
جبهتان، وحرب واحدة:
نشوء الصراع في المنطقتين
2015 -2014

بقلم بينيديتا دي أليسي

38



 2     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 38

حقوق الت�أليف والن�شر

ُن�ِشر هذا التقرير يف �شوي�شرا من قبل م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية

© م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، معهد الدرا�شات العليا للدرا�شات الدولية والتنموية، جنيف 2015

ُن�ِشر للمرة الأولى يف اآب/اأغ�شط�س2015
الرتجمة بالعربية اآب/اأغ�شط�س 2016

 
او تخزينه يف نظام  املن�شور  اأي جزء من هذا  اإ�شتن�شاخ  اأو  باقتبا�س  جميع احلقوق حمفوظة. ول ي�شمح 
املوافقة اخلطية  و�شيلة دون احل�شول على  وباأي  الأ�شكال  �شكل من  اأي  نقله يف  اأو  املعلومات،  اإ�شرتجاع 
امل�شبقة من م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، اأو وفقًا ملا يجيزه القانون  ذي ال�شلة ب�شكل معلن، اأو مبوجب 
ا�ستف�سارات  اأية  اإر�سال  البيانية. وينبغي  الر�سوم  با�ستن�ساخ  املتفق عليها مع املنظمة املخت�سة  ال�سروط 
ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  املطبوعات،  مدير  اإلى  اأعله،  ورد  ما  نطاق  خارج  بال�شتن�شاخ  تتعلق 

وذلك اإلى العنوان التايل:  

م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية 
املعهد العايل للدرا�شات الدولية والإمنائية

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

Emile LeBrun حمرر ال�شل�شلة: اإميلي ليربون
Alex Potter (alex.potter@mweb.co.za) حمرر الن�شخة األك�س بوتر

(watheqz@gmail.com) واتق زيدان :Myriad Pro وخط Axt Manal ت�شميم بخط
(www.mapgrafix.com) التدقيق: جوليان لف

مت الطبع يف  nbmedia يف جنيف، �شوي�شرا

 ISBN
978-2-940548-31-6



دي األي�شي جبهتان، وحرب واحدة     3

املحتوي�ت

اخلرائط  ...................................................................................................

املخت�شرات  ...............................................................................................

اأوًل: املقدمة والنتائج الرئي�شية  .........................................................................

ثانيًا: النزاع ................................................................................................

خلفية: ال�شيا�شة واحلرب يف املنطقتني

هجوم احلكومة الثالث يف مو�شم اجلفاف

ثالثًا: الكيانات امل�شلحة الفاعلة .........................................................................

القوات احلكومية

احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال واجلبهة الثورية ال�شودانية

رابعًا: القوى املحركة احلالية ............................................................................

جنوب كردفان

النيل الأزرق

خام�شًا: التاأثريات الإن�شانية لنتهاكات حقوق الإن�شان ...............................................

النازحون يف املنطقتني واللجئون يف جنوب ال�شودان واإثيوبيا

مع�شلة املجتمع الدويل

الق�شف اجلوي الع�شوائي وامل�شتهدف على املدنيني

العتقالت التع�شفية والغت�شاب كتكتيكات حكومية

جتنيد الأطفال من قبل احلكومة واجلبهة الثورية ال�شودانية

�شاد�شًا: النزاعات يف املنطقتني وعلى احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان ........................

املنطقتان والأزمات املتعددة بني ال�شودان وجنوب ال�شودان

التاأثريات الإن�شانية: اللجئون حتت مرمى النريان

5

6

7

12

12

17

22

22

30

36

36

41

44

44

46

49

51

53

56

56

61



 4     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 38

�شابعًا: احلل ال�شيا�شي ....................................................................................

املفاو�شات بني حكومة ال�شودان واجلبهة الثورية ال�شودانية

الآثار املرتتبة على "نداء ال�شودان"

ثامنًا: اخلل�شة ...........................................................................................

احلوا�شي ...................................................................................................

املراجع .....................................................................................................

نبذة عن كاتبة التقرير ...................................................................................

�شكر وتقدير ...............................................................................................

64

64

66

72

74

87

92

93



دي األي�شي جبهتان، وحرب واحدة     5

اخلرائط

جنوب كردفاناخلريطة 1
النيل الأزرقاخلريطة 2



 6     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 38

املخت�شرات والأ�شم�ء املخت�شرة

APSناقلة جند م�شفحة
AUHIP فريق الحتاد الإفريقي رفيع امل�شتوى املعني بالتنفيذ
AUPSC جمل�س ال�شلم والأمن التابع للحتاد الإفريقي

CPAاتفاقية ال�شلم ال�شامل
DUPاحلزب الحتادي الدميقراطي
GoSحكومة ال�شودان

GRSSحكومة جمهورية جنوب ال�شودان
IDP النازح

INGO موؤ�ش�شة دولّية غري حكومية
JEMحركة العدل وامل�شاواة
JIUالوحدة امل�شرتكة املدجمة

MDFقوات الدفاع مابان
NCPحزب املوؤمتر الوطني
NISSجهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�شوداين

NRRDOمنظمة النوبة للإغاثة واإعادة التاأهيل والتنمية
PDFقوات الدفاع ال�شعبي
RSFقوات الدعم ال�شريع
SAFالقوات امل�شلحة ال�شودانّية
SDGاجلنيه ال�شوداين
SDPاجلنيه ال�شوداين القدمي

SLA-AWحركة حترير ال�شودان- عبد الواحد
SLA-MMحركة حترير ال�شودان – مني مناوي
SPLM/A احلركة/ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان

SPLM/A-IO)احلركة/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة
SPLM/A-Nاحلركة/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال

SRFاجلبهة الثورية ال�شودانية
SRRAوكالة الإغاثة واإعادة التاأهيل يف ال�شودان

UNHCRاملفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني
USDالدولر الأمريكي



دي األي�شي جبهتان، وحرب واحدة     7

اأوًل: املقدمة والنت�ئج الرئي�شية

دخل النزاع بني حكومة ال�شودان واحلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف كردفان 
الع�شكرية  العمليات  النزاع با�شتمرارية وكثافة  ات�شم هذا  الرابع. وقد  والنيل الأزرق )املنطقتني( عامه 
والهجمات اجلوية. ومبا اأنه مل يحدث تغيري جوهري على خطوط املواجهة منذ نهاية ال�سنة الأولى من 
من  ال�شابعة  اجلولة  وانتهت  كبرية،  املتحاربني  الطرفني  بني  تف�شل  التي  امل�شافة  ظلت  فقد  ال�شراع، 
اأن  الأول/دي�شمرب 2014( دون  – كانون  الثاين/نوفمرب  ت�شرين  اأبابا )12  اأدي�س  بينهما يف  املحادثات  
�شد  يف  بالتنفيذ  املعني  امل�شتوى  رفيع  الإفريقي  الحتاد  فريق  ف�شل  حيث  جوهري،  تقدم  اأي  عن  ت�شفر 
الفجوة الآخذة يف الت�شاع بني هذين الطرفني. وتدفع العنا�شر الع�شكرية يف اجلبهة الثورية ال�شودانية 
للحتاد  التابع  والأمن  ال�شلم  جمل�س  اقرتحه  الذي  م�شارين"  ذات  واحدة  "عملية  نهج  تطبيق  باجتاه 
الإفريقي، حيث طالب باإجراء ترتيبات حملية، اأي وقف العمليات القتالية يف املنطقينت ويف دارفور واحلكم 
الذاتي ال�شيا�شي، ك�شرطني اأ�شا�شيني قبل اإجراء اأي حوار وطني. كما اأ�شّرت احلكومة على وقف اإطلق 
اإذ وقعت اجلبهة الثورية  اأي اتفاق �شيا�شي. ويف هذه الأثناء، ت�شكلت حتالفات جديدة  اإبرام   النار قبل 
الأول/دي�شمرب 2014  كانون  الثالث من  املدين يف  واملجتمع  التقليدية  ال�شيا�شية  الأحزاب  مع  ال�شودانية 
"نداء ال�شودان" الذي كرر "اإعلن باري�س" الذي مت توقيعه بني اجلبهة الثورية ال�شودانية وحزب الأمة 
ال�شودان على مقاطعة  اتفق املوقعون على نداء  ال�شودان، 2014(. وقد  اآب/اأغ�شط�س2014 )نداء  يف 8 
مما  برلني،  يف  �سباط/فرباير   27 يف  ذلك  كّرروا  كما  الوطني.  احلوار  ت�شبق  التي  الوطنية  النتخابات 
�شاهم يف خف�س من امل�شتوى العام للقبال على الت�شويت خلل الفرتة ما بني 13- 16 ني�شان/ابريل 
2015. وقد اعرت�س املوقعون على نداء ال�شودان على قرار حزب املوؤمتر الوطني يف عقد النتخابات باأي 
الوطني  احتمال احلوار  اأ�شبح  للحزب احلاكم. وهكذا  ال�شاحق  الفوز  كما طعنوا يف  الأحوال،  حال من 

م�شتبعدًا اأكرث من اأي وقت م�شى.
وبداأت"حملة ال�شيف احلا�شم" الثانية التي اأطلقتها احلكومة، بهدف الق�شاء على كل اأ�شكال التمرد، 
والق�شف  حمليًا  املجندة  امللي�شيات  احلملة  يف  وا�شُتخدمت   .2014 الأول/دي�شمرب  كانون  من  الأول  يف 
امتد  ثم  الثاين/يناير 2015،  كانون  القتال حتى منت�شف  وا�شتمر  للمدنيني يف جنوب كردفان.  اجلوي 
اإلى النيل الأزرق يف �سهر �سباط/فرباير. وادعى اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان– �شمال  باأنه ا�شتولى 
على كميات كبرية من الأ�شلحة واأن الكثري من الن�شقاقات قد حدثت يف اجلانب احلكومي. وبعد اأ�شهر 
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قليلة من الهدوء الن�شبي، بداأت مرحلة ثانية من الهجمات احلكومية، وذلك عقب النتخابات العامة التي 
جرت يف �سهر ني�سان/ابريل. ومع ذلك مل يحدث تغيري كبري على خط املواجهة، ومل تتوقف خالل مو�سم 
الأمطار وطوال الفرتة التي يغطيها التقريرعمليات حرب الع�شابات التي ي�شنها اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
الأزرق،  النيل  منطقة  يف  الإنق�شنا  وجبال  قي�شان  يف  ال�شودانية  للحكومة  مواقع  �شد  ال�شودان– �شمال 
وو�شلت احلرب اإلى م�شارف الدمازين، عا�شمة الولية. و�شاهمت ال�شنوات الأريعة الأخرية من ال�شراع 
يف تدهور الو�شع الإن�شاين ونزوح ما ل يقل عن 600000 �شخ�س يف املنطقتني. كما ات�شم النزاع بوقوع 

انتهاكات موثقة حلقوق الإن�شان وللقانون الإن�شاين الدويل على نحو م�شتمر وعلى نطاق وا�شع.
ويف نهاية مو�شم اجلفاف ال�شابق، غادر اأع�شاء اجلبهة الثورية ال�شودانية الدارفوريون جنوب كردفان 
واجتهوا اإلى دارفور مع بع�س القوات لإعادة تنظيم اأنف�شهم يف منطقة راجا على احلدود بني جنوب ال�شودان 
وال�شودان )جنوب دارفور(. ومنذ �شهر كانون الأول/دي�شمرب 2013، ومع اندلع احلرب الأهلية يف جنوب 
اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف ولية  ال�شودان، ظل مقاتلو حركة العدل وامل�شاواة يقاتلون 
الوحدة يف جنوب ال�شودان، بينما متت اإ�شت�شافة قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( يف 
املنطقتني والتي �شنت منهما هجمات على جنوب ال�شودان. وقد اأدى وجود القوات الأجنبية الداعمة وانت�شار 
احلكومتني  �شيطرة  ملحدودية  بالإ�شافة  احلدودية،  املنطقة  امتداد  على  امل�شلحة  واملجموعات  امللي�شيات 
املعنيتني، اإلى احتدام خماطر املواجهة بني ال�شودان وجنوب ال�شودان حول املناطق احلدودية الغنية باملوارد 
الطبيعية، ومنها املنطقتني، وانخراط احللفاء الإقليميني يف ذلك، مما ي�سكل تهديدًا خطريًا على الالجئني 

ال�شودانيني يف وليتي الوحدة واأعايل النيل وكذلك على ال�شتقرار الإقليمي.
ويحّلل هذا التقرير ال�شنتني الأخريتني من ال�شراع يف املنطقتني، اإ�شتنادًا اإلى عمل ميداين جرى 
يف نهاية العام 2014 وبداية العام 20015، بالإ�شافة اإلى ات�شالت ومقابلت هامة اإ�شافية اأُجريت يف 
العام 2015. ويدر�س التقرير املحّركات الرئي�شية للنزاع خلل القتال الذي جرى يف مو�شم اجلفاف 
اأجل  من  ومواقفها،  الرئي�شية  امل�شلحة  الأطراف  ويبنّي   )2014 العام  واأوا�شط   -  2013 العام  )نهاية 
الأول/ كانون  يف  بداأ  الذي  اجلفاف  مو�شم  هجوم  يف  للنزاع  الرئي�شية  املحركات  على  ال�شوء  ت�شليط 
الإن�شاين  للعون  املدمر  تاأثريها  حيث  من  املنطقتني  يف  الأزمة  الورقة  ت�شتعر�س  كما   .2014 دي�شمرب 
الأو�شع يف  ال�شيا�شية  املحركة  القوى  �شياق  ال�شراَع يف  التقرير  وي�شع  املدنيني.  الإن�شان على  وحلقوق 
ال�شودان واملنطقة، وينظر اإلى الروابط بني ال�شراع والأزمة التي تتك�شف بني ال�شودان وجنوب ال�شودان 

التي جتري يف حميط املنطقتني.
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ومن بني النتائج الأ�شا�شية التي تو�شل اليها للتقرير ما يلي:
• اجلولة 	 تاأجيل  قبل  كردفان  جنوب  يف  ال�شودان  حلكومة  الرابع  اجلفاف"  مو�شم  "هجوم  بداأ 

مواقع  على  ال�شودان هجمات  قوات حكومة  �شنت  اأبابا، حيث  اأدي�س  املفاو�شات يف  من  الأخرية 
الأول/  كانون  من  الأول  وكادوقلي يف  برام  بلدتي  ال�شودان– �شمال يف  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س 
دي�شمرب2014، وا�شتمرت الهجمات حتى منت�شف �شهر كانون الثاين/يناير 2015. وزعم الثوار 
اأنهم حققوا انت�شارات هامة، وا�شتولوا على اأ�شلحة، كما زعموا باأن ان�شقاقات حدثت يف �شفوف 
حكومة ال�سودان. ولكن مل حتدث اأي تغريات هامة على خطوط املواجهة. وبداأت املرحلة الثانية 
على   2015 ني�شان/ابريل  يف  جرت  التي  ال�شودانية  النتخابات  عقب  احلكومية  الهجمات  من 

اجلبهات املوازية.  
• النيل الأزرق على مدار مو�سم الأمطار؛ وبدًءا من �سباط/	 ا�ستمرت عمليات حرب الع�سابات يف 

