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 .1المقدمة واالستنتاجات الرئيسية

مل ي�ؤدي ا�ستقالل جنوب ال�سودان عن ال�سودان يف متوز /يوليو � 2011إلى �إنهاء النزاعات الداخلية يف
ال�سودان .فبحلول الوقت الذي �صار فيه جنوب ال�سودان م�ستق ًال ،كانت اخلرطوم يف قتال مع املتمردين
يف دارفور دام ملا يزيد عن عقد من الزمان ،وقبيل ا�ستقالل جنوب ال�سودان وبعده ب�أ�شهر قليلة ،اندلعت
حرب جديدة يف جنوب كردفان والنيل الأزرق .ويف  11ت�شرين الثاين/نوفمرب من عام  ،2011اتفقت �أقوى
�أربع جمموعات من املتمردين ،من دارفور وجنوب كردفان /النيل الأزرق ،على ت�شكيل اجلبهة الثورية
ال�سودانية .وبهذا �صارت جمموعات املعار�ضة امل�سلحة التي �شكلت اجلبهة الثورية ال�سودانية ملتزمة
بتحقيق هدف م�شرتك هو الإطاحة بالرئي�س عمر الب�شري وت�شكيل ما يعتربونه �سودان �أكرث م�ساواة .وعلى
مر التاريخ ال�سوداين ،ظلت جمموعات املتمردين تتحول وتنق�سم ،و�صاحب ذلك عودة بع�ض الف�صائل
ل�صف احلكومة .وعليه ف�إن حتالف ي�ضم جمموعات قوية من املتمردين كان �إحتما ًال جديدا وخميفا
للب�شري وحزبه امل�ؤمتر الوطني احلاكم.
ولقد خا�ض املتمردون معارك يف دارفور وجنوب كردفان يف العامني  2012و  2013ت�ضمنت تن�سيقا
بني بع�ض ،ولي�س كل ،جمموعات اجلبهة الثورية ال�سودانية .وبعد ذلك يف ني�سان � /أبريل من عام ،2013
قاتلت املجموعات الأربع املكونة للجبهة �سوي ًا للمرة الأولى ،وذلك يف الهجوم املفاجئ على �أم روابه
و�أبكر�شولة 1.ومتكن املتمردون من ال�سيطرة على �أبكر�شولة ملدة �شهر ،مربهنني بذلك على مقدرتهم
الع�سكرية ،غري �أن اجلبهة الثورية لديها �أي�ضا �أهدافا �سيا�سية عميقة ،مبا يف ذلك الرغبة يف "�إعادة
هيكلة الدولة ال�سودانية" .ومبا �أنه من غري املرجح �أن تكون قادرة على هزمية جي�ش الب�شري ،فهي بحاجة
�إلى ت�شكيل حتالف مع املعار�ضة غري امل�سلحة لتحقيق هذا الهدف .وعليه ف�إن الر�ؤية والقدرات ال�سيا�سية
للجبهة الثورية ال�سودانية تكاد تكون على القدر نف�سه من �أهمية براعتها يف ميدان القتال.
تهدف هذه الورقة �إلى تقييم اجلبهة الثورية ال�سودانية ،وحمالتها الع�سكرية الأ�سا�سية ومعتقداتها
ال�سيا�سية اجلوهرية ،والتبعات الدولية واملحلية املرتتبة على ت�شكيل املتمردين للتحالف اجلديد.
وت�ستند الورقة �إلى مقابالت مع قادة اجلبهة ،وم�س�ؤويل من حزب امل�ؤمتر الوطني ،ودبلوما�سيني،
وم�صادر �أمنية .و�أجريت تلك املقابالت يف جوبا وكمباال واخلرطوم ولندن يف العام  .2013كما مت
�إجراء مقابالت للمتابعة مع ال�شخ�صيات الرئي�سية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية يف بداية عام ،2014
وذلك بعد تفجر العنف امل�سلح وا�سع النطاق يف جنوب ال�سودان يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب من العام
 .2013ونظرا لرتكيزها على التطورات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية ،ف�إن الورقة ال حتاول تقدمي �صورة
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حمققة ملخزون اجلبهة من الأ�سلحة وم�صادر ت�سلحها ،على �أن هذا اجلانب من النزاع قد متت تغطيته
يف من�شورات �صدرت م�ؤخرا عن م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
).(HSBA) (Gramizzi, 2013, Granmizzi and Tubiana, 2013, Leff and LeBrun, 2014
ت�شمل اال�ستنتاجات الرئي�سية ما يلي:
•ت�شكيل اجلبهة الثورية ال�سودانية كان �إجنازا كبريا بالن�سبة للمتمردين حيث يعترب نقطة حتول معاك�س
للنمط التاريخي لإن�شقاق حركات التمرد يف ال�سودان ولكن عدم قدرة املجموعات املتمردة يف دارفور
على اختيار قائد للجبهة -يعترب م�ؤ�شرا على التوترات والتناف�س فيما بينها ال�شيء الذي� -أدى �إلى
خ�سارتهم للمن�صب الرئي�سي وهو رئا�سة اجلبهة الثورية ال�سودانية.
•القوات امل�شرتكة للجبهة الثورية ال�سودانية ،والتي ت�ضم قوات ومركبات من املجموعات الأربع الرئي�سية
حتت قيادة عميد من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال ،رمبا تكون ذات طبيعة ظرفية �أكرث
منه دائمة.
•الغارة التي �شنت على �أم روابة نحو و�سط ال�سودان ذات مغزى على امل�ستوى الرمزي .وقدرة التحالف
على الإبقاء على �سيطرته على �أبكر�شولة ملدة �شهر ،على الرغم من عدة حماوالت من جانب القوات
امل�سلحة ال�سودانية ال�ستعادتها� ،أثبتت �أن اجلبهة الثورية ال�سودانية تعترب قوة ع�سكرية فاعلة وتهديدا
حقيقيا للحكومة .ولكن اجلبهة الثورية ال�سودانية لي�س لها ،فيما يبدو ،القدرة على الإطاحة باحلكومة
بالو�سائل الع�سكرية.
•كما �أن الغارة على �أبكر�شولة ك�شفت النزاعات داخل التحالف ،وخا�صة بني التكتيكات الع�سكرية التي
يعتمدها املقاتلون يف دارفور يف تنفيذ �ضربات �سريعة واالن�سحاب بعدها وتلك التي تعتمدها احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان  -ال�شمال يف الرتكيز على انتزاع الأرا�ضي وال�سيطرة عليها .ومل تتغلب
اجلبهة على هذه االختالفات ب�شكل كامل ومل حتاول القيام بهجمات م�شرتكة كبرية يف ال�سنة التي
تلت الغارة على �أبكر�شولة.
•ت�شكيل اجلبهة الثورية ال�سودانية واالنخراط املتزايد للمجموعات املقاتلة يف دارفور يف ال�صراع يف
جنوب كردفان� ،أدى �إلى نقل مركز ثقل التمرد �إلى جنوب كردفان .ونتيجة لذلك ،ركزت احلكومة
ردها الع�سكري على تلك املنطقة .واجلبهة الثورية ال�سودانية مل ت�صبح العب ًا ذو طابع جماعي يف
�صراعي دارفور �أو النيل الأزرق.
•اخلالفات ال�سيا�سية والدينية تهدد التما�سك الداخلي للجبهة الثورية ال�سودانية .وعلى وجه التحديد
ف�إن حركة العدل وامل�ساواة ،ذات اخللفية الإ�سالمية ،ال تزال ال حتظي بثقة جمموعات املتمردة الثالثة
ذات الطابع الأكرث علمانية .كما �أن هناك خالفات �شخ�صية فيما بني قادة اجلبهة.
•تتطلب ا�سرتاتيجية اجلبهة الثورية ال�سودانية الهادفة للإطاحة باحلكومة و�إعادة هيكلة ال�سودان
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ت�شكيل حتالف مل يكتمل بعد مع املعار�ضة غري امل�سلحة .وعلى الرغم من املحادثات يف كمباال وميثاق
الفجر اجلديد ،و�إعالن باري�س الذي جرى توقيعه مع حزب الأمة ،ف�إن العديد من قادة املعار�ضة
ي�شعرون بالتوتر حيال توقيع اتفاقية مع جماعة متمردة وت�ساورهم �شكوك ،من بني م�سائل �أخرى ،حول
موقف اجلبهة الثورية ال�سودانية من العالقة بني الدولة والدين ،والقوى الإقليمية ،ودور اجلي�ش .وهم
�أي�ضا عر�ضة ل�ضغط �شديد من احلكومة كي ال يوقعوا على �إتفاق مع املتمردين.
•لقد �أثرت هواج�س حزب امل�ؤمتر الوطني حول دعم يتلقاه املتمردين من جنوب ال�سودان ويوغندا على
عالقة اخلرطوم مع جوبا ،مما �أ�سهم يف �إيقاف �سريان النفط خالل عامي  2013-2012واحلرب
الق�صرية التي جرت يف ني�سان �/أبريل  2012على احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان .و�أثناء
هذا النزاع لعبت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال وحركة العدل وامل�ساواة �أدوارا رئي�سية يف
�إ�ستيالء جنوب ال�سودان على حقول النفط يف هجليج .وت�ستمر ال�شكوك على الرغم من التح�سن الذي
تبع ذلك يف العالقات بني جوبا واخلرطوم.
•من غري املرجح �أن توافق اخلرطوم على �إ�صرار اجلبهة الثورية ال�سودانية على �إجراء مفاو�ضات ذات
طابع قومي ت�ضم كافة الأطراف – بدال من نقا�شات منف�صلة ذات طابع حملي حول دارفور وجنوب
كردفان /النيل الأزرق كما ت�صر اخلرطوم -دون دعم الدول الغربية واالحتاد الأفريقي واملعار�ضة
ال�سودانية غري امل�سلحة – ومعظم مل يدعم موقف اجلبهة الثورية ال�سودانية حول هذه امل�س�ألة.
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 .2خلفية تاريخية

ظل ال�سودان يف حالة حرب طوال جل تاريخه احلديث .وحتى قبل اال�ستقالل عن احلكم الإجنليزي –
امل�صري يف عام  ،1956كان ال�صراع يف جنوب ال�سودان قد اندلع .ودامت احلرب الأهلية الأولى بني
ال�شمال واجلنوب حتى عام  1972حني ا�ستهلت اتفاقية �أدي�س �أبابا حقبة �سالم م�ضطرب دامت لأكرث من
عقد من الزمان .ومع ذلك ،قام �أع�ضاء من�شقون من اجلي�ش يف جنوب ال�سودان يف عام  1983بت�شكيل
اجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان وبد�أوا معار�ضة م�سلحة �ضد احلكومة .و�سرعان ما ان�ضم
�إليهم �أنا�س من ال�شمال خمتلفني �إثني ًا من جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وبينما �أنهت اتفاقية ال�سالم ال�شامل التي مت التو�صل �إليها عام  2005احلرب الأهلية الأطول يف تاريخ
افريقيا ومهدت الطريق �أمام ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف نهاية الأمر ،ف�إن جنوب كردفان والنيل الأزرق
بقيت جزءا من ال�سودان .وبح�سب وجهة نظر �أع�ضاء �شماليني �سابقني يف احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان يف هاتني الواليتني ،ف�إن �إتفاقية ال�سالم ال�شامل قد ف�شلت يف التعاطي مع مظاملهم .و"امل�شورة
ال�شعبية" -املن�صو�ص عليها يف �إتفاقية ال�سالم ال�شامل -بد�أت ولكن مل يتم ا�ستكمالها يف والية النيل
الأزرق ،ومل تبد�أ مطلق ًا يف والية جنوب كردفان .ويف عام � 2011إندلعت ال�صراعات من جديد يف واليتي
جنوب كردفان والنيل الأزرق ).(Gramizzi, 2013; Gramizzi and Tubian, 2013
وكل من التمرد يف دارفور وعمليات احلكومة وا�سعة النطاق ملحاربة التمرد كانا �آخذين يف احلدوث
يف العام  ،2003وذلك يف �أثناء ما كانت املفاو�ضات بني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان واحلكومة
ال�سودانية  -التي �ستف�ضي �إلى اتفاقية ال�سالم ال�شامل -قد �إنطلقت بحما�سة .ولقد منعت جمموعات
دارفور املتمردة من الإ�شرتاك يف املفاو�ضات ،مما ت�سبب يف خيبة رجاءهم .وخالل العقد الذي تلى ذلك،
تطور ال�صراع ب�شكل كبري و�صاحب ذلك انق�سام املجموعات املتمردة �إلى ف�صائل وعودة بع�ضها �إلى �صف
احلكومة .ويف وقت بعينه ،نظر �إلى الو�ضع يف دارفور ب�إعتباره �أكرب �أزمة �إن�سانية على م�ستوى العامل.
وحتى يف عام  ،2013كان هناك ما يزيد عن مليوين نازح يف املنطقة ) .(UN OCHA, 2014bومل توقع
املجموعات الرئي�سية من املتمردين اتفاقيتي �سالم – اتفاقية دارفور لل�سالم عام  2006ووثيقة الدوحة
لل�سالم يف دارفور عام .2011
القا�سم امل�شرتك بني كل هذه ال�صراعات كان هو �أن املتمردين جاءوا من مناطق غري نامية يف
�أطراف ال�سودان .ويف العديد من احلاالت ،ف�إن املتمردون كانوا جمموعات "�إفريقية" مهم�شة �سيا�سيا
واقت�صاديا .ولقد ظلت ال�سلطة منذ بدايات الدولة ال�سودانية متمركزة يف �أيدي جمموعات "عربية" (يف
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الواقع يف �أغلب الأحيان �آفرو -عربية) ،وبالتحديد �أوالد البحر ،وهم جمموعات �إثنية من املناطق الواقعة
على �إمتداد وادي النيل �إلى ال�شمال من العا�صمة اخلرطوم .وقد ظل لل�شايقية ،واجلعيلني والدناقلة دور
طاغي يف ال�سيا�سة واالقت�صاد يف ال�سودان منذ حقبة احلكم الثنائي الإجنليزي -امل�صري .ويف الغالب
ظلت املجموعات غري العربية ،املتواجدة ب�شكل رئي�سي يف �أطراف ال�سودان ،ت�شعر بالتمييز �ضدها .و�أدى
التهمي�ش الثقايف ،من خالل حمالت التعريب والأ�سلمة من جانب ،واملناف�سة املتزايدة على املوارد ،التي
ظلت تعاين منها املجموعات غري العربية يف �أغلب الأحيان� ،إلى تفاقم هذا ال�شعور بالتمييز .ومبرور
الزمن ،ف�إن هذه العوامل� ،إلى جانب التهمي�ش االقت�صادي وانعدام التنمية� ،أخذت تقودهم �إلى حمل
ال�سالح �ضد الدولة .ومل ي�ؤدي �إنف�صال جنوب ال�سودان �إلى تغيري هذه الديناميكية.
�أحد مالمح حركات التمرد العديدة �ضد اخلرطوم كان هو الطبيعة املنق�سمة للقوات املعادية للحكومة.
هذا وقد انق�سم متمردو جنوب ال�سودان يف احلرب الأولى بني ال�شمال واجلنوب �إلى ف�صائل .ولقد حت�سن
موقفهم كثريا عندما متكن جوزيف القو من ت�شكيل قيادة ع�سكرية موحدة �ضمت معظم قوات جنوب
ال�سودان و�أخ�ضعت ال�سيا�سيني ل�سلطة اجلي�ش ) .(Johnson, 2003وح�سب البع�ض ،ف�إن عدد الذين
قتلوا خالل احلرب الأهلية الثانية بني ال�شمال واجلنوب من جراء القتال الداخلي ما بني جمموعات جنوب
ال�سودان قد كان �أكرث ممن قتلوا يف املواجهات مع القوات التابعة لل�شمال ) .(Akol, 2011فقد �أف�ضى
انق�سام اجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يف عام � 1991إلى �إقتتال ما بني املتمردين .وعالوة
على اخلالفات النا�شئة من الطموحات ال�شخ�صية والتوترات الإثنية ،كان هناك خالفات �أيدولوجية حول
ما �إذا كان على املتمردين ال�سعي لت�أ�سي�س دولة م�ستقلة �أم ال�سعي للح�صول على قدر �أكرب من احلكم
الذاتي �ضمن نظام احتادي وفق �سياق جديد .وعلى الرغم من قيام بع�ض احلركات بت�شكيل اجلبهة
ال�شرقية خالل القتال يف �شرقي البالد� ،إال �أن اندماج "املقاتلني" كان اندماجا نظريا (فقط)
)� .(ICG, 2013aأما املتمردين يف دارفور فقد كانوا �أكرث انق�ساما وبلغ عدد املجموعات املتمردة يف
دارفور يف ذات مرة ما يزيد عن �أربعني جمموعة ) .(Tanner and Tubiana, 2007وانعدام الوحدة
بني حركات التمرد املختلفة �أ�ضعف قوة املتمردين ال�سودانيني كافة.
وتقدم الأق�سام التالية املزيد من التفا�صيل حول اخللفية التاريخية لل�صراعات يف دارفور ويف املنطقتني.
دارفور
الفهم ال�شائع عن احلرب الأهلية يف دارفور �أنها اندلعت يف بداية عام � ،2003إمنا يف الواقع ف�إن
العديد من جمموعات املتمردين كانت تقاتل قبل ذلك على نطاق �صغري 3.ولقد �أعلن جي�ش حترير
ال�سودان عن وجوده يف �شباط /فرباير  ،2003وتبعه بعد �شهر واحد حركة العدل وامل�ساواة .ومعظم
�أع�ضا�ؤهما جاءوا من جمموعات الفور والزغاوة وامل�ساليت ،الذين �شعروا ب�أن املجموعات العربية
2
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املحلية وحكومة اخلرطوم تت�آمر �ضدهم .والتفتت �أنظار العامل ب�شكل حقيقي للمرة الأولى �إلى القتال
املت�صاعد يف دارفور عندما هاجمت جمموعة م�شرتكة من جي�ش حترير ال�سودان وحركة العدل
وامل�ساواة مطار الفا�شر يف �شهر ني�سان� /أبريل عام  ،2003وقامت بتدمري �سبع طائرات و�أ�سر قائد
�سالح اجلو ال�سوداين ) .(Flint and de Waal, 2008لكن متا�سك املتمردين مل يدم طويال .فقد
انق�سم جي�ش حترير ال�سودان بعد ذلك بوقت ق�صري �إلى ف�صائل متعددة ،كان �أكربها جي�ش حترير
ال�سودان  -عبد الواحد ،حتت قيادة عبد الواحد حممد نور ،وهو حمامي من الفور ،وجي�ش حترير
ال�سودان  -مني مناوي ،حتت قيادة مني �أركو مناوي ،تاجر �سابق من الزغاوة .ولقد قام مناوي
بالتوقيع على اتفاق �سالم دارفور عام  ،2006غري �أن كل من جي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد
وحركة العدل وامل�ساواة مل يفعال ذلك .وبحلول ذلك الوقت ،كانت احلرب الأهلية يف دارفور قد �أدت
4
�إلى مقتل ع�شرات ،ورمبا مئات ،الآالف ،على الرغم من اخلالف حول �أعداد ال�ضحايا.
اتفاق �سالم دارفور مل يوقف القتال بني جمموعات املتمردين الأخرى واحلكومة ،وبعد فرتة غري
جمدية ق�ضاها يف اخلرطوم ،عاد مني مناوي �إلى �صفوف املتمردين يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب
عام  .2010ومبرور ال�سنوات تطور ال�صراع يف دارفور ب�شكل كبري ،و�شمل ذلك �إقتتال املجموعات
العربية فيما بينها ،بل و�ضد احلكومة حتى ،واملجموعات الأفريقية الأ�صغر الداعمة للقوات احلكومية
) .(Gramizzi and Tubiana, 2012كما تزايدت �أي�ض ًا الأعمال الإجرامية غري ال�سيا�سية� .إال �أن
اخلطر الرئي�سي على احلكومة ظل هو حركات التمرد ،وبالتحديد حركة العدل وامل�ساواة التي قامت يف
�شهر �أيار /مايو عام  2008بغارة جريئة لكن غري ناجحة على �أمدرمان التي تقع يف �إجتاه ال�شرق من
دارفور .وقد �أدت تدخالت دولية ،مبا يف ذلك �أثيوبيا وليبيا والواليات املتحدة ،ف�ض ًال عن جهات فاعلة
�أخرى �إقليمية ودولية� ،إلى اقناع املجموعات املتمردة ال�صغرية باالندماج ،لت�شكل حركة التحرير والعدالة،
التي وقع قائدها ،التجاين ال�سي�سي ،على وثيقة الدوحة ل�سالم دافور بتاريخ  14متوز /يوليو .2011
وت�ضمنت االتفاقية �أحكاما لتقا�سم ال�سلطة والرثوة ،و�أ�صبح ال�سي�سي رئي�سا ل�سلطة دارفور الإقليمية.
ولكن �سرعان ما ا�شتكى من عدم �إ�ستالمه للأموال التي يحتاجها للقيام بعمله 5،وازداد ال�صدع داخل
حركة التحرير والعدالة املوجود �أ�ص ًال قبل توقيع االتفاق ).(Gramizzi and Tubiana, 2012, p. 15
مل ت�ؤدي وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور ،كما اتفاقية �سالم دارفور قبلها� ،إلى جلب ال�سالم
�إلى دارفور ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إلى حد كبري �إلى عدم توقيعها من قبل املجموعات الكربى
من املتمردين – وهي يف هذه احلالة حركة العدل وامل�ساواة ،وجي�ش حترير ال�سودان -عبد
الواحد ،وجي�ش حترير ال�سودان -مني مناوي ).(Gramizzi and Turiana, 2012; ICG, 2014
لكن بقيت هذه احلركات منق�سمة وغري قادرة على اال�ستيالء وال�سيطرة على منطقة جديدة ،مع �أن
قدرتها على �شن هجمات على طراز حرب الع�صابات على القوات احلكومية ظلت متثل تهديدا �أمنيا
خطريا.
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جنوب كردفان والنيل األزرق
خالل احلرب الأهلية الثانية �إن�ضم �آالف ال�سكان من منطقة جنوب كردفان والنيل الأزرق ،ومعظمهم
�أفارقة من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق� ،إلى اجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان .ولقد نال
النوبة بالذات احرتام ًا ب�إعتبارهم من �أ�شر�س مقاتلي اجلي�ش ال�شعبي ،هذا وقد عانت مناطقهم من قتال
هو الأعنف خالل احلرب .ومبوجب اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،ح�صل اجلي�ش /احلركة ال�شعبية يف جنوب
كردفان والنيل الأزرق على ح�صة من ال�سلطة ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك ك�أع�ضاء يف الربملان ومنا�صب يف
ال�سلطة التنفيذية للواليتني .وبحلول وقت �إجراء ا�ستفتاء جنوب ال�سودان يف �شهر كانون الثاين /يناير عام
 ،2011كان عبد العزيز احللو ،نائب وايل والية جنوب كردفان املعني من قبل احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان ،قد �أ�س�س عالقة عمل مثمرة ن�سبيا مع �أحمد هارون الوايل املعني من قبل حزب امل�ؤمتر الوطني
) .(Gramizzi and Tubiana, 2013; ICG, 2013bويف النيل الأزرق ،ظل مالك عقار التابع
للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يتولى من�صب وايل الوالية منذ تعيينه يف العام  .2007ويف فرتة
الحقة فاز باملن�صب يف االنتخابات العامة التي �أجريت عام  .2010وبينما وجد بع�ض املراقبني �أن
االنتخابات كانت مزورة ب�شكل كبري ،ف�إن �آخرون وجدوا �أنها قد عك�ست بقدر كبري �إرادة الأهايل
).(Young, 2012; Gramizzi, 2013; ICG, 2013c
�إال �أنه ،عند حلول وقت االنتخابات ف�إن �أحكام اتفاقية ال�سالم ال�شامل التي تدعو �إلى عقد امل�شورة
ال�شعبية حول م�ستقبل جنوب كردفان والنيل الأزرق مل تكتمل بعد .وكان الهدف من تلك امل�شورة قيام
املواطنني يف تلك الواليات ب�إعطاء �آرائهم حول الكيفية التي يجب �أن تدار بها منطقتهم ،مبا يف ذلك
�آرائهم حول العالقة مع اخلرطوم ،ولكن دون �أن يكن هناك ت�صويت حول ما �إذا كان على الواليتني البقاء
جزءا من ال�سودان ،وهو ما حققته احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان بالن�سبة للجنوب .وبد�أت امل�شاورات
ال�شعبية يف النيل الأزرق ،لكن مل يتم �إنها�ؤها مطلقا .وقام كل من حزب امل�ؤمتر الوطني واحلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان بالتالعب بجل�سات الإ�ستماع ولقد ا�سهمت يف تعميق ال�شقاق بدال من تخطيه 6.وبحلول
نهاية العام  ،2010ف�إن جل�سات �إ�ستماع امل�شورة يف جنوب كردفان مل تكن قد بد�أت ،ويعود ذلك جزئي ًا �إلى
�أن انتخابات الوالية قد ت�أجلت.
و�أحدث و�ضع اجلنود النوبة يف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان قلقا �أكرب .وهناك تقديرات خمتلفة
حول عدد الرجال من جنوب كردفان الذين كانوا �ضمن �صفوف اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ،على
�أن الأغلبية توقعت �أن عددهم ال يقل عن  10,000بينما توقع البع�ض �أن عددهم �أكرث من �ضعف ذلك
) .(Gramizzi and Tubiana, 2013وباملثل يبلغ عدد مقاتلي احلركة من النيل الأزرق .وقد رف�ض
الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري �إعادة دمج ه�ؤالء املتمردين ال�سابقني ال�شماليني يف القوات امل�سلحة
ال�سودانية .فقد �أراد �أن ين�سحبوا جميعا �إلى جنوب ال�سودان قبل ا�ستقالله �أو �أن ينزع �سالحهم �إذا ما
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�أرادوا البقاء يف ال�سودان .ورف�ضت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان هذا الرتتيب خوفا من تبعات ت�سليم
�أع�ضائها لأ�سلحتهم .و�أ�صرت على �أن موقعهم هو �شمايل احلدود.
وبتاريخ � 23أيار /مايو � ،2011أمر الفريق �أول ركن ع�صمت عبد الرحيم زين العابدين من القوات
امل�سلحة ال�سودانية كافة وحدات اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان باالن�سحاب جنوب خط احلدود قبل 1
كانون الأول /يناير � 1956إلى حيث �سوف ي�صبح عما قريب دولة جنوب ال�سودان اجلديدة .كما �أعلنت
الر�سالة التي بعث بها �أن تكليف الوحدات امل�شرتكة املدجمة� ،أي الوحدات امل�شرتكة ما بني وحدات القوات
امل�سلحة ال�سودانية واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان والتي ت�أ�س�ست مبوجب �إتفاقية ال�سالم ال�شامل
للفرتة االنتقالية البالغة �ست �سنوات� ،ستنتهي �صالحيته يف نهاية �أيار /مايو .ويف ذلك احلني كان املكون
ال�شمايل من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان قد انف�صل عن اجل�سم الرئي�سي يف جنوب ال�سودان ،على
الرغم من بقاء ا�سمه احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال .وقد رف�ض �سحب جميع قواته �إلى جنوب
احلدود �أو نزع �سالحها .وبتاريخ  5حزيران /يونيو كانت هناك مناو�شات بني �أع�ضاء القوات امل�سلحة
ال�سودانية واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -ال�شمال امللحقني بالوحدات امل�شرتكة املدجمة يف �أم دورين
وتلودي ) .(Gramizzi and Tubiana, 2013وبتاريخ  6حزيران /يونيو اندلعت معارك وا�سعة النطاق
يف كادقلي ،عا�صمة جنوب كردفان .وبد�أت احلرب.
و�سرعان ما �أجربت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -ال�شمال على االن�سحاب من كادقلي� .إال �أن
املتمردون ،بقيادة عبد العزيز احللو ،متكنوا من اال�ستيالء على مناطق وا�سعة من و�سط جبال النوبة،
يف حميط كاودا وهيبان� ،إلى جانب جيوب يف املنطقة ال�شمالية الغربية من الوالية يف نواحي قولو ،يف
املنطقة ال�شمالية ال�شرقية يف نواحي ر�شاد ،ويف املنطقة اجلنوبية ال�شرقية يف نواحي اللريي .ومل تتمكن
حمالت الق�صف املتتالية ايل قامت بها القوات امل�سلحة ال�سودانية من اخراج جنود احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان -ال�شمال من املرتفعات التي متركزوا فيها .وجرى التوقيع على وقف العدائية الأعمال
بتاريخ  28متوز /يوليو  ،2011بعد �أقل من �شهرين من احلرب� .إال �أنه مل يدخل مطلقا حيز التنفيذ.
ويف البدء متكن مالك عقار ،القائد العام للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال ووايل النيل الأزرق،
من ابقاء النيل الأزرق خارج القتال .وواجهت املنطقة العديد من امل�شاكل� ،ش�أنها �ش�أن جنوب كردفان،
مبا يف ذلك عملية امل�شورة ال�شعبية غري املكتملة ،والتمييز �ضد املجموعات غري العربية ،والنزاعات على
الأرا�ضي ،وتدين م�ستوى التنمية .ولقد كانت اخلرطوم �أي�ض ًا قلقة حول العدد الكبري من جنود احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال املوجودين يف الوالية والآخرين املتمركزين ما وراء احلدود يف �أعايل
النيل يف جنوب ال�سودان .كما �أن تن�صل احلكومة من اتفاق  28متوز /يوليو قد �أو�ضح �أنها تعتزم التعامل
مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال بالقوة .وت�صاعدت النزاعات وبتاريخ � 1أيلول� /سبتمرب
�أعلنت املواجهات التي جرت يف الدمازين عا�صمة الوالية بداية �صراع جديد .ومتاما كما حدث يف جنوب
كردفان ،مت دفع قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -ال�شمال خارج عا�صمة الوالية ب�شكل �سريع.
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وبعد �شهرين من ذلك ،ان�سحب املتمردون من الكرمك البلدة الكبرية املتبقية حتت �سيطرتهم .ومتكن
جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال من �إبقاء �سيطرتهم على اجلزء اجلنوبي من النيل الأزرق
فح�سب ،حمتفظني بخطوط الإمداد عرب احلدود مع جنوب ال�سودان مفتوحة.
�أجربت اال�شتباكات يف جنوب كردفان والنيل الأزرق ما يقرب من ربع مليون �شخ�ص على الهرب �إلى
جنوب ال�سودان ،و�إثيوبيا ،بل وكينيا حتى 8.ويف كانون الثاين /يناير  ،2014قدر مكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق امل�ساعدات الإن�سانية �أن  1.2مليون �شخ�ص بحاجة �إلى م�ساعدة �إن�سانية ،على حني ال يتلقاها
�سوى قليل منهم .وكانت الأرقام يف دارفور �أكرث من ذلك 3.5 :مليون بحاجة للم�ساعدة ،مبا فيهم حوايل
 2مليون نازح ،ف�ض ًال عن  349.000من الدارفوريني الذين يقيمون يف مع�سكرات الالجئني ت�شاد مع
احلدود على .ويف كل من جنوب كردفان ،والنيل الأزرق ،ودارفور ظلت الطائرات احلربية التابعة للقوات
امل�سلحة ال�سودانية تقوم بالق�صف دون متييز ،مت�سببة يف مقتل �أ�شخا�ص غري مقاتلني وجاعلة من ال�صعب
القيام بالزراعة .كما �أن الأن�شطة الع�سكرية للمتمردين قد �أدت هي الأخرى �إلى وقوع قتلى بني املدنيني.
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 .3تشكيل الجبهة الثورية السودانية

