنار، التي كانت 
توؤوي ما بني �صتة اأو �صبعة األوية )حوايل 21،000 - 24،500 رجل(. وكان من بني القوات ما يقدر بـ 1،500 
عن�صر من اجلنجويد من دارفور، مبن فيهم عدد غري حمدد من املقاتلني من القبائل العربية الت�صادية. 
واأكد ال�صاهد اأنه، خلفا للمزاعم الر�صمية من جانب احلكومة املركزية، فاإن  اأولئك اجلنود قد مت نقلهم 
اإىل النيل الأزرق بهدف دعم القوات امل�صلحة ال�صودانية ولي�ش ملجرد التدريب، اإذ كان غالبيتهم مقاتلون 
من ذوي اخلربة.67 وعلى الرغم من اأن تلك القوة مل تكن تتمتع بو�صع قانوين، اإل اأن مقاتليها كانوا يعملون 
حتت اإمرة الت�صل�صل الهرمي لقيادة القوات امل�صلحة ال�صودانية وكانوا يرتدون زي القوات الربية التابعة 

للقوات امل�صلحة ال�صودانية.

كما نقلت احلكومة وحدات �صرطة الحتياطي املركزي من دارفور للخدمة يف الدمازين واأماكن اأخرى من 
الولية. وعموما، كان حوايل 7،000 من اأفراد �صرطة الحتياطي املركزي يخدمون يف النيل الأزرق ح�صب 
اأيلول 2011؛ وكان 4،000 منهم قد نقلوا من دارفور  املزاعم يف بداية ال�صراع الذي بداأ يف �صبتمرب / 
بينما مت جتنيد البقية حمليا، ول �صيما من  جمموعات الفلتة والهو�صا )حوايل 2،000 رجل( وكذلك 
من قبائل الربتا والهمج )1،000 رجل تقريبا(. وفيما كان املن�صق يعود بذاكرته اإىل ت�صاعد التوترات 
اأن قوات الأمن احلكومية وحزب املوؤمتر الوطني ا�صتخدموا  اإىل  اأي�صا  اأ�صار  التي �صبقت ال�صراع، فاإنه 
انتخابات العام 2010 لرت�صيم خريطة للدعم ال�صعبي للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال، ومبجرد 
اأ�صتئناف احلرب، ثبت اأن عملية الرت�صيم تلك كانت مفيدة يف حتديد القاعدة ال�صعبية �صديدة  التاأييد 

للحركة ومن ثم اإ�صتهدافها.

على الرغم من اأنه مل يكن با�صتطاعة كاتب هذا التقرير التحقق من دقة املعلومات املذكورة اأعله، اإل 
اأنها تبدو مت�صقة مع حجم العمليات الربية للقوات امل�صلحة ال�صودانية املنفذة بني �صبتمرب / اأيلول 2011 
ومار�ش / اآذار 2012، التي �صارك ب�صعة اآلف من الرجال يف الكثري منها. كما يبدو اأن املعلومات توؤكد اأنه 
على الرغم من اأن التعزيزات قد و�صلت يف املراحل املبكرة من ال�صراع، اإل اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية 
يبقى  القتالية. ويف حني  العمليات  بداية  منذ  القتال  اندلع  على  ب�صرعة  الرد  على  بالقدرة  تتمتع  كانت 
من امل�صتحيل حتديد فيما اإذا ت�صببت القوات امل�صلحة ال�صودانية ال�صراع عمدا، اإل اأنها كانت على اأهبة 

ال�صتعداد للرد.
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يوؤكد حتليل ل�صور الأقمار ال�صناعية ن�صر يف مايو / اأيار اأن القوات امل�صلحة ال�صودانية اعتمدت على موارد 
واأن�صاأت مع�صكرات جديدة  تواجدها يف عدد من احلاميات  ع�صكرية موظفة على نحو متنا�صق وعززت 
للجي�ش يف النيل الأزرق بني �صبتمرب / اأيلول 2011 ومنت�صف العام HHI, 2013( 2012(. وبالفعل، يبدو 
اأكد العديد من �صباط احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال  اأن احلكومة متتعت مبوقع القوة، كما 
الذين اأجريت معهم مقابلت لأغرا�ش هذه الدرا�صة، والذين اأ�صاروا اإىل اأن عددا �صغريا فقط من اأفراد 
القوات امل�صلحة ال�صودانية وقوات الدفاع ال�صعبي - اأقل من اثني ع�صر �صخ�صا على الأرجح - ان�صقوا عن 
وجه احل�صر  على  ال�صراع  من  املبكرة  املراحل  ذلك يف  فعلوا  واأنهم  املتمردين  ق�صية  لتبني  �صفوفهما 

تقريبا.69

قوات الدفاع ال�صعبي وامليلي�صيات املحلية
تعترب احلرب الأهلية هي الفرتة التي قامت فيها احلكومة باإدخال ا�صرتاتيجية تعبئة امليلي�صيات املحلية، 
 )Gramizzi and Tubiana, كردفان  وجنوب  دارفور  يف  نف�صه  الأ�صلوب  ا�صتن�صاخ  اأعادت  وموؤخرا 
اخلرطوم  اأن�صاأت   ،2010 العام  لنتخابات  ال�صابقة  الفرتة  بداية  ويف   .2012; 2013; AI, 2012(

ميلي�صيات جديدة ولكنها اأي�صا اأعادت تفعيل امليلي�صيات القدمية التي �صبق واأن عملت جنبا اإىل جنب مع 
القوات امل�صلحة ال�صودانية خلل ال�صراع ال�صابق—وي�صار اإليها اأي�صا بقوات الدفاع ال�صعبي اأو كوباجي70 
امليلي�صيات  فاإن  التقرير احلايل،   لأغرا�ش  اأجريت  التي  تقريبا  املقابلت  واأثناء جميع  اأواملجاهدين71. 
كان ي�صار اإليها اإما  باإ�صم قوات الدفاع ال�صعبي اأو باإ�صم املجاهدين كاإ�صمني ي�صتخدمان على نحو متبادل 
الذين مت جتنيدهم  املقاتلني  بع�ش  اأن  اأكد  الوطني  املوؤمتر  �صابقا يف حزب  ولكن ع�صوا  املدلول،  لذات 
من  املجموعات الإ�صلمية يف و�صط ال�صودان و�صماله، وكانوا قد اإنغم�صوا فيما م�صى يف النزاع يف النيل 
بع�ش  ت�صهد  كما  واملرتدين.72  امل�صلمني  دينية )جهادا( �صد غري  اأنه حربا  يروا  فيما  لي�صاركوا  الأزرق، 
الت�صريحات الر�صمية التي اأدىل بها قادة القوات امل�صلحة ال�صودانية وامل�صوؤولون احلكوميون على وجود 

مثل تلك العنا�صر امل�صلحة.73 
ت�صري املعلومات املتوفرة عن امليلي�صيات املحلية اإىل التايل:

• اأنه 	 اإل  على الرغم من اأن جتنيد قوات الدفاع ال�صعبي قد بداأ قبل ا�صتئناف احلرب بوقت طويل، 
ت�صارع يف املراحل املبكرة من النزاع و�صاعد يف تاأ�صي�ش قوة تبلغ  اآلفًا عديدة من الرجال.

• جمموعات 	 اأو�صاط  يف  �صيما  ول  الأزرق،  النيل  يف  ال�صعبي  الدفاع  قوات  من  وحدات  عدة  اأن�صئت 
احلكومة  اإليها  نظرت  التي  والهو�صا(،  الفلتة  قبائل  من  رئي�صة  )ب�صورة  الأ�صليني  غري  ال�صكان 
املركزية ب�صفتها اأكرث ولء وموثوقية. ومع ذلك، كانت بع�ش الوحدات تتاألف يف معظمها من الربتا 

وغريها من جماعات ال�صكان الأ�صليني.
• عملت قوات الدفاع ال�صعبي يف مناطق خمتلفة يف جنوب ولية النيل الأزرق، ويقال اإن ذلك كان حتت 	

�صلطة من�صق قوات الدفاع ال�صعبي يف الولية وقائد قوات الدفاع ال�صعبي يف النيل الأزرق.
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• كانت احلكومة تقدم م�صاعدات مبا�صرة اإىل قوات الدفاع ال�صعبي عرب التدريب الع�صكري وتوزيع 	
الأ�صلحة والذخرية )اأنظر الإطار 2(. وب�صكل عام كان يتم تقدمي املركبات ملجموعة خمتارة من 
امل�صلحة  القوات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الع�صكرية  العمليات  يف  امل�صاركني  اجلنود  اأما  فقط،  القادة 

ال�صودانية فكان يتم نقلهم بو�صاطة املركبات احلكومية.
• الهرمي 	 الت�صل�صل  م�صاعدة حتت  كوحدات  ال�صعبي  الدفاع  قوات  ن�صر  يتم  كان  منا�صبات عدة،  يف 

للأوامر اخلا�ش للقوات امل�صلحة ال�صودانية، مع اأنها متتعت بدرجة من احلرية الن�صبية، ول �صيما 
منذ مار�ش / اآذار واأبريل / ني�صان 2012.

• ويرتدد اأن جنود قوات الدفاع املدين كانوا م�صجلني على قائمة رواتب القوات امل�صلحة ويتلقون راتبا 	
�صهريا قدره 250 جنيها �صودانيا )55 دولر اأمريكي(. ويف الوقت الذي كانت فيه القوات املخ�ص�صة 
كانت  ال�صعبي،  الدفاع  لقوات  الرئي�ش  املركز  من  مبا�صرة  اأجورها  على  حت�صل  الدمازين  ملنطقة 
الرواتب املخ�ص�صة لأولئك الذين كانوا منت�صرين يف املناطق النائية يتم قب�صها بوا�صطة قائد كل 

جمموعة والذي يكون م�صوؤول عن توزيعها بني اجلنود.74

الإطار 2: توزيع الأ�شلحة لوحدات قوات الدفاع ال�شعبي
احلكومة  اأ�صاليب  على  ال�صوء  الأزرق  النيل  ولية  يف  امليدانية  الأبحاث  اأثناء  اأجريت  التي  املقابلت  تلقي 

املركزية يف تزويد قوات الدفاع ال�صعبي وامليلي�صيات املحلية بالأ�صلحة والذخرية.
وعلى وجه اخل�صو�ش، ك�صف اأحد الذين متت مقابلتهم وكان قد ح�صر عددا من مرا�صم توزيع الأ�صلحة اأن 
العمليات الكربى لت�صليم العتاد ملجموعات قوات الدفاع ال�صعبي وغريها من امليلي�صيات نفذت بدءا من اأوائل 
�صبتمرب / اأيلول 2011 ف�صاعدا. كانت جتري يف مكتب التن�صيق اقوات الدفاع ال�صعبي يف جممع املن�صقية يف 
الدمازين، وغالبا بح�صور �صباط ال�صتخبارات الع�صكرية للقوات امل�صلحة ال�صودانية واأع�صاء حزب املوؤمتر 

الوطني، مبن فيهم بع�ش من الذين كانوا ي�صافرون من اخلرطوم لهذا الغر�ش.
واأو�صح �صيف املقابلة يف معر�ش و�صفه للمرا�صم التي ح�صرها �صخ�صيا بني اأوائل �صبتمرب / اأيلول واأواخر 
ت�صرين الأول/نوفمرب 2011 اأنه بعد اأن يقوم كل مقاتل مبلء ا�صتمارة ت�صجيل ل�صمان دفع الرواتب، كانت 
 43 "SG–43"–ور�صا�صات من نوع ا�ش جي "AK" عدة جمموعات تزود بالزي وبنادق هجومية من نوع اآي كاي
وبي كاي ام "PKM" وقاذفات اآر بي جي "RPG" وقاذفات قنابل يدوية وذخرية )150 طلقة لكل مقاتل(. كان 
العتاد عادة ما ي�صلم اإىل املقاتلني بينما كانوا يرددون هتافات مثل "اهلل اأكرب" و"اجلهاد" و"اقتلوهم جميعا" 
و"دعونا ننظف الولية"—يف الوقت الذي تذيع فيه مكربات ال�صوت املو�صيقى والأغاين التي ت�صمى مديح 
والدعوة للإن�صمام اإىل اجلهاد. وبني �صبتمرب / اأيلول ودي�صمرب / كانون الأول 2011، مت تزويد ما يقدر بـ 

3،500 مقاتل بالأ�صلحة الفردية والذخرية من خلل مرا�صم مماثلة.
واأف�صح �صيف املقابلة عن التفا�صيل اخلا�صة بثلثة مرا�صم حمددة:

• 	 "Hino" 6 �صبتمرب / اأيلول 2011: مت نقل العتاد اإىل مكتب التن�صيق على منت 14 �صاحنة من نوع هينو
وعدد قليل من ال�صيارات، مبا فيها بع�ش ال�صيارات امل�صتاأجرة من مالكني من القطاع اخلا�ش. ومت 
توزيعه بح�صور م�صوؤولني رفيعي امل�صتوى، مبن فيهم اأحمد بلل عثمان، اأحد م�صت�صاري الرئي�ش، وعبد 

اهلل اجليلي، املن�صق العام لقوات الدفاع ال�صعبي يف جميع اأنحاء ال�صودان.75
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وفقا للتقديرات التي قدمت خلل املقابلت يف ولية النيل الأزرق، متثل قوات الدفاع ال�صعبي يف الولية 
قوة اإجمالية تزيد على 10،000 رجل وتعمل حتت اإمرة بع�ش القيادات املوؤثرة واملوثوق بها من اخلرطوم، 

مبن فيهم:
• كمال مي�صرة من الرو�صري�ش ويقود قوة موؤلفة من 1،500 رجل ت�صمى كوباجي، وتتكون اإىل حد كبري 	

من املن�صقني عن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال.؛
• "جرييوا"، رئي�ش احتاد الفلتة يف النيل الأزرق ومن�صق ميلي�صيا الفلتة يف 	 وعبد الرحمن ح�صن 

النيل الأزرق، معروف عنه اأنه زعيم قبلي واأنه قام بت�صليح جماعته؛
• واأبكر مو�صى الذي حل حمل �صالح بانك يف قيادة كتيبة ما ينوم ، وهي قوة من قوات الدفاع ال�صعبي 	

من الفلتة ومت ت�صكيلها اأثناء احلرب الأهلية؛

• 	 "Ural" 15 �صبتمرب / اأيلول 2011: ت�صليم غذاء وذخرية واأ�صلحة حمملة على 30 �صاحنة من نوع اأورال
اإىل جماعة مابان التي يقودها كمال لوما واملجموعات الأخرى يف جممع معمل القطن يف الدمازين 
)الذي يعرف باملحلج(. ح�صر تلك املرا�صم عدد من �صباط القوات امل�صلحة ال�صودانية، مبن فيهم 
اللواء يحيى حممد خري  والرائد يف ال�صتخبارات الع�صكرية اأبو عبيدة. ومت تقدمي الأ�صلحة والذخرية 

اإىل اأكرث من 1،500 مقاتل.76
• نوفمرب / ت�صرين الثاين 2011: نقلت حوايل 40 �صاحنة مقاتلني من املحليات يف �صمال الرو�صري�ش 	

و�صرقها اإىل الدمازين، حيث كان مقررا اأن يتم جتهيزها . وكان اأفراد كتيبة ما ينوم من بني اأولئك 
املقاتلني، ومتت اإعادة ت�صليحهم رغم اأن احلكومة كانت قد جهزتهم يف وقت �صابق.

اأهمية من  اأو الأقل  اأعمال التوزيع الأخرى للوحدات الأ�صغر  اأن  بالإ�صافة اإىل هذه املرا�صم الكربى، تردد 
قوات الدفاع ال�صعبي )غالبا ما كانت تتكون من مقاتلني من الفلتة وغريها من القبائل العربية( كانت تتم 
يف اخلفاء. كما اأظهرت املقابلت التي اأجريت لأغرا�ش التقرير احلايل اأن اأع�صاء فرع حزب املوؤمتر الوطني 
يف ولية النيل الأزرق مت ت�صليحهم اأثناء مرا�صم تراأ�صها �صابط قوات الدفاع ال�صعبي املقدم اإ�صماعيل جوفون 
ومتت قبل ب�صعة اأيام من انتخابات العام 2010. واجتذب ذلك احلدث 300 ع�صو من اأع�صاء احلزب، مبن 
فيهم وزيرة الرعاية وال�صمان الجتماعي اأمرية الف�صل حممد اأحمد. وبناء على تعليمات احلكومة املركزية 
لقيادة قوات الدفاع ال�صعبي، يقال اإن كل ع�صو من اأع�صاء احلزب ت�صلم بندقية هجومية من نوع اآي كاي 
"AK" و60 طلقة من الذخرية. وقبل اأن يتم ت�صليم الأ�صلحة، كان يتم اإظهارها وهي يف �صناديقها؛ ففد اأكد 

�صيف املقابلة حقيقة اأن جميع الأ�صلحة بدت جديدة متاما وكان لها حربة واأخم�ش كتف مطوي.
ورغم اأن املعطيات احلالية تخ�ش بع�ش مرا�صم التوزيع املحدودة، اإل اأنها تو�صح مدى تطور الآليات التي 
و�صعتها حكومة ال�صودان لتعزيز قدراتها على مكافحة التمرد. كما اأنها توؤكد احلجة القائلة باأن النظام كان 

م�صوؤول ب�صورة مبا�صرة عن تقدمي الدعم اإىل جهات فاعلة م�صلحة غري حكومية وم�صتقلة ن�صبيًا.

امل�شدر: مقابلت اأجراها املوؤلف مع ع�صو �صابق يف املركز الرئي�ش ملوؤمتر احلزب الوطني يف ولية النيل الأزرق، مت حجب املكان، 
يف نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012، ومع �صباط من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال ومدنيني يف جنوب ال�صودان والنيل 

الأزرق، يف نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012.
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• والفاحت يو�صف املك ح�صن عدلن، وهو جنل الزعيم التقليدي الأعظم للفوجن ونائبه.77	

ميلي�صيا كمال لوما
الأزرق  النيل  ولية  احلكومية يف  القوات  اإىل جانب  تقاتل  التي  الفاعلة  امل�صلحة  الأطراف  يحتوي طيف 
على جمموعة اأجنبية واحدة على الأقل، قادتها من جنوب ال�صودان. ويف نوفمرب / ت�صرين الثاين 2011 
واأبريل / ني�صان 2012، يقال اإن ميلي�صيا تعمل حتت اإمرة كمال لوما هاجمت قوة احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان - �صمال املتمركزة يف حملية روم، يف معتمدية باو )اأنظر الإطار 3(. كمال لوما، الرقيب ال�صابق 

الإطار 3: الهجوم على رم: ميلي�صيا كمال لوما من الداخل
تعتمد الرواية التالية على مقابلة مع ع�صو �صابق يف ميلي�صيا كمال لوما. كان املقاتل ال�صابق قد مت جتنيده من 
خلل اخلطف يف حملية بوط من جانب مقاتلني م�صلحني يرتدون زيا م�صابها للزي الذي ترتديه قوات الدفاع 
اأيام—مبا فيه التمرينات  اأ�صا�صي ملدة ثلثة  اإلقاء القب�ش عليه، اأدخل يف تدريب ع�صكري  ال�صعبي. وبعد 
البدنية وامل�صري والتعامل مع ال�صلح والرماية—يف مع�صكر قوز الطبيلب، وبعد ذلك اأر�صل ملهاجمة موقع 
للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف روم يف اأبريل / ني�صان 2012. ومت نقل الع�صرات من الأفراد 
الذين كانوا قد مت جتنيدهم بطريقة م�صابهة على منت �صاحنات الأورال "Ural" اإىل املن�صاأة الع�صكرية نف�صها.
قبل الهجوم، اأخرب املجندون اأنهم مقبلون على قتال احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال ووعدوا باأنهم 
�صيح�صلون على مكافاأة مالية اإذا متكنوا من هزمية العدو والو�صول اإىل بوجن يف جنوب ال�صودان. وعندما 
كانت القافلة تعد ملغادرة املع�صكرـ زود كل مقاتل بزي )م�صابه للزي الذي كان ي�صتخدم يف ال�صابق من طرف 
الوحدات املتكاملة امل�صرتكة( وخمزن بندقية من نوع اآي كاي "AK" حم�صو بالكامل وع�صرة طلقات اإ�صافية 
ووبندقية هجومية من نوع اآي كاي "AK" وقد حميت اأرقامها املت�صل�صلة ت�صبه كثريا تلك التي لوحظت يف اأيدي 
املتمردين الذين تدعمهم اخلرطوم يف جنوب ال�صودان )HSBA, 2013b(. ويقال اإن قادة امليلي�صيا اأو�صحوا 
)اأنظر  م�صدرها  حتديد  من  العدو  ملنع  الأ�صلحة  من  عمدا  اأزيلت  قد  كانت  الت�صل�صلية  الأرقام  اأن  للجنود 
ال�صورتان 2 و3(. كما تلقى حوايل 15 مقاتل اأ�صلحة ر�صا�صة من نوع بي كاي ام "PKM" وقذائف اآر بي جي 

"RPG" وقنابل يدوية.