الدمازين،  مدينة  م�شارف  اإلى  وو�شلت  الإنق�شنا  جبال  يف  العمليات  هذه  تركزت   ،2015 فرباير 
ال�سعبي  اجلي�ش  انخرط   ،2015 وني�شان/ابريل  اآذار/مار�س  �شهري  ويف  الأزرق.  النيل  عا�شمة 
لتحرير ال�شودان – �شمال يف عمليات "كروفر" يف املناطق التي تقع حتت �شيطرة القوات احلكومية، 

وا�شتخدم الق�شف الطويل املدى كاأ�شلوب جديد من اأجل تعطيل النتخابات العامة.
• د كل من حكومة ال�شودان واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال اأعدادًا كبرية من ال�شباب 	 جنَّ

 – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قوات  وتتكون  املنطقتني.  يف  هذا  امل�شتمر  القتال  مو�شم  قبل 
�شمال من نحو 35000 مقاتل اأكرثهم من القبائل الأ�شلية. اأما قوات حكومة ال�شودان، فتتكون، على 
نحو متزايد، من ملي�شيات حملية جتّند مو�شميًا وتنّظم حتت قيادة جهاز الأمن واملخابرات الوطني 
ر جمموع عدد  ال�شوداين، حيث ُيتوقع اأن يقاتل عنا�شرها يف مناطقهم الأ�شلية بفاعلية اأكرث. وُيقدَّ
املجندين يف قوات احلكومة ال�شودانية ما بني 48000 – 63000، بينما مت تقلي�س ا�شتخدام القوات 
امل�شلحة ال�شودانية النظامية. ويف جنوب كردفان، مت جتنيد نحو 6000 – 10.000 نوباوي �شمن 

قوات الدعم ال�شريع.
• وانتقلت 	  ،2014 العام  خلل  كردفان  جنوب  الدارفوريني  ال�شودانية  الثورية  اجلبهة  اأع�شاء  غادر 

اأغلبية قواتهم اإلى دارفور واإلى املناطق احلدودية يف بحر الغزال بجنوب ال�شودان. وطلبت قيادة 
– �شمال من متمردي دارفور مغادرة املنطقة  احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
اإثر ورود تقارير بوقوع انتهاكات �شد املدنيني وجتنيد عنا�شر من النوبة ومن جنود اجلي�س ال�شعبي 
مل  القرار  هذا  ولكن  الأولى.  بالدرجة  وامل�ساواة  العدل  قبل حركة  من  – �سمال  ال�شودان  لتحرير 
نة للجبهة الثورية ال�شودانية. وعقب ان�شحاب  ُينِه التعاون ال�شيا�شي والع�شكري بني الف�شائل املكوِّ
كل ف�شيل  اأ�شبح   ،2015 �سباط/فرباير  راجا يف  – �سمال من  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س 

يقاتل يف منطقته اخلا�شة. 
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• يف 	 الوحدة  ولية  يف  وجودها  على  اأبقت  ولكنها  كردفان،  جنوب  وامل�شاواة  العدل  حركة  غادرت 
جنوب ال�شودان، وحاربت اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان �شد احلركة ال�شعبية لتحرير 
اأي�شًا، من قواعد خلفية يف املنطقتني، منذ اندلع  ال�شودان )يف املعار�شة( التي ظلت تن�شط هي 
النزاع الداخلي يف جنوب ال�شودان يف كانون الأول/دي�شمرب 2013، حيث ت�شن منها هجمات على 

جنوب ال�شودان.
• وا�شلت حكومة ال�شودان ق�شفها اجلوي الع�شوائي للمدنيني، مبا يف ذلك �شن هجمات على املزارع 	

العنقودية.  بالقنابل  الق�سف  اإلى  املدنية  املناطق  وتعر�ست  والعيادات؛  الغذية  تخزين  ومواقع 
وكانت وترية الق�شف خلل الفرتة ما بني كانون الأول/دي�شمرب 2014 و�سباط/فرباير 2015 اأعلى 
من املتو�شط، الأمر الذي اأدى اإلى تدهور الو�شع الإن�شاين لنحو 600000 نازح يعي�شون يف املناطق 
التي تخ�شع ل�شيطرة املتمردين. ونتيجة لنعدام الأمن، وما رافق ذلك من انخفا�س الإنتاج، توقعت 
اجلهات الفاعلة يف جمال العون الإن�شاين املحلي ت�شجيل م�شتويات عالية من انعدام الأمن الغذائي 

احلاد يف جزء من املناطق التي ي�شيطر عليها املتمردون بحلول �شهر اأيار/مايو 2015.
• هناك تقارير ت�سري اإلى حدوث انتهاكات، وا�سعة النطاق وموثقة، حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين 	

هذه  وت�شمل  لها.  املوالية  القوات  اأو  القوات احلكومية  بوا�شطة  ال�شاحقة  اأغلبيتها  ُترتكب  الدويل، 
يف  التع�شفية  والعتقالت  والفتيات،  للن�شاء  اجلماعي  والغت�شاآب  الأطفال،  جتنيد  النتهاكات 
املناطق التي ت�شيطر عليها احلكومة، بالإ�شافة اإلى اإ�شاءة معاملة قوات الأمن الإثيوبية وال�شودانية 

للجئني من النيل الأزرق يف اإثيوبيا )الذين يقارب عددهم 40000 لجئ(.
• الأحزاب 	 مع  ال�شرتاتيجية  التحالفات  وراء  الدافعة  القوة  هي  ال�شودانية  الثورية  اجلبهة  اأن  مبا 

ال�شيا�شي  بالتغيري  املطالبة  املدين،  واملجتمع  للحكومة  املعار�شة  التقليدية  ال�شودانية  ال�شيا�شية 
للدولة والوقف الفوري لأعمال للقتال يف املنطقتني ويف دارفور، فاإن �شعف التما�شك الهيكلي للجبهة 

الثورية ي�شعف من القدرة على حتقيق اأهدافها ال�شيا�شية.

ي�شتند هذا التقرير اإلى املقابلت املبا�شرة واملكثفة والنوعية التي اأُجريت يف ال�شودان وجنوب ال�شودان 
واإثيوبيا خلل العديد من البعثات امليدانية التي جرت يف �شهري ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/

دي�شمرب 2014، ويف �شهر كانون الثاين/يناير 2015، حيث زارت كاتبة التقرير املناطق التي ت�شيطر عليها 
احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف النيل الأزرق وجنوب كردفان، وح�شرت 
املفاو�شات حول املنطقتني يف اأدي�س اأبابا، واأجرت مقابلت يف جوبا، وقامت بزيارة خميمات اللجئني 
عن  وع�شكريني  �شيا�شيني  ممثلني  مع  اأُجريت  قد  احلوارات  وكانت  النيل.  واأعايل  الوحدة  وليتي  يف 
ال�شودان–  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  وم�شوؤولني يف احلركة  ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  حكومتي 
– مني مناوي ، واحلركة  �شمال، وممثلني �شيا�شيني عن حركة العدل وامل�شاواة وجي�س حترير ال�شودان 
املنطقتني،  يف  والنازحني  اللجئني  جمتمعات  من  واأع�شاء  املعار�شة(،  )يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
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الإن�شاين.  العون  جمال  يف  وحمليني  دوليني  وعاملني  ال�شودان،  جنوب  من  واآخرين  �شودانيني  وباحثني 
وتعك�س املعلومات الواردة يف التقرير اأي�شًا اجلوانب ال�شيا�شية والع�شكرية والإن�شانية للنزاع ح�شب تقارير 
الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية واملحلية، وباحثني وحمللني. ونظرًا للقيود التي تفر�شها 
احلكومة على ال�سفر، اقت�سرت البحوث امليدانية يف املنطقتني على الأرا�سي التي ت�سيطر عليها احلركة 
ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال. وقد ا�شتطاعت كاتبة التقرير الت�شاور مع اأ�شحاب 
ني�شان/ نهاية  املعلومات حتى  لها بتجميع  الذي �شمح  الأمر  ال�شودان،  الأخرى من  املناطق  امل�شلحة يف 

ابريل 2015. 
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ث�نيً�: النزاع

خلفية: ال�شي��شة واحلرب يف املنطقتني

يعترب النزاع يف جنوب كردفان والنيل الأزرق، اإلى حد كبري، مبثابة ا�شتمرار للحرب الأهلية الثانية )1983- 
والرثوة يف  ال�شلطة  ال�شودان �شد متركز  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  التي خا�شتها احلركة   )2005
اأيدي احلكومة ال�شودانية، ومن اأجل زيادة م�شتوى جتان�س جمتمع البلد، وهما الق�شيتان اللتان بقيتا اإلى 
حد كبري دون حل حتى اتفاقية ال�شلم ال�شامل التي مت توقيعها يف العام 2005 .1 فبحلول العام 1984، ان�شم 
ال�شكاُن الأ�شليون من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، ومثقفون �شماليون، ومهم�شون اآخرون اإلى الثورة 
 SPLM, 1983;( "شودان جديد�" اإلى  التي ولدت يف اجلنوب عام 1984 والتي هدفت اإلى حتويل البلد 
1998؛ راجع اأي�سًا De Alessi, 2013(. وقد ا�شتقطبت روؤية احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير 

ال�شودان �شبابًا حمليني وقادة متعلمني، مثل عبد العزيز احللو ويو�شف كوة يف جبال النوبة ومالك عقار يف 
النيل الأزرق، الذين كان لهم دور فعال يف جتنيد الآلف من املدنيني و�شمهم اإلى �شفوف احلركة ال�شعبية/
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، مما جعل هذه احلركة حركًة وطنية فعليًة ج�شرت الفجوة بني ال�شمال 

واجلنوب.2
منطقة  يف  وتنت�شر  النوبة  جبال  يف  تعي�س  قبيلة  ثمانني  نحو  على  ُيطلق  الذي  ال�شم  هو  "النوبا" 
يتعر�س    ،1956 العام  يف  الدولة  ا�شتقلل  ومنذ  ال�شودان.  من  الأو�شط  اجلزء  يف  الكربى  كردفان 
النوبة وقبائل ال�سكان الأ�سليني يف النيل الأزرق، كالإنق�سنا وُجمُجم واأدك )امل�سيحية( ل�سيا�سات قمعية 
تفر�شها عليهم احلكومة املركزية خ�شو�شا عمليات ال�شتيلء على الأرا�شي وال�شتغلل والتدهور البيئي 
والعمل الق�شري (Gramizzi and Tubiana; 2013, Gramizzi, 2013). وقد اأف�شت هذه ال�شيا�شات 
وابقتها دون متثيل يف  والتخلف  الفقر  ال�شودان، يف غاية  اأخرى يف  واأطراف  املنطقتان،  اأن ت�شري  اإلى  
املركز.3 وقد عا�س ال�شكان الأ�شليون املعتنقون للدين الإ�شلمي اأوامل�شيحي يف ت�شامح ديني وحمافظني 
على معتقداتهم التقليدية لقرون، اإلى اأن بداأت �شيا�شة حكومة ال�شادق املهدي، والتي تفاقمت بعد �شعود 
قوة النظام الإ�شلمي يف العام 1989، بتمكني الرعاة البدو امل�شلمني من الأرا�شي واملراكز مما اأغ�شب 
ال�شكان. فبعد قرون من التعاي�س ال�شلمي، ا�شتطاع القادة املحليون اإحتواء الرعاَة العرب  كامل�شريية يف 
غرب كردفان واحلوازمة يف اجلزء ال�شرقي وكذلك املجموعات من غرب اإفريقيا كالهو�شا والفلتة يف 
اأو رعاة الإبل(، ومنحوهم منا�شب يف  الأبقار، والأبالة  اأو رعاة  بالبقارة  اأي�شًا  النيل الأزرق )املعروفني 
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قوات الدفاع ال�شعبي حيث عملوا يف اإطار قوات �شبه نظامية.4 وبينما اأ�شبحت احلركة ال�شعبية/اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان عامًل حمفزًا ملطالب القبائل الإفريقية املكّونة من ال�شكان الأ�شليني والفئات 
املهم�شة يف املنطقتني اإن�شّم الكثري من ال�شكان املحليني للقادة املحليني وحتالفوا مع احلكومة. وبعد مرور 
نحو 20 عامًا من احلرب الأهلية والدعم الإن�شاين ال�شحيح الذي نالته املنطقة، �شارت جبال النوبة والنيل 
الأزرق مناطق خمّربة و �شبه خالية من ال�شكان: عاد نحو مليون ون�شف نازح اإلى جبال النوبة عندما مت 

توقيع اأول اتفاقية لوقف اإطلق النار يف العام 2002. 6
عت اتفاقية وفق اإطلق النار يف جبال النوبة يف 19 �سباط/فرباير 2002 يف بورغن�ستوك يف �سوي�سرا،  ُوقِّ
بعد تدخل ع�سو جمل�ش ال�سيوخ الأمريكي جون دانفورث الذي اأر�سله الرئي�ش الأمريكي جورج بو�ش يف حماولة 
ملعاجلة الأزمة الإن�شانية يف املنطقة. ومع اأن التفاقية كانت منا�شبة لغر�س اإنهاء النزاع، ل �شيما من خلل 
جلنة مراقبة م�شرتكة فعالة، اإل اأنها حالت اأي�شًا دون ربط امل�شاكل التي تواجهها املنطقة بحل قومي، مما 
�شاهم يف نهاية املطاف يف اأن ت�شري اتفاقية ال�شلم ال�شامل اتفاقية �شلم �شمالية- جنوبّية. وعلى الرغم من 
اأهمية م�شاركة �شكان املنطقتني ال�شرتاتيجيتني الواقعتني على احلدود بني ال�شمال واجلنوب يف التمرد الذي 
ال�شرتاتيجيتني  املنطقتني  اأن مطالب هاتني  اإل  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  قادته احلركة 
فبينما  ال�سامل.  ال�سالم  اتفاقية  مفاو�سات  خالل  ال�سحيح  النحو  على  ُتعالج  مل  احلدود  على  الواقعتني 
الأزرق  النيل  يف  املحّركة  والقت�شادية  والأمنية  ال�شيا�شية  الديناميات  حلل  بروتوكولني  التفاقية  ت�شمنت 
اأعطت  لقد  لل�شودان.7  قومي  حل  اإيجاد  يف  ال�شمالية  املناطق  احتياجات  اأق�شت  فاإنها  كردفان،  وجنوب 
التفاقية جنوب ال�شودان ومنطقة اأبيي املتنازع عليها احلق يف تقرير م�شريهما اإذا ما ف�شلت الأطراف يف 
جعل الوحدة اأمرًا جاذبًا بعد فرتة انتقالية مدتها 6 �شنوات، لكن كل ما اأعطته للمنطقتني هو حق امل�شورة 
ال�شعبية للتاأكد من قبول ال�شعب لتنفيذ التفاقية خلل الفرتة النتقالية. وقد اأثر بطء تنفيذ اتفاق ال�شلم 
ال�شامل، الذي نتج عن وفاة جون قرنق، قائد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان، يف تنفيذ العملية الت�شاورية، 
مما اأدى يف نهاية الأمر اإلى اأن يتحول تركيز احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان نحو ا�شتقلل اجلنوب بدًل 
اإلى  ال�شعبية  امل�شورة  بعمليات  دفع  الذي   الأمر   ،(De Alessi, 2013) قومي  اإيجاد حل  الرتكيز على  من 
نهاية املرحلة النتقالية واأدى اإلى ت�شاربها مع ا�شتقلل جنوب ال�شودان. وقد بقي قطاع ال�شمال من احلركة 
احلركة  من  الدعم  من  القليل  من  اإل  وحمرومًا  اجلنوب،  يف  رفاقه  عن  منعزًل  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان، ينا�شل من اأجل اإيجاد موقع له يف امل�شهد ال�شيا�شي ال�شوداين. ويف الوقت ذاته، 