بتاريخ  11ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،2011قامت املجموعات املتمردة يف ال�سودان بالتوقيع على حتالف
يهدف �إلى العمل �سويا على الإطاحة بالرئي�س الب�شري ،وذلك �إما عرب تغيري النظام با�ستخدام العنف �أو
عن طريق املفاو�ضات التي تف�ضي �إليها ال�ضغوط ال�سيا�سية والع�سكرية .و�أطلقت احلركات الأربع (احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال ،وجي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد ،وجي�ش حترير ال�سودان -مني
مناوي ،وحركة العدل وامل�ساواة) على حتالفها اجلديد ا�سم اجلبهة الثورية ال�سودانية .و�صرح ممثلون من
املجموعات الأربع �أنهم قد اجتمعوا يف كاودا� ،أحد البلدات الرئي�سية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان-
ال�شمال يف جنوب كردفان ،غري �أن احلكومة ال�سودانية تعتقد �أنهم يف حقيقة الأمر قد اجتمعوا يف جنوب
ال�سودان .وقام ت�شكيل اجلبهة ،على الأقل على الورق ،بتجميع �أكرب التهديدات الع�سكرية الداخلية التي
تواجه الرئي�س الب�شري .و�إذا �صمد التحالف ،بالتغلب على االنق�سامات بني قوات املتمردين التي تعترب
�صفة مميزة لكل حركات التمرد ال�سودانية تقريبا ،ف�إنه �سي�شكل خطرا جديا على نظام الب�شري.
األهداف
يف بيانها الت�أ�سي�سي بتاريخ  11ت�شرين الثاين /نوفمرب � ،2011أعلنت اجلبهة الثورية ال�سودانية �أنه "مت
ت�شكيل جلنة ع�سكرية رفيعة امل�ستوى ملبا�شرة الكفاح امل�سلح من �أجل التحرير" ) .(SRF, 2011aوللمرة
الأولى ،التزم املتمردون يف دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالعمل مع بع�ضهم ع�سكريا �ضد القوات
امل�سلحة ال�سودانية ونظام حزب امل�ؤمتر الوطني .ووجود مترد من�سق يف هذه املناطق الطرفية زاد من
خماوف القوات امل�سلحة ال�سودانية ب�شكل كبري (�إذ �أن موارد كثرية كانت �سلفا م�سخرة �صوب التوتر
امل�ستمر مع جنوب ال�سودان) .وحقيقة كون حركات دارفور بالتحديد قد ظلت قادرة على تنحية خالفاتها
جانبا تعترب على وجه �أخ�ص ذات �أهمية كبرية .فقد ف�شلت حماوالت عديدة �سابقة يف حتقيق ذلك ،مبا
فيها حماوالت من جهات دولية ،ومن حكومة جنوب ال�سودان ،ومن احلركات نف�سها 9.ويف الواقع ،اتفق يف
البدء ف�صيلي جي�ش حترير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال على ت�شكيل حتالف قبل
ذلك بعدة �أ�شهر ،ولكن حركة العدل وامل�ساواة وقفت مرتددة ،لأ�سباب من بينها االختالفات الأيديولوجية
ما بني احلركات .ويف النهاية� ،أ�ضافت حركة العدل وامل�ساواة توقيعها �إلى �إعالن كاودا يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب ).(SRF, 2011b
 14مسح األسلحة الصغيرة ورقة العمل رقم 33

صندوق  1المجموعات المتحالفة ضمن الجبهة الثورية السودانية

ت�شكلت اجلبهة الثورية ال�سودانية يف �أول الأمر من ثالث جمموعات من دارفور – وهي جي�ش حترير ال�سودان -عبد
الواحد وجي�ش حترير ال�سودان -مني مناوي ،وحركة العدل وامل�ساواة� -إلى جانب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال التي كانت فاعلة �ضد القوات احلكومية يف جنوب كردفان والنيل الأزرق .ويف ما يلي عر�ض خمت�صر عن خلفية،
وقيادة ،ومناطق ن�شاط كل جمموعة من هذه املجموعات.
جيش تحرير السودان -عبد الواحد

يقوده عبد الواحد حممد نور ،حمامي من الفور ،وهو علماين ولكن بدون ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة املعامل .ولقد ظل يعي�ش
خارج دارفور ل�سنوات عدة� ،أول الأمر يف �أ�سمرا ،والحق ًا يف باري�س ثم كمباال .ويف ال�سنوات الأولى من ال�صراع يف
دارفور ،كان يحظى ب�شعبية وا�سعة يف �أو�ساط الفور وغري الفور يف خميمات النازحني والالجئني .على �أن هذا الت�أييد
�أخذ يتناق�ص مبرور ال�سنوات.
وي�سيطر جي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد على �أجزاء وا�سعة من مرتفعات جبل مره ،وهي املنطقة التاريخية
احليوية للفور يف و�سط دارفور ،لكن نفوذه خارج هذه املنطقة متدين .وتقلل الوكاالت الأمنية ال�سودانية من حجم موارد
جي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد ،وتقرتح ب�أن لديه حوايل  30-20مركبة فقط 11.وثمة تقدير �أقرب للواقع ي�ضعها يف
حوايل  .50-40ون�سبة لأنه يقاتل ب�شكل رئي�سي يف اجلبال ،ف�إنه ال يحتاج �إلى مركبات بذات القدر الذي حتتاجه حركات
دارفور الأخرى .ومعظم مقاتليه من الفور.
جيش تحرير السودان -مني مناوي

يقوده مني مناوي ،وهو تاجر ومدر�س من الزغاوة عمل يف �شمال نيجرييا قبل احلرب .وان�شق عن جي�ش حترير
ال�سودان يف م�ؤمتر ح�سكنيتة الذي انعقد يف الفرتة من ت�شرين الأول� /أكتوبر -ت�شرين الثاين /نوفمرب 2005
) (Tanner and Tubiana, 2007لي�شكل ف�صيله الذي يهيمن علية الزغاوة .وال تختلف الر�ؤية الع�سكرية ملناوي
عن ر�ؤية عبد الواحد ،وجاء االنق�سام نتيجة لطموحات �شخ�صية وتوترات �أثنية بني الفور والزغاوة .وخالفا
لقادة دارفور الآخرين ،وقع مناوي اتفاق �سالم دارفور عام  .2006وعني يف من�صب كبري م�ساعدي رئي�س
اجلمهورية ،لكن اجنازاته �ضئيلة يف هذا املن�صب .ويف نهاية عام  ،2010عاد �إلى التمرد .ويتمركز جي�ش حترير
ال�سودان -مني مناوي ب�شكل �أ�سا�سي يف جنوب و�شرق دارفور حول خط ال�سكة حديد بني الفولة ونياال .كما يقوم
�أي�ض ًا بتنفيذ عمليات يف �شرقي جبل مرة ومنطقة �شنقلي طوباية �شمال دارفور ،ف�ض ًال عن عمليات من حني لآخر
يف جنوب كردفان �ضمن اجلبهة الثورية ال�سودانية .ويدعي م�س�ؤول �سوداين رفيع �أن لدى جي�ش حترير ال�سودان-
مني مناوي "ع�شرات املركبات ،ولي�س مئات" 12 ،ولكن من املرجح �أن يكون الرقم احلقيقي ما بني � 150إلى .200
حركة العدل والمساواة

قائدها الأول ،خليل �إبراهيم ،كان �إ�سالميا ومنظما لقوات الدفاع ال�شعبي �شبه الع�سكرية .وك�ش�أن معظم القادة واجلنود
الأوائل يف حركته ،ينحدر من الزغاوة كوبي والتي تعترب جمموعة فرعية .وقتل خليل يف كانون الأول /دي�سمرب 2011
بوا�سطة غارة جوية �أثناء تنقله يف كردفان .وحل مكانه �أخيه جربيل .ومثل عبد الواحد ومناوي ،يعي�ش جربيل �إبراهيم
يف كمباال 13.وي�أتي ق�سم كبري من قادة احلركة من خلفية �إ�سالمية ،وهذا ي�شكل اختالفا �أيديولوجيا كبريا عن الف�صيلني
الآخرين يف جي�ش حترير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال .ومنذ الهجمات التي نفذت على �أم درمان
عام  ،2008ظلت حركة العدل وامل�ساواة تعترب املجموعة الأقوى بني جمموعات متمردي دارفور .والعديد من عملياتها
حتولت �إلى كردفان ومتكنت �أي�ضا من جتنيد قوات من هناك .ومتتلك حركة العدل وامل�ساواة  250-200مركبة .وحتى
عام  ،2010كانت تتلقى دعم من ت�شاد ،ومنذ ذلك التاريخ وحتى �سقوطه ،كان الرئي�س الليبي معمر القذايف يوفر لها
قواعد و�أ�سلحة.
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الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال

يقودها مالك عقار ،وهو من الأنق�سنا من والية النيل الأزرق .وامل�س�ؤول عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال
يف جنوب كردفان هو عبدالعزيز احللو من امل�ساليت من جبال النوبة .وال�شخ�ص الرئي�سي الثالث يف احلركة هو يا�سر
عرمان ،من املجموعات العربية لو�سط و�شمال ال�سودان النيلي ،ويقع على عاتقه الكثري من العمل ال�سيا�سي للحركة.
وجميعهم م�ؤمنون بقوة بر�ؤية جون قرنق عن ال�سودان اجلديد ،والتي �سعت لإزالة التمييز الديني والإثني واجلهوي.
وكانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال هي اجلناح ال�شمايل حلركة قرنق ،لكنها تركت �شمال احلدود عندما
ا�ستقل جنوب ال�سودان .ويف الوقت الراهن كانت ت�ضم يف �صفوفها ما بني  40,000-20,000رجال ،مق�سمني على الفرقة
التا�سعة (جنوب كردفان) والعا�شرة (النيل الأزرق) .رغم ت�سميتهم الحقا با�سم الفرقة الأولى والفرقة الثانية ،على
التوايل ،التابعتان للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال .وعند ا�ستقالل جنوب ال�سودان ،كان لكل فرقة كتيبة
مدرعة ،و�سرية مدفعية ،و�سرية عربات حاملة لقاذفات �صواريخ 14.وخالف ًا حلركات دارفور ،ت�ستخدم احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان� -شمال �أ�ساليب ع�سكرية �أكرث تقليدية ،وتف�ضل ال�سيطرة على الأرا�ضي وت�أ�سي�س حكومة فيها .وت�سيطر
الفرقة الأولى على �أربعة جيوب كبرية من الأرا�ضي يف جبال النوبة الواقعة جنوب كردفان بينما ت�ستويل الفرقة الثانية
على �أق�صى جنوب والية النيل الأزرق .وحتافظ املنظمة على عالقات طيبة مع قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
يف جنوب ال�سودان.
ان�ضمت �إلى هذه احلركات الت�أ�سي�سية الأربع حركتان �أخريان ت�ستمد كل منهما بع�ض الثقل من وجود قائد معروف من
النخبة ال�سيا�سية ملجموعات و�سط و�شمال ال�سودان النيلي العربية ،مع القليل �أو بدون قوة ع�سكرية.
•نصر الدين الهادي المهدي ينحدر من ن�سل املهدي وهو ابن الإمام الراحل الهادي املهدي .وعلى مدى �سنوات،
ظل النائب ال�سيا�سي لل�صادق املهدي يف حزب الأمة .وما زال يحظى ببع�ض الدعم من الأن�صار 15،الذين ي�شكلون
العمود الفقري للقاعدة اجلماهريية امل�ؤيدة حلزب الأمة.
•التوم هجو كان ع�ضوا بارزا يف احلزب االحتادي الدميوقراطي ،الذي تولى ال�سلطة يف ال�سودان لأكرث من مرة (
كجزء من ائتالف يف �أغلب الأحيان) وي�شكل الآن مكون �صغري من احلكومة .ويقال �أن هجو جلب معه قوة ع�سكرية
�صغرية مكونة من  200رجل� ،أغلبهم من "عرب �سنار ،وح�سانية النيل الأبي�ض" (عرب) ،ويقال �أنهم يقاتلون �إلى
16
جانب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف النيل الأزرق.
تعترب م�شاركة هجو والهادي يف اجلبهة الثورية ال�سودانية هامة من الناحية ال�سيا�سية �أكرث منها من الناحية الع�سكرية.
وكان الهدف منها هو طم�أنة نخبة جمموعات و�سط و�شمال ال�سودان النيلي العربية التي ظلت حتكم ال�سودان منذ
اال�ستقالل 17،ب�أن اجلبهة الثورية ال�سودانية لي�ست جي�شا من مناطق الأطراف يهدد م�صاحلهم ،ولكنها حركة معار�ضة
وطنية ت�سعى ال�ستخدام الأ�ساليب ال�سيا�سية والع�سكرية للإطاحة بالب�شري.
يف ت�شرين الأول /اكتوبر  ،2013ان�ضمت حركة �سابعة �إلى اجلبهة الثورية ال�سودانية.
للتحرير والعدالة ،بقيادة زينب كبا�شي ،عبارة عن حتالف مكون من  17حركة �صغرية من �شرقي ال�سودان ،وتتمركز
ب�شكل كبري خارج البالد  (ICG, 2013a).وهناك تخمينات ب�أنه قد مت تنحية كبا�شي عن قيادة اجلبهة ال�شعبية املتحدة
للتحرير والعدالة ،لكن اجلبهة الثورية ال�سودانية ما تزالت تعتربها ت�شغل هذا املن�صب 18.وقد ظل قادة اجلبهة الثورية
ال�سودانية يحاولون ا�ستقطاب احلركات يف �شرق ال�سودان منذ ت�أ�سي�س احلركة وذلك يف �إطار �سعيها لتو�سيع رقعة
النزاع .غري �أن اجلبهة ال�شعبية املتحدة للتحرير والعدالة لي�س لها قدرات ع�سكرية.
ظلت اجلبهة الثورية ال�سودانية ،وبالتحديد يا�سر عرمان ،تتوا�صل مع حركات �سودانية �أخرى يف �شرق ال�سودان،
وذلك بهدف فتح جبهة جديدة يف ال�شرق .ومل تتمكن من ذلك حتى الآن ،ويعود ذلك جزئي ًا �إلى عالقات ال�سودان
الوطيدة مع �إرتريا .ويف ال�سابق ،دعمت �إرتريا جمموعات املتمردين من �شرق ال�سودان ،و�سيكون من ال�صعب على
املجموعات اجلديدة العمل دون موافقة �إرتريا.
الجبهة الشعبية المتحدة
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قالت اجلبهة الثورية ال�سودانية �أن امل�س�ؤولية الأولى لقواتها هي "�صد هجمات مو�سم اجلفاف االنتقامية
حلزب امل�ؤمتر الوطني ،التي ت�ستهدف املدنيني يف نطاقات احلرب ،يف جميع مناطق النزاع ،مبا يف ذلك
العا�صمة اخلرطوم" )� .(SRF, 2011aإال �أنه يف نهاية عام  ،2011ف�إن ا�ستهداف العا�صمة واملناطق التي
تقع خارج النطاقات التقليدية للحرب كان تعبري ًا عن طموح �أكرث من كونه انعكا�س ًا للو�ضع الع�سكري.
وعند ت�أ�سي�سها ،ادعت اجلبهة الثورية ال�سودانية �أن هدفها الرئي�سي هو "الإطاحة بنظام حزب امل�ؤمتر
الوطني ...با�ستخدام كافة الأ�ساليب املتاحة ،وعلى ر�أ�سها ،املزاوجة بني العمل ال�سيا�سي املدين والكفاح
امل�سلح" ) .(SRF, 2011aوبحد ذاته ،كان هذا ادراكا حلقيقة �أن املتمردين ،حتى بعد توحيد قواهم ،من
غري املرجح �أن يتمكنوا من الإطاحة بالب�شري ع�سكري ًا 19.وتابع البيان قائال:

�أوكل �إلى اللجنة ال�سيا�سية رفيعة امل�ستوى مهمة االت�صال بجميع قوى التغيري التي تعمل على الإطاحة
بالنظام – الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات املدنية -لالتفاق على من�صة م�شرتكة واجماع وطني حول
ترتيبات فرتة ما بعد حكم حزب امل�ؤمتر الوطني ).(SRF, 2011a
ولهذا ف�إن الروابط مع املعار�ضة غري امل�سلحة �ستكون جزءا رئي�سيا من منهاج اجلبهة الثورية ال�سودانية،
والتي �ست�صبح �أكرث ظهورا مع مرور الوقت.
الهيكلة
مع ت�أ�سي�س هيكلة القيادة الع�سكرية امل�شرتكة ،متت ت�سمية عبد العزيز احللو التابع للحركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان� -شمال رئي�سا دائما لهيئة الأركان ،لأنه ي�سيطر على �أكرب نطاق ولديه �أكرب عدد
من القوات .وهذا الإختيار ،بح�سب قائد حركة العدل وامل�ساواة جربيل �إبراهيم ،مت "بالإجماع" لكون
عبدالعزيز يعترب "جرنال له خربة طويلة ميكنه القيام باملهمة ب�سهولة" 20.كما �أن عبدالعزيز �أي�ض ًا ينحدر
من جمموعة �إثنية من دارفور ،وهي امل�ساليت ،غري �أنه ن�ش�أ يف جنوب كردفان .وهذا الأمر ي�ساعد يف
عالقته مع الدارفوريني ) .(Gramizzi and Tubiana, 2013, p. 58, n.8.وهو يحظى باحرتام على
نطاق وا�سع يف اجلبهة الثورية ال�سودانية.
وجاء نواب عبدالعزيز الثالثة من احلركات الع�سكرية الأخرى وهم عر�ضة للتغيري .ويف حوايل الوقت
نف�سه الذي وقعت فيه هجمات �أبكر�شولة عام  ،2013ف�إن جمعه حقار التابع جلي�ش حترير ال�سودان -مني
مناوي كان نائب رئي�س هيئة الأركان ل�ش�ؤون الإدارة ،وطاهر حمد �أدم التابع حلركة العدل وامل�ساواة
نائب رئي�س هيئة الأركان ل�ش�ؤون العمليات ،متمركزان يف كردفان .وعبدو هارون التابع جلي�ش حترير
ال�سودان -عبد الواحد كان نائب رئي�س هيئة الأركان لل�ش�ؤون اللوج�ستية 21.ويف البدء ،مل يكونوا جميع ًا يف
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نف�س املنطقة وكانت الإت�صاالت �صعبة ،وعليه من الناحية الفعلية ف�إن معظم العمل قد قام به عبدالعزيز
ومن كانوا معه ،وذلك بغ�ض النظر عن احلركة التي ينتمون لها �أو دورهم املحدد �ضمن هيكلية القيادة.
ون�سبة لتعيني �أحد قادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان رئي�سا لهيئة الأركان ،ف�إن القادة من دارفور
قد كان لهم حظوة ت�سمية �أحدهم كقائد للجبهة الثورية ال�سودانية ككل .غري �أن قادة حركات دارفور
الثالثة مل يتمكنوا من االتفاق حول واحد من ثالثتهم لتويل املن�صب .ويف مقابالت �أجريت يف جوبا يف
�شهر متوز /يوليو  ،2013على �سبيل املثال ،ذكر عبداللطيف ا�سماعيل ،وهو �أحد م�س�ؤويل عبد الواحد،
�أن مني مناوي مل يعتقد �أن عبد الواحد �سيكون قائدا جيدا ،وكان على خالف �شديد مع �أفكار جربيل
�إبراهيم بحيث ال ميكنه ت�أييد توليه امل�س�ؤولية هو الآخر 23.وبعد ما يقارب الثالثة �أ�سابيع من املداوالت،
تقرر �أن مالك عقار ،قائد اجلبهة ال�شعبية لتحرير ال�سودان -ال�شمال ،هو املر�شح الوحيد الذي يحظى
ب�إجماع .ونتيجة لذلك �صارت اجلبهة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال تتولى املن�صبني الأهم وهما
الرئي�س ورئي�س هيئة الأركان.
ويف كانون الثاين /يناير � ،2012أعلنت اجلبهة الثورية ال�سودانية �أن مالك �سيتولى امل�س�ؤولية ملدة �سنة،
مع القادة الثالثة من دارفور :عبدالواحد ،ومناوي و�إبراهيم� ،إلى جانب ن�صر الدين الهادي املهدي والتوم
هجو ،كنواب للرئي�س بنظام تعاقبي� .إال �أن مالك بقي رئي�سا لأكرث من �سنتني بعد تعيينه لأن الدارفوريون
مل يتمكنوا من االتفاق على خليفته على املن�صب 24.وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن القيادة ال�سيا�سية بكافة
مكوناتها ال تعقد �إجتماعاتها على نحو منتظم ومن�صب الرئي�س لي�س هو الأولوية الرئي�سة للجبهة الثورية
ال�سودانية.
وجزءا رئي�سي �آخر من هيكلة اجلبهة الثورية ال�سودانية هو جمل�س القيادة .ونظريا ،ف�إن املجل�س يعترب
الهيئة ال�سيا�سية الأكرث �أهمية لدى التحالف ،وهو الذي يناق�ش توجهات و�أهداف احلركة� .إال �أن الإجابات
على �س�ؤال من بال�ضبط يعترب ع�ضوا يف املجل�س قد جاءت خمتلفة ب�إختالف القادة الذين طرح عليهم
ال�س�ؤال .ويف متوز /يوليو  ،2013ف�إن عدد الأع�ضاء قد حددوا على نحو متباين بحيث جائت الإجابات
ترتاوح بني  19و  25 .24ومن الناحية العملية ،ف�إن ال�صعوبات اللوج�ستية واملالية التي تعرتي جمع كافة
الأع�ضاء يف مكان واحد يف ذات الوقت تعني �أن جمل�س القيادة قد مت�ضي عليه �شهور دون �أن يجتمع.
وي�أخذ قادة احلركات ،املتمركزين ب�شكل رئي�سي يف كمباال ،معظم القرارات دون �أن يدعوا لإنعقاد املجل�س
بكامل �أع�ضائه.
22
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المعارك األولى
يف نهاية �شباط /فرباير � ،2012أعلنت اجلبهة الثورية ال�سودانية حتقيق �أول انت�صار لها ،يف منطقة
جاو (على احلدود املتنازع عليها بني ال�سودان وجنوب ال�سودان) وتروجي .وتقع تروجي على الطريق
بني والية الوحدة يف جنوب ال�سودان واملناطق التي ت�سيطر عليها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال يف جبال النوبة .وللمنطقتني �أهمية ا�سرتاتيجية حيوية ،حيث �أن ال�سيطرة عليهما تتيح للجبهة
الثورية ال�سودانية جلب الإمدادات من جنوب ال�سودان .وقالت اجلبهة الثورية ال�سودانية �أن قواتها
املنت�صرة جاءت من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال وحركة العدل وامل�ساواة 26،لكن اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان التابع جلنوب ال�سودان �شارك �أي�ض ًا يف املعركة ،متدخ ًال �شمال احلدود.
ورغم الرتحيب بهذا الن�صر على �أنه العملية امل�شرتكة الأولى للجبهة الثورية ال�سودانية� ،إال �أنه يف
واقع احلال مل ت�شارك فيه �إال احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال وحركة العدل وامل�ساواة
).(Gramizzi and Tubiana, 2013; IVG, 2013a
ت�شكيل اجلبهة الثورية ال�سودانية �أتاح حلركة العدل وامل�ساواة بالذات اال�ستفادة من املالذات الآمنة يف
الأجزاء التي ت�سيطر عليها اجلبهة الثورية ال�سودانية يف جنوب كردفان ،وب�شكل �أ�سا�سي يف جبال النوبة
�إلى ال�شرق من عا�صمة الوالية ،كادقلي ،وكذلك �إلى ال�شمال الغربي ،غري بعيدة من احلدود مع دارفور.
27
وبحلول منت�صف عام  ،2013بدى وك�أن معظم قوات حركة العدل وامل�ساواة غادرت دارفور متاما.
فبع�ضها كان يف كردفان ،بينما متركز البع�ض الآخر يف جنوب ال�سودان ،يف كل من غربي بحر الغزال ويف
بانتيو عا�صمة والية الوحدة ) .(Gramizzi and Tubiana, 2013; UNSC, 2013وقد ا�ستفادت حركة
العدل وامل�ساواة من هذا الدعم املقدم من جنوب ال�سودان ،ويعود ذلك جزئي ًا �إلى العالقات الوثيقة بني
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال واجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان يف جنوب ال�سودان.
ويف �آذار /مار�س  ،2012قاتلت قوات اجلبهة الثورية ال�سودانية يف جنوب كردفان ،يف هجليج وخر�سانه.
وبتاريخ � 26آذار /مار�س� ،سيطر جنود جي�ش التحرير ال�شعبي ال�سوداين على هجليج قبل االن�سحاب .وقد
تلقوا الدعم من جنود حركة العدل وامل�ساواة الذين �إنطلقوا �صوب ال�شمال من قاعدتهم يف والية الوحدة يف
جنوب ال�سودان .و�شنت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال حماولة فا�شلة لال�ستيالء على بلدة تلودي
يف نف�س اليوم ،مما �أدى �إلى �إبقاء موارد القوات امل�سلحة ال�سودانية املوجودة هناك يف مكانها .وبتاريخ 10
ني�سان� /أبريل� ،ساعدت حركة العدل وامل�ساواة قوات جنوب ال�سودان يف ال�سيطرة على هجليج مرة �أخرى
وتوغلت �أكرث �إلى ال�شمال ،وو�صلت �إلى خر�سانه ،على بعد حوايل  25كم من حقول النفط .ويف تلك الأثناء،
ا�شتبك مقاتلو احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال مع القوات امل�سلحة ال�سودانية يف مكان �آخر يف جنوب
كردفان ) .(Gramizzi and Tubiana, 2013وقد �أظهرت هذه العملية وغريها من العمليات درجة من
التن�سيق ،لكن قوات اجلبهة الثورية ال�سودانية كانت ما تزال تقاتل حتت قيادات منف�صلة ويف �أماكن خمتلفة
�أغلب الأحيان .ومل حتدث العملية امل�شرتكة الأولى للمنظمة �إال يف ال�سنة التالية.
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 .4القوة المشتركة وأبكرشولة

يف  27ني�سان� /أبريل � ،2013شنت قوة م�شرتكة جديدة من اجلبهة الثورية ال�سودانية عمليتها الأولى يف
جنوب و�شمال كردفان .وقال قائد اجلبهة الثورية ال�سودانية ،مالك عقار� ،أن الهجوم قد �أعد عن ق�صد
"كاختبار لتما�سك" القوة امل�شرتكة التي خ�ضعت لتدريب على مدى �أ�شهر 28.ولقد كانت هذه هي املرة
الأولى التي تقاتل فيها املجموعات الأربع الرئي�سية حتت قيادة واحدة .ويقدر حجم القوات امل�شاركة مبا
يرتاوح بني � 1500إلى  3000رجل حتت قيادة العميد كوكو �إدري�س من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال� ،إلى جانب نوابه من املجموعات الثالث من دارفور .ولقد قدمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
– �شمال ،وهي حلد بعيد الأكرب حجما من بني احلركات الأربع� ،أكرب عدد من مكونات القوة امل�شاركة:
حوايل ثلثي �إجمايل القوات بح�سب مالك عقار ،ما يزيد عن الن�صف بقليل بح�سب جربيل �إبراهيم.
وقدمت حركة العدل وامل�ساواة حوايل  500جندي ،و�ساهم جي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد بحوايل
 270-200رجل ،وجي�ش حترير ال�سودان – مني مناوي رمبا ب�أقل من  29 .200كما قدمت حركة العدل
وامل�ساواة العدد الأكرب من املركبات و�أنظمة نقل الأ�سلحة .كما قدمت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال بع�ض الدبابات ،تقول ب�أنها ا�ستولت على بع�ض منها من القوات امل�سلحة ال�سودانية خالل قتال دار
يف جبال النوبة) . (Gramizzi and Tubiana, 2013وكان للقوة امل�شرتكة هدفا حمددا :نقل احلرب
�ضد القوات امل�سلحة ال�سودانية خارج موطن املتمردين يف دارفور ،وجنوب كردفان ،والنيل الأزرق .وقال
ابراهيم " علينا نقل القتال قريبا من اخلرطوم� " ".إذا قاتلت يف ال�صحراء ،الأدغال� ،أو اجلبال [يف
الأطراف] ف�إنهم ال ي�أبهون" 30.هذا وقد قامت حركة العدل وامل�ساواة مبهاجمة �أم درمان عام 2008
و�أرادت اجلبهة الثورية ال�سودانية القيام ب�شن هجوم مماثل على معقل حزب امل�ؤمتر الوطني.
الهجوم على أبكرشولة
يف  26ني�سان� /أبريل � ،2013إنهارت املحادثات التي كانت جتري يف �أدي�س �أبابا بني احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان� -شمال وحزب امل�ؤمتر الوطني .ويف اليوم التايل ،قامت قوة م�شرتكة من اجلبهة الثورية
ال�سودانية بالهجوم على �أم روابة يف �شمال كردفان .وتقع البلدة على الطريق املعبدة امل�ؤدية �إلى كو�ستي
ومنها �إلى اخلرطوم .ويقول املتمردون لأن العديد من جمموعة ال�شايقية الإثنية – �إحدى املجموعات
املركزية امل�سيطرة -ي�سكنون هناك ،ف�إن هذا الهجوم قد وجد �صدى لدى القاطنني يف املركز على نحو
مل يحدث بالن�سبة للمعارك ال�سابقة .وكانت هذه �أول غزوة تقوم بها اجلبهة الثورية ال�سودانية خارج
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جنوب كردفان ،على �أن حركة العدل وامل�ساواة �سبق و�أن قاتلت مرات عديدة يف �شمال كردفان .وبقيت
القوة امل�شرتكة لب�ضع �ساعات فقط قبل ان�سحابها .و�سيطر املتمردون بعد ذلك على �أبكر�شولة ،يف جنوب
كردفان ،ملحقني الهزمية بالقوات احلكومية هناك .وتقع البلدة التي ي�سكنها حوايل  45,000ن�سمة على
بعد ما يقرب من  90كم جنوب �أم روابة.
وبح�سب مالك عقار ،ف�إنه على الرغم من ترك قوة احتياطية يف اخللف ،ف�إن اجلبهة الثورية ال�سودانية
قد خ�ص�صت موارد كبرية لأول عملية م�شرتكة تقوم بتنفيذها .وح�سب تقرير قدم �إلى جمل�س الأمن
الدويل التابع للأمم املتحدة يف �شهر متوز /يوليو  ،2013ف�إن احلكومة ال�سودانية تعتقد �أن القوة التي
�شاركت يف الهجوم من اجلبهة الثورية ال�سودانية تت�ألف من:
• 400من جنود حركة العدل وامل�ساواة على منت � 55سيارة تويوتا الند كروز رباعية الدفع جمهزة
ً 31
ع�سكريا جتهيز ًا عاليا.
• 200جندي من جي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد ،ومعهم  22عربة ع�سكرية
• 200جندي من جي�ش حترير ال�سودان -مني مناوي ،ومعهم  22عربة ع�سكرية
•كتيبة من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال ( 1000-750جندي) ومعها  25عربة ع�سكرية.
وكان الهجوم مباغتا للقوات امل�سلحة ال�سودانية .ومل يكن هناك �سوى بع�ض رجال ال�شرطة يف اخلدمة
للدفاع عن �أم روابة ،كما �أن �أبكر�شولة قد مت �أي�ض ًا الإ�ستيالء عليها ب�سهولة .وا�ستطاعت اجلبهة الثورية
ال�سودانية احلفاظ على �سيطرتها على البلدة ملدة �شهر على الرغم من خم�س حماوالت رئي�سية ال�ستعادتها
با�ستخدام ال�ضربات اجلوية والهجمات الأر�ضية ) .(Enough Project, 2013وقال �أمني ح�سن عمر
التابع حلزب امل�ؤمتر الوطني ،الذي كان م�س�ؤوال عن ملف دارفور ومطلعا ب�شكل جيد على �ش�ؤون املتمردين،
�أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال جلبت حوايل  20دبابة �إلى �أبكر�شولة ونواحيها ،هذا مع
�أن متة م�صادر �أخرى تعتقد �أن العدد �أقل من ذلك .ومتكنت القوات امل�سلحة ال�سودانية يف النهاية من
ا�ستعادة ال�سيطرة على البلدة بتاريخ � 27أيار /مايو ،على �أن اجلبهة الثورية كانت قد وجهت �ضربة قوية
مبنع القوات احلكومية من الدخول �إلى البلدة ملدة طويلة .كما ادعى املتمردون �أنهم ا�ستولوا على �أكرث من
32
 60عربة ،عالوة على �أ�سلحة خفيفة ،وذخائر ،ووقود.
ويعترب الهجوم على �أبكر�شولة �أكرب جناح حققته اجلبهة الثورية يف ال�سنتني ون�صف الأولى من
وجودها ،ولكن يف واقع الأمر ف�إن املتمردون مل يحققوا �أهدافهم املرجوة .ويعتقد حزب امل�ؤمتر الوطني
�أن القوات امل�شرتكة كانت ت�سعى للتقدم نحو الأبي�ض 33.وهي البلدة التي تعد ذات مكانة ا�سرتاتيجية �أكرب
بكثري من �أبكر�شولة �أو �أم روابة ،وذلك لأنها عا�صمة والية جنوب كردفان وملتقى طرق �أ�سا�سي .وت�ستخدم
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القوات امل�سلحة ال�سودانية احلقل اجلوي يف الأبي�ض كقاعدة تنطلق منها لق�صف مناطق يف �أرجاء جبال
النوبة .هذا ويف الأيام الأولى من حرب دارفور قام املتمردون بلفت الأنظار �إليهم بالهجوم على مطار
الفا�شر .ولو �أن هجوم ًا على الأبي�ض قد حدث لوجد �صدى تاريخي لدى ال�سودانيني .فعندما قام حممد
�أحمد املهدي يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�شر بفتح معظم ال�سودان بخارطته احلالية ،ف�إن جي�شه امل�ؤلف
ب�شكل �أ�سا�سي من مقاتلني دارفوريني ونوبة قد حقق �أعظم انت�صاراته الأولى يف الأبي�ض ،وذلك قبل
ا�ستيالءه على اخلرطوم يف نهاية املطاف .وعادة ما يقوم قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية ب�إعمال هذه
املقاربة التاريخية الوا�ضحة على متردهم الذي يقاتل فيه دارفوريون ونوبة جنبا �إلى جنب .ويقول يا�سر
عرمان التابع للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال �أن الهجوم الذي �شنته اجلبهة الثورية ال�سودانية
كان لهدفني �أوليني :الأول ،الأبي�ض (�إلى جانب �أبكر�شولة و�أم روابة) والثاين ،حال حتقق الهدف الأول،
املوا�صلة نحو اخلرطوم 34.ومل يرغب مالك ،القائد العام للجبهة الثورية ال�سودانية ،يف الت�أكيد على �أن
الأبي�ض كانت الهدف الأويل .لكنه يقول �أن الهجوم كان يتكون من فرعني� ،أحدهما "ف�شل" ب�سبب "عدم
معرفة الت�ضاري�س ،وم�سار التقدم" 35.وتقول احلكومة ال�سودانية �أن هناك تف�سريا �أب�سط من ذلك بكثري:
36
�أدرك املتمردون �أن لي�س لديهم القوة للمتابعة �صوب الأبي�ض.
التبعات
على الرغم من �أن املتمردين قد ال يكونوا حققوا هدفهم الأويل� ،إال �أن الهجوم جنح بعدد من الطرق.
فقد �أظهرت احلركات املتمردة الأربع قدرتها على العمل مع بع�ضها البع�ض ،و�أ�شارت الغارة الأولية
على �أم روابة �إلى �إمكانية تنفيذ �ضربات يف امل�ستقبل يف اجتاه العا�صمة واملناطق الغنية و�سط البالد،
والت�شبث ب�أبكر�شولة لكل تلك املدة �أدى �إلى تقوي�ض الثقة بالقوات امل�سلحة ال�سودانية وتعزيز امل�صداقية
الع�سكرية للجبهة الثورية ال�سودانية .ويعرتف جربيل ابراهيم �أن �أبكر�شولة و�أم روابة مل تكونا ذات �أهمية
كبرية باملفاهيم الع�سكرية البحتة ،لكنه يقول �أن قدرة اجلبهة الثورية على التحرك �صوب املواقع وتوجيه
�ضربات مباغتة �شكل �صدمة كبرية لنظام الب�شري .وغ�ضب الب�شري كثريا �إلى حد �أنه �أعلن �إنهاء �أي
مفاو�ضات مع املتمردين ،قائال" :ال نرغب يف االعرتاف باخلونة ،واملت�سللني ،واملرتزقة ،والإرهابيني (من
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان) وال يف التفاو�ض معهم" ) .(Sudan Tribune, 2013aومل ت�ست�أنف
املفاو�ضات حتى كانون الثاين  /يناير  ،2014عندما متكن و�سيط االحتاد الأفريقي ثابو مبيكي ،من اقناع
الطرفني ببدء حمادثات من جديد.
وظلت �أبكر�شولة حمط تركيز و�سائل الإعالم احلكومية وال�صحف ال�صادرة من اخلرطوم لأ�سابيع بعد
الهجوم .وا�ستجابة الحتمالية ا�ستهداف اخلرطوم هي الأخرى ،قام وايل والية اخلرطوم بفتح الت�سجيل
لقوة دفاع �شعبي جديدة .وكانت هناك مطالبات حمدودة يف الربملان با�ستقالة وزير الدفاع ،عبدالرحيم
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ح�سني ،على �أنه مل يجرب على التنحي من من�صبه نتيجة لعالقته الوثيقة بالب�شري .ويف حزيران /يونيو
 ،2013متت �إقالة رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش وغريه من كبار ال�ضباط من منا�صبهم ،والتربير الر�سمي كان
هو بلوغهم ل�سن التقاعد ).(Sudan Tribune, 2013b
�إال �أن معظم الغ�ضب كان موجها �ضد املتمردين .واتهمت اجلبهة الثورية بارتكاب ف�ضائع ،مبا يف
ذلك القتل خارج النظام الق�ضائي ،حتديدا يف �أو�ساط عرب احلوازمة الذين يعي�شون يف ابكر�شولة �إلى
جانب النوبة تقلي .وذكرت التقارير �أن م�س�ؤوليني من حزب امل�ؤمتر الوطني قد ا�ستهدفوا كذلك .وتقول
اجلبهة الثورية �أن هذه دعاية �إعالمية من حزب امل�ؤمتر الوطني ،على الرغم من �أن �أحد امل�س�ؤولني تقبل
حدوث بع�ض �أعمال النهب 37.وتعتقد امل�صادر الدبلوما�سية �أن اجلبهة الثورية قامت بالفعل بارتكاب بع�ض
38
الإنتهاكات.
كما ك�شفت العملية عن عدد من مواطن ال�ضعف لدى اجلبهة الثورية .فلم يتمكن املتمردون من
اال�ستيالء والتم�سك ببلدات رئي�سية نتيجة لتفوق القوات امل�سلحة ال�سودانية اجلوي وامتالكها ملعدات
�أحدث .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فهناك خالفات جدية بني �أع�ضاء اجلبهة الثورية حول التكتيكات الع�سكرية
التي يرغبون يف �إتباعها.
اإلختالفات العسكرية
توجد تباينات كبرية بني احلركات الثالث من دارفور واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – ال�شمال من
حيث �أ�ساليب القتال .فاحلركات من دارفور ت�ستخدم �أ�سلوب حرب الع�صابات يف الكر والفر ،والرحيل
مل�سافات طويلة يف �صحراء دارفور على منت العربات الع�سكرية ،وعادة ال تدوم املعارك التي يخو�ضونها
مدة طويلة .والقتال بالن�سبة حلركات دارفور ،كما يقول جربيل ابراهيم ،قائد حركة العدل وامل�ساواة.

