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1. المقدمة واالستنتاجات الرئيسية 

اإنهاء النزاعات الداخلية يف  اإلى   2011 مل يوؤدي ��شتقالل جنوب �ل�شود�ن عن �ل�شود�ن يف متوز/ يوليو 
�ل�شود�ن. فبحلول �لوقت �لذي �شار فيه جنوب �ل�شود�ن م�شتقاًل، كانت �خلرطوم يف قتال مع �ملتمردين 
يف د�رفور د�م ملا يزيد عن عقد من �لزمان، وقبيل ��شتقالل جنوب �ل�شود�ن وبعده باأ�شهر قليلة، �ندلعت 
حرب جديدة يف جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويف 11 ت�صرين الثاين/نوفمرب من عام 2011، �تفقت �أقوى 
الثورية  النيل الأزرق، على ت�صكيل اجلبهة  اأربع جمموعات من املتمردين، من دارفور وجنوب كردفان/ 
ملتزمة  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  �شكلت  �لتي  �مل�شلحة  �ملعار�شة  جمموعات  �شارت  وبهذ�  �ل�شود�نية. 
بتحقيق هدف م�شرتك هو �الإطاحة بالرئي�س عمر �لب�شري وت�شكيل ما يعتربونه �شود�ن �أكرث م�شاو�ة. وعلى 
�لف�شائل  �ملتمردين تتحول وتنق�شم، و�شاحب ذلك عودة بع�س  �ل�شود�ين، ظلت جمموعات  �لتاريخ  مر 
وخميفا  جديد�  �إحتمااًل  كان  �ملتمردين  من  قوية  جمموعات  ي�شم  حتالف  فاإن  وعليه  �حلكومة.  ل�شف 

للب�شري وحزبه �ملوؤمتر �لوطني �حلاكم. 
ولقد خا�ش املتمردون معارك يف دارفور وجنوب كردفان يف العامني 2012 و 2013 ت�شمنت تن�شيقا 
بني بع�ش، ولي�ش كل، جمموعات اجلبهة الثورية ال�صودانية. وبعد ذلك يف ني�صان / اأبريل من عام 2013، 
رو�به  �أم  على  �ملفاجئ  �لهجوم  يف  وذلك  �الأولى،  للمرة  �شويًا  للجبهة  �ملكونة  �الأربع  �ملجموعات  قاتلت 
مقدرتهم  على  بذلك  مربهنني  �شهر،  ملدة  �أبكر�شولة  على  �ل�شيطرة  من  �ملتمردون  ومتكن  واأبكر�صولة.1 
"اإعادة  �لرغبة يف  �شيا�شية عميقة، مبا يف ذلك  �أهد�فا  �أي�شا  لديها  �لثورية  �أن �جلبهة  �لع�شكرية، غري 
هيكلة الدولة ال�صودانية". ومبا �أنه من غري �ملرجح �أن تكون قادرة على هزمية جي�س �لب�شري، فهي بحاجة 
�إلى ت�شكيل حتالف مع �ملعار�شة غري �مل�شلحة لتحقيق هذ� �لهدف. وعليه فاإن �لروؤية و�لقدر�ت �ل�شيا�شية 

للجبهة الثورية ال�صودانية تكاد تكون على القدر نف�صه من اأهمية براعتها يف ميدان القتال. 
تهدف هذه �لورقة �إلى تقييم �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية، وحمالتها �لع�شكرية �الأ�شا�شية ومعتقد�تها 
اجلديد.  للتحالف  املتمردين  ت�صكيل  على  املرتتبة  واملحلية  الدولية  والتبعات  اجلوهرية،  ال�صيا�صية 
ودبلوما�شيني،  �لوطني،  �ملوؤمتر  حزب  من  وم�شوؤويل  �جلبهة،  قادة  مع  مقابالت  �إلى  �لورقة  وت�شتند 
مت  كما   .2013 �لعام  يف  ولندن  و�خلرطوم  وكمباال  جوبا  يف  �ملقابالت  تلك  و�أجريت  �أمنية.  وم�شادر 
اإجراء مقابالت للمتابعة مع ال�صخ�صيات الرئي�صية يف اجلبهة الثورية ال�صودانية يف بداية عام 2014، 
وذلك بعد تفجر العنف امل�صلح وا�صع النطاق يف جنوب ال�صودان يف �صهر كانون الأول/ دي�صمرب من العام 
�لورقة ال حتاول تقدمي �شورة  فاإن  �ل�شيا�شية و�ال�شرت�تيجية،  �لتطور�ت  2013. ونظر� لرتكيزها على 
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حمققة ملخزون �جلبهة من �الأ�شلحة وم�شادر ت�شلحها، على �أن هذ� �جلانب من �لنز�ع قد متت تغطيته 
يف من�شور�ت �شدرت موؤخر� عن م�شروع �لتقييم �الأ�شا�شي لالأمن �لب�شري يف �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن 
 .)HSBA( )Gramizzi, 2013, Granmizzi and Tubiana, 2013, Leff and LeBrun, 2014(

ت�صمل ال�صتنتاجات الرئي�صية ما يلي: 

• ت�صكيل اجلبهة الثورية ال�صودانية كان اإجنازا كبريا بالن�صبة للمتمردين حيث يعترب نقطة حتول معاك�ش 	
للنمط �لتاريخي الإن�شقاق حركات �لتمرد يف �ل�شود�ن ولكن عدم قدرة �ملجموعات �ملتمردة يف د�رفور 
�إلى  �أدى  �لذي-  �ل�شيء  بينها  فيما  و�لتناف�س  �لتوتر�ت  موؤ�شر� على  يعترب  للجبهة-  قائد  على �ختيار 

خ�شارتهم للمن�شب �لرئي�شي وهو رئا�شة �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية. 
• �لقو�ت �مل�شرتكة للجبهة �لثورية �ل�شود�نية، و�لتي ت�شم قو�ت ومركبات من �ملجموعات �الأربع �لرئي�شية 	

حتت قيادة عميد من �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال، رمبا تكون ذ�ت طبيعة ظرفية �أكرث 
منه دائمة. 

• �لغارة �لتي �شنت على �أم رو�بة نحو و�شط �ل�شود�ن ذ�ت مغزى على �مل�شتوى �لرمزي. وقدرة �لتحالف 	
على �الإبقاء على �شيطرته على �أبكر�شولة ملدة �شهر، على �لرغم من عدة حماوالت من جانب �لقو�ت 
�مل�شلحة �ل�شود�نية ال�شتعادتها، �أثبتت �أن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية تعترب قوة ع�شكرية فاعلة وتهديد� 
حقيقيا للحكومة. ولكن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية لي�س لها، فيما يبدو، �لقدرة على �الإطاحة باحلكومة 

بالو�صائل الع�صكرية. 
• كما �أن �لغارة على �أبكر�شولة ك�شفت �لنز�عات د�خل �لتحالف، وخا�شة بني �لتكتيكات �لع�شكرية �لتي 	

يعتمدها املقاتلون يف دارفور يف تنفيذ �صربات �صريعة والن�صحاب بعدها وتلك التي تعتمدها احلركة 
تتغلب  ومل  عليها.  و�ل�شيطرة  �الأر��شي  �نتز�ع  على  �لرتكيز  يف  �ل�شمال   - �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية 
�لتي  �ل�شنة  �لقيام بهجمات م�شرتكة كبرية يف  �جلبهة على هذه �الختالفات ب�شكل كامل ومل حتاول 

تلت �لغارة على �أبكر�شولة.
• �ل�شر�ع يف 	 د�رفور يف  �ملقاتلة يف  للمجموعات  �ملتز�يد  و�النخر�ط  �ل�شود�نية  �لثورية  ت�شكيل �جلبهة 

ونتيجة لذلك، ركزت �حلكومة  �إلى جنوب كردفان.  �لتمرد  ثقل  نقل مركز  �إلى  �أدى  جنوب كردفان، 
يف  جماعي  طابع  ذو  العبًا  ت�شبح  مل  �ل�شود�نية  �لثورية  و�جلبهة  �ملنطقة.  تلك  على  �لع�شكري  ردها 

�صراعي دارفور اأو النيل الأزرق. 
• �خلالفات �ل�شيا�شية و�لدينية تهدد �لتما�شك �لد�خلي للجبهة �لثورية �ل�شود�نية. وعلى وجه �لتحديد 	

فاإن حركة �لعدل و�مل�شاو�ة، ذ�ت �خللفية �الإ�شالمية، ال تز�ل ال حتظي بثقة جمموعات �ملتمردة �لثالثة 
ذ�ت �لطابع �الأكرث علمانية. كما �أن هناك خالفات �شخ�شية فيما بني قادة �جلبهة. 

• �ل�شود�ن 	 هيكلة  و�إعادة  باحلكومة  لالإطاحة  �لهادفة  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  ��شرت�تيجية  تتطلب 
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ت�شكيل حتالف مل يكتمل بعد مع �ملعار�شة غري �مل�شلحة. وعلى �لرغم من �ملحادثات يف كمباال وميثاق 
�ملعار�شة  قادة  من  �لعديد  فاإن  �الأمة،  حزب  مع  توقيعه  جرى  �لذي  باري�س  و�إعالن  �جلديد،  �لفجر 
ي�شعرون بالتوتر حيال توقيع �تفاقية مع جماعة متمردة وت�شاورهم �شكوك، من بني م�شائل �أخرى، حول 
موقف �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية من �لعالقة بني �لدولة و�لدين، و�لقوى �الإقليمية، ودور �جلي�س. وهم 

�أي�شا عر�شة ل�شغط �شديد من �حلكومة كي ال يوقعو� على �إتفاق مع �ملتمردين. 
• لقد �أثرت هو�ج�س حزب �ملوؤمتر �لوطني حول دعم يتلقاه �ملتمردين من جنوب �ل�شود�ن ويوغند� على 	

2012-2013 واحلرب  �لنفط خالل عامي  �شريان  �إيقاف  �أ�شهم يف  عالقة �خلرطوم مع جوبا، مما 
واأثناء  ال�صودان.  وجنوب  ال�صودان  بني  احلدود  على   2012 /اأبريل  ني�صان  يف  جرت  التي  الق�صرية 
هذ� �لنز�ع لعبت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال وحركة �لعدل و�مل�شاو�ة �أدو�ر� رئي�شية يف 
اإ�صتيالء جنوب ال�صودان على حقول النفط يف هجليج. وت�صتمر ال�صكوك على الرغم من التح�صن الذي 

تبع ذلك يف �لعالقات بني جوبا و�خلرطوم. 
• من غري �ملرجح �أن تو�فق �خلرطوم على �إ�شر�ر �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية على �إجر�ء مفاو�شات ذ�ت 	

طابع قومي ت�شم كافة �الأطر�ف – بدال من نقا�شات منف�شلة ذ�ت طابع حملي حول د�رفور وجنوب 
و�ملعار�شة  �الأفريقي  و�الحتاد  �لغربية  �لدول  �الأزرق كما ت�شر �خلرطوم- دون دعم  �لنيل  كردفان/ 

ال�صودانية غري امل�صلحة – ومعظم مل يدعم موقف �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية حول هذه �مل�شاألة. 
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2. خلفية تاريخية

ظل �ل�شود�ن يف حالة حرب طو�ل جل تاريخه �حلديث. وحتى قبل �ال�شتقالل عن �حلكم �الإجنليزي – 
بني  �الأولى  �الأهلية  ود�مت �حلرب  �ندلع.  قد  �ل�شود�ن  �ل�شر�ع يف جنوب  كان   ،1956 عام  امل�صري يف 
ال�صمال واجلنوب حتى عام 1972 حني ��شتهلت �تفاقية �أدي�س �أبابا حقبة �شالم م�شطرب د�مت الأكرث من 
عقد من �لزمان. ومع ذلك، قام �أع�شاء من�شقون من �جلي�س يف جنوب �ل�شود�ن يف عام 1983 بت�صكيل 
ان�صم  ما  و�صرعان  احلكومة.  �صد  م�صلحة  معار�صة  وبداأوا  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  احلركة  اجلي�ش/ 

�إليهم �أنا�س من �ل�شمال خمتلفني �إثنيًا من جنوب كردفان و�لنيل �الأزرق. 
وبينما �أنهت �تفاقية �ل�شالم �ل�شامل �لتي مت �لتو�شل �إليها عام 2005 �حلرب �الأهلية �الأطول يف تاريخ 
افريقيا ومهدت الطريق اأمام ا�صتقالل جنوب ال�صودان يف نهاية الأمر، فاإن جنوب كردفان والنيل الأزرق 
لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  يف  �شابقني  �شماليني  �أع�شاء  نظر  وجهة  وبح�شب  �ل�شود�ن.  من  جزء�  بقيت 
�ل�شود�ن يف هاتني �لواليتني، فاإن �إتفاقية �ل�شالم �ل�شامل قد ف�شلت يف �لتعاطي مع مظاملهم. و"امل�صورة 
�لنيل  والية  ��شتكمالها يف  يتم  ولكن مل  بد�أت  �ل�شامل-  �ل�شالم  �إتفاقية  ال�صعبية" -�ملن�شو�س عليها يف 
�الأزرق، ومل تبد�أ مطلقًا يف والية جنوب كردفان. ويف عام 2011 �إندلعت �ل�شر�عات من جديد يف واليتي 

 .)Gramizzi, 2013; Gramizzi and Tubian, 2013( جنوب كردفان والنيل الأزرق
وكل من التمرد يف دارفور وعمليات احلكومة وا�صعة النطاق ملحاربة التمرد كانا اآخذين يف احلدوث 
و�حلكومة  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  بني  �ملفاو�شات  كانت  ما  �أثناء  يف  وذلك   ،2003 العام  يف 
ولقد منعت جمموعات  بحما�شة.  �إنطلقت  قد  �ل�شامل-  �ل�شالم  �تفاقية  �إلى  �شتف�شي  �لتي   - �ل�شود�نية 
د�رفور �ملتمردة من �الإ�شرت�ك يف �ملفاو�شات، مما ت�شبب يف خيبة رجاءهم. وخالل �لعقد �لذي تلى ذلك، 
تطور �ل�شر�ع ب�شكل كبري و�شاحب ذلك �نق�شام �ملجموعات �ملتمردة �إلى ف�شائل وعودة بع�شها �إلى �شف 
�لعامل.  �إن�شانية على م�شتوى  �أزمة  �أكرب  باإعتباره  �لو�شع يف د�رفور  �إلى  بعينه، نظر  �حلكومة. ويف وقت 
وحتى يف عام 2013، كان هناك ما يزيد عن مليوين نازح يف املنطقة )UN OCHA, 2014b(. ومل توقع 
�ملجموعات �لرئي�شية من �ملتمردين �تفاقيتي �شالم – �تفاقية د�رفور لل�شالم عام 2006 ووثيقة الدوحة 

لل�صالم يف دارفور عام 2011. 
يف  نامية  غري  مناطق  من  جاءو�  �ملتمردين  �أن  هو  كان  �ل�شر�عات  هذه  كل  بني  �مل�شرتك  �لقا�شم 
"اإفريقية" مهم�صة �صيا�صيا  �أطر�ف �ل�شود�ن. ويف �لعديد من �حلاالت، فاإن �ملتمردون كانو� جمموعات 
و�قت�شاديا. ولقد ظلت �ل�شلطة منذ بد�يات �لدولة �ل�شود�نية متمركزة يف �أيدي جمموعات "عربية" )يف 
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�لو�قع يف �أغلب �الأحيان �آفرو- عربية(، وبالتحديد �أوالد �لبحر، وهم جمموعات �إثنية من �ملناطق �لو�قعة 
على �إمتد�د و�دي �لنيل �إلى �ل�شمال من �لعا�شمة �خلرطوم. وقد ظل لل�شايقية، و�جلعيلني و�لدناقلة دور 
طاغي يف �ل�شيا�شة و�القت�شاد يف �ل�شود�ن منذ حقبة �حلكم �لثنائي �الإجنليزي- �مل�شري. ويف �لغالب 
ظلت �ملجموعات غري �لعربية، �ملتو�جدة ب�شكل رئي�شي يف �أطر�ف �ل�شود�ن، ت�شعر بالتمييز �شدها. و�أدى 
�لتهمي�س �لثقايف، من خالل حمالت �لتعريب و�الأ�شلمة من جانب، و�ملناف�شة �ملتز�يدة على �ملو�رد، �لتي 
ومبرور  بالتمييز.  �ل�شعور  هذ�  تفاقم  �إلى  �الأحيان،  �أغلب  يف  �لعربية  غري  �ملجموعات  منها  تعاين  ظلت 
حمل  �إلى  تقودهم  �أخذت  �لتنمية،  و�نعد�م  �القت�شادي  �لتهمي�س  جانب  �إلى  �لعو�مل،  هذه  فاإن  �لزمن، 

�ل�شالح �شد �لدولة. ومل يوؤدي �إنف�شال جنوب �ل�شود�ن �إلى تغيري هذه �لديناميكية. 
�أحد مالمح حركات �لتمرد �لعديدة �شد �خلرطوم كان هو �لطبيعة �ملنق�شمة للقو�ت �ملعادية للحكومة. 
هذ� وقد �نق�شم متمردو جنوب �ل�شود�ن يف �حلرب �الأولى بني �ل�شمال و�جلنوب �إلى ف�شائل. ولقد حت�شن 
قو�ت جنوب  قيادة ع�شكرية موحدة �شمت معظم  ت�شكيل  موقفهم كثري� عندما متكن جوزيف القو من 
�لذين  فاإن عدد  �لبع�س،  وح�شب   .)Johnson, 2003( ل�شلطة �جلي�س  �ل�شيا�شيني  و�أخ�شعت  �ل�شود�ن 
قتلو� خالل �حلرب �الأهلية �لثانية بني �ل�شمال و�جلنوب من جر�ء �لقتال �لد�خلي ما بني جمموعات جنوب 
�ل�شود�ن قد كان �أكرث ممن قتلو� يف �ملو�جهات مع �لقو�ت �لتابعة لل�شمال )Akol, 2011(. فقد اأف�صى 
انق�صام اجلي�ش/ احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان يف عام 1991 �إلى �إقتتال ما بني �ملتمردين. وعالوة 
على �خلالفات �لنا�شئة من �لطموحات �ل�شخ�شية و�لتوتر�ت �الإثنية، كان هناك خالفات �أيدولوجية حول 
ما �إذ� كان على �ملتمردين �ل�شعي لتاأ�شي�س دولة م�شتقلة �أم �ل�شعي للح�شول على قدر �أكرب من �حلكم 
�لذ�تي �شمن نظام �حتادي وفق �شياق جديد. وعلى �لرغم من قيام بع�س �حلركات بت�شكيل �جلبهة 
)فقط(  نظريا  �ندماجا  "املقاتلني" كان  �ندماج  �أن  �إال  �لبالد،  �شرقي  يف  �لقتال  خالل  �ل�شرقية 
املتمردة يف  املجموعات  وبلغ عدد  انق�صاما  اأكرث  كانوا  فقد  دارفور  املتمردين يف  اأما   .)ICG, 2013a(

دارفور يف ذات مرة ما يزيد عن اأربعني جمموعة )Tanner and Tubiana, 2007(. وانعدام الوحدة 
بني حركات �لتمرد �ملختلفة �أ�شعف قوة �ملتمردين �ل�شود�نيني كافة. 

وتقدم �الأق�شام �لتالية �ملزيد من �لتفا�شيل حول �خللفية �لتاريخية لل�شر�عات يف د�رفور ويف �ملنطقتني.