ا�شتمر ال�شعب يف املنطقتني يف املعاناة من التهمي�س الجتماعي وال�شيا�شي و القت�شادي يف حقبة ال�شلم.8
ان�شحبت  ل�شعب املنطقتني. وعندما  بالن�شبة  اأداة هامة  اأ�شبحت النتخابات  ال�شيناريو،  يف ظل هذا 
للحركة  املحلية  الأمانة  قررت  ال�شمال،  يف  النتخابية  املناف�شة  من  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة 
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ويف  للحزب.  اجلنوبي  القطاع  من  �شرعيًا  جزءًا  بو�شفها  النتخابات  خو�س  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية 
ني�شان/ابريل 2010 فازت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف �شباق احلكم يف النيل الأزرق حيث اأ�شبح 
رئي�س احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال احلايل مالك عقار الوايل الوحيد يف 
اأخرى، ويف جنوب كردفان،  انتهت النتخابات  ال�شودان غري التابع حلزب املوؤمتر الوطني. ومن ناحية 
التي عقدتها احلكومة العام 2011، بعد عام واحد من اإعادة تعداد ال�شكان بفوز اأحمد هارون من حزب 
العزيز احللو، بعد مناف�شة  ال�شودان عبد  ال�شعبية لتحرير  الوايل يف احلركة  نائب  الوطني على  املوؤمتر 
اجلديدة،  احلكومة  وقاطعت  النتيجة  بهذه  لتحريرال�سودان  ال�سعبية  احلركة  تقبل  مل  قوية.9  �شيا�شية 
واأ�ش�شت معار�شة �شيا�شية جديدة خارج موؤ�ش�شات الدولة. واأ�شبح التوتر بني الوليتني اأكرث و�شوحًا، بل 
ال�شودانية واحلركة  امل�شلحة  القوات  الع�شكرية لكل من  للوحدات  الكبري  الع�شكري  الوجود  ب�شبب  تفاقم 
اتفاقية  املفو�سة مبوجب  املدجمة  امل�سرتكة  الوحدات  تكن جزًء من  والتي مل  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية 
العام  من  الأول  الن�شف  الع�شكري يف  الوجود  هذا  ازداد  وقد  النتقالية،  الفرتة  ال�شامل خلل  ال�شلم 

Gramizzi and Tubiana, 2013( 2011، �س 15-16،و Gramizzi, 2013، �س 19-18(.
ال�شعبية  احلركة  قوات  �شلح  نزع  يتم  باأن  ال�شودانية  احلكومة  طالبت  عندما  ذروتها  الأزمة  بلغت 
لتحرير ال�شودان بالكامل يف املنطقتني بحلول 1 حزيران/يونيو 2011، اأي قبل املوعد النهائي الذي حددته 
اتفاقية ال�شلم ال�شامل بكانون الثاين/يناير 2012، واأثناء �شري املفاو�شات التي كانت جتري بني ال�شودان 
وكانت  ال�شتفتاء.  املنطقتني عقب  العالقة يف  الأمنية  الرتتيبات  ال�شودان، مبا يف ذلك مو�شوع  وجنوب 
املظامل طويلة الأمد التي دفعت ال�سكان اإلى اللتحاق باحلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان يف حربها الأولى 
وبلغت درجة  ال�سودان،  با�ستقالل جنوب  تفاقمت  ال�سامل قد  ال�سالم  اتفاقية  تلبيها  التي مل  والتطلعات 
وقوات احلركة  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  بني  5 حزيران/يونيو  يوم  وقعت  التي  املناو�شات  بعد  الغليان 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف الوحدة امل�شرتكة املدجمة. وما لبث ال�شراع اأن ت�شاعد يف كل اأنحاء جنوب 
كردفان، حيث تقاتلت القوات التي ت�شكل الوحدة امل�شرتكة املدجمة يف برام والدلنج وهيبان وجولود وخور 
 Gramizzi and Tubiana,( دليب وتلودي وتروجي وان�شّم جزء كبري من ال�شكان اإلى اجلانب املعار�س

2013، �سICG, 2013 ،18 -15 ب، �س 17 – 19(.

"بالتفاق الإطاري"  الب�شري العرتاف  الرئي�س عمر  اإيجاد حل �شيا�شي عندما رف�س  انهارت حماولت 
الذي كان قد وقعه نائب رئي�س حزب املوؤمتر الوطني نافع علي نافع  ومالك عقار يف 28 حزيران/يونيو 2011.

يف الأول من اأيلول/�شبتمرب 2011، ات�شع نطاق احلرب لي�شل اإلى النيل الأزرق عندما جرت مهاجمة قائد 
املنَتخب،  الوايل  منزل  ر  وُدمِّ الدمازين،  يف  املدجمة  امل�شرتكة  الوحدة  يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س 
ودخلت القوات التي ت�شكل عنا�شر الوحدة امل�شرتكة  املدجمة يف عدة مواقع يف مواجهات م�شلحة، وُقتل كثريون 
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من ممثلي احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان واأفراد اأ�شرهم يف النيل الأزرق وجنوب كردفان، واعتقل الع�شرات 
منهم يف الدمازين، يف حني ان�شحب اآخرون لإعادة تنظيم اأنف�شهم يف معاقل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 
التاريخية يف اللريي القريبة من كاودا يف جنوب كردفان، والكرمك يف جنوب النيل الأزرق.10 وردًا على ذلك، 
فر�شت حكومة ال�شودان قوانني الطوارئ يف املنطقتني، ومنحت الولة اجلدد �شلطات ع�شكرية.11 واأدى القتال 
الذي وقع على امتداد الدولتني اإلى نزوح الكثريين من ديارهم بينما فّر العديد من اللجئني اإلى الدول املجاورة.

ال�شمالية  الكوادر  اأ�ش�شته  الذي  املعار�س،  �شمال،   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  حزب  كان  وقد 
حمظورًا   ،2012 �سباط/فرباير  يف  جوبا  يف  للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  يف  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبية  للحركة 
كحزب �شيا�شي، ولكن القيادة اأعادت تاأ�شي�س اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال، الذي اأعلن باأنه يقاتل 
من اأجل �شودان علماين وموحد ودميقراطي.12 وقد زودت املنطقتان احلزب اجلديد بالقيادة ومناطق النفوذ. 
و بحكم موقع مالك عقار، يف ت�شل�شل قيادة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان �شار، وهو النائب الثالث للحركة، 
يف  امل�شلحة  للقوات  عامًا  قائدًا  اأ�شبح  ثم  خلربته،  نظرًا  – �شمال  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  رئي�شًا 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �سمال بينما �سار عبد العزيز احللو، الذي كان حينذاك رئي�ش هيئة الأركان 
يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال، نائبًا ملالك عقار، يف حني اأ�شبح اأمني قطاع ال�شمال يف احلركة 

ال�شعبية لتحرير ال�شودان يا�شر عرمان الأمني العام اجلديد للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – �شمال.
ويف كلتا الوليتني، ت�شكلت يف ال�شنة الأولى اجلبهات الأمامية للقتال التي ما زالت قائمة اإلى اليوم، 
حيث ا�شتولى املتمردون يف جنوب كردفان على عدد كبريمن الأ�شلحة وح�ّشنوا من حالة ال�شعف الع�شكري 
من  الكثري  ق�شد(  )دون  اعرتف  وقد  احلكومية.13  القوات  مواجهة  يف  منها  يعانون  كانوا  التي  الأويل 
اأن  مقابلتهم،  الذين جرت  املنطقتني،  كلتا  – �شمال يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  امل�شوؤولني يف اجلي�س 
القوات امل�شلحة ال�شودانية كانت متثل املورد الرئي�شي ل�شلحهم يف بداية احلرب ولكن املتمردين يف النيل 
اأ�شلحة احلكومة )Gramizzi, 2013، �س 8(. ويف جنوب  اأقل جناحًا يف ال�شتيلء على  الأزرق كانوا 
كردفان، ظلت حكومة ال�شودان ت�شيطر على الأرا�شي املنخف�شة واملدن ال�شرتاتيجية الأ�شا�شية مثل دلمي 
والدلنج وكادوقلي وتلودي، يف حني يحكم اجلي�س ال�شعبي  لتحرير ال�شودان – �شمال �شيطرته على برام 
وهيبان واجلبال الرئي�شية. وقد �شاعد وجود الوحدة امل�شرتكة املدجمة يف كل اأنحاء الولية اجلي�َس ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان – �سمال يف الو�سول اإلى اأرا�ش مل ي�سيطر عليها اأبدًا خالل احلرب ال�سابقة مثل جبال 

كاو ونيارو ووارين اجلنوب - �شرقية، وجبال العبا�شية ور�شاد ال�شرقية وجبال الدلنج ولقاوة الغربية.14  
الثاين/نوفمرب  )ت�شرين  احلرب  من  الثاين  اجلفاف  مو�شم  خلل  كردفان  جنوب  يف  القتال  ت�شاعد 
2012- حزيران/يونيو/يونيو 2013(، حني كانت احلكومة ت�شن ق�شفًا جويًا ثقيًل، وكان اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان- �شمال منخرطًا يف مزيد من الهجمات )SRRA، 2013 ب(. وقد ف�شلت حماولت اجلي�س 
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ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال يف دخول مدن حاميات تاريخية ب�شبب انعدام الدعم املحلي وب�شبب ق�شفه 
اإدانة املجتمع الدويل )Gramizzi and Tubiana, 2012، �س 19-  للعا�شمة كادوقلي الذي جلب عليه 
اأو�شع على احلدود مع  اأرا�شي  اأجل ال�شيطرة على  20(. كما ف�شلت حماولته يف ال�شتيلء على تلودي من 
اأعايل النيل يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2012 واآذار/مار�س Gramizzi and Tubiana, 2012( 2013، �س 
17- 20(.15 ولكن اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال ا�ستطاع يف �سباط/فرباير 2012 اأن ي�شتولى على 
جوا وتروجي، املوقعني ال�شرتاتيجيني اللذين كانا للقوات امل�شلحة ال�شودانية واأحكم بذلك �شيطرته على ممر 

حيوي داخل جنوب ال�شودان وحّرر طرقًا حلركة الب�شائع والنا�س، والتي ما زالت مفتوحة اإلى اليوم.
ويف النيل الأزرق، ما لبث القتال الذي بداأ يف العا�شمة الدمازين اأن ت�شاعد يف كل اأنحاء الولية، وتبعته 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قوات  تكون  وقد   .2011 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  نهاية  حتى  مكثفة  جوية  هجمات 
 Gramizzi,( ال�شودان- �شمال قد فوجئت بهذه الهجمات، فاحتاجت عدة اأ�شابيع لكي تعيد تنظيم نف�شها
2013، �س 24(. وقد اأقر املقاتلون التابعون للقوات امل�شلحة ال�شودانية يف ثكنات الوحدة امل�شرتكة املدجمة 

بالهجمات  يبلغو  اأنهم مل  الأزرق،  النيل  ك�سجناء حرب يف  مقابلتهم  والذين جرت  ودنديرو،  الكرمك  يف 
املقبلة، لأن حكومة ال�شودان كانت حتتفظ ب�شرية هذه املعلومات ول تتيحها اإل لدائرة �شغرية من امل�شوؤولني 
ان�شحاب  بعد  الكرمك  على  احلكومة  ا�شتولت   ،2011 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  من  الثالث  ويف  املقربني.16 
تكتيكي من قبل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال من اأجل احلفاظ على ما له من ذخائر قليلة 
ومقاتلني. وقد كانت خ�شارة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان لعا�شمة املقاومة التاريخية يف النيل الأزرق 
متثل �سربة قوية من الناحيتني اللوج�ستية والنف�سية، مما اأدى اإلى حدوث ان�سقاقات كبرية. وقد دفعت هذه 
اخل�شارة، اإلى جانب اخل�شارات الأخرى يف منطقتي باو وقي�شان، اجلي�س ال�شعبي اإلى الن�شحاب يف اجلزء 
اجلنوب الغربي من الولية على طول احلدود مع جنوب ال�سودان. ول زالت دمي من�سور وملكان وماياك 
و�شركم واأولو، وهي البلدات الواقعة على خط املواجهة المامي، مناطق متنازعًا عليها حتى اليوم، وم�شرحًا 
لقتال �شديد. كما حلقت باجلي�س ال�شعبي لتحريرال�شودان – �شمال خ�شائر كبرية يف جبال الإنق�شنا ذات 
املوقع ال�شرتاتيجي بالن�شبة لكل الطرفني لقربها من العا�شمة وغناها باملوارد الطبيعية، كما اأنها اأر�س 
قبيلة النق�شنا، اأكرب قبيلة موالية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – �شمال، والتي نزح الآلف منها اإلى 

خميمات اللجئني يف جنوب ال�شودان )SRRA، 2013 ب، Gramizzi, 2013، �س 25127(.
ا�شتمرت قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال القليلة ترابط �شمال خط املواجهة المامي 
على  لل�شتيلء  حماولت  يف  والكرمك  وقي�شان  باو  حمليات  يف  الع�شابات  حرب  عمليات  يف  منخرطة 
معدات ومركبات وتخفيف �شغط قوات حكومة ال�شودان )Gramizzi, 2013، �س 19- 24(. وقد عرقلت 

عمليات حرب الع�شابات هذه اأي�شًا على احلكومَة اإمكانّية بيع وا�شتغلل املوارد الطبيعية.17
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هجوم احلكومة الث�لث يف مو�شم اجلف�ف 

اأعلنت حكومة ال�شودان يف 12 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013عن بدء هجومها الثالث يف مو�شم اجلفاف، 
وتبع ذلك ق�شف �شديد على مناطق ال�شكان املدنيني مما اأدى اإلى نزوح ما يقارب 80000 �شخ�س من 
 Radio Dabanga,( املناطق التي تقع حتت �شيطرة املتمردين خلل �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب فقط
SRRA ,2013، 2014 اأ(. وعلى الرغم من حدة القتال ونزوح ال�شكان، انتهى مو�شم اجلفاف الثالث دون 

حدوث اأي تغيري جوهري على الو�سع الع�سكري. ومع اأن حكومة ال�سودان قد زعمت اأنها ا�ستولت على %11 
من الأرا�شي التي تقع حتت �شيطرة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، فاإن بع�س ما ا�شتولت عليه 
الآخر هو  البع�س  اأن  ال�شودان– �شمال، كما  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س  التقليدية  املعاقل  يقع خارج نطاق 