يدوم عادة ع�شر �أم خم�س ع�شرة دقيقة .و�إما �أن تهرب �أو يبحث عدوك عن غطاء ليحتمي به� .إن
ال�شيء الرئي�سي يف �أ�سلوبنا يف احلرب هو القوة النارية .حيث ت�ستخدم �أكرب قدر ممكن من القوة
النارية لت�أمني الغطاء الذي ي�ؤمن احلماية لك� .إننا ن�ستخدم ذخرية �أكرث مما ت�ستخدمه احلركة
39
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.
حتتاج احلركات من دارفور �إلى الوقود لعرباتها والذخرية لأ�سلحتها ،لكنها ال تتوقع املكوث فرتة طويلة
يف مكان واحد وباملقابل ،تعترب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال جي�شا تقليديا �أكرث من �أي �شيء
�آخر ،وذلك ان�سجاما مع جذورها التاريخية كجزء من اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان .فعند ا�ستقالل
جنوب ال�سودان ،كانت جمهزة جتهيزا جيدا (�أنظر ال�صندوق  .)2وعلى الأقل ،متكنت الفرقة الأولى يف
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احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – ال�شمال من اال�ستيالء على كميات كبرية من الأ�سلحة يف املعارك التي
خا�ضتها ) .(Gramizzi and Tubiana, 2013فاحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – ال�شمال "تتقدم،
ثم حتتل الأرا�ضي ،ثم تدافع ،ثم تتقدم مرة �أخرى" ،ح�سب مالك عقار 40.وعلى عك�س احلركات من
دارفور ،فهي ت�سيطر على م�ساحات كبرية من جنوب كردفان والنيل الأزرق ،كما فعلت خالل احلرب
41
الأهلية الثانية ما بني .2005-1983
صندوق  2الحركة الشعبية لتحرير الســودان  -شمال عند استقالل جنوب السودان:
رواية من جنوب السودان