دارفور 
فاإن  �لو�قع  يف  �إمنا   ،2003 عام  بد�ية  يف  �ندلعت  �أنها  دارفور2  يف  الأهلية  احلرب  عن  ال�صائع  الفهم 
حترير  جي�ش  اأعلن  ولقد  �شغري.3  نطاق  على  ذلك  قبل  تقاتل  كانت  �ملتمردين  جمموعات  من  �لعديد 
وامل�صاواة. ومعظم  العدل  بعد �صهر واحد حركة  وتبعه   ،2003 �ل�شود�ن عن وجوده يف �شباط/ فرب�ير 
�لعربية  �ملجموعات  باأن  �شعرو�  �لذين  و�مل�شاليت،  و�لزغاوة  �لفور  جمموعات  من  جاءو�  �أع�شاوؤهما 
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�ملحلية وحكومة �خلرطوم تتاآمر �شدهم. و�لتفتت �أنظار �لعامل ب�شكل حقيقي للمرة �الأولى �إلى �لقتال 
�لعدل  وحركة  �ل�شود�ن  حترير  جي�س  من  م�شرتكة  جمموعة  هاجمت  عندما  د�رفور  يف  �ملت�شاعد 
قائد  و�أ�شر  �شبع طائر�ت  بتدمري  وقامت   ،2003 عام  اأبريل  ني�صان/  �صهر  الفا�صر يف  وامل�صاواة مطار 
�ملتمردين مل يدم طويال. فقد  )Flint and de Waal, 2008(. لكن متا�شك  ال�صوداين  �صالح اجلو 
حترير  جي�س  �أكربها  كان  متعددة،  ف�شائل  �إلى  ق�شري  بوقت  ذلك  بعد  �ل�شود�ن  حترير  جي�س  �نق�شم 
حترير  وجي�س  �لفور،  من  حمامي  وهو  نور،  حممد  �لو�حد  عبد  قيادة  حتت  �لو�حد،  عبد   - �ل�شود�ن 
مناوي  قام  ولقد  �لزغاوة.  من  �شابق  تاجر  مناوي،  �أركو  مني  قيادة  حتت  مناوي،  مني   - �ل�شود�ن 
الواحد  عبد  ال�صودان-  حترير  جي�ش  من  كل  اأن  غري   ،2006 عام  د�رفور  �شالم  �تفاق  على  بالتوقيع 
وحركة �لعدل و�مل�شاو�ة مل يفعال ذلك. وبحلول ذلك �لوقت، كانت �حلرب �الأهلية يف د�رفور قد �أدت 

�إلى مقتل ع�شر�ت، ورمبا مئات، �الآالف، على �لرغم من �خلالف حول �أعد�د �ل�شحايا.4
غري  فرتة  وبعد  و�حلكومة،  �الأخرى  �ملتمردين  جمموعات  بني  �لقتال  يوقف  مل  د�رفور  �شالم  �تفاق 
دي�شمرب  �الأول/  كانون  �شهر  �ملتمردين يف  �إلى �شفوف  مناوي  مني  عاد  ق�شاها يف �خلرطوم،  جمدية 
�ملجموعات  �إقتتال  ذلك  و�شمل  كبري،  ب�شكل  د�رفور  يف  �ل�شر�ع  تطور  �ل�شنو�ت  ومبرور   .2010 عام 
العربية فيما بينها، بل و�صد احلكومة حتى، واملجموعات الأفريقية الأ�صغر الداعمة للقوات احلكومية 
�أن  �إال  �ل�شيا�شية.  �الإجر�مية غري  �الأعمال  �أي�شًا  تز�يدت  كما   .)Gramizzi and Tubiana, 2012(

�خلطر �لرئي�شي على �حلكومة ظل هو حركات �لتمرد، وبالتحديد حركة �لعدل و�مل�شاو�ة �لتي قامت يف 
ال�صرق من  اإجتاه  التي تقع يف  اأمدرمان  اأيار/ مايو عام 2008 بغارة جريئة لكن غري ناجحة على  �صهر 
د�رفور. وقد �أدت تدخالت دولية، مبا يف ذلك �أثيوبيا وليبيا و�لواليات �ملتحدة، ف�شاًل عن جهات فاعلة 
�أخرى �إقليمية ودولية، �إلى �قناع �ملجموعات �ملتمردة �ل�شغرية باالندماج، لت�شكل حركة �لتحرير و�لعد�لة، 
 .2011 يوليو  متوز/   14 بتاريخ  د�فور  ل�شالم  �لدوحة  وثيقة  على  �ل�شي�شي،  �لتجاين  قائدها،  وقع  �لتي 
�الإقليمية.  د�رفور  ل�شلطة  رئي�شا  �ل�شي�شي  و�أ�شبح  و�لرثوة،  �ل�شلطة  لتقا�شم  �أحكاما  �التفاقية  وت�شمنت 
ال�صدع داخل  بعمله،5 وازداد  للقيام  التي يحتاجها  اإ�صتالمه لالأموال  ا�صتكى من عدم  ولكن �صرعان ما 
 .)Gramizzi and Tubiana, 2012, p. 15( حركة �لتحرير و�لعد�لة �ملوجود �أ�شاًل قبل توقيع �التفاق
�ل�شالم  جلب  �إلى  قبلها،  د�رفور  �شالم  �تفاقية  كما  د�رفور،  يف  لل�شالم  �لدوحة  وثيقة  توؤدي  مل 
�إلى د�رفور، ويرجع �ل�شبب يف ذلك �إلى حد كبري �إلى عدم توقيعها من قبل �ملجموعات �لكربى 
عبد  ال�صودان-  حترير  وجي�ش  وامل�صاواة،  العدل  حركة  احلالة  هذه  يف  وهي   – املتمردين  من 
 .)Gramizzi and Turiana, 2012; ICG, 2014( الواحد، وجي�ش حترير ال�صودان- مني مناوي
�أن  مع  جديدة،  منطقة  على  و�ل�شيطرة  �ال�شتيالء  على  قادرة  وغري  منق�شمة  �حلركات  هذه  بقيت  لكن 
�أمنيا  تهديد�  متثل  ظلت  �حلكومية  �لقو�ت  على  �لع�شابات  حرب  طر�ز  على  هجمات  �شن  على  قدرتها 

خطريا. 
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جنوب كردفان والنيل األزرق 
�الأزرق، ومعظمهم  و�لنيل  �ل�شكان من منطقة جنوب كردفان  �آالف  �إن�شم  �لثانية  �الأهلية  خالل �حلرب 
�أفارقة من جبال �لنوبة وجنوب �لنيل �الأزرق، �إلى �جلي�س/ �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن. ولقد نال 
�لنوبة بالذ�ت �حرت�مًا باإعتبارهم من �أ�شر�س مقاتلي �جلي�س �ل�شعبي، هذ� وقد عانت مناطقهم من قتال 
هو �الأعنف خالل �حلرب. ومبوجب �تفاقية �ل�شالم �ل�شامل، ح�شل �جلي�س/ �حلركة �ل�شعبية يف جنوب 
كردفان و�لنيل �الأزرق على ح�شة من �ل�شلطة �ل�شيا�شية، مبا يف ذلك كاأع�شاء يف �لربملان ومنا�شب يف 
�ل�شلطة �لتنفيذية للواليتني. وبحلول وقت �إجر�ء ��شتفتاء جنوب �ل�شود�ن يف �شهر كانون �لثاين/ يناير عام 
2011، كان عبد �لعزيز �حللو، نائب و�يل والية جنوب كردفان �ملعني من قبل �حلركة �ل�شعبية لتحرير 
�ل�شود�ن، قد �أ�ش�س عالقة عمل مثمرة ن�شبيا مع �أحمد هارون �لو�يل �ملعني من قبل حزب �ملوؤمتر �لوطني 
التابع  عقار  مالك  ظل  الأزرق،  النيل  ويف   .)Gramizzi and Tubiana, 2013; ICG, 2013b(

للحركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن يتولى من�شب و�يل �لوالية منذ تعيينه يف �لعام 2007. ويف فرتة 
الحقة فاز باملن�شب يف �النتخابات �لعامة �لتي �أجريت عام 2010. وبينما وجد بع�س �ملر�قبني �أن 
�النتخابات كانت مزورة ب�شكل كبري، فاإن �آخرون وجدو� �أنها قد عك�شت بقدر كبري �إر�دة �الأهايل 

 .)Young, 2012; Gramizzi, 2013; ICG, 2013c(

�مل�شورة  �إلى عقد  �لتي تدعو  �ل�شامل  �ل�شالم  �تفاقية  �أحكام  فاإن  �النتخابات  �أنه، عند حلول وقت  �إال 
�مل�شورة قيام  �الأزرق مل تكتمل بعد. وكان �لهدف من تلك  �ل�شعبية حول م�شتقبل جنوب كردفان و�لنيل 
بها منطقتهم، مبا يف ذلك  �أن تد�ر  �لتي يجب  �لكيفية  �آر�ئهم حول  باإعطاء  �لواليات  تلك  �ملو�طنني يف 
�آر�ئهم حول �لعالقة مع �خلرطوم، ولكن دون �أن يكن هناك ت�شويت حول ما �إذ� كان على �لواليتني �لبقاء 
جزءا من ال�صودان، وهو ما حققته احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان بالن�صبة للجنوب. وبداأت امل�صاورات 
�ل�شعبية يف �لنيل �الأزرق، لكن مل يتم �إنهاوؤها مطلقا. وقام كل من حزب �ملوؤمتر �لوطني و�حلركة �ل�شعبية 
لتحرير �ل�شود�ن بالتالعب بجل�شات �الإ�شتماع ولقد ��شهمت يف تعميق �ل�شقاق بدال من تخطيه.6 وبحلول 
نهاية العام 2010، فاإن جل�شات �إ�شتماع �مل�شورة يف جنوب كردفان مل تكن قد بد�أت، ويعود ذلك جزئيًا �إلى 

�أن �نتخابات �لوالية قد تاأجلت. 
خمتلفة  تقدير�ت  وهناك  �أكرب.  قلقا  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبي  �جلي�س  يف  �لنوبة  �جلنود  و�شع  و�أحدث 
حول عدد �لرجال من جنوب كردفان �لذين كانو� �شمن �شفوف �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن، على 
�أكرث من �شعف ذلك  �أن عددهم  10،000 بينما توقع �لبع�س  �أن عددهم ال يقل عن  �أن �الأغلبية توقعت 
وقد رف�س  �الأزرق.  �لنيل  يبلغ عدد مقاتلي �حلركة من  وباملثل   .)Gramizzi and Tubiana, 2013(

�مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �ل�شماليني  �ل�شابقني  �ملتمردين  هوؤالء  دمج  �إعادة  �لب�شري  عمر  �ل�شود�ين  �لرئي�س 
�ل�شود�نية. فقد �أر�د �أن ين�شحبو� جميعا �إلى جنوب �ل�شود�ن قبل ��شتقالله �أو �أن ينزع �شالحهم �إذ� ما 
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�أر�دو� �لبقاء يف �ل�شود�ن. ورف�شت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن هذ� �لرتتيب خوفا من تبعات ت�شليم 
�أع�شائها الأ�شلحتهم. و�أ�شرت على �أن موقعهم هو �شمايل �حلدود. 

�لقو�ت  من  �لعابدين  زين  �لرحيم  عبد  ع�شمت  ركن  �أول  �لفريق  �أمر   ،2011 مايو  اأيار/   23 وبتاريخ 
�مل�شلحة �ل�شود�نية كافة وحد�ت �جلي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن باالن�شحاب جنوب خط �حلدود قبل 1 
كانون الأول/ يناير 1956 �إلى حيث �شوف ي�شبح عما قريب دولة جنوب �ل�شود�ن �جلديدة. كما �أعلنت 
الر�صالة التي بعث بها اأن تكليف الوحدات امل�صرتكة املدجمة، اأي الوحدات امل�صرتكة ما بني وحدات القوات 
�ل�شامل  �ل�شالم  �إتفاقية  مبوجب  تاأ�ش�شت  و�لتي  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبي  و�جلي�س  �ل�شود�نية  �مل�شلحة 
للفرتة �النتقالية �لبالغة �شت �شنو�ت، �شتنتهي �شالحيته يف نهاية �أيار/ مايو. ويف ذلك �حلني كان �ملكون 
�ل�شمايل من �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن قد �نف�شل عن �جل�شم �لرئي�شي يف جنوب �ل�شود�ن، على 
�لرغم من بقاء ��شمه �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال. وقد رف�س �شحب جميع قو�ته �إلى جنوب 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �أع�شاء  يونيو كانت هناك مناو�شات بني  5 حزير�ن/  وبتاريخ  �أو نزع �شالحها.  �حلدود 
ال�صودانية واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- ال�صمال امللحقني بالوحدات امل�صرتكة املدجمة يف اأم دورين 
وتلودي )Gramizzi and Tubiana, 2013(. وبتاريخ 6 حزير�ن/ يونيو �ندلعت معارك و��شعة �لنطاق 

يف كادقلي، عا�شمة جنوب كردفان. وبد�أت �حلرب. 
�أن  �إال  كادقلي.  �الن�شحاب من  على  �ل�شمال  �ل�شود�ن-  لتحرير  �ل�شعبية  �أجربت �حلركة  ما  و�شرعان 
�ملتمردون، بقيادة عبد �لعزيز �حللو، متكنو� من �ال�شتيالء على مناطق و��شعة من و�شط جبال �لنوبة، 
�لغربية من �لوالية يف نو�حي قولو، يف  �ل�شمالية  �إلى جانب جيوب يف �ملنطقة  يف حميط كاود� وهيبان، 
�ملنطقة �ل�شمالية �ل�شرقية يف نو�حي ر�شاد، ويف �ملنطقة �جلنوبية �ل�شرقية يف نو�حي �للريي. ومل تتمكن 
�ل�شعبية  �حلركة  جنود  �خر�ج  من  �ل�شود�نية  �مل�شلحة  �لقو�ت  بها  قامت  �يل  �ملتتالية  �لق�شف  حمالت 
لتحرير �ل�شود�ن- �ل�شمال من �ملرتفعات �لتي متركزو� فيها. وجرى �لتوقيع على وقف �لعد�ئية �الأعمال 

بتاريخ 28 متوز/ يوليو 2011، بعد �أقل من �شهرين من �حلرب. �إال �أنه مل يدخل مطلقا حيز �لتنفيذ. 
ويف �لبدء متكن مالك عقار، �لقائد �لعام للحركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال وو�يل �لنيل �الأزرق، 
من �بقاء �لنيل �الأزرق خارج �لقتال. وو�جهت �ملنطقة �لعديد من �مل�شاكل، �شاأنها �شاأن جنوب كردفان، 
مبا يف ذلك عملية �مل�شورة �ل�شعبية غري �ملكتملة، و�لتمييز �شد �ملجموعات غري �لعربية، و�لنز�عات على 
�الأر��شي، وتدين م�شتوى �لتنمية. ولقد كانت �خلرطوم �أي�شًا قلقة حول �لعدد �لكبري من جنود �حلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال املوجودين يف الولية والآخرين املتمركزين ما وراء احلدود يف اأعايل 
النيل يف جنوب ال�صودان. كما اأن تن�صل احلكومة من اتفاق 28 متوز/ يوليو قد �أو�شح �أنها تعتزم �لتعامل 
�صبتمرب  اأيلول/   1 وبتاريخ  �لنز�عات  وت�شاعدت  بالقوة.  �شمال  �ل�شود�ن-  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  مع 
�أعلنت �ملو�جهات �لتي جرت يف �لدمازين عا�شمة �لوالية بد�ية �شر�ع جديد. ومتاما كما حدث يف جنوب 
�شريع.  ب�شكل  �لوالية  �ل�شمال خارج عا�شمة  �ل�شود�ن-  لتحرير  �ل�شعبية  قو�ت �حلركة  كردفان، مت دفع 
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وبعد �شهرين من ذلك، �ن�شحب �ملتمردون من �لكرمك �لبلدة �لكبرية �ملتبقية حتت �شيطرتهم. ومتكن 
جنود احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال من اإبقاء �صيطرتهم على اجلزء اجلنوبي من النيل الأزرق 

فح�شب، حمتفظني بخطوط �الإمد�د عرب �حلدود مع جنوب �ل�شود�ن مفتوحة. 
اأجربت ال�صتباكات يف جنوب كردفان والنيل الأزرق ما يقرب من ربع مليون �صخ�ش على الهرب اإلى 
�ملتحدة  �الأمم  مكتب  قدر   ،2014 يناير  الثاين/  كانون  ويف  حتى.8  وكينيا  بل  واإثيوبيا،  ال�صودان،  جنوب 
اإن�صانية، على حني ل يتلقاها  اإلى م�صاعدة  لتن�صيق امل�صاعدات الإن�صانية اأن 1.2 مليون �صخ�ش بحاجة 
�شوى قليل منهم. وكانت �الأرقام يف د�رفور �أكرث من ذلك: 3.5 مليون بحاجة للم�شاعدة، مبا فيهم حو�يل 
مع  ت�صاد  الالجئني  مع�صكرات  يف  يقيمون  الذين  الدارفوريني  من   349.000 عن  ف�شاًل  نازح،  مليون   2
�حلدود على. ويف كل من جنوب كردفان، و�لنيل �الأزرق، ود�رفور ظلت �لطائر�ت �حلربية �لتابعة للقو�ت 
�مل�شلحة �ل�شود�نية تقوم بالق�شف دون متييز، مت�شببة يف مقتل �أ�شخا�س غري مقاتلني وجاعلة من �ل�شعب 

�لقيام بالزر�عة. كما �أن �الأن�شطة �لع�شكرية للمتمردين قد �أدت هي �الأخرى �إلى وقوع قتلى بني �ملدنيني. 
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3. تشكيل الجبهة الثورية السودانية 

بالتوقيع على حتالف  �ل�شود�ن  �ملتمردة يف  الثاين/ نوفمرب 2011، قامت �ملجموعات  ت�صرين   11 بتاريخ 
يهدف �إلى �لعمل �شويا على �الإطاحة بالرئي�س �لب�شري، وذلك �إما عرب تغيري �لنظام با�شتخد�م �لعنف �أو 
عن طريق �ملفاو�شات �لتي تف�شي �إليها �ل�شغوط �ل�شيا�شية و�لع�شكرية. و�أطلقت �حلركات �الأربع )�حلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال، وجي�ش حترير ال�صودان- عبد الواحد، وجي�ش حترير ال�صودان- مني 
مناوي، وحركة �لعدل و�مل�شاو�ة( على حتالفها �جلديد ��شم �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية. و�شرح ممثلون من 
�ملجموعات �الأربع �أنهم قد �جتمعو� يف كاود�، �أحد �لبلد�ت �لرئي�شية للحركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- 
�ل�شمال يف جنوب كردفان، غري �أن �حلكومة �ل�شود�نية تعتقد �أنهم يف حقيقة �الأمر قد �جتمعو� يف جنوب 
�ل�شود�ن. وقام ت�شكيل �جلبهة، على �الأقل على �لورق، بتجميع �أكرب �لتهديد�ت �لع�شكرية �لد�خلية �لتي 
تعترب  �لتي  �ملتمردين  قو�ت  �النق�شامات بني  بالتغلب على  �لتحالف،  و�إذ� �شمد  �لب�شري.  �لرئي�س  تو�جه 

�شفة مميزة لكل حركات �لتمرد �ل�شود�نية تقريبا، فاإنه �شي�شكل خطر� جديا على نظام �لب�شري. 

األهداف 
يف بيانها �لتاأ�شي�شي بتاريخ 11 ت�صرين الثاين/ نوفمرب 2011، �أعلنت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية �أنه "مت 
ت�شكيل جلنة ع�شكرية رفيعة �مل�شتوى ملبا�شرة �لكفاح �مل�شلح من �أجل �لتحرير" )SRF, 2011a(. وللمرة 
الأولى، التزم املتمردون يف دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالعمل مع بع�صهم ع�صكريا �صد القوات 
ز�د من  �لطرفية  �ملناطق  �لوطني. ووجود مترد من�شق يف هذه  �ملوؤمتر  ونظام حزب  �ل�شود�نية  �مل�شلحة 
�لتوتر  �شوب  م�شخرة  �شلفا  كانت  كثرية  مو�رد  �أن  )�إذ  كبري  ب�شكل  �ل�شود�نية  �مل�شلحة  �لقو�ت  خماوف 
�مل�شتمر مع جنوب �ل�شود�ن(. وحقيقة كون حركات د�رفور بالتحديد قد ظلت قادرة على تنحية خالفاتها 
جانبا تعترب على وجه �أخ�س ذ�ت �أهمية كبرية. فقد ف�شلت حماوالت عديدة �شابقة يف حتقيق ذلك، مبا 
فيها حماولت من جهات دولية، ومن حكومة جنوب ال�صودان، ومن احلركات نف�صها.9 ويف �لو�قع، �تفق يف 
البدء ف�صيلي جي�ش حترير ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �شمال على ت�شكيل حتالف قبل 
ذلك بعدة �أ�شهر، ولكن حركة �لعدل و�مل�شاو�ة وقفت مرتددة، الأ�شباب من بينها �الختالفات �الأيديولوجية 
ما بني �حلركات. ويف �لنهاية، �أ�شافت حركة �لعدل و�مل�شاو�ة توقيعها �إلى �إعالن كاود� يف ت�شرين �لثاين/ 

 .)SRF, 2011b( نوفمرب
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صندوق 1 المجموعات المتحالفة ضمن الجبهة الثورية السودانية
– وهي جي�ش حترير ال�صودان- عبد  �أول �الأمر من ثالث جمموعات من د�رفور  ت�شكلت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية يف 
�لو�حد وجي�س حترير �ل�شود�ن- مني مناوي، وحركة �لعدل و�مل�شاو�ة- �إلى جانب �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – 
�شمال �لتي كانت فاعلة �شد �لقو�ت �حلكومية يف جنوب كردفان و�لنيل �الأزرق. ويف ما يلي عر�س خمت�شر عن خلفية، 

وقيادة، ومناطق ن�شاط كل جمموعة من هذه �ملجموعات. 

جيش تحرير السودان- عبد الواحد
يقوده عبد �لو�حد حممد نور، حمامي من �لفور، وهو علماين ولكن بدون روؤية �شيا�شية و��شحة �ملعامل. ولقد ظل يعي�س 
يف  �ل�شر�ع  من  �الأولى  �ل�شنو�ت  ويف  كمباال.  ثم  باري�س  يف  والحقًا  �أ�شمر�،  يف  �الأمر  �أول  عدة،  ل�شنو�ت  د�رفور  خارج 
د�رفور، كان يحظى ب�شعبية و��شعة يف �أو�شاط �لفور وغري �لفور يف خميمات �لنازحني و�لالجئني. على �أن هذ� �لتاأييد 

�أخذ يتناق�س مبرور �ل�شنو�ت. 
التاريخية  املنطقة  وهي  مره،  مرتفعات جبل  من  وا�صعة  اأجزاء  على  الواحد  عبد  ال�صودان-  وي�صيطر جي�ش حترير 
احليوية للفور يف و�صط دارفور، لكن نفوذه خارج هذه املنطقة متدين. وتقلل الوكالت الأمنية ال�صودانية من حجم موارد 
جي�ش حترير ال�صودان- عبد الواحد، وتقرتح باأن لديه حوايل 20-30 مركبة فقط.11 وثمة تقدير �أقرب للو�قع ي�شعها يف 
حوايل 40-50. ون�صبة لأنه يقاتل ب�صكل رئي�صي يف اجلبال، فاإنه ل يحتاج اإلى مركبات بذات القدر الذي حتتاجه حركات 

د�رفور �الأخرى. ومعظم مقاتليه من �لفور. 