اأرا�شي كانت قد خ�شرتها القوات احلكومية يف ال�شابق.18

جنوب كردف�ن

انتقال �شت  اأنباء عن  املتمردين، وردت  "هجوم حا�شم" ت�شنه �شد  اأول  ال�شودان عن  اإعلن حكومة  بعد 
ذلك  وتلى  برمبيطة(،  واأم  وخر�شانة  وكادوقلي  والدلنج  دلمي  )اإلى  كردفان  جنوب  اإلى  حكومية  قوافل 
ن�شوب قتال و�شن هجمات جوية عنيفة. وكانت العمليات احلربية الرئي�شية قد حدثت يف اجلزء ال�شرقي من 
كادوقلي، ويف حملية الربام ) اأنغولو وجاو وتروجي(، ويف حملية دلمي، ويف ر�شاد باجلبال ال�شرقية، مما 
اأدى اإلى ت�شريد ما يقارب 100000 �شخ�س ح�شب ما اأفاد به املتمردون )SRRA، 2014 اأ(. وزعم اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اأنه ا�شتولى خلل تلك ال�شتباكات على كميات كبرية من الأ�شلحة مبا يف 
ذلك مدافع اأوتوماتيكية م�شادة للطائرات وبنادق عدمية الرتداد وبنادق هجومية من طراز AK وقذائف 
اجلي�س  زعم  ال�شراع،  بدء  ومنذ  اجلنوبية(.  كورية  فيها منوذج  و�شاحنات )مبا  مركبات  وعدة  مدفعية 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال اأنه ا�شتولى على 16 دبابة بحالة جيدة يف جنوب كردفان )9 يف دلدكو 

و2 يف احلمرا و2 يف الإحيمر و3 يف جاو(، واأنه قد دمر املزيد.19
�شنت  حيث  الولية،  من  ال�شمايل  اجلزء  يف  القتال  تركز   ،2013 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  �شهر  ويف 
على  املدن  فيها  مبا  املناطق،  هذه  معظم  وتقع  ور�شاد.  العبا�شية  حمليتي  على  عنيفًا  ق�شفًا  احلكومة 
ال�شيطرة  حاليًا، حتت  كردفان،  �شمال  الأبي�س يف  مع  كادوقلي  يربط  الذي  ال�شرتاتيجي  الطريق  طول 
احلكومية، بينما يدافع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال عن اجلبال ول يحاول اأبدًا ال�شتيلء 
على املدن. ويف 13 ت�شرين الثاين/نوفمرب، �شنت القوات امل�شلحة ال�شودانية هجومًا على اأم �شك�شاكة يف 
اجلي�س  هاجم  الثاين/نوفمرب،  ت�شرين   21 ويف  وتريي.  هيغري  قريتي  اجلوية  الهجمات  ا�شتهدفت  حني 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �سمال القوات امل�سلحة ال�سودانية يف كالنغ )حملية ر�ساد(. ويف �سهري �سباط/
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فرباير واآذار/مار�س 2014، حاولت احلكومة عدة مرات ال�شتيلء على مناطق يف غربي حمليتي ر�شاد 
والعبا�شية. وت�شري التقارير اأنه مت نتيجة للقتال، ت�شريد ما يقارب 70000 �شخ�س يف منطقة دلمي، يف 

حني ُيعتقد اأن 20000 عربوا اإلى مناطق احلكومة يف اأبو كر�شول ور�شاد و�شم�شيكة.20
ويف 22 ت�شرين الثاين/نوفمرب، حتركت قافلتان من القوات امل�شلحة ال�شودانية اإلى داخل الدلنج حيث 
للحركة  الدلنج(، ووفقًا  الدلنج( وكانكريا )غرب  �شنتا هجمات على قرى كركو ومناديل ووايل )�شرق 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال، مت ت�شريد ما يقارب 3700 �شخ�س )SRRA، 2013 ب(. وعمومًا، ومنذ 
ر عدد ال�سكان يف اجلبال  العام  2011، مل يتغري خط املواجهة يف حمليات ال�سنوط والدلنج ولقاوة، وُيقدَّ
الغربية التي ي�شيطر عليها املتمردون بنحو 370000 ن�شمة ، يف حني ل تزال احلكومة حتكم �شيطرتها يف 
– �شمال يف املنطقة للمرة الأولى،  املناطق الريفية.21 وتتواجد قوات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان 

وهي حتتل الآن اأجزاًء من غرب كردفان بعد تق�شيم احلكومة لكردفان الكربى اإداريًا يف العام 2013. 22
وتركزت الهجمات احلكومية على اجلزء اجلنوبي من دلمي، حيث ا�شُتخدم يف تلك الهجمات الق�شف 
بالأ�شلحة الثقيلة. ويف �شهر ني�شان/ابريل 2014، دخلت القوات احلكومية اآبري، بف�شل الدعم احلا�شم 
الذي وجدته من قوات الدعم ال�شريع، اإذ فاجاأت امللي�شيا املتمردين، ح�شب قول اأحد قادة احلركة ال�شعبية 

لتحرير ال�شودان– �شمال يف املنطقة:

اإلى  امللي�شيات  انق�شمت  يقاتل يف دلمي عندما  ال�شودان– �شمال  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  كان 
جمموعتني، اإحداها تقاتلنا والأخرى تدخل من اخللف من �شافاري لنجد اأنف�شنا حم�شورين يف 

كما�شة بني الثنتني.23

ال�سودان– �شمال  لتحرير  ال�سعبي  اأخفق اجلي�ش  تلك �سربة قا�سمة؛ وعالوة على ذلك، فقد  كانت 
خلل العام 2013 مرارًا يف ال�شتيلء على جبل الدايرة وجبل ال�شيتا وكورتال يف حملية دلمي، ب�شبب 
افتقاره للدعم ال�شعبي يف تلك املناطق.24 ولكنه ا�ستطاع نتيجة للمعارك التي وقعت هناك، ال�ستيالء على 
ال�شودان– �شمال يف  لتحرير  ال�شعبي  القادة يف اجلي�س  املثال، ووفقًا لأحد  �شبيل  الأ�شلحة. فعلى  بع�س 
املنطقة، ا�شتولت قوات اجلي�س ال�شعبي، خلل معركة فويا التي جرت يف كانون الأول/دي�شمرب 2013، 
لل�شلطات  ووفقًا  �شاروخية.  قذيفة  و12   PKM طراز  من  ر�شا�شة  مدافع  و3  و�شاحنتني  مركبات   8 على 
املحلية، فقد تعر�س نحو 24100 �شخ�س للت�شريد خلل الفرتة ما بني ني�شان/ابريل ومتوز/يوليو 2014 
يف خط املواجهة يف اآبري و�شرفاي يف املناطق التي ي�شيطر عليها املتمردون، بينهم نازحون انتقلوا اإلى تلك 
املناطق من جمني�شيا وخور دليب بعد العام 2011، حيث جتمعوا باأعداد كبرية يف اأ�شفل اجلبال، بينما 

توّغل اآخرون يف �شمال كردفان.25
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جبيهة  اأبو  منطقة  دخول  حماولته  اأثناء  بالهزمية  �شمال  ال�شودان–  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  ُمني 
وبقيت  اأ�شري.26  ع�شرية  �شيما  ل  احلكومة،  مع  املتحالفني  احلوازمة  عرب  ي�شكنها  كان  التي  ال�شمالية 
حمليتا اأبو جبيهة وتلودي عمومًا حتت �شيطرة حكومة ال�شودان. ولكن، مع وجود اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان– �شمال يف منطقتي كاو نيارو )يف اأبو جبيهة( ووارين )يف تلودي( – امل�شماة اجلبال اجلنوبية- 
ال�شرقية – والتي يبلغ عدد �سكانها نحو 50000 ن�شمة فاإن هذه املناطق �شارت تعي�س يف عزلة متزايدة 
عن املناطق الأخرى التي ي�شيطر عليها اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال، لأن ال�شراع يف جنوب 
اأيار/مايو  النيل )SRRA، 2015، �شفحة 12(. ويف 14  اأعايل  واإلى  ال�شودان قطع طرق المدادات من 
الدارفورية يف اجلبهة  املجموعات  وبدعم من  – �شمال،  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  2014، دمر اجلي�س 
  T-55 الثورية ال�شودانية، قافلتني حكوميني كانتا تتجهان نحو املنطقة وا�شتولى على دبابة واحدة من طراز

بالإ�شافة اإلى 3 مركبات.
ركزت حكومة ال�شودان هجومها على حمليتي الربام وكادوقلي. وق�شفت القوات امل�شلحة ال�شودانية 
ج�شر الربام يف اأيلول/�شبتمرب 2013 من اأجل قطع الطريق املوؤدي اإلى كادوقلي. وما زال تدمري اجل�شر 
يوؤثر اإلى اليوم على حركة النا�س وو�شول امل�شاعدات الإن�شانية اإلى املنطقة.27 ويف 5 كانون الثاين/يناير 
قد  كانت  التي  ال�شرتاتيجية،  وتروجي  وجاو  اأنغولو  مواقع  ت�شتعيد  اأن  احلكومية  القوات  حاولت   ،2014
اإلى  اأنها ف�شلت يف قطع ممرات املتمردين ال�شرتاتيجية  املوؤدية  اإل   ،2012 خ�سرتها يف �سباط/فرباير 
جنوب ال�شودان. واأردت تقارير اأن قوات النوير وقوات اجلبهة الثورية ال�شودانية �شاركتا يف الهجمات.28  
ال�شعبي  اجلي�َس  قوات  ال�شريع  الدعم  وقوات  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  اأخرجت  اأيار/مايو 2014،  ويف 
لتحرير ال�شودان– �شمال من العتمور )على بعد 45 كلم �شرق كادوقلي( م�شتخدمة التكتيكات ذاتها التي 
اآبري مما �شّلط ال�شوء على �شعف التكتيكات القتالية التي لدى اجلي�س ال�شعبي لتحرير  ا�شُتخدمت يف 
ال�شودان– �شمال يف احلرب املتحركة يف الأرا�س املنخف�شة.29 ويف 27 اأيار/مايو، ُهزم اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان– �شمال يف دلدكو، خارج كادوقلي، وبقيت املدينة حتت �شيطرة القوات امل�شلحة ال�شودانية 
حتى كانون الأول/دي�شمرب 2014. ويف 8 حزيران/يونيو هاجم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال 
 ،SRRA( كل من العتمور وكادوقلي وق�سفهما بالأ�سلحة الثقيلة وزعم اأنه دمر ثالث دبابات يف املعركة
2014 ب، Radio Dabanga، 2014 ب(. كما �شن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال هجمات 

اأخرى يف نهاية �شهر حزيران/يونيو، وباءت تلك الهجمات بالف�شل.
عمومًا، احتفظ املتمردون ب�شيطرتهم على اجلزء املركزي من الولية يف حمليات الربام وهيبان واأم 
دورين، التي تقع جنوب حملية دلمي، وعلى اجلزء الغربي من كادوقلي )جيغيبا وكورونغو وكوفة وليما(.30 
وقد منحهم هذا اأرا�س اآمنة متتد من احلدود مع جنوب ال�شودان �شماًل وحتى ما يقرتب من احلدود مع 
�شمال كردفان، وبعا�شمة يف كاودا، ي�شكنها ما يقارب 800 األف ن�شمة، )SRRA، 2015، �س 12 – 14(. 
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وبقيت حملية هبيل التي ي�شكنها ب�شكل رئي�شي النوبة الغلفان واملق�شمة بني الأحزاب املنخرطة يف النزاع 
هادئة على العموم، ومع ذلك فقد مت ت�سريد قطاع كبري يبلغ 50000 �شخ�س من �شكان املنطقة من جراء 

هجمات كانت قد �شنتها احلكومة يف ال�شابق. 31

النيل الأزرق

لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  ا�شتبك   ،2014  -2013 يف  اجلفاف  مو�شم  يف  حدثت  التي  الهجمات  خلل 
من�سور  دمي  يف  المامية  املواجهة  خطوط  طول  على  رئي�سية  معارك  يف  واحلكومة  �سمال  ال�شودان– 
على  ال�شيطرة  يف  كبري  تبدل  دون  من  ولكن  والكرمك،  باو  حمليتي  يف  و�شركم  وروم  وملكان  والكرمك 
الدمازين. ويف حني  العا�شمة  القريبة من  الإنق�شنا  الأرا�شي. وتواجه الطرفان يف جبال قي�شان وجبال 
اجلي�س  بقي  والكرمك،  ودنديرو  والدمازين  باو  وهي:  الرئي�شية  احلاميات  مدن  على  احلكومة  ت�شيطر 
جبال  يف  تواجده  من  كّثف  ولكنه  الولية،  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  �شمال   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
الإنق�شنا وزاد من كثافة عمليات حرب الع�شابات يف قي�شان على مدار العام 2014. اأما منطقة حملية 
التابعة للجي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، وحامية البوط  الواقعة بني حاميات الفوج واليولو  باو 
التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية، فت�سهد حترك دوريات للجي�سني. وت�سكل هذه املنطقة، التي تتمّيز ب�سح 
مواردها املائية وف�شاءات اأر�شها املفتوحة، حتدّيًا خا�شًا ل تتي�ّشر فيه تكتيكات اجلي�س ال�شعبي لتحرير 

ال�شودان – �شمال.
ويف الأ�شبوع الثالث من كانون الثاين/يناير 2014، هاجمت قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– 
�شمال مواقع القوات امل�شلحة ال�شودانية يف دمي من�شور )خ�شارة دبابتني(، ولكن القوات امل�شلحة ال�شودانية 
�سّدت ذلك الهجوم؛ ثم تكّرر الهجوم مرة اأخرى يف �سباط/فرباير 2014. ويف اأوائل العام 2015، بقيت 
بع�شهما، يف منطقة  مقربة من  على  متمركزتني  كانتا  اللتني  القوتني  بني  مق�شمة  ال�شرتاتيجية  املدينة 
خور ح�شان اإذ تتمركز يف �شمال املنطقة )القوات امل�شلحة ال�شودانية( ويف جنوبها )قوات اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان– �شمال(، وكانت املنطقة تتعر�س لإطلق النار املتبادل بني الطرفني. وبقيت منطقة 
ال�شعبي  اجلي�س  ويتمركز  عليها.  متنازع  كمنطقة  الطرفني  �شيطرة  نطاق  خارج  الكرمك  وغرب  جنوب 
لتحرير ال�شودان– �سمال يف حميط مدرج هبوط الطائرات معيقًا بذلك قدرة القوات امل�سلحة ال�سودانية 
على الو�سول. ووفقًا لأحد قادة جبهة اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، فاإن هدف اجلي�ش هناك 
ل يق�شد به �شوى اإ�شعاف احلكومة، لأن "فوائد ال�شتيلء على املدينة اأقل من تكلفة الحتفاظ بها".32 