مت نقل الأ�صلحة التي قدمت للقوات املتجمعة يف مع�صكر قوز الطبيلب من الدمازين على منت �صت �صاحنات لكل 
مقطورة اإ�صافية بينما مت تفريغ الذخرية التي و�صعت يف �صناديق خ�صبية كانت قد طليت باللون الأخ�صر وحملت 
 Land Cruiser"" نوع لند كروزر  الأبي�ش من ع�صرة عربات حربية من  باللون  اللتينية  ن�صو�ش باحلروف 
ت�صغلها القوات امل�صلحة ال�صودانية. وزعت الأ�صلحة �صخ�صيا لكل جمند من جانب كمال لوما الذي اأخرب اجلنود 

اأن العتاد قدم من جانب احلكومة ومت نقله من اخلرطوم.
خم�صة  يف  �صابقا  تدربوا  الذين  املقاتلني  من   1،000 من  موؤلفة  ع�صكرية  وحدة  جانب  من  الهجوم  �صن  مت 
مع�صكرات خمتلفة تابعة للقوات امل�صلحة ال�صودانية—يف بوط)مع�صكران اثنان( وقوز الطبيلب وقويل وود 
ابوك—حتت اإمرة العميد كمال لوما نف�صه واملقدم عو�ش لوما )�صقيق كمال( وامللزم اأول الهادي اإبراهيم، 
وهم جميعهم من قبيلة مابان78 وكانت غالبية اجلنود من مابان بينما كانت الأعداد املتبقية من املقاتلني 
تتاألف من اأعداد مت�صاوية  تقريبًا من الدينكا والفلتة والنوير وعدد اأقل من اأفراد القبائل العربية، مبا يف 
ذلك البع�ش من دارفور.امل�صدر: مقابلة اأجراها الكاتب مع مقاتل �صابق يف ميلي�صيا كمال لوما يف جنوب 

 ICG )2013b, p. 21(ال�صودان يف دي�صمرب / كانون الأول 2012؛
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اإنها مت ال�شتيالء عليها من جانب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال بعد الهجوم الذي �شنته  ال�شورة 2: البنادق الهجومية التي يقال 
ميلي�شيا كمال لوما على روم يف اأبريل / ني�شان 2012. وخالل الهجوم، قيل اأن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال ا�شتولت على 96 �شالحا 

مطابقا لل�شالح الظاهر على ال�شورة.

ال�شورة 3: اأزيل الرقم الت�شل�شلي لل�شالح.
© كالوديو غراميزي
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يف لواء امل�صاة الثالث والع�صرين يف القوات امل�صلحة ال�صودانية، هو جنل عمدة )اأحد زعماء املجتمع املحلي( 
قوفا الذي ينتمي اإىل مابان. مل ي�صبق واأن ا�صتهدفت جمموعته امل�صلحة، التي اأن�صئت يف بداية ال�صراع 
اأيلول 2011، حاميات اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان عرب احلدود وقد نفذت عملياتها  يف �صبتمرب / 

الع�صكرية ب�صورة ح�صرية �صد قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف النيل الأزرق.79

القوة ُتقاد من جانب �صباط من ذوي اأ�صول �صودانية جنوبية كانوا قد خدموا �صابقا يف القوات امل�صلحة 
ال�صودانية. وقاموا بعمليات التجنيد يف وليتي النيل الأزرق واأعايل النيل من اأو�صاط اجلنوبيني وال�صماليني 
على حد �صواء، ول �صيما قبائل الدينكا والنوير وال�صلوك )جمموعات قبلية من جنوب ال�صودان(، ف�صل 
اإنها تقت�صر على ب�صعة  التي يقال  النواة الدائمة،  عن الفلتة والقبائل العربية املختلفة.80 ويتم تعزيز 
ع�صرات من الرجال، من خلل التجنيد قبل العمليات، اإذ يقال اإن تلك ال�صرتاتيجية ت�صمح بنمو حجم 
اجلماعة اإىل ما بني 800 و1،500 رجل. وعلى الرغم من اأن امليلي�صيا غري مدجمة يف بنية القوات امل�صلحة 
الإمدادات  �صكل  على  ياأتي  الذي  املبا�صر  بالدعم  تزودها  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اأن  اإل  ال�صودانية، 

ع�صكرية والنقل اأثناء العمليات الع�صكرية والو�صول اإىل املن�صاآت الع�صكرية لأغرا�ش التجمع والتدريب.

الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال
ت�صتمل  الأزرق  النيل  ال�صودان–�صمال يف ولية  ال�صعبية لتحرير  ال�صراع كانت قوات احلركة  قبل تفجر 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�ش  التابعة  العا�صرة  الفرقة  ال�صابق  يف  كان  ما  من  الأعظم  الق�صم  على  
اإ�صافة للفرقة الع�صكرية التابعة للحركة التي كانت تخدم يف الوحدات املتكاملة امل�صرتكة يف الولية. وهذه 
الأخرية كانت ت�صتمل على 3،000 جندي و�صرية من اأفراد ال�صرطة ودرزينتني من �صباط ال�صرطة.81 ويف 
مقابلت  اأجريت يف جنوب النيل الأزرق، قال قادة ع�صكريني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال   
باأنه بحلول مايو / اأيار 2011 كانت تعبئة وا�صعة النطاق للقوات قد بداأت حت�صبًا لعودة حمتملة لل�صراع، 
ووقتذاك كانت املواجهة امل�صلحة مع احلكومة قد ا�صتوؤنفت يف ولية جنوب كردفان. وبناء على هذا، كان 
جزء من القوة قد نقل من قوفا )يف ولية اأعايل النيل يف جنوب ال�صودان( عرب احلدود اإىل داخل اأرا�صي 
موكب  هوجم  وعندما  ويافطا.82  و�صمري  مرينجا  مناطق  اإىل  وكذلك  اأميال،  بب�صع  الأزرق  النيل  ولية 
اأيلول 2011، كان جزء من القوة قد متركز   العميد اجلندي �صليمان عبد الرحمن يف ليلة 1 �صبتمرب / 
�صلفًا يف جنوب النيل الأزرق رغم اأن بع�ش املراقبني ي�صريون اإىل اأن متركز القوات مل يكن دائما، اإذ كان 
الكثري من املقاتلني يتنقلون ب�صكل م�صتمر  بني مع�صكراتهم يف النيل الأزرق وقوفا للح�صول على رواتبهم 

وزيارة اأقاربهم.83

اأنه حني ا�صتوؤنفت احلرب فاإن  اأ�صارت القيادة الع�صكرية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال  كما 
القدرات الع�صكرية للحركة قد تعر�صت  ملزيد من ال�صعف ب�صبب وجود جنوبيني يف �صفوفها )ما يعادل 
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ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  للجي�ش  العا�صرة  الفرقة  قد خدموا يف  الرجال  اأولئك  وكان  تقريبا(.  كتيبتني 
قبل ح�صول جنوب ال�صودان على ا�صتقلله. ويف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، كان م�صتوى 
التزامهم ينظر له باعتباره غري كاف.84 وباملثل، كان هناك ما يقدر بني 1،000 و1،500 مقاتل قد قدموا 
من ولية النيل الأزرق مازالوا منت�صرين يف فرق اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف جنوب ال�صودان، ول 
�صيما يف ولية جونقلي.85 واأمرت القيادة العليا للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال باإعادتهم اإىل 
جيو�صهم اخلا�صة بهم يف وطنهم. اأدى ذلك التحول اإىل اإ�صعاف جبهة النيل الأزرق، وال�صبب الأكرب يف 
ذلك يعود اإىل اأن الغالبية العظمى من اجلنوبيني كانوا قد غادروا الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال بحلول اأوائل ت�صرين الأول/نوفمرب 2011، غري اأن عودة ال�صماليني مل تبداأ اإل 
يف اأوائل العام 2012 ومل تكتمل اإل عند نهاية مار�ش / اآذار. ووفقا لأحد �صباط احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال الذي خدم يف �صفوف اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان حتى مار�ش / اآذار 2012، فاإن 
)اإجمال 758 رجل( مل  الأزرق  والنيل  وليتي جنوب كردفان  اإىل  ينتمون  الذين  اآخر وحدة من اجلنود 
تغادر  جنوب ال�صودان اإل يف 25 مار�ش / اآذار 2012. ويقال اإن التاأخري الذى حدث يف عملية اإعادتهم اإىل 
الوطن كانت ب�صبب التحديات التي واجهت عملية نقل اجلنود ولأن قادة اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان 

قد اأخروا ت�صريح بع�ش املقاتلني.86

النيل  يف  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  الع�صكرية  القوات  حجم  ب�صاأن  الدقيقة  التقديرات 
الأزرق يعترب اأمر �صعب املنال، اإذ اإن الإح�صاءات املقدمة من فاعلني خمتلفني تتفاوت تفاوتا ملحوظا. 
ووفقا لغالبية ممثلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال واملراقبني الدوليني الذين اأجريت معهم 
مقابلت بني نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012، فاإن الفرقة العا�صرة التابعة للجي�ش 
ال�صعبي لتحرير ال�صودان عند التوقيع على اإتفاق ال�صلم كانت تتاألف من عدد يرتاوح بني 7،500 و17،000 
رجل، غالبيتهم من ولية النيل الأزرق. كما اأنه من ال�صعوبة مبكان تقدير الو�صع احلايل للحركة يف ولية 

النيل الأزرق، اإذ ترتاوح التقديرات بني 7،000 و20،000 رجل.

باأن  تقارير  اأفادت  جهة،  فمن  متناف�صني.  لجتاهني  كنتيجة  �صعوبة  اأكرث  القوة  اإمكانات  تقدير  اأ�صبح 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال عملت على ح�صد الدعم من املجتمعات املحلية وجتنيد املقاتلني 
اجلدد منذ معاودة النزاع. ويبدو اأن تلك اجلهود قد اأثمرت نتائج اإيجابية، ول �صيما يف تلل الأنق�صنا، 
حيث ت�صاعف عدد اجلنود تقريبا على مدى ال�صتة اأ�صهر الأوىل، وذلك بف�صل وجود امليلي�صيات املحلية 
املوالية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان التي ظهرت يف فرتة اتفاق ال�صلم ال�صامل.87 ورغم اأن ممثلي 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذين متت مقابلتهم اأ�صروا على اأن التجنيد كان يتم ب�صورة 
طوعية �صرفة واقت�صر متاما على البالغني، اإل اأن اأنباء غري موؤكدة ت�صري اإىل ا�صتخدام التجنيد الق�صري 
يف الواقع، ول �صيما يف خميمات اللجئني يف جنوب ال�صودان.88 وبالفعل، فقد �صهد كاتب التقرير احلايل 
وجود بع�ش الأطفال يف �صفوف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال اأثناء زيارته البحثية يف ولية 
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النيل الأزرق يف نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012. 89 ومن اجلهة الأخرى، ترددت 
اأي يف  النزاع،  باأن احلركة تعر�صت للن�صقاقات، وب�صورة رئي�صة خلل املراحل املبكرة جدا من  اأنباء 
�صبتمرب / اأيلول 2011، وبعد ال�صتيلء على الكرمك من جانب القوات احلكومية. ففي الأيام الأوىل من 
ال�صراع، وردت اأنباء عن ان�صقاق ما بني 50 اإىل 100 ع�صو يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال 
)مبن فيهم من 10 اإىل 20 من ال�صباط الكبار( اإن�صموا اإىل القوات احلكومية اأو عادوا اإىل احلياة املدنية. 

وفى وقت كتابة هذه ال�صطور، كانت اأرقام الن�صقاقات ل تزال غري معروفة.90

 تعد الرتكيبة القبلية يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف ولية النيل الأزرق متنوعة ن�صبيا، 
الربتا  �صيما  ول  الأزرق،  النيل  اأ�صلية يف  قبائل  من  مقاتلني  ي�صم  �صفوفها  من  الأعظم  الق�صم  اأن  على 
والأنق�صنا واجلوم جوم والأدوك. وعلى الرغم من اأن وجود قبائل ال�صكان غري الأ�صليني، مبن فيهم الفلتة 
واجلماعات العربية كان يف م�صتويات متدنية، اإل اأنه يقال اإنهم كانوا ممثلني على نحو مت�صاو يف اأو�صاط 
املقاتلني وال�صباط.91 وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن عددا قليل من القادة من جبال النوبة—الذين كانوا قد 
خدموا يف الفرقة العا�صرة للجي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان قبل اإعلن ا�صتقلل جنوب ال�صودان—بقوا 
اأي�صا يف القوة؛ وكان من بني الأكرث نفوذا منهم العميد قا�صم اأومبا�صا �صا�صاي، القائد ال�صابق للواء الأول، 

وجيم�ش تيا كوكو، رئي�ش الوحدة الطبية يف الفرقة الثانية.92

وكما متت مناق�صته باإيجاز يف الق�صم ال�صابق، مل يقِدم اأي مكون اآخر من مكونات اإئتلف اجلبهة الثورية 
الع�صكري  الدعم  تقدمي  يتم  ومل  الأزرق  النيل  ولية  يف  الع�صكري  امل�صرح  يف  امل�صاركة  على  ال�صودانية 
الأبحاث  اأثناء  ولكن،  بها.93  والإح�صا�ش  التمرد  عزلة  مقدار  يف  زاد  مما  النوبة،  يف  احلركة  جناح  من 
اأجرى  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  ت�صيطر عليها احلركة  التي  الأرا�صي  اأجريت يف  التي  امليدانية 
اإن قيادة الفرقة الأوىل التابعة للحركة ال�صعبية  الكاتب مقابلة مع �صابط من ولية جنوب كردفان قال 
لتحرير ال�صودان–�صمال كانت قد نقلته اإىل النيل الأزرق يف دي�صمرب / كانون الأول 2011 للإ�صراف على 
اأن  اإىل  واأ�صار  والن�صوية.  ال�صبابية  واملنظمات  املحليني  والقادة  للجنود اجلدد  املقدم  ال�صيا�صي  التدريب 
ب�صعة اآلف من املجندين خ�صعوا ملثل ذلك التدريب.94 ويف نهاية العام 2012، اأ�صار قائد الفرقة الأوىل 
للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال عبد العزيز احللو  اأن احلركة تريد تغيري ذلك النهج من خلل 

التخطيط لتدريب ع�صكري م�صرتك لقوات الفرقتني الأوىل والثانية �صويًا، وذلك بهدف دمج الفرقتني.95
اأعيد ت�صكيل الت�صل�صل الهرمي لقيادة الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف 
نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012، عندما ا�صتبدل قائدها العميد اأحمد العمدة البودا بنائبه اللواء جوزيف 
توكا علي، وُعني العميد اجلندي �صليمان عبد الرحمن، الذي كان يف ال�صابق م�صوؤول عن الوحدات املتكاملة 
امل�صرتكة التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، نائبًا لقائد القوة، و�صمي العميد �صتيفن اأحمد 
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ديكو رئي�صًا ال�صتخبارات الع�صكرية. وكان الهدف من التعديل هو الت�صدي لل�صتياء املتزايد من جانب 
القوات جتاه القيادة وا�صتعادة الطاعة وتعزيز التوازن القبلي بني ال�صباط الأعلى رتبة.96

القليل لتح�صني الن�صباط  الع�صكرية مل تفعل �صوى  للقيادة  الهرمي  الت�صل�صل  التغيريات يف  اأن تلك  غري 
الثاين ودي�صمرب  التي نفذت يف نوفمرب / ت�صرين  الأبحاث امليدانية  اأو معاجلة عدم الن�صباط. فخلل 
اأوامر  اتباع  رف�ش  حالت  )مثل  اجلنود  بني  الن�صباط  عدم  حالت  ب�صع  الكاتب  �صهد  الأول،  كانون   /
ال�صباط والقتال بني اجلنود وال�صرب(. بالإ�صافة اإىل ذلك، ك�صف عدد من التقارير اأن اجلنود كانوا ل 
ميتثلون على الدوام اإمتثاًل كامًل للأوامر ال�صادرة عن قيادة الفرقة. وحدثت اإحدى احلالت يف تلل 

ال�شورة 4: العميد عبد الدائم �شيف اهلل، من قبيلة جمجوم، قائد اللواء الثالث التابع للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال يف قطاع واداكا، 
دي�شمرب / كانون الأول 2012. © كالوديو غراميزي
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الأنق�صنا حيث يقال باأن ما بني 50 اإىل 60 من مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال رف�صوا 
با�صتعرا�ش  القيام  اأن قائده رف�ش  تناقلت تقارير  الذي  الأول  باللواء  يتعلق  اآخر  الن�صحاب، ويف حادث 
للت�صل�صل الهرمي للقيادة ح�صب اأوامر قيادة الفرقة يف نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012. وخلل املقابلت، 
توكا  اللواء جوزيف  اأنه، رغم تعيني  ال�صودان–�صمال  ال�صعبية لتحرير  الكثري من مقاتلي احلركة  ك�صف 
التلحم  تقوي�ش  وا�صتمر  يف  املختلفة  الثقة بني  املجتمعات  وانعدام  القبلية  التوترات  يتم حل  علي، مل 

الداخلي للحركة.97
وابتداء من نوفمرب / ت�صرين الثاين 2013، كانت الأرا�صي اخلا�صعة ل�صيطرة املتمردين مق�صمة اإىل ثلثة 

قطاعات ع�صكرية:
• قطاع الفوج: وهي منطقة امل�صوؤولية اخلا�صة باللواء الأول، حتت اإمرة العقيد عبيد خواجة؛	
• وقطاع يابو�ش: وهي منطقة امل�صوؤولية اخلا�صة باللواء الثاين التابع للحركة، حتت اإمرة العميد عبد 	

القادر حممد �صعبان؛
• وقطاع وادكا: وهي منطقة امل�صوؤولية اخلا�صة باللواء الثالث، حتت قيادة العميد عبد الدائم �صيف 	

اهلل )اأنظر ال�صورة 4(.
حتى اأوائل دي�صمرب / كانون الأول 2012، عملت القوة اأي�صا يف املناطق اجلبلية لتلل الأنق�صنا، حتت اإمرة 
امللزم اأول جربيل عي�صى )حتى مايو / اأيار 2012( وامللزم ثان جعفر جدوم )حتى ان�صحاب القوة(.98 
ووفقا لكبار ال�صباط اأن قوات التمرد يف الواقع حافظت على وجودها يف التلل—يف منطقتي الرمايلك 
بع�ش  اإىل  بالإ�صافة  وايفا،  بيل  العقيد  اإمرة  الأول حتت  كانون   / دي�صمرب  اأواخر  —حتى  الطني  وجبل 

.)ICG, 2013b( اجليوب ال�صغرية على طول احلدود مع اإثيوبيا
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رابع�—العت�د الع�شكري

يعر�ش الق�صم احلايل ملحة عامة عن العتاد الع�صكري الذي ت�صيطر عليه وت�صتخدمه الأطراف املتحاربة 
منذ بداية النزاع ويعتمد على تقارير �صادرة عن م�صادرة متنوعة، مبا فيها منظمات اإعلمية وبحثية. 
كما يعك�ش الق�صم املعلومات التي مت جتميعها من خلل عمليات الفح�ش املادي ملخزونات احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال التي اأجراها املوؤلف اأثناء الأبحاث امليدانية التي اأجريت يف جنوب النيل الأزرق 

بني �صهري نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012.