جيش تحرير السودان- مني مناوي
و�ن�شق عن جي�س حترير  قبل �حلرب.  نيجرييا  �شمال  �لزغاوة عمل يف  ومدر�س من  تاجر  وهو  مناوي،  مني  يقوده 
 2005 نوفمرب  �لثاين/  ت�شرين  �أكتوبر-  �الأول/  ت�شرين  من  �لفرتة  يف  �نعقد  �لذي  ح�شكنيتة  موؤمتر  يف  �ل�شود�ن 
ملناوي  �لع�شكرية  �لروؤية  تختلف  وال  �لزغاوة.  علية  يهيمن  �لذي  لي�شكل ف�شيله   )Tanner and Tubiana, 2007(
وخالفا  و�لزغاوة.  �لفور  بني  �أثنية  وتوتر�ت  �شخ�شية  لطموحات  نتيجة  �النق�شام  وجاء  �لو�حد،  عبد  روؤية  عن 
رئي�س  م�شاعدي  كبري  من�شب  يف  وعني   .2006 عام  د�رفور  �شالم  �تفاق  مناوي  وقع  �الآخرين،  د�رفور  لقادة 
اإلى التمرد. ويتمركز جي�ش حترير  2010، عاد  �جلمهورية، لكن �جناز�ته �شئيلة يف هذ� �ملن�شب. ويف نهاية عام 
الفولة ونيال. كما يقوم  ال�صكة حديد بني  اأ�صا�صي يف جنوب و�صرق دارفور حول خط  ال�صودان- مني مناوي ب�صكل 
�أي�شًا بتنفيذ عمليات يف �شرقي جبل مرة ومنطقة �شنقلي طوباية �شمال د�رفور، ف�شاًل عن عمليات من حني الآخر 
�أن لدى جي�س حترير �ل�شود�ن-  يف جنوب كردفان �شمن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية. ويدعي م�شوؤول �شود�ين رفيع 
150 اإلى 200.  "ع�صرات املركبات، ولي�ش مئات"،12 ولكن من �ملرجح �أن يكون �لرقم �حلقيقي ما بني  مني مناوي 

حركة العدل والمساواة 
قائدها �الأول، خليل �إبر�هيم، كان �إ�شالميا ومنظما لقو�ت �لدفاع �ل�شعبي �شبه �لع�شكرية. وك�شاأن معظم �لقادة و�جلنود 
�الأو�ئل يف حركته، ينحدر من �لزغاوة كوبي و�لتي تعترب جمموعة فرعية. وقتل خليل يف كانون �الأول/ دي�شمرب 2011 
بوا�صطة غارة جوية اأثناء تنقله يف كردفان. وحل مكانه اأخيه جربيل. ومثل عبد الواحد ومناوي، يعي�ش جربيل اإبراهيم 
يف كمبال.13 وياأتي ق�شم كبري من قادة �حلركة من خلفية �إ�شالمية، وهذ� ي�شكل �ختالفا �أيديولوجيا كبري� عن �لف�شيلني 
الآخرين يف جي�ش حترير ال�صودان واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال. ومنذ الهجمات التي نفذت على اأم درمان 
عام 2008، ظلت حركة �لعدل و�مل�شاو�ة تعترب �ملجموعة �الأقوى بني جمموعات متمردي د�رفور. و�لعديد من عملياتها 
حتولت �إلى كردفان ومتكنت �أي�شا من جتنيد قو�ت من هناك. ومتتلك حركة �لعدل و�مل�شاو�ة 200-250 مركبة. وحتى 
عام 2010، كانت تتلقى دعم من ت�شاد، ومنذ ذلك �لتاريخ وحتى �شقوطه، كان �لرئي�س �لليبي معمر �لقذ�يف يوفر لها 

قو�عد و�أ�شلحة.
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الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال
يقودها مالك عقار، وهو من �الأنق�شنا من والية �لنيل �الأزرق. و�مل�شوؤول عن �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال 
يف جنوب كردفان هو عبد�لعزيز �حللو من �مل�شاليت من جبال �لنوبة. و�ل�شخ�س �لرئي�شي �لثالث يف �حلركة هو يا�شر 
ال�صيا�صي للحركة.  النيلي، ويقع على عاتقه الكثري من العمل  ال�صودان  عرمان، من املجموعات العربية لو�صط و�صمال 
و�الإثني و�جلهوي.  �لديني  �لتمييز  الإز�لة  �شعت  و�لتي  �ل�شود�ن �جلديد،  بروؤية جون قرنق عن  بقوة  وجميعهم موؤمنون 
وكانت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال هي �جلناح �ل�شمايل حلركة قرنق، لكنها تركت �شمال �حلدود عندما 
��شتقل جنوب �ل�شود�ن. ويف �لوقت �لر�هن كانت ت�شم يف �شفوفها ما بني 20،000-40،000 رجال، مق�شمني على �لفرقة 
�لتا�شعة )جنوب كردفان( و�لعا�شرة )�لنيل �الأزرق(. رغم ت�شميتهم الحقا با�شم �لفرقة �الأولى و�لفرقة �لثانية، على 
كتيبة  فرقة  لكل  كان  �ل�شود�ن،  جنوب  ��شتقالل  وعند  �شمال.  �ل�شود�ن-  لتحرير  �ل�شعبية  للحركة  �لتابعتان  �لتو�يل، 
مدرعة، و�شرية مدفعية، و�شرية عربات حاملة لقاذفات �شو�ريخ.14 وخالفًا حلركات د�رفور، ت�شتخدم �حلركة �ل�شعبية 
لتحرير �ل�شود�ن- �شمال �أ�شاليب ع�شكرية �أكرث تقليدية، وتف�شل �ل�شيطرة على �الأر��شي وتاأ�شي�س حكومة فيها. وت�شيطر 
�لفرقة �الأولى على �أربعة جيوب كبرية من �الأر��شي يف جبال �لنوبة �لو�قعة جنوب كردفان بينما ت�شتويل �لفرقة �لثانية 
على �أق�شى جنوب والية �لنيل �الأزرق. وحتافظ �ملنظمة على عالقات طيبة مع قو�ت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن 

يف جنوب ال�صودان. 

�ن�شمت �إلى هذه �حلركات �لتاأ�شي�شية �الأربع حركتان �أخريان ت�شتمد كل منهما بع�س �لثقل من وجود قائد معروف من 
�لنخبة �ل�شيا�شية ملجموعات و�شط و�شمال �ل�شود�ن �لنيلي �لعربية، مع �لقليل �أو بدون قوة ع�شكرية. 

• نصر الدين الهادي المهدي ينحدر من ن�شل �ملهدي وهو �بن �الإمام �لر�حل �لهادي �ملهدي. وعلى مدى �شنو�ت، 	
ظل �لنائب �ل�شيا�شي لل�شادق �ملهدي يف حزب �الأمة. وما ز�ل يحظى ببع�س �لدعم من �الأن�شار،15 الذين ي�صكلون 

�لعمود �لفقري للقاعدة �جلماهريية �ملوؤيدة حلزب �الأمة. 

• التوم هجو كان ع�شو� بارز� يف �حلزب �الحتادي �لدميوقر�طي، �لذي تولى �ل�شلطة يف �ل�شود�ن الأكرث من مرة ) 	
كجزء من �ئتالف يف �أغلب �الأحيان( وي�شكل �الآن مكون �شغري من �حلكومة. ويقال �أن هجو جلب معه قوة ع�شكرية 
�صغرية مكونة من 200 رجل، اأغلبهم من "عرب �صنار، وح�صانية النيل الأبي�ش" )عرب(، ويقال �أنهم يقاتلون �إلى 

جانب �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال يف النيل الأزرق.16 

تعترب م�صاركة هجو والهادي يف اجلبهة الثورية ال�صودانية هامة من الناحية ال�صيا�صية اأكرث منها من الناحية الع�صكرية. 
منذ  �ل�شود�ن  حتكم  ظلت  �لتي  �لعربية  �لنيلي  �ل�شود�ن  و�شمال  و�شط  جمموعات  نخبة  طماأنة  هو  منها  �لهدف  وكان 
ال�صتقالل،17 باأن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية لي�شت جي�شا من مناطق �الأطر�ف يهدد م�شاحلهم، ولكنها حركة معار�شة 

وطنية ت�شعى ال�شتخد�م �الأ�شاليب �ل�شيا�شية و�لع�شكرية لالإطاحة بالب�شري. 

الجبهة الشعبية المتحدة  �ل�شود�نية.  �لثورية  �إلى �جلبهة  �شابعة  �ن�شمت حركة  اكتوبر 2013،  الأول/  ت�صرين  يف 
للتحرير والعدالة، بقيادة زينب كبا�شي، عبارة عن حتالف مكون من 17 حركة �شغرية من �شرقي �ل�شود�ن، وتتمركز 
ب�صكل كبري خارج البالد .)ICG, 2013a( وهناك تخمينات باأنه قد مت تنحية كبا�شي عن قيادة �جلبهة �ل�شعبية �ملتحدة 
للتحرير و�لعد�لة، لكن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية ما تز�لت تعتربها ت�شغل هذ� �ملن�شب.18 وقد ظل قادة �جلبهة �لثورية 
رقعة  لتو�شيع  �شعيها  �إطار  يف  وذلك  �حلركة  تاأ�شي�س  منذ  �ل�شود�ن  �شرق  يف  �حلركات  ��شتقطاب  يحاولون  �ل�شود�نية 

�لنز�ع. غري �أن �جلبهة �ل�شعبية �ملتحدة للتحرير و�لعد�لة لي�س لها قدر�ت ع�شكرية. 
�ل�شود�ن،  �شرق  �أخرى يف  �شود�نية  تتو��شل مع حركات  يا�شر عرمان،  وبالتحديد  �ل�شود�نية،  �لثورية  ظلت �جلبهة 
�ل�شود�ن  �إلى عالقات  ذلك جزئيًا  ويعود  �الآن،  ذلك حتى  تتمكن من  ومل  �ل�شرق.  فتح جبهة جديدة يف  بهدف  وذلك 
على  �ل�شعب  من  و�شيكون  �ل�شود�ن،  �شرق  من  �ملتمردين  جمموعات  �إرتريا  دعمت  �ل�شابق،  ويف  �إرتريا.  مع  �لوطيدة 

املجموعات اجلديدة العمل دون موافقة اإرتريا. 
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قالت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية �أن �مل�شوؤولية �الأولى لقو�تها هي "�شد هجمات مو�شم �جلفاف �النتقامية 
حلزب �ملوؤمتر �لوطني، �لتي ت�شتهدف �ملدنيني يف نطاقات �حلرب، يف جميع مناطق �لنز�ع، مبا يف ذلك 
�لعا�شمة �خلرطوم" )SRF, 2011a(. اإل اأنه يف نهاية عام 2011، فاإن ��شتهد�ف �لعا�شمة و�ملناطق �لتي 

تقع خارج �لنطاقات �لتقليدية للحرب كان تعبريً� عن طموح �أكرث من كونه �نعكا�شًا للو�شع �لع�شكري. 
وعند تاأ�شي�شها، �دعت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية �أن هدفها �لرئي�شي هو "�الإطاحة بنظام حزب �ملوؤمتر 
�لوطني... با�شتخد�م كافة �الأ�شاليب �ملتاحة، وعلى ر�أ�شها، �ملز�وجة بني �لعمل �ل�شيا�شي �ملدين و�لكفاح 
امل�صلح" )SRF, 2011a(. وبحد ذ�ته، كان هذ� �در�كا حلقيقة �أن �ملتمردين، حتى بعد توحيد قو�هم، من 

غري �ملرجح �أن يتمكنو� من �الإطاحة بالب�شري ع�شكريًا.19 وتابع �لبيان قائال: 

�أوكل �إلى �للجنة �ل�شيا�شية رفيعة �مل�شتوى مهمة �الت�شال بجميع قوى �لتغيري �لتي تعمل على �الإطاحة 
بالنظام – �الأحز�ب �ل�شيا�شية و�ملنظمات �ملدنية- لالتفاق على من�شة م�شرتكة و�جماع وطني حول 

 .)SRF, 2011a( ترتيبات فرتة ما بعد حكم حزب �ملوؤمتر �لوطني

ولهذا فاإن الروابط مع املعار�صة غري امل�صلحة �صتكون جزءا رئي�صيا من منهاج اجلبهة الثورية ال�صودانية، 
و�لتي �شت�شبح �أكرث ظهور� مع مرور �لوقت. 

 
الهيكلة 

�ل�شعبية  للحركة  �لتابع  �حللو  �لعزيز  عبد  ت�شمية  متت  �مل�شرتكة،  �لع�شكرية  �لقيادة  هيكلة  تاأ�شي�س  مع 
عدد  اأكرب  ولديه  نطاق  اأكرب  على  ي�صيطر  لأنه  الأركان،  لهيئة  دائما  رئي�صا  �صمال  ال�صودان-  لتحرير 
"بالإجماع" لكون  �إبر�هيم، مت  و�مل�شاو�ة جربيل  �لعدل  قائد حركة  �الإختيار، بح�شب  �لقو�ت. وهذ�  من 
عبدالعزيز يعترب "جرن�ل له خربة طويلة ميكنه �لقيام باملهمة ب�شهولة".20 كما �أن عبد�لعزيز �أي�شًا ينحدر 
ي�شاعد يف  �الأمر  ن�شاأ يف جنوب كردفان. وهذ�  �أنه  �مل�شاليت، غري  د�رفور، وهي  �إثنية من  من جمموعة 
عالقته مع �لد�رفوريني ).Gramizzi and Tubiana, 2013, p. 58, n.8(. وهو يحظى باحرتام على 

نطاق وا�صع يف اجلبهة الثورية ال�صودانية. 
وجاء نو�ب عبد�لعزيز �لثالثة من �حلركات �لع�شكرية �الأخرى وهم عر�شة للتغيري. ويف حو�يل �لوقت 
نف�شه �لذي وقعت فيه هجمات �أبكر�شولة عام 2013، فاإن جمعه حقار التابع جلي�ش حترير ال�صودان- مني 
و�مل�شاو�ة  �لعدل  حلركة  �لتابع  �أدم  حمد  وطاهر  �الإد�رة،  ل�شوؤون  �الأركان  هيئة  رئي�س  نائب  كان  مناوي 
�لتابع جلي�س حترير  هارون  وعبدو  كردفان.  متمركز�ن يف  �لعمليات،  ل�شوؤون  �الأركان  هيئة  رئي�س  نائب 
�ل�شود�ن- عبد �لو�حد كان نائب رئي�س هيئة �الأركان لل�شوؤون �للوج�شتية.21 ويف �لبدء، مل يكونو� جميعًا يف 
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نف�س �ملنطقة وكانت �الإت�شاالت �شعبة، وعليه من �لناحية �لفعلية فاإن معظم �لعمل قد قام به عبد�لعزيز 
ومن كانوا معه، وذلك بغ�ش النظر عن احلركة التي ينتمون لها اأو دورهم املحدد �صمن هيكلية القيادة.22 
ون�شبة لتعيني �أحد قادة �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن رئي�شا لهيئة �الأركان، فاإن �لقادة من د�رفور 
د�رفور  قادة حركات  �أن  �ل�شود�نية ككل. غري  �لثورية  للجبهة  �أحدهم كقائد  ت�شمية  لهم حظوة  كان  قد 
�لثالثة مل يتمكنو� من �التفاق حول و�حد من ثالثتهم لتويل �ملن�شب. ويف مقابالت �أجريت يف جوبا يف 
�شهر متوز/ يوليو 2013، على �شبيل �ملثال، ذكر عبد�للطيف ��شماعيل، وهو �أحد م�شوؤويل عبد �لو�حد، 
�أفكار جربيل  �أن عبد �لو�حد �شيكون قائد� جيد�، وكان على خالف �شديد مع  �أن مني مناوي مل يعتقد 
�إبر�هيم بحيث ال ميكنه تاأييد توليه �مل�شوؤولية هو �الآخر.23 وبعد ما يقارب الثالثة اأ�صابيع من املداولت، 
تقرر �أن مالك عقار، قائد �جلبهة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �ل�شمال، هو �ملر�شح �لوحيد �لذي يحظى 
وهما  الأهم  املن�صبني  تتولى  �صمال  ال�صودان-  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  �صارت  لذلك  ونتيجة  باإجماع. 

الرئي�ش ورئي�ش هيئة الأركان. 
ويف كانون الثاين/ يناير 2012، �أعلنت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية �أن مالك �شيتولى �مل�شوؤولية ملدة �شنة، 
مع �لقادة �لثالثة من د�رفور: عبد�لو�حد، ومناوي و�إبر�هيم، �إلى جانب ن�شر �لدين �لهادي �ملهدي و�لتوم 
هجو، كنو�ب للرئي�س بنظام تعاقبي. �إال �أن مالك بقي رئي�شا الأكرث من �شنتني بعد تعيينه الأن �لد�رفوريون 
بكافة  ال�صيا�صية  القيادة  فاإن  اإلى ذلك،  وبالإ�صافة  �ملن�شب.24  �التفاق على خليفته على  يتمكنو� من  مل 
مكوناتها ال تعقد �إجتماعاتها على نحو منتظم ومن�شب �لرئي�س لي�س هو �الأولوية �لرئي�شة للجبهة �لثورية 

ال�صودانية. 
وجزءا رئي�صي اآخر من هيكلة اجلبهة الثورية ال�صودانية هو جمل�ش القيادة. ونظريا، فاإن املجل�ش يعترب 
�لهيئة �ل�شيا�شية �الأكرث �أهمية لدى �لتحالف، وهو �لذي يناق�س توجهات و�أهد�ف �حلركة. �إال �أن �الإجابات 
على �شوؤ�ل من بال�شبط يعترب ع�شو� يف �ملجل�س قد جاءت خمتلفة باإختالف �لقادة �لذين طرح عليهم 
2013، فاإن عدد �الأع�شاء قد حددو� على نحو متباين بحيث جائت �الإجابات  �ل�شوؤ�ل. ويف متوز/ يوليو 
ترتاوح بني 19 و 24. 25 ومن الناحية العملية، فاإن ال�صعوبات اللوج�صتية واملالية التي تعرتي جمع كافة 
�أن يجتمع.  �لقيادة قد مت�شي عليه �شهور دون  �أن جمل�س  �لوقت تعني  �الأع�شاء يف مكان و�حد يف ذ�ت 
وياأخذ قادة �حلركات، �ملتمركزين ب�شكل رئي�شي يف كمباال، معظم �لقر�ر�ت دون �أن يدعو� الإنعقاد �ملجل�س 

بكامل اأع�صائه. 
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المعارك األولى 
�نت�شار لها، يف منطقة  �أول  �ل�شود�نية حتقيق  �لثورية  �أعلنت �جلبهة   ،2012 يف نهاية �شباط/ فرب�ير 
جاو )على �حلدود �ملتنازع عليها بني �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن( وتروجي. وتقع تروجي على �لطريق 
بني والية �لوحدة يف جنوب �ل�شود�ن و�ملناطق �لتي ت�شيطر عليها �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – 
اأن ال�صيطرة عليهما تتيح للجبهة  اأهمية ا�صرتاتيجية حيوية، حيث  �صمال يف جبال النوبة. وللمنطقتني 
قو�تها  �أن  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  وقالت  �ل�شود�ن.  جنوب  من  �الإمد�د�ت  جلب  �ل�شود�نية  �لثورية 
املنت�صرة جاءت من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال وحركة العدل وامل�صاواة،26 لكن اجلي�ش 
�حلدود.  �شمال  متدخاًل  �ملعركة،  يف  �أي�شًا  �شارك  �ل�شود�ن  جلنوب  �لتابع  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبي 
يف  �أنه  �إال  �ل�شود�نية،  �لثورية  للجبهة  �الأولى  �مل�شرتكة  �لعملية  �أنه  على  �لن�شر  بهذ�  �لرتحيب  ورغم 
و�مل�شاو�ة  �لعدل  وحركة  �شمال  �ل�شود�ن-  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  �إال  فيه  ت�شارك  مل  �حلال  و�قع 

 .)Gramizzi and Tubiana, 2013; IVG, 2013a(

ت�صكيل اجلبهة الثورية ال�صودانية اأتاح حلركة العدل وامل�صاواة بالذات ال�صتفادة من املالذات الآمنة يف 
الأجزاء التي ت�صيطر عليها اجلبهة الثورية ال�صودانية يف جنوب كردفان، وب�صكل اأ�صا�صي يف جبال النوبة 
�إلى �ل�شرق من عا�شمة �لوالية، كادقلي، وكذلك �إلى �ل�شمال �لغربي، غري بعيدة من �حلدود مع د�رفور. 
متاما.27  د�رفور  غادرت  و�مل�شاو�ة  �لعدل  حركة  قو�ت  معظم  وكاأن  بدى   ،2013 عام  منت�صف  وبحلول 
فبع�شها كان يف كردفان، بينما متركز �لبع�س �الآخر يف جنوب �ل�شود�ن، يف كل من غربي بحر �لغز�ل ويف 
بانتيو عا�صمة ولية الوحدة )Gramizzi and Tubiana, 2013; UNSC, 2013(. وقد ��شتفادت حركة 
�لعدل و�مل�شاو�ة من هذ� �لدعم �ملقدم من جنوب �ل�شود�ن، ويعود ذلك جزئيًا �إلى �لعالقات �لوثيقة بني 

احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال واجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان يف جنوب ال�صودان. 
ويف اآذار/ مار�ش 2012، قاتلت قو�ت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية يف جنوب كردفان، يف هجليج وخر�شانه. 
وبتاريخ 26 �آذ�ر/ مار�س، �شيطر جنود جي�س �لتحرير �ل�شعبي �ل�شود�ين على هجليج قبل �الن�شحاب. وقد 
تلقو� �لدعم من جنود حركة �لعدل و�مل�شاو�ة �لذين �إنطلقو� �شوب �ل�شمال من قاعدتهم يف والية �لوحدة يف 
جنوب �ل�شود�ن. و�شنت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال حماولة فا�شلة لال�شتيالء على بلدة تلودي 
يف نف�س �ليوم، مما �أدى �إلى �إبقاء مو�رد �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية �ملوجودة هناك يف مكانها. وبتاريخ 10 
ني�شان/ �أبريل، �شاعدت حركة �لعدل و�مل�شاو�ة قو�ت جنوب �ل�شود�ن يف �ل�شيطرة على هجليج مرة �أخرى 
وتوغلت �أكرث �إلى �ل�شمال، وو�شلت �إلى خر�شانه، على بعد حو�يل 25 كم من حقول النفط. ويف تلك الأثناء، 
ا�صتبك مقاتلو احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال مع القوات امل�صلحة ال�صودانية يف مكان اآخر يف جنوب 
كردفان )Gramizzi and Tubiana, 2013(. وقد �أظهرت هذه �لعملية وغريها من �لعمليات درجة من 
�لتن�شيق، لكن قو�ت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية كانت ما تز�ل تقاتل حتت قياد�ت منف�شلة ويف �أماكن خمتلفة 

�أغلب �الأحيان. ومل حتدث �لعملية �مل�شرتكة �الأولى للمنظمة �إال يف �ل�شنة �لتالية. 
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4. القوة المشتركة وأبكرشولة

يف 27 ني�صان/ اأبريل 2013، �شنت قوة م�شرتكة جديدة من �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية عمليتها �الأولى يف 
جنوب و�شمال كردفان. وقال قائد �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية، مالك عقار، �أن �لهجوم قد �أعد عن ق�شد 
�أ�شهر.28 ولقد كانت هذه هي �ملرة  مدى  على  لتدريب  خ�شعت  �لتي  �مل�شرتكة  لتما�صك" �لقوة  "كاختبار 
�الأولى �لتي تقاتل فيها �ملجموعات �الأربع �لرئي�شية حتت قيادة و�حدة. ويقدر حجم �لقو�ت �مل�شاركة مبا 
يرتاوح بني 1500 اإلى 3000 رجل حتت قيادة �لعميد كوكو �إدري�س من �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – 
�شمال، �إلى جانب نو�به من �ملجموعات �لثالث من د�رفور. ولقد قدمت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن 
– �صمال، وهي حلد بعيد الأكرب حجما من بني احلركات الأربع، اأكرب عدد من مكونات القوة امل�صاركة: 
�إبر�هيم.  جربيل  بح�شب  بقليل  �لن�شف  عن  يزيد  ما  عقار،  مالك  بح�شب  �لقو�ت  �إجمايل  ثلثي  حو�يل 
وقدمت حركة �لعدل و�مل�شاو�ة حو�يل 500 جندي، و�صاهم جي�ش حترير ال�صودان- عبد الواحد بحوايل 
200. 29 كما قدمت حركة �لعدل  – مني مناوي رمبا باأقل من  200-270 رجل، وجي�ش حترير ال�صودان 
و�مل�شاو�ة �لعدد �الأكرب من �ملركبات و�أنظمة نقل �الأ�شلحة. كما قدمت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – 
�شمال بع�س �لدبابات، تقول باأنها ��شتولت على بع�س منها من �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية خالل قتال د�ر 
يف جبال النوبة)Gramizzi and Tubiana, 2013( . وكان للقوة امل�صرتكة هدفا حمددا: نقل احلرب 
�شد �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية خارج موطن �ملتمردين يف د�رفور، وجنوب كردفان، و�لنيل �الأزرق. وقال 
]يف  �أو �جلبال  " علينا نقل �لقتال قريبا من �خلرطوم." " �إذ� قاتلت يف �ل�شحر�ء، �الأدغال،  ابراهيم 
 2008 عام  درمان  �أم  مبهاجمة  و�مل�شاو�ة  �لعدل  حركة  قامت  وقد  هذ�  ياأبهون".30  ل  فاإنهم  �الأطر�ف[ 

و�أر�دت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية �لقيام ب�شن هجوم مماثل على معقل حزب �ملوؤمتر �لوطني. 