ويف 22 اآب/اأغ�شط�س2014، ا�شتولى املتمردون على داكان.
ويف 8 كانون الثاين/يناير، هاجمت القوات امل�شلحة ال�شودانية ملكان ب�شن ق�شف عنيف وهجمات جوية، 
الثاين/يناير.  كانون   17 املدينة يف  على  ال�شتيلء  ا�شتعاد  ال�شودان– �شمال  لتحرير  ال�شعبي  ولكن اجلي�س 
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ووفقًا للجي�س ال�شعبي فقد، اأُ�شِقطت 44 قذيفة على املنطقة خالل �سهري كانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير 
املعركة على  ا�شتولى خلل  اأنه  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  وزعم اجلي�س  اأ(.   2014 ،SRRA( 2014
18 �شاحنة و3 دبابات يف حالة جيدة ودبابة مدمرة واأنواع خمتلفة من الذخائر والقذائف وال�شواريخ. ووفقًا 
لأحد ال�سجناء لدى القوات امل�سلحة ال�سودانية والذي �سارك يف املعركة، فاإن نحو 500 مقاتل من قوات الدفاع 
ال�سعبي املنحدرين من قبائل الفالتة والهو�سا وال�سيالك كانوا منخرطني يف العملية، بينما غاب عنها مقاتلو 
قوات الدعم ال�شريع.33 و�شهدت �شركم اأي�شًا مواجهات عديدة، حيث �شدت القواُت امل�شلحة ال�شودانية قوات 
اجلي�َس ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال ولكنها ما لبثت اأن عادت وخ�شرت موقعها بعد فرتة وجيزة. وحتى 

مطلع 2015، ظلت املدينة مق�شمة. واأعيد نقل حامية القوات امل�شلحة ال�شودانية اإلى �شمال املدينة.
اأنه اأحرز ن�شرًا كبريًا  ويف 27 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2013، زعم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال 
يف جبال الإنق�سنا، فاأعاد تاأ�سي�ش قواته يف كيلو وككر وقوز تيليم وروميلي التي كان قد خ�سرها يف �سباط/فرباير 
2012، كما زعم اأنه �شيطر على قبانيت التي كان قد فقد يف اأيار/مايو 2012 ال�شيطرة عليها متامًا. واأ�شبح لدى 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال كتيبة واحدة )ما يقارب 1000 رجل( يف املنطقة، مما ُيعد خف�شًا كبريًا 
لقواته حيث كانت لديه ثالث كتائب يف العام 2011 (Gramizzi, 2013). وت�شيطر القوات امل�شلحة ال�شودانية 
على العا�سمة، وحملّية باو وعلى القرى الرئي�سية، مبا فيها مدن احلاميات الثالث التي ت�سل الدمازين بالكرمك، 
م�شروع  منطقة  – �شمال  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  دخل   ،2014 العام  ويف  وقبانيت،  وديران  بوك  اأي 
واأجرب  احلامية،  فيها  توجد  التي  البلدة  واأحرق  الدمازين(  غرب  جنوب  كم   30 بعد  على   ( الزراعي  اأغاديت 

�شركات التعدين على املغادرة.34 ووفقًا للتقارير، فّر نحو 1500 �شخ�شًا اإلى الدمازين من جراء القتال.35
نفذ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال عمليات يف كيلي واملناطق املحيطة بها، من فنزيغار 
دنديرو  بني  احلكومة  حتركات  بذلك  معيقًا  )�شماًل(،  �شيتيو  اأوفوت  اإلى  ال�شرقي(  اجلنوب  )يف 
امل�سلحة  للقوات  قوافل  ثالث  دمر  اأّنه  – �سمال  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  وزعم  والكرمك. 
ال�سودانية كانت تتحرك باجتاه اجلنوب يف حملية باو يف ت�سرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�سمرب 

SRRA( 2013، 2013 ب(.
واأخريًا، فاإن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال ي�شيطر على تلل اأمورة الواقعة �شمال �شرق 
النيل الأزرق، بكتيبة واحدة قواها  قي�شان،  كما ي�شيطر على جنوب غرب قي�شان و�شمالها حتى جمرى 
يرتواح بني )700 – 1000 رجاًل(، ومن هناك، ا�ستبك يف العديد من املناو�سات مع القوات احلكومية 
بالن�شبة  وتعترب ت�شاري�س منطقة قي�شان بجداولها وجبالها وغاباتها �شاحة مف�شلة  املحلية.  وامللي�شيات 
لتكتيكات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال. ويف 26 اآب/اأغ�شط�س زعم اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان– �شمال اأنه �شيطر على �شيمبا بعد قتال مكثف ت�شبب يف نزوح ما يقارب 5000 �شخ�س اإلى خميم 

�شرغويل الإثيوبي و7000 �شخ�س اإلى املناطق احلدودية )SRRA، 2013 ب(.
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ث�لثً�: الكي�ن�ت امل�شلحة الف�علة 

القوات احلكومية

التي  النظامية،  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  تقّل�س حجم وجود  املنطقتني  للنزاع يف  البارزة  امللمح  من 
تتمركز غالبًا حلماية مدن احلاميات الرئي�شية. وتف�شل احلكومة ب�شكل متزايد ا�شتخدام القوات �شبه 
الوطني  واملخابرات  الأمن  جهاز  ينظمها  التي  ال�شريع  الدعم  قوات  �شيما  ل  حمليًا،  املجّندة  النظامية 
الرئي�س  لرقابة  واخلا�شعة  "حميدتي"،  ب  اأي�شًا  واملعروف  دقلو،  حمدان  حممد  قيادة  حتت  ال�شوداين 
عت يف كانون الثاين/يناير 2015 ال�شرعية  الب�شري �شخ�شيًا. وقد اأ�شفت التعديلت الد�شتورية التي ُو�شِ
على ا�شتخدام تلك القوات. 36 وتو�شعت قوات الدعم ال�شريع من جمموعة اأولية �شغرية مكّونة من 5000 
– 6000 جمند مقاتل من قبيلة الرزيقات من الأبالة من �شمال دارفور، الذين ُح�ِشدوا يف دارفور، لتمتد 
اإلى كافة اأرجاء ال�شودان ولي�شل عدد مقاتليها يف مطلع العام 2015 اإلى 10000 – 15000 مقاتل.37 وكما 

قال علي ترايو من حركة جي�س حترير ال�شودان – مني مناوي:

ر�شمي  بهيكل  ولكن  "جنجويد"،  على  الر�شمي  للطابع  اإ�شفاءًا  ال�شريع  الدعم  قوات  متثل 
وبتعوي�شات وبدون مو�شى هلل، ولكنها كاجلنجويد ل ميكن اأن ت�شتدام.38

ُت�ستخدم قوات الدعم ال�سريع غالبًا يف جنوب كردفان؛ ومنذ العام 2015 اأ�شبحت ُت�شتخدم اأي�شًا يف النيل 
الأزرق. وقد لعبت قوات الدعم ال�شريع الدورالذي كانت تلعبه يف ال�شابق قوات الدفاع ال�شعبي يف الولية، 
لكن دون ت�شعيد لنربة اإ�شلمية. وتتكون قوات الدفاع ال�شعبي من عنا�شر من القبائل العربية الأ�شلية يف 
النيل  واإثيوبيا )الأثيوبيون متواجدون يف  ال�شودان  �شيما من جنوب  الأجانب، ل  املرتزقة  بع�س  املنطقة مع 
الأزرق فقط(، وُت�شتخدم ل�شن هجمات يف كل اأنحاء الولية، ولكنها ُت�شتخدم اليوم غالبًا لدعم قوات الدعم 
د امللي�شيات على اأ�شا�س مو�شمي ويف بع�س احلالت جُتند مبا�شرة قبل البدء يف عملية جديدة،  ال�شريع. وجُتنَّ
الأمر الذي يجعل من عملية حتديد عدد املقاتلني فيها  �شعب. ويف بع�س احلالت ُير�شل املجندون اجلدد 
اإلى مناطق حيث ُينقلون يف احلافلت كمدنيني ثم ُي�شّلُحون عندما ي�شلوا اإلى وجهاتهم.39 وب�شكل عام، فاإن 

الأ�شماء العديدة التي ُتطلق على امللي�شيات املوالية للحكومة تزيد من �شعوبة التحقق من الأعداد واملواقع.
وبالن�شبة اإلى احلكومة، فاإن ا�شتخدام القوات �شبه النظامّية )�شبه الع�شكرّية( ميّثل ا�شتجابة حلاجة 
وحتى  اجلميع،  جتند  اأن  عليك  احلدود،  حماية  ويف  عديدة  حروب  يف  منخرطا  تكون  "حينما  عملية: 
ابراهيم  الوطني،  املوؤمتر  رئي�س حزب  ونائب  املفاو�شني  قاله كبري  ما  والقوى الحتياطية"هذا  املدنيني 
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غندور.40 وقد ي�شري ا�شتخدام القوات �شبه النظامّية اإلى وجود �شعف يف اجلي�س النظامي ويف موؤ�ش�شات 
الدولة. وهذا ما ا�شتنتجه عبد العزيز احللو الذي يرى اأن النق�شامات الداخلية داخل احلزب احلاكم، 
اأ�شعفت  ل�شنوات،  امتدت  التي  والدولية  الإقليمية  والعزلة  الدولة،  تواجهها  التي  القت�شادية  وامل�شاكل 
النظام واأ�شعفت قدرته على ال�شيطرة على القوات امل�شلحة.41 ويتزامن تقلي�س ا�شتخدام القوات امل�شلحة 
ال�شوادنية يف القتال �شد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال واجلبهة الثورية ال�شودانية مع تدين 
الروح املعنوية داخل اجلي�ش وحدوث ان�سقاقات يف الثكنات الع�سكرية الرئي�سية )يف اخلرطوم وكو�ستي 
والأبي�س(، لأن اجلنود وجدوا اأن القوات �شبه النظامية حُتظى بامتيازات اأف�شل اإذ يح�شل اأفرادها على 
اأحد املرتزقة الفارين من قوات الدعم  اأعلى، كما يطلق لهم العنان لينهبوا ويعربدوا. وقد ادعى  اأجور 
ال�شريع يف منطقة ر�شاد باأن اأجره كان 1500 جنيه �شوداين )225 دولر اأمريكي( بينما يتقا�شى اجلندي 
يف القوات امل�سلحة ال�سودانية اأجرًا يبلغ 1000 جنيه �شوداين )170 دولر اأمريكي(. والواقع اأن امللي�شيات، 
اأن  للقيادة  ال�شلطة، بل ميكن  اإلى  ت�شعى  لأنها ل  للنظام  النظاميني، ل متثل تهديدًا  على عك�س اجلنود 

ت�شيطر عليها من خلل املال،42 واإن كان من ال�شعب �شراء ولئها واإلتزامها.

جنوب كردف�ن

ر اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال عدد القوات احلكومية الكلي يف جنوب كردفان يف العام  ُيقدَّ
2015 بانه يرتاوح بني 30000- 45000 مقاتل، اإل اأن من ال�شعب التحقق من دقة هذا العدد نظرًا ملرونة 
اأن عدد اجلنود النظاميني  ُيعتقد  هيكل القوات امل�شلحة ال�شودانية، وقلة املعلومات اخلا�شة بها. ولكن، 
للقوات امل�شلحة ال�شودانية يف جنوب كردفان يقل بنحو 15000 – 20000 جندي عّما كان عليه يف ال�شنوات 
ال�شابقة، واأن اأغلب هوؤلء اجلنود يتمركزون يف مدن احلاميات احلكومية التاريخية.43 وقد يرتاوح عدد 
قوات الدعم ال�شريع ما بني 6000 – 10000 مقاتل يف جنوب كردفان، يف حني اأن هناك ما بني 5000 
– 10000 مقاتل تابع لقوات الدفاع ال�شعبي وغريها من القوات اخلا�شة التي تعمل اأي�شًا يف املنطقة.44   
ال�شريع  الدعم  قوات  مقاتلي  من  مكّونة  النظامية  �شبه  القوات  كانت  الأخري،  القتال  مو�شم  وحتى 
الدارفوريني – رمبا كان هنالك نحو 10000 مقاتل يف جنوب كردفان يف العام 2014. 45 وقد �شاركت قوات 
الدعم ال�سريع يف العديد من املعارك يف كل اأرجاء الولية، كما كان لها دور اأ�سا�سي يف ال�ستيالء على اآبري 
)جنوب دلمي(، والعتمور )�شرق كادوقلي(، حيث ا�شتخدمت تكتيكات باغتت املتمردين. وكان على اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اأن يتكّيف، وقد تكّيف بالفعل على ما يبدو – لكن ما زالت م�شاألة الت�شاري�س 
متثل عامًل هامًا. ويف ني�شان/ابريل 2014، قاتلت قوات الدعم ال�شريع املتمردين يف اجلبال ال�شرقية، لكن 
دون اأن حترز جناحًا. ووفقًا للحركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحريرال�شودان– �شمال وخلرباء ع�شكريني 
القتال  النوبة ومل ينجحوا عمومًا يف  القتال يف جبال  الرزيقات مدربني تدريبًا جيدًا على  غربيني، مل يكن 
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�شد املتمردين. كما اإن "تكتيكاتهم" ) با�شتخدام مركبات الدفع الرباعي املزودة بالأ�شلحة اخلفيفة( تكون 
اأكرث فاعلية يف املناطق ال�شحراوية يف غرب ال�شودان. وهكذا، قررت اأغلبية قوات الدعم ال�شريع العودة اإلى 
دارفور يف كانون الثاين/يناير – �سباط/فرباير 2014، يف حني ُيعتقد اأن ب�شع مئات من عنا�شرها قد عادوا 

اإلى جنوب كردفان يف العام 2015، حيث متركزوا يف مناطق اأبو جبيهة وكادوقلي وتلودي. 
وتفيد تقارير اأن كل مقاتل يف قوات الدعم ال�شريع يح�شل على 10000 جنيه �شوداين )اأي ما يعادل 
1700 دولر اأمريكي( عن كل معركة ي�سارك فيها.46 كما ينهب مقاتلو قوات الدعم ال�شريع الغذاء واملمتلكات 
ويحرقون القرى يف نهاية املعارك، ولكن ل توجد تقارير تفيد بحدوث هجمات متعمدة �سد املدنيني خارج 