القوات احلكومية
اأ�صهم ن�صر  العتاد الع�صكري للقوات امل�صلحة ال�صودانية يف ولية النيل الأزرق يف احل�صد الع�صكري للقوات 
التقارير  وترى  العام 2011.  الأوىل من حرب  املراحل  ال�صامل وحتى  ال�صلم  اتفاق  احلكومية من فرتة 
اأ�صهر  اإىل الولية، وبداأ ذلك قبل ب�صعة  ال�صودانية نقلت خمزونات �صخمة  اأن القوات امل�صلحة  املتوفرة 
العتاد 30–75 دبابة مقاتلة، وعربات مدرعة جديدة ذات  ني�صان 2010. و�صمل  اأبريل /  انتخابات  من 
�صت عجلت، وب�صع مئات من العربات احلربية من نوع لند كروزر "Land Cruiser" )غالبيتها مزودة 
ثابتا من  واإمدادا  املدفعية،  واأنواعا خمتلفة من منظومات  للدبابات،  وا�صلحة م�صادة  ر�صا�صة(  مبدافع 
معدات امل�صاة ذات العيار املتو�صط وال�صغري. وخدمت الإمدادات غر�صا مزدوجا متثل يف جتهيز القوات 
النظامية وموا�صلة اإ�صراك امليلي�صيات ووحدات قوات الدفاع ال�صعبي امل�صكلة حديثا.99 وقيل اإن غالبية تلك 
املواد كانت ت�صلم اإىل املن�صاآت الع�صكرية للقوات امل�صلحة ال�صودانية يف الدمازين وب�صكل اأخ�ش مقر قيادة 
الفرقة الرابعة ومع�صكر اأروما للتدريب، ويف دندرو، حيث اأُفيد عن بناء من�صاأة تخزينية جديدة يف الن�صف 
الأول من العام 2010 بهدف ا�صتيعاب العتاد امل�صلم حديثا. وكان يتم ت�صليم الأ�صلحة لحقا اإىل الوحدات 

التي تخدم يف املناطق الأخرى من الولية.100

ت�صري التقارير حول املرحلة املبكرة من ال�صراع باأن وحدات �صلح الطريان ا�صتخدمت منذ املواجهات 
الأوىل، ومن املفرت�ش اأن يكون ذلك قد حدث بعد اأن مت نقلها اإىل النيل الأزرق بعد جتدد القتال. ويف 
الواقع، ت�صري ال�صهادات التي مت جمعها يف النيل الأزرق اإىل النت�صار الفوري ل�صلح اجلو، مبا يف ذلك 
طائرات الآنتونوف "Antonov" والطائرات املروحية املقاتلة من نوع مي–"Mi–35" 35. ولحقا اأكد 
اأجرته مبادرة هارفارد الإن�صانية وجود مثل تلك الطائرات على مهبط  حتليل �صور بالأقمار ال�صناعية 
الطائرات يف الدمازين يف �صبتمرب / اأيلول HHI, 2013( 2011(.101 كما ت�صري �صور تظهر بقايا �صواريخ 
جو–اأر�ش من نوع ا�شS8" 8"، قيل اإنها اأخذت بعد احلرب يف موفو يف فرباير / �صباط 2013،  وت�صري 
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ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  التابعة   "Sukhoi Su-25" �صو–25  �صوخوي  طائرات  اأن  اإىل  كذلك 
اجلو  �صلح  من  ال�صواريخ  تلك  توثيق  ومت  الأزرق.102  النيل  جنوب  على  الهجمات  بع�ش  يف  �صاركت 
 2011 العامني  بني  ال�صودان  جنوب  يف  الغزال  بحر  وغرب  والوحدة  دارفور  وليات  يف  ال�صوداين 

.)Gramizzi and Tubiana, 2012; 2013( 2012و

وحدد م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية اأي�صا �صواريخ وي�صي "Weishi" بعيدة املدى عيار 302 ملم من 
نوع دبليو ا�ش–WS–1”   1"نظام ال�صواريخ متعددة الإطلق  - مماثلة لتلك التي ا�صتخدمت يف ولية 
بدءا  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  وا�صتخدامه من جانب  ن�صره  الذي مت  العتاد  جنوب كردفان - من بني 
بقايا  )Gramizzi and Tubiana, 2013(. ومت فح�ش  الثاين 2011  ت�صرين  نوفمرب /  من منت�صف 
تلك ال�صواريخ، التي اأطلقت من منطقة الكرمك يف 16 اأكتوبر / ت�صرين الأول واأوائل نوفمرب / ت�صرين 
الثاين 2011، يف مياك ووادكا يف اأوائل دي�صمرب / كانون الأول 2012. كما وردت ـانباء عن ا�صتخدام تلك 

ال�صواريخ يف موقاف وقطاع يابو�ش، غري اأنه مل يت�صن للكاتب التحقق من تلك املعلومات.

 التحليل الذي اأجرته مبادرة هارفارد الإن�صانية ل�صور الأقمار ال�صناعية موؤخرا من الربع الأخري للعام 
2011 بتوافق مع ال�صهادات التي مت جمعها خلل الأبحاث امليدانية لأغرا�ش التقرير احلايل، مما يظهر 
القتالية  والدبابات  املدرعات  من  �صخمة  وحدات  ن�صر  على  قادرة  كانت  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  اأن 
ب�صورة �صريعة—مبا فيها دبابات نوع Type 59" 59" التي مل بتم توثيقها �صابقا—واأنها اعتمدت على 
قدرة جوية �صلبة )HHI, 2013(. ومنح ا�صتعداد اجلي�ش ال�صوداين لرت�صيخ تفوقه اجلوي، املعتمد اإىل حد 
بعيد على التوفر الفوري للقوات والعتاد، اأف�صلية تكتيكية مهمة على حركة التمرد التي ا�صطرت للدخول 

اإىل النزاع وهي غري مهياأة نوعا ما.

تن�صجم غالبية الأ�صلحة التي لوحظت اأثناء الأبحاث امليدانية التي اأجرت لأغرا�ش الدرا�صة احلالية 103 
اأو التي ذكرت �صراحة من جانب اجلهات الفاعلة من ولية النيل الأزرق مع النوع املعيارى من الأ�صلحة 
التي عرف  اإ�صتخدامها من جانب اجلي�ش ال�صوداين.104 وكما هي احلال يف مناطق اأخرى من ال�صراع 
جنوب  مع  احلدود  على  عليها  املتنازع  املناطق  وبع�ش  كردفان  وجنوب  دارفور  ال�صوداين—وخ�صو�صا 
ال�صودان—كانت الأ�صلحة التي مت فح�صها يف النيل الأزرق ب�صورة رئي�صة ذات �صناعة �صوفياتية و�صينية 
وبع�ش  واملتو�صط  ال�صغري  العيار  ذات  للمدفعية  انت�صار  ثمة  وكان  �صعيف.  تقني  بتكامل  عموما  وتتميز 
الأ�صلحة والذخرية املنتجة حمليا يف ال�صودان. ووردت اأنباء عن اأن جماعات التمرد ال�صودانية اجلنوبية 

ت�صتعمل اأنواعا ومناذج م�صابهة من الأ�صلحة.105

خلفا ملا مت توثيقه يف جنوب كردفان، ل يبدو اأن القوات احلكومية ا�صتخدمت القنابل العنقودية اأو احلارقة 
اأثناء العمليات يف النيل الأزرق، ولي�ش ثمة اأي �صبب يدعو للفرتا�ش باأن خمزونات الألغام الأر�صية كانت 
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قد نقلت اإىل الولية يف الفرتة التي �صبقت النزاع مبا�صرة. وخلل تفح�ش خمزن للأ�صلحة ت�صيطر عليه 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف دي�صمرب / كانون الأول 2012، �صاهد كاتب التقرير احلايل 
ما يبدو اأنها ن�صخ من الألغام الأر�صية نوع Type 4"106 4" مماثلة لتلك التي لوحظت يف جنوب كردفان 
اإن جميعها كانت قد مت ال�صتيلء عليها من احلكومة من جانب اجلي�ش  اأنه يقال  يف العام 2012؛ غري 
اأثناء احلرب الأهلية. ويف الواقع، عندما �صوؤل املقاتلون الذين متت مقابلتهم  ال�صعبي لتحرير ال�صودان 
عن الألغام الأر�صية، مل يذكروا اإل الألغام امل�صادة للمركبات، التي قالوا اإنها كانت ت�صتخدم من جانب 
اأغ�صط�ش /  107 ولكن يف 29  الثاين 2012.  يناير / كانون  ال�صودان–�صمال يف  ال�صعبية لتحرير  احلركة 
اآب 2013، وقعت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال على �صك اللتزام بالتقيد باحلظر ال�صامل 
للألغام امل�صادة للأفراد والتعاون يف الأعمال املتعلقة باإزالة الألغام" اخلا�ش بنداء جنيف يف جنيف يف 
�صوي�صرا. ومن خلل ذلك التوقيع وافقت احلركة على حظر ا�صتعمال الألغام امل�صادة للأفراد واإنتاجها 

ونقلها وتفكيك املخزونات التي متتلكها حاليا.108

بع�ش  اأن  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  الطبي  الطاقم  مع  اأجريت  التي  املقابلت  ك�صفت 
متت  وقد  الع�صوي  بالفو�صفات  الت�صمم  ي�صببها  التي  لتلك  مماثلة  اأعرا�ش  عليهم  ظهرت  املقاتلني 
اأيار 2012(  معاجلتهم بعد معارك الكرمك )نوفمرب / ت�صرين الثاين 2011( وتلل الأنق�صنا )مايو / 
و�صركوم )�صبتمرب / اأيلول 2012(.109 ولكن نظرا لعدم وجود الأدلة والعدد القليل للحالت التي مت الإبلغ 

عنها، مل يت�صن التحقق من اأنواع الأ�صلحة والذخرية امل�صوؤولة عن تلك الأعرا�ش باأية درجة من الدقة.

اآليات الر�صد والتغطية الإعلمية يف النيل الأزرق دون التو�صل اإىل تقييمات نهائية لعدد    يحول �صعف 
م�صوؤويل  غالبية  اأن  غري  احلكومية.  اجلوية  العمليات  عن  الناجتة  والإ�صابات  اجلوي  الق�صف  عمليات 
يف  يعي�صون  جميعًا  كانوا  والذين  الأزرق،  النيل  من  واملدنيني  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة 
اإىل  اأ�صاروا  ال�صودان،  جنوب  يف  اللجئني  خميمات  يف  اأو  ال�صعبية  احلركة  عليها  ت�صيطر  التي  املناطق 
الق�صف  ولعمليات  ال�صودانية  امل�صلحة  للقوات  التابعة   "Antonov"الآنتونوف لطائرات  املنتظم  الوجود 
املنتظمة )اليومية تقريبا( للأرا�صي التي تديرها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان-�صمال .111 وعلوة 
على ذلك، اأورت التقارير  حول الأ�صهر الأوىل من القتال عن ن�صر الطائرات املروحية احلربية من نوع 

مي–Mi–35" 35"، ول �صيما اأثناء معارك دندرو والكرمك و�صايل.112

وعلى نحو  �صبيه بالإجتاهات التي لوحظت يف نزاعي دار فور وجنوب كردفان، اأدى ا�صتخدام احلكومة 
لوحدات �صلح الطريان يف النيل الأزرق اإىل ما يلي:

• املدنيني 	 �صكن  مناطق  ت�صتهدف  كانت  ما  غالبا  والتي  الع�صوائي،  الق�صف  عمليات  من  كبري  عدد 
والبنية التحتية )اأنظر ال�صورة 5(؛
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• من 	 الأوىل  الأ�صهر  يف  الكربى  الهجمات  يف  الربية  احلكومية  للقوات  منازع  بل  تكتيكية  اأف�صلية 
احلرب؛

• واحتكار حكومي مطلق ل�صتخدام املجال اجلوي لولية النيل الأزرق، مما اأدى اإىل زيادة يف عزلة 	
الفرقة الثانية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال واملناطق التي حتت �صيطرة احلركة؛

•  اآثار نف�صية بالغة يف اأو�صاط ال�صكان املدنيني، وحدوث انقطاع يف الأن�صطة الزراعية ونزوح الآلف 	
واأزمة اإن�صانية كربى.

خلل املرحلة الأوىل من احلرب على وجه التحديد، اأعلن عدد من ال�صباط رفيعي امل�صتوى يف القوات 
امل�صلحة ال�صودانية اأن جنود القوات امل�صلحة ال�صودانية وقوات الدفاع ال�صعبي  قد جنحوا يف ال�صتيلء على 
اأو  الع�صكرية  املواجهات  اأثناء  اإما  ال�صودان–�صمال،  ال�صعبية لتحرير  عتاد ع�صكري من وحدات احلركة 
بب�صاطة عن طريق جمع املخزونات التي مل يت�صن للمتمردين نقلها قبل الن�صحاب من املواقع التي كانوا قد 
ا�صتولوا عليها ب�صورة موؤقتة )HHI, 2013; Sudan Vision, 2013(. ويف حني اأن ال�صتيلء على بع�ش 
العتاد من احلركة اأمر وارد، اإل اأنه مل يت�صن مل�صروع الأ�صلحة ال�صغرية التحقق من تلك الت�صريحات ومل 

ال�شورة 5: اآثار الق�شف اجلوي الذي نفذ فوق ت�شايل الفيل يف 29 نوفمرب / ت�شرين الثاين على املركز ال�شحي املحلي الذي بني يف العام 2008. كما 
�شقطت القنابل اأي�شا على حميط امل�شجد، مما اأدى اإىل ا�شتعال النريان يف املبنى. © كالوديو غراميزي
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يتحدث اأي من ممثلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال عن حالت فقدان اأو �صرقة للعتاد. ويف 
حال �صحت رواية احلكومة، فاإن الكميات التي مت ال�صتيلء عليها مل تكن كافية لتعديل القوة الع�صكرية 
حلكومة ال�صودان باأي �صكل ذي مغزى وهي على الأرجح مل متثل اإل جزءا ي�صريا من املخزونات احلكومية 

القائمة �صلفًا.

الفرقة الثانية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال
يف العام 2008، قيل باأن اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان خ�ّش الفرقة العا�صرة برت�صانة من الأ�صلحة 
�صملت ب�صع ع�صرة دبابة قتالية من نوع تي–T–55" 55" واأربعة مدافع عيار 130 ملم وكمية غري حمددة 
من مدافع م�صادة للطريان عيار 23 ملم مزود ب�صبطانتني، ومدافع كي بي يف "KPV" الر�صا�صة الثقيلة 
 "PKM" ام  كاي  بي  نوع  من  ور�صا�صات  ملم   12.7 عيار   "DShK" دو�صكا  ور�صا�صات  ملم   14.5 عيار 
 "AK" عيار7.62 ملم، بالإ�صافة اإىل خمزونات �صخمة - 6،000 - 7،000 وحدة - من بنادق اآي كاي 
الهجومية.114 ويف الوقت الذي ح�صلت فيه جنوب ال�صودان على ا�صتقللها، كان الق�صم الأعظم من ذلك 
العتاد موجودا يف منطقة قوفا يف ولية اأعايل النيل حتت �صيطرة ما اأ�صبح ي�صمى احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال؛ وبناء عليه، كان ذلك املخزون يف بداية النزاع يف النيل الأزرق ميثل اجلزء الأكرب من 

الرت�صانة التي كانت يف عهدة الفرقة الثانية.115

ل يبدو اأن الأ�صول الع�صكرية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال قد منت ب�صكل كبيري منذ اندلع 
النزاع احلايل. وكما ذكر اأعله، تواجه قوات التمرد حتديات �صديدة ل تنجم  عن عزلتها على ال�صاحة 
الدولية فح�صب، بل واأي�صا عن عدم قدرتها على ال�صتفادة من ن�صر احلكومة للعتاد الع�صكري. ويف واقع 
الأمر ا�صتولت قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال على بع�ش خمازن القوات امل�صلحة ال�صودانية 
اأو املجموعات التابعة لها، على اأنه لي�ش من املرجح اأن تكون تلك الغنائم قد اأ�صهمت يف خمزوناتها ب�صكل 
يت�صح من  وكما  وبالفعل،  لل�صراع.  الع�صكري  التوازن  قد خلقت حتول يف  تكون  اأن  اأو  جتدر ملحظته، 
عمليات الفح�ش املادي التي نفذت لأغرا�ش الدرا�صة احلالية،  اأكدته املقبلت مع قادة احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال، فقد مت ال�صتيلء على الأ�صلحة مع كميات حمدودة، اإن وجدت، من الذخرية 

اخلا�صة بها، مما حّد ب�صكل كبري من الأف�صلية التكتيكية التي جنمت من عمليات ال�صتيلء.116

وعلوة على ذلك، تعاين احلركة من غياب الدعم الع�صكري اخلارجي، ول �صيما منذ اأكتوبر / ت�صرين 
الأول 2011، عندما قيل باأنه مت تنفيذ اآخر عمليات الإمداد بامل�صاعدات الع�صكرية من جنوب ال�صودان، 
اأ�صار  الواقع،  يابو�ش.117 ويف  اإىل  "AK" هجومية مع ذخريتها جوا  كاي  اآي  بندقية  ت�صليم 4،000  اإذ مت 
عدد من �صباط احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذين متت مقابلتهم خلل الأبحاث امليدانية 
اأحد العوائق الكربى التي تواجه احلركة واإحدى  اإىل انعدام امل�صاعدات الع�صكرية اخلارجية باعتبارها 
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الختلفات الرئي�صة بني النزاع احلايل واحلرب الأهلية التي خا�صها اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان. 
كان لتلك ال�صعوبات تاأثري مبا�صر على الأ�صلوب التكتيكي الذي اعتمدته قيادة الفرقة الثانية، والذي كان 
يهدف اإىل تفادي املواجهات املبا�صرة مع قوات العدو اإىل اأق�صى حد ممكن، وذلك للحفاظ على كل من 

اجلنود والعتاد.