منذ جتدد القتال يف جنوب كردفان والنيل الأزرق عام  ،2011ظلت اخلرطوم تتهم جنوب ال�سودان بدعم قوات املتمردين.
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال كانت متثل اجلناح ال�شمايل للحركة التي �أو�صلت جنوب ال�سودان لال�ستقالل،
وما تزال هناك روابط وثيقة للغاية بني قادة اجلي�ش /احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال .وحتى التعديل الوزاري يف متوز /يوليو  ،2013كان جماك داغوت يتولى من�صب نائب وزير دفاع
جنوب ال�سودان .وكان فيما م�ضى قد قام بتدري�س امل�س�ؤولني الثالثة الأعلى مكانة يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
– �شمال ،وهم مالك ويا�سر عرمان وعبد العزيز ،يف كلية ال�ضباط التابعة للجي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان وظل على
توا�صل منتظم معهم بعد اال�ستقالل .ومثل امل�س�ؤولني الآخرين يف جنوب ال�سودان� ،أنكر قيام بلده بتزويد احلركة ال�شعبية
لتحرير ال�سودان – �شمال بالأ�سلحة .ومل يتو�صل م�سح الأ�سلحة ال�صغرية �إلى دليل يثبت نقي�ض ذلك ،ولكنها خل�صت
لأن "بع�ض من الدعم ال�سيا�سي واللوج�ستي يعترب �أمر ًا وا�ضح ًا" ) .(Gramizzi and Tubiana, 2013, p.9.ويعود
ذلك جزئيا �إلى �أنه عند اندالع احلرب ،كانت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال جمهزة جتهيزا ع�سكريا جيدا:
�إذ �أن جوبا قد عملت على الت�أكد من �أن فرقتيها قد ت�سنى لهما االحتفاظ بكافة معداتهما .وفيما يلي نورد تقييم جماك
لقوة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال عند �إ�ستقالل جنوب ال�سودان :
الفرقتني مع ًا كان لديهما  20000 -18000رجل
 كل فرقة كان لديها كتيبة مدرعة جمهزة بحوايل  30دبابة .وكان جنوب ال�سودان ميتلك دبابات  T-55sو  ،T-72sلكنفرقتي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ا�ستلمت فقط دبابات .T-55s
 كل فرقة كان لديها �سرية مدفعية مزودة براجمات )� 12 ،(howitzers,سالحا لكل فرقة كل فرقة كان لديها �سرية عربات مثبت بها قاذفة �صواريخ)—– (truck-mounted rocket launchersثالثة من طراز BM 21s
 كل فرقة كان لديها �سريتني مما ن�سميه "بيبي كاتيو�شا"� 42،أي من�صات اطالق �صواريخ متعددة عيار 107ملم ،حوايلثمانية لكل فرقة.
 بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كل فرقة كان لديها مدافع هاون (مورتر)� ،أر بي جي ،وقاذفة قنابل ،بنادق اوتوماتيكية،وم�ضادات طائرات من طراز 12.7 ZSU
وقوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – ال�شمال كان لديها مئات العربات الع�سكرية :فقد كان مالك ي�شرتي العربات
الع�سكرية ،ماركة تويوتا ،وكان عبدالعزيز ي�شرتي العربات الع�سكرية عندما كانا يعمالن يف وظيفة وايل (ونائب وايل
43
على التوايل) قبل بداية احلربني.
ويزعم جماك �أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال قادرة على متوين خمزونها ب�صورة كبرية مما ت�ستويل
عليه من القوات امل�سلحة ال�سودانية .وقال �أنهم رمبا يتلقوا امدادات حمدودة من �أ�صدقائهم 44،وهذا ال ي�شمل بال�ضرورة
جنوب ال�سودان .وكانت هناك ادعاءات ب�أن يوغندا قد زودت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال بالأ�سلحة ،لكن
45
كل من املتمردون ويوغندا قد �أنكروا ذلك.
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وتعر�ض اجلبهة الثورية ال�سودانية من مزيجا هذين الأ�سلوبني كميزة �إيجابية :فيمكن للحركات من
دارفور العمل كنوع من القوة الهجومية املتنقلة ،بينما متتلك احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
ت�سليحا �أثقل وقدرة �أكرب على املحافظة على املناطق التي مت اال�ستيالء عليها .وعلى الرغم من ذلك ،ومن
ناحية تاريخية ،ثبت �أنه من ال�صعب اجلمع ب�شكل فعال بني هذين الأ�سلوبني التكتيكيني املختلفني كثريا،
وذلك ما اكت�شفته حركات التمرد يف اثيوبيا وما يعرف الآن با�سم �إريرتيا .و�أظهر الهجوم على �أبكر�شولة
�أنه مل يتم التو�صل �إلى حل كامل لهذه التوترات داخل اجلبهة الثورية حول هذه القناعات والقدرات
التكتيكية الع�سكرية املختلفة.
ومن غري املرجح �أن تكون احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان قد غامرت نحو �أم روابة يف �شمال
كردفان -بعيدا عن قواعدها يف اجلبل -من غري القدرات على تنفيذ �ضربات �سريعة وطريقة تفكري حرب
الع�صابات التي متتلكها احلركات من دارفور ،وال �سيما حركة العدل وامل�ساواة .وعلى ذات النحو ،ما كانت
احلركات الدارفورية لتفكر يف حماولة االبقاء على �سيطرتها على �أبكر�شولة لهذه املدة الطويلة من غري
القدرات الدفاعية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال .وعلى الرغم من متكن اجلبهة الثورية من
اال�ستيالء على وقود ،ومركبات ،وبع�ض الأ�سلحة خالل احلملة ،ف�إن ابراهيم قد �شعر ب�أن القوة امل�شرتكة
�أخط�أت بالبقاء لهذه املدة الطويلة يف �أبكر�شولة حيث قال" :كان علينا ان نن�سحب يف وقت �أبكر" ،لأن
البلدة لي�س على قدر كاف من الأهمية لتربير اخل�سائر التي تكبدها حتالف املتمردين يف النهاية �أو تكاليف
الذخائر 46.وتعتمد احلركات من دارفور ب�شكل خا�ص على غاراتها الع�سكرية لإعادة متوين خمزونها
من الوقود والذخائر .فقد �أدت تلك الفرتة طويلة �إلى �إن�ضاب موارد اجلبهة الثورية ،كونها ا�ضطرت
للقتال �ضد الهجمات املتكررة التي نفذتها القوات امل�سلحة ال�سودانية" .ما مل ت�صلك امدادات منتظمة،
ف�سيتعر�ض خمزون الذخائر للنق�ص .وهذا ما حدث [يف �أبكر�شولة]" ،كما قال ابراهيم�" .إننا نتعلم من
بع�ضنا البع�ض .فمن املهم االحتفاظ بالأرا�ضي املحررة .كما �أن من املهم �أخذ احلرب �إلى حديقة العدو
اخللفية" 47.ومن ال�صعب على وجه التحديد التغلب على هذا الت�ضارب يف الأ�ساليب والأهداف .ومل تقم
القوة امل�شرتكة التابعة للجبهة الثورية خالل ال�سنة التي تلت الهجوم على �أبكر�شولة ب�أي عملية ب�إ�شرتاك
احلركات الأربع الكربى ،مما ي�شري �إلى �أن التن�سيق بينها ال يقرب من امل�ستوى الذي تدعيه ،و�أن قدرتها
على تنفيذ عمليات وا�سعة النطاق تظل �ضعيفة.
العمليات العسكرية خارج القوة المشتركة
على الرغم من تخ�صي�ص حركات املتمردين الأربعة لقوات وموارد للقوة امل�شرتكة� ،إال �أن اجلزء الأكرب
من قواتها قد ا�ستمر يف العمل ب�شكل م�ستقل .وجي�ش حترير ال�سودان – عبد الواحد ،الذي رمبا يكون
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الأ�ضعف بني احلركات الأربع ،ي�ضع الغالبية العظمى من رجاله ومركباته يف جبل مره� .أما جي�ش حترير
ال�سودان – مني مناوي فهو �أكرث ن�شاطا وح�ضورا يف دارفور مما هو عليه يف جبال النوبة حيث تتمركز
�أو جتتمع القوة امل�شرتكة للجبهة الثورية .وقبل ثالثة �أ�سابيع من الهجوم الذي نفذته اجلبهة الثورية
على �أبكر�شولة ،ف�إن جي�ش حترير ال�سودان – مني مناوي ،ت�صرف ب�شكل منفرد ،و�إ�ستولى على بلدتني
�صغريتني – مهاجرية الواقعة جنوب دارفور ولبدو الواقعة �شرق دارفور -وفر�ض �سيطرته عليهما ملدة
ع�شرة �أيام .ويدعي مني مناوي �أن هذه الهجمات �أكرث �أهمية بكثري من عملية �أبكر�شولة ،وهو الأمر الذي
قد يكون م�ؤ�شرا على �أولوياته .وتعتقد املخابرات ال�سودانية �أن مناوي لي�س دائما على وفاق مع عبدالعزيز
ورمبا يكون قد �سحب بع�ض قواته من القوة امل�شرتكة للجبهة الثورية يف منت�صف عام  ،2013غري �أنه
مل يكن بالإمكان ت�أكد ذلك من م�صدر م�ستقل 48.كما �أن مناوي يعترب واحد من الداعمني املحوريني يف
منا�صرة اجلبهة الثورية ال�سودانية وما ميكن �أن تعود به من فوائد على خمتلف جمموعات املتمردين.
ومن بني احلركات الثالث من دارفور� ،ساهمت حركة العدل وامل�ساواة بالقدر الأكرب يف القوة الع�سكرية
للجبهة الثورية من حيث املركبات والرجال .كما ينظر �إليها باعتبارها الأكرث فاعلية من بني القوات
الثالث من دارفور� .إال �أن حركة العدل وامل�ساواة تنفذ العديد من عملياتها خارج �إطار القيادة املبا�شرة
للجبهة الثورية ،حتى عندما تكون الأهداف الع�سكرية م�شرتكة .وكمثال على ذلك ،بعثت حركة العدل
وامل�ساواة بقافلة ع�سكرية كبرية ،رمبا من مكان قريب من جولود يف ال�شمال الغربي من جنوب كردفان،
باجتاه �أبكر�شولة .وقدرت م�صادر تابعة للجبهة الثورية ،مبا فيها م�صادر من حركة العدل وامل�ساواة،
�أن القافلة تت�ألف من  150-140مركبة .وكانت املهمة املوكلة �إليها ،ح�سب ما ذكره جربيل ابراهيم
قائد احلركة ،دعم القوة امل�شرتكة للجبهة الثورية التي كانت حتت وط�أة �ضغط متزايد يف �أبكر�شولة.
وا�صطدمت القافلة مع القوات احلكومية على الطريق بني الدلنج والأبي�ض .وعند و�صول القافلة �إلى
حميط �أبكر�شولة يف بداية �شهر حزيران ،كانت اجلبهة الثورية �إما ان�سحبت �أو �أجربت على اخلروج من
البلدة .وكانت هذه مهمة تتبع حلركة العدل وامل�ساواة ولي�س للجبهة الثورية.
الأغلبية العظمى من قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال لي�ست جزءا من القوات امل�شرتكة
لكنها مع ذلك تعترب �أنها جزء من حتالف اجلبهة الثورية .وت�ستمر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان
– �شمال يف تخ�صي�ص معظم قواتها املقاتلة حلملتها �ضد القوات احلكومية يف جبال النوبة .ولقد بد�أ
مو�سم املطر بعيد حملة �أبكر�شولة ،مما �أدى �إلى �إبطاء وترية القتال .ومهما يكن من �أمر ،ف�إن قوات
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال حتملت العبء الأكرب من هجمات مو�سم اجلاف التي �شنتها
احلكومة يف ال�شهرين الأخريين من عام  2013وبداية العام  .2014ولقد تعر�ضت للهجوم مواقع للحركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال تقع على بعد  20كم من كاودا ،املعقل الرئي�سي للحركة ،وهذه املواقع،
بح�سب ما �أفادت التقارير ،هي �أونقارتو� ،إلى اجلنوب من كاودا بتاريخ  20كانون الأول /دي�سمرب ،ومتبريا
�إلى الغرب منها بتاريخ  28كانون الأول /دي�سمرب ) .(Nuba Reports, 2013, p.3ولقد مت �صد كال
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الهجومني بنجاح .كما قام املتمردون مبهاجمة القوات امل�سلحة ال�سودانية يف العمق ال�شمايل من ديالمي
يف بداية كانون الثاين  .2014و�أعلنوا �أن هذه العملية هي من العمليات امل�شرتكة للجبهة الثورية ،ولكن
ح�سب ما ذكره مالك عقار قائد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،ف�إنه مل ي�شارك فيها �سوى
قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال .ولي�س هناك �أي تواجد للجبهة الثورية يف النيل الأزرق،
املنطقة الأخرى لعمليات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال .فاحلركة تقاتل القوات امل�سلحة
ال�سودانية هناك دون �أي دعم من احلركات من دارفور 49.ويعود ال�سبب يف هذا جزئيا �إلى ال�صعوبات
اللوج�ستية يف الو�صول �إلى تلك املنطقة :ال توجد حدود م�شرتكة بني النيل الأزرق وجنوب كردفان والطريق
من خالل جنوب ال�سودان مير عرب �أكرث مناطق م�ستنقعات ال�سدود التي ال ميكن عبورها .ويعود ال�سبب
يف ذلك �أي�ضا �إلى النجاحات الأكرب التي حققتها احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف جنوب
كردفان .وقد �أدت تلك النجاحات �إلى توفري م�ساحة �أكرب لال�ستخدام كقاعدة �أمنة .والعامل الآخر هو
موقع جنوب كردفان القريب من كل من دارفور وقواعد حركة العدل وامل�ساواة يف جنوب ال�سودان.
وين�سب قادة املتمردين على الدوام �أي عمل ع�سكري يقوموا به �إلى اجلبهة الثورية وذلك بهدف
زيادة ظهور التحالف .وال تهدف اجلبهة الثورية �إلى ادماج جميع احلركات يف حركة واحدة ،بل �إلى
تكوين من�صة حتالف واملوالفة الدقيقة للأجندات للدفع باجتاه تغيري النظام .واال�سرتاتيجية الوا�ضحة
هي القتال �ضد اخلرطوم يف دارفور ،جنوب كردفان (و�أحيانا �شمال وغرب كردفان) ،والنيل الأزرق،
واملحافظة على ن�شاط جميع اجلبهات لتو�سيع نطاق عمل القوات امل�سلحة ال�سودانية .ومع ذلك ،ف�إن
حقيقة �أن العمليات امل�شرتكة تعترب نادرة احلدوث تبني ال�صعوبة التي تواجهها جمموعات املتمردين يف
تن�سيق ن�شاطاتهم بفعالية.
وبغ�ض النظر عما ينظر �إليه على �أنه جناح ع�سكري يف �أبكر�شولة ،مل حتاول القوة امل�شرتكة للجبهة
الثورية �إلى الآن اعادة هذه التجربة .ويبدو �أنها مبنية على كونها جي�ش م�ؤقت ال جي�شا دائما .وعندما
انتهى مو�سم املطر من عام  ،2013بد�أت احلكومة بالهجوم .و�شاركت يف معظم القتال حركة واحدة
من املتمردين (عادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال) �ضد القوات امل�سلحة ال�سودانية ،على
الرغم من م�شاركة القوات امل�شرتكة للمتمردين يف معركة كبرية واحدة فقط ،يف تروجي بتاريخ  4كانون
الثاين  .2014وتقع تروجي على الطريق الرئي�سي الوا�صل من جنوب ال�سودان �إلى كاودا يف جبال النوبة.
وهرب املدنيون عرب هذا امل�سار �إلى خميمات الالجئني على احلدود .وت�ستخدمها احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان� -شمال وحركة العدل وامل�ساواة لالنتقال �إلى جنوب ال�سودان وجلب االمدادات من هناك .وبهذه
املنا�سبة واعتبارا من �شهر �شباط  ،2012متكنت قوات املتمردين من دفع القوات امل�سلحة ال�سودانية بعيدا
عن البلدة .وبالرغم من ذلك مل ت�شارك القوة امل�شرتكة للجبهة الثورية يف معركة كبرية خالل ع�شرة
�أ�شهر التي �أعقبت نهاية احتاللها لأبكر�شولة ،ح�سب ما قاله مالك ،وعلى الرغم من ادعاءه يف نهاية
50
�شباط  2014ان اجلبهة الثورية كانت تخطط لهجوم كبري جديد.
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كما يو�ضح ميثاقها الت�أ�سي�سي ،ف�إن اجلبهة الثورية ال�سودانية حتالف ع�سكري ذو طموحات �سيا�سية .ويف
ال�سنة الأولى من ت�شكيلها ،عمل �سيا�سيو اجلبهة ،وبدور بارز من يا�سر عرمان من احلركة ال�شعبية لتحرير
ال�سودان – �شمال ،دون �أن يعني ذلك �أنه عمل مبفرده ،على �صياغة وثيقة تر�سم اخلطوط العري�ضة
لر�ؤيتهم حول "�إعادة هيكلة الدولة ال�سودانية" ) .(SRF, 2012ودلت تلك الوثيقة على وجوب الإطاحة
بنظام حزب امل�ؤمتر الوطني وا�ستبداله بحكومة انتقالية م�ؤلفة من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،والقوى
ال�سيا�سية الأخرى ،ومنظمات املجتمع املدين ،واحلركات الن�سائية وال�شبابية و�شخ�صيات �أخرى مهنية
وم�ستقلة ،بحيث ال تقل م�شاركة الن�ساء فيها عن  .%30و�ستبد�أ هذه احلكومة االنتقالية عملية ا�ستعادة
التوازن بني �أقاليم ال�سودان ،والإ�شراف على �صياغة د�ستور جديد ،وال�سري بال�سودان نحو انتخابات
دميقراطية خالل �ست �سنوات .ويف معر�ض دفاع الوثيقة عن الف�صل بني الدين والدولة "للت�أكد من
الق�ضاء على ا�ستغالل الدين لأغرا�ض �سيا�سية" .كما ن�صت كذلك على وجوب اعتماد مبد�أ "الوحدة
الطوعية" لكافة الأقاليم يف ال�سودان :وباخت�صار� ،إذا رغب �أي جزء من البالد يف �أن ينف�صل ،ف�إن ذلك
يف مقدوره).(SRF, 2012
و يعار�ض اال�سالميون من ع�ضوية حزب امل�ؤمتر الوطني على �أي �شيء يهدد دور الإ�سالم ك�أ�سا�س للنظام
القانوين يف البالد ،بينما الرباغماتيون منهم فيدركون �أنه لهذا الأمر ف�إن اجلبهة الثورية ال�سودانية
ميكن ت�صويرها على �أنها معادية للإ�سالم .والعزم على اعطاء جميع الأقاليم �سلطات مت�ساوية وت�صحيح
الأخطاء القدمية من خالل اجراءات �صارمة تعترب كذلك م�صدر قلق كبري لدى نخبة و�سط و�شمال
ال�سودان النيلي التي ت�شكل نواة حزب امل�ؤمتر الوطني ،ف�ض ًال عن عدد من ال�شخ�صيات القيادية يف
�أحزاب املعار�ضة الرئي�سية املنتمني للنخبة نف�سها .كما �أن حزب امل�ؤمتر الوطني وغريه من �أحزاب التيار
الرئي�سي ال�سودانية وجدت يف املبد�أ الذي يقوم مبنح الأقاليم ال�سودانية احلق يف "الوحدة الطوعية"
م�صدرا للقلق ،هذا وانف�صال جنوب ال�سودان قد حدث قبل وقت ق�صري .كما �أن عزم اجلبهة الثورية
على "جلب جميع من ارتكبوا �أعمال �إبادة جماعية ،وجرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم حرب ،وجرائم �ضد
البالد ومواطنيها" )� (SRF, 2012أمام حماكمات دولية وحملية م�صدر تهديد للرئي�س الب�شري ،ووزير
الدفاع عبدالرحيم ح�سني ،ووايل جنوب كردفان (والحق ًا �شمال كردفان) �أحمد هارون ،وقد مت توجيه
اتهامات �إليهم جميعا من قبل املحكمة اجلنائية الدولية .وفوق هذا وذاك ف�إن حزب امل�ؤمتر الوطني لي�س
لديه نية ت�سليم ال�سلطة.
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االنقسام الداخلي
هناك �إختالفات �سيا�سية حادة -بع�ضها �أيديولوجي والبع�ض الآخر �شخ�صي -يف �أو�ساط قيادة اجلبهة
الثورية ال�سودانية .وب�شكل عام ،ف�إن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – ال�شمال وف�صيلي جي�ش حترير
ال�سودان يعتربون علمانيني ،ملهمون بر�ؤية جون قرنق حول "ال�سودان اجلديد" ،ومنذ البداية كانوا يقفون
يف جانب الف�صل بني الدين والدولة .والعديد من قادة حركة العدل وامل�ساواة ،وحتديدا قائدها الأول خليل
ابراهيم و�أخوه وخليفته جربيل� ،أتوا من خلفية ا�سالمية ،وكان العديد منهم تالميذ للإ�سالمي املخ�ضرم
ح�سن الرتابي 51.وفيما يتوخون احلذر من اجلهر بجذورهم الإ�سالمية خوفا من ان�صراف �شركائهم
اال�سرتاتيجيون يف اجلبهة الثورية عنهم ،تبقى ر�ؤيتهم خمتلفة متاما عن ر�ؤية احلركات الع�سكرية الثالث
الأخرى .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن موافقة حركة العدل وامل�ساواة على بنود �إعالن كوادا قد ا�ستغرقت ثالثة
�أ�شهر .وح�سب ما ذكره جربيل ابراهيم ،مل يكن الت�أخري "ب�سبب كون حركة العدل وامل�ساواة تنظيما
ا�سالميا يتبنى فكرة الدولة الدينية ،و�إمنا لكون غالبية ال�سودانيني م�سلمون ،والعلمانية بالن�سبة لهم تعني
العداء للإ�سالم .وا�ستخدام تلك اللغة �سي�ؤدي �إلى ابعادهم خوفا" 52.وكانت حركة العدل وامل�ساواة قلقة
من �أن الآخرين ،وال �سيما عبد الواحد ،يعتربون الأ�صوات الأكرث "راديكالية" يف الدعوة للعلمانية.
وهناك القليل من القوا�سم امل�شرتكة من حيث اخللفية والتاريخ بني حركة العدل وامل�ساواة واحلركات
الأخرى .ولدى ف�صيلي جي�ش حترير ال�سودان عالقات قائمة منذ �أمد بعيد مع اجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،ويعود ذلك جزئيا �إلى �أر�ضيتهم الأيديولوجية
امل�شرتكة .وبالرغم من �أن حركة العدل وامل�ساواة قد �أر�سلت وفدا ملقابلة قرنق عام  ،2001حتى قبل
االنطالقة الر�سمية لتمردها يف دارفور ،ف�إن التوا�صل مل يف�ض �إلى تكوين عالقات وثيقة .وعلى حد
و�صف ابراهيم" :عندما جئنا لالجتماع ،بدى الأمر كما لو �أننا �ضيوف والطرف الآخر [احلركات الثالث
الأخرى] �أفراد يف عائلة واحدة" 53.وهو يعتقد �أي�ض ًا �أن بع�ض قادة جي�ش حترير ال�سودان مل يكونوا راغبني
يف ان�ضمام حركة العدل وامل�ساواة للجبهة الثورية ال�سودانية ،لعلهم كانوا ي�أملون يف نيل و�ضعية بارزة �أكرث
يف دار فور يف غياب حركة العدل وامل�ساواة .وهذا كان �سببا �إ�ضافي ًا من اال�سباب التي جعلت حركة العدل
وامل�ساواة ت�ستغرق بع�ض الوقت لإعطاء موافقتها على االن�ضمام.
وعلى الرغم من الدور الن�شط والفعال حلركة العدل وامل�ساواة يف بع�ض العمليات الع�سكرية التي تقوم
بها اجلبهة الثورية ،فقد ا�ستمر قلق قادة جي�ش حترير ال�سودان واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان –
�شمال حول خلفية و�آراء احلركة .وح�سب و�صف �أحد ال�شخ�صيات الرئي�سية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية
54
فقد تكون حركة العدل وامل�ساواة املع�ضلة الأولى من بني امل�شاكل امل�ستقبلية للجبهة الثورية ال�سودانية.
قائد �أخر من قادة اجلبهة الثورية كان فزعا من املوقف الذي اتخذه قادة حركة العدل وامل�ساواة بعد
�سقوط حممد مر�سي ،الإ�سالمي ،يف م�صر .وكان ذلك امل�صدر مبتهجا ،كحال معظم قيادة اجلبهة
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الثورية ،بتنحية مر�سي ،يف حني ان قادة حركة العدل وامل�ساواة قد حزنوا من تنحيته 55.وتبني هذه
اخلالفات الأيديولوجية النزاعات ال�سيا�سية املوجودة داخل اجلبهة الثورية.
ومن بني جميع االدعاءات املوجهة �ضد اجلبهة الثورية ال�سودانية بارتكاب �أعمال اغت�صاب ،و�سرقة،
وحتر�ش ،يقول �أحد امل�س�ؤولني الكبار يف اجلبهة �أن �أكرث من  90باملائة من تلك االدعاءات موجهة �ضد
قوات حركة العدل وامل�ساواة 56.وتنكر حركة العدالة ذلك ،معللة االدعاءات بوجود حالة عدم ثقة ي�شعر بها
57
بع�ض �أع�ضاء اجلبهة الثورية جتاهها.
كما �أن عبد الواحد ينظر �إليه بعني ال�شك يف اجلبهة الثورية ال�سودانية .وعلى الرغم من كونه �أحد �أبرز
املتمردين يف دارفور عند بداية حركة التمرد� ،إال �أن القوة الع�سكرية حلركته قد �أخذت مبرور الزمن يف
الت�ضائل ،ويعزى ذلك جزئي ًا �إلى ا�ستقالة مني مناوي وت�شكيله لف�صيلة خا�صة .ويقول �أحد قادة اجلبهة
الثورية من جمموعة �أخرى �أن عبد الواحد ي�شكل جزءا من اجلبهة فقط ب�سبب "حاجتنا ال�سمه ،فهو
ميتلك ثالث اجهزة ثريا [هواتف تعمل عن طريق الأقمار ال�صناعية] ،وهذه هي كل احلركة بالن�سبة
58
له".
وحتى �أن بع�ض الأع�ضاء يف حركة عبد الواحد �أ�صبحوا حمبطني من قائدهم الذي ال يتواجد يف
امليدان يف دارفور �إال نادرا .ويحظى �أبو القا�سم �إمام من جي�ش حترير ال�سودان – عبد الواحد ،الذي كان
متواجدا �شخ�صيا يف �أبكر�شولة مع عبدالعزيز ،بتقدير �أكرب من جانب قيادة اجلبهة الثورية ال�سودانية.
و�أعلن يف حزيران /يونيو  2014ان�شقاقه عن جي�ش حترير ال�سودان – عبد الواحد ليقوم بت�شكيل حركة
خا�صة به 59.ونتيجة لذلك ،مت �إق�صا�ؤه عن اجلبهة الثورية ال�سودانية 60.وبع�ض حركات دارفور غري مقتنعة
اقتناعا كام ًال ب�أن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال �سوف ت�ستمر يف العمل معهم ،وذلك على
الرغم من ما تلهج به الأل�سن من ن�ضال موحد �ضد اخلرطوم .ومع ذلك ،فكلما عمل قادة اجلبهة الثورية
معا لفرتة �أطول ،كلما تنامت الألفة بينهم.
هذه اخلالفات والتاريخ ال�سوداين الطويل من انق�سام حركات التمرد �إلى ف�صائل خمتلفة يعني �أن
هناك �شكوكا دائمة حول التما�سك ال�سيا�سي للجبهة الثورية ال�سودانية على املدى الطويل .ومن �شبه امل�ؤكد
�أن تغيري ًا مفاجئ ًا لنظام اخلرطوم �سي�ضع متانة الروابط القائمة الآن يف حمك االختبار .ومع ذلك ،تبقي
جميع املجموعات ملتزمة بالفكرة القائلة �أن التغيري يف ال�سودان يجب �أن ي�أتي من املركز و�أن احللول
اخلا�صة بكل �إقليم على حده غري كافية ،وهي ما جتهر به احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال على
نحو �أكرث قوة .فحلول خا�صة بدارفور منفردة ،على �سبيل املثال ،لن تكون مفيدة لبقية املناطق ( .وعلى
الرغم من حديثهم عن �أجندة قومية ،ف�إن جميع حركات التمرد متيل �إلى التجنيد على �أ�سا�س �إثني يف
املناطق التي يزاولون فيها عملياتهم) �إال �أن جميع احلركات يف اجلبهة الثورية ال�سودانية تدرك �أن قوتها
تكمن يف توحدها يف حركة واحدة و�أن وجودها يف اجلبهة الثورية يزيد من احتمالية حتقيقها للتغيري
الذي تريده .وهناك رغبة قوية يف جتنب تكرار جتربة اتفاقية ال�سالم ال�شامل ،والتي مت فيها ب�شكل متعمد
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�إق�صاء لدارفور واملناطق ال�شرقية من املفاو�ضات واالتفاقية الالحقة ،وهي ما جاءت م�صحوبة بتبعات
على املدى الطويل على جميع الأطراف حيث جرى التعاطي مع احلروب الأهلية بني ال�شمال واجلنوب
ودارفور ب�شكل منف�صل ،وظل انتباه املجتمع الدويل يتحول ب�شكل م�ستمر من واحدة �إلى �أخرى .كما ينظر
�إلى الوحدة بني حركات التمرد على �أنها �شرط م�سبق للح�صول على دعم من مكان �آخر من الإقليم.
الروابط مع المعارضة غير المسلحة
ظلت اجلبهة الثورية ال�سودانية منذ ت�شكيلها م�صممة على تكوين رابطة قابلة لال�ستمرار مع �أحزاب
املعار�ضة غري امل�سلحة يف ال�سودان ،وذلك لثالثة �أ�سباب على الأقل� .أوال ،هناك امل�س�ألة احل�سابية
الب�سيطة :وزن املعار�ضة امل�سلحة وغري امل�سلحة ،لو �إجتمعوا �سوي ًا� ،سيجعل من الوا�ضح بالن�سبة لل�شعب
ال�سوداين والعامل �أن حزب امل�ؤمتر الوطني ميثل �أقلية يف ال�سودان .ثانيا ،يعرف املتمردون ب�أن فر�صتهم
يف التمكن من هزمية القوات احلكومية ع�سكري ًا تعترب �ضئيلة ،وعليه ف�إن "املزاوجة بني العمل املدين
ال�سيا�سي والكفاح امل�سلح" �ستكون �ضرورية ) .(SRF, 2011ثالثا� ،إن التحالف مع املعار�ضة ال�سيا�سية
املتمركزة يف اخلرطوم املكونة من املنتمني لل�سودان النيلي �سيكون طريقة فاعلة لإن�ضمام �أولئك املقيمني
يف املركز ممن ال يحبون حزب امل�ؤمتر الوطني لكنهم ال يثقون يف املتمردين.
وبينما كان املتمردون من دارفور يقومون ببناء اجل�سور مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال،
كانت املعار�ضة ال�سيا�سية يف اخلرطوم متر مبرحلة هامة من �إعادة ترتيب لأوراقها .ويف متوز /يوليو
 ،2012وبعد �أ�شهر من اال�ضطرابات وقمع احلكومة للخارجني من الأطياف ال�سيا�سية وال�شعبية على
احلكومة نتيجة لقرار ال�سحب اجلزئي لإعانات النفط ،جتمعت �أحزاب املعار�ضة ال�سيا�سية الرئي�سية
م�شكلة حتالف قوى الإجماع الوطني و�أ�صدرت ميثاق البديل الدميقراطي .ودعا هذا البيان �إلى م�شروع
ِ
وطني لإ�سقاط نظام حزب امل�ؤمتر الوطني من خالل "كفاح جماهريي �سلمي" .وح�سب ما ذكره مبارك
الفا�ضل� ،أجرت اجلبهة الثورية ال�سودانية م�شاورات عن كثب حول تطوير امليثاق وكان من املتوقع �أن
"تدعم وتوقع" الوثيقة قريبا جدا ) .(Sudaneseonline.org, 2012ومل يتحقق ذلك ،رغم تكثيف
اجلهود جلمع املعار�ضة امل�سلحة وغري امل�سلحة.
ويف نهاية كانون الأول /دي�سمرب  ،2012بعد �شهور قليلة من ك�شف اجلبهة الثورية عن �أنيابها يف �أبكر�شولة،
التقى يف كمباال قادة املتمردون مع العديد من كبار ال�سيا�سيني يف املعار�ضة ال�سودانية .وب�شكل عام ،مل
يكن ممثلو املعار�ضة ال�سيا�سية يف مواقع قيادية يف الأحزاب التي ينتمون �إليها .وبتاريخ  5كانون ثاين/
يناير  ،2013قامت اجلبهة الثورية والعديد من ال�سيا�سيني بتوقيع ميثاق الفجر اجلديد ).(SRF, 2013
ووقع امليثاق مالك عقار ،وعبد الواحد ،ومني مناوي ،وجربيل ابراهيم .كما وقعه الهادي ،الذي كان ذات
مرة يف �أعلى املنا�صب القيادية يف حزب الأمة ،وحاجو ،املعروف بدوره يف احلزب االحتادي الدميقراطي،
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على الرغم من �أنهما كانا �آنذاك ع�ضوين يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ومل يكونا ميثال �أحزابا �سيا�سية.
كما و�ضع �سيا�سيون �آخرون �أ�سمائهم على الوثيقة ،مبن فيهم املر�شح الرئا�سي ال�سابق مبارك الفا�ضل
املهدي� ،صديق يو�سف من اال�شرتاكيني وهال عبداحلليم من حق ،وهو حزب �صغري معار�ض .ووقع على
الوثيقة �أي�ضا ممثلو حركات ال�شباب املعار�ضة (غريفنا والتغيري الآن) وجمموعات حقوق الإن�سان وحقوق
املر�أة .وكان ن�ص ميثاق الفجر اجلديد بالأ�صل ن�سخة خمففة من وثيقة اجلبهة الثورية ال�سودانية حول
�إعادة هيكلة الدولة ال�سودانية ) ،(SRF, 2012رغم تخفي�ض الفرتة الزمنية االنتقالية املقرتحة من �ست
�إلى �أربع �سنوات .وبعد نقا�ش مكثف ،مت تغيري الن�ص اللغوي الذي يتحدث عن ف�صل الدين عن الدولة
تغيريا جماليا لي�صبح "يجب ف�صل امل�ؤ�س�سات الدينية عن م�ؤ�س�سات الدولة" .ومن ناحية عملية ،ف�إن هذا
التغري مل يعني الكثري ،مما �سمح حلزب امل�ؤمتر الوطني بانتقاد امليثاق على �أنه عمل قام به علمانيون
61
وملحدون.
ومت اعتقال بع�ض ال�سيا�سيني امل�شاركني يف ميثاق الفجر اجلديد وحفل التوقيع ،مبا يف ذلك الإ�سالمي
يو�سف الكودة 62،والعميد املتقاعد والع�ضو ال�سابق يف حركة التمرد عبدالعزيز خالد 63،لدى عودتهما �إلى
اخلرطوم 64.وا�ستمر اعتقال بع�ضهم ملدة ثالثة �أ�شهر قبل �إطالق �سراحهم .ويف النهاية ،ف�إن ال�ضغط
الذي مار�سته احلكومة وقلق املمثلني �أنف�سهم من الن�ص قاد بع�ض الأحزاب من تلك التي �أر�سلت ممثلني
عنهم �إلى كمباال �إلى التنكر للميثاق .كان للحزب االحتادي الدميقراطي بع�ض املخاوف حول مو�ضوع
الدين والدولة� ،إ�ضافة �إلى مفهوم "الوحدة الطوعية" .كما تولد ال�شعور ب�أن من اخلط�أ و�ضع التمرد امل�سلح
واملعار�ضة ال�سيا�سية غري امل�سلحة يف نف�س امل�ستوى 65.ومن املخاوف الأخرى التي كانت لدى املعار�ضة
الوزن الذي من املمكن �أن يعطى جلنوب كردفان والنيل الأزرق يف احلكومة االنتقالية املقرتحة ودور
66
جمموعات املتمردين يف اجلي�ش القومي اجلديد الذي ي�أمل املتمردون ت�شكيله بعد االطاحة بالب�شري.
كما كان هناك نوع من اال�ضطراب ،مبا يف ذلك من جانب احلزب االحتادي الدميقراطي ،حول ا�صرار
اجلبهة الثورية ال�سودانية على وجوب قيام ال�سودان بتعريف نف�سه كدولة عربية و�أمة م�سلمة ،ولكن �أن
تعرف نف�سها بدال من ذلك على �أنها بلد متعدد الإثنيات والديانات.
كانت قوى الإجماع الوطني تنوي االلتقاء باجلبهة الثورية ال�سودانية يف جنيف خالل �شهر متوز /يوليو
 .2013وكان ذلك ليكون اللقاء الثاين من بني �سل�سلة لقاءات نظمها مركز احلوار الإن�ساين ،وكان اللقاء
الأول ،الذي عقد قبل �أربعة �أ�شهر من ذلك و�ضم حزب امل�ؤمتر الوطني وقوى الإجماع الوطني� .إال �أن القوى
67
الأمنية ال�سودانية منعت معظم ال�سيا�سيني املنتمني �إلى قوى االجماع الوطني من مغادرة اخلرطوم.
ويف �أب /اغ�سط�س  ،2014التقت اجلبهة الثورية ال�سودانية مع حزب االمة القومي يف فرن�سا .وبعد عدة
�أيام من املحادثات ،قام قائد الأمة القومي ال�صادق املهدي ومالك عقار بالتوقيع على �إعالن باري�س
) .(SRF, 2014ودعت االتفاقية �إلى حوار وطني يبد�أ بعد نهاية احلروب يف ال�سودان و�أكدت على االلتزام
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بوحدة ال�سودان "على �أ�سا�س العدالة وامل�ساواة يف املواطنة" 68.وعر�ضت اجلبهة الثورية وقفا للأعمال
العدائية من جانب واحد ،على الرغم من عدم �إظهار احلكومة لأي �إ�شارة تنبئ بقيامها بذلك .كما قالت
اجلبهة الثورية وحزب االمة القومي �أنهم �سيقاطعون االنتخابات العامة م�ستقبال ما مل جتريها حكومة
انتقالية تقوم ب�إنهاء احلروب وتوفري احلريات العامة و�أن تكون مدعومة ب�إجماع وطني ي�أتي نتيجة حوار
�شامل مب�شاركة جميع الأطراف" .واتفق احلزبان على ال�سعي القناع املجموعات الأخرى يف املعار�ضة
ومنظمات املجتمع املدين بتوقيع االتفاقية.
ولدى عودتها �إلى اخلرطوم ،ف�إن مرمي املهدي ،ابنة ال�صادق املهدي وواحدة من ال�سيا�سيني الكبار
يف حزب االمة القومي ،مت �إعتقالها .وقال ابراهيم غندور من حزب امل�ؤمتر الوطني ،والذي مت تعيينه
كم�ست�شار للرئي�س يف التعديل الوزاري الذي �أجري يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب � ،2013أن هذا الأمر
وارد احل�صول لأي �شخ�ص يوقع اتفاقا مع املتمردين 69.ولغاية اللحظة ،ف�إن خطر هذا التهديد �إلى جانب
اخلالفات امل�ستمرة بني اجلبهة الثورية والعديد من �أحزاب املعار�ضة ي�ؤدي �إلى تخفي�ض فر�ص التو�صل
�إلى اتفاق على نطاق �أو�سع .وعلى الرغم من ذلك ،يعتقد بع�ض كبار �شخ�صيات املعار�ضة ،مبن فيهم
�صديق يو�سف املنتمي �إلى احلزب ال�شيوعي� ،أن التو�صل �إلى حتالف معادي حلزب امل�ؤمتر الوطني م�س�ألة
حتمية� .إال ان بع�ض �أقوى التحفظات حول تكوين حتالف �سيا�سي بني املتمردين هي من جانب التمردين
�أنف�سهم :لدى قادة اجلبهة الثورية �شكوك حمددة حول نوايا ح�سن الرتابي ،الذي وافق على لقاء الب�شري
يف نهاية �شباط /فباير .2014
استجابات الخرطوم
�إن�شاء اجلبهة الثورية ال�سودانية �أدى �إلى تغيري ديناميكية ال�صراع بني املتمردين والقوات امل�سلحة
ال�سودانية ،ناقال ب�ؤرة ن�شاط املتمردين من دارفور �إلى جنوب كردفان .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن التح�سن
اجلزئي الذي طر�أ على العالقات بني ال�سودان وجنوب ال�سودان �أتاح للخرطوم تخ�صي�ص موارد �أكرث
لقتال املتمردين .ولقد كانت التوترات بني البلدين يف �أوجها بعد اال�ستقالل ،واندالع ال�صراع يف جنوب
كردفان والنيل الأزرق ،واملناو�شات والق�صف على احلدود .وحت�سنت العالقات بعد اتفاقية �أدي�س �أبابا
يف � 27أيلول� /سبتمرب  ،2012وال �سيما بعد زيارة الرئي�س �سالفا كري للخرطوم يف �أيلول� /سبتمرب
.2013
ومبجرد بدء مو�سم اجلاف يف نهاية � ،2013شنت القوات امل�سلحة ال�سودانية �سل�سلة من الهجمات
الأر�ضية على جنوب كردفان ،م�صحوبة بق�صف جوي .ويف �أهم معارك احلملة ،يف نهاية كانون الثاين/
يناير  ،2014حاولت القوات امل�سلحة ال�سودانية دحر وحدات اجلبهة الثورية امل�سيطرة على �شريط
الأرا�ضي ال�ضيق امل�ستخدم كخط �إمداد للمناطق الواقعة حتت �سيطرة اجلبهة الثورية يف جبال النوبة.
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ومتكنت اجلبهة الثورية من �صد هجوم القوات امل�سلحة ال�سودانية يف تروجي ،غري البعيدة عن احلدود
مع جنوب ال�سودان .وقد وقع قتال يف دارفور والنيل الأزرق كذلك ،ولكن من الوا�ضح �أن القوات امل�سلحة
ال�سودانية قد ركزت معظم جهودها على جنوب كردفان.
وخالل احلملة �إ�ستخدمت اخلرطوم �شبان من عرب دارفور يقال �أن قائد حر�س احلدود حممد حمدان
دلقو "حميدتي" قد قام بتجنيدهم ويعرفون با�سم قوات التدخل ال�سريع .و�ش�أن قائدهم ،يعتقد �أن معظم
�أفراد قوات التدخل ال�سريع ينتمون �إلى جمموعة الرزيقات – وي�شرتكون يف خلفيتهم و�أ�ساليب قتالهم مع
70
ما ي�سمى "اجلنجويد" الذين ظهروا يف مرحلة ال�صراع ما بني .2004-2003
وكانوا قد �أعيد ن�شرهم من دارفور �إلى جنوب كردفان على الرغم من ،ح�سب ما ذكره من�شق يف مقابلة
�أجراها معه راديو دبنقا )� ،(2014aأن بع�ضهم كان يتوقعون �أن يتم �إر�سالهم �إلى دارفور بدال من ذلك،
مما �أدى يف نهاية الأمر �إلى �إن�شقاقهم عن القوات.
وبعد وقوع �إ�صابات يف جبال النوبة وتبعات القرار اال�سرتاتيجي الذي اتخذه اجلي�ش باالن�سحاب من
حملة �أر�ضية يف جنوب كردفان ،مت �سحب العديد من قوات الرد ال�سريع واعيد ن�شرهم يف �ضواحي
الأبي�ض ،عا�صمة �شمال كردفان .وبعد عدة �أحداث قاموا خاللها بقتل �أو التحر�ش ب�سكان حمليني ،نقلوا
�إلى دارفور بنهاية �شباط /فرباير  .2014ورمبا يكون ذلك م�ؤ�شرا كذلك على �أن حملة مو�سم اجلفاف
التي �شنتها اخلرطوم مل ت�سفر عن �إحراز كبري ،وعلى ذات النحو مل يتمكن املتمردون من الإ�ستيالء على
الكثري من الأرا�ضي.
وت�ستمر حالة عدم �إنفراج املوقف الع�سكري يف النيل الأزرق .فقد احتفظ املتمردون ب�سيطرتهم على
�شريط من الأرا�ضي يف جنوب الوالية ،لكنهم مل يتمكنوا من اكت�ساب �أي �أرا�ض �أكرث من ذلك .ويبدو �أن
القوات امل�سلحة ال�سودانية قد نقلت الكثري من مواردها �إلى جنوب كردفان وت�ستخدم على نحو متزايد
امليلي�شيات وقوات الدفاع ال�شعبي يف قتال احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف النيل الأزرق
) .(Gramizzi, 2013وتلقت قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان� -شمال منافع عملية قليلة من كونها
جزءا من اجلبهة الثورية ال�سودانية.
�أما يف دارفور فقد بلغ عدد القتلى خالل املواجهات ما بني العرب عام � 2013أكرث منه خالل القتال
بني املتمردين واحلكومة .ومبجرد انتهاء مو�سم املطر ،حدث ت�صعيد طفيف يف القتال بني املتمردين
والقوات امل�سلحة ،وبالتحديد ،يف املنطقة املمتدة على �شكل قو�س من مليط يف �شمال دارفور ،مرور ًا
بطويلة ( 50كم غربي الفا�شر)� ،إلى خور �أبي�شي يف جنوب دارفور) .(UNSC, 2014, p.3وتعتقد
حركة التحرير والعدالة – الإئتالف من دارفور الذي وقع وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور – �أن تخفي�ض
وجود املتمردين يف دارفور رمبا يجعل من ال�سهل اقناع احلكومة بنزع �سالح اجلنجويد ويزيد بالتايل
من اال�ستقرار يف دارفور ) .(ICG, 2014ولكن ال يبدو �أن لدى احلكومة الإرادة � -أو حتى القدرة-
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للقيام بذلك .ويف تلك الأثناء ،وقع مو�سى هالل ،القائد ال�سابق للجنجويد يف �شمال دارفور ،مذكرة
تفاهم مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال يف متوز /يونيو  2014بهدف "الإطاحة بالنظام
اال�ستبدادي" .وقد كان هالل قد انقلب على احلكومة يف ال�سابق وكان غا�ضبا بالتحديد من �سيا�سة
الوايل عثمان كرب ).(Radio Dabanga, 2014b
ا�سرتاتيجيات اخلرطوم الرئي�سية للتعامل مع اجلبهة الثورية ال�سودانية هي �إنكار �أي م�شروعية لها
وحجب وحدتها املفرت�ضة من خالل الإبقاء على م�سارات منف�صلة من املفاو�ضات لكل من دارفور وجنوب
كردفان .وقد واجهت كال اال�سرتاتيجيتني �إ�شكاليات.
ظل الرئي�س وغريه من كبار ال�سيا�سيني يف حزب امل�ؤمتر الوطني يلمحون ب�أن قادة اجلبهة الثورية
ال�سودانية رجال خطرون من الأطراف يهددون مواطني املركز ال�صاحلني .وقد فقد هذا الطرح بع�ض
قوته عندما قامت قوات الأمن على نحو وح�شي – وبع�ض قوات التدخل ال�سريع ح�سب ما ذكرت امل�صادر-
بقمع املظاهرات ال�سلمية التي جرت يف اخلرطوم واملدن الأخرى نتيجة الرتفاع �أ�سعار الوقود 71،يف �أيلول/
�سبتمرب  ،2013وقتلت ما يزيد عن � 200شخ�ص 72،كما مت �إعتقال عدد من املئات .وبالن�سبة لكثري من
املواطنني ،كانت �سيا�سة القمع مقلقة – حتى بالن�سبة مل�ؤيدي حزب امل�ؤمتر الوطني – وقو�ضت م�صداقية
احلكومة ب�شكل �أكرب .و�أدى هذا �إلى قيام البع�ض ب�إعادة تقييم ادعاءات احلكومة ب�أنها تعمل من �أجل
م�صاحلهم� ،سواء يف املركز �أو الأماكن الأخرى.
كما وقعت ا�ضطرابات داخل احلزب حول الإجراءات ال�صارمة .و�أ�صدر غازي �صالح الدين العتباين
وثالثني �آخرون من كبار �أع�ضاء حزب امل�ؤمتر الوطني مذكرة اعرتا�ض على عمليات القتل .ويف �شهر
ت�شرين �أول /اكتوبر قام عتباين ،وح�سن عثمان رزق ،وف�ضل اهلل �أحمد عبداهلل باتخاذ خطوات لتنظيم
حزب خا�ص به ،حتت م�سمى حركة الإ�صالح الآن .ويف ال�شهر التايل ،قام الب�شري بف�صلهم من حزب
امل�ؤمتر الوطني ) .(AlJazeera, 2013و�شجع املت�شددون من حزب امل�ؤمتر الوطني احلزب على زيادة
ت�ضييق اخلناق ،و�أعلن يف ني�سان /ابريل � ،2014أن عقد الأحزاب ال�سيا�سية لأي نوع من االجتماعات
دون احل�صول على ترخي�ص م�سبق يعترب عمال غري قانوين ) .(AlJazeera, 2014ويف تلك الأثناء،
ا�ستمر توقيف قادة املعار�ضة وقادة الطالب .و�أدت كل هذه الأحداث �إلى تعميق االنتقاد ال�شعبي للحكومة
وتقوي�ض انتقادها للجبهة الثورية.
ويف حاالت �أخرى ،ا�ستخدم م�س�ؤولو حزب امل�ؤمتر الوطني �أي�ضا خطابا ينكرون فيه وجود �أي حتالف
للمتمردين ،وو�صفها ب�أنها حمالت معار�ضة م�سلحة منفردة يف دارفور وجنوب كردفان ،وهكذا ينكرون
وجود اجلبهة الثورية ال�سودانية .حتاول اخلرطوم عرب الإ�صرار على مفاو�ضات منف�صلة مع جمموعات
دارفور واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،تق�سيم و�إ�ضعاف املتمردين .وهذا يبقي الرتكيز يف
�أي حمادثات على م�سائل حملية بدال من �أجندة قومية كما ترغب اجلبهة الثورية.
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ويف  27كانون الثاين /يناير � ،2014ألقى الرئي�س الب�شري خطابا هام ًا يف قاعة ال�صداقة يف اخلرطوم.
وجميع القادة الرئي�سيني يف املعار�ضة متت دعوتهم ،ولأول مرة قبل الدعوة ال�صادق املهدي ،وح�سن
الرتابي ،وغازي �صالح الدين ،و�آخرون .وعلى الرغم من �أن اخلطاب اعترب على نطاق وا�سع خميبا
للآمال ،فقد �أعلن الب�شري عن ت�شكيل حوار وطني ملعاجلة اال�شكاليات العديدة التي تواجه ال�سودان.
وجاءت اللهجة الت�صاحلية ب�سبب الت�أثري الذي �أحدثته �سنوات احلرب والأزمة االقت�صادية ال�سائدة التي
�أدت �إلى املظاهرات التي جرت يف �شهر �أيلول� /سبتمرب  .2013هذا وحزب امل�ؤمتر الوطني يعترب �أ�ضعف
مما قد كان عليه طوال �سنوات ،كما �أنه ي�ضع عينه على انتخابات عام .2015
ومل يحظى احلوار الوطني ببداية طيبة .فقد اعتقل ال�صادق املهدي لأكرث من �شهر ب�سبب انتقاده
لقوات التدخل ال�سريع ،وهو ما يعترب �أحد �أ�سباب توقيعه على �إعالن باري�س الحقا .كما مت احتجاز
ابراهيم ال�شيخ ،قائد �أحد الأحزاب ال�صغرية املعار�ضة وهو حزب امل�ؤمتر ال�سوداين ،ملدة ثالثة �أ�شهر،
ومل يتحقق ما �أعلن عنه الب�شري من تخفيف القيود على ال�صحافة .وما زالت الأحزاب الإ�سالمية،
وبالتحديد حزب امل�ؤمتر ال�شعبي بقيادة ح�سن الرتابي ،منفتحة على فكرة احلوار الوطني� .إال �أن
عتباين قال �أن الفكرة قد "ماتت" 73.كما �أن اعتقال املهدي قد �أدى �أي�ض ًا �إلى حتقق ان�سحاب حزب
االمة القومي من احلوار.
ومل يب�شر خطاب الب�شري ب�أي تغيري يف �سلوك احلكومة جتاه اجلبهة الثورية ال�سودانية .فهي لن تقبل
وجود املتمردين كجزء من حوار وطني مفرت�ض �إال �إذا �ألقت ال�سالح ،واجلبهة الثورية ال�سودانية غري
م�ستعدة للقيام بذلك .ويف املحادثات التي جرت يف �أدي�س �أبابا مع احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان-
�شمال� ،أو�ضح فريق احلكومة ،برئا�سة ابراهيم غندور� ،أنه �سيناق�ش امل�سائل املتعلقة بجنوب كردفان/
النيل الأزرق دون امل�سائل الأو�سع �أو امل�سائل القومية .واملوقف الر�سمي هو �أن بع�ض الآالف الذين حملوا
ال�سالح يف جنوب كردفان والنيل الأزرق لي�س لديهم تفوي�ض مبناق�شة الق�ضايا القومية ،و�إمنا فقط
امل�سائل التي تخ�ص مناطقهم 74،وينطبق نف�س املنطق على دارفور .وقامت احلكومة بت�شجيع حركة العدل
وامل�ساواة وف�صيلي جي�ش حترير ال�سودان على االن�ضمام �إلى عملية الدوحة وتوقيع وثيقة الدوحة ل�سالم
دارفور ،مع �أن هذا االمر غري مرجح احلدوث .كما �أن قائد العمليات امل�شرتكة لالحتاد االفريقي /الأمم
املتحدة يف دارفور ،حممد بن جمبا�س ،يعمل كو�سيط وكان قد التقى متمردي دارفور عام  2013والتقاهم
75
مرة �أخرى عام يف بداية  .2014ويعترب حزب امل�ؤمتر الوطني �أن مناوي هو الأرجح للعودة حتت جناحها،
ولكن جتربته يف العودة �إلى احلكومة بعد اتفاقية �سالم دارفور �ستولد لديه يف غالب الأمر الكثري من
التحفظات.
ويف �أيلول� /سبتمرب  ،2014قامت اجلبهة الثورية ال�سودانية وحزب الأمة القومي من جانب ،وممثلني
عن جلنة احلوار الوطني  ،7+7من جانب �آخر ،بتوقيع اتفاقيات متطابقة ت�ضع املبادئ التوجيهية
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لـ"حوار وطني وعملية د�ستورية" .وبينت الوثائق �أن "الت�سوية ال�سيا�سية ال�شاملة هي اخليار الأمثل
حلل ق�ضايا ال�سودان" ،و�شددت على احلاجة �إلى ايقاف احلرب و�ضمان احلريات بهدف خلق بيئة
حمفزة لعملية احلوار والإ�صالح ) .(AUHIP, 2014غري �أن ممثلي اللجنة� ،أحمد �سعد عمر (احلزب
االحتادي الدميقراطي) وغازي �صالح الدين العتباين (الإ�صالح الآن) ،مل يكونوا من حزب امل�ؤمتر
الوطني .ومتثل االتفاقات خطوة حمتملة نحو حوار وطني حقيقي ،لكن من ال�سهل جتاهلها �إذا ما
اعترب ذلك تدبريا ناجعا من الناحية ال�سيا�سية.
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 .6العالقات الخارجية للجبهة الثورية السودانية