.)Kumar and Ismail, 2014 نطاق املواجهات الع�سكرية، كالتي كانت حتدث يف دارفور )راجع
بعد مغادرة مقاتلي قوات الدعم ال�شريع الدارفوريني، جندت حكومة ال�شودان مقاتلني، اأغلبهم من النوبة 
للقتال �شد املتمردين يف اأرا�شيهم الوعرة. وعمومًا، فمنذ العام 2014، كانت ا�شرتاتيجية احلكومة هي اأن 
واأن ت�شتخدم  ال�شودان  اأنحاء  واأن ت�شم جمندين من كل  ال�شريع  تتو�شع يف جتنيد مقاتلني يف قوات الدعم 
د ما  ُجنِّ اأف�شل".47  وقد  اأداءهم و�شلوكهم  "كي ي�شتطيعوا ان يكون  هوؤلء املجندين يف مناطقهم الأ�شلية، 
يقارب 6000 من النوبة يف املناطق احلكومية يف جنوب و�شمال كردفان واخلرطوم، وهو عدد اأقل مما كان قد 
مت جتنيده يف العام 2014، بالنظر اإلى اأنها املرة الأولى التي تر�شل فيها حكومة ال�شودان قوة من قوات الدعم 
ال�شريع اإلى النيل الأزرق.48 ووفقًا لل�شكان املحليني الذين متت مقابلتهم، فقد مت ا�شتقطاب النوبة ال�شباب 
للقتال، ومن بينهم قا�شرين من �شغار ال�شن، مقابل 300 – 400 جنيه �شوداين )51 – 68 دولر اأمريكي( 
ب املجّندون ال�شباب  يف ال�شهر، اأو 1000 جنيه �شوداين )170 دولر اأمريكي( بالن�شبة ملن لديه اخلربة.49 وُيدرَّ
ثم ُير�شلون اإلى مناطق خمتلفة يف النيل الأزرق على دفعات بدًء من اأيلول/�شبتمرب 2014. وتفيد التقارير باأن 
ب يف �شندي واخلرطوم ملدة ثلثة �شهور خلل ال�شيف ثم ُن�شروا يف الأبي�س  ما يقارب 4000 جمّند جديد ُدرِّ
وكادوقلي  دلمي  مناطق  يف  جمند   6000 –  5000 بني  ما  �شوهد  حني  يف   ،2014 اأيلول/�شبتمرب  �شهر  يف 
وخر�شانة يف اإطار التح�شري لهجوم مو�شم اجلفاف املمتد حتى �شهر ت�شرين الأول/اأكتوبر  2014. وقد و�شلت 
جمموعة اأخرى اإلى العتمور يف 11 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014. 50 ومل ُت�سلِّح امللي�سيات اإل بعد و�سولها اإلى 
وجهتها، ومل ُتعَط مركبات، الأمر الذي يدل، وفقًا لتحليل اأعّده اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان– �شمال، 
على عدم ثقة احلكومة. ويف الواقع، ُيعترب ولء املقاتلني النوبة اأمرًا م�شكوكًا فيه، كما اأنه وفقًا للعديد من 
التقارير ووفقًا مل�شادر خمتلفة، فقد فر عدد كبري من النوبة ل ميكن حتديده ، ذلك لأن الفارين يف معظم 
احلالت يبقون يف املناطق التابعة للحكومة اأو يذهبون اإلى اخلرطوم.51 واأفاد قادة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان– �شمال، جرت مقابلتهم، اأنهم ي�شعرون بثقة اأكرب عندما يقاتلون عنا�شر من النوبة اأكرث مما حني 

يقاتلون دارفوريني، ويلحظ خرباء غربيون اأن باإمكان النوبة اأن يكونوا مقاتلني مهرة وفعالني.
ينحدر اأغلب النوبة املجندين من الطبقات املهم�شة من املجتمع يف املناطق التابعة للحكومة – ذلك 
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كنتيجة لل�شيا�شات طويلة الأمد الرامية لإبقاء مناطق النوبة متخلفة وتفتقر اإلى الفر�س، الأمر الذي يدفع 
ال�سباب العاطلني عن العمل يف املناطق احل�سرية اإلى تف�سيل النخراط يف احلرب. وتنطبق ا�سرتاتيجية 
التجنيد على كل القبائل، ول �شيما القبائل الأكرب وتلك املوالية للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، 
مثل الأنقولو، والأتورو، والكواليب، ومورو )الع�شرية الأكرب يف املنطقة التي ي�شيطر عليها اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان – �شمال(، والترية، وكتل، وغلفان، ونيومبا، وتيما، وتيمن، وتولو�شياند. و"من خلل 
ت�شليح كل ع�شرية، متار�س احلكومة ا�شرتاتيجيتها طويلة الأمد، ا�شرتاتيجية فرق ت�شد" ح�شب ما اأفاد به 

اأحد م�شوؤويل احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال.52
بني  النق�سامات  من  الكثري  حدوث  اإلى  واأدت  الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  ال�سرتاتيجية  هذه  ا�ستمرت 
�سديد يف  ا�ستقطاب  املتحاربة. وهناك  الأطراف  اليوم منق�سمة يف موقفها من  النوبا: فكل ع�سرية  ال�سكان 
التجنيد وغالبًا ما يجري من خلل قادة تقليديني، يكون بع�شهم قادة �شيا�شيني بارزين يف اخلرطوم، والذين 
ُيجربوا اأحيانًا على توفري جنود اأو ُيتَّهمون باأنهم يدعمون اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال فُيعتقلون.53 
وتفيد التقارير باأن حكومة ال�شودان ت�شتخدم ما يو�شف ب"اأمن القبائل"، اأي تعيني اأفراد اأمن من كل ع�شرية 
مهمتهم جتنيد اأفراد من كل القبائل.54 ووفقًا للعديد ممن جرت مقابلت معهم من اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان – �شمال، فاإن دانييل كودي، الرئي�س ال�شابق للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان بالولية ونائب الوايل 
ال�شابق)2005 – 2008( ُيعترب عن�شرًا اأ�شا�شيا يف ت�شهيل عملية جتنيد النوبة يف اخلرطوم. وقد اأقر كودي، 

عند مقابلته، اأن احلكومة جتند النوبة ال�شباب، ول �شيما يف اخلرطوم، اإل اأنه نفى تدخله يف ذلك.55
وعلى الرغم من تناق�س قوة قوات الدفاع ال�شعبي مع مرور الوقت، اإل اأنها ما زالت متثل قوة هامة 
العرب املحليني، واحلوازمة،  ل من  الُرحَّ البدو  اأغلبهم من  – 10000 مقاتل،  يرتاوح عددها بني 5000 
من  الأكرب  العدد  الُرّحل(  اأفريقيا  غرب  )بدو  الفلتة  ميثل  وبينما  اأقل(.  )باأعداد  والنوبة  وامل�شريية، 
قوات الدفاع ال�شعبي يف الولية، فاإنهم يعملون يف جنوب كردفان كملي�شيات م�شتقلة.56 وُت�شتخدم قوات 
الدفاع ال�شعبي يف جنوب كردفان يف اأكرث املناطق احلكومية اأهميًة: اأبو جبيهة، ودلمي، والدلنج، ور�شاد، 
وتلودي. وقد ا�شُتخدم مقاتلو قوات الدفاع ال�شعبي خلل هجوم مو�شم اجلفاف الأخري يف دعم تكتيكات 

قوات الدعم ال�شريع يف "الكر والفر".57
ولية غرب  اإلغاء  ال�شامل، مبا يف ذلك  ال�شلم  اتفاقية  الناجتة عن  القليلة  ال�شلم  ملكا�شب  ونتيجة 
اإلى الجنذاب نحو  النتقالية للتفاقية،  الفرتة  امل�شريية، خلل  اأغلب  كردفان وفقدان مواردها، اجته 
دعوة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان املنا�شرة للمهم�شني. وقد ُتركت القبيلة اأي�شًا دون اأي تعوي�شات 
عن التدهور البيئي الذي حلق باملنطقة نتيجة ا�شتخراج النفط فيها وما يرافق ذلك من م�شاكل، ول �شيما 
يف مناطق بليلة، والفولة، وهجليج، واملجلد، و�شيتني.58 ويحافظ كثريين من امل�شريية، حتى غري امللتحقني 

باجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، على موقف حمايد جتاه ال�شراع.59
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وقد رف�س اأكرث امل�شريية القتال يف مناطقهم، ل �شيما يف حميط لقاوة )التي كانت م�شتقرة ن�شبيًا يف 
ال�شنوات الأخرية(، فاأُر�ِشلوا اإلى جبهات اأخرى، حيث فر كثريون منهم، مبا يف ذلك جنوب ال�شودان بينما 
ان�سم اآخرون اإلى حركة العدل وامل�ساواة. ومل ينجح الإعالن عن ا�ستعادة ولية غرب كردفان يف متوز/

يوليو 2013، يف ا�شرت�شاء امل�شريية بل اعتربوه جزًء من تكتيكات احلكومة با�شتخدام اأ�شلوب "فرق ت�شد" 
لإثارة النعرات العرقية املحلية )Radio Tamajuz, 2013 اأ، 2013، ب، Reliefweb, 2014(.60 وكما 
قال اأحد قادة امل�شريية املوالني للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال، "لقد زّودونا بال�شلح وها نحن 
اليوم يقتل بع�شنا البع�س".61 و�شوهد م�شريية يقاتلون اأي�شًا يف جنوب ال�شودان اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي 

لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( )UNSC, 2014، �س 6(.
احلوازمة هم رعاة ما�شية رحل يعي�شون يف �شمال �شرق حمافظات اأبو جبيهة ودلمي وهبيل ور�شاد 
التعاون  من  تاريخيًا  احلوازمة  ا�شتفاد  وقد  للمرعي.62  طلبًا  وغربًا  �شرقًا  ويتنقلون  ال�شرقي،  والريف 
التجاري والرعوي مع النوبا، ولكنهم حتالفوا مع اخلرطوم خلل احلرب ال�شابقة �شد احلركة ال�شعبية/

عك�س  وعلى  املدنيني.63  �شد  انتهاكات  ارتكبوا  اأنهم  تقارير  واأوردت  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س 
املتمردين  ال�شلح �شد  النتقالية، وحملوا  الفرتة  بقي احلوازمة قريبني من اخلرطوم خلل  امل�شريية، 
اجلزء  يف  هجرتهم  م�شارات  ال�شودان– �شمال  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  اإغلق  ب�شبب   ،2011 العام  يف 
اجلنوبي من دلمي. وعلى منوال احلال لدى امل�شريية، فاإن جتنيد احلوازمة يتبع ولءات زعمائهم، ويوؤثر 

ال�شا�شة ذوي النفوذ، مثل عمدة )زعيم( اأبو كر�شول، اأحمد تاور،على العلقات على امل�شتوى ال�شعبي.64
على الرغم من جناح احلكومة يف جتنيد احلوازمة، اإل انها مل ت�ستطع اأن ت�سيطر عليهم �سيطرة كاملة، 
فقد حافظ احلوازمة، خلل الفرتة النتقالية، على علقات جتارية جيدة مع كواليب النوبة املحليني ول 
�شيما مع ع�شرية الهيادقة من ر�شاد واأم برمبيطة.65 وتفيد التقارير باأن القوات امل�شلحة ال�شودانية �شردت 
مل  لأنهم  اخلرطوم  من  وطردتهم  حوازمي   180 يقارب  ما   ،2014 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  منت�شف  يف 
يعودوا جديرين بثقتها.66 وزعم 4 اأفراد من احلوازمة قب�س اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال 
عليهم يف العام 2014 اأنه مت جتنيدهم ب�شكل ق�شري من قبل قوات الدفاع ال�شعبي.67 وقد قاتل احلوازمة 
اأبو  اأُعطيت مركباٌت لبع�س القبائل القوية واملوالية للحكومة مثل ع�شري من  م�شتخدمني اجلمال، بينما 
جبيهة وتوغيا من اأم برمبيطة يف دلمي لتقاتل بفاعلية اأكرث.68 وُيعتقد باأن قادة احلوازمة الرئي�شيني هم 
حممد ابراهيم، قائد العمليات يف قوات الدفاع ال�شعبي للحوازمة، وداوؤود اأحمد، من�شق جمموعة اأولد 

حمما الفرعية ، وتاعور املاأمون، من�شق كادوقلي )Gramizzi and Tubiana, 2013، �س 26(.
اأجنبي  ملي�شيا  نحو 400 عن�شر  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  ال�شابق، جندت  مو�شم اجلفاف  وخلل 
من جمهورية اإفريقيا الو�سطى وت�ساد، اإل اأن هذه امللي�سيات مل حتقق جناحًا يف القتال �سد النوبة وعلى 
بت يف اأبو  عت وُدرِّ اأرا�سي النوبا، ومل تعد تعترب جزًء من القوات احلكومية. وكانت هذه امللي�سيات قد ُجمِّ
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جبيهة واأم برمبيطة، و�سوهدت تقاتل يف املعارك التي وقعت يف عتمور )�سرقي كادوقلي(، وخور اأدليب، 
وتروجي، واأم برمبيطة اإلى جانب قوات الدعم ال�شريع.69 ووفقًا ملحافظ جنوب كردفان يف احلركة ال�شعبية 
لتحرير ال�شودان– �شمال، فاإن هذه امللي�شيات رف�شت الن�شمام اإلى القوات احلكومية يف العام 2015 .70

بينما تواجدت بع�ش ملي�سيات النوير يف جنوب كردفان منذ بداية النزاع )مل يكن بالإمكان حتديد 
عددهم(، فاإن م�شادر من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
تزعم اأن ما يقارب 7000 مقاتل يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( ا�شُت�شيفوا يف جنوب 
كردفان منذ بداية العام 2014، حيث كانت جماعة بول نوير )ملي�شيا( حتت قيادة العميد مايكل ماكال يف 
هجليج وخر�شانة، ومع ع�شائر اأعايل النيل يف اأبو جبيهة، واجلبلني )النيل الأبي�س(، كما يف النيل الأزرق 
حتت قيادة القائد ال�سابق للفرقة الرابعة يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان، اللواء الركن جيم�ش كوانغ 
)قائد الفرقة اخلا�شة رقم )1( يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة((.71 ووفقًا مل�شادر 
القتال يف ولية  العام 2015، ب�شبب متركز  القوات ب�شكل ملحوظ يف مطلع  متعددة، انخف�س عدد هذه 
التحقق من م�سداقية هذه املعلومات(.72 وعلى الرغم من  التقرير  النيل )مل ت�ستطع كاتبة هذا  اأعايل 
اأن هناك وجود ملقاتلني نوير يف الهجمات التي ت�سنها احلكومة، اإل اأنه ل توجد اأدلة باأنهم كانوا جزًء من 
فرقة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– )يف املعار�سة( يف املنطقة، لأنه مل يبق �سوى القليل من املقاتلني 
د يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير  ومن ملي�شيات النوير متحالفًة مع القوات امل�شلحة ال�شودانية )بع�شهم قد ُجنِّ
فاإن  – �شمال،  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  لقادة يف اجلي�س  ووفقًا  املعار�شة((.73 وعمومًا،  ال�شودان )يف 
النوير لي�شوا مقاتلني فعالني يف جبال النوبة: فهم غري جمهزين على النحو ال�شحيح، كما اأن النق�شامات 

الداخلية قد اأ�شعفتهم، وبالتايل ل ُينظر اإليهم كتهديد للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال.