اإجراء عمليات فح�ش مادي  للكاتب  الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012، ت�صنى  يف نوفمرب / ت�صرين 
للمخزونات التي ت�صيطر عليها الألوية الثلثة التابعة للفرقة الثانية يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–

امل�صلحة  القوات  الأ�صلحة من  ا�صتولت على  قد  كانت  والتي  ويابو�ش(  ووادكا  الفوج  �صمال )يف قطاعات 
ال�صودانية واملجموعات التابعة لها. وك�صفت عمليات الفح�ش اأن تر�صانة احلكومة املركزية يف النيل الأزرق 
قبل احلرب كانت تتكون اأ�صا�صا من معدات مدفعية متوافقة مع العيارات ال�صائدة يف اأ�صلحة حلف وار�صو. 
ومعظم املواد التي متت معاينتها بدى اأنها قد اأنتجت قبل اأكرث من عقد من الزمان؛ ولذلك، يفرت�ش اأنها 
قد و�صلت اإىل الولية قبل فرتة اتفاق ال�صلم ال�صامل اأو خللها. و قد �صنعت الأ�صلحة يف ال�صودان ويف 
دول اأخرى، مثل جمهوريات الحتاد ال�صوفياتي ال�صابق، وجمهورية ال�صني ال�صعبية، واإىل حد اأقل بكثري 

جمهورية اإيران الإ�صلمية، وكذلك بلغاريا وغريها من دول اأوربا ال�صرقية.

اأظهرت عمليات الفح�ش وجود املواد التالية:
• مدفعا هاون 118 �صوداين ال�صنع عيار 82 ملم وقذائف )�صل�صلة 0–832(119؛	
• �صبطانة هاون واحد اإيراين ال�صنع عيار 60 ملم؛120	
• �صبطانة هاون واحد اإيراين ال�صنع عيار 120 ملم؛121	
• ثلثة �صبطانة هاون �صينية ال�صنع عيار 120 ملم؛122	
• ثمانية �صبطانة هاون طراز–1963 عيار 60 ملم )اأنظر ال�صورة 6(؛123	
• ت�صعة مدافع ا�ش بي جي - SPG–9" 9" م�صادة للدبابات عيار 73 ملم عدمية الرتداد وذخرية؛124	
• 	 125)65 )طراز  الرتداد  عدمية  ملم   80 عيار  للدبابات  م�صادة   "B–10" بي–10  مدافع  ثمانية 

وذخرية )اأنظر ال�صورة 7(؛126
• قاذفة قنابل اآلية واحدة من طراز كيو ال زد–QLZ–87" 87" عيار 35 ملم؛127	
• قذيفتا من نوع �ش كي "ShK" م�صادة للدبابات عيار 100 ملم؛128	
• مدافع ر�صا�صة ثقيلة من نوع دبليو–W–85" 85" عيار 12.7 ملم؛129	
• بنادق تي T 56–2" 2–56" هجومية؛130	
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ال�شورة 6: �شبطانة هاون عيار 60 ملم معرو�شة لتفتي�ش لالأ�شلحة من جانب الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال يف 30 
نوفمرب / ت�شرين الثاين 2011. اأ�شارت اأنباء اإىل اأن جميع قذائف الهاون مت ال�شتيالء عليها يف اولو يف اأوائل �شبتمرب / اأيلول 2011. © كالوديو غراميزي

ال�شورة 7: مدافع بي–B–10" 10" عدمية الرتداد عيار 82 ملم )طراز 65( يف عهدة الفرقة الثانية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال، التي يقال 
اإنه مت ال�شتيالء عليها يف 1 �شبتمرب / اأيلول 2011 يف اولو. © كالوديو غراميزي
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• بندقية واحدة من نوع جي–G–3" 3" حتمل علمات فار�صية؛131	
• ب�صع مئات من الطلقات من الذخائر عيار 7.62 ملم، مبا فيها تلك امل�صنوعة يف ال�صودان والتي ل 	

حتمل اأية علمات مميزة؛
• ويوغو�صلفيا 	 واإيران،132  ال�صني  من  ذلك  يف  مبا  ملم،   12.7 عيار  الذخائر  من  الطلقات  مئات 

ال�صابقة؛133
• "BM–21 Grad" عيار 122 ملم حممولة على 	 نوع بي ام–21 غراد  راجمة �صواريخ واحدة من 

�صاحنة )غري �صاحلة لل�صتعمال، اأنظر ال�صورة 8(.134

كما ك�صفت عمليات الفح�ش اأن �صبع عربات لند كروزر "Land Cruiser" قتالية كانت قد مت ال�صتيلء 
عليها من القوات امل�صلحة ال�صودانية وقوات ال�صرطة التابعة حلكومة ال�صودان. وثمة زعم اأن جنود احلركة 
بع�صها  عن  التخلي  مت  اأنه  رغم  عربات،  �صبع  من  اأكرث  على  ا�صتولوا  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية 
وحرقها نظرا لعدم وجود �صائقني.135 وكانت عربات لند كروزر "Land Cruiser" ال�صبعة التي �صوهدت 
ُعمان  يف  اخلا�ش  القطاع  من  خمتلفني  جتار  ثلثة  جانب  من  ال�صودان  اإىل  نقلت  قد  الأزرق  النيل  يف 
والعربية ال�صعودية واليمن. ولدى كتابة ال�صطور احلالية، مل يكن من املمكن حتديد فيما اإذا كانت وزارة 

ال�شورة 6: �شبطانة هاون عيار 60 ملم معرو�شة لتفتي�ش لالأ�شلحة من جانب الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال يف 30 
نوفمرب / ت�شرين الثاين 2011. اأ�شارت اأنباء اإىل اأن جميع قذائف الهاون مت ال�شتيالء عليها يف اولو يف اأوائل �شبتمرب / اأيلول 2011. © كالوديو غراميزي
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اإذ مل يتم الرد على ال�صتف�صارات التي اأر�صلت اإىل ال�صركات  الدفاع ال�صودانية املتلقي الأول لل�صحنات، 
املعنية. قد يكون من املنا�صب الإ�صارة اإىل اأن ال�صركة العمانية—�صعود بهوان لل�صيارات �ش.م.م.—التي 
كانت قد وّردت عربات لند كروزر "Land Cruiser" الثلثة امل�صاهدة بني 2009 و2012، كانت اأي�صا 
هي ال�صركة امل�صدرة لت�صع عربات �صحنت اإىل ال�صودان بني 2010 و2011 ومت ال�صتيلء عليها لحقا من 

القوات امل�صلحة ال�صودانية يف جنوب كردفان.136

بعد  اأواخر فرباير / �صباط 2013،  اأخذت يف  الكاتب �صورا  ا�صتعر�ش  الفح�ش،  اإىل عمليات  بالإ�صافة 
اإ�صافيا مت ال�صتيلء عليه من  معركة احلركة الناجحة يف موفو ح�صبما ُذكر. تظهر تلك ال�صور عتادا 
جانب جنود احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، مبا فيه �صت قاذفات اآر بي جي "RPG" ومدفع 
م�صاد للدبابات من نوع بي–B–10" 10" عيار 82 ملم عدمي الرتداد وقذائف هاون عيار 120 ملم وب�صع 
وع�صرين بندقية )اآي كاي–AK–47" 47" ونوع 56–1( وعدد من �صناديق الذخرية )x 7.62 39 ملم 
ب�صورة رئي�صة( وقنابل يف اأو جي–17 ام "VOG–17M" عيار 30 ملم لقاذفات القنابل الآلية اآي جي 
ا�ش–AGS–17" 17" و�صاحنتان )من طراز مان  "MAN"واأورال "Ural"(. ونظرا ل�صوء نوعية ال�صور، 
املواد وال�صناديق حتمل رموزا  اأن بع�ش  املواد، غري  لتلك  العهدة  الدقيق وت�صل�صل  تتبع الأ�صل  يت�صن  مل 

مماثلة لتلك امل�صتخدمة من جانب ال�صناعتني الدفاعيتني الرو�صية وال�صودانية.137

وفقا للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، مت ال�صتيلء على مزيد من العتاد الع�صكري من القوات 
القوافل يف مقاطعة  اإحدى  ناجح على  الثاين 2013 بعد هجوم  ت�صرين  نوفمرب /  ال�صودانية يف  امل�صلحة 
"Land Cruiser" جمهزة  ال�صتيلء عليه على ثلث عربات لند كروزر  الذي مت  العتاد  وا�صتمل  باو. 
مبدافع ر�صا�صة ومدفعني ر�صا�صني وثلث قاذفات �صواريخ اآر بي جي–RPG–7" 7" و23 بندقية هجومية 

.)Radio Dabanga, 2013c(
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خ�م�ش�—البعد الإن�ش�ين

ل تزال القيود على بلوغ املناطق وندرة املعلومات املوثوقة تعيق اجلهود الرامية لتقييم التداعيات الإن�صانية 
للنزاع يف النيل الأزرق. وعلى الرغم من اأن تقييما من هذا النوع يقع خارج نطاق عمل التقرير احلايل، 
اإل اأن الأبحاث التي اأجريت يف الكثري من املواقع اخلا�صعة ل�صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - 
�صمال تعترب مفيدة يف اإلقاء بع�ش ال�صوء على وقع  احلرب املدمر على ال�صكان املحليني، اإذ تظهر النتائج 
بو�صوح اأن املناطق غري متطورة من جنوب النيل الأزرق قد ظلت متاأثرة ب�صدة من جراء احلملة الع�صكرية 

التي بداأت يف �صبتمرب / اأيلول 2011.

اإىل جنوب  اآلف الأ�صخا�ش املهجرين من ديارهم  اأيام قليلة من عودة القتال وا�صع النطاق، تدفق  بعد 
ال�صودان واإثيوبيا بحثًا عن م�صاعدات، وهو الأمر الذى قدم موؤ�صرا على مقدار التاأثري املروع لل�صراع على 
املدنيني. وا�صتمرت حركة ال�صكان لعدة اأ�صهر، نظرا لأن الهجمات الع�صكرية وانعدام الأمن الغذائي �صكل 
خطرا على احلياة يف الأرا�صي اخلا�صعة ل�صيطرة املتمردين. ويف اأكتوبر / ت�صرين الأول 2013، قدرت 
وكالة الأمم املتحدة للجئني اأن اإجمايل جمموع لجئي النيل الأزرق  قد جتاوز 121،000 �صخ�صا م�صجل 
يف جنوب ال�صودان 138 وحوايل 32،000 يف اإثيوبيا.139 ويف ذات الوقت، بقي ما بني 80،000 اإىل 100،000 
�صخ�صا يف املناطق التي تديرها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال - غالبيتهم العظمى نزحوا 
اأنباء ترد عن موجات من احلركة داخل نطاق الولية حتى وقت متاأخر من اأوائل  من ديارهم، اإذ ظلت 
اأكتوبر / ت�صرين الأول 2013. 140 واجتهت جماعات اأخرى من النازحني اإىل الأرا�صي اخلا�صعة لل�صيطرة 
احلكومية، ب�صورة رئي�صة اإىل الدمازين واملحليات الأخرى يف النيل الأزرق، واأي�صا اخلرطوم وولية �صّنار 

141.)SK–BN Coordination Unit, 2013a; 2013b(

ن�صاأ انعدام الأمن الغذائي نتيجة لعوامل تت�صل  ببع�صها البع�ش؛ ففي حني اأدت عمليات الق�صف اجلوي 
ملو�صم احل�صاد  نظرا  املتو�صط  من  اأقل  كان  الغذاء  فاإن خمزون  مو�صم احل�صاد،  توقف  اإىل  املتوا�صلة 
البذور.  اإىل نق�ش يف  اأدى  لتف�صي احل�صرات، مما  نتيجة  تلفت املحا�صيل  العام 2010، حني  الهزيل يف 
التي  الأرا�صي  اإىل  اإن�صاين  ممر  لتاأمني  الرامية  الدبلوما�صية  اجلهود  ف�صل  ب�صبب  اأكرث  الو�صع  وتفاقم 
ي�صيطر عليها املتمردون، الأمر الذي اأدى اإىل تقلي�ش كبري يف طرق اإمداد الغذاء واملواد الأخرى، و�صارت 
تقت�صر على تلك التي  ت�صل  النيل الأزرق بجنوب ال�صودان وباإثيوبيا.142 وابتداء من اأبريل / ني�صان 2012 
ف�صاعدا، تعني على الكثري من املدنيني العتماد على النباتات واحليوانات الربية للبقاء على قيد احلياة، 
اإنتهى بهم املقام يف خميمات  والكثري من الذين كانوا قد قرروا عدم التخلي عن اأرا�صيهم يف البداية  

اللجئني عرب احلدود.
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يف وقت اإجراء البحث امليداين، كانت امل�صاكل ال�صحية املت�صلة بندرة املياه قد تفاقمت داخل املجتمعات. 
فقد وردت اأنباء اأن مئات الأ�صخا�ش - معظمهم من الأطفال ال�صغار وكبار ال�صن - قد ق�صوا من اجلوع 
يف اأرجاء املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال )SRRA, 2012(. ولكن 
على النقي�ش من ذلك، مل ي�صر الزعماء التقليديون الذين متت مقابلتهم لأغرا�ش الدرا�صة احلالية بني 

نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012 �صوى اإىل ع�صرات الوفيات.

يف نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012، نفذت جمعية الفوجن لتنمية ال�صباب الربنامج الأول لتوزيع الأغذية يف 
مناطق خمتارة من جنوب النيل الأزرق، مبا فيها تنفونا ووادكا ويابو�ش.143 و�صاهد الكاتب عدة مراحل 
من الربنامج يف وادكا حيث مل توزع �صوى الذرة التي مت �صراوؤها من �صوق يف جنوب ال�صودان ونقلت برًا 
من ولية اأعايل النيل )اأنظر ال�صورة 9(. وعموما، مت توزيع 1،060 كي�صا يزن الواحد منها 75 كغ على 
جمتمعات النازحني، وهو ما ل يعدو كونه ا�صتجابة جزئية للحتياجات.144 ومل ي�صتطع الطاقم امل�صوؤول 
عن برنامج التوزيع تقدمي الرقم الدقيق للأ�صر امل�صتفيدة، ول اإجمايل الأ�صر النازحة امل�صتهدفة بربنامج 
التوزيع، اإذ كان الت�صجيل والتوزيع يجريان يف ذات الوقت. غري اأن زعيما تقليديا متت مقابلته يف دي�صمرب 
/ كانون الأول 2012 اأ�صار اإىل اأن الذين ح�صلوا على امل�صاعدات الغذائية ل يتجاوز نحو 60 يف املائة من 

ال�شورة 9: ن�شاء ينتظرن امل�شاعدات الغذائية خالل برنامج التوزيع الذي جتريه جمعية الفوجن لتنمية ال�شباب يف واداكا يف اأواخر نوفمرب / ت�شرين 
الثاين 2012. © كالوديو غراميزي
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برامج  تنفذ  اأن  ال�صباب  لتنمية  الفوجن  جمعية  وتوقعت  م�صاعدات.145  على  ح�صولهم  املتوقع  امل�صتفدين 
توزيع اإ�صافية يف امل�صتقبل تبعا لقدرة املنظمة على احل�صول على خمزونات اإ�صافية.146

الذين  اإىل حرمان املدنيني  الأزرق  النيل  اأدى ال�صراع يف  الغذائي والعنف،  الأمن  انعدام  اإىل  بالإ�صافة 
يعي�صون حتت �صلطة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال من جميع اخلدمات الأ�صا�صية تقريبا. فقد 
ا�صطرت جميع املدار�ش واملراكز ال�صحية التي كانت تعمل يف اجلزء اجلنوبي من الولية اإىل الإغلق 
ب�صبب عدم وجود املوظفني املوؤهلني وو�صائل العمل، ول �صيما يف امل�صت�صفيات، حيث مل يتم تعوي�ش املواد 
ال�صيدلنية التى مت اإ�صتهلكها منذ �صبتمرب / اأيلول 2011. 147 ويف الوقت نف�صه كان لبد من توقف معظم 
الأن�صطة املدرة للدخل التي كانت متار�صها املجتمعات املحلية نظرا لنعدام الأمن؛ وكنتيجة لذلك، حتول 
وا�صتخراج  الأ�صماك  �صيد  فيها  بديلة، مبا  اأن�صطة  اإىل  يابو�ش،  قطاع  �صيما يف  ول  املدنيني،  من  الكثري 

الذهب يدويًا.148

رغم الأزمة الإن�صانية احلادة يف املناطق التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال 
وال�صغوط الدبلوما�صية من جانب املجتمع الدويل - ول �صيما الأمم املتحدة والحتاد الأفريقي وجامعة 
الدول العربية، التي قدمت"اتفاقية ثلثية" لأطراف النزاع )اأنظر اأدناه( - مل يت�صنى للو�صاطة اأن تف�صى  
اإىل اأي اتفاق �صيا�صي لإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية اإىل املناطق املت�صررة من النزاع، وكان كل طرف يلقي 

باللئمة على الآخر ب�صبب ف�صل الو�صاطة.
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�ش�د�ش� - الأبع�د ال�شي��شية

ومنذ الفرتة النتخابية يف عام 2010 وت�صارع وترية ع�صكرة احلكومة للولية، بدت اإمكانية التو�صل  حلل 
لأزمة النيل الأزرق عرب التفاو�ش ال�صيا�صي اآخذة يف التقل�ش. ثم انهارت ب�صكل قاطع مع رف�ش الرئي�ش 
الب�صري للتفاق الإطاري املوقع يف اأدي�ش اأبابا يف اأواخر يونيو / حزيران 2011. 149 ولقد نظر فرع النيل 
الأزرق التابع للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال  لذلك التفاق بو�صفه الفر�صة الأخرية لل�صلم، 
واإن كان جناح جنوب كردفان قد نظر له باعتباره حماولة من اخلرطوم لتق�صيم احلركة. اأدى كل من ف�صل 
عملية ال�صلم ، واإعلن حالة الطوارئ يف النيل الأزرق، وحظر  احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال 
كحزب �صيا�صي، اإىل دفع فرع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف النيل الأزرق اإىل التمرد امل�صلح 

- واإىل دفع الولية اإىل مرحلة جديدة من احلرب.

الأمر الأهم على الإطلق هو اأن معاودة ال�صراع يف �صبتمرب / اأيلول 2011 ت�صري اإىل ف�صل عملية اتفاق 
حزمة  من  كمكون  اإليها   وبالنظر  "املنطقتني".  ملطالب  لل�صتجابة  �صيا�صية  كاآلية  ال�صامل  ال�صلم 
التداعيات الأوىل التي ترتبت على انف�صال جنوب ال�صودان، فاإن احلرب يف النيل الأزرق جت�صد البعدين 

ال�صوداين والإقليمي.