الهجوم على أبكرشولة 
�ل�شعبية  �حلركة  بني  �أبابا  �أدي�س  يف  جتري  كانت  �لتي  �ملحادثات  �إنهارت   ،2013 اأبريل  ني�صان/   26 يف 
لتحرير �ل�شود�ن- �شمال وحزب �ملوؤمتر �لوطني. ويف �ليوم �لتايل، قامت قوة م�شرتكة من �جلبهة �لثورية 
�ل�شود�نية بالهجوم على �أم رو�بة يف �شمال كردفان. وتقع �لبلدة على �لطريق �ملعبدة �ملوؤدية �إلى كو�شتي 
�ملجموعات  – �إحدى  �الإثنية  �ل�شايقية  �لعديد من جمموعة  الأن  �ملتمردون  ويقول  �إلى �خلرطوم.  ومنها 
�ملركزية �مل�شيطرة- ي�شكنون هناك، فاإن هذ� �لهجوم قد وجد �شدى لدى �لقاطنني يف �ملركز على نحو 
خارج  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  بها  تقوم  غزوة  �أول  هذه  وكانت  �ل�شابقة.  للمعارك  بالن�شبة  يحدث  مل 
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جنوب كردفان، على �أن حركة �لعدل و�مل�شاو�ة �شبق و�أن قاتلت مر�ت عديدة يف �شمال كردفان. وبقيت 
�لقوة �مل�شرتكة لب�شع �شاعات فقط قبل �ن�شحابها. و�شيطر �ملتمردون بعد ذلك على �أبكر�شولة، يف جنوب 
كردفان، ملحقني �لهزمية بالقو�ت �حلكومية هناك. وتقع �لبلدة �لتي ي�شكنها حو�يل 45،000 ن�صمة على 

بعد ما يقرب من 90 كم جنوب اأم روابة. 
وبح�شب مالك عقار، فاإنه على �لرغم من ترك قوة �حتياطية يف �خللف، فاإن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية 
�الأمن  جمل�س  �إلى  قدم  تقرير  وح�شب  بتنفيذها.  تقوم  م�شرتكة  عملية  الأول  كبرية  مو�رد  خ�ش�شت  قد 
التي  القوة  اأن  ال�صودانية تعتقد  2013، فاإن احلكومة  �لتابع لالأمم �ملتحدة يف �شهر متوز/ يوليو  �لدويل 

�شاركت يف �لهجوم من �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية تتاألف من: 

• جمهزة 	 الدفع  رباعية  كروز  لند  تويوتا  �صيارة   55 منت  على  وامل�صاواة  العدل  حركة  جنود  من   400
ع�شكريا جتهيزً� عاليًا.31

• 200 جندي من جي�ش حترير ال�صودان- عبد الواحد، ومعهم 22 عربة ع�صكرية 	
• 200 جندي من جي�ش حترير ال�صودان- مني مناوي، ومعهم 22 عربة ع�صكرية 	
• كتيبة من احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان- �صمال )750-1000 جندي( ومعها 25 عربة ع�صكرية.	

وكان �لهجوم مباغتا للقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية. ومل يكن هناك �شوى بع�س رجال �ل�شرطة يف �خلدمة 
للدفاع عن �أم رو�بة، كما �أن �أبكر�شولة قد مت �أي�شًا �الإ�شتيالء عليها ب�شهولة. و��شتطاعت �جلبهة �لثورية 
ال�صودانية احلفاظ على �صيطرتها على البلدة ملدة �صهر على الرغم من خم�ش حماولت رئي�صية ل�صتعادتها 
با�صتخدام ال�صربات اجلوية والهجمات الأر�صية )Enough Project, 2013(. وقال �أمني ح�شن عمر 
�لتابع حلزب �ملوؤمتر �لوطني، �لذي كان م�شوؤوال عن ملف د�رفور ومطلعا ب�شكل جيد على �شوؤون �ملتمردين، 
مع  ونواحيها، هذا  اأبكر�صولة  اإلى  دبابة   20 �شمال جلبت حو�يل  �ل�شود�ن-  لتحرير  �ل�شعبية  �أن �حلركة 
�أن متة م�شادر �أخرى تعتقد �أن �لعدد �أقل من ذلك. ومتكنت �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية يف �لنهاية من 
��شتعادة �ل�شيطرة على �لبلدة بتاريخ 27 �أيار/ مايو، على �أن �جلبهة �لثورية كانت قد وجهت �شربة قوية 
مبنع �لقو�ت �حلكومية من �لدخول �إلى �لبلدة ملدة طويلة. كما �دعى �ملتمردون �أنهم ��شتولو� على �أكرث من 

60 عربة، عالوة على �أ�شلحة خفيفة، وذخائر، ووقود.32
من  الأولى  ون�صف  ال�صنتني  يف  الثورية  اجلبهة  حققته  جناح  اأكرب  اأبكر�صولة  على  الهجوم  ويعترب 
وجودها، ولكن يف و�قع �الأمر فاإن �ملتمردون مل يحققو� �أهد�فهم �ملرجوة. ويعتقد حزب �ملوؤمتر �لوطني 
�أن �لقو�ت �مل�شرتكة كانت ت�شعى للتقدم نحو �الأبي�س.33 وهي البلدة التي تعد ذات مكانة ا�صرتاتيجية اأكرب 
بكثري من �أبكر�شولة �أو �أم رو�بة، وذلك الأنها عا�شمة والية جنوب كردفان وملتقى طرق �أ�شا�شي. وت�شتخدم 



22    مسح األسلحة الصغيرة ورقة العمل رقم 33

�لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية �حلقل �جلوي يف �الأبي�س كقاعدة تنطلق منها لق�شف مناطق يف �أرجاء جبال 
�إليهم بالهجوم على مطار  �الأنظار  �الأولى من حرب د�رفور قام �ملتمردون بلفت  �لنوبة. هذ� ويف �الأيام 
�لفا�شر. ولو �أن هجومًا على �الأبي�س قد حدث لوجد �شدى تاريخي لدى �ل�شود�نيني. فعندما قام حممد 
�أحمد �ملهدي يف ثمانينيات �لقرن �لتا�شع ع�شر بفتح معظم �ل�شود�ن بخارطته �حلالية، فاإن جي�شه �ملوؤلف 
قبل  وذلك  �الأبي�س،  يف  �الأولى  �نت�شار�ته  �أعظم  حقق  قد  ونوبة  د�رفوريني  مقاتلني  من  �أ�شا�شي  ب�شكل 
باإعمال هذه  �ل�شود�نية  �لثورية  نهاية �ملطاف. وعادة ما يقوم قادة �جلبهة  ��شتيالءه على �خلرطوم يف 
�ملقاربة �لتاريخية �لو��شحة على متردهم �لذي يقاتل فيه د�رفوريون ونوبة جنبا �إلى جنب. ويقول يا�شر 
عرمان التابع للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال اأن الهجوم الذي �صنته اجلبهة الثورية ال�صودانية 
كان لهدفني �أوليني: �الأول، �الأبي�س )�إلى جانب �أبكر�شولة و�أم رو�بة( و�لثاين، حال حتقق �لهدف �الأول، 
�ملو��شلة نحو �خلرطوم.34 ومل يرغب مالك، �لقائد �لعام للجبهة �لثورية �ل�شود�نية، يف �لتاأكيد على �أن 
�الأبي�س كانت �لهدف �الأويل. لكنه يقول �أن �لهجوم كان يتكون من فرعني، �أحدهما "ف�صل" ب�شبب "عدم 
معرفة الت�صاري�ش، وم�صار التقدم".35 وتقول احلكومة ال�صودانية اأن هناك تف�صريا اأب�صط من ذلك بكثري: 

اأدرك املتمردون اأن لي�ش لديهم القوة للمتابعة �صوب الأبي�ش.36 

التبعات 
على �لرغم من �أن �ملتمردين قد ال يكونو� حققو� هدفهم �الأويل، �إال �أن �لهجوم جنح بعدد من �لطرق. 
�الأولية  �لغارة  و�أ�شارت  �لبع�س،  بع�شها  مع  �لعمل  على  قدرتها  �الأربع  �ملتمردة  �حلركات  �أظهرت  فقد 
�لبالد،  �لغنية و�شط  �لعا�شمة و�ملناطق  �مل�شتقبل يف �جتاه  �إمكانية تنفيذ �شربات يف  �إلى  �أم رو�بة  على 
و�لت�شبث باأبكر�شولة لكل تلك �ملدة �أدى �إلى تقوي�س �لثقة بالقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية وتعزيز �مل�شد�قية 
�لع�شكرية للجبهة �لثورية �ل�شود�نية. ويعرتف جربيل �بر�هيم �أن �أبكر�شولة و�أم رو�بة مل تكونا ذ�ت �أهمية 
كبرية باملفاهيم �لع�شكرية �لبحتة، لكنه يقول �أن قدرة �جلبهة �لثورية على �لتحرك �شوب �ملو�قع وتوجيه 
�أي  �إنهاء  �أعلن  �أنه  حد  �إلى  كثري�  �لب�شري  وغ�شب  �لب�شري.  لنظام  كبرية  �شدمة  �شكل  مباغتة  �شربات 
مفاو�شات مع �ملتمردين، قائال: "ال نرغب يف �العرت�ف باخلونة، و�ملت�شللني، و�ملرتزقة، و�الإرهابيني )من 
�حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن( وال يف �لتفاو�س معهم" )Sudan Tribune, 2013a(. ومل ت�شتاأنف 
املفاو�صات حتى كانون الثاين / يناير 2014، عندما متكن و�شيط �الحتاد �الأفريقي ثابو مبيكي، من �قناع 

الطرفني ببدء حمادثات من جديد. 
وظلت �أبكر�شولة حمط تركيز و�شائل �الإعالم �حلكومية و�ل�شحف �ل�شادرة من �خلرطوم الأ�شابيع بعد 
�لهجوم. و��شتجابة الحتمالية ��شتهد�ف �خلرطوم هي �الأخرى، قام و�يل والية �خلرطوم بفتح �لت�شجيل 
لقوة دفاع �شعبي جديدة. وكانت هناك مطالبات حمدودة يف �لربملان با�شتقالة وزير �لدفاع، عبد�لرحيم 
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�أنه مل يجرب على �لتنحي من من�شبه نتيجة لعالقته �لوثيقة بالب�شري. ويف حزير�ن/ يونيو  ح�شني، على 
2013، متت �إقالة رئي�س هيئة �أركان �جلي�س وغريه من كبار �ل�شباط من منا�شبهم، و�لتربير �لر�شمي كان 

 .)Sudan Tribune, 2013b( هو بلوغهم ل�صن التقاعد
ف�شائع، مبا يف  بارتكاب  �لثورية  و�تهمت �جلبهة  �ملتمردين.  كان موجها �شد  �لغ�شب  �أن معظم  �إال   
ذلك �لقتل خارج �لنظام �لق�شائي، حتديد� يف �أو�شاط عرب �حلو�زمة �لذين يعي�شون يف �بكر�شولة �إلى 
جانب �لنوبة تقلي. وذكرت �لتقارير �أن م�شوؤوليني من حزب �ملوؤمتر �لوطني قد ��شتهدفو� كذلك. وتقول 
�جلبهة �لثورية �أن هذه دعاية �إعالمية من حزب �ملوؤمتر �لوطني، على �لرغم من �أن �أحد �مل�شوؤولني تقبل 
حدوث بع�س �أعمال �لنهب.37 وتعتقد �مل�شادر �لدبلوما�شية �أن �جلبهة �لثورية قامت بالفعل بارتكاب بع�س 

الإنتهاكات.38 
من  �ملتمردون  يتمكن  فلم  �لثورية.  �جلبهة  لدى  �ل�شعف  مو�طن  من  عدد  عن  �لعملية  ك�شفت  كما 
ملعدات  وامتالكها  اجلوي  ال�صودانية  امل�صلحة  القوات  لتفوق  نتيجة  رئي�صية  ببلدات  والتم�صك  ال�صتيالء 
اأحدث. وبالإ�صافة اإلى ذلك، فهناك خالفات جدية بني اأع�صاء اجلبهة الثورية حول التكتيكات الع�صكرية 

التي يرغبون يف اإتباعها. 

اإلختالفات العسكرية 
توجد تباينات كبرية بني احلركات الثالث من دارفور واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – ال�صمال من 
حيث �أ�شاليب �لقتال. فاحلركات من د�رفور ت�شتخدم �أ�شلوب حرب �لع�شابات يف �لكر و�لفر، و�لرحيل 
مل�شافات طويلة يف �شحر�ء د�رفور على منت �لعربات �لع�شكرية، وعادة ال تدوم �ملعارك �لتي يخو�شونها 

مدة طويلة. و�لقتال بالن�شبة حلركات د�رفور، كما يقول جربيل �بر�هيم، قائد حركة �لعدل و�مل�شاو�ة.

يدوم عادة ع�شر �أم خم�س ع�شرة دقيقة. و�إما �أن تهرب �أو يبحث عدوك عن غطاء ليحتمي به. �إن 
�لقوة  قدر ممكن من  �أكرب  ت�شتخدم  �لنارية. حيث  �لقوة  هو  �أ�شلوبنا يف �حلرب  �لرئي�شي يف  �ل�شيء 
�حلركة  ت�شتخدمه  مما  �أكرث  ذخرية  ن�شتخدم  �إننا  لك.  �حلماية  يوؤمن  �لذي  �لغطاء  لتاأمني  �لنارية 

ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال. 39

حتتاج �حلركات من د�رفور �إلى �لوقود لعرباتها و�لذخرية الأ�شلحتها، لكنها ال تتوقع �ملكوث فرتة طويلة 
يف مكان واحد وباملقابل، تعترب احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال جي�صا تقليديا اأكرث من اأي �صيء 
اآخر، وذلك ان�صجاما مع جذورها التاريخية كجزء من اجلي�ش ال�صعبي لتحرير ال�صودان. فعند ا�صتقالل 
جنوب �ل�شود�ن، كانت جمهزة جتهيز� جيد� )�أنظر �ل�شندوق 2(. وعلى �الأقل، متكنت �لفرقة �الأولى يف 
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احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – ال�صمال من ال�صتيالء على كميات كبرية من الأ�صلحة يف املعارك التي 
خا�صتها )Gramizzi and Tubiana, 2013(. فاحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – ال�صمال "تتقدم، 
وعلى عك�ش احلركات من  عقار.40  مالك  �أخرى"، ح�شب  مرة  تتقدم  ثم  تد�فع،  ثم  �الأر��شي،  ثم حتتل 
فعلت خالل �حلرب  كما  �الأزرق،  و�لنيل  كردفان  كبرية من جنوب  م�شاحات  على  ت�شيطر  فهي  د�رفور، 

الأهلية الثانية ما بني 2005-1983. 41

صندوق 2 الحركة الشعبية لتحرير الســودان - شمال عند استقالل جنوب السودان: 
                      رواية من جنوب السودان

منذ جتدد القتال يف جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011، ظلت �خلرطوم تتهم جنوب �ل�شود�ن بدعم قو�ت �ملتمردين. 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �شمال كانت متثل �جلناح �ل�شمايل للحركة �لتي �أو�شلت جنوب �ل�شود�ن لال�شتقالل، 
لتحرير  �ل�شعبية  و�حلركة  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  �جلي�س/  قادة  بني  للغاية  وثيقة  رو�بط  هناك  تز�ل  وما 
نائب وزير دفاع  يتولى من�شب  2013، كان جماك د�غوت  يوليو  �لوز�ري يف متوز/  �لتعديل  – �شمال. وحتى  ال�صودان 
جنوب �ل�شود�ن. وكان فيما م�شى قد قام بتدري�س �مل�شوؤولني �لثالثة �الأعلى مكانة يف �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن 
– �شمال، وهم مالك ويا�شر عرمان وعبد �لعزيز، يف كلية �ل�شباط �لتابعة للجي�س �ل�شعبي لتحرير �ل�شود�ن وظل على 
تو��شل منتظم معهم بعد �ال�شتقالل. ومثل �مل�شوؤولني �الآخرين يف جنوب �ل�شود�ن، �أنكر قيام بلده بتزويد �حلركة �ل�شعبية 
لتحرير ال�صودان – �شمال باالأ�شلحة. ومل يتو�شل م�شح �الأ�شلحة �ل�شغرية �إلى دليل يثبت نقي�س ذلك، ولكنها خل�شت 
لأن "بع�س من �لدعم �ل�شيا�شي و�للوج�شتي يعترب �أمرً� و��شحًا" ).Gramizzi and Tubiana, 2013, p.9(. ويعود 
ذلك جزئيا �إلى �أنه عند �ندالع �حلرب، كانت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال جمهزة جتهيزا ع�صكريا جيدا: 
�إذ �أن جوبا قد عملت على �لتاأكد من �أن فرقتيها قد ت�شنى لهما �الحتفاظ بكافة معد�تهما. وفيما يلي نورد تقييم جماك 

لقوة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال عند اإ�صتقالل جنوب ال�صودان : 

 �لفرقتني معًا كان لديهما 18000- 20000 رجل
- كل فرقة كان لديها كتيبة مدرعة جمهزة بحو�يل 30 دبابة. وكان جنوب �ل�شود�ن ميتلك دبابات T-55s و T-72s، لكن 

 .T-55s فرقتي �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �شمال ��شتلمت فقط دبابات
- كل فرقة كان لديها �شرية مدفعية مزودة بر�جمات ),howitzers(، 12 �شالحا لكل فرقة

 –  )truck-mounted rocket launchers—(قاذفة �شو�ريخ بها  مثبت  �شرية عربات  لديها  كان  فرقة  كل   -
BM 21s ثالثة من طر�ز

- كل فرقة كان لديها �شريتني مما ن�شميه "بيبي كاتيو�صا"،42 �أي من�شات �طالق �شو�ريخ متعددة عيار 107ملم، حوايل 
ثمانية لكل فرقة. 

�وتوماتيكية،  بنادق  قنابل،  وقاذفة  جي،  بي  �أر  )مورتر(،  هاون  مد�فع  لديها  كان  فرقة  كل  ذلك،  �إلى  باالإ�شافة   -
12.7 ZSU وم�شاد�ت طائر�ت من طر�ز

وقو�ت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – ال�صمال كان لديها مئات العربات الع�صكرية: فقد كان مالك ي�صرتي العربات 
�لع�شكرية، ماركة تويوتا، وكان عبد�لعزيز ي�شرتي �لعربات �لع�شكرية عندما كانا يعمالن يف وظيفة و�يل )ونائب و�يل 

على �لتو�يل( قبل بد�ية �حلربني.43

– �شمال قادرة على متوين خمزونها ب�شورة كبرية مما ت�شتويل  اأن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان  ويزعم جماك 
عليه من �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية. وقال �أنهم رمبا يتلقو� �مد�د�ت حمدودة من �أ�شدقائهم،44 وهذا ل ي�صمل بال�صرورة 
جنوب �ل�شود�ن. وكانت هناك �دعاء�ت باأن يوغند� قد زودت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال بالأ�صلحة، لكن 

كل من �ملتمردون ويوغند� قد �أنكرو� ذلك.45 
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اإيجابية: فيمكن للحركات من  وتعر�ش اجلبهة الثورية ال�صودانية من مزيجا هذين الأ�صلوبني كميزة 
د�رفور �لعمل كنوع من �لقوة �لهجومية �ملتنقلة، بينما متتلك �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال 
ت�شليحا �أثقل وقدرة �أكرب على �ملحافظة على �ملناطق �لتي مت �ال�شتيالء عليها. وعلى �لرغم من ذلك، ومن 
ناحية تاريخية، ثبت �أنه من �ل�شعب �جلمع ب�شكل فعال بني هذين �الأ�شلوبني �لتكتيكيني �ملختلفني كثري�، 
وذلك ما �كت�شفته حركات �لتمرد يف �ثيوبيا وما يعرف �الآن با�شم �إريرتيا. و�أظهر �لهجوم على �أبكر�شولة 
و�لقدر�ت  �لقناعات  هذه  حول  �لثورية  �جلبهة  د�خل  �لتوتر�ت  لهذه  كامل  حل  �إلى  �لتو�شل  يتم  مل  �أنه 

التكتيكية الع�صكرية املختلفة.