النيل الأزرق

وفقًا للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، فاإن لدى احلكومة نحو 18000جندي يف منطقة النيل الأزرق، 
مبا يف ذلك القوات امل�شلحة ال�شودانية املتمركزة يف مدن احلاميات ونحو 5000 جندي من قوات �شبه نظامية 
اأخرى من ال�شودان وجنوب  وملي�شيات متنقلة، هي قوات الدفاع ال�شعبي وقوات الدعم ال�شريع، وملي�شيات 
عدد  �سار  وقد  والكرمك.  ودي�سا،  ودنديرو،  بوط،  يف  اأ�سا�سًا  احلكومية  القوات  وتتدرب  واأثيوبيا.  ال�سودان 
القوات املتواجدة هذا العام يف النيل الأزرق اأكرب مما كان عليه يف العام املن�شرم، وذلك ب�شبب وجود القوات 
اجلنوبية وقوات الدعم ال�شريع. ومع ذلك، فاإن من ال�شعب التاأكد من العدد الإجمايل، نظرًا لأن احلكومة 
تلجاأ اإلى جتنيد خا�ش قبل املعارك، كما فعلت يف جنوب كردفان.74 وقد قال كابنت متقاعد يف القوات امل�شلحة 
ال�شودانية- �شجني حرب �شابق جرت مقابلته يف النيل الأزرق اأنه وم�شوؤولني متقاعدين اآخرين اأُجربوا على 
م�شاريع  يف  خا�س  كحر�س  يعملون  كانوا  عندما   2014 الثاين/يناير  كانون  �شهر  يف  كمجندين  الن�شمام 
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ار بني بوط وغايل يف حملية الت�سامن )وكانوا يتقا�سون راتبًا �سهريًا قدره 900  زراعية حكومية يف وادي هدَّ
جنيه �شوداين/ اأي 153 دولر اأمريكي( واأُر�ِشلوا اإلى املعركة التي كانت تدور يف ملكان والتي خ�شرتها قوات 
احلكومة. وهناك ملي�سيات حملية �سغرية تنت�سر يف ولية النيل الأزرق تتكون من مهاجرين قدموا اإلى الولية 
ب�شبب اأرا�شيها اخل�شبة وثرواتها املعدنية. وهم يعملون يف مناطقهم اخلا�شة، وقد ينفذون عمليات م�شتقلة 

اأو يقاتلون اإلى جانب القوات احلكومية، وكثريًا ما ترتكب هذه امللي�شيات انتهاكات �شد املدنيني.
وي�شكل الفلتة-الُرّحل، الذين تعود اأ�شولهم اإلى غرب وو�شط اإفريقيا، العدد الأكرب من قوات الدفاع 
ال�سعبي يف الولية. وهناك اأي�سًا بع�ش من الهو�سا، الذين ينحدرون هم اأي�سًا من اأ�سول و�سط اإفريقية، 
بالإ�شافة اإلى بع�س اأفراد القبائل الأ�شلية، وبع�س القادمني من وليتي الق�شارف و�شنار.75 وقد ا�شُتخدمت 
قوات الدفاع ال�شعبي اإلى جانب القوات امل�شلحة ال�شودانية منذ بداية احلرب على كل اجلبهات، و�ُشلِّحت 
ت�شليحًا جيدًا باملدافع الر�شا�شة واملركبات املزودة بالأ�شلحة. ويقود كوادَر قوات الدفاع ال�شعبي يف الولية 
زعيُم حزب املوؤمتر الوطني، الوايل ح�شني يا�شني من الفلتة.76 ومن ال�شعب حتديد عدد مقاتلي قوات 
الدفاع ال�شعبي يف النيل الأزرق نظرًا ملرونة هيكل التنظيم. ولكن غالبًا ما يكون التجنيد ق�شريًا، ويت�شمن 
�شبيان �شغار ال�شن.77 كما يعمل يف الولية اأي�شًا 200 عن�شر ملي�شيا من غري الفلتة. ويف �شهري ت�شرين 
الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014، ا�شتبكت هذه امللي�شيات مع قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان – �شمال يف تيبيليب )من منطقة قي�شان(.78 ووفقًا ل�شكان حمليني جرت مقابلتهم، فاإن الفلتة، 
ول �شيما جمموعة ا�شماعيل عمري كورا العاملة يف جبال الإنق�شنا، متورطون يف ارتكاب انتهاكات ج�شيمة 

�شد ال�شكان كالعتداء بال�شرب والغت�شاب وحرق القرى.
ا�شتقطبت قوات الدفاع ال�شعبي  خلل ال�شراع اأي�شًا عنا�شر من قبيلة الهو�شا، هم يف الأ�شل مزارعون 
وا  قدموا من غرب اإفريقيا وا�ستقروا يف مدينة الرو�سري�ش، على امتداد �سفة النيل الأزرق ال�سرقية؛ واأُجربرِ
على النتقال اإلى منطقة الإنق�شنا �شرقي حملية باو بعدما غمرت مياه الفي�شان الأرا�شي التي كانت قد ُمنحت 
لهم نتيجة لتو�شع �شد النيل الأزرق الذي اأكمل يف العام 2011. وقد اأثار هذا الأمر ق�شايا متعلقة بالأرا�شي مع 
املجتمع املحلي، مما عّزز عمليات التجنيد وتوفري الأ�شلحة من قبل احلكومة حلماية اأرا�شي الهو�شا اجلديدة.
اأُر�ِشلت قوات الدعم ال�شريع اإلى النيل الأزرق قبل مو�شم اجلفاف هذا،  ولكن حتى حلول �شهر اأيار/مايو 
2015، مل تكن قدرتها القتالية قد اأُختربت على اأر�ش الواقع �سد اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان – �شمال، 
لأن القتال كان متمركزًا يف جبال الإنق�شنا ولي�س على خط املواجهة الأمامي على الأر�س املنخف�شة.79 وعلى 
عك�س ما يجري يف جنوب كردفان، فاإن جتنيد قوات الدعم ال�شريع كان يجري خارج الولية، يف كل اأرجاء 
ال�شودان – مبا فيها دارفور – ويف خارج البلد، نظرًا لعدم توفر مقاتلني ب�شكل كاف يف النيل الأزرق.80 
ووفقًا لأحد قادة جبهة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال، فاإن مقاتلي قوات الدعم ال�شريع يتقا�شون 

اأجورًا تفوق ما يتقا�ساه نظراوؤهم يف قوات الدفاع ال�سعبي مببالغ يتم حتديدها ح�سب مهماتهم.
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ال�شودان  تعي�س بني  القبيلًة  تاريخيًا، ظلت هذه  اإثيوبيا.81  مع  �شنقول على احلدود  بني  ميلي�شيلت  تعمل 
وولية بني �شنقول – قماز الإثيوبية، وقد ا�شتخدمت حكومة ال�شودان هذه القبيلة امل�شلمة يف العقود الثلثة 
اأبرز قادة حزب املوؤمتر  اأ�شول  اأجل تعزيز موقف حزب املوؤمتر الوطني يف الولية، حيث تعود  الأخرية من 
الوطني يف النيل الأزرق، بدًء من م�شتوى وايل الولية وما دونه من وظائف، اإلى تلك القبيلة التي ُتدعى اأي�شًا 
املدنيني  و�شد  قي�شان  املتمردين يف  ل�شن هجمات �شد  اأي�شًا  امللي�شيات  ا�شُتخدمت هذه  وقد  بالوطاويط.82 
والتجار الذين يعربون احلدود من اإثيوبيا. كما ُيعتقد اأي�شًا باأن قوات اإثيوبية قد اإلتحقت بالقوات امل�شلحة 
ال�شودانية منذ العام 2001، واأنها لعبت دورًا اأ�شا�شيًا يف �شمان �شيطرة القوات امل�شلحة ال�شودانية يف الكرمك 
يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011 ويف مناطق اأخرى على طول احلدود )Gramizzi, 2013، �س 31(. 

ومنذ بدء النزاع، ظلت تتواجد جمموعات جنوب – �شودانية يف النيل الأزرق. ووفقًا للجي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�سودان- �سمال، فقد تدربت يف بوط، وهي منطقة م�ساريع زراعية يف حملية الت�سامن )�سمال 
غرب النيل الأزرق(، كتيبة واحدة من ملي�شيات مابان املتحالفة مع القوات امل�شلحة ال�شودانية حتت قيادة 
كمال لوما، والتي ت�شم اأي�شًا عنا�شر من ملي�شيا تابعة لقوات دفاع جنوب ال�شودان ال�شابقة، حتت قيادة 
مونتو عبد اهلل. وتنحدر اأ�شول كمال لوما من مابان من غوفا، وقد كان ع�شوًا يف قوات الدفاع ال�شعبي، 
بعد ذلك  واألتحق  العام 1991  املحلية يف منطقة ودكة يف  قبيلة جمجم  �شيوخ من  بقتل ثلثة  اتُّهم  كما 
باللواء 23 للقوات امل�شلحة ال�شودانية يف الدمازين. ويف �شهر اآب/اأغ�شط�س2011 متت ترقية لوما اإلى رتبة 
عقيد، واأ�س�ش قوات ملي�سيا مابان التي متركزت يف مدينة بوط، حيث �ساركت يف �سن العديد من الهجمات 
اإلى جانب القوات امل�شلحة ال�شودانية �شد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، ول �شيما يف منطقة 
روم. وت�شم امللي�شيا عنا�شر من قبائل ال�شكان الأ�شليني )Gramizzi, 2013، �س 38 – 39(.83 ويزعم 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اأن نحو 5000 جندي من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف 
املعار�سة( ح�سلوا على التدريب يف منطقة بوط، واأنهم حتت قيادة جيم�ش كوانغ. وت�سري  التقارير اإلى 
اإلى املنطقة يف �شهر متوز/يوليو 2014 كانت من  اأول جمموعة مكونة من 3000 �شخ�س قد و�شلت  اأن 
اأما  النيل الأزرق.  الدمازين، تبعتها يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب، كتيبتان عربتا منطقة الكرمك يف 
املجموعة الأخرية فقد و�شلت يف منت�شف ت�شرين الثاين/نوفمرب ومعها 31 مركبة ودبابتني اإ�شافة اإلى 
ووفقًا  والأ�شلحة.84  ال�شودانية  امل�شلحة  القوات  من  جندي   2000 من  املكونة  املوجودة  احلكومية  القوات 
لقائد اجلبهة الثانية يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال، فاإن هذه القوات تلقت التدريب والدعم 
من القوات امل�سلحة ال�سودانية يف بوط، اإل اأن موقعها يوجد بني جمام وكيلو 10 يف جنوب ال�شودان، كما 
النيل  ال�سودان– �شمال يف  ال�سعبي لتحرير  اليوم يف عمليات ع�سكرية �سد اجلي�ش  اإلى  ت�سارك  اأنها مل 
الأزرق.85 وقد اأقر اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان )يف املعار�سة( بوجوده يف بوط لكنه نفى تلقيه لأي 

دعم من اخلرطوم.86
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احلركة ال�شعبية/اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شم�ل واجلبهة الثورية ال�شودانية
جنوب كردف�ن

وفقًا مل�شادر خمتلفة من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، فاإن جمموع القوات املقاتلة التابعة 
للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف جنوب كردفان يرتاوح بني 25000 – 40000 رجل تقريبًا، 

واأن عمليات جتنيد كبرية ظلت جتري منذ العام 2011. 87
ويتكون معظم  جنود و�سباط اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال من مقاتلني نوبا من قبائل خمتلفة، 
مبا يف ذلك قبائل �شغرية حتالفت يف املا�شي مع اخلرطوم كالدلنج وكادوقلي.88 وقد اأدى عدم ح�شول النا�س 
يف جنوب كردفان على مكا�شب �شلم من اتفاقية ال�شلم ال�شامل اإلى تكتل قبائل الولية التي كانت يف ال�شابق 
 – العرب  البدو  جتنيد  يف  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  م�شاندة  واإلى  مواقفها،  يف  متعار�شة 
النزاع على دعم من امل�شريية  اأي�شًا يف هذا  ال�شودان– �شمال  ال�شعبي لتحرير  الُرّحل. وقد يح�شل اجلي�س 
 Gramizzi( النا�شطني ب�شكل رئي�شي يف اجلزء اجلنوبي الغربي من كردفان والذين ُيعتربون مقاتلني جيدين
and Tubiana, 2013، �س 28(. ووفقًا للتقارير، فاإن الدعم الرئي�شي الذي يح�شل عليه املتمردون ياأتي 

من مناطق بابنو�شة، والفولة، ولقاوة.89 وعلى الرغم من ا�شتياء امل�شريية من اخلرطوم، اإل اأن ذلك ال�شتياء 
امل�شريية  واإمنا يف دفع  ال�سودان– �شمال،  لتحرير  ال�سعبي  ُيرَتجم يف جتنيد عدد كبري منهم يف اجلي�ش  مل 
اإلى حمل ال�سالح اأحيانُا ب�سكل م�ستقل كما حدث عندما �سنوا هجمات على مقاتلي قوات الدعم ال�سريع يف 
كيالك، بعد اأن قامت امللي�سيا بانتهاكات واغت�سبت الن�ساء يف املنطقة.90 وهناك خالف حول العدد احلقيقي 
للم�شريية املنخرطني يف �شفوف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال، مما قد يك�شف عن وجود م�شاعر 
ال�شعبية  للحركة  املوالني  امل�شريية  من  زعماء  ذكر  فبينما  احلركة.   يف  ال�شابقني  املجاهدين  جتاه  متباينة 
لتحرير ال�شودان– �شمال اأن العدد يزيد عن 2000 جمند، وهم من بقايا ما ي�شمى قوات دبيب الذين حتالفوا 
مع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان منذ  العام 2006، فاإن م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان– �شمال قال اأن العدد يرتاوح بني 90 – 210 م�شريي، وحتديدًا 10 - 20 من امل�شريية الُزُرق و 80 
– 100 من امل�شريية احُلُمر هم اأع�شاء يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال. وهذه القوات موزعة يف 
مناطق خمتلفة، بينما هناك عدد قليل من امل�سريية يف هياكل القيادة. وُيعتقد باأن حبيب عز الدين، املفو�ش 
من كيلك هو قائد امل�شريية احُلُمر يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، يف حني اأن 
يت يف العام  حممد حميد ر�شوان و�شديق حميد هما اللذان يقودان امل�شريية الزرق.91 وت�سري الأبحاث التي اأُجررِ
2012 اأن عدد امل�شريية يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال كان يقارب 1000 وقد مت تنظيمهم حتت 
قيادة العميد اجلرنال يا�شني املولى والعقيد بوكورا حممد فا�شل )Gramizzi and Tubiana, 2013، �س 
ICG, 2013 ،28 اأ، �س 9(. ولكن مبا اأن بع�س امل�شريية انتقلوا من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال 