ال�شراع يف النيل الأزرق: اأزمة �شودانية
على الرغم من اأن احلكومة املركزية رمبا تتعامل مع احلرب يف النيل الأزرق باعتبارها م�صاألة منف�صلة، 
اأو�صع يف  اأزمة  تعبريًا عن  تعد  بدون حل  تزال  ما  والتي  املزمنة  الولية  اأن مظامل  به  امل�صّلم  من  اأنه  اإل 
اإ�صتقرار البلد باأجمعه، فاإن جهودًا دبلوما�صية  كافة اأنحاء ال�صودان. وكاإدراك خلطورة التهديدات على 
متوا�صلة ظلت مكر�صة "للمنطقتني" منذ املراحل الأوىل للحرب يف جنوب كردفان. اإذ �صعت املحادثات 
اإىل جتنب متدد النزاع اإىل النيل الأزرق ول�صمان و�صول امل�صاعدات الإن�صانية اإىل املناطق املتاأثرة بالنزاع 
واحلركة  بني احلكومة  ال�صيا�صية  املحادثات  تداخلت  م�صتمر  وب�صكل  التمرد.  قوات  ل�صيطرة  واخلا�صعة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال - والتى اأجريت عرب و�صاطة جلنة الحتاد الأفريقي التنفيذية رفيعة 
املناطق اخلا�صعة  اإىل  الإن�صانية  امل�صاعدات  ب�صاأن و�صول  املفاو�صات  الإثيوبية - مع  امل�صتوى واحلكومة 

ل�صيطرة املتمردين، غري اأنها ف�صلت يف التو�صل اإىل اأية نتائج ملمو�صة.

"اتفاقية  العربية  الأفريقي واجلامعة  املتحدة والحتاد  الأمم  �صباط 2012، اقرتح كل من  يف فرباير / 
ثلثية" على الأطراف املتحاربة يف حماولة لل�صماح باإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية اإىل ال�صكان املت�صررين 
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ال�صودان–�صمال واحلكومة  ال�صعبية لتحرير  اآب 2012، كانت احلركة  اأغ�صط�ش /  من احلرب. وبحلول 
قد وقعتا ب�صورة منف�صلة على مذكرتي تفاهم ثنائي مع "املبادرة الثلثية"، ولكن نظرا للتناق�صات بني 

الوثيقتني مل تنفذ الأحكام.150

اأدى النزوع نحو التطرف من كل اجلانبني، النظام والتمرد - ول �صيما اعتبارا من مار�ش / اآذار 2013، 
عندما بداأت الفرقة الأوىل التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال بتو�صيع ن�صاطها الع�صكري 
اإىل ولية �صمال كردفان - اإىل ت�صييق املجال اأكرث فاأكرث اأمام املفاو�صات ال�صيا�صية، واأدى ب�صكل فعلي 
اإىل ا�صتبعاد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال من عملية الو�صاطة بقيادة جلنة الحتاد الأفريقي 
التنفيذية رفيعة امل�صتوى. ويف اأبريل / ني�صان 2013، وبعد التاأجيل املتكرر جلولة املحادثات التي تعقدها 
جلنة الحتاد الأفريقي التنفيذية رفيعة امل�صتوى، رف�صت احلكومة العرتاف باحلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال كطرف �صرعي للتفاو�ش وربطت امل�صاركة  يف املحادثات يف مقبل الأيام بت�صريح قوات 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال. وباملثل رف�صت احلكومة من توها طلب احلركة ال�صعبية لتحرير 
ال�صودان–�صمال يف يونيو / حزيران لهدنة موؤقتة تتيح اإمكانية اإجراء حملت تطعيم يف املناطق اخلا�صعة 
ل�صيطرة املتمردين )Sudan Tribune, 2013n(. وبالتزامن مع ذلك، كانت احلركة ال�صعبية لتحرير 
اإن�صانية،  لدواعي  فقط   واإمنا  القتالية،  الأعمال  وقف  حول  للتفاو�ش  ا�صتعداد  علي  ال�صودان–�صمال  
واإعادة  للإغاثة  ال�صودان  وكالة  الإن�صاين،  فرعها  اإىل  الغذائية  امل�صاعدات  اإدارة  تعهد  اأن  تتوقع  وكانت 
التاأهيل. ونتيجة لذلك، وبحلول نهاية ال�صهر، نظرت جلنة الحتاد الأفريقي التنفيذية رفيعة امل�صتوى اإىل 
الختلفات بني مواقف الأطراف املتفاو�صة باعتبارها غري قابلة للتوفيق وبذا ركزت جهودها الدبلوما�صية 

151.)AUHIP, 2013( على تطبيع العلقة الثنائية بني ال�صودان وجنوب ال�صودان

ويف اأكتوبر / ت�صرين الأول 2013، وب�صب القلق اإزاء احتمال انت�صار �صلل الأطفال يف "املنطقتني"، طالب 
اتفاق  اإىل  بالتو�صل  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  ال�صودان  حكومة  الدويل  الأمن  جمل�ش 
الثاين  ت�صرين   / نوفمرب  من  الأول  الن�صف  يف  طفل   165،000 ت�صتهدف  تطعيم  حلملة  ال�صماح  ب�صاأن 
الأعمال  بوقف  التزامهما  بالإعلن عن  �صارعا  الطرفني  اأن  الرغم من  ولكن، وعلى   .)UNSC, 2013(

القتالية من اأجل ال�صماح باإجراء احلملة، اإل اأن احلكومة رف�صت امل�صاركة يف املحادثات الثنائية مع حركة 
التمرد ب�صاأن الأ�صاليب الفنية ذات ال�صلة. ورغم اأنه كان قد تقرر عقد اجتماع يف 4 نوفمرب / ت�صرين 
الثاين 2013 حتت رعاية جلنة الحتاد الأفريقي التنفيذية رفيعة امل�صتوى يف اأدي�ش اأبابا، اإل اأنه األغي يف 
نهاية الأمر ، اأ�صوة   باملحادثات التى تقرر قيامها يف ال�صابق. ورغم اأن احلكومة قد ادعت اأن اخلرطوم 
مل ت�صلها  اأية دعوة ر�صمية ، اإل اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال اتهمت النظام با�صتخدام 
 )SMC, 2013; Sudan Tribune, "املنطقتني"  يف  حربها   يف  ك�صلح  الإن�صانية  امل�صاعدات  ق�صية 
باإطلق عمليات  ال�صوداين علنا  الدفاع  وزير  ما �صرح  و�صرعان   .2013t; 2013u; 2013y, 2013z(
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 )Sudan التمرد  على  الق�صاء  اإىل  تهدف  الأزرق  والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور  يف  متزامنة  ع�صكرية 
.Tribune, 2013aa; SRRA, 2013b(

اأو�صع، وب�صكل اأخ�ش منذ ت�صكيل  اأبعاد �صراع  ميكن و�صف احلرب يف النيل الأزرق باأنها بعد واحد من 
اإئتلف اجلبهة الثورية ال�صودانية يف 12 كانون الثاين/نوفمرب 2011. 152 فبعد اإ�صراك احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال واحلركات امل�صلحة الثلثة الرئي�صة يف دارفور153 واملن�صقني من اأحزاب املعار�صة 
برناجمها  ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  قدمت  القومي(،  الأمة  وحزب  الدميقراطي  الحتادي  )احلزب 
ويف  ال�صودانية"؛  الدولة  هيكلة  "اإعادة  عنوان  حتت   ،2012 الأول  ت�صرين   / اأكتوبر  اأوائل  يف  ال�صيا�صي 
الثاين - ميثاق الفجر اجلديد -  بالإ�صرتاك  ال�صيا�صي  اأجازت برناجمها  الثاين 2013،  يناير / كانون 
وكل   .)Sudan JEM.com, 2013( الوطني  الإجماع  قوى  وهي  اأخرى،  �صيا�صية  معار�صة  اإئتلف  مع 
الوثيقتان اأعلنتا يف كامبال، اأوغندة، وطالبتا بت�صكيل حكومة انتقالية. ورغم اأن م�صاركة احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان - �صمال يف تلك املبادرة قد زادت من تعزيز البعد القومي لن�صالها ، اإل اأن تعيني مالك 

عقار  رئي�صا للإئتلف �صاعد يف و�صع النيل الأزرق يف طليعة قيادة اجلبهة الثورية ال�صودانية.154

واإن  ال�صودان،  ال�صودانية تطورا ملحوظا يف جمريات الأحداث يف  الثورية  تاأ�صي�ش ائتلف اجلبهة  ميثل 
كان التن�صيق على اأر�ش املعركة مازال مقت�صرا على التن�صيق بني جنوب كردفان )حركة العدل وامل�صاواة 
واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال( ودارفور )ف�صائل عبد الواحد ومني مناوي التابعة جلي�ش 
حترير ال�صودان(. وبالفعل، �صمح الإئتلف للمجموعات امل�صلحة التي متار�ش اأن�صطتها يف مناطق ال�صراع 
الع�صكرية. ويقف ذلك التطور على  العمليات  اأنها مل تتحد على م�صتوى  اأهدافها ، رغم  الثلثة بتوحيد 
طرف نقي�ش  مع الأنهاج املنف�صلة التي اتخذها كل من اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان وحركات التمرد 
وكما هو  على ذلك،  وعلوة  الأيدلوجي.  التقارب  نقاط  بع�ش  رغم  يتحدا مطلقا  اللذان مل  دارفور،  يف 
احلال يف املا�صي حني كان كفاح اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان ودارفور يف مناف�صة بني بع�صهما البع�ش 
لنيل اهتمام احلكومة واملجتمع الدويل، ما تزال اخلرطوم واجلهات اخلارجية الفاعلة امل�صاركة يف عملية 
"املنطقتني" وال�صراع يف دارفور باعتبارهما خمتلفني متاما.  الو�صاطة الدبلوما�صية تعامل ال�صراع يف 
بالإ�صافة اإىل ذلك، ويف اأكتوبر / ت�صرين الأول 2013، و�ّصعت اجلبهة الثورية ال�صودانية من قاعدة تاأييدها 
ال�صعبية  اجلبهة  ال�صودان—وهي  �صرق  يف  ن�صاطها  متار�ش  التي  امل�صلحة  اجلماعات  اإحدى  باإن�صمام 
الأمة  �صيما حزب  ول  ال�صيا�صية،  املعار�صة  اأحزاب  مع  155 - وعززت �صلتها  والعدالة  للتحرير  املتحدة 

القومي، بزعامة رئي�ش الوزراء ال�صابق ال�صادق املهدي.156

اإيجاد  اإىل  بحاجة  تكون  لن  فاإنها  كاإئتلف جدي،  ت�صمد  اأن  ال�صودانية  الثورية  للجبهة  كان  اإذا  ولكن، 
مدخل اإىل امل�صهد ال�صيا�صي ال�صوداين فح�صب، بل وحتتاج اأي�صا للح�صول على العرتاف الكامل بكونها 
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حماورا �صرعيا من جانب حكومة ال�صودان واملجتمع املدين ال�صوداين، ف�صل عن املجتمع الدويل، ول �صيما 
الحتاد الأفريقي.157 قد يكون من ال�صعب حتقيق تلك الأهداف، كما يت�صح من عدة حوادث وردت اأنباء 
عنها يف الن�صف الأول من 2013. فعلى �صبيل املثال، بعد ب�صعة اأيام من توقيع اجلبهة الثورية ال�صودانية 
وقوى الإجماع الوطني مليثاق الفجر اجلديد يف يناير / كانون الثاين 2013 ، هددت احلكومة املركزية 
نددت  اأيام فقط،  ب�صعة  وبعد  التمرد.  تكون حتالفات مع حركة  التي  واملنظمات  الأحزاب  بحظر جميع 
مرا�صد حقوق الإن�صان ال�صودانية مبوجة من العتقالت التي ا�صتهدفت ال�صيا�صيني املعار�صني املن�صوين 
كامبال حيث   قادمني من  اإىل اخلرطوم  وذلك عند عودتهم  الوطنني  الإجماع  قوى  اإئتلف  حتت مظلة 
 )ACJPS, 2013; ح�صروا حمادثات مع اجلبهة الثورية ال�صودانية �صبقت  تبنيهم مليثاق الفجر اجلديد

.Sudan Tribune, 2013a(

ذكرت احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال اأن القمع ال�صيا�صي عموما ا�صتمر حتى بعد الفرتة الأوىل 
من ال�صراع. فقد مت اعتقال اأكرث من 700 �صخ�ش يف املناطق اخلا�صعة ل�صيطرة احلكومة ب�صبب دعمهم 
اأي�صا عن حالت تعذيب واأحكام بالإعدام منذ بداية  اإىل ذلك، مت الإبلغ  املزعوم للحركة. وبالإ�صافة 
احلرب يف جبال النوبة )Sudan Tribune, 2013c(. ويف ذلك الوقت، اإ�صتمر القادة من كل اجلانبني 
يف ا�صتخدام اخلطاب العنيف واأظهروا اهتمام قليل باحلوار. ويف اأواخر مايو / اأيار 2013، على �صبيل 
)على  كر�صول  اأب  على  احلكومة  �صلطة  ا�صتعادت  قد  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  كانت  اأن  وبعد  املثال، 
احلدود بني جنوب كردفان و�صمالها(، اأكد الرئي�ش الب�صري علنا رف�ش احلكومة للم�صاركة يف املفاو�صات 
مع اجلبهة الثورية ال�صودانية، وا�صفا الإئتلف باأنه جمموعة من "مرتزقة )جنوب ال�صودان( واإرهابيني". 
ولحقا وجد الت�صريح الرئا�صي ترحيبًا من اأحمد اإبراهيم الطاهر، رئي�ش الربملان القومي، والذي دعا 
ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  �صرحت  اأيام،  ب�صعة  وبعد  للتمرد.  الكامل"  "التدمري  اإىل 
ا�صتعدادها ل�صتئناف املحادثات مع احلكومة ب�صاأن وقف الأعمال القتالية وو�صول اجلهات الإن�صانية اإىل 
ال�صعب  احلركة  دعت  ق�صري  بوقت  بعدها  ولكن  �صيطرتها،  حتت  الواقعة  النزاع  من  املت�صررة  املناطق 
)Sudan Tribune, 2013f; 2013i; Ra-  ال�صوداين اإىل النتفا�ش �صد احلكومة لفر�ش تغيري النظام

.dio Dabanga, 2013a(

الأمر  املحلية اخلا�صة باجلي�ش،  الت�صريعات  تعديل  القومي على  الربملان  يوليو / متوز 2013، �صوت  يف 
الذي مل يدع اأي جمال لل�صك بنية احلكومة املركزية منح الأولوية الق�صوى حلل ال�صراعات ع�صكريًا وهو 
الأمر الذي يوؤثر على الوليات الهام�صية يف الدولة ويعزل اأي �صكل من اأ�صكال التمرد عن ال�صرائح املوؤيدة 
له. ويف الواقع، مل ي�صمح الإطار الت�صريعي اجلديد لوزير الدفاع با�صتدعاء جميع املواطنني الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 18 و60 عاما - مبن فيهم موظفي اخلدمة املدنية واملواطنني العاديني ومتقاعدي اجلي�ش 
والقوات النظامية - للن�صمام اإىل احتياطي اجلي�ش فح�صب، واإمنا خول اأي�صًا لنظام الق�صاء الع�صكري 
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الفارين من العدالة، وتقوي�ش النظام الد�صتوري، والتعامل مع  اإيواء  مبحاكمة املدنيني عن جرائم مثل 
.)Sudan Tribune, 2013o; 2013p; Radio Dabanga, 2013b( دولة معادية

اأقله من خلل حملت  لي�ش  التفاو�ش،  ال�صيا�صي عن طريق  اآفاق احلل  تقوي�ش  وب�صورة ممنهجة مت   
طوال  الثلثة  اجلبهات  على  امل�صتمرة  الع�صكرية  �صمال   - ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  احلكومة 
اأي  على  ردا  النتقامية  احلكومة  واأعمال  املبا�صرة  للمفاو�صات  املتوا�صل  والتاأجيل  و2013   2012 عامي 
للنظام، كما  املعار�صة  اأ�صكال  اآخر من  �صكل  اأي  )اأو  ال�صودانية  الثورية  للجبهة  الدعم  اأ�صكال  �صكل من 
النيل  النزاع يف  يبدو  حل  ونتيجة لذلك،  اأيلول 2013(.  �صبتمرب /  ال�صعبية يف  النتفا�صة  ات�صح خلل 
الأزرق - وكذلك يف دارفور وجنوب كردفان - غري ممكن ب�صورة متزايدة، ول �صيما على املدى الق�صري. 
وعلوة على ذلك، ل يبدو اأن اأّيا من الأطراف املتحاربة يتمتع بالقدرة على حتقيق ن�صر ع�صكري حا�صم 
علقة  حول  بّناء  �صيا�صي  لنقا�ش  ف�صحة  اأي  ال�صودان  يف  الراهن  ال�صيا�صي  ال�صياق  يوفر  ول  وم�صتدام، 

جديدة بني اخلرطوم ومناطقها الهام�صية، مبا فيها "اجلنوب اجلديد".

ال�شراع يف النيل الأزرق: اأزمة اإقليمية
القومي  ال�صيا�صي  �صياقها  يوؤخذ  اأن  بدون  مكتمل  ب�صكل  الأزرق  النيل  يف  الأزمة  فهم  ميكن  ل  اأنه  كما 
للحركة  التابعة  الثانية  الفرقة  تقم  مل  الإقليمي.  منظورها  عرب  اإليها  النظر  يتعني  وكذلك  باحل�صبان، 
يف  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ش  مع  م�صرتكة  عمليات  بتنفيذ  �صمال   - ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية 
الأرا�صي ال�صودانية - على غرار ما حدث يف منطقة هجليج يف جنوب كردفان يف اأبريل / ني�صان 2012 
- ولي�ش ثمة نزاع حدودي كبري لتاأليب اخلرطوم �صد جوبا على احلدود بني وليتي اأعايل النيل والنيل 
الأزرق. ولكن ق�صة ن�صال احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف النيل الأزرق تكت�صب ملحمها 
عرب العلقة املتميزة بني حركة التمرد والنظام احلاكم يف جنوب ال�صودان من جهة، ومن جهة اأخرى عرب 

التداعيات امل�صتمرة للتوترات بني ال�صمال واجلنوب.