�شمال  يف  رو�بة  �أم  نحو  غامرت  قد  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  تكون  �أن  �ملرجح  غري  ومن 
كردفان- بعيد� عن قو�عدها يف �جلبل- من غري �لقدر�ت على تنفيذ �شربات �شريعة وطريقة تفكري حرب 
�لع�شابات �لتي متتلكها �حلركات من د�رفور، وال �شيما حركة �لعدل و�مل�شاو�ة. وعلى ذ�ت �لنحو، ما كانت 
احلركات الدارفورية لتفكر يف حماولة البقاء على �صيطرتها على اأبكر�صولة لهذه املدة الطويلة من غري 
القدرات الدفاعية للحركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �شمال. وعلى �لرغم من متكن �جلبهة �لثورية من 
�ال�شتيالء على وقود، ومركبات، وبع�س �الأ�شلحة خالل �حلملة، فاإن �بر�هيم قد �شعر باأن �لقوة �مل�شرتكة 
�أبكر"، لأن  "كان علينا �ن نن�شحب يف وقت  �أبكر�شولة حيث قال:  �أخطاأت بالبقاء لهذه �ملدة �لطويلة يف 
�لبلدة لي�س على قدر كاف من �الأهمية لتربير �خل�شائر �لتي تكبدها حتالف �ملتمردين يف �لنهاية �أو تكاليف 
خمزونها  متوين  الإعادة  �لع�شكرية  غار�تها  على  خا�س  ب�شكل  د�رفور  من  �حلركات  وتعتمد  الذخائر.46 
��شطرت  كونها  �لثورية،  �جلبهة  مو�رد  �إن�شاب  �إلى  طويلة  �لفرتة  تلك  �أدت  فقد  و�لذخائر.  �لوقود  من 
للقتال �صد الهجمات املتكررة التي نفذتها القوات امل�صلحة ال�صودانية. "ما مل ت�شلك �مد�د�ت منتظمة، 
"اإننا نتعلم من  ف�صيتعر�ش خمزون الذخائر للنق�ش. وهذا ما حدث ]يف اأبكر�صولة["، كما قال �بر�هيم. 
بع�صنا البع�ش. فمن املهم الحتفاظ بالأرا�صي املحررة. كما اأن من املهم اأخذ احلرب اإلى حديقة العدو 
�خللفية".47 ومن �ل�شعب على وجه �لتحديد �لتغلب على هذ� �لت�شارب يف �الأ�شاليب و�الأهد�ف. ومل تقم 
�لقوة �مل�شرتكة �لتابعة للجبهة �لثورية خالل �ل�شنة �لتي تلت �لهجوم على �أبكر�شولة باأي عملية باإ�شرت�ك 
�حلركات �الأربع �لكربى، مما ي�شري �إلى �أن �لتن�شيق بينها ال يقرب من �مل�شتوى �لذي تدعيه، و�أن قدرتها 

على تنفيذ عمليات وا�صعة النطاق تظل �صعيفة. 

العمليات العسكرية خارج القوة المشتركة 
على الرغم من تخ�صي�ش حركات املتمردين الأربعة لقوات وموارد للقوة امل�صرتكة، اإل اأن اجلزء الأكرب 
– عبد �لو�حد، �لذي رمبا يكون  من قو�تها قد ��شتمر يف �لعمل ب�شكل م�شتقل. وجي�س حترير �ل�شود�ن 
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الأ�صعف بني احلركات الأربع، ي�صع الغالبية العظمى من رجاله ومركباته يف جبل مره. اأما جي�ش حترير 
ال�صودان – مني مناوي فهو �أكرث ن�شاطا وح�شور� يف د�رفور مما هو عليه يف جبال �لنوبة حيث تتمركز 
�لثورية  �جلبهة  نفذته  �لذي  �لهجوم  من  �أ�شابيع  ثالثة  وقبل  �لثورية.  للجبهة  �مل�شرتكة  �لقوة  جتتمع  �أو 
على اأبكر�صولة، فاإن جي�ش حترير ال�صودان – مني مناوي، ت�شرف ب�شكل منفرد، و�إ�شتولى على بلدتني 
– مهاجرية �لو�قعة جنوب د�رفور ولبدو �لو�قعة �شرق د�رفور- وفر�س �شيطرته عليهما ملدة  �صغريتني 
ع�صرة اأيام. ويدعي مني مناوي اأن هذه الهجمات اأكرث اأهمية بكثري من عملية اأبكر�صولة، وهو الأمر الذي 
قد يكون موؤ�شر� على �أولوياته. وتعتقد �ملخابر�ت �ل�شود�نية �أن مناوي لي�س د�ئما على وفاق مع عبد�لعزيز 
اأنه  2013، غري  �لثورية يف منت�شف عام  للجبهة  �مل�شرتكة  �لقوة  يكون قد �شحب بع�س قو�ته من  ورمبا 
مل يكن باالإمكان تاأكد ذلك من م�شدر م�شتقل.48 كما اأن مناوي يعترب واحد من الداعمني املحوريني يف 

منا�شرة �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية وما ميكن �أن تعود به من فو�ئد على خمتلف جمموعات �ملتمردين. 
ومن بني �حلركات �لثالث من د�رفور، �شاهمت حركة �لعدل و�مل�شاو�ة بالقدر �الأكرب يف �لقوة �لع�شكرية 
القوات  بني  من  فاعلية  الأكرث  باعتبارها  اإليها  ينظر  كما  والرجال.  املركبات  حيث  من  الثورية  للجبهة 
�لثالث من د�رفور. �إال �أن حركة �لعدل و�مل�شاو�ة تنفذ �لعديد من عملياتها خارج �إطار �لقيادة �ملبا�شرة 
�لعدل  بعثت حركة  وكمثال على ذلك،  �لع�شكرية م�شرتكة.  �الأهد�ف  تكون  �لثورية، حتى عندما  للجبهة 
و�مل�شاو�ة بقافلة ع�شكرية كبرية، رمبا من مكان قريب من جولود يف �ل�شمال �لغربي من جنوب كردفان، 
و�مل�شاو�ة،  �لعدل  فيها م�شادر من حركة  �لثورية، مبا  للجبهة  تابعة  وقدرت م�شادر  �أبكر�شولة.  باجتاه 
�بر�هيم  جربيل  ذكره  ما  ح�شب  �إليها،  �ملوكلة  �ملهمة  وكانت  مركبة.   150-140 من  تتاألف  القافلة  اأن 
�أبكر�شولة.  متز�يد يف  وطاأة �شغط  كانت حتت  �لتي  �لثورية  للجبهة  �مل�شرتكة  �لقوة  قائد �حلركة، دعم 
�إلى  �لقافلة  و�شول  وعند  و�الأبي�س.  �لدلنج  بني  �لطريق  على  �حلكومية  �لقو�ت  مع  �لقافلة  و��شطدمت 
حميط �أبكر�شولة يف بد�ية �شهر حزير�ن، كانت �جلبهة �لثورية �إما �ن�شحبت �أو �أجربت على �خلروج من 

�لبلدة. وكانت هذه مهمة تتبع حلركة �لعدل و�مل�شاو�ة ولي�س للجبهة �لثورية. 
�الأغلبية �لعظمى من قو�ت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �شمال لي�شت جزء� من �لقو�ت �مل�شرتكة 
ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  وت�صتمر احلركة  الثورية.  اجلبهة  اأنها جزء من حتالف  تعترب  ذلك  مع  لكنها 
– �شمال يف تخ�شي�س معظم قو�تها �ملقاتلة حلملتها �شد �لقو�ت �حلكومية يف جبال �لنوبة. ولقد بد�أ 
قو�ت  فاإن  �أمر،  من  يكن  ومهما  �لقتال.  وترية  �إبطاء  �إلى  �أدى  �أبكر�شولة، مما  بعيد حملة  �ملطر  مو�شم 
احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �شمال حتملت �لعبء �الأكرب من هجمات مو�شم �جلاف �لتي �شنتها 
احلكومة يف ال�صهرين الأخريين من عام 2013 وبداية العام 2014. ولقد تعر�شت للهجوم مو�قع للحركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال تقع على بعد 20 كم من كاود�، �ملعقل �لرئي�شي للحركة، وهذه �ملو�قع، 
بح�شب ما �أفادت �لتقارير، هي �أونقارتو، �إلى �جلنوب من كاود� بتاريخ 20 كانون �الأول/ دي�شمرب، ومتبري� 
�إلى �لغرب منها بتاريخ 28 كانون الأول/ دي�صمرب )Nuba Reports, 2013, p.3(. ولقد مت �صد كال 
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�لهجومني بنجاح. كما قام �ملتمردون مبهاجمة �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية يف �لعمق �ل�شمايل من ديالمي 
اأن هذه العملية هي من العمليات امل�صرتكة للجبهة الثورية، ولكن  يف بداية كانون الثاين 2014. واأعلنوا 
ح�شب ما ذكره مالك عقار قائد �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �شمال، فاإنه مل ي�شارك فيها �شوى 
قو�ت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال. ولي�ش هناك اأي تواجد للجبهة الثورية يف النيل الأزرق، 
امل�صلحة  القوات  تقاتل  فاحلركة  – �صمال.  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  لعمليات  �الأخرى  �ملنطقة 
�إلى �ل�شعوبات  اأي دعم من احلركات من دارفور.49 ويعود �ل�شبب يف هذ� جزئيا  ال�صودانية هناك دون 
اللوج�صتية يف الو�صول اإلى تلك املنطقة: ل توجد حدود م�صرتكة بني النيل الأزرق وجنوب كردفان والطريق 
من خالل جنوب �ل�شود�ن مير عرب �أكرث مناطق م�شتنقعات �ل�شدود �لتي ال ميكن عبورها. ويعود �ل�شبب 
يف ذلك اأي�صا اإلى النجاحات الأكرب التي حققتها احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال يف جنوب 
كردفان. وقد �أدت تلك �لنجاحات �إلى توفري م�شاحة �أكرب لال�شتخد�م كقاعدة �أمنة. و�لعامل �الآخر هو 

موقع جنوب كردفان �لقريب من كل من د�رفور وقو�عد حركة �لعدل و�مل�شاو�ة يف جنوب �ل�شود�ن. 
بهدف  وذلك  �لثورية  �جلبهة  �إلى  به  يقومو�  ع�شكري  عمل  �أي  �لدو�م  على  �ملتمردين  قادة  وين�شب 
�إلى  بل  و�حدة،  حركة  يف  �حلركات  جميع  �دماج  �إلى  �لثورية  �جلبهة  تهدف  وال  �لتحالف.  ظهور  زيادة 
تكوين من�شة حتالف و�ملو�لفة �لدقيقة لالأجند�ت للدفع باجتاه تغيري �لنظام. و�ال�شرت�تيجية �لو��شحة 
�الأزرق،  و�لنيل  �شمال وغرب كردفان(،  �لقتال �شد �خلرطوم يف د�رفور، جنوب كردفان )و�أحيانا  هي 
فاإن  ذلك،  ومع  �ل�شود�نية.  �مل�شلحة  �لقو�ت  عمل  نطاق  لتو�شيع  �جلبهات  جميع  ن�شاط  على  و�ملحافظة 
حقيقة اأن العمليات امل�صرتكة تعترب نادرة احلدوث تبني ال�صعوبة التي تواجهها جمموعات املتمردين يف 

تن�شيق ن�شاطاتهم بفعالية. 
وبغ�س �لنظر عما ينظر �إليه على �أنه جناح ع�شكري يف �أبكر�شولة، مل حتاول �لقوة �مل�شرتكة للجبهة 
�أنها مبنية على كونها جي�س موؤقت ال جي�شا د�ئما. وعندما  �إلى �الآن �عادة هذه �لتجربة. ويبدو  �لثورية 
و�حدة  حركة  �لقتال  معظم  يف  و�شاركت  بالهجوم.  �حلكومة  بد�أت   ،2013 عام  من  املطر  مو�صم  انتهى 
من املتمردين )عادة احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �شمال( �شد �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية، على 
�لرغم من م�شاركة �لقو�ت �مل�شرتكة للمتمردين يف معركة كبرية و�حدة فقط، يف تروجي بتاريخ 4 كانون 
الثاين 2014. وتقع تروجي على الطريق الرئي�صي الوا�صل من جنوب ال�صودان اإلى كاودا يف جبال النوبة. 
وهرب املدنيون عرب هذا امل�صار اإلى خميمات الالجئني على احلدود. وت�صتخدمها احلركة ال�صعبية لتحرير 
�ل�شود�ن- �شمال وحركة �لعدل و�مل�شاو�ة لالنتقال �إلى جنوب �ل�شود�ن وجلب �المد�د�ت من هناك. وبهذه 
�ملنا�شبة و�عتبار� من �شهر �شباط 2012، متكنت قو�ت �ملتمردين من دفع �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية بعيد� 
�لثورية يف معركة كبرية خالل ع�شرة  للجبهة  �مل�شرتكة  �لقوة  ت�شارك  وبالرغم من ذلك مل  �لبلدة.  عن 
نهاية  �دعاءه يف  �لرغم من  وعلى  مالك،  قاله  ما  الأبكر�شولة، ح�شب  �حتاللها  نهاية  �أعقبت  �لتي  �أ�شهر 

�شباط 2014 �ن �جلبهة �لثورية كانت تخطط لهجوم كبري جديد.50  
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5. الوضع السياسي 

كما يو�شح ميثاقها �لتاأ�شي�شي، فاإن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية حتالف ع�شكري ذو طموحات �شيا�شية. ويف 
ال�صنة الأولى من ت�صكيلها، عمل �صيا�صيو اجلبهة، وبدور بارز من يا�صر عرمان من احلركة ال�صعبية لتحرير 
�لعري�شة  تر�شم �خلطوط  وثيقة  �شياغة  على  �أنه عمل مبفرده،  ذلك  يعني  �أن  دون  – �شمال،  ال�صودان 
"اإعادة هيكلة الدولة ال�صودانية" )SRF, 2012(. ودلت تلك �لوثيقة على وجوب �الإطاحة  لروؤيتهم حول 
و�لقوى  �ل�شود�نية،  �لثورية  موؤلفة من �جلبهة  �نتقالية  بحكومة  و��شتبد�له  �لوطني  �ملوؤمتر  بنظام حزب 
�أخرى مهنية  و�ل�شبابية و�شخ�شيات  �لن�شائية  �ملجتمع �ملدين، و�حلركات  �الأخرى، ومنظمات  �ل�شيا�شية 
وم�صتقلة، بحيث ل تقل م�صاركة الن�صاء فيها عن 30%. و�صتبداأ هذه احلكومة النتقالية عملية ا�صتعادة 
�نتخابات  نحو  بال�شود�ن  و�ل�شري  جديد،  د�شتور  �شياغة  على  و�الإ�شر�ف  �ل�شود�ن،  �أقاليم  بني  �لتو�زن 
من  "للتاأكد  و�لدولة  �لدين  بني  �لف�شل  عن  �لوثيقة  دفاع  معر�س  ويف  �شنو�ت.  �شت  خالل  دميقر�طية 
"الوحدة  مبد�أ  �عتماد  وجوب  على  كذلك  ن�شت  كما  �صيا�صية".  لأغرا�ش  الدين  ا�صتغالل  على  الق�صاء 
الطوعية" لكافة �الأقاليم يف �ل�شود�ن: وباخت�شار، �إذ� رغب �أي جزء من �لبالد يف �أن ينف�شل، فاإن ذلك 

 .)SRF, 2012(يف مقدوره
و يعار�س �ال�شالميون من ع�شوية حزب �ملوؤمتر �لوطني على �أي �شيء يهدد دور �الإ�شالم كاأ�شا�س للنظام 
ال�صودانية  الثورية  اجلبهة  فاإن  الأمر  لهذا  اأنه  فيدركون  منهم  الرباغماتيون  بينما  البالد،  يف  القانوين 
ميكن ت�شويرها على �أنها معادية لالإ�شالم. و�لعزم على �عطاء جميع �الأقاليم �شلطات مت�شاوية وت�شحيح 
و�شمال  و�شط  نخبة  لدى  كبري  قلق  م�شدر  كذلك  تعترب  �شارمة  �جر�ء�ت  خالل  من  �لقدمية  �الأخطاء 
يف  �لقيادية  �ل�شخ�شيات  من  عدد  عن  ف�شاًل  �لوطني،  �ملوؤمتر  حزب  نو�ة  ت�شكل  �لتي  �لنيلي  �ل�شود�ن 
�أحز�ب �ملعار�شة �لرئي�شية �ملنتمني للنخبة نف�شها. كما �أن حزب �ملوؤمتر �لوطني وغريه من �أحز�ب �لتيار 
الطوعية"  "الوحدة  يف  �حلق  �ل�شود�نية  �الأقاليم  مبنح  يقوم  �لذي  �ملبد�أ  يف  وجدت  �ل�شود�نية  �لرئي�شي 
�لثورية  �أن عزم �جلبهة  �ل�شود�ن قد حدث قبل وقت ق�شري. كما  و�نف�شال جنوب  للقلق، هذ�  م�شدر� 
على "جلب جميع من �رتكبو� �أعمال �إبادة جماعية، وجر�ئم �شد �الإن�شانية، وجر�ئم حرب، وجر�ئم �شد 
الب�صري، ووزير  اأمام حماكمات دولية وحملية م�صدر تهديد للرئي�ش   )SRF, 2012( "لبالد ومو�طنيها�
�لدفاع عبد�لرحيم ح�شني، وو�يل جنوب كردفان )والحقًا �شمال كردفان( �أحمد هارون، وقد مت توجيه 
�تهامات �إليهم جميعا من قبل �ملحكمة �جلنائية �لدولية. وفوق هذ� وذ�ك فاإن حزب �ملوؤمتر �لوطني لي�س 

لديه نية ت�صليم ال�صلطة. 
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الداخلي  االنقسام 
هناك �إختالفات �شيا�شية حادة- بع�شها �أيديولوجي و�لبع�س �الآخر �شخ�شي- يف �أو�شاط قيادة �جلبهة 
الثورية ال�صودانية. وب�صكل عام، فاإن احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – ال�صمال وف�صيلي جي�ش حترير 
�ل�شود�ن يعتربون علمانيني، ملهمون بروؤية جون قرنق حول "ال�صودان اجلديد"، ومنذ البداية كانوا يقفون 
يف جانب �لف�شل بني �لدين و�لدولة. و�لعديد من قادة حركة �لعدل و�مل�شاو�ة، وحتديد� قائدها �الأول خليل 
ابراهيم واأخوه وخليفته جربيل، اأتوا من خلفية ا�صالمية، وكان العديد منهم تالميذ لالإ�صالمي املخ�صرم 
�شركائهم  �ن�شر�ف  من  خوفا  �الإ�شالمية  بجذورهم  �جلهر  من  �حلذر  يتوخون  وفيما  الرتابي.51  ح�صن 
�ال�شرت�تيجيون يف �جلبهة �لثورية عنهم، تبقى روؤيتهم خمتلفة متاما عن روؤية �حلركات �لع�شكرية �لثالث 
�الأخرى. وعلى �شبيل �ملثال، فاإن مو�فقة حركة �لعدل و�مل�شاو�ة على بنود �إعالن كو�د� قد ��شتغرقت ثالثة 
تنظيما  و�مل�شاو�ة  �لعدل  حركة  كون  "ب�شبب  �لتاأخري  يكن  مل  �بر�هيم،  جربيل  ذكره  ما  وح�شب  �أ�شهر. 
��شالميا يتبنى فكرة �لدولة �لدينية، و�إمنا لكون غالبية �ل�شود�نيني م�شلمون، و�لعلمانية بالن�شبة لهم تعني 
�لعد�ء لالإ�شالم. و��شتخد�م تلك �للغة �شيوؤدي �إلى �بعادهم خوفا".52 وكانت حركة �لعدل و�مل�شاو�ة قلقة 

من اأن الآخرين، ول �صيما عبد الواحد، يعتربون الأ�صوات الأكرث "راديكالية" يف الدعوة للعلمانية. 
وهناك �لقليل من �لقو��شم �مل�شرتكة من حيث �خللفية و�لتاريخ بني حركة �لعدل و�مل�شاو�ة و�حلركات 
�الأخرى. ولدى ف�شيلي جي�س حترير �ل�شود�ن عالقات قائمة منذ �أمد بعيد مع �جلي�س �ل�شعبي لتحرير 
الأيديولوجية  اأر�صيتهم  اإلى  جزئيا  ذلك  ويعود  – �صمال،  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  واحلركة  ال�صودان 
قبل  حتى   ،2001 عام  قرنق  ملقابلة  وفد�  �أر�شلت  قد  و�مل�شاو�ة  �لعدل  حركة  �أن  من  وبالرغم  �مل�شرتكة. 
حد  وعلى  وثيقة.  عالقات  تكوين  �إلى  يف�س  مل  �لتو��شل  فاإن  د�رفور،  يف  لتمردها  �لر�شمية  �النطالقة 
و�صف ابراهيم: "عندما جئنا لالجتماع، بدى �الأمر كما لو �أننا �شيوف و�لطرف �الآخر ]احلركات الثالث 
�الأخرى[ اأفراد يف عائلة واحدة".53 وهو يعتقد �أي�شًا �أن بع�س قادة جي�س حترير �ل�شود�ن مل يكونو� ر�غبني 
يف ان�صمام حركة العدل وامل�صاواة للجبهة الثورية ال�صودانية، لعلهم كانوا ياأملون يف نيل و�صعية بارزة اأكرث 
يف د�ر فور يف غياب حركة �لعدل و�مل�شاو�ة. وهذ� كان �شببا �إ�شافيًا من �ال�شباب �لتي جعلت حركة �لعدل 

و�مل�شاو�ة ت�شتغرق بع�س �لوقت الإعطاء مو�فقتها على �الن�شمام. 
وعلى الرغم من الدور الن�صط والفعال حلركة العدل وامل�صاواة يف بع�ش العمليات الع�صكرية التي تقوم 
 – �ل�شود�ن  �ل�شعبية لتحرير  �ل�شود�ن و�حلركة  �لثورية، فقد ��شتمر قلق قادة جي�س حترير  بها �جلبهة 
�شمال حول خلفية و�آر�ء �حلركة. وح�شب و�شف �أحد �ل�شخ�شيات �لرئي�شية يف �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية 
فقد تكون حركة العدل وامل�صاواة املع�صلة الأولى من بني امل�صاكل امل�صتقبلية للجبهة الثورية ال�صودانية.54 
بعد  و�مل�شاو�ة  �لعدل  قادة حركة  �تخذه  �لذي  �ملوقف  �لثورية كان فزعا من  قادة �جلبهة  �أخر من  قائد 
�جلبهة  قيادة  معظم  كحال  مبتهجا،  �مل�شدر  ذلك  وكان  م�شر.  يف  �الإ�شالمي،  مر�شي،  حممد  �شقوط 
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هذه  وتبني  تنحيته.55  من  حزنو�  قد  و�مل�شاو�ة  �لعدل  حركة  قادة  �ن  حني  يف  مر�شي،  بتنحية  �لثورية، 
�خلالفات �الأيديولوجية �لنز�عات �ل�شيا�شية �ملوجودة د�خل �جلبهة �لثورية. 