منذ ت�أ�سي�س اجلبهة الثورية ال�سودانية ظلت اخلرطوم تدعي �أن حركات التمرد تتلقى دعما من دول
اجلوار بل ومن دول �أبعد من ذلك .ويقدم هذا الق�سم موجز ملا يعرف عن عالقات اجلبهة الثورية
ال�سودانية مع الدول الأخرى.
جنوب السودان
ي�صر م�س�ؤولون ر�سميون �سودانيون على �أن االجتماع الت�أ�سي�سي للجبهة الثورية ال�سودانية قد عقد يف
جنوب ال�سودان .ويعرتف �أحد قادة اجلبهة الثورية �أن االجتماع التمهيدي الذي رمى للإتفاق حول ما
�أ�صبح فيما بعد يعرف با�سم �إعالم كاودا "مل يكن يف كاودا" ،وهي ما كانت �أنذاك ي�صعب االنتقال �إليها
وعر�ضة لهجمات جوية من قبل القوات امل�سلحة ال�سودانية .ولقد رف�ض �إعطاء املكان الفعلي الذي عقد
فيه االجتماع ،واكتفى بالقول �أن االجتماع مل يكن يف جوبا 76.وحتى �إن كان االجتماع مل يتم عقده يف جنوب
77
ال�سودان ،ف�إن جوبا قد �شجعت حركات دارفور على االلتقاء �سوي ًا قبل ت�أ�سي�س اجلبهة الثورية ال�سودانية.
ومنذ ت�أ�سي�س اجلبهة الثورية ظلت جوبا ت�سعى القناع ف�صائل �صغرية من دارفور ،وهي ما كان بع�ضها
متمركزا يف عا�صمة جنوب ال�سودان ،بالإن�ضمام �إلى اجلبهة الثورية ).(ICG, 2014
ووجهت اخلرطوم اتهامات متكررة جلنوب ال�سودان ب�أنه يزود اجلبهة الثورية ال�سودانية بالأ�سلحة،
والذخائر ،والدعم اللوج�ستي .وبالتحديد ،ادعت مرات عدة �أن جنوب ال�سودان قدم الدعم حلملة
�أبكر�شولة (�أنظر ال�صندوق  .)3ويعتقد العديد من الدبلوما�سيني الغربيني �سواء يف ال�سودان �أو يف جنوب
ال�سودان �أن اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان �ساعد املتمردين ال�سودانيني بتقدمي املعدات اللوج�ستية
والع�سكرية ،وبالتحديد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال وحركة العدل وامل�ساواة ،وذلك على
الرغم من �أنهم غري مت�أكدين ب�ش�أن املدى الذي يبلغه ذلك الدعم 78.وب�أدنى الفرو�ض ،ف�إن جوبا تدرك �أن
79
اجلبهة الثورية توفر حاجزا عاز ًال بني القوات امل�سلحة ال�سودانية وجنوب ال�سودان.
ومل يلحظ م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية �أي دليل على قيام جي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان بتزويد
اجلبهة الثورية ال�سودانية بالأ�سلحة والذخائر ،غري�أنه من املرجع �أن يكون جي�ش جنوب ال�سودان قد قام
بتقدمي دعم لوج�ستي وخالفه .وعلى �سبيل املثال ،ت�ستخدم احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال
مع�سكرات الالجئني يف والية الوحدة و�أعايل النيل كقواعد خلفية جللب الطعام و�إراحة جنودها 80.كما
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�أنها تقوم �أحيانا بالتجنيد من داخل املع�سكر ،با�ستخدام القوة �أحيانا 81.ويف عام  ،2012كان حلركة
العدل وامل�ساواة قاعدة يف ربكونا ،يف والية الوحدة ،بالقرب من املقر الرئي�سي املحلي للجي�ش ال�شعبي
لتحرير ال�سودان ) .(Gramazzi and Tubiana, 2013, p.49; UNSC, 2013, p.18وح�سب ما
ذكرته امل�صادر ،فقد �ضمت القاعدة  800مقاتل و  80-60مركبة .هذا وتنكر جوبا تقدميها لأي م�ساعدة
للجبهة الثورية ال�سودانية.
وتعتقد اخلرطوم �أن جوبا دعمت املتمردين و�أف�سدت العالقات بني ال�سودان وجنوب ال�سودان بعد
االنف�صال ،ورمبا كان ذلك عامال يف دعم اخلرطوم املوثق للمتمردين يف جنوب ال�سودان ،مبا يف ذلك
بابيني مونيتويل وديفيد ياو ياو ،يف  .(Small Arms Survey, 2013) 13-2012ولقد كان مو�ضوع
الت�سليح بالوكالة عامال يف قرار جنوب ال�سودان ب�إغالق انتاج النفط يف �شهر كانون الثاين /يناير ،2012
الصندوق  3االتهامات التي توجهها الســودان لجنوب الســـودان حول دورها في
الهجوم على أبكرشولة

يف ر�سالة بعثت �إلى جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة بتاريخ  13متوز /يوليو ( 2013قدمت قبل ذلك لالحتاد
االفريقي) ،قام ال�سودان ب�إتهام جنوب ال�سودان بـ "دعم و�إيواء" اجلبهة الثورية ال�سودانية ،وبالتحديد "تقدمي الدعم
التعبوي ،والتنظيمي ،والع�سكري واللوج�ستي لـقوات اجلبهة الثورية ال�سودانية التي هاجمت �أبكر�شولة والقرى املحيطة
82
الأخرى يف والية جنوب كردفان ،وام روابة يف والية �شمال كردفان".
واتهمت ال�سودان حكومة جنوب ال�سودان بتزويد اجلبهة الثورية ال�سودانية باملعدات واللوازم التالية:
• 2مركبة خزان وقود
•� 27شاحنة حمملة باملواد الغذائية
• 2قاذفة �صواريخ ( 20برميل)
• 2قاذفات �صواريخ ( 107ملم)