 ما تزال احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال، والتي متثل ال�صريحة ال�صمالية املوؤيدة للحركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان، حتتفظ بعلقة وثيقة مع احلزب احلاكم اجلنوبي. ونتيجة لذلك، فاإن اندلع ال�صراع يف 
جنوب كردفان والنيل الأزرق قبل ب�صعة اأ�صابيع فقط من ا�صتقلل جنوب ال�صودان وبعده بب�صعة اأ�صابيع 
اأي�صا - يف الوقت الذي مل يكن فيه الف�صل بني فرعي املجموعة التي اأن�صاأها جون قرنق قد مت بعد ب�صورة 
نهائية - اأدى اإىل جّر الدولة الوليدة اإىل احلروب ال�صودانية. وكما هو مو�صح اأعله، كان ب�صع مئات من 
اجلنود اجلنوبيني مازالوا منت�صرين يف الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال 
يف بداية احلرب يف �صبتمرب / اأيلول 2011؛ ويف الوقت نف�صه، كان بع�ش املقاتلني الذين هم يف الأ�صل من 
النيل الأزرق يخدمون يف فرق اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان، ومل ين�صم اآخر الرجال الذين اأعيدوا اإىل 

وطنهم اإىل قوة النيل الأزرق اإل يف مار�ش / اآذار 2012.
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بالإ�صافة اإىل ذلك، وكما ذكر اأعله، ترددت اأنباء عن اإجراء ترتيبات يف جنوب ال�صودان من اأجل ت�صليم 
اأ�صلحة وذخرية جوا اإىل املناطق الواقعة حتت �صيطرة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال يف النيل 
اإ�صافية على  اأدلة  اأية  اأنه مل يت�صن لهذا لبحث العثور على  الأزرق خلل ال�صهر الأول من القتال. ورغم 
اأن جوبا قدمت الدعم الع�صكري للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال، اإل اأنه من املرجح اأن يكون 
التقارب بني القوات واخللفية  الإيديولوجية والتاريخية امل�صرتكة - ف�صل عن اخلربة القتالية امل�صرتكة 
- حملت اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان على تقدمي خمتلف اأ�صكال الدعم بالإمدادات، على اأن ذلك 

.)Sudan Tribune, 2013l( الدعم رمبا مل يكن م�صرح به من  حكومة اجلنوب على الدوام

ا�صتطاعت جمع عدد من  الدرا�صة احلالية  اأجريت لأغرا�ش  التي  امليدانية  الأبحاث  اأن  الرغم من  على 
يتعلق  �صيما فيما  �صمال - ول  ال�صودان -  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  املقدم  بالإمداد  الدعم  التقارير عن 
بالنقل واملركبات وقطع الغيار ووثائق ال�صفر ودفع الرواتب - مل يت�صن التحقق من تلك التقارير ب�صورة 
م�صتقلة. ولكّن يف النيل الأزرق ظل املوؤلف يلحظ ب�صكل روتيني  جنود احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ش  قيادة  مقر  تخ�ش  ترخي�ش  لوحات  حتمل  مركبات  ي�صتخدمون  وهم  �صمال   -
ال�صودان اأو زيا يظهر العلم الوطني جلنوب ال�صودان )اأنظر ال�صورة 10(، رغم اأنه مل يت�صن حتديد اأ�صل 
تلك املواد وت�صل�صل عهدتها. ووفقا لبع�ش املراقبني الذين اأجريت معهم مقابلت خلل العام 2012، رمبا 
مت تقدمي تلك املواد كنوع من امل�صاعدات قبل ا�صتقلل جنوب ال�صودان، اأو رمبا كان قد مت توريدها موؤخرا 
من خلل قنوات الدعم التي ي�صتمر تفعليها من جانب فرق اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان اأو قادتها 

بدون م�صاورات م�صبقة مع الت�صل�صل الهرمي لل�صلطة يف جوبا.

جتدر الإ�صارة اأي�صا اإىل اأن احلكومة ال�صودانية اأ�صرت مرارا وتكرارا على وجود علقة م�صاعدات مبا�صرة 
 )Sudan Tribune, ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  ال�صودان واحلركة  لتحرير  ال�صعبي  بني اجلي�ش 
 175 لـ  الطبية  امل�صاعدات  تقدمي  على  علنا  اخلرطوم  احتجت   ،2013 حزيران   / يونيو  ففي   .2013j(

.)Sudan Tribune, 2013k( جنديا جريحا مت نقلهم وعلجهم يف من�صاآت طبية يف بانتيو وجوبا وواو

اأكرث  النيل الأزرق والتوترات بني ال�صودان وجنوب ال�صودان وثيقة  اأ�صبحت الروابط بني النزاع يف  رمبا 
بني اأكتوبر / ت�صرين الأول 2011 وكانون الأول/يناير 2012 وكذلك بني مار�ش / اآذار  ويونيو / حزيران 
2013 عندما قيل اإن القوات امل�صلحة ال�صودانية نفذت عمليات جوية ت�صتهدف مناطق يف ولية اأعايل النيل 
ت�صمل  مل  ال�صودان،  جنوب  ل�صلطات  ووفقا   .)HHI, 2013; AI, 2013; Sudan Tribune, 2013e(

العمليات التي اأطلقت يف 15 و16 يونيو / حزيران 2013 �صربات جوية فح�صب، واإمنا اأي�صا توغلت موؤقتة 
من جانب القوات الربية يف قونبار بايام )منطقة( يف مقاطعة الرنك.158 من ال�صعب حتديد اأهداف تلك 
الهجمات وفيما اإذا كانت موجهة ل�صتهداف مواقع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال اأو لفر�ش 
ان�صحاب جنود اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان من منطقة الع�صرة كيلومرتات منزوعة ال�صلح على طول 
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احلدود، والتي اأن�صئت من خلل اتفاق وقع يف 27 �صبتمرب / اأيلول 2012 )اأنظر اأدناه(. وب�صرف النظر 
عن الدافع، اأدى تو�صيع الن�صاطات الع�صكرية اإىل اأعايل النيل اإىل مزيد من الت�صابك بني ال�صراع يف النيل 

الأزرق والتوترات احلدودية بني ال�صودان وجنوب ال�صودان.

ال�شورة 10: مقاتل من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان–�شمال يرتدي زيا يحمل العلم الوطني جلنوب ال�شودان اأثناء عر�ش ع�شكري اأقيم يف مقر 
القيادة العامة للفرقة الثانية يف اأواخر نوفمرب / ت�شرين الثاين 2012. © كالوديو غراميزي
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واأ�صوة بامل�صوؤولني الع�صكريني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، ي�صتفيد ال�صيا�صيون يف احلركة 
من علقات وثيقة مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان وبع�ش ال�صخ�صيات املوؤثرة يف موؤ�ص�صات جنوب 
ال�صودانية  املعار�صة  الواجب الأخلقي لدعم ق�صية  اإزاء  ال�صودان، رغم وجود مواقف خمتلفة يف جوبا 
اأجريت مع  التي  القراءة خلل املقابلت  لتلك  )Gramizzi and Tubiana, 2013(. كان ثمة �صدى 

م�صوؤولني رفيعي امل�صتوى يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف جوبا يف نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012. 
واأقر امل�صوؤولون باأن التعاطف والدعم ال�صيا�صيني للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال ميثلن واجبا 
اأخلقيا بالن�صبة جلنوب ال�صودان، ول �صيما ب�صبب م�صاهمة املنطقتني يف حترير اجلنوب. واأ�صروا اأي�صا 
ال�صعبية لتحرير  اإىل جانب احلركة  ال�صودان ل ميكنها امل�صاركة يف احلرب  اأن حكومة جمهورية جنوب 
ال�صودان–�صمال، اإذ اإن احلرب يف ال�صمال لي�صت يف �صالح جوبا، وخا�صة يف �صوء ال�صتقرار الداخلي 

اله�ش يف جنوب ال�صودان والبيئة الأمنية غري امل�صتقرة يف املنطقة.159

وبالفعل، يبدو اأن حكومة جمهورية جنوب ال�صودان تفك ارتباطها تدريجيا بال�صوؤون الداخلية ال�صودانية 
ال�صودان - �صمال، وذلك    ال�صعبية لتحرير  للحركة  الع�صكري  الدعم  ومتتنع ب�صورة متزايدة عن تقدمي 
لدواعي داخلية و�صغوط دولية. ويبدو اأن ذلك التوجه قد اأ�صبح �صائدا يف اأعقاب عملية هجليج عندما 
ال�صعبية  احلركة  قوات  جانب  اإىل  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ش  تورط  ب�صدة  الدويل  املجتمع  اأدان 
لتحرير ال�صودان - �صمال وحركة العدالة وامل�صاواة وهدد بفر�ش عقوبات على حكومة جمهورية جنوب 
ال�صودان. ومع ذلك، تبقى حكومة جنوب ال�صودان من بني اأقوى اأركان الدعم ال�صيا�صي للحركة ال�صعبية 
)Gramizzi and Tu- ال�صودانية الثورية  للجبهة  مبا�صرة،  غري  وب�صورة  �صمال،   - ال�صودان   لتحرير 

.biana, 2013(

كما يت�صح من املحادثات الدبلوما�صية الأخرية، اأدى كل من علقة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–
�صمال املتميزة مع جنوب ال�صودان و�صيطرة املجموعة على بع�ش الأرا�صي على طول احلدود بني ال�صمال 
ال�صمال  بني  القائم  الأو�صع  بالنزاع  كردفان(  )وجنوب  الأزرق  النيل  يف  ال�صراع  ربط  اإىل  واجلنوب 
واجلنوب. ويف الواقع، تتناول اإحدى التفاقات الت�صعة املوقعة بني اخلرطوم وجوبا يف 27 �صبتمرب / اأيلول 
العام  ال�صلح م�صاحتها 10 كم على جانبي حدود  اإن�صاء منطقة منزوعة  اأمن احلدود من خلل   2012
 )GoS and 1956، وبذلك تغطي املناطق التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال
)GRSS, 2012. ويف نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012، خلقت حكومة ال�صودان �صلة مبا�صرة بني الأزمتني 

الن�صمام  يف  رغبوا  الذين  ال�صماليني  املواطنني  اأ�صماء  تقدمي  جوبا  يف  نظريتها  من  الطلب  خلل  من 
الرئي�صني  القادة  واعتقال  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  �صلح  ونزع  اجلنوبي  اجلي�ش  اإىل 
املطالب  تلك  اخلرطوم  وفر�صت  عرمان.  ويا�صر  احللو  العزيز  وعبد  عقار  مالك  وهم  للحركة،  الثلثة 
ك�صروط اأ�صا�صية لتنفيذ الرتتيبات الأمنية املتفق عليها يف اإطار و�صاطة دولية. وت�صري التغطية الإعلمية 
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للمحادثات التي عقدت يف اأدي�ش اأبابا يف مايو / اأيار 2013 اأن احلكومة ال�صودانية اأ�صافت يف وقت لحق 
اأ�صكال الأن�صطة التجارية التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية  اإىل مطالبها طلبا من جوبا بحظر جميع 

لتحرير ال�صودان–�صمال وال�صماح للقوات امل�صلحة ال�صودانية مبلحقة املتمردين يف جنوب ال�صودان.

ازدادت حدة التوترات ب�صورة اأكرب يف منت�صف مايو / اأيار 2013 بعد هجمات القوات امل�صلحة ال�صودانية 
خط  باإغلق  اخلرطوم  هددت  اخل�صو�ش،  وجه  وعلى  وجنوبها.  كردفان  �صمال  بني  احلدود  طول  على 
ا�صتمرت حكومة جمهورية  اإذا  ال�صودانية  الأرا�صي  ال�صودان عرب  النفط من جنوب  الذي ينقل  الأنابيب 
جنوب ال�صودان بدعم ائتلف املعار�صة. وكانت احلكومة ال�صودانية قد اأعلنت يف البداية اأنها �صتغلق خط 
الأنابيب يف اأوائل حزيران/متوز، غري اأنها وافقت على متديد املوعد النهائي حتى 6 �صبتمرب / اأيلول يف 
�صوء التنفيذ التدريجي لتفاق �صبتمرب / اأيلول 2012 من جانب جوبا واجلهود الدبلوما�صية، ول �صيما من 
جانب ال�صني والحتاد الأفريقي )Sudan Tribune, 2013q; 2013r; 2013s(. واأخريا، مت التخلي 
عن التهديد عندما حت�صنت العلقة الثنائية، واأعيد فتح احلدود التجارية يف نهاية �صبتمرب / اأيلول 2013 

.)GoS and GRSS, 2013(

وكما اأ�صار الكثري من املراقبني، مل يوؤدي اإدراج �صراع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف اإطار 
الو�صاطة الدولية يف الواقع اإىل تو�صيع نطاق املحادثات لي�صمل "املنطقتني". بل على العك�ش، اإذ ازدادت 
املجموعة  اإىل  النظر  رف�صت  ال�صودانية  احلكومة  لأن  �صمال   - ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  عزلة 
اأ�صلوبا مماثل للأ�صلوب  باعتبارها نظريا �صرعيا يف املحادثات. وعلوة على ذلك، ا�صتعملت اخلرطوم 
الذي قاد مفاو�صات اتفاق ال�صلم ال�صامل، وذلك با�صتخدام احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال 
 .)Sudan Tribune, 2012; 2013e( كاأداة للم�صاومة يف املحدثات مع جوبا ولي�ش كمحاور يف املفاو�صات
وثبت اأن ال�صرتاتيجية كانت ناجحة اإىل حد ما بالن�صبة للخرطوم اإذ اإنها فر�صت تاأخريات بالغة على تنفيذ 
الأحكام املتفق عليها مع جنوب ال�صودان ومنعت النظر ب�صورة كاملة ملطالب اجلبهة الثورية ال�صودانية يف 

عملية التفاو�ش.

ثمة عاملن اإ�صافيان ميثلن الأ�صا�ش لفهم البعد الإقليمي لأزمة النيل الأزرق وتداعياتها اإىل اأبعد من 
جنوب ال�صودان. الأول هو التواجد امل�صتمر للكثري من قادة اجلبهة الثورية ال�صودانية يف كمبال الأمر الذي 
تنظر اإليه اخلرطوم ب�صفته دليل وا�صحا على اأن التمرد ال�صوداين ي�صتفيد من الدعم الأوغندي املبا�صر 
)Xinhua, 2013(. والثاين هو اأهمية موارد النيل الأزرق - ول �صيما اإنتاج الطاقة الكهرومائية - واملوقع 

اجلغرايف، لي�ش ب�صبب قربه من قوة اإقليمية اأخرى، اإتيوبيا فح�صب، واإمنا اأي�صا، والأهم من ذلك، نظرا 
فاإدارة  النيل.  تيار  املائة من  اإىل 80 يف  ي�صل  ما  يوفر  الذي  النيل  نهر  ال�صرتاتيجي على طول  ملوقعها 
بناء  م�صروع  اإطلق  منذ  وخا�صة  الإقليميني،  اللعبني  جلميع  بالن�صبة  رئي�صة  ق�صية  متثل  النهر  تدفق 
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�صد النه�صة الإثيوبي الكبري. ويف ذلك ال�صياق، تراقب الأطراف الإقليمية عن كثب التداعيات املحتملة 
للحرب يف النيل الأزرق )Hayeb, 2013(. وبالفعل، فجهود اأدي�ش اأبابا املتوا�صلة والرامية اإىل �صمان 
حل تفاو�صي م�صتدام لل�صراعات بني اخلرطوم واملعار�صة ال�صودانية امل�صلحة ت�صلط ال�صوء ب�صورة فعالة 

على اأهمية البعد الإقليمي للحربني يف املنطقتني.
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�ش�بع� - ال�شتنت�ج�ت

قد ينظر اإىل عودة احلرب على نطاق وا�صع يف النيل الأزرق ، مبا ي�صبه اإىل حد بعيد ما حدث يف جنوب 
كردفان، على اأنها امتداد للحرب الأهلية التي اأّلبت اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان �صد النظام املركزي 
وكمثال لف�صل اتفاق ال�صلم ال�صامل يف �صياغة ا�صتجابات �صيا�صية للمناطق التي بقيت جزءا من ال�صودان 
بعد يوليو / متوز 2011. فخلل الفرتة النتقالية، اأعطى تنفيذ الأحكام ال�صيا�صية لتفاق ال�صلم - ول 
الأزرق  النيل  يف  اأكرث  التفاوؤل  من  ف�صحة   - ال�صعبية  وامل�صورة   2010 العام  بانتخابات  يتعلق  فيما  �صيما 
منها يف جنوب كردفان. غري اأن التوترات وانعدام الثقة بني اخلرطوم واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان 
ا�صتمرت يف الت�صعيد، ول �صيما بعد اأن رف�ش حزب املوؤمتر الوطني العرتاف بنتيجة امل�صورة ال�صعبية اأو 
تقدمي مزيد من التنازلت اإىل الوليات الهام�صية مبجرد اأن �صار انف�صال جنوب ال�صودان اأمر  ل مفر 

منه.

اأظهرت حكومة ال�صودان من خلل رف�صها امل�صاركة يف املفاو�صات ال�صيا�صية مع اجلبهة الثورية ال�صودانية 
الع�صكري.  للحل  انحيازها  ال�صودان  جنوب  مع  الدبلوما�صية  املحادثات  اإطار  يف  "املنطقتني"  واإدراج 
اأر�ش  اأهدافها على  واإىل حتقيق  املختلفة  للمعار�صة  املختلفة  املكونات  تق�صيم  اإىل  وبالفعل، فقد هدفت 
ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  مع احلركة  بالتزامن  على حمادثات جتري  املوافقة  من  بدًل  املعركة 
وحركات دارفور. وبالفعل اأثبت ذلك النهج اأنه ناجح جزئيا يف النيل الأزرق، حيث تعمل احلركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال مبعزل عن فروع اجلبهة الثورية ال�صودانية الأخرى ويف ظل دعم خارجي حمدود 
اأن فقدت قيادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الأمل يف احللول ال�صيا�صية بعد  للغاية. فبعد 
التي  املفاو�صات  م�صتبعدة من  و �صارت عمليا  يونيو / حزيران 2011  املوقع يف  الإطاري  التفاق  رف�ش 
لتحقيق طموح  الوحيد  الطريق  بو�صفه  امل�صلح  التمرد  اإىل  تنظر  القيادة  باتت  الدويل،  املجتمع  يرعاها 

احلركة يف تغيري النظام يف اخلرطوم وا�صتقللية اأكرب  للولية يف اإطار نظام  فدرايل.

ل تعك�ش احلرب يف النيل الأزرق البعد الوطني لن�صال اجلبهة الثورية ال�صودانية بالقدر نف�صه الذي تعك�صه 
جبال النوبة، ولي�ش من املرجح اأن حتدث اأثرا حا�صما على التوازن الع�صكري على نطاق ال�صودان. ولكن 
يتوقف موقع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال �صمن التحالف الأو�صع على قدرتها على ال�صتمرار 
يف ال�صغط الع�صكري على احلكومة يف النيل الأزرق. ومن �صاأن هزمية ع�صكرية حا�صمة للفرقة الثانية اأن 
حتد ل حمالة من �صرعية احلركة يف قيادة اجلبهة الثورية ال�صودانية، واأن تقو�ش الوزن ال�صيا�صي للجبهة 
الثورية ال�صودانية يف امل�صهد ال�صيا�صي املحلي، واأن ت�صمح للحكومة بتحويل مزيد من املوارد اإىل جنوب 
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كردفان ودارفور. غري اأن احلفاظ على ن�صاط جبهة النيل الأزرق يعتمد على قدرة احلركة ال�صعبية لتحرير 
والذخرية وقدرتها  الأ�صلحة  الإمدادات من  تاأمني  املتمثل يف  التحدي  التغلب على  ال�صودان–�صمال على 
على احلفاظ على الروح املعنوية يف �صفوف قوتها وعلى قدرة اجلبهة الثورية ال�صودانية يف تعزيز التن�صيق 

ال�صيا�صي و العملي بني عنا�صرها املختلفة.

وا�صعني يف الإعتبار التمازج بني ال�صراع يف النيل الأزرق واحلربيني يف جنوب كردفان ودارفور، واإدراج 
الأطراف  تواجهها  التي  وال�صعوبات  واجلنوب،  ال�صمال  بني  املحادثات  اإطار  يف  "املنطقتني"  ق�صايا 
املتحاربة يف تاأ�صي�ش تفوق ع�صكري م�صتدام، وعجز املجتمع الدويل عن و�صع حلول فعالة لل�صودان باأكمله 
رغمًا عن تداعياته املحتملة على الإقليم، فاإنه من الراجح اأن تبقى النيل الأزرق بيئة ل ميكن التنبوؤ بها 

وغري م�صتقرة على املدى الطويل.