ومن بني جميع �الدعاء�ت �ملوجهة �شد �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية بارتكاب �أعمال �غت�شاب، و�شرقة، 
90 باملائة من تلك الدعاءات موجهة �صد  وحتر�س، يقول �أحد �مل�شوؤولني �لكبار يف �جلبهة �أن �أكرث من 
قو�ت حركة �لعدل و�مل�شاو�ة.56 وتنكر حركة العدالة ذلك، معللة الدعاءات بوجود حالة عدم ثقة ي�صعر بها 

بع�ش اأع�صاء اجلبهة الثورية جتاهها.57 
كما اأن عبد الواحد ينظر اإليه بعني ال�صك يف اجلبهة الثورية ال�صودانية. وعلى الرغم من كونه اأحد اأبرز 
�ملتمردين يف د�رفور عند بد�ية حركة �لتمرد، �إال �أن �لقوة �لع�شكرية حلركته قد �أخذت مبرور �لزمن يف 
�لت�شائل، ويعزى ذلك جزئيًا �إلى ��شتقالة مني مناوي وت�شكيله لف�شيلة خا�شة. ويقول �أحد قادة �جلبهة 
فهو  "حاجتنا ل�صمه،  ب�شبب  ي�شكل جزء� من �جلبهة فقط  �لو�حد  �أن عبد  �أخرى  �لثورية من جمموعة 
]هو�تف تعمل عن طريق �الأقمار �ل�شناعية[، وهذه هي كل احلركة بالن�صبة  ميتلك ثالث �جهزة ثريا  

له".58
يف  يتو�جد  ال  �لذي  قائدهم  من  حمبطني  �أ�شبحو�  �لو�حد  عبد  حركة  يف  �الأع�شاء  بع�س  �أن  وحتى 
امليدان يف دارفور اإل نادرا. ويحظى اأبو القا�صم اإمام من جي�ش حترير ال�صودان – عبد الواحد، الذي كان 
متو�جد� �شخ�شيا يف �أبكر�شولة مع عبد�لعزيز، بتقدير �أكرب من جانب قيادة �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية. 
واأعلن يف حزيران/ يونيو 2014 �ن�شقاقه عن جي�س حترير �ل�شود�ن – عبد الواحد ليقوم بت�صكيل حركة 
خا�صة به.59 ونتيجة لذلك، مت �إق�شاوؤه عن �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية.60 وبع�ش حركات دارفور غري مقتنعة 
�قتناعا كاماًل باأن �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �شمال �شوف ت�شتمر يف �لعمل معهم، وذلك على 
�لرغم من ما تلهج به �الأل�شن من ن�شال موحد �شد �خلرطوم. ومع ذلك، فكلما عمل قادة �جلبهة �لثورية 

معا لفرتة �أطول، كلما تنامت �الألفة بينهم. 
�أن  يعني  �إلى ف�شائل خمتلفة  �لتمرد  �نق�شام حركات  �لطويل من  �ل�شود�ين  و�لتاريخ  هذه �خلالفات 
هناك �شكوكا د�ئمة حول �لتما�شك �ل�شيا�شي للجبهة �لثورية �ل�شود�نية على �ملدى �لطويل. ومن �شبه �ملوؤكد 
�أن تغيريً� مفاجئًا لنظام �خلرطوم �شي�شع متانة �لرو�بط �لقائمة �الآن يف حمك �الختبار. ومع ذلك، تبقي 
و�أن �حللول  �ملركز  ياأتي من  �أن  �ل�شود�ن يجب  �لتغيري يف  �أن  �لقائلة  بالفكرة  ملتزمة  �ملجموعات  جميع 
�خلا�شة بكل �إقليم على حده غري كافية، وهي ما جتهر به �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال على 
نحو �أكرث قوة. فحلول خا�شة بد�رفور منفردة، على �شبيل �ملثال، لن تكون مفيدة لبقية �ملناطق. ) وعلى 
�لرغم من حديثهم عن �أجندة قومية، فاإن جميع حركات �لتمرد متيل �إلى �لتجنيد على �أ�شا�س �إثني يف 
�ملناطق �لتي يز�ولون فيها عملياتهم( �إال �أن جميع �حلركات يف �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية تدرك �أن قوتها 
للتغيري  احتمالية حتقيقها  يزيد من  الثورية  واأن وجودها يف اجلبهة  واحدة  توحدها يف حركة  تكمن يف 
�لذي تريده. وهناك رغبة قوية يف جتنب تكر�ر جتربة �تفاقية �ل�شالم �ل�شامل، و�لتي مت فيها ب�شكل متعمد 
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�إق�شاء لد�رفور و�ملناطق �ل�شرقية من �ملفاو�شات و�التفاقية �لالحقة، وهي ما جاءت م�شحوبة بتبعات 
�ل�شمال و�جلنوب  �الأهلية بني  �لتعاطي مع �حلروب  �الأطر�ف حيث جرى  �لطويل على جميع  �ملدى  على 
ود�رفور ب�شكل منف�شل، وظل �نتباه �ملجتمع �لدويل يتحول ب�شكل م�شتمر من و�حدة �إلى �أخرى. كما ينظر 

�إلى �لوحدة بني حركات �لتمرد على �أنها �شرط م�شبق للح�شول على دعم من مكان �آخر من �الإقليم. 

المسلحة  غير  المعارضة  مع  الروابط 
�أحز�ب  مع  لال�شتمر�ر  قابلة  ر�بطة  تكوين  على  م�شممة  ت�شكيلها  منذ  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  ظلت 
�حل�شابية  �مل�شاألة  هناك  �أوال،  �الأقل.  على  �أ�شباب  لثالثة  وذلك  �ل�شود�ن،  يف  �مل�شلحة  غري  �ملعار�شة 
�لب�شيطة: وزن �ملعار�شة �مل�شلحة وغري �مل�شلحة، لو �إجتمعو� �شويًا، �شيجعل من �لو��شح بالن�شبة لل�شعب 
�ل�شود�ين و�لعامل �أن حزب �ملوؤمتر �لوطني ميثل �أقلية يف �ل�شود�ن. ثانيا، يعرف �ملتمردون باأن فر�شتهم 
املدين  العمل  بني  "املزاوجة  فاإن  وعليه  تعترب �شئيلة،  �لقو�ت �حلكومية ع�شكريًا  �لتمكن من هزمية  يف 
ال�صيا�صية  املعار�صة  مع  التحالف  اإن  ثالثا،   .)SRF, 2011( امل�صلح" �صتكون �صرورية  والكفاح  ال�صيا�صي 
�ملتمركزة يف �خلرطوم �ملكونة من �ملنتمني لل�شود�ن �لنيلي �شيكون طريقة فاعلة الإن�شمام �أولئك �ملقيمني 

يف �ملركز ممن ال يحبون حزب �ملوؤمتر �لوطني لكنهم ال يثقون يف �ملتمردين. 
وبينما كان املتمردون من دارفور يقومون ببناء اجل�صور مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، 
يوليو  الأور�قها. ويف متوز/  ترتيب  �إعادة  �ل�شيا�شية يف �خلرطوم متر مبرحلة هامة من  �ملعار�شة  كانت 
على  و�ل�شعبية  �ل�شيا�شية  �الأطياف  من  للخارجني  �حلكومة  وقمع  �ال�شطر�بات  من  �أ�شهر  وبعد   ،2012
�لرئي�شية  �ل�شيا�شية  �ملعار�شة  �أحز�ب  جتمعت  �لنفط،  الإعانات  �جلزئي  �ل�شحب  لقر�ر  نتيجة  �حلكومة 
م�شِكلة حتالف قوى �الإجماع �لوطني و�أ�شدرت ميثاق �لبديل �لدميقر�طي. ودعا هذ� �لبيان �إلى م�شروع 
وطني الإ�شقاط نظام حزب �ملوؤمتر �لوطني من خالل "كفاح جماهريي �صلمي". وح�شب ما ذكره مبارك 
�أن  �ملتوقع  من  وكان  �مليثاق  تطوير  حول  كثب  عن  م�شاور�ت  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  �أجرت  �لفا�شل، 
)Sudaneseonline.org, 2012(. ومل يتحقق ذلك، رغم تكثيف  جد�  قريبا  وتوقع" �لوثيقة  "تدعم 

اجلهود جلمع املعار�صة امل�صلحة وغري امل�صلحة. 
ويف نهاية كانون الأول/ دي�صمرب 2012، بعد �شهور قليلة من ك�شف �جلبهة �لثورية عن �أنيابها يف �أبكر�شولة، 
�لتقى يف كمباال قادة �ملتمردون مع �لعديد من كبار �ل�شيا�شيني يف �ملعار�شة �ل�شود�نية. وب�شكل عام، مل 
يكن ممثلو �ملعار�شة �ل�شيا�شية يف مو�قع قيادية يف �الأحز�ب �لتي ينتمون �إليها. وبتاريخ 5 كانون ثاين/ 
 .)SRF, 2013( يناير 2013، قامت �جلبهة �لثورية و�لعديد من �ل�شيا�شيني بتوقيع ميثاق �لفجر �جلديد
ووقع �مليثاق مالك عقار، وعبد �لو�حد، ومني مناوي، وجربيل �بر�هيم. كما وقعه �لهادي، �لذي كان ذ�ت 
مرة يف �أعلى �ملنا�شب �لقيادية يف حزب �الأمة، وحاجو، �ملعروف بدوره يف �حلزب �الحتادي �لدميقر�طي، 
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على �لرغم من �أنهما كانا �آنذ�ك ع�شوين يف �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية ومل يكونا ميثال �أحز�با �شيا�شية. 
�ل�شابق مبارك �لفا�شل  �لوثيقة، مبن فيهم �ملر�شح �لرئا�شي  �أ�شمائهم على  �آخرون  كما و�شع �شيا�شيون 
�ملهدي، �شديق يو�شف من �ال�شرت�كيني وهال عبد�حلليم من حق، وهو حزب �شغري معار�س. ووقع على 
�لوثيقة �أي�شا ممثلو حركات �ل�شباب �ملعار�شة )غريفنا و�لتغيري �الآن( وجمموعات حقوق �الإن�شان وحقوق 
املراأة. وكان ن�ش ميثاق الفجر اجلديد بالأ�صل ن�صخة خمففة من وثيقة اجلبهة الثورية ال�صودانية حول 
اإعادة هيكلة الدولة ال�صودانية )SRF, 2012(، رغم تخفي�س �لفرتة �لزمنية �النتقالية �ملقرتحة من �شت 
اإلى اأربع �صنوات. وبعد نقا�ش مكثف، مت تغيري الن�ش اللغوي الذي يتحدث عن ف�صل الدين عن الدولة 
تغيريا جماليا لي�صبح "يجب ف�شل �ملوؤ�ش�شات �لدينية عن موؤ�ش�شات �لدولة". ومن ناحية عملية، فاإن هذا 
�أنه عمل قام به علمانيون  �مليثاق على  بانتقاد  �لوطني  �ملوؤمتر  �لكثري، مما �شمح حلزب  �لتغري مل يعني 

وملحدون.61
ومت �عتقال بع�س �ل�شيا�شيني �مل�شاركني يف ميثاق �لفجر �جلديد وحفل �لتوقيع، مبا يف ذلك �الإ�شالمي 
يو�صف الكودة،62 والعميد املتقاعد والع�صو ال�صابق يف حركة التمرد عبدالعزيز خالد،63 لدى عودتهما �إلى 
�ل�شغط  فاإن  �لنهاية،  �إطالق �شر�حهم. ويف  �أ�شهر قبل  �عتقال بع�شهم ملدة ثالثة  و��شتمر  �خلرطوم.64 
�لذي مار�شته �حلكومة وقلق �ملمثلني �أنف�شهم من �لن�س قاد بع�س �الأحز�ب من تلك �لتي �أر�شلت ممثلني 
مو�شوع  �ملخاوف حول  بع�س  �لدميقر�طي  �الحتادي  للحزب  كان  للميثاق.  �لتنكر  �إلى  كمباال  �إلى  عنهم 
الدين والدولة، اإ�صافة اإلى مفهوم "الوحدة الطوعية". كما تولد �ل�شعور باأن من �خلطاأ و�شع �لتمرد �مل�شلح 
�ملعار�شة  لدى  كانت  �لتي  �الأخرى  �ملخاوف  ومن  �مل�شتوى.65  نف�س  �مل�شلحة يف  �ل�شيا�شية غري  و�ملعار�شة 
ودور  املقرتحة  النتقالية  احلكومة  يف  الأزرق  والنيل  كردفان  جلنوب  يعطى  اأن  املمكن  من  الذي  الوزن 
ياأمل �ملتمردون ت�شكيله بعد �الطاحة بالب�شري.66  جمموعات �ملتمردين يف �جلي�س �لقومي �جلديد �لذي 
كما كان هناك نوع من �ال�شطر�ب، مبا يف ذلك من جانب �حلزب �الحتادي �لدميقر�طي، حول ��شر�ر 
�أن  �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية على وجوب قيام �ل�شود�ن بتعريف نف�شه كدولة عربية و�أمة م�شلمة، ولكن 

تعرف نف�شها بدال من ذلك على �أنها بلد متعدد �الإثنيات و�لديانات. 
كانت قوى �الإجماع �لوطني تنوي �اللتقاء باجلبهة �لثورية �ل�شود�نية يف جنيف خالل �شهر متوز/ يوليو 
2013. وكان ذلك ليكون اللقاء الثاين من بني �صل�صلة لقاءات نظمها مركز احلوار الإن�صاين، وكان اللقاء 
�الأول، �لذي عقد قبل �أربعة �أ�شهر من ذلك و�شم حزب �ملوؤمتر �لوطني وقوى �الإجماع �لوطني. �إال �أن �لقوى 

�الأمنية �ل�شود�نية منعت معظم �ل�شيا�شيني �ملنتمني �إلى قوى �الجماع �لوطني من مغادرة �خلرطوم.67
ويف اأب/ اغ�صط�ش 2014، �لتقت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية مع حزب �المة �لقومي يف فرن�شا. وبعد عدة 
باري�س  �إعالن  على  بالتوقيع  عقار  ومالك  �ملهدي  �ل�شادق  �لقومي  �الأمة  قائد  قام  �ملحادثات،  من  �أيام 
)SRF, 2014(. ودعت �التفاقية �إلى حو�ر وطني يبد�أ بعد نهاية �حلروب يف �ل�شود�ن و�أكدت على �اللتز�م 
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�لثورية وقفا لالأعمال  �ملو�طنة".68 وعر�شت �جلبهة  و�مل�شاو�ة يف  �لعد�لة  �أ�شا�س  "على  ال�صودان  بوحدة 
�لعد�ئية من جانب و�حد، على �لرغم من عدم �إظهار �حلكومة الأي �إ�شارة تنبئ بقيامها بذلك. كما قالت 
�جلبهة �لثورية وحزب �المة �لقومي �أنهم �شيقاطعون �النتخابات �لعامة م�شتقبال ما مل جتريها حكومة 
�نتقالية تقوم باإنهاء �حلروب وتوفري �حلريات �لعامة و�أن تكون مدعومة باإجماع وطني ياأتي نتيجة حو�ر 
�ملعار�شة  يف  �الأخرى  �ملجموعات  القناع  �ل�شعي  على  �حلزبان  و�تفق  �الأطر�ف".  جميع  مب�شاركة  �شامل 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين بتوقيع �التفاقية. 
�لكبار  �ل�شيا�شيني  وو�حدة من  �ملهدي  �ل�شادق  �بنة  �ملهدي،  فاإن مرمي  �إلى �خلرطوم،  ولدى عودتها 
�لوطني، و�لذي مت تعيينه  �ملوؤمتر  �بر�هيم غندور من حزب  �إعتقالها. وقال  �لقومي، مت  يف حزب �المة 
كم�صت�صار للرئي�ش يف التعديل الوزاري الذي اأجري يف �صهر كانون الأول/ دي�صمرب 2013، اأن هذا الأمر 
و�رد �حل�شول الأي �شخ�س يوقع �تفاقا مع �ملتمردين.69 ولغاية �للحظة، فاإن خطر هذ� �لتهديد �إلى جانب 
�خلالفات �مل�شتمرة بني �جلبهة �لثورية و�لعديد من �أحز�ب �ملعار�شة يوؤدي �إلى تخفي�س فر�س �لتو�شل 
�ملعار�شة، مبن فيهم  كبار �شخ�شيات  بع�س  يعتقد  �لرغم من ذلك،  �أو�شع. وعلى  �تفاق على نطاق  �إلى 
�شديق يو�شف �ملنتمي �إلى �حلزب �ل�شيوعي، �أن �لتو�شل �إلى حتالف معادي حلزب �ملوؤمتر �لوطني م�شاألة 
حتمية. �إال �ن بع�س �أقوى �لتحفظات حول تكوين حتالف �شيا�شي بني �ملتمردين هي من جانب �لتمردين 
�أنف�شهم: لدى قادة �جلبهة �لثورية �شكوك حمددة حول نو�يا ح�شن �لرت�بي، �لذي و�فق على لقاء �لب�شري 

يف نهاية �شباط/ فباير 2014.  

الخرطوم  استجابات 
�مل�شلحة  و�لقو�ت  �ملتمردين  بني  �ل�شر�ع  ديناميكية  تغيري  �إلى  �أدى  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  �إن�شاء 
�ل�شود�نية، ناقال بوؤرة ن�شاط �ملتمردين من د�رفور �إلى جنوب كردفان. ويف �لوقت نف�شه، فاإن �لتح�شن 
�جلزئي �لذي طر�أ على �لعالقات بني �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن �أتاح للخرطوم تخ�شي�س مو�رد �أكرث 
لقتال �ملتمردين. ولقد كانت �لتوتر�ت بني �لبلدين يف �أوجها بعد �ال�شتقالل، و�ندالع �ل�شر�ع يف جنوب 
كردفان و�لنيل �الأزرق، و�ملناو�شات و�لق�شف على �حلدود. وحت�شنت �لعالقات بعد �تفاقية �أدي�س �أبابا 
�شبتمرب  �أيلول/  يف  للخرطوم  كري  �شالفا  �لرئي�س  زيارة  بعد  �شيما  وال   ،2012 �صبتمرب  اأيلول/   27 يف 

 .2013
�لهجمات  من  �شل�شلة  �ل�شود�نية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �شنت   ،2013 نهاية  يف  �جلاف  مو�شم  بدء  ومبجرد 
الأر�صية على جنوب كردفان، م�صحوبة بق�صف جوي. ويف اأهم معارك احلملة، يف نهاية كانون الثاين/ 
�شريط  على  �مل�شيطرة  �لثورية  �جلبهة  وحد�ت  دحر  �ل�شود�نية  �مل�شلحة  �لقو�ت  حاولت   ،2014 يناير 
�الأر��شي �ل�شيق �مل�شتخدم كخط �إمد�د للمناطق �لو�قعة حتت �شيطرة �جلبهة �لثورية يف جبال �لنوبة. 
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ومتكنت �جلبهة �لثورية من �شد هجوم �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية يف تروجي، غري �لبعيدة عن �حلدود 
مع جنوب �ل�شود�ن. وقد وقع قتال يف د�رفور و�لنيل �الأزرق كذلك، ولكن من �لو��شح �أن �لقو�ت �مل�شلحة 

�ل�شود�نية قد ركزت معظم جهودها على جنوب كردفان. 
وخالل �حلملة �إ�شتخدمت �خلرطوم �شبان من عرب د�رفور يقال �أن قائد حر�س �حلدود حممد حمد�ن 
دلقو "حميدتي" قد قام بتجنيدهم ويعرفون با�شم قو�ت �لتدخل �ل�شريع. و�شاأن قائدهم، يعتقد �أن معظم 
�أفر�د قو�ت �لتدخل �ل�شريع ينتمون �إلى جمموعة �لرزيقات – وي�شرتكون يف خلفيتهم و�أ�شاليب قتالهم مع 

ما ي�صمى "اجلنجويد" الذين ظهروا يف مرحلة ال�صراع ما بني 2004-2003. 70
وكانو� قد �أعيد ن�شرهم من د�رفور �إلى جنوب كردفان على �لرغم من، ح�شب ما ذكره من�شق يف مقابلة 
اأجراها معه راديو دبنقا )2014a(، �أن بع�شهم كان يتوقعون �أن يتم �إر�شالهم �إلى د�رفور بدال من ذلك، 

مما �أدى يف نهاية �الأمر �إلى �إن�شقاقهم عن �لقو�ت. 
وبعد وقوع �إ�شابات يف جبال �لنوبة وتبعات �لقر�ر �ال�شرت�تيجي �لذي �تخذه �جلي�س باالن�شحاب من 
�شو�حي  يف  ن�شرهم  و�عيد  �ل�شريع  �لرد  قو�ت  من  �لعديد  �شحب  مت  كردفان،  جنوب  يف  �أر�شية  حملة 
�الأبي�س، عا�شمة �شمال كردفان. وبعد عدة �أحد�ث قامو� خاللها بقتل �أو �لتحر�س ب�شكان حمليني، نقلو� 
�إلى د�رفور بنهاية �شباط/ فرب�ير 2014. ورمبا يكون ذلك موؤ�شر� كذلك على �أن حملة مو�شم �جلفاف 
�لتي �شنتها �خلرطوم مل ت�شفر عن �إحر�ز كبري، وعلى ذ�ت �لنحو مل يتمكن �ملتمردون من �الإ�شتيالء على 

الكثري من الأرا�صي. 
على  ب�شيطرتهم  �ملتمردون  �حتفظ  فقد  �الأزرق.  �لنيل  يف  �لع�شكري  �ملوقف  �إنفر�ج  عدم  حالة  وت�شتمر 
�شريط من �الأر��شي يف جنوب �لوالية، لكنهم مل يتمكنو� من �كت�شاب �أي �أر��س �أكرث من ذلك. ويبدو �أن 
�إلى جنوب كردفان وت�شتخدم على نحو متز�يد  �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية قد نقلت �لكثري من مو�ردها 
الأزرق  النيل  – �صمال يف  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبية  قتال �حلركة  �ل�شعبي يف  �لدفاع  وقو�ت  �مليلي�شيات 
)Gramizzi, 2013(. وتلقت قو�ت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن- �شمال منافع عملية قليلة من كونها 

جزءا من اجلبهة الثورية ال�صودانية. 
القتال  اأكرث منه خالل  القتلى خالل املواجهات ما بني العرب عام 2013  اأما يف دارفور فقد بلغ عدد 
بني �ملتمردين و�حلكومة. ومبجرد �نتهاء مو�شم �ملطر، حدث ت�شعيد طفيف يف �لقتال بني �ملتمردين 
د�رفور، مرورً�  �شمال  مليط يف  قو�س من  �شكل  �ملمتدة على  �ملنطقة  وبالتحديد، يف  �مل�شلحة،  و�لقو�ت 
وتعتقد   .)UNSC, 2014, p.3(د�رفور جنوب  يف  �أبي�شي  خور  �إلى  �لفا�شر(،  غربي  كم   50( بطويلة 
حركة التحرير والعدالة – �الإئتالف من د�رفور �لذي وقع وثيقة �لدوحة ل�شالم د�رفور – اأن تخفي�ش 
وجود �ملتمردين يف د�رفور رمبا يجعل من �ل�شهل �قناع �حلكومة بنزع �شالح �جلنجويد ويزيد بالتايل 
�لقدرة-  �أو حتى   - �الإر�دة  لدى �حلكومة  �أن  يبدو  ال  ولكن   .)ICG, 2014( دارفور  ال�صتقرار يف  من 
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للجنجويد يف �شمال د�رفور، مذكرة  �ل�شابق  �لقائد  �الأثناء، وقع مو�شى هالل،  للقيام بذلك. ويف تلك 
تفاهم مع احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �شمال يف متوز/ يونيو 2014 بهدف "�الإطاحة بالنظام 
�شيا�شة  بالتحديد من  وكان غا�شبا  �ل�شابق  �نقلب على �حلكومة يف  قد  كان هالل  وقد  ال�صتبدادي". 