• •2 aircraft dual machine gones 14.5mm
83
.]anti-aircraft dual machine guns

[املق�صود هو مدافع �آلية مزدوجة م�ضادة للطائرات

انتهاكات مذعومة �أخرى جرى تعدادها وتت�ضمن:
•ا�ست�ضافة حركة العدل وامل�ساواة يف جوبا ،وبانتيو ،وربكونا ،و�أيدا ،وفنجاك ،والرنك ،وتوفري معلومات �إ�ستخباراتية ،
وتقدمي ملج�أ �آمن ورعاية �صحية للجنود امل�صابني
•�إيواء جي�ش حترير ال�سودان -مني مناوي يف راجا ،وتزويده ب�سيارات ،ووقود ،ومعدات ع�سكرية
•تدريب مقاتلي جي�ش التحرير ال�سوداين -عبد الواحد يف �أويل وجوبا ،والتمويل اجلزئي للحركة
•الإ�ستمرار يف دفع رواتب جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال بعد ا�ستقالل جنوب ال�سودان
•تقدمي دعم لوجي�ستي م�ستمر ،مبا يف ذلك  53 4×4sو�أموال ،و
•دعم عبدالعزيز بذخائر مدفعية ،و�أ�سلحة م�ضادة للدبابات ،و�صواريخ .
وقد رف�ض قادة جميع ف�صائل اجلبهة الثورية ال�سودانية  ,وجنوب ال�سودان هذه االتهامات .ومل يقدم ال�سودان علنا
�أي �أدلة تدعم ادعاءاته.
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مما �أدى �إلى حرمان ال�سودان من عائدات ت�صدير النفط عرب الأنابيب التي متر عرب �أرا�ضيه ،ويو�ضح
كذلك �أ�سباب املناو�شات احلدودية بني جي�ش التحرير ال�شعبي ال�سوداين والقوات امل�سلحة ال�سودانية
وامليلي�شيا التابعة لها يف �شهر ني�سان /ابريل من نف�س العام.
وقد �ساعد القرار رقم  2046ال�صادر عن جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة )،(UNSC, 2012
الذي هدد بفر�ض العقوبات على كال البلدين ،على �إجراء م�صاحلة جزئية ،وبو�ساطة من جلنة
الإحتاد الأفريقي رفيعة امل�ستوى حول ال�سودان ،وقع كري والب�شري ت�سع اتفاقيات منف�صلة يف �شهر
�أيلول� /سبتمرب  ،2012والتي تعرف جمتمعة با�سم اتفاقيات �أدي�س �أبابا (�أو "اتفاقيات �سبتمرب").
وبدء النفط بالتدفق مرة �أخرى بعد عدة �أ�شهر من ذلك .واتفقت احلكومتان على منطقة حدودية
�آمنة منزوعة ال�سالح ،منطقة عازلة متتد بعر�ض  10كم على كل جانب من جانبي خط مركزي� ،إلى
�أن يتم التو�صل �إلى اتفاق دائم حول احلدود املتنازع عليها .ومن حيث املبد�أ ،من املفرت�ض �أن املنطقة
احلدودية الآمنة منزوعة ال�سالح جتعل من ال�صعب على القوات امل�سلحة دعم جمموعات املتمردين
على اجلانبني� .إال �أن ذلك مل يطبق ومت التخلي عن �آلية التحقق امل�شرتكة بعد �شهرين فقط من بدئها
).(Small Arms Survey, 2014
كانت اتفاقية �أدي�س �أبابا خطوة ايجابية يف تقدم العالقات بني ال�سودانني .وعلى الرغم من ذلك ،هدد
الب�شري ب�إغالق �أنابيب النفط مرة �أخرى ب�سبب الدعم املزعوم من جوبا للمتمردين بعد الهجوم الذي
�شنته اجلبهة الثورية على �أبكر�شولة .وكتب ال�سودان �شكوى للأمم املتحدة ويقال �أنه قدم لرئي�س جنوب
ال�سودان "�أدلة" �أخرى على تواط�ؤ جنوب ال�سودان ،مبا يف ذلك ت�سجيالت ملكاملات هاتفية 84.ويف نهاية
الأمر وقع الب�شري حتت ال�ضغط ،مبا يف ذلك ال�ضغط من و�سيط االحتاد االفريقي ثابو مبيكي ،ل�سحب
تهديده بوقف تدفق النفط ،وهو ما قام به يف �شهر �آب /اغ�سط�س .2013
ونقطة هامة �أخرى يف مناق�شة العالقات بني جوبا واجلبهة الثورية ال�سودانية هي الدور الذي لعبته
املجموعات الأع�ضاء يف اجلبهة الثورية يف الأزمة التي حدثت يف جنوب ال�سودان عام  .2014هذا وجل
البحث لأغرا�ض ورقة العمل هذه قد مت �إجراءه قبل اندالع احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان بتاريخ
 15كانون الأول /دي�سمرب  .2013وعلى الرغم من ذلك ،ت�شري بع�ض التوجهات �إلى �أنه ميكن اخلروج
ببع�ض اال�ستنتاجات .فالإفادات التي قدمت �إلى م�سح الأ�سلحة ال�صغرية من قبل مقيمني يف والية الوحدة،
وم�صادر �أمنية ،وموظفني يف الأمم املتحدة ت�شري �إلى �أن حركة العدل وامل�ساواة دعمت جي�ش التحرير
ال�شعبي ال�سوداين �أثناء ا�ستعادتها لبانتيو من متمردي رياك م�شار بتاريخ  10كانون الثاين /يناير .2014
 85كما �أن هناك ادعاءات ب�أن حركة العدل وامل�ساواة �شاركت يف �إقتحام لري ،م�سقط ر�أ�س م�شار ،يف
نهاية �شهر كانون ثاين /يناير .قام متمردو دارفور باال�ستيالء على مركبات وحرق �أكواخ ،ح�سب ما ذكره
واحد ممن متت مقابلتهم 86.وتتطابق هذه امل�صادر امل�ستقلة مع ادعاءات متمردي جنوب ال�سودان .وتنكر
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حركة العدل وامل�ساواة �أنها قاتلت يف بانتيو �أو جنوبها .ويقول قائد رياك الرئي�سي يف �أعايل النيل ،غاثوث
جاتكوث� ،أن قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال "من الكرمك" يف النيل الأزرق �شكلت جزءا
من املوالني ل�سالفا كري الذين حاولو يف كانون الثاين /يناير الدفاع عن ملكال وف�شلوا ،ومرة �أخرى يف
�شباط /فرباير� 87.إال �أنه مل يتم التحقق من ذلك من م�صدر م�ستقل .ورف�ض مالك عقار مناق�شة الأحداث
التي وقعت يف جنوب ال�سودان واالتهامات املوجهة �ضد قواته.
وميكن مل�شاركة املتمردين ال�سودانيني يف احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان �أن تخدم هدفني حمتملني.
�أوال ،ميكن �أن ت�ؤدي دينا لكل من كري ويوغندا ،التي تقاتل �إلى جانب رئي�س جنوب ال�سودان .ثانيا ،قد
حت�صل املجموعات امل�سلحة ال�سودانية على عربات و�أ�سلحة ميكن �أن ت�ستخدم فيما بعد يف نزاعهم الدائر
يف ال�سودان عرب احلدود .وينكر املتمردون ب�شكل عام �أي م�شاركة ،ومع ذلك ،ف�إن اخلرطوم قلقة من وجود
قوات يوغندية وقوات تدعمها يوغندا قرب حدودها ،وهي غا�ضبة كذلك مما تعتربه تزويد �أع�ضاء اجلبهة
الثورية ال�سودانية باملزيد من املعدات .وهذا قد يقود �إلى امكانية دفع اخلرطوم نحو �إعادة التفكري يف
حت�سن �سريع للعالقات مع جوبا كما كان يف ال�سابق.
يوغندا
معظم قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية ،مبن يفهم مالك عقار وجربيل ابراهيم ومني مناوي وعبدالواحد،
�إما متمركزين يف العا�صمة اليوغندية كمباال� ،أو يق�ضوا فيها وقتا طويال .ويبدو �أن ابراهيم ح�صل على
جواز �سفر يوغندي ) ،(UNSC, 2013وتعتقد الأجهزة الأمنية ال�سودانية �أن العديد من قادة اجلبهة
الثورية ظلوا ي�ستخدمون جوازات �سفر دبلوما�سية �صادرة من يوغندا وجنوب ال�سودان .ويعتقد حزب
امل�ؤمتر الوطني �أن كمباال قدمت تدريبا ع�سكريا للجبهة الثورية يف مع�سكرات تقع �شمال يوغندا بالإ�ضافة
�إلى معدات ع�سكرية 88.وقد الحظ م�سح الأ�سلحة ال�صغرية وجود �صناديق من الذخائر يف حوزة احلركة
ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال� ،سواء يف جنوب كردفان �أو النيل الأزرق ،عليها ا�سم يوغندا كم�ستلم
لل�شحنة بالإ�شرتاك� .إال �أنه من غري الوا�ضح �إن كان قد مت احل�صول على هذه الذخائر قبل �أم بعد ا�ستقالل
جنوب ال�سودان ) .(Gramizzi and Tubiana, 2013, p.67ويعتقد امل�س�ؤولون ال�سودانيون �أنه ،ب�أدنى
الفرو�ض ،قد مت �إر�سال م�ساعدات �أجنبية �إلى اجلبهة الثورية عرب يوغندا 89.وتبادلت اخلرطوم ويوغندا
�إ�ساءات علنية يف �أكرث من منا�سبة ب�سبب الروابط املزعومة ليوغندا مع اجلبهة الثورية ال�سودانية ،بينما
طرح االحتاد االفريقي كذلك امل�س�ألة على كامباال .وطلبت كل من يوغندا وجنوب ال�سودان من املتمردين
االبتعاد عن الأ�ضواء بعد هجوم �أبكر�شولة ،وبعدها �أ�صبح من ال�صعب على اجلبهة الثورية عقد اجتماعات
بحجم كبري ،مبا يف ذلك اجتماعات جمل�س القيادة ،لأن الأوغنديني مل يرغبون يف عقد فعاليات الفتة
90
للأنظار يف كمباال.
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الدول الغربية
بع�ض قادة حزب امل�ؤمتر الوطني على قناعة ب�أن دوال غربية ،وعلى وجه اخل�صو�ص الواليات املتحدة،
تقدم الدعم للجبهة الثورية ال�سودانية ،وبالذات للحركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال .ويدعي
91
حزب امل�ؤمتر الوطني �أن �أمواال موجهة للمنظمات التي تقدم امل�ساعدات ت�صل �إلى املتمردين
وامل�ساعدات الغذائية التي من املفرت�ض �أن تكون موجهة مل�ساعدة املواطنني يف املناطق التي ي�سيطر
عليها املتمردون يف جنوب كردفان يتم حرف م�سارها �إلى جنود اجلبهة الثورية .وحرف امل�سار هذا
لي�س هو بال�ضرورة �سيا�سة غربية متعمدة .فعلى �سبيل املثال ،تقوم الواليات املتحدة بتمويل برناجما
لتقدمي الأغذية �إلى بع�ض املناطق الأكرث ت�ضررا يف جبال النوبة .وتقوم ب�إر�سال الأغذية واحلبوب
وم�ؤن �أخرى حتى حدود والية الوحدة يف جنوب ال�سودان ،ومن هناك تقوم منظمات الإغاثة العاملة يف
النوبة ب�أخذ هذه امل�ؤن �إلى داخل جنوب كردفان لتقوم بتوزيعها� .إال �أن اخلرطوم ت�شك يف �أن الكثري من
هذه امل�ؤن ت�صل يف النهاية �إلى جنود احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال .ومن ال�صعب التحقق
من تلك االدعاءات .وبغ�ض النظر عما �إذا كان ذلك يحدث بالفعل �أم ال ،ف�إن هذا املنظور حول الدعم
الغربي للمتمردين ي�ضيف �إلى ما ي�شعر به حزب امل�ؤمتر الوطني ب�أن الدول الغربية ،وال �سيما الواليات
املتحدة ،ترغب يف ان تتم الإطاحة به .وينظر �إلى اال�ستنكارات �ضد �أعمال الق�صف اجلوي على �أنها
حماوالت للتخل�ص من ميزة التفوق الع�سكرية الكربى للقوات امل�سلحة ال�سودانية على املتمردين .وعلى
ال�صعيد العام ،ف�إن الواليات املتحدة وغريها من الدول الغربية ظلت تتخذ موقفا مبهم ًا بع�ض ال�شيء
جتاه اجلبهة الثورية ال�سودانية.
وح�سب ما ذكرته امل�صادر ،فقد تلقى املتمردون بع�ض التوجيهات الدولية اخلارجية حول �أ�سلوب اي�صال
�أفكارهم �إلى وثيقة اعادة هيكلة الدولة ال�سودانية ) (SRF, 2012ويف اعطاء حتالف املتمردين بعدا
�سيا�سيا 92.كما �أن الو�سطاء الغربيون املدعومون من اجلهات املانحة ،مثل مركز احلوار الإن�ساين ،قد
ظلوا يوفرون منتديات ملتمردون و�أع�ضاء معار�ضة ليلتقو ويقوموا بت�سوية �أجنداتهم ،وهذا ما يفهمه حزب
امل�ؤمتر الوطني على �أنه �شكل من الدعم العملي الذي ي�شري لرغبة الغرب يف وجود حركة معار�ضة موحدة
�ضد الرئي�س الب�شري 93.وعلى الرغم من ذلك ،مل يكن هناك �ضغط غربي من�سق على اخلرطوم للتفاو�ض
مع اجلبهة الثورية ال�سودانية كج�سم موحد .وبدال من ذلك ،متيل احلكومات الغربية �إلى الرتكيز على
ت�شجيع جمموعات دارفور لالن�ضمام �إلى وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور ،واملحادثات بني احلكومة
واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال جتري يف �أدي�س �أبابا (ICG, 2014, p. 23-33).وهذا ي�ؤدي
�إلى ا�ضعاف موقف اجلبهة الثورية ال�سودانية.
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 .7الخالصة

ت�أ�سي�س اجلبهة الثورية ال�سودانية ،الذي ا�شتمل على جمع حركات متفرقة من دارفور ومتمردين يقاتلون
يف جنوب كردفان والنيل الأزرق ،ي�أتي كمعلم هام يف التاريخ الطويل للتمرد يف ال�سودان .وقد متكن
التحالف �إلى الآن من جتاوز – �أو تنحية -االختالفات الأيديولوجية ليطور ر�ؤية ترمي لإعادة هيكلة الدولة
ال�سودانية .كما متكن املتمردون من �إ�ستقطاب �شخ�صيتني معروفتني من النخبة ال�سيا�سية يف حماولة
لطم�أنة مناطق ال�سودان النيلي ب�أن هدفهم هو نظام الب�شري ،ولي�س جماعة النخبة ب�أكملها.
ومن الناحية الع�سكرية� ،أظهر التحالف ب�سالته .فالهجوم على ام روابة و�أبكر�شولة يف �شهر ني�سان/
ابريل  2013كان عملية رئي�سية نفذتها قوة م�شرتكة ت�ضم كل حركات التمرد الأربع الرئي�سية يف اجلبهة
الثورية .والتحرك باجتاه معقل حزب امل�ؤمتر الوطني وما �أعقبه من قدرة للجبهة الثورية على �إبقاء
�سيطرتها على ابكر�شولة ملدة �شهر �سلط ال�ضوء على قدرات التحالف يف ميدان القتال .ورمبا يكون بقاء
القوة امل�شرتكة خاملة نوعا ما منذ منت�صف  2013م�ؤ�شرا على �أن اجلبهة الثورية لي�ست يف تزايد من حيث
الأعداد و�إمكانية الو�صول �إلى املواد.
ومن ناحية جوهرية ،ما مل يكن ب�إمكان املتمردين ت�أمني م�صادر جديدة للدعم الأجنبي ،فمن غري
املرجح اقرتابهم من حتقيق الأهداف املعلنة واملتمثلة يف الإطاحة بنظام الب�شري ع�سكريا .ومن املرجح �أن
ال يت�سنى تغري النظام �إال عرب مزيج من املكا�سب الع�سكرية للجبهة الثورية ،وال�ضغط ال�سيا�سي الداخلي،
واالنتفا�ضة يف املراكز .مقدمي الدعم من اخلارج ال يتقدمون يف �سعيهم .فجنوب ال�سودان يتوجب عليه
التزام احلذر يف تعامله مع اخلرطوم ،بينما يوغندا تقوم ب�شكل رئي�س بتقدمي امل�ساعدات اللوج�ستية.
وبخالف ذلك ،ف�إن دول الإقليم والغرب مرتددون يف امل�شاركة.
اندماج اجلبهة الثورية ال�سودانية مع املعار�ضة غري امل�سلحة ما يزال عمال يف طور التقدم .ميثاق الفجر
اجلديد يف كانون الثاين /يناير  2013كان بداية خاطئة ،لكن املتمردون قاموا ببناء ج�سور توا�صل ،مع
حزب االمة القومي من خالل �إعالن باري�س ،ومع احلزب االحتادي الدميقراطي .وي�شعر حزب امل�ؤمتر
الوطني بقلق بالغ �إزاء هذه الروابط ،وعمل على زيادة �صعوبة اللقاء بني املعار�ضة امل�سلحة وغري امل�سلحة.
ومن بني �أمور �أخرى ،ف�إن دور الدين يف الدولة على وجه اخل�صو�ص ،و�أي�ض ًا مبد�أ الوحدة الطوعية
لل�سودان ودور اجلي�ش ،تظل خطوطا لالنق�سام بني الأحزاب.
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الهوامش

1.1كل من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال وحركة العدل وامل�ساواة (�أقوى مكونني ع�سكريني يف اجلبهة
الثورية ال�سودانيني) قد عملتا بالتن�سيق يف جنوب كردوفان ،وذلك ب�شكل ملحوظ �أكرث خالل املعارك التي جرت يف
جاو وهجليج ،كما �أن جي�ش حترير ال�سودان – عبد الوحيد وجي�ش حترير ال�سودان – مني مناوي قد نفذا العديد
من العمليات امل�شرتكة يف دارفور حتت ا�سم اجلبهة الثورية ال�سودانية .بيد �أن تعاون كل هذه املجموعات الأربع
ع�سكري ًا يف عملية واحدة قد ت�أخر �إلى �أن جاء وقت حملة �أم روابة� /أبكر�شولة.
2.2بالن�سية ملعظم التمرد ف�إن اقليم دارفور ي�ضم ثالث واليات .ومتت اعادة تق�سيم االقليم �إلى خم�س واليات يف كانون
الأول /يناير 2012
3.3يف بع�ض الأحيان كان متمردي دارفور الأوائل  ،وبالتحديد املنتمني �إلى جي�ش حترير ال�سودان� ،أع�ضاء يف اجلي�ش
ال�شعبي لتحرير ال�سودان �أو متعاطفني معه .وقد كان هناك ات�صال حمدود بني اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان
ومتمردي دارفور قبل عام  ،2005رغم �أنها مل تتطور مطلق ًا �إلى تن�سيق عملياتي ع�سكري فعلي.
�4.4إقرتحت الأمم املتحدة يف عام � 2008أن عدد القتلى قد بلغ .)CBC News, 2008( 300,000
 5.5مقابلة للكاتب مع التيجاين ال�سي�سي ،يف اخلرطوم عام  .2012وقد كرر هذا االدعاء يف منا�سبات متعددة بعد ذلك.
6.6ح�سب ما ذكره يونغ ( ،)2012كانت جل�سات الإ�ستماع �أ�شبه ما تكون بجل�سات ترديد ال�شعارات� .أنظر كذلك
()Gramizzi (2013), ICG 2013c

7.7ن�سخة من الر�سالة يف حوزة الكاتب

�8.8أخذت كافة الأرقام الواردة يف هذه الفقرة من مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ()UN OCHA 2014a