البيئتني  يف  اأو�صع   ب�صكل  الدائر  بذاك  اأ�صوة  الأزرق،  النيل  يف  ال�صراع  مب�صتقبل  التنبوؤ  ميكن  ل 
تاأمني  على  قادرة  غري  ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  اأن  ثبت  واإذا  والإقليمية.  ال�صودانية  ال�صيا�صيتني 
�صريحة �صعبية موؤيدة موحدة يف ال�صودان - ناهيك عن فر�ش تغيري النظام بالو�صائل الع�صكرية - من 
�صاأن الإئتلف مع ذلك اإ�صعاف حكومة ال�صودان من خلل اإدخالها يف �صراع غري م�صتدام وم�صتنزف 
تتمكن  بحيث  ال�صودانية  الثورية  للجبهة  املختلفة  العنا�صر  بني  الفعال  التن�صيق  يتطلب   وهو  للموارد. 
الأزرق، ودارفور، وجنوب كردفان. على  النيل  الثلثة:  الع�صكري على اجلبهات  الن�صاط  ا�صتدامة  من 
اأن ترجيح اإحتمال جناح ا�صرتاتيجية كتلك بعد �صنتني من معاودة ال�صراع يف النيل الأزرق يبقى �صوؤاًل 
املوؤمتر  حلزب  و�صيكا  اأو  حيويا  تهديدا  ميثل  اأنه  يبدو  ل  احلرب  اأعباء  حتمل  لأن  وخا�صة  مطروحًا، 
اخليار  يبقى  الباهظة،  الب�صرية  والتكاليف  جدا  املرتفعة  املالية  التكاليف  رغم  وبالفعل،  الوطني. 

الع�صكري هو الأولوية بالن�صبة للخرطوم.
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املالحظ�ت اخلت�مية

املرتفعات . 1 بني  احلدودية  املنطقة  يف  �صرقا  و35.50   33.50 الطول  وخطي  �صمال  و12.30   9.30 العر�ش  خطي  بني  الأزرق  النيل  ولية  تقع 
الإثيوبية )يف ال�صرق( و�صهول ولية اأعايل النيل )يف الغرب(. و�صجل التعداد ال�صكاين الأخري الذي اأجري يف العام 2008 نحو 850،000 ن�صمة. 

وتقع الدمازين عا�صمة النيل الأزرق  على بعد 550 كم جنوب اخلرطوم.
الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال )والتى كانت تعرف بالفرقة العا�صرة يف اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان قبل . 2

ا�صتقلل جنوب ال�صودان( هي قوة احلركة الع�صكرية املنت�صرة على طول خط اجلبهة الأمامي يف النيل الأزرق. وتعرف القوة الع�صكرية التابعة 
للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان - �صمال يف جنوب كردفان )املعروفة �صابقا بالفرقة التا�صعة يف اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان( حاليا با�صم 

الفرقة الأوىل.
3 ..ICG )2013a( و Gramizzi and Tubiana )2013( لتحليلت حديثة للنزاع يف جنوب كردفان، اأنظر
4 . Gramizzi وعن جنوب كردفان، اأنظر ،Gramizzi and Tubiana )2012( ملزيد من املعلومات عن تلك اجلوانب من ال�صراع يف دارفور، اأنظر

.ICG )2013a(و and Tubiana )2013(

وفقا ملعطيات الأمم املتحدة، ا�صتقر اأكرث من  121.300�صخ�صا يف مع�صكرات الجئني يف اأعايل النيل )جنوب ال�صودان(، بينما ا�صتقر 32،000 . 5
تقريبا يف مع�صكرات تقع يف اإثيوبيا )UNHCR, 2013a–d(. اأنظر الف�صل خام�صا من ورقة العمل احلالية.

الفوج وهو . 6 الأول ومقر قيادته يف  اللواء  يلي:  الأزرق، وهي كما  النيل  ال�صودان–�صمال على  ال�صعبية لتحرير  تابعة للحركة  األوية  ت�صيطر ثلثة 
م�صوؤول عن القطاع الغربي، واللواء الثاين ومقر قيادته يف يابو�ش وهو م�صوؤول عن القطاع ال�صرقي، واللواء الثالث وتتمركز قيادته يف وادكا وهو 

م�صوؤول عن القطاع الأو�صط.
ل يعرف اإل القليل عن التاريخ املبكر ل�صلطنة الفوجن. ويرى بع�ش املوؤرخني اأن �صعب الفوجن مل يكونوا عربا ول م�صلمني يف البداية. وطوال كامل . 7

الفناء اخللفي حلملت �صيد الرقيق من مملكتي الفوجن  ال�صرقية واجلنوبية من املنطقة مبثابة  تاريخ حكم الفوجن، كانت املناطق احلدودية 
واإثيوبيا كلتيهما. وخلل النظام الرتكي - امل�صري )1821–1885(، كانت املنطقة احلالية للنيل الأزرق تتعر�ش ب�صورة منتظمة للغارات التي 

ت�صن للقب�ش على العبيد.
اأمريكية كانت قد طردت من . 8 اإر�صالية تب�صريية  اأق�صى املناطق اجلنوبية للولية، على يد  على وجه اخل�صو�ش مت تن�صري جمتمع الأدوك، يف 

اإثيوبيا يف العام 1938.
كانت اأوىل ال�صركات الأجنبية التي ت�صتثمر يف القطاع الزراعي يف النيل الأزرق يف ثمانينيات القرن الع�صرين من العربية ال�صعودية. وخلل العقد . 9

التايل، ازداد عدد القطع الزراعية التي وزعت اإىل ال�صركات الأجنبية وا�صتغلت من جانب تلك ال�صركات ب�صورة ملحوظة. وقبل اندلع النزاع 
يف �صبتمرب / اأيلول 2011، اأ�صارت اأنباء اأن �صركات خمتلفة، ول �صيما من دول اخلليج، كانت ماتزال متار�ش اأعمالها يف الولية. كما اأن اأ�صامة 
بن لدن ا�صتثمر يف قطعة اأر�ش زراعية يف النيل الأزرق يف ت�صعينيات القرن املن�صرم. ولكن بعد رحيله من ال�صودان، بقيت الأر�ش مهجورة. 
مقابلت اأجراها الكاتب مع اثنني من امل�صوؤولني ال�صيا�صيني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، جنوب ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين 

.ICG )2013a( الثاين 2012. اأنظر اأي�صا
مقابلت اأجراها الكاتب مع م�صوؤولني �صيا�صيني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، جنوب ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012 . 10

ويف النيل الأزرق يف دي�صمرب / كانون الأول 2012.
دولية غري حكومية، جنوب . 11 العاملني يف منظمة  واأحد  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  الكاتب مع ممثل احلركة  اأجراها  مقابلت منف�صلة 

ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012.
اأعيد اإن�صاء نظام الإدارة الأهلية يف العام 1990 ولكنه كان مهم�صا من الناحية العملية، اإذ كان يتم تعيني غالبية الزعماء املحليني من جانب . 12

احلكومة املركزية من خلل م�صاورات �صئيلة، اإن وجدت، مع املجتمعات املحلية التي كان من املفرت�ش اأنهم ميثلونها.
تقع كثري من مناطق ال�صتخراج يف النيل الأزرق، مبا فيها تلل الأنق�صنا ومناطق قي�صان والكرمك ويابو�ش. وقبل اندلع ال�صراع يف العام 2011، . 13

كان ا�صتخراج الذهب يجري على نطاق �صيق يف منطقة وادكا.
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الفرع . 14 مل�صوؤول من  ووفقا  العام 1966.  الرو�صري�ش يف  �صد  بناء  الأهلية هو  قبل احلرب  النزوح  اأ�صخم موجات  اإحدى  ال�صبب يف حدوث  كان 
ل�صيا�صية  نتيجة  الأزرق،  النيل  اأكرث من 70،000 �صخ�ش لأكرث من 30 عاما �صمن  نزح  ال�صودان–�صمال،  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  ال�صيا�صي 

احلكومة اخلا�صة بتطوير م�صاريع زراعية وا�صعة النطاق. مقابلت اأجراها الكاتب، جنوب ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012.
مقابلت منف�صلة اأجراها الكاتب مع اثنني من امل�صوؤولني ال�صيا�صيني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، جنوب ال�صودان، نوفمرب / . 15

ت�صرين الثاين 2012.
ال�صعبية واجلي�ش ال�صعبي . 16 كان من بني الأ�صخا�ش الأكرث �صعبية يف احتاد الفوجن هو الهادي طنجور )من قبيلة الربتا(، الذي عينته احلركة 

لتحرير ال�صودان فيما بعد ع�صوا يف الربملان الحتادي يف اخلرطوم. مقابلة اأجراها الكاتب مع م�صوؤول من الفرع ال�صيا�صي للحركة ال�صعبية 
لتحرير ال�صودان–�صمال، الذي كان �صابقا ع�صوا يف حزب املوؤمتر الوطني، جنوب ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012.

العام 1993(. . 17 الب�صري )الذي عني رئي�صا يف  العقيد عمر  انقلب ع�صكري قاده  يونيو / حزيران 1989 من خلل  الإنقاذ يف 30  اأ�ص�ش نظام 
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كانت هيلدا اإف جون�صون، ال�صيا�صية والدبلوما�صية الرنويجية، قد �صاركت �صخ�صيا يف عملية الو�صاطة التي اأف�صت اإىل اتفاق ال�صلم ال�صامل. . 19
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ادعى عدد من امل�صوؤولني ال�صيا�صيني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال متت مقابلتهم بني نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون . 20
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الن�صياع لتلك الأوامر.

مقابلت اأجراها الكاتب مع م�صوؤولني �صيا�صيني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، جنوب ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012، . 21
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وليتي  مع  احلدود  على  جاو،  منطقة  يف  �صيما  ول  وامل�صاواة،  والعدل  ال�صودان–�صمال  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  وحدات  جانب  اإىل  ال�صودان، 
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.HSBA )2010( خمت�ش ب�صوؤون ال�صودان، جنوب ال�صودان والنيل الأزرق، نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012. اأنظر اأي�صا
ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، جنوب ال�صودان والنيل . 62 اأجراها الكاتب مع �صباط ع�صكريني رفيعي امل�صتوى يف احلركة  مقابلت منف�صلة 

الأزرق، نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012.
63 ..Sudan Tribune )2013b( اأنظر
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مقابلة اأجراها الكاتب مع من�صق عن القوات امل�صلحة ال�صودانية، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012.. 66
على الرغم من ذلك، مت تقدمي تدريب خم�ص�ش اإىل بع�ش عنا�صر "اجلنجويد"، ي�صبه اإىل حد كبري ذلك املقدم اإىل اأفراد القوات امل�صلحة . 67

ال�صودانية يف النيل الأزرق، يف من�صاآت الدي�صا التدريبية.
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68 ..ICG )2013a( مقابلة اأجراها الكاتب مع من�صق عن حزب املوؤمتر الوطني، مت حجب املكان، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012. اأنظر اأي�صا
مقابلت اأجراها الكاتب مع اأحد ممثلي الفرع ال�صيا�صي للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، جنوب ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين الثاين . 69
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.)2013a, p. 20(
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الدفاع ال�صعبي والت�صل�صل الهرمي لقيادتها.
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76 ..ICG )2013b, p. 21( اأنظر اأي�صا
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�صباط احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذي كان معينا يف تلل الأنق�صنا حتى مايو / اأيار 2012، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 
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.HSBA )2010(و HII )2013( كانون الأول 2012. انظر اأي�صا
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مقابلة اأجراها الكاتب مع �صابط يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال من جنوب كردفان، املنطقة احلدودية بني وليتي اأعايل النيل . 94

للحركة  الأوىل  الفرقة  العزيز احللو، قائد  املعلومات جزئيا من جانب عبد  تلك  تاأكيد  الثاين 2012. مت  ت�صرين  نوفمرب /  الأزرق، 28  والنيل 
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الأول . 95 اإثيوبيا، دي�صمرب / كانون  ال�صودان–�صمال،  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  الأوىل  الفرقة  العزيز احللو، قائد  الكاتب مع عبد  اأجراها  مقابلة 

.ICG )2013b, p. 30( 2012. اأنظر اأي�صا
اإىل . 96 توكا   اللواء جوزيف  ينتمي  و  ال�صيا�صي مالك عقار.  القائد  الأنق�صنا، وكما هي احلال مع  قبيلة  اأفراد  اأحد  بودا هو  العمدة  اأحمد  العميد 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذين متت مقابلتهم بني نوفمرب / ت�صرين  جمموعة الأدوك. اأكد عدد من ال�صباط واملقاتلني من احلركة 
الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012 على عدم �صعبية العميد اأحمد العمدة بودا يف اأو�صاط اجلنود، م�صريين اإىل اأن قيادته كانت تتاأثر بنهج 

قبلي.
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احلرية ).Tuka Ali, n. d(. هذه الوثيقة حمفوظة لدى م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية.
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النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012، ومع مدنيني مت اإنقاذهم على يد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، النيل الأزرق، دي�صمرب 
/ كانون الأول 2012.
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كانون . 100  / دي�صمرب  الأزرق،  النيل  ال�صودانية،  امل�صلحة  للقوات  التابعة  امل�صرتكة  املتكاملة  الوحدات  اإحدى  من�صق عن  مع  الكاتب  اأجراها  مقابلة 

الأول 2012.
قدم تاأكيد اآخر على وجود الطائرات املروحية يف النيل الأزرق من خلل حادث وقع يف يونيو / حزيران 2013 عندما حتطمت طائرة مروحية . 101

 Sudan مقاتلة ت�صغلها القوات امل�صلحة ال�صودانية يف منطقة الدمازين بينما، كما يقال، كانت تقوم مبمار�صة التدريب. ملزيد من املعلومات، اأنظر
.HHI )2013(و Tribune )2013h(

ا�صتلم الكاتب ال�صور يف يونيو / حزيران 2013؛ وهي حمفوظة لدى م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية.. 102
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كانت الأ�صلحة اإما مت ال�صتيلء عليها من جانب قوات احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال اأو كانت عبارة عن بقايا معدات م�صتعلمة وجدها . 103
الكاتب )مثل خمازن الذخرية وقنابل غري متفجرة و�صظايا(.

104 .HSBA )2012a; 2012b; 2013b(. للح�صول على وثائق عن الأ�صلحة التي مت ال�صتيلء عليها من القوات امل�صلحة ال�صودانية يف جنوب كردفان، اأنظر
ملزيد من املعلومات عن العتاد الع�صكري امل�صتخدم من جانب القوات امل�صلحة ال�صودانية يف دارفور وجنوب كردفان واملناطق املتنازع عليها بني . 105

وليتي الوحدة وجنوب كردفان، اأنظر )Gramizzi and Tubiana )2012; 2013. ولأمثلة عن العتاد امل�صتخدم من جانب جمموعات التمرد اجلنوب 
.HSBA )2013b( صودانية، اأنظر�

كانت الألغام الأر�صية حتمل علمات فار�صية.. 106
مقابلة اأجراها الكاتب مع جنود من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، النيل الأزرق، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012.. 107
108 ..Geneva Call )2013( اأنظر
والغثيان . 109 التنف�ش  يف  وم�صاكل  الكلم  على  القدرة  وعدم  املوؤقت  وال�صمم  اجلزئي  والعمى  املوؤقت  اجلزئي  اأو  الكلي  ال�صلل  الأعرا�ش  ت�صمنت 

ناجما عن وجود منتجات  كان  التلوث رمبا  اأن  اإىل  للآثار  الق�صرية  واملدة  الإبلغ عنها  التي مت  املحدودة  الأرقام  وت�صري  والإ�صهال.  والنزيف 
كيماوية �صامة يف نظام التفجري اخلا�ش بالأ�صلحة. مقابلت منف�صلة اأجراها الكاتب مع عاملني طبيني يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–

�صمال، النيل الأزرق، نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012.
اإذ مت ت�صجيل 120 عملية ق�صف يف . 110 ل يقدم مراقبو وكالة ال�صودان للإغاثة واإعادة التاأهيل �صوى اإح�صاءات للن�صف الأول من العام 2013، 

جميع اأنحاء الأرا�صي التي ت�صيطر عليها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال من النيل الأزرق. ويقال اإن تلك العمليات اجلوية اأ�صفرت 
عن مقتل 15 �صخ�صا وجرح �صبعة اآخرين. اأنظر )SRRA )2013a. مل يت�صن مل�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية اأن يتحقق ب�صورة م�صتقلة من دقة 

تلك املعلومات.
تلحظ التقارير زيادة طفيفة يف عمليات الق�صف يف �صبتمرب / اأيلول 2012. غري اأن غياب اآليات ر�صد فعالة يحول دون اإجراء حتليل مقارن.. 111
112 ..Gramizzi and Tubiana )2012; 2013( ملقارنات مع دارفور وجنوب ال�صودان، اأنظر
وفقا لل�صباط الع�صكريني والعاملني الطبيني من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذين متت مقابلتهم يف النيل الأزرق يف نوفمرب / . 113

ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012، كانت عمليات القوات امل�صلحة ال�صودانية الربية تتم بدعم من العمليات اجلوية. وتردد اأن غالبية 
مقاتلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذين تعر�صوا للإ�صابات بني �صبتمرب / اأيلول ودي�صمرب / كانون الأول والذين بلغ عددهم 600 

والذين متت معاجلتهم من جانب العاملني الطبيني يف احلركة قد تعر�صوا للإ�صابات بو�صاطة الغارات اجلوية.
مقابلة اأجراها الكاتب مع اأحد �صباط ال�صتخبارات الع�صكرية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012.. 114
ولكن خلل تلك الفرتة، كانت خم�ش من الدبابات الع�صرة قد �صبق واأن اأ�صبحت غري �صاحلة لل�صتعمال. مقابلت اأجراها الكاتب مع اأحد . 115

�صباط ال�صتخبارات الع�صكرية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012.
مقابلت منف�صلة اأجراها الكاتب مع �صتة �صباط ع�صكريني رفيعي امل�صتوى من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال، النيل الأزرق، نوفمرب . 116

/ ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012.
كانون . 117 دي�صمرب /  الأزرق،  النيل  ال�صودان–�صمال،  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  الع�صكرية  ال�صتخبارات  اأحد �صباط  مع  الكاتب  اأجراها  مقابلة 

الأول 2012.
كانا يحملن الرقمني الت�صل�صليني 1127 )�صنع يف العام 2007( و1413 )�صنع يف العام 2008(.. 118
119 ..HSBA )2013a( للطلع على �صور للذخرية بلغارية ال�صنع، اأنظر
يحمل الرقم الت�صل�صلي 2–67–1180.. 120
يحمل الرقم الت�صل�صلي 6–67–1288.. 121
حتمل رموز و�صم بالأحرف ال�صينية.. 122
حتمل الأرقام الت�صل�صلية 180505، و180507، و180530، 180589، و180662، و180686، و6190053.. 123
124 ..HSBA )2013a( للطلع على �صور الذخرية بلغارية ال�صنع، اأنظر
حتمل الأرقام الت�صل�صلية 110140، و153307، و153434، و153460، 153752، و153774، و153782، و7008056.. 125
126 ..HSBA )2013a( للطلع على �صور الذخرية، اأنظر
حتمل الرقم الت�صل�صلي 141010 ورمز ال�صركة 9656. وتردد اأنه مت ال�صتيلء على القاذف يف منطقة �صوركوم يف �صبتمرب / اأيلول 2012 مع خم�ش . 127