 .)Radio Dabanga, 2014b( الوايل عثمان كرب
لها  م�شروعية  �أي  �إنكار  �ل�شود�نية هي  �لثورية  للتعامل مع �جلبهة  �لرئي�شية  ��شرت�تيجيات �خلرطوم 
وحجب وحدتها �ملفرت�شة من خالل �الإبقاء على م�شار�ت منف�شلة من �ملفاو�شات لكل من د�رفور وجنوب 

كردفان. وقد و�جهت كال �ال�شرت�تيجيتني �إ�شكاليات.  
�لثورية  قادة �جلبهة  باأن  يلمحون  �لوطني  �ملوؤمتر  �ل�شيا�شيني يف حزب  كبار  �لرئي�س وغريه من   ظل 
�ل�شود�نية رجال خطرون من �الأطر�ف يهددون مو�طني �ملركز �ل�شاحلني. وقد فقد هذ� �لطرح بع�س 
قوته عندما قامت قو�ت �الأمن على نحو وح�شي – وبع�س قو�ت �لتدخل �ل�شريع ح�شب ما ذكرت �مل�شادر- 
بقمع �ملظاهر�ت �ل�شلمية �لتي جرت يف �خلرطوم و�ملدن �الأخرى نتيجة الرتفاع �أ�شعار �لوقود،71 يف اأيلول/ 
اإعتقال عدد من املئات. وبالن�صبة لكثري من  200 �صخ�ش،72 كما مت  �صبتمرب 2013، وقتلت ما يزيد عن 
�ملو�طنني، كانت �شيا�شة �لقمع مقلقة – حتى بالن�شبة ملوؤيدي حزب �ملوؤمتر �لوطني – وقو�شت م�شد�قية 
�أجل  باأنها تعمل من  باإعادة تقييم �دعاء�ت �حلكومة  �إلى قيام �لبع�س  �أكرب. و�أدى هذ�  �حلكومة ب�شكل 

م�شاحلهم، �شو�ء يف �ملركز �أو �الأماكن �الأخرى. 
�لعتباين  �لدين  �شالح  غازي  و�أ�شدر  �ل�شارمة.  �الإجر�ء�ت  حول  �حلزب  د�خل  ��شطر�بات  وقعت  كما 
�شهر  ويف  �لقتل.  عمليات  على  �عرت��س  مذكرة  �لوطني  �ملوؤمتر  �أع�شاء حزب  كبار  من  �آخرون  وثالثني 
ت�شرين �أول/ �كتوبر قام عتباين، وح�شن عثمان رزق، وف�شل �هلل �أحمد عبد�هلل باتخاذ خطو�ت لتنظيم 
�لب�شري بف�شلهم من حزب  �لتايل، قام  �ل�شهر  �الآن. ويف  �الإ�شالح  به، حتت م�شمى حركة  حزب خا�س 
)AlJazeera, 2013(. و�شجع �ملت�شددون من حزب �ملوؤمتر �لوطني �حلزب على زيادة  �ملوؤمتر �لوطني 
الجتماعات  نوع من  لأي  ال�صيا�صية  الأحزاب  اأن عقد   ،2014 �بريل  ني�شان/  و�أعلن يف  ت�شييق �خلناق، 
الأثناء،  تلك  ويف   .)AlJazeera, 2014( قانوين  غري  عمال  يعترب  م�شبق  ترخي�س  على  �حل�شول  دون 
��شتمر توقيف قادة �ملعار�شة وقادة �لطالب. و�أدت كل هذه �الأحد�ث �إلى تعميق �النتقاد �ل�شعبي للحكومة 

وتقوي�ش انتقادها للجبهة الثورية. 
ويف حاالت �أخرى، ��شتخدم م�شوؤولو حزب �ملوؤمتر �لوطني �أي�شا خطابا ينكرون فيه وجود �أي حتالف 
للمتمردين، وو�صفها باأنها حمالت معار�صة م�صلحة منفردة يف دارفور وجنوب كردفان، وهكذا ينكرون 
وجود �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية. حتاول �خلرطوم عرب �الإ�شر�ر على مفاو�شات منف�شلة مع جمموعات 
دارفور واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �شمال، تق�شيم و�إ�شعاف �ملتمردين. وهذ� يبقي �لرتكيز يف 

�أي حمادثات على م�شائل حملية بدال من �أجندة قومية كما ترغب �جلبهة �لثورية. 
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ويف 27 كانون الثاين/ يناير 2014، �ألقى �لرئي�س �لب�شري خطابا هامًا يف قاعة �ل�شد�قة يف �خلرطوم. 
وح�شن  �ملهدي،  �ل�شادق  �لدعوة  قبل  مرة  والأول  دعوتهم،  متت  �ملعار�شة  يف  �لرئي�شيني  �لقادة  وجميع 
خميبا  و��شع  نطاق  على  �عترب  �خلطاب  �أن  من  �لرغم  وعلى  و�آخرون.  �لدين،  �شالح  وغازي  �لرت�بي، 
�ل�شود�ن.  تو�جه  �لتي  �لعديدة  �ال�شكاليات  ملعاجلة  وطني  حو�ر  ت�شكيل  عن  �لب�شري  �أعلن  فقد  لالآمال، 
وجاءت �للهجة �لت�شاحلية ب�شبب �لتاأثري �لذي �أحدثته �شنو�ت �حلرب و�الأزمة �القت�شادية �ل�شائدة �لتي 
اأدت اإلى املظاهرات التي جرت يف �صهر اأيلول/ �صبتمرب 2013. هذ� وحزب �ملوؤمتر �لوطني يعترب �أ�شعف 

مما قد كان عليه طو�ل �شنو�ت، كما �أنه ي�شع عينه على �نتخابات عام 2015. 
ومل يحظى �حلو�ر �لوطني ببد�ية طيبة. فقد �عتقل �ل�شادق �ملهدي الأكرث من �شهر ب�شبب �نتقاده 
�حتجاز  مت  كما  الحقا.  باري�س  �إعالن  على  توقيعه  �أ�شباب  �أحد  يعترب  ما  وهو  �ل�شريع،  �لتدخل  لقو�ت 
�بر�هيم �ل�شيخ، قائد �أحد �الأحز�ب �ل�شغرية �ملعار�شة وهو حزب �ملوؤمتر �ل�شود�ين، ملدة ثالثة �أ�شهر، 
�الإ�شالمية،  �الأحز�ب  ز�لت  وما  �ل�شحافة.  على  �لقيود  تخفيف  من  �لب�شري  عنه  �أعلن  ما  يتحقق  ومل 
�أن  �إال  �لوطني.  �حلو�ر  فكرة  على  منفتحة  �لرت�بي،  ح�شن  بقيادة  �ل�شعبي  �ملوؤمتر  حزب  وبالتحديد 
�ن�شحاب حزب  �إلى حتقق  �أي�شًا  �أدى  �أن �عتقال �ملهدي قد  "ماتت".73 كما  �لفكرة قد  �أن  عتباين قال 

المة القومي من احلوار.
ومل يب�شر خطاب �لب�شري باأي تغيري يف �شلوك �حلكومة جتاه �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية. فهي لن تقبل 
�ل�شود�نية غري  �لثورية  �ل�شالح، و�جلبهة  �ألقت  �إذ�  �إال  �ملتمردين كجزء من حو�ر وطني مفرت�س  وجود 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان-  اأبابا مع احلركة  اأدي�ش  م�صتعدة للقيام بذلك. ويف املحادثات التي جرت يف 
�أنه �شيناق�س �مل�شائل �ملتعلقة بجنوب كردفان/  �أو�شح فريق �حلكومة، برئا�شة �بر�هيم غندور،  �شمال، 
�لنيل �الأزرق دون �مل�شائل �الأو�شع �أو �مل�شائل �لقومية. و�ملوقف �لر�شمي هو �أن بع�س �الآالف �لذين حملو� 
فقط  و�إمنا  �لقومية،  �لق�شايا  مبناق�شة  تفوي�س  لديهم  لي�س  �الأزرق  و�لنيل  كردفان  جنوب  يف  �ل�شالح 
�مل�شائل �لتي تخ�س مناطقهم،74 وينطبق نف�س �ملنطق على د�رفور. وقامت �حلكومة بت�شجيع حركة �لعدل 
و�مل�شاو�ة وف�شيلي جي�س حترير �ل�شود�ن على �الن�شمام �إلى عملية �لدوحة وتوقيع وثيقة �لدوحة ل�شالم 
د�رفور، مع �أن هذ� �المر غري مرجح �حلدوث. كما �أن قائد �لعمليات �مل�شرتكة لالحتاد �الفريقي/ �الأمم 
�ملتحدة يف د�رفور، حممد بن جمبا�س، يعمل كو�شيط وكان قد �لتقى متمردي د�رفور عام 2013 والتقاهم 
مرة �أخرى عام يف بد�ية 2014. ويعترب حزب �ملوؤمتر �لوطني �أن مناوي هو �الأرجح للعودة حتت جناحها،75 
�لكثري من  �الأمر  �شتولد لديه يف غالب  �تفاقية �شالم د�رفور  بعد  �إلى �حلكومة  �لعودة  ولكن جتربته يف 

التحفظات. 
اأيلول/ �صبتمرب 2014، قامت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية وحزب �الأمة �لقومي من جانب، وممثلني  ويف 
�لتوجيهية  �ملبادئ  ت�شع  متطابقة  �تفاقيات  بتوقيع  �آخر،  جانب  من   ،7+7 �لوطني  �حلو�ر  جلنة  عن 
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�الأمثل  �خليار  هي  �ل�شاملة  �ل�شيا�شية  "�لت�شوية  �أن  �لوثائق  وبينت  د�شتورية".  وعملية  وطني  لـ"حو�ر 
بيئة  خلق  بهدف  �حلريات  و�شمان  �حلرب  �يقاف  �إلى  �حلاجة  على  و�شددت  �ل�شود�ن"،  ق�شايا  حلل 
حمفزة لعملية احلوار والإ�صالح )AUHIP, 2014(. غري �أن ممثلي �للجنة، �أحمد �شعد عمر )�حلزب 
�ملوؤمتر  يكونو� من حزب  �الآن(، مل  �لعتباين )�الإ�شالح  �لدين  �لدميقر�طي( وغازي �شالح  �الحتادي 
ما  �إذ�  جتاهلها  �ل�شهل  من  لكن  حقيقي،  وطني  حو�ر  نحو  حمتملة  خطوة  �التفاقات  ومتثل  �لوطني. 

اعترب ذلك تدبريا ناجعا من الناحية ال�صيا�صية.  
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6. العالقات الخارجية للجبهة الثورية السودانية 

دول  من  دعما  تتلقى  �لتمرد  حركات  �أن  تدعي  �خلرطوم  ظلت  �ل�شود�نية  �لثورية  �جلبهة  تاأ�شي�س  منذ 
�لثورية  �جلبهة  عالقات  عن  يعرف  ملا  موجز  �لق�شم  هذ�  ويقدم  ذلك.  من  �أبعد  دول  ومن  بل  �جلو�ر 

�ل�شود�نية مع �لدول �الأخرى. 

جنوب السودان 
يف  عقد  قد  �ل�شود�نية  �لثورية  للجبهة  �لتاأ�شي�شي  �الجتماع  �أن  على  �شود�نيون  ر�شميون  م�شوؤولون  ي�شر 
ما  لالإتفاق حول  �لذي رمى  �لتمهيدي  �الجتماع  �أن  �لثورية  قادة �جلبهة  �أحد  ويعرتف  �ل�شود�ن.  جنوب 
�أ�شبح فيما بعد يعرف با�شم �إعالم كاود� "مل يكن يف كاود�"، وهي ما كانت �أنذ�ك ي�شعب �النتقال �إليها 
وعر�شة لهجمات جوية من قبل �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية. ولقد رف�س �إعطاء �ملكان �لفعلي �لذي عقد 
فيه �الجتماع، و�كتفى بالقول �أن �الجتماع مل يكن يف جوبا.76 وحتى �إن كان �الجتماع مل يتم عقده يف جنوب 
�ل�شود�ن، فاإن جوبا قد �شجعت حركات د�رفور على �اللتقاء �شويًا قبل تاأ�شي�س �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية.77 
�لثورية ظلت جوبا ت�شعى القناع ف�شائل �شغرية من د�رفور، وهي ما كان بع�شها  تاأ�شي�س �جلبهة  ومنذ 

 .)ICG, 2014( متمركزا يف عا�صمة جنوب ال�صودان، بالإن�صمام اإلى اجلبهة الثورية
باالأ�شلحة،  �ل�شود�نية  �لثورية  يزود �جلبهة  باأنه  �ل�شود�ن  �تهامات متكررة جلنوب  ووجهت �خلرطوم 
حلملة  �لدعم  قدم  �ل�شود�ن  جنوب  �أن  عدة  مر�ت  �دعت  وبالتحديد،  �للوج�شتي.  و�لدعم  و�لذخائر، 
اأبكر�صولة )اأنظر ال�صندوق 3(. ويعتقد �لعديد من �لدبلوما�شيني �لغربيني �شو�ء يف �ل�شود�ن �أو يف جنوب 
اللوج�صتية  املعدات  بتقدمي  ال�صودانيني  املتمردين  �صاعد  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبي  اجلي�ش  اأن  ال�صودان 
والع�صكرية، وبالتحديد احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال وحركة العدل وامل�صاواة، وذلك على 
�لرغم من �أنهم غري متاأكدين ب�شاأن �ملدى �لذي يبلغه ذلك �لدعم.78 وباأدنى الفرو�ش، فاإن جوبا تدرك اأن 

�جلبهة �لثورية توفر حاجز� عازاًل بني �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية وجنوب �ل�شود�ن.79
بتزويد  �ل�شود�ن  لتحرير  �ل�شعبي  جي�س  قيام  على  دليل  �أي  �ل�شغرية  �الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  يلحظ  ومل 
�جلبهة �لثورية �ل�شود�نية باالأ�شلحة و�لذخائر، غري�أنه من �ملرجع �أن يكون جي�س جنوب �ل�شود�ن قد قام 
بتقدمي دعم لوج�صتي وخالفه. وعلى �صبيل املثال، ت�صتخدم احلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال 
مع�شكر�ت �لالجئني يف والية �لوحدة و�أعايل �لنيل كقو�عد خلفية جللب �لطعام و�إر�حة جنودها.80 كما 
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كان حلركة   ،2012 عام  ويف  اأحيانا.81  القوة  با�صتخدام  املع�صكر،  داخل  من  بالتجنيد  اأحيانا  تقوم  اأنها 
�ل�شعبي  للجي�س  �ملحلي  �لرئي�شي  �ملقر  بالقرب من  �لوحدة،  ربكونا، يف والية  و�مل�شاو�ة قاعدة يف  �لعدل 
ما  وح�شب   .)Gramazzi and Tubiana, 2013, p.49; UNSC, 2013, p.18( ال�صودان  لتحرير 
ذكرته �مل�شادر، فقد �شمت �لقاعدة 800 مقاتل و 60-80 مركبة. هذ� وتنكر جوبا تقدميها الأي م�شاعدة 

للجبهة الثورية ال�صودانية. 
بعد  �ل�شود�ن  وجنوب  �ل�شود�ن  بني  �لعالقات  و�أف�شدت  �ملتمردين  دعمت  جوبا  �أن  �خلرطوم  وتعتقد 
�النف�شال، ورمبا كان ذلك عامال يف دعم �خلرطوم �ملوثق للمتمردين يف جنوب �ل�شود�ن، مبا يف ذلك 
مو�صوع  كان  ولقد   .)Small Arms Survey, 2013(  13-2012 يف  ياو،  ياو  وديفيد  مونيتويل  بابيني 
�لت�شليح بالوكالة عامال يف قر�ر جنوب �ل�شود�ن باإغالق �نتاج �لنفط يف �شهر كانون �لثاين/ يناير 2012، 

الصندوق 3 االتهامات التي توجهها الســودان لجنوب الســـودان حول دورها في 
          الهجوم على أبكرشولة 

يف ر�شالة بعثت �إلى جمل�س �الأمن �لدويل �لتابع لالأمم �ملتحدة بتاريخ 13 متوز/ يوليو 2013 )قدمت قبل ذلك لالحتاد 
�الفريقي(، قام �ل�شود�ن باإتهام جنوب �ل�شود�ن بـ "دعم واإيواء" اجلبهة الثورية ال�صودانية، وبالتحديد "تقدمي الدعم 
�لتعبوي، و�لتنظيمي، و�لع�شكري و�للوج�شتي لـقو�ت �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية �لتي هاجمت �أبكر�شولة و�لقرى �ملحيطة 

�الأخرى يف والية جنوب كردفان، و�م رو�بة يف والية �شمال كردفان".82
و�تهمت �ل�شود�ن حكومة جنوب �ل�شود�ن بتزويد �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية باملعد�ت و�للو�زم �لتالية: 

• 2 مركبة خز�ن وقود	
• 27 �صاحنة حمملة باملواد الغذائية	
• 2 قاذفة �شو�ريخ  )20 برميل(	
• 2 قاذفات �شو�ريخ )107 ملم(	
للطائرات   • م�صادة  مزدوجة  اآلية  مدافع  هو  ]املق�صود   2 aircraft dual machine gones 14.5mm

83.]anti-aircraft dual machine guns

�نتهاكات مذعومة �أخرى جرى تعد�دها وتت�شمن: 

• ا�صت�صافة حركة العدل وامل�صاواة يف جوبا، وبانتيو، وربكونا، واأيدا، وفنجاك، والرنك، وتوفري معلومات اإ�صتخباراتية ، 	
وتقدمي ملجاأ اآمن ورعاية �صحية للجنود امل�صابني

• �إيو�ء جي�س حترير �ل�شود�ن- مني مناوي يف ر�جا، وتزويده ب�شيار�ت، ووقود، ومعد�ت ع�شكرية 	
• تدريب مقاتلي جي�س �لتحرير �ل�شود�ين- عبد �لو�حد يف �أويل وجوبا، و�لتمويل �جلزئي للحركة 	
• �الإ�شتمر�ر يف دفع رو�تب جنود �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال بعد ا�صتقالل جنوب ال�صودان	
• تقدمي دعم لوجي�شتي م�شتمر، مبا يف ذلك  4s×4 53 واأموال، و	
• دعم عبد�لعزيز بذخائر مدفعية، و�أ�شلحة م�شادة للدبابات، و�شو�ريخ .  	