9.9منذ عام  2010ظل ف�صيلي جي�ش حترير ال�سودان يناق�شان مو�ضوع امل�صاحلة ،ومن املحتمل �أن يكونا قد تو�صال
�إلى ذلك .لكن بدون احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ف�إن دخولهما يف حتالف مع حركة العدل وامل�ساواة
كان يعترب �أمر غري مرجح.
1010راجع الق�سم �أدناه حول االختالفات ال�سيا�سية .وب�شكل عام ،ف�إن حركة العدل وامل�ساواة ت�أتي من خلفية �إ�سالمية،
بينما احلركات الثالث الأخرى لها ميول علمانية
1111يف دارفور� ،أف�ضل ما يعرب عن القوة الع�سكرية هو عدد املركبات .وعادة ما يكون القتال با�ستخدام غارات حرب
ع�صابات �سريعة عرب ال�صحراء ،حيث تكون القدرة على االنتقال مل�سافات بعيدة وا�ستخدام ا�سلوب الكر والفر
�ضرورية جدا .وميكن �أن حتمل كل عربة  12مقاتال �أو �أكرث.
1212مقابلة للكاتب مع �أمني ح�سن عمر من حزب امل�ؤمتر الوطني ،امل�س�ؤول الرئي�سي عن ملف دارفور ،يف اخلرطوم يف
�شهر متوز /يوليو .2013
1313وح�سب ما �أوردت امل�صادر ف�إنه يق�ضي الكثري من وقته يف لندن.
1414قدمت هذه املعلومات غلى الكاتب يف �شهر متوز /يوليو  2013من ماجاك داغوات ،الذي كان نائبا لوزير دفاع
جنوب ال�سودان حينها .وقد عمل عن قرب مع مالك عقار وعبدالعزيز احللو خالل احلربني الأهليتني بني ال�شمال
واجلنوب
1515الأن�صار هم �أع�ضاء طائفة تبجل ن�سب املهدي .ال�صادق املهدي ،الإمام احلايل ،هو �أي�ضا قائد حزب االمة القومي.
1616اعطى مالك عقار هذا التخمني حول قوة وتركيبة قوات هجو .وب�شكل عام� ،أكد عليها نا�صر الدين الهادي املهدي
(مقابالت للكاتب مع مالك عقار ون�صر ا لدين الهادي املهدي يف كمباال ،متوز /يوليو .)2013
1717ي�شمل هذا املعار�ضة غري امل�سلحة التي ينتمي معظم قادتها �إلى نف�س النخبة النيلية
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1818مقابلة للكاتب مع يا�سر عرمان ،لندن� ،آب /اغ�سط�س 2014
1919الكثري من املتمردين طموحني �أكرث يف ت�صريحاتهم .وميكن �أن يكون احلذر الن�سبي الذي يعرب عنه الن�ص يعك�س
بع�ض التوجيهات الأجنبية التي تلقاها املتمردين.
2020مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو 2014
2121مقابلة للكاتب مع �أبو القا�سم الإمام من جي�ش التحرير ال�سوداين -عبد الواحد وجربيل ابراهيم من حركة العدل
وامل�ساواة ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
2222مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
2323و�صف كبار قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية من دارفور واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال عدم قدرة
حركات دارفور ب�شكل عام على االتفاق على مر�شح ،دون تو�ضيح الأ�سباب (مقابالت للكاتب مع �شخ�صيات قيادية
من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز /يوليو .)2013
2424مقابالت للكاتب مع جربيل ابراهيم ومالك عقار ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
2525مقابالت للكاتب مع م�س�ؤولني كبار يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،لندن وكمباال ،متوز /يوليو 2013
2626ذكر مالك عقار ذلك يف �إذاعة �سودان راديو �سريفز � 29 ،شباط /فرباير 2013
2727قائد �أخر من قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية� ،أبو القا�سم الإمام من جي�ش حترير ال�سودان -عبد الواحد ،ذكر ذلك
2828مقابلة للكاتب مع مالك عقار ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
2929مقابالت للكاتب مع العديد من قادة اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
3030مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو  .2013وذكر مالك عقار فكرة م�شابهة خالل لقائه مع
الكاتب يف كمباال ،يف �شهر متوز /يوليو 2013
�3131أخذت هذه الأرقام من ر�سالة ال�سودان �إلى جمل�س الأمن الدويل بتاريخ  13متوز /يوليو  .2013وكانت قد بعثت �أوال
�إلى االحتاد االفريقي يف �سياق �آلية التحقيق التابعة لالحتاد االفريقي والتي تبحث يف االتهامات ب�أن ال�سودانني
قاما ب�إنتهاك اتفاقيات �أيلول  .2012وللإطالع على تقديرات خمتلفة �إختالف ًا طفيف ًا� ،أنظر()ICG 2013a
3232ذكر مالك عقار �أن جمموع املركبات التي مت اال�ستيالء عليها بلغ  61مركبة (مقابلة للكاتب مع مالك عقار ،كمباال،
متوز /يوليو  ،)2013وذكر جربيل ابراهيم انها  62مركبة ،وت�ضم  50من نوع الند كروز و� 12شاحنة (مقابلة للكاتب
مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو )2013
3333مقابلة للكاتب مع �أمني ح�سن عمر ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
3434مقابلة للكاتب مع يا�سر عرمان ،لندن ،متوز /يوليو 2013
3535مقابلة للكاتب مع مالك عقار ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
3636مقابلة للكاتب مع ابراهيم غندور ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
3737مقابلة للكاتب مع م�س�ؤول يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز /يوليو  .2013لدى ن�صر الدين الهادي املهدي
عالقات جيدة يف هذه املنطقة ،التي تعترب تقليديا معقال للحزب االمة
3838مقابالت �سرية للكاتب مع م�صادر دبلوما�سية ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
3939مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو  .2013ويف الواقع ،تدوم معظم املعارك يف دارفور ما بني
 30دقيقة �إلى ب�ضع �ساعات
4040مقابلة للكاتب مع مالك عقار ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
4141يف جنوب كردوفان حتديدا ،ت�سيطر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال على �أرا�ض �أكرث من �أي وقت م�ضى
خالل احلرب الأهلية ما بني  ،2005-1983مبا يف ذلك جبال النوبة ال�شرقية حول العبا�سية.
4242مقابلة للكاتب مع ماجاك داغوت ،جوبا ،متوز /يوليو 2013
4343مقابلة للكاتب مع ماجاك داغوت ،جوبا ،متوز /يوليو 2013
4444مقابلة للكاتب مع ماجاك داغوت ،جوبا ،متوز /يوليو 2013
�4545أنظر ،على �سبيل املثال� ،سودان تريبيون ()2014
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4646مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
4747مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
4848ذكر ذلك �أمني ح�سن عمر من حزب امل�ؤمتر الوطني .وهو مطلع ب�شكل خا�ص على حركات دارفور� ،أو على الأقل
على منظور املخابرات ال�سودانية حولها ،ب�صفته امل�س�ؤول عن ملف دارفور يف احلكومة (مقابلة للكاتب مع �أمني
ح�سن عمر ،اخلرطوم ،متوز /يوليو )2013
4949مقابلة للكاتب مع مالك عقار ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
5050مقابلة بالهاتف �أجراها الكاتب مع مالك عقار� 24 ،شباط /فرباير � .2014إال �أن املتمردين يدعون دائما �أنهم على
و�شك �شن هجوم جديد كبري.
5151كان الرتابي خلف االنقالب الذي جرى عام  1989وجلب الب�شري �إلى ال�سلطة وظل امل�سيطر الفعلي على الدولة حتى
خ�سارته يف �صراع على ال�سلطة مع الب�شري عام .1999
5252مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
5353مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
5454مقابلة �سرية للكاتب مع �شخ�صية رئي�سية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز/يوليو 2013
5555مقابلة �سرية للكاتب مع �شخ�صية رئي�سية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز/يوليو 2013
5656مقابلة �سرية للكاتب مع �شخ�صية رئي�سية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز/يوليو  .2013كما �أنه يعتقد
�أن حركة العدل وامل�ساواة تعترب �أن قوتها الفعلية تكمن يف جنود ما يزالون يف القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية
ال�سودانية ،ولكنهم موالني للرتابي .ويقول ال�شخ�ص الذي �أجريت املقابلة معه �أن حركة العدل وامل�ساواة ال تهتم �إذا
ما متركز جنودها يف دارفور وجنوب كردوفان ،مبا �أن هدفها احلقيقي هو القيام بانقالب يف اخلرطوم مع عنا�صر
ما يزالون يف القوات امل�سلحة ال�سودانية .وحيث �أن احلركة مل حتاول القيام مبثل ذلك االنقالب ،فيبدو �أن العديد
من املوالني للرتابي تركوا اجلي�ش والأجهزة الأمنية – لين�ضم بع�ضهم للحركة.
5757مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو 2013
5858مقابلة للكاتب مع �شخ�صية رئي�سية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز/يوليو 2013
5959م�ؤكدة بخطاب الكرتوين موجه �إلى الكاتب يف حزيران /يونيو 2014
6060مقابلة للكاتب مع يا�سر عرمان ،لندن� ،أب /اغ�سط�س 2014
6161يقول مبارك الفا�ضل املهدي �أن املتمر�سني يف جمال �سيا�سات املعار�ضة ،مبن فيهم التحالف الوطني الدميقراطي،
عرفوا �أنهم وقعوا يف فخ .وقال �أن عبد الواحد �أ�صر على الف�صل العلني بني الدين والدولة ،وقامت املجموعة يف
النهاية بت�سوية اخلالف عرب ف�صل امل�ؤ�س�سات ،وهو ما اقرتحته حركة العدل وامل�ساواة .وف�ضل املهدي و�آخرون حل
امل�س�ألة من خالل الإ�صرار على اتباع القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،مما من �ش�أنه �أن يجعل جزء من الن�سخة
ال�سودانية لل�شريعة غري د�ستورية (مقابلة للكاتب مع مبارك الفا�ضل املهدي ،لندن� ،أيار /مايو .)2013
6262قام الكودة ،قائد حزب الو�سط اال�سالمي  ،بتوقيع وثيقة منف�صلة مع املتمردين.
6363كان عبدالعزيز خالد ذات مرة قائدا لقوات التحالف ال�سودانية ،وهي ما كانت حركة مترد كبرية يف ال�شمال قبل
ا�ستقالل جنوب ال�سودان ،وع�ضوا يف التجمع الوطني الدميقراطي املعار�ض.
6464الآخرون كانوا حممد زين العابدين ،ه�شام املفتي ،وعبدالرحيم عبداهلل من احلزب االحتادي الدميقراطي،
وجمال �إدري�س وانت�صار العقلي من احلزب اال�شرتاكي الوحدوي النا�صري.
6565مقابلة للكاتب مع مرمي ال�صادق املهدي ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
�6666آنذاك �أبلغت قيادة احلزب ال�شيوعي �صديق يو�سف ،الذي وقع الوثيقة نيابة عن احلزب ،باالعرتاف ب�أنه مل يكن
مفو�ضا للقيام بذلك (مقابلة للكاتب مع �صديق يو�سف ،اخلرطوم ،متوز /يوليو .)2013
6767كان �صديق يو�سف ممن منعوا من ال�سفر (مقابلة للكاتب مع �صديق يو�سف ،اخلرطوم ،متوز /يوليو .)2013
6868كافة االقتبا�سات الواردة يف الفقرة هي من اجلبهة الثورية ال�سودانية ()2014
6969مقابلة للكاتب مع جربيل ابراهيم ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
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7070حميتي النزاع على وا�سع ب�شكل مطلع يف دارفور كواحد من �أوائل قادة القوات �شبه الع�سكرية وثم كقائد يف �صراع
مميت ما بني العرب يف جنوب دارفور عام � .2007أنظر فلينت (.)2010 ;2009
7171وب�شكل �أكرث حتديدا ،رفعت احلكومة الدعم عن املحروقات ،مما �أثر على �أ�سعار خدمات متنوعة ،مبا فيها
املوا�صالت العامة .واتخذت احلكومة هذه الإجراءات القا�سية ا�ستجابة خل�سارة عوائد النفط بعد انف�صال جنوب
ال�سودان.
7272على الرغم من خطابها الداعم للمحتجني ،مل تكن اجلبهة الثورية قادرة على �شن عمليات ع�سكرية ال�ستغالل
الو�ضع ل�صاحلها
7373مقابلة بالهاتف �أجراها الكاتب مع غازي �صالح الدين العتباين ،متوز /يوليو 2014
7474مقابلة للكاتب مع ابراهيم غندور ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
7575مقابلة للكاتب مع �أمني ح�سن عمر ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
7676مقابلة �سرية للكاتب مع �شخ�صية رئي�سية يف اجلبهة الثورية ال�سودانية ،كمباال ،متوز/يوليو 2013
�7777أدلى جربيل ابراهيم بذلك ،مع الإ�شارة ب�شكل خا�ص حلركات دارفور .يعي�ش عدد من �صغار قادة دارفور يف جوبا،
كما يعي�ش فيها بع�ض م�س�ؤويل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال ،مبن فيهم امل�س�ؤولني عن امل�ساعدات
الإن�سانية جلنوب كردوفان والنيل الأزرق (مقابالت للكاتب مع جربيل ابراهيم ،كمباال ،متوز /يوليو  ،2013ومع
م�س�ؤولني يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال و�صغار ال�شخ�صيات يف حركات التمرد يف دارفور ،جوبا،
متوز /يوليو .)2013
 7878مقابالت للكاتب مع دبلوما�سيني �أجانب ،جوبا واخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
�7979أدلى بذلك كل من ماجاك داغوت (مقابلة للكاتب ،جوبا ،متوز /يوليو  )2013ومبارك الفا�ضل املهدي (مقابلة
للكاتب ،لندن� ،أيار /مايو .)2013
8080مقابالت �سرية للكاتب ،جوبا ،متوز /يوليو 2013
8181مقابالت �سرية للكاتب ،جوبا ،متوز /يوليو 2013
8282ر�سالة ،مرجع �سوداين رقم13/174/.SUN .
8383ر�سالة ،مرجع �سوداين رقم13/174/.SUN .
8484مقابلة للكاتب مع ابراهيم غندور ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
8585عدة مقابالت هاتفية �سرية �أجراها الكاتب مع عدد من امل�صادر� ،شباط /فرباير 2014
8686مقابالت �سرية للكاتب مع م�صدر الكني�سة من وم�صدر من الأمم املتحدة� ،شباط /فرباير 2014
8787مقابلة هاتفية �أجراها الكاتب مع غاثوث جاتكوث� ،شباط /فرباير 2013
8888مقابلة للكاتب مع ابراهيم غندور من حزب امل�ؤمتر الوطني ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
8989مقابلة للكاتب مع �أمني ح�سن عمر من حزب امل�ؤمتر الوطني ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
9090مقابلة للكاتب مع عدة قادة من اجلبهة الثورية ال�سودانية ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
9191مقابلة للكاتب مع �أمني ح�سن عمر من حزب امل�ؤمتر الوطني ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
9292ذكر يا�سر عرمان �أنهم تلقوا م�ساعدة من كندا ،والواليات املتحدة ،والأوروبيون (مقابلة للكاتب مع يا�سر عرمان،
لندن ،متوز /يوليو .)2013
9393مقابلة للكاتب مع �صديق يو�سف من احلزب ال�شيوعي ال�سوداين ،اخلرطوم ،متوز /يوليو 2013
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مشروع مسح األسلحة الصغيرة

م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو م�شروع بحثي م�ستقل تابع للمعهد العايل للدرا�سات الدولية والتنموية يف
جنيف يف �سوي�سرا .ويحظى امل�شروع الذي �أُ�س�س يف العام  1999بدعم من الوزارة االحتادية لل�ش�ؤون
اخلارجية ال�سوي�سرية ،وبامل�ساهمات احلالية من حكومات �أ�سرتاليا وبلجيكا وكندا والدامنرك وفنلندا
و�أملانيا وهولندا ونيوزيلندا والرنويج واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،وكذلك االحتاد الأوربي .ويعرب
امل�شروع عن امتنانه للدعم الذي تلقاه يف املا�ضي من حكومات كندا وفرن�سا و�إ�سبانيا وال�سويد .كما يرغب
امل�شروع بالإعراب عن �شكره للم�ساعدة املالية التي تلقاها على مدى ال�سنوات من امل�ؤ�س�سات والعديد من
الهيئات داخل منظومة الأمم املتحدة.
وتتمثل �أهداف م�شروع الأ�سلحة ال�صغرية يف �أن يكون امل�صدر الرئي�س للمعلومات العامة عن جميع
اجلوانب املت�صلة بالأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح ،و�أن يكون مركز م�صادر للحكومات و�صناع
ال�سيا�سات والباحثني والنا�شطني ،و�أن ير�صد املبادرات الوطنية والدولية (احلكومية وغري احلكومية)
ذات ال�صلة بالأ�سلحة ال�صغرية ،و�أن يدعم اجلهود الرامية �إلى معاجلة الآثار الناجمة عن الأ�سلحة
ال�صغرية وانت�شارها و�سوء ا�ستعمالها ،و�أن يكون مركزا لتبادل املعلومات وتعميم �أف�ضل املمار�سات .كما
يرعى امل�شروع �إجراء الأبحاث امليدانية وجهود جمع املعلومات ،ال�سيما يف البلدان واملناطق املت�ضررة.
وي�ضم امل�شروع طاقم عمل دويل يتمتع بخربة وا�سعة يف الدرا�سات الأمنية والعلوم ال�سيا�سية والقانون
واالقت�صاد والدرا�سات التنموية وعلم االجتماع وعلم اجلرمية ،ويتعاون مع �شبكة من الباحثني وامل�ؤ�س�سات
ال�شريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف �أكرث من خم�سني بلدا.
Small Arms Survey
Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E , 1202 Geneva, Switzerland

الهاتف+41 22 908 5777 :
الفاك�س+41 22 732 2738 :
الربيد الإلكرتوينsas@smallarmssurvey.org :
املوقع على الإنرتنتwww.smallarmssurvey.org :
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مشروع التقييم األساسي لألمن البشري

م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري ) (HSBAيف ال�سودان وجنوب ال�سودان هو م�شروع بحثي ممتد
ل�سنوات يديره م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية وهو م�شروع بحثي م�ستقل تابع للمعهد العايل للدرا�سات
الدولية والتنموية .وقد مت تطوير هذا امل�شروع بالتعاون مع احلكومة الكندية وبعثة الأمم املتحدة يف
ال�سودان وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي بالإ�ضافة �إلى �شركاء من املنظمات غري احلكومية .ويقوم هذا
امل�شروع من خالل �إ�صدار �أبحاث مو�ضوعية و�آنية وتوزيعها بدعم مبادرات احلد من العنف ،وي�شمل
برامج نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج واخلطط التحفيزية جلمع الأ�سلحة املدنية و�إ�صالح القطاع
الأمني والتدخالت املوجهة لل�سيطرة على الت�سلح يف جميع �أنحاء ال�سودان .ويقدم م�شروع التقييم
الأ�سا�سي للأمن الب�شري �أي�ض ًا �إر�شادات بخ�صو�ص ال�سيا�سات املتبعة ملواجهة حالة انعدام الأمن.
�صممت �أوراق عمل م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري لتقدم حتليالت معمقة حول الق�ضايا املتعلقة
بالأمن يف ال�سودان وعلى طول �شريطه احلدودي .كما ي�صدر امل�شروع تقارير موجزة �أق�صر تلقي ال�ضوء
على معلومات �أ�سا�سية ب�صورة دورية .وتتوافر كلتا ال�سل�سلتني باللغتني الإنكليزية والعربية على املوقع
الإلكرتوينwww.smallarmssurveysudan.org :
يتلقى م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان دعما ماليا مبا�شرا من
وزارة اخلارجية الأمريكية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الدمنركية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الرنويجية،
وكذلك املعهد الأمريكي لل�سالم .وقد ح�صل امل�شروع على الدعم يف ال�سابق �أي�ضا من �صندوق ال�سالم
والأمن العامليني التابع لإدارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
الهولندية والتجمع املعني مبنع ن�شوب ال�صراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة ،ف�ضال عن
املجموعة الدمنركية لإزالة الألغام واملعهد الدميقراطي الوطني .كما يح�صل م�شروع م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية على دعم �إ�ضايف من �سوي�سرا ،ذلك الدعم الذي لواله ملا كان بالإمكان تنفيذ م�شروع التقييم
الأ�سا�سي للأمن الب�شري ب�صورة فعالة .وللمزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بـ:
يوديت ليما ،من�سقة م�شروع التقييم الأ�سا�سي للأمن الب�شري
Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E , 1202 Geneva, Switzerland
الربيد الإلكرتوينyodit.lemma@smallarmssurvey.org :
املوقع على الإنرتنتhttp://www.smallarmssurveysudan.org :
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إصدارات مشروع التقييم األساسي لألمن البشري
( )HSBAالتابع لمشروع مسح األسلحة الصغيرة
التقارير الموجزة
العدد � ،1سبتمرب � /أيلول 2006

تهديدات م�ستمرة :ا�ضطراب الأمن الب�شري يف والية البحريات ،جنوب ال�سودان ،منذ توقيع اتفاق
ال�سالم ال�شامل
العدد � ،2أكتوبر  /ت�شرين الأول 2006

املجموعات امل�سلحة يف ال�سودان :قوات الدفاع عن جنوب ال�سودان يف �أعقاب �إعالن جوبا

العدد ( 3الإ�صدار الثاين) ،فرباير � /شباط 2007

درا�سة حتليلية لنزع �سالح املدنيني بوالية جونقلي :التجارب والتداعيات الأخرية
العدد  ،4دي�سمرب  /كانون الأول 2006

ال حوار وال تعهدات� :أخطار الآجال الأخرية املمنوحة للدبلوما�سية بالن�سبة �إلى دارفور

العدد  ،5يناير  /كانون الثاين 2007

ات�ساع دائرة احلرب حول ال�سودان :انت�شار املجموعات امل�سلحة يف جمهورية �أفريقيا الو�سطى

العدد � ،6أبريل  /ني�سان 2007

ع�سكرة ال�سودان :مراجعة �أولية لتدفق الأ�سلحة وحيازتها
العدد  ،7يوليو  /متوز 2007

الأ�سلحة والنفط ودارفور :تطور العالقات بني ال�صني وال�سودان
العدد � ،8سبتمرب � /أيلول 2007

اال�ستجابة للحروب الرعوية :ا�ستعرا�ض م�ساعي احلد من العنف يف ال�سودان و�أوغندا وكينيا

العدد  ،9فرباير � /شباط 2008

تداعيات ال�صدى :عدم ا�ستقرار ت�شاد ونزاع دارفور
العدد  ،10مار�س � /آذار 2008

ال "م�شرتكة" وال "مدجمة" :الوحدات امل�شرتكة املدجمة وم�ستقبل اتفاق ال�سالم ال�شامل

العدد  ،11مايو � /أيار 2008

حلفاء ومن�شقون� :آخر م�ستجدات �إدماج املجموعات امل�سلحة و�أن�شطة القوى العاملة بالوكالة
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العدد � ،12أغ�سط�س � /آب 2008

االجنراف �إلى احلرب :انعدام الأمن والع�سكرة يف جبال النوبة
العدد � ،13سبتمرب � /أيلول 2008

ال منزلة� ،آفاق قليلة :كيف خذل ال�سالم املقاتالت والن�ساء املرتبطات بالقوات واملجموعات املقاتلة
اجلنوب �سودانيات
العدد  ،14مايو � /أيار 2009

ت�ضارب الأولويات :حتديات حكومة جنوب ال�سودان الأمنية واال�ستجابات الأخرية
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العر�ض والطلب :تدفق الأ�سلحة وحيازتها يف ال�سودان
العدد � ،16أبريل  /ني�سان 2010

الأعرا�ض والأ�سباب :انعدام الأمن و�شيوع �ضعف التنمية يف والية �شرق اال�ستوائية
العدد  ،17مايو � /أيار 2011

الإخفاقات والفر�ص� :إعادة النظر يف نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج يف جنوب ال�سودان
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االقتتال على الغنائم :حركات التمرد امل�سلحة يف منطقة �أعايل النيل الكربى
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جاري وعدوي :العنف القبلي يف جونقلي
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حدود باال�سم فقط :جتارة الأ�سلحة واملجموعات امل�سلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميقراطية
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العدد  ،13يونيو  /حزيران 2008

خملفات العنف :انعدام الأمن يف واليتي اال�ستوائية الو�سطى و�شرق اال�ستوائية ال�سودانيتني ،بقلم ماركيه
�شومريو�س
العدد  ،14يوليو  /متوز 2008

قيا�س اخلوف وانعدام الأمن :منظورات يف العنف امل�سلح يف �شرق اال�ستوائية وتوركانا ال�شمالية ،بقلم كلري
مك ايفوي وريان موري
العدد � ،15سبتمرب � /أيلول 2008

�صراع و�أ�سلحة وع�سكرة :ديناميات خميمات امل�شردين داخليا يف دارفور،
بقلم كليا كاهن
العدد  ،16يناير  /كانون الثاين 2009

طلقات يف الظالم :حملة نزع �سالح املدنيني يف جنوب ال�سودان لعام  ،2008بقلم �آدم �أوبراين

العدد  ،17يونيو  /حزيران 2009

ما بعد "اجلنجويد" :فهم ميلي�شيات دارفور ،بقلم جويل فلينت
العدد � ،18سبتمرب � /أيلول 2009

االلتفاف حول القانون :تدفق الأ�سلحة �إلى ال�سودان يف مرحلة ما بعد اتفاق ال�سالم ال�شامل ،بقلم مايك
لوي�س
العدد  ،19يناير  /كانون الثاين 2010

اخلطابة والواقع :ف�شل حل ال�صراع يف دارفور ،بقلم جويل فلينت
العدد � ،20أبريل  /ني�سان 2010

م�ستقبل غام�ض :النزاع امل�سلح يف جنوب ال�سودان،
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توقعات غري واقعية :التحديات احلالية لإعادة �إدماج جنوب ال�سودان ،بقلم جويل برثفيلد
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احلرب الأخرى :ال�صراع العربي الداخلي يف دارفور ،بقلم جويل فلينت
العدد  ،23نوفمرب  /ت�شرين الثاين 2010

احلاجة �إلى املراجعة :مراحل حتول اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�سودان ( )SPLAمن  2006حتى  2010وما
بعد ذلك ،بقلم ريت�شارد راندز
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نزع ال�سالح والت�سريح و�إعادة الإدماج ( )DDRيف ال�سودان� :إجنازات متوا�ضعة بعد فوات الأوان؟ ،بقلم
راين نيكولز
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نبذ املتمردين :الأبعاد املحلية والإقليمية للتقارب بني ت�شاد وال�سودان ،بقلم جريوم توبيانا

العدد  ،26يونيو  /حزيران 2011

خلق الوقائع على الأر�ض :ديناميات ال�صراع يف �أبيي ،بقلم جو�شوا كريز
العدد  ،27يونيو  /حزيران 2012

مهمة قيد الإجناز :تطوير قوات الأمن يف جنوب ال�سودان حتى فرباير � /شباط  ،2012بقلم جون �أ.
�سنودن
العدد  ،28يوليو  /متوز 2012

دارفور املن�سية� :أ�ساليب قدمية والعبون جدد،
بقلم كالوديو غراميتزي وجريوم توبيانا
العدد � ،29أبريل  /ني�سان 2013

حرب جديدة و�أعداء قدامى� :آليات ال�صراع يف جنوب كردفان،
بقلم كالوديو غراميتزي وجريوم توبيانا
العدد  ،30يوليو  /متوز 2013

اخلطوط الفا�صلة :الرعي وال�صراع على طول احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان،
بقلم جو�شوا كريز

العدد  ،31دي�سمرب  /كانون الأول 2013

الطريق امل�سدود :ال�صراع يف والية النيل الأزرق ،بقلم كالوديو غراميتزي
العدد� ،32أكتوبر  /ت�شرين الأول 2014

اقتفاء الأثر :تعقب الأ�سلحة والذخائر يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
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