.HSBA )2013a( طلقات من الذخرية ا�صتخدمت بعيد ال�صتيلء على ال�صلح. وللطلع على ال�صور، انظر
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حدد ت�صنيعهما يف العام 1957 يف ت�صيكو�صلوفاكيا ال�صابقة.. 128
مت تفح�ش اأربع حتمل رموز و�صم بالأبجدية ال�صينية؛ وقيل اإنه مت توزيع عدد اآخر اإىل اجلنود يف مواقع خمتلفة.. 129
مت تفح�ش ثلث منها )حتمل الأرقام الت�صل�صلية ورموز ال�صركات التالية: 40659 و9336؛ و2703342 و313؛ و6006746 و386(، بينما تردد اأن . 130

عددا اآخر مت توزيعه اإىل الوحدات املنت�صرة يف مواقع خمتلفة.
قيل اإنه مت ال�صتيلء عليها يف منطقة كيلي يف يوليو / متوز 2012.. 131
132 ..HSBA )2013a( مزيد من املعلومات و�صور الذخرية ال�صينية والإيرانية متوفرة يف
ذخرية خارقة للدروع عيار 12.7 ملم )نوع بي–B–32" 32"(، حدد م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية �صناعتها يف العام 1987، من جانب م�صنع . 133

اإيغمان زافود "Igman Zavod" الكائن يف كونييت�ش )البو�صنة والهر�صك احلالية(.
حتمل الرقم الت�صل�صلي 6269. يقال اإنه مت ال�صتيلء على القاذف—من دون ذخرية—يف منطقة رم يف يوليو / متوز 2012. ولكن على الطريق . 134

اإىل مقر قيادة الفرقة الثانية التابعة للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال وقع حادث ومل يكن ممكنا اإ�صلح ال�صاحنة.
مقابلة اأجراها الكاتب مع �صابط يف ال�صتخبارات الع�صكرية، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012.. 135
مرا�صلة اأجراها الكاتب مع �صركة تويوتا ل�صناعة ال�صيارات، �صبتمرب / اأيلول 2012 وحزيران/متوز 2013.. 136
من املمكن قراءة اأرقام الت�صال اخلا�صة باملركز الفني ال�صوداين على اأحد �صناديق العيار ال�صغري )هاتف: 002499183442037؛ والفاك�ش: . 137

ام  جي–17  اأو  يف  قنابل  على  الو�صم  رموز  وت�صري  رو�صي.  م�صدر  اإىل  والقنابل  الهاون  قذائف  �صناديق  ت�صري  بينما   )002499183442038
"VOG–17M" عيار 30 ملم اأن الذخرية �صنعت يف العام 1985.

اعتبارا من نوفمرب / ت�صرين الثاين 2013، ا�صتقر معظم اللجئني الذين و�صلوا اإىل ولية اأعايل النيل يف جنوب ال�صودان يف خميمات دورو . 138
)التي ي�صار اإليها اأي�صا با�صم بوجن( )وهم 46،800 �صخ�صا تقريبا(، ويو�صف باتيل )38،800(، وجندرا�صا )17،000( وكايا )18،200(. ويف 

.)UNHCR, 2013d( 2013 تلك الأثناء، مت اإغلق خميم جمام الذي كان قد ا�صت�صاف اأكرث من 1،000 �صخ�ش حتى منت�صف حزيران/متوز
ي�صتقروا يف خميمات اللجئني . 139 الكثري منهم مل  اإن  اإذ  اإثيوبيا،  ا�صتقروا يف  الذين  لعدد اللجئني  ال�صعب احل�صول على تقديرات دقيقة  من 

وبامبا�صي )12،780(،  اللجئني يف �صريكويل )9،470 �صخ�صا(،  الأكرب من جمموع  الق�صم  ا�صتقر  اأيار 2013،   / مايو  نهاية  الر�صمية. ويف 
وتونغو )10،000(، وتقع جميعها يف منطقة بني �صنقول–قمز. اأنظر )UNHCR )2013a–c. بالإ�صافة اإىل ذلك، ثمة ب�صعة اآلف �صخ�ش يعي�صون 
يف م�صتوطنات ع�صوائية على طول احلدود مع النيل الأزرق رغم اأن املوجة الأوىل للعائدين من اإثيوبيا والبالغ عددهم 3،000 و�صلت اإىل منطقتي 
 OCHAو ،ICG )2013b, p. 25(و ،British Red Cross )2013( قي�صان والكرمك بني �صبتمرب / اأيلول واأكتوبر / ت�صرين الأول 2013. اأنظر اأي�صا

.Sudan Tribune )2013d(و ،)2013(

النيل . 140 ال�صودان–�صمال،  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  تديرها  التي  القطاعات  ملختلف  واملحليني  التقليديني  الزعماء  مع  الكاتب  اأجراها  مقابلت 
الأزرق، نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / كانون الأول 2012. يف يوليو / متوز 2013، قدرت وكالة ال�صودان للإغاثة واإعادة التاأهيل اأن ما يقرب 

.SK–BN Coordination Unit )2013b(و SRRA )2013a( من 119،000 �صخ�صا نزحوا يف النيل الأزرق. اأنظر
تعمل وحدة التن�صيق بني جنوب كردفان والنيل الأزرق مع منظمات املجتمع املدين املحلية واجلهات الدولية الفاعلة يف ال�صاأن الإن�صاين لر�صد . 141

الو�صع الإن�صاين والحتياجات املت�صلة يف الوليتني املت�صررتني من النزاع.
تخدم طرق الإمداد من جنوب ال�صودان )ولية اأعايل النيل( ب�صورة رئي�صية قطاعات واداكا والفوج. ورغم ذلك، فاإن معظم الأ�صواق يف هذين . 142

القطاعني مغلقة ب�صبب املخاوف الأمنية. وعموما تعد الأ�صعار املطبقة على �صلع الطوارئ باهظة جدا بالن�صبة ملجتمعات النازحني. اأما الأ�صواق 
العاملة يف يابو�ش فيتم اإمدادها من جانب جتار اإثيوبيني على نحو ح�صري.

جمعية الفوجن لتنمية ال�صباب مدعومة من جانب منظمة اإن�صانية دولية غري حكومية.. 143
مقابلت منف�صلة اأجراها الكاتب مع اثنني من اأع�صاء جمعية الفوجن لتنمية ال�صباب امل�صوؤولني عن الإ�صراف على التوزيع يف واداكا ومناطق . 144

تنفونا، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012.
زعيم . 145 ومع  واداكا  منطقة  يف  املنفذ  الأغذية  توزيع  برنامج  عن  امل�صوؤولني  ال�صباب  لتنمية  الفوجن  جمعية  موظفي  مع  الكاتب  اأجراها  مقابلت 

.ICG )2013b, p. 28( تقليدي، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012. ملزيد من املعلومات، انظر
اأع�صاء جمعية الفوجن لتنمية ال�صباب م�صوؤولن عن الإ�صراف على التوزيع يف واداكا ومناطق . 146 مقابلت منف�صلة اأجراها الكاتب مع اثنني من 

تنفونا، النيل الأزرق، دي�صمرب / كانون الأول 2012.
مل تكن تلك املن�صاآت كثرية يف املقام الأول، وكانت غالبيتها قد جددت اأو بنيت خلل فرتة اتفاق ال�صلم ال�صامل.. 147
يباع الذهب خلل اأيام افتتاح الأ�صواق اإىل التجار الإثيوبيني. ووفقا للإح�صاءات املقدمة من التجار الذين متت مقابلتهم يف دي�صمرب / كانون . 148

الأول 2012، يجري تداول ما بني 30 اإىل 40 غراما يف ال�صوق احلدودي الرئي�صي كل اأ�صبوع.



الطريق امل�صدود بقلم كلوديو غراميزي     77

149 ..Gramizzi and Tubiana )2013( للح�صول على بع�ش املعلومات الأ�صا�صية عن التفاق، اأنظر
150 ..Gramizzi and Tubiana )2013, ch. 2( ملزيد من املعلومات، اأنظر
151 ..AUHIP )2013, paras. 26–35( ،اأنظر، على وجه التحديد
152 ..Gramizzi and Tubiana )2013, ch. 3( ملزيد من املعلومات، اأنظر
كانت احلركات هي حركة العدل وامل�صاوة وف�صائل عبد الواحد ومني مناوي التابعة جلي�ش حترير ال�صودان.. 153
كان تعيني مالك نتيجة لنعدام الوحدة يف اأو�صاط احلركات الدارفورية التي ف�صلت يف التوافق على مر�صح وحيد. ووفقا للتفاق الذي مت التو�صل . 154

اإليه من جانب خمتلف الأحزاب يف الإئتلف، كان ينبغي تعيني ممثل لفرع دارفور بحيث يتوىل من�صب الرئي�ش بعد فرتة ولية مالك عقار ملدة 
عام واحد. ومن جديد، نتج عن انعدام الإجماع بني املجموعات الثلثة جتديد �صمني لولية زعيم النيل الأزرق. ويجدر التاأكيد اأي�صا على اأن 
بع�ش ممثلي احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان–�صمال الذين متت مقابلتهم يف النيل الأزرق بني �صهري نوفمرب / ت�صرين الثاين ودي�صمرب / 
كانون الأول 2012 عربوا عن اأ�صفهم لتعيني مالك عقار رئي�صا للجبهة الثورية ال�صودانية، اإذ اأ�صاروا اإىل اأن ذلك املن�صب منعه من تويل من�صب 

قيادي كامل يف جبهة النيل الأزرق.
اجلبهة ال�صعبية املتحدة للتحرير والعدالة، التي يراأ�صها �صيد علي اأبو اآمنة، هي ف�صيل من�صق عن جبهة ال�صرق، وهي حتالف ملجموعات م�صلحة . 155

متار�ش ن�صاطاتها على طول احلدود مع اإريرتيا والتي وقعت على اتفاق �صلم �صرق ال�صودان يف اأكتوبر / ت�صرين الأول 2006 يف اأ�صمرة. اأنظر 
.Sudan Tribune )2013x(

156 ..Sudan Tribune )2013v; 2013w( اأنظر
ل يزال تعزيز التلحم الداخلي �صمن اإئتلف املعار�صة ي�صكل حتديا رئي�صا، كما هو وا�صح يف الآونة الأخرية من رف�ش ف�صيل عبد الواحد التابع . 157

جلي�ش حترير ال�صودان املوافقة على اقرتاح اجلبهة الثورية ال�صودانية لوقف العمليات القتالية يف يونيو / حزيران 2013. ملزيد من التفا�صيل، 
.Sudan Tribune )2013m( اأنظر

تقارير �صرية �صادرة عن بعثة الأمم املتحدة يف جنوب ال�صودان مت ا�صتعرا�صها من جانب الكاتب.. 158
مقابلت اأجراها الكاتب مع �صباط كبار يف احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان، جنوب ال�صودان، نوفمرب / ت�صرين الثاين 2012.. 159
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نبذة عن املوؤلف

اإىل  بالإ�صافة  وال�صراعات.  الأ�صلحة  وتدفق  الأ�صلحة  جمال  يف  م�صتقل  باحث  هو  غراميزي  كلوديو 
اأثناء عمله يف املنظمات الأوربية غري احلكومية، فقد عمل حتى العام 2011  اخلربة التي ح�صل عليها 
الكونغو  وجمهورية  العاج  �صاحل  يف  املتحدة  للأمم  التابعة  اخلرباء  هيئات  يف  اأ�صلحة  وم�صت�صار  كخبري 
اأ�صاليب قدمية  الدميقراطية وال�صودان. وقد �صارك مع جريوم توبيانا يف كتابة تقرير »دارفور املن�صية: 
يف  ال�صراع  اآليات  قدامى:  واأعداء  جديدة  و»حرب   )Small Arms Survey, 2012( جدد«  ولعبون 
)Small Arms Survey, 2013(. وي�صاهم ب�صورة منتظمة يف م�صروع تتبع الأ�صلحة  جنوب كردفان« 

والذخرية التابع مل�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري.
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�شكر وتقدير

يعرب املوؤلف عن امتنانه للم�صاعدة التي ح�صل عليها من م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية، ول �صيما  من 
جونا ليف واإمييل ليربن وتانيا اإينولوكي وكارول تورين. كما يرغب املوؤلف بالتقدم بال�صكر اإىل املراجعني 
فاإن  ذلك،  على  وعلوة  التقرير.  هذا  م�صار  توجيه  على  تعليقاتهما  �صاعدت  اللَذين  الثنني  املجهولني 
الكاتب يرغب يف التعبري عن تقديره للمعرفة وامل�صاعدة اجلوهرية التي قدمها الكثري من املحاورين—

اأفراد اجلي�ش واحلكومات واملنظمات غري احلكومية، ف�صل عن ال�صحفيني وال�صيا�صيني ومواطني النيل 
الأزرق واللجئني واملقاتلني املتمردين—الذين ل ميكن ك�صف اأ�صمائهم يف هذا املقام.
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م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية

يف  والتنموية  الدولية  للدرا�صات  العايل  للمعهد  تابع  م�صتقل  بحثي  م�صروع  هو  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح 
لل�صوؤون  الحتادية  الوزارة  من  بدعم   1999 العام  يف  اأُ�ص�ش  الذي  امل�صروع  يحظى  �صوي�صرا.  يف  جنيف 
وفنلندا  والدامنرك  وكندا  وبلجيكا  اأ�صرتاليا  وبامل�صاهمات احلالية من حكومات  ال�صوي�صرية،  اخلارجية 
واأملانيا وهولندا والرنويج وال�صويد واململكة املتحدة والوليات املتحدة. ويعرب امل�صروع عن امتنانه للدعم 
الذي تلقاه يف املا�صي من حكومات فرن�صا ونيوزيلندا واإ�صبانيا. كما يرغب امل�صروع بالإعراب عن �صكره 
للم�صاعدة املالية التي تلقاها على مدى ال�صنوات من الوكالت والربامج واملعاهد املختلفة التابعة للأمم 

املتحدة.

جميع  عن  العامة  للمعلومات  الرئي�صي  امل�صدر  يكون  اأن  يف  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صروع  اأهداف  وتتمثل 
و�صناع  للحكومات  م�صادر  مركز  يكون  واأن  امل�صلح،  والعنف  ال�صغرية  بالأ�صلحة  املت�صلة  اجلوانب 
والدولية )احلكومية وغري احلكومية(  الوطنية  املبادرات  ير�صد  واأن  والنا�صطني،  والباحثني  ال�صيا�صات 
الأ�صلحة  عن  الناجمة  الآثار  معاجلة  اإىل  الرامية  اجلهود  يدعم  واأن  ال�صغرية،  بالأ�صلحة  ال�صلة  ذات 
ال�صغرية وانت�صارها و�صوء ا�صتعمالها، واأن يكون مركزا لتبادل املعلومات وتعميم اأف�صل املمار�صات. كما 
يرعى امل�صروع اإجراء الأبحاث امليدانية وجهود جمع املعلومات، ول �صيما يف البلدان واملناطق املت�صررة. 
والقانون  ال�صيا�صية  والعلوم  الأمنية  الدرا�صات  وا�صعة يف  يتمتع بخربة  امل�صروع طاقم عمل دويل  وي�صم 
الباحثني  من  عاملية  �صبكة  مع  ويتعاون  اجلرمية،  وعلم  الجتماع  وعلم  التنموية  والدرا�صات  والقت�صاد 

واملوؤ�ص�صات ال�صريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من خم�صني بلدا.

م�صح الأ�صلحة ال�صغرية
املعهد العايل للدرا�صات الدولية والتنموية

Small Arms Survey

Graduate Institute of International and Development Studies

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

هاتف:  5777 908 22 41+
الفاك�ش: 2738 732 22 41+

sas@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
www.smallarmssurvey.org :املوقع الإلكرتوين
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)HSBA( م�شروع التقييم الأ�ش��شي لالأمن الب�شري

انطلق م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صوان يف عام 2005، ويديره م�صروع 
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية الذي يعترب م�صروع بحثي م�صتقل تابع للمعهد العايل للدرا�صات الدولية والتنموية. 
  )UNMIS( ال�صودان  يف  املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية  احلكومة  مع  بالتعاون  امل�صروع  هذا  تطوير  مت  وقد 
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي )UNDP( بالإ�صافة اإىل �صركاء من املنظمات غري احلكومية. ويقوم هذا 
امل�صروع من خلل اإ�صدار اأبحاث مو�صوعية واآنية وتوزيعها بدعم مبادرات احلد من العنف وي�صمل برامج 
نزع ال�صلح والت�صريح واإعادة الإدماج واخلطط التحفيزية جلمع الأ�صلحة املدنية واإ�صلح القطاع الأمني 
للأمن  الأ�صا�صي  التقييم  م�صروع  ويقدم  ال�صودان.  اأنحاء  يف  الت�صلح  على  لل�صيطرة  املوجهة  والتدخلت 

الب�صري )HSBA( اأي�صًا اإر�صادات بخ�صو�ش ال�صيا�صات املتبعة ملواجهة حالة انعدام الأمن.
�صممت اأوراق عمل م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري )HSBA( لتقدم حتليلت معمقة حول الق�صايا 
املتعلقة بالأمن يف ال�صودان وعلى طول �صريطها احلدودي. كما ي�صدر امل�صروع تقارير موجزة اأق�صر تلقي 
ال�صوء على معلومات اأ�صا�صية ب�صورة دورية و�صل�صة. وتتوافر كلتا ال�صل�صلتني باللغتني الإنكليزية والعربية 

 .www.smallarmssurvey.org/sudan على املوقع الإلكرتوين
يتلقى م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري )HSBA( يف ال�صودان وجنوب ال�صودان دعما ماليا مبا�صرا 
من وزارة اخلارجية الأمريكية ووزارة ال�صوؤون اخلارجية الدمناركية ووزارة اخلارجية الرنويجية، وكذلك 
والأمن  ال�صلم  اأي�صا من �صندوق  ال�صابق  الدعم يف  امل�صروع على  لل�صلم. وقد ح�صل  الأمريكي  املعهد 
والتجمع  الهولندية  اخلارجية  ووزارة  بكندا  الدولية  والتجارة  اخلارجية  ال�صوؤون  لإدارة  التابع  العامليني 
الدمناركية  املتحدة، ف�صل عن املجموعة  اململكة  التابع حلكومة  الدولية  ال�صراعات  ن�صوب  املعني مبنع 
لإزالة الألغام واملعهد الدميقراطي الوطني. كما يح�صل م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية على دعم اإ�صايف 
الب�صري  للأمن  الأ�صا�صي  التقييم  م�صروع  تنفيذ  بالإمكان  كان  ملا  لوله  الذي  الدعم  �صوي�صرا، ذلك  من 

)HSBA( ب�صورة فعالة. للمزيد من املعلومات، يرجى الت�صال بـ

)HSBA( يودي  ليما / من�صق م�صروع التقييم الأ�صا�صي للأمن الب�صري
Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies

47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland

yodit.lemma@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
www.smallarmssurveysudan.org :املوقع الإلكرتوين
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