وقد رف�س قادة جميع ف�شائل �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية  ، وجنوب �ل�شود�ن هذه �التهامات. ومل يقدم �ل�شود�ن علنا 
اأي اأدلة تدعم ادعاءاته.
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مما �أدى �إلى حرمان �ل�شود�ن من عائد�ت ت�شدير �لنفط عرب �الأنابيب �لتي متر عرب �أر��شيه، ويو�شح 
ال�صودانية  امل�صلحة  والقوات  ال�صوداين  ال�صعبي  التحرير  جي�ش  بني  احلدودية  املناو�صات  اأ�صباب  كذلك 

وامليلي�صيا التابعة لها يف �صهر ني�صان/ ابريل من نف�ش العام.
 ،)UNSC, 2012( وقد �شاعد �لقر�ر رقم 2046 ال�صادر عن جمل�ش الأمن الدويل التابع لالأمم املتحدة
جلنة  من  وبو�شاطة  جزئية،  م�شاحلة  �إجر�ء  على  �لبلدين،  كال  على  �لعقوبات  بفر�س  هدد  �لذي 
�شهر  يف  منف�شلة  �تفاقيات  ت�شع  و�لب�شري  كري  وقع  �ل�شود�ن،  حول  �مل�شتوى  رفيعة  �الأفريقي  �الإحتاد 
�شبتمرب"(.  "�تفاقيات  )�أو  �أبابا  �أدي�س  �تفاقيات  با�شم  جمتمعة  تعرف  و�لتي   ،2012 �صبتمرب  اأيلول/ 
حدودية  منطقة  على  �حلكومتان  و�تفقت  ذلك.  من  �أ�شهر  عدة  بعد  �أخرى  مرة  بالتدفق  �لنفط  وبدء 
�إلى  10 كم على كل جانب من جانبي خط مركزي،  �آمنة منزوعة �ل�شالح، منطقة عازلة متتد بعر�س 
اأن يتم التو�صل اإلى اتفاق دائم حول احلدود املتنازع عليها. ومن حيث املبداأ، من املفرت�ش اأن املنطقة 
�ملتمردين  جمموعات  دعم  �مل�شلحة  �لقو�ت  على  �ل�شعب  من  جتعل  �ل�شالح  منزوعة  �الآمنة  �حلدودية 
على �جلانبني. �إال �أن ذلك مل يطبق ومت �لتخلي عن �آلية �لتحقق �مل�شرتكة بعد �شهرين فقط من بدئها 

 .)Small Arms Survey, 2014(

كانت �تفاقية �أدي�س �أبابا خطوة �يجابية يف تقدم �لعالقات بني �ل�شود�نني. وعلى �لرغم من ذلك، هدد 
�أنابيب �لنفط مرة �أخرى ب�شبب �لدعم �ملزعوم من جوبا للمتمردين بعد �لهجوم �لذي  �لب�شري باإغالق 
�شنته �جلبهة �لثورية على �أبكر�شولة. وكتب �ل�شود�ن �شكوى لالأمم �ملتحدة ويقال �أنه قدم لرئي�س جنوب 
ال�صودان "اأدلة" �أخرى على تو�طوؤ جنوب �ل�شود�ن، مبا يف ذلك ت�شجيالت ملكاملات هاتفية.84 ويف نهاية 
�الأمر وقع �لب�شري حتت �ل�شغط، مبا يف ذلك �ل�شغط من و�شيط �الحتاد �الفريقي ثابو مبيكي، ل�شحب 

تهديده بوقف تدفق �لنفط، وهو ما قام به يف �شهر �آب/ �غ�شط�س 2013. 
 ونقطة هامة �أخرى يف مناق�شة �لعالقات بني جوبا و�جلبهة �لثورية �ل�شود�نية هي �لدور �لذي لعبته 
�ملجموعات �الأع�شاء يف �جلبهة �لثورية يف �الأزمة �لتي حدثت يف جنوب �ل�شود�ن عام 2014. هذا وجل 
بتاريخ  �ل�شود�ن  جنوب  يف  �الأهلية  �حلرب  �ندالع  قبل  �إجر�ءه  مت  قد  هذه  �لعمل  ورقة  الأغر��س  �لبحث 
�أنه ميكن �خلروج  �إلى  �لتوجهات  ت�شري بع�س  �لرغم من ذلك،  الأول/ دي�صمرب 2013. وعلى  15 كانون 
ببع�س �ال�شتنتاجات. فاالإفاد�ت �لتي قدمت �إلى م�شح �الأ�شلحة �ل�شغرية من قبل مقيمني يف والية �لوحدة، 
�لتحرير  و�مل�شاو�ة دعمت جي�س  �لعدل  �أن حركة  �إلى  ت�شري  �ملتحدة  �الأمم  �أمنية، وموظفني يف  وم�شادر 
�ل�شعبي �ل�شود�ين �أثناء ��شتعادتها لبانتيو من متمردي رياك م�شار بتاريخ 10 كانون الثاين/ يناير 2014. 
يف  م�شار،  ر�أ�س  م�شقط  لري،  �إقتحام  يف  �شاركت  و�مل�شاو�ة  �لعدل  حركة  باأن  �دعاء�ت  هناك  �أن  كما   85

نهاية �شهر كانون ثاين/ يناير. قام متمردو د�رفور باال�شتيالء على مركبات وحرق �أكو�خ، ح�شب ما ذكره 
و�حد ممن متت مقابلتهم.86 وتتطابق هذه امل�صادر امل�صتقلة مع ادعاءات متمردي جنوب ال�صودان. وتنكر 
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حركة �لعدل و�مل�شاو�ة �أنها قاتلت يف بانتيو �أو جنوبها. ويقول قائد رياك �لرئي�شي يف �أعايل �لنيل، غاثوث 
جاتكوث، �أن قو�ت �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �صمال "من الكرمك" يف �لنيل �الأزرق �شكلت جزء� 
من �ملو�لني ل�شالفا كري �لذين حاولو يف كانون �لثاين/ يناير �لدفاع عن ملكال وف�شلو�، ومرة �أخرى يف 
�شباط/ فرب�ير.87 �إال �أنه مل يتم �لتحقق من ذلك من م�شدر م�شتقل. ورف�س مالك عقار مناق�شة �الأحد�ث 

�لتي وقعت يف جنوب �ل�شود�ن و�التهامات �ملوجهة �شد قو�ته. 
وميكن مل�شاركة �ملتمردين �ل�شود�نيني يف �حلرب �الأهلية يف جنوب �ل�شود�ن �أن تخدم هدفني حمتملني. 
�أوال، ميكن �أن توؤدي دينا لكل من كري ويوغند�، �لتي تقاتل �إلى جانب رئي�س جنوب �ل�شود�ن. ثانيا، قد 
حت�شل �ملجموعات �مل�شلحة �ل�شود�نية على عربات و�أ�شلحة ميكن �أن ت�شتخدم فيما بعد يف نز�عهم �لد�ئر 
يف �ل�شود�ن عرب �حلدود. وينكر �ملتمردون ب�شكل عام �أي م�شاركة، ومع ذلك، فاإن �خلرطوم قلقة من وجود 
قو�ت يوغندية وقو�ت تدعمها يوغند� قرب حدودها، وهي غا�شبة كذلك مما تعتربه تزويد �أع�شاء �جلبهة 
�إلى �مكانية دفع �خلرطوم نحو �إعادة �لتفكري يف  �لثورية �ل�شود�نية باملزيد من �ملعد�ت. وهذ� قد يقود 

حت�شن �شريع للعالقات مع جوبا كما كان يف �ل�شابق. 

يوغندا 
معظم قادة �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية، مبن يفهم مالك عقار وجربيل �بر�هيم ومني مناوي وعبد�لو�حد، 
�إما متمركزين يف �لعا�شمة �ليوغندية كمباال، �أو يق�شو� فيها وقتا طويال. ويبدو �أن �بر�هيم ح�شل على 
�جلبهة  قادة  �لعديد من  �أن  �ل�شود�نية  �الأمنية  �الأجهزة  وتعتقد   ،)UNSC, 2013( يوغندي  �صفر  جواز 
حزب  ويعتقد  ال�صودان.  وجنوب  يوغندا  من  �صادرة  دبلوما�صية  �صفر  جوازات  ي�صتخدمون  ظلوا  الثورية 
�ملوؤمتر �لوطني �أن كمباال قدمت تدريبا ع�شكريا للجبهة �لثورية يف مع�شكر�ت تقع �شمال يوغند� باالإ�شافة 
اإلى معدات ع�صكرية.88 وقد الحظ م�شح �الأ�شلحة �ل�شغرية وجود �شناديق من �لذخائر يف حوزة �حلركة 
ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال، �صواء يف جنوب كردفان اأو النيل الأزرق، عليها ا�صم يوغندا كم�صتلم 
لل�شحنة باالإ�شرت�ك. �إال �أنه من غري �لو��شح �إن كان قد مت �حل�شول على هذه �لذخائر قبل �أم بعد ��شتقالل 
جنوب ال�صودان )Gramizzi and Tubiana, 2013, p.67(. ويعتقد �مل�شوؤولون �ل�شود�نيون �أنه، باأدنى 
�لفرو�س، قد مت �إر�شال م�شاعد�ت �أجنبية �إلى �جلبهة �لثورية عرب يوغند�.89 وتبادلت �خلرطوم ويوغند� 
�إ�شاء�ت علنية يف �أكرث من منا�شبة ب�شبب �لرو�بط �ملزعومة ليوغند� مع �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية، بينما 
طرح �الحتاد �الفريقي كذلك �مل�شاألة على كامباال. وطلبت كل من يوغند� وجنوب �ل�شود�ن من �ملتمردين 
�البتعاد عن �الأ�شو�ء بعد هجوم �أبكر�شولة، وبعدها �أ�شبح من �ل�شعب على �جلبهة �لثورية عقد �جتماعات 
بحجم كبري، مبا يف ذلك �جتماعات جمل�س �لقيادة، الأن �الأوغنديني مل يرغبون يف عقد فعاليات الفتة 

لالأنظار يف كمبال.90
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الدول الغربية 
بع�س قادة حزب �ملوؤمتر �لوطني على قناعة باأن دوال غربية، وعلى وجه �خل�شو�س �لواليات �ملتحدة، 
– �صمال. ويدعي  ال�صودان  لتحرير  ال�صعبية  للحركة  وبالذات  ال�صودانية،  الثورية  للجبهة  الدعم  تقدم 
�ملتمردين91  �إلى  ت�شل  �مل�شاعد�ت  تقدم  �لتي  للمنظمات  موجهة  �أمو�ال  �أن  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب 
ي�شيطر  �لتي  �ملناطق  يف  �ملو�طنني  مل�شاعدة  موجهة  تكون  �أن  �ملفرت�س  من  �لتي  �لغذ�ئية  و�مل�شاعد�ت 
�مل�شار هذ�  �لثورية. وحرف  �إلى جنود �جلبهة  م�شارها  يتم حرف  �ملتمردون يف جنوب كردفان  عليها 
بتمويل برناجما  املتحدة  الوليات  تقوم  املثال،  �صبيل  �صيا�صة غربية متعمدة. فعلى  بال�صرورة  لي�ش هو 
و�حلبوب  �الأغذية  باإر�شال  وتقوم  �لنوبة.  جبال  يف  ت�شرر�  �الأكرث  �ملناطق  بع�س  �إلى  �الأغذية  لتقدمي 
وموؤن �أخرى حتى حدود والية �لوحدة يف جنوب �ل�شود�ن، ومن هناك تقوم منظمات �الإغاثة �لعاملة يف 
�لنوبة باأخذ هذه �ملوؤن �إلى د�خل جنوب كردفان لتقوم بتوزيعها. �إال �أن �خلرطوم ت�شك يف �أن �لكثري من 
هذه �ملوؤن ت�شل يف �لنهاية �إلى جنود �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن – �شمال. ومن �ل�شعب �لتحقق 
من تلك الدعاءات. وبغ�ش النظر عما اإذا كان ذلك يحدث بالفعل اأم ل، فاإن هذا املنظور حول الدعم 
�لغربي للمتمردين ي�شيف �إلى ما ي�شعر به حزب �ملوؤمتر �لوطني باأن �لدول �لغربية، وال �شيما �لواليات 
�أنها  �ملتحدة، ترغب يف �ن تتم �الإطاحة به. وينظر �إلى �ال�شتنكار�ت �شد �أعمال �لق�شف �جلوي على 
حماوالت للتخل�س من ميزة �لتفوق �لع�شكرية �لكربى للقو�ت �مل�شلحة �ل�شود�نية على �ملتمردين. وعلى 
�ل�شعيد �لعام، فاإن �لواليات �ملتحدة وغريها من �لدول �لغربية ظلت تتخذ موقفا مبهمًا بع�س �ل�شيء 

جتاه اجلبهة الثورية ال�صودانية. 
وح�شب ما ذكرته �مل�شادر، فقد تلقى �ملتمردون بع�س �لتوجيهات �لدولية �خلارجية حول �أ�شلوب �ي�شال 
بعدا  املتمردين  حتالف  اعطاء  ويف   )SRF, 2012( ال�صودانية  الدولة  هيكلة  اعادة  وثيقة  اإلى  اأفكارهم 
قد  �الإن�شاين،  �ملانحة، مثل مركز �حلو�ر  �ملدعومون من �جلهات  �لغربيون  �لو�شطاء  �أن  كما  �صيا�صيا.92 
ظلوا يوفرون منتديات ملتمردون واأع�صاء معار�صة ليلتقو ويقوموا بت�صوية اأجنداتهم، وهذا ما يفهمه حزب 
�ملوؤمتر �لوطني على �أنه �شكل من �لدعم �لعملي �لذي ي�شري لرغبة �لغرب يف وجود حركة معار�شة موحدة 
�صد الرئي�ش الب�صري.93 وعلى �لرغم من ذلك، مل يكن هناك �شغط غربي من�شق على �خلرطوم للتفاو�س 
�إلى �لرتكيز على  مع �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية كج�شم موحد. وبدال من ذلك، متيل �حلكومات �لغربية 
احلكومة  بني  واملحادثات  دارفور،  يف  لل�صالم  الدوحة  وثيقة  اإلى  لالن�صمام  دارفور  جمموعات  ت�صجيع 
واحلركة ال�صعبية لتحرير ال�صودان – �صمال جتري يف اأدي�ش اأبابا  .)ICG, 2014, p. 23-33(وهذ� يوؤدي 

�إلى ��شعاف موقف �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية.  
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7. الخالصة

تاأ�شي�س �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية، �لذي ��شتمل على جمع حركات متفرقة من د�رفور ومتمردين يقاتلون 
متكن  وقد  �ل�شود�ن.  يف  للتمرد  �لطويل  �لتاريخ  يف  هام  كمعلم  ياأتي  �الأزرق،  و�لنيل  كردفان  جنوب  يف 
التحالف اإلى الآن من جتاوز – �أو تنحية- �الختالفات �الأيديولوجية ليطور روؤية ترمي الإعادة هيكلة �لدولة 
�ل�شيا�شية يف حماولة  �لنخبة  �شخ�شيتني معروفتني من  �إ�شتقطاب  �ملتمردون من  كما متكن  �ل�شود�نية. 

لطماأنة مناطق �ل�شود�ن �لنيلي باأن هدفهم هو نظام �لب�شري، ولي�س جماعة �لنخبة باأكملها. 
ومن الناحية الع�صكرية، اأظهر التحالف ب�صالته. فالهجوم على ام روابة واأبكر�صولة يف �صهر ني�صان/ 
ابريل 2013 كان عملية رئي�شية نفذتها قوة م�شرتكة ت�شم كل حركات �لتمرد �الأربع �لرئي�شية يف �جلبهة 
�إبقاء  على  �لثورية  للجبهة  قدرة  من  �أعقبه  وما  �لوطني  �ملوؤمتر  حزب  معقل  باجتاه  و�لتحرك  �لثورية. 
�شيطرتها على �بكر�شولة ملدة �شهر �شلط �ل�شوء على قدر�ت �لتحالف يف ميد�ن �لقتال. ورمبا يكون بقاء 
القوة امل�صرتكة خاملة نوعا ما منذ منت�صف 2013 موؤ�شر� على �أن �جلبهة �لثورية لي�شت يف تز�يد من حيث 

الأعداد واإمكانية الو�صول اإلى املواد. 
�الأجنبي، فمن غري  للدعم  تاأمني م�شادر جديدة  �ملتمردين  باإمكان  ناحية جوهرية، ما مل يكن  ومن 
�ملرجح �قرت�بهم من حتقيق �الأهد�ف �ملعلنة و�ملتمثلة يف �الإطاحة بنظام �لب�شري ع�شكريا. ومن �ملرجح �أن 
ال يت�شنى تغري �لنظام �إال عرب مزيج من �ملكا�شب �لع�شكرية للجبهة �لثورية، و�ل�شغط �ل�شيا�شي �لد�خلي، 
و�النتفا�شة يف �ملر�كز. مقدمي �لدعم من �خلارج ال يتقدمون يف �شعيهم. فجنوب �ل�شود�ن يتوجب عليه 
�للوج�شتية.  �مل�شاعد�ت  بتقدمي  رئي�س  ب�شكل  تقوم  يوغند�  بينما  تعامله مع �خلرطوم،  �لتز�م �حلذر يف 

وبخالف ذلك، فاإن دول �الإقليم و�لغرب مرتددون يف �مل�شاركة. 
�ندماج �جلبهة �لثورية �ل�شود�نية مع �ملعار�شة غري �مل�شلحة ما يز�ل عمال يف طور �لتقدم. ميثاق �لفجر 
اجلديد يف كانون الثاين/ يناير 2013 كان بد�ية خاطئة، لكن �ملتمردون قامو� ببناء ج�شور تو��شل، مع 
حزب �المة �لقومي من خالل �إعالن باري�س، ومع �حلزب �الحتادي �لدميقر�طي. وي�شعر حزب �ملوؤمتر 
�لوطني بقلق بالغ �إز�ء هذه �لرو�بط، وعمل على زيادة �شعوبة �للقاء بني �ملعار�شة �مل�شلحة وغري �مل�شلحة. 
�لطوعية  �لوحدة  مبد�أ  و�أي�شًا  �خل�شو�س،  وجه  على  �لدولة  يف  �لدين  دور  فاإن  �أخرى،  �أمور  بني  ومن 

لل�شود�ن ودور �جلي�س، تظل خطوطا لالنق�شام بني �الأحز�ب. 
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مشروع مسح األسلحة الصغيرة

يف  والتنموية  الدولية  للدرا�صات  العايل  للمعهد  تابع  م�صتقل  بحثي  م�صروع  هو  ال�صغرية  الأ�صلحة  م�صح 
لل�شوؤون  �الحتادية  �لوز�رة  من  بدعم   1999 العام  يف  اأُ�ص�ش  الذي  امل�صروع  ويحظى  �صوي�صرا.  يف  جنيف 
وفنلند�  و�لد�منرك  وكند�  وبلجيكا  �أ�شرت�ليا  وبامل�شاهمات �حلالية من حكومات  �ل�شوي�شرية،  �خلارجية 
و�أملانيا وهولند� ونيوزيلند� و�لرنويج و�ململكة �ملتحدة و�لواليات �ملتحدة، وكذلك �الحتاد �الأوربي.  ويعرب 
�مل�شروع عن �متنانه للدعم �لذي تلقاه يف �ملا�شي من حكومات كند� وفرن�شا و�إ�شبانيا و�ل�شويد. كما يرغب 
�مل�شروع باالإعر�ب عن �شكره للم�شاعدة �ملالية �لتي تلقاها على مدى �ل�شنو�ت من �ملوؤ�ش�شات و�لعديد من 

الهيئات داخل منظومة الأمم املتحدة.
�أن يكون �مل�شدر �لرئي�س للمعلومات �لعامة عن جميع  �أهد�ف م�شروع �الأ�شلحة �ل�شغرية يف  وتتمثل 
و�شناع  للحكومات  م�شادر  مركز  يكون  و�أن  �مل�شلح،  و�لعنف  �ل�شغرية  باالأ�شلحة  �ملت�شلة  �جلو�نب 
و�لدولية )�حلكومية وغري �حلكومية(  �لوطنية  �ملبادر�ت  ير�شد  و�أن  و�لنا�شطني،  و�لباحثني  �ل�شيا�شات 
الأ�صلحة  عن  الناجمة  الآثار  معاجلة  اإلى  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 
�ملت�شررة.  و�ملناطق  �لبلد�ن  �ملعلومات، ال�شيما يف  �مليد�نية وجهود جمع  �الأبحاث  �إجر�ء  �مل�شروع  يرعى 
و�لقانون  �ل�شيا�شية  و�لعلوم  �الأمنية  �لدر��شات  و��شعة يف  يتمتع بخربة  �مل�شروع طاقم عمل دويل  وي�شم 
و�القت�شاد و�لدر��شات �لتنموية وعلم �الجتماع وعلم �جلرمية، ويتعاون مع �شبكة من �لباحثني و�ملوؤ�ش�شات 

ال�صريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من خم�صني بلدا.
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مشروع التقييم األساسي لألمن البشري

م�صروع التقييم الأ�صا�صي لالأمن الب�صري )HSBA( يف �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن هو م�شروع بحثي ممتد 
ل�صنوات يديره م�صروع م�صح الأ�صلحة ال�صغرية وهو م�صروع بحثي م�صتقل تابع للمعهد العايل للدرا�صات 
يف  �ملتحدة  �الأمم  وبعثة  �لكندية  �حلكومة  مع  بالتعاون  �مل�شروع  هذ�  تطوير  مت  وقد  و�لتنموية.  �لدولية 
�ل�شود�ن وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي باالإ�شافة �إلى �شركاء من �ملنظمات غري �حلكومية. ويقوم هذ� 
وي�صمل  العنف،  من  احلد  مبادرات  بدعم  وتوزيعها  واآنية  مو�صوعية  اأبحاث  اإ�صدار  خالل  من  امل�صروع 
بر�مج نزع �ل�شالح و�لت�شريح و�إعادة �الإدماج و�خلطط �لتحفيزية جلمع �الأ�شلحة �ملدنية و�إ�شالح �لقطاع 
التقييم  م�صروع  ويقدم  ال�صودان.  اأنحاء  جميع  يف  الت�صلح  على  لل�صيطرة  املوجهة  والتدخالت  الأمني 
�الأمن.  �نعد�م  حالة  ملو�جهة  �ملتبعة  �ل�شيا�شات  بخ�شو�س  �إر�شاد�ت  �أي�شًا  �لب�شري  لالأمن  �الأ�شا�شي 
�شممت �أور�ق عمل م�شروع �لتقييم �الأ�شا�شي لالأمن �لب�شري لتقدم حتليالت معمقة حول �لق�شايا �ملتعلقة 
باالأمن يف �ل�شود�ن وعلى طول �شريطه �حلدودي. كما ي�شدر �مل�شروع تقارير موجزة �أق�شر تلقي �ل�شوء 
�ملوقع  على  و�لعربية  �الإنكليزية  باللغتني  �ل�شل�شلتني  كلتا  وتتو�فر  دورية.  ب�شورة  �أ�شا�شية  معلومات  على 

www.smallarmssurveysudan.org :الإلكرتوين
يتلقى م�صروع التقييم الأ�صا�صي لالأمن الب�صري يف ال�صودان وجنوب ال�صودان دعما ماليا مبا�صرا من 
�لرنويجية،  �خلارجية  �ل�شوؤون  ووز�رة  �لدمنركية  �خلارجية  �ل�شوؤون  ووز�رة  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة 
�ل�شالم  �أي�شا من �شندوق  �ل�شابق  لل�شالم. وقد ح�شل �مل�شروع على �لدعم يف  وكذلك �ملعهد �الأمريكي 
�خلارجية  �ل�شوؤون  ووز�رة  بكند�  �لدولية  و�لتجارة  �خلارجية  �ل�شوؤون  الإد�رة  �لتابع  �لعامليني  و�الأمن 
عن  ف�شال  �ملتحدة،  �ململكة  حلكومة  �لتابع  �لدولية  �ل�شر�عات  ن�شوب  مبنع  �ملعني  و�لتجمع  �لهولندية 
�الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  يح�شل  كما  �لوطني.  �لدميقر�طي  و�ملعهد  �الألغام  الإز�لة  �لدمنركية  �ملجموعة 
ال�صغرية على دعم اإ�صايف من �صوي�صرا، ذلك الدعم الذي لوله ملا كان بالإمكان تنفيذ م�صروع التقييم 

الأ�صا�صي لالأمن الب�صري ب�صورة فعالة. وللمزيد من املعلومات، يرجى الت�صال بـ:
يوديت ليما، من�شقة م�شروع �لتقييم �الأ�شا�شي لالأمن �لب�شري

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies

Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E , 1202 Geneva, Switzerland

 yodit.lemma@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
http://www.smallarmssurveysudan.org :ملوقع على �الإنرتنت�
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