اإلى حركة العدل وامل�شاواة، فقد يكون العدد الفعلي اأقل من ذلك.92
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بني عامي 2011 و2014، قّدم الأع�شاء الدارفوريون يف اجلبهة الثورية ال�شودانية، اأي حركة العدل 
 – ال�شودان  حترير  )جي�س  مناوي  مني  بقيادة  ال�شودان  حترير  جلي�س  الآخران  والف�شيلن  وامل�شاواة 
النور(، الدعم للجي�َس  الواحد  – عبد  ال�شودان  النور و)جي�س حترير  الواحد  مني مناوي( بقيادة عبد 
الع�شكرية  املعار�شة  بوؤرة  اأ�شبحت  التي  كردفان،  جنوب  منطقة  يف  – �شمال  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
ال�شودانية. وقد و�شلت قوات الف�شائل الدارفورية اإلى الولية خلل مو�شم اجلفاف يف العام 2011، بعد 
قرار القيادة بالن�شمام اإلى التحالف )اجلبهة الثورية ال�شودانية(، ويف الوقت ذاته ال�شتمرار يف تنفيذ 
عمليات يف املناطق التي تخ�شع اإلى �شيطرتها.93 فكان هناك عدد قليل من مقاتلي جي�ش حترير ال�سودان 
– مني مناوي، ُيقدر عددهم بحوايل 120 -130 مقاتل و20 مركبة، بينما بقيت منطقة ن�شاطهم امليداين 
الرئي�شية هي دارفور. و�شاهم جي�س حترير ال�شودان– عبد الواحد بـ 210 – 220 مقاتل. وقدمت حركة 
العدل وامل�شاواة العدد الأكربمن املقاتلني واملركبات – ما يقارب 200 مركبة، ا�شُتخِدمت يف اأوقات كثرية 
يف عمليات اجلبهة الثورية ال�شودانية امل�شرتكة،  ونحو 400 – 500 رجل.94 وقد زاد عدد قوات حركة العدل 
وامل�شاواة بعد جتنيد عدد كبري من النوبة )اأي ما يقارب 1000 -  1500( يف املنطقة، مبا يف ذلك من 
جنود اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، وفقًا ملا ذكره رئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – 
�شمال. وبينما اعتربت حركة العدل وامل�شاواة اأن جتنيد النوبة كان �شببًا يف طرد املجموعات الدارفورية 
من املنطقة، ولي�س النتهاكات التي ارتكبوها على اأر�س الواقع، فاإن عبد العزيز احللو نفى ذلك، موؤكدًا 
حق حركة العدل وامل�شاواة يف جتنيد "اأي �شوداين".95 ووفقًا حلركة العدل وامل�شاواة، فاإن النوبة كانوا قد 
ان�شموا اإلى التنظيم منذ تاأ�شي�شه وو�شلوا فيه اإلى منا�شب قيادية مبا يف ذلك رئا�شة املجل�س الت�شريعي 
للحركة. كما حتافظ حركة العدل وامل�شاواة اأي�شًا على علقات قوية مع اأرا�شي كردفان، ومنذ تاأ�شي�س 
احلركة، وهي يف جدال حول هل يكون مركزها دارفور اأم منطقة  كردفان. وينجذب النوبة ال�شباب اأ�شا�شًا 
فاإن  ال�شودان– �شمال،  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س  ووفقًا  وامل�شاواة،  العدل  حلركة  القتالية  التكتيكات  اإلى 
التجنيد كان يحدث با�سم اجلبهة الثورية ال�سودانية، و بوعود تتعلق مبنح ُرتب ع�سكرية اإلى  اأفراد غري 
مدربني.96 وتفيد التقارير باأن حركة العدل وامل�شاواة جندت عنا�شر من �شفوف اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شلطة  و�شراع  الهرمي  هيكلها  ب�شبب  احلركة  و�شط  ال�شائد  الإ�شتياء  من  م�شتفيدة  ال�شودان– �شمال 
الذي يدور فيها �شد عبد العزيز احللو، بينما ت�شتقطب )العدل وامل�شاواة( يف ذات الوقت بع�س امل�شريية 
يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �سمال نتيجة لإدراك امل�ساعر املعادية للعرب و�سط اجلي�ش ال�سعبي 

لتحرير ال�شودان– �شمال.97
العام  منذ  وامل�شاواة  العدل  اإلى حركة  ان�شموا  قد  م�شريي   600 –  300 بني  ما  باأن  التقارير  وتفيد 
2011، منجذبني اإلى الدعوة للعدالة وامل�شاوة التي تنادي بها احلركة، وكذلك اإلى  تكتيكاتها واإلى اخللفية 
الإ�شلمية امل�شرتكة.98 وقد كان حلركة العدل وامل�شاواة اأع�شاء من امل�شريية قبل العام 2011 قاتلوا يف 
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املعارك التي حدثت يف جنوب ال�سودان ودارفور، ولكن املزيد منهم ان�سموا اإلى احلركة منذ العام 2013، 
وقاتلوا يف منطقة غرب كردفان. وبعد وفاة نائب قائد حركة العدل وامل�شاواة والقائد الرئي�شي يف جنوب 
كردفان  ف�شيل حممد رحومة  )وهو ابن اأخ بوكورا حممد ف�شل(، ان�شم املزيد من امل�شريية اإلى احلركة 
اأثناء العمليات التي كانت تنفذها حركة العدل وامل�شاواة يف اأبو زبد يف �شمال كردفان يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2013. وُيعتقد اأي�شًا اأن بع�س امل�شريية قد اتبعوا اأي�شًا بندر اأبو البلول، املعتمد ال�شابق حملّية كيلك 

الذي ان�شق عن حزب املوؤمتر الوطني وان�شم اإلى حركة العدل وامل�شاواة يف بداية العام 2014. 99
وقد جنح املتمردون الدارفوريون، والعدل وامل�شاواة على وجه التحديد يف ن�شر تكتيكات "الكر والفر" 
با�شتخدام  �شمال(  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س  وامل�شاواة  العدل  حركة  علمتها  )التي  ال�شريع  
وقد  ال�شودان– �شمال.  لتحرير  ال�شعبي  تكتيكات حرب ع�شابات اجلي�س  وبدعم من  امل�شلحة  املركبات 
جنوب  يف  حكومية  مواقع  على  متحركة  هجمات  يف  الأخرية  الآونة  يف  كثريًا  التكتيكات  هذه  ا�شُتخدمت 
كان  ال�شودان– ال�شمال،  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س  ووفقًا   .2015 اآذار/مار�س  يف  الأزرق  والنيل  كردفان 
حلركة العدل وامل�شاواة وحلركة جي�س حترير ال�شودان – مني مناوي دور فعال يف بع�س العمليات الأ�شا�شية، 
يف املعركة الأولى يف التي�س يف متوز/يوليو 2011، ويف ال�شتيلء على الإحيمر يف اآب/اأغ�شط�س2011، ويف 
غزو تروجي وجاو يف �سباط/فرباير 2012،  وكذلك يف العملية امل�شرتكة الأولى والأخرية للجبهة الثورية 
 .)25 – اأبو كر�شول واأم روابة يف ني�شان/ابريل McCutchen, 2014( 2014، �س 20  ال�شودانية يف 
وت�سارك حركة العدل وامل�ساواة اأي�سًا على نحو متزايد يف العمليات الع�سكرية امل�ستقلة التي تقودها اجلبهة 
الثورية ال�سودانية يف جنوب كردفان؛ وقد ا�ستطاعت )حركة العدل وامل�ساواة( يف ني�سان/ابريل 2014 اأن 
تدخل اإلى جزء من بلدة اأبو زبد )يف �سمال كردفان( وال�سنوط )غرب اجلبل(، املنطقتني اللتني مل تكونا 

قط حتت �شيطرة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف املا�شي.100
املن�شبط  غري  القيادي  هيكلها  ب�شبب  للنتقاد  وامل�شاواة  العدل  حركة  تعر�شت  ذاته،  الوقت  ويف 
ا�سرتاتيجية  اأهداف  تبني  واإلى  املقاتلني،  وان�سباط  �سلوك  اأثر على  الذي  الأمر  الداخلية،  وانق�ساماتها 
غري وا�شحة.101 وتفيد تقارير اأن النتهاكات التي ارُتِكبت خلل معركة اأبو كر�شول واأم روابة خلل العملية 
الع�شكرية امل�شرتكة الأولى والأخرية التي نفذها اأع�شاء اجلبهة الثورية ال�شودانية يف ني�شان/ابريل 2013، 
املجموعات  من  تطلب  ان  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  ال�شعبية/  احلركة  قرار  يف  ت�شببت 
التي قد  الع�شكرية   العمليات  �شلبًا على  تاأثري ذلك  الرغم من  الدارفورية مغادرة جنوب كردفان، على 
تنفذها اجلبهة الثورية ال�شودانية م�شتقبًل، مبا يف ذلك احتمال الهجوم على اخلرطوم. وتقع اأبو كر�شول 
واأم روابة على الطريق الرئي�شية التي تربط مدينة كادوقلي بالعا�شمة الوطنية، كما اأنهما ت�شكلن مراكز 
جتمع رئي�شية للملي�شيات ال�شودانية.102 ونتيجة للق�شف، اأجرب ما يقارب 6000 �شخ�س على النزوح اإلى 
اإلى داخل املناطق التابعة  داخل مناطق ر�شاد واأم دورين، كما اأجرب عددًا اآخر غري حمدد على النزوح 
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للحكومة )SRRA، 2013 اأ(. ووفقًا حلزب املوؤمتر الوطني، فاإن اجلبهة الثورية ال�شودانية دمرت ونهبت 
�شل�شلة  على  ذلك  يف  باللوم  – �شمال  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  واألقى  بالكامل،103  كر�شول  اأبو 
القيادة غري املن�شبطة يف املجموعات الدارفورية، الأمر الذي �شمح للقادة بالت�شرف دون التعر�س لعقاب 
– �شمال  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  قادة اجلي�س  اأحد  قال  وقد  اأمرًا م�شتحيًل.104  تاأديب اجلنود  وجعل 

الذين �شاركوا يف معركة كر�شول:

لدى املتمردين الدارفوريني طابع اآخر للحرب وهو ي�شبب لنا الكثري من امل�شاكل. فعندما نقاتل، 
يريدون اأن يرتكوا املوقع ونريد نحن اأن نبقى . الأف�شل لهم اأن يقاتلوا يف مناطقهم. نحن نعتمد 

على اأرا�شينا وعلى املدنيني فيها، وهم ل يعتمدون على ذلك.105

العدل  حركة  نخ�شر  اأن  اأو  �شعبنا  نخ�شر  اأن  "اإما  ال�شودانية،  الثورية  اجلبهة  رئي�س  تعبري  حد  وعلى 
مناق�شته  جرت  الذي  القرار،  وامل�شاواة واجلبهة الثورية ال�شودانية، فقررنا األ نخ�شر �شعبنا.106" وهذا 
الع�سكري للجبهة  ال�سيا�سي  التحالف  ال�سودانية، مل يخرق  الثورية  بني قيادات احلركات املكونة للجبهة 
زال  ما  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  فاإن  احللو  العزيز  عبد  اأفاد  وكما  ال�شودانية.  الثورية 

يدر�س قيام عمليات م�شرتكة تتفادى اأخطاء التجربة ال�شابقة.107
حزيران/يونيو  �شهر  من  الفرتة  خلل  تدريجيًا  كردفان  جنوب  من  الدارفورية  الف�شائل  ان�شحبت 
اآب/ �شهري  بني  ور�شاد  الدلنج  اجلنوب من حمليتي  نحو  متحركة   ،2014 العام  منت�شف  وحتى   2013

اآخر  وغادرت  اجلفاف.108  مو�شم  نهاية  مع  املنطقة  تاركة   ،2013 الثاين/نوفمرب  وت�شرين  اأغ�شط�س 
ف�شيلة تابعة حلركة جي�س حترير ال�شودان– عبد الواحد )مكونة من 150- 200 رجل(  كانت ما تزال 
يف منطقة هيبان يف كانون الثاين/يناير 2015. وقد طلب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال من 
هوؤلء اجلنود املغادرة بعد مزاعم جي�ش حترير ال�سودان- عبد الواحد باأنه �سارك ا�سرتاتيجيًا يف معركة 
دلدكو يف كانون الأول/دي�شمرب 2014. 109 واأثناء حتركها ا�شتمرت حركة العدل وامل�شاواة يف م�شاركتها 
ال�شودان– مني مناوي وحركة جي�س حترير  الع�شكرية، يف حني كانت حركة جي�س حترير  العمليات  يف 
ال�شودان- عبد الواحد تقاتلن ب�شكل متزايد يف دارفور. ويف 24 متوز/يوليو 2013 هاجمت قوات اجلبهة 
وا�شتولت عليها. ويف 27 متوز/يوليو ن�شبت  �شمال كردفان  الداير يف  �شدرة يف جبل  ال�شودانية  الثورية 
قوات اجلبهة الثورية ال�شودانية كمينًا لقافلة تابعة للقوات امل�شلحة ال�شودانية كانت يف طريقها من الأبي�س 
اإلى الدلنج، واأ�شرت 12 اأ�شريًا. وانتقامًا لذلك، وفقًا للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال، ق�شفت 
القوات امل�شلحة ال�شودانية يف �شهر اآب/اأغ�شط�س مندال و�شبيع من الدلنج ق�شفًا �شديدًا ت�شبب يف نزوح 
2000 �شخ�س باجتاه اجلنوب )SRRA، 2013 ب(. ويف 4 كانون الثاين/يناير 2014 دعمت حركة العدل 
وامل�شاواة اجلي�َس ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال يف دفاعه عن تروجي. وبحلول �شهر اأيار/مايو 2014 
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ولية  اإلى  وو�شلت  الربام(  ونيما )حمافظة  الدار  دارفورية قد غادرت مواقعها يف  اآخر جمموعة  كانت 
الوحدة. ومنذ �شهر اآب/اأغ�شط�س2014، كانت اأغلب القوات قد حتركت باجتاه منطقة بحر الغزال اإلى 
املناطق الأكرث قربًا من احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان، مركزة ب�شكل رئي�شي على منطقة راجا 
احلدودية املتنازع عليها والواقعة بني ال�شودان وجنوب ال�شودان، من اأجل اإعادة تنظيم �شفوف قواتها �شد 
هجمات احلكومة يف دارفور.110 وقد نفت كل من حركة العدل وامل�شاواة وحركة جي�س حترير ال�شودان – 
مني مناوي امل�شاركة يف احلرب الأهلية يف جنوب ال�شودان، اإل اأنهما اأقرا بوجود قواعد لكل منهما على 

طول احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان.111
كان اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان متواجدًا يف راجا منذ العام 2011، وكان م�شتعدًا لفتح اجلبهة 
الثالثة للجبهة الثورية ال�سودانية اإل اأن ذلك مل يحدث. وبعد و�سول حركة العدل وامل�ساواة اإلى املنطقة، 
قيادة  و315 جندي حتت  مركبة   20 نحو  مع  ال�شودان– �شمال  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قوات  ان�شحبت 
اجلبهة  م�شروع  بدء  ومنذ   .2015 �سباط/فرباير   16 كردفان يف  اإلى جنوب  وو�شلت  بلقا  اأحمد  العميد 
الثورية ال�شودانية كانت اجلبهة تهدف اإلى فتح جبهة ثالثة يف دارفور، ورابعة يف منطقة امل�شريية، وخام�شة 
يف �سرق ال�سودان )حيث يقال اأنه كان هناك بالفعل بع�ش القوات التي تنتمي حلركة العدل وامل�ساواة( 
)راجع Small Arms Survey، 2015 ب(.112 وقد اأعّد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال العّدة 
للقيام بعملية يف دارفور من جنوب كردفان يف بداية مو�شم اجلفاف، ولكنه ا�شطر للعدول عن ذلك – 
ر باأول مهمة فا�سلة قادها عبد العزيز خالل احلرب الأهلية الثانية، حيث لقى  فقد كان الو�سع اآنذاك ُيَذكِّ

اأكرث املقاتلني امل�شاركني فيها حتفهم.113

النيل الأزرق

بحلول العام 2015، كان للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال 7000 – 10000 مقاتل يف النيل 
لت فرقة فرعية يف جبال الإنق�شنا  الأزرق، مت تنظيمهم كجبهة ثانية. ويف �شهر اآذار/مار�س 2015، �ُشكِّ
رت قوات اجلي�س  لتحارب ب�شكل م�شتقل عن قيادة اجلبهة، وقد ت�شري معزولة خلل مو�شم الأمطار. وُقدِّ
ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف النيل الأزرق خلل الفرتة النتقالية لتفاقية ال�شلم ال�شامل بـ 11000 جندي 
موزعة بني الوحدة امل�شرتكة املدجمة والفرقة العا�شرة املتمركزة يف غوفا.114 وقد ا�شتطاع اجلي�س ال�شعبي 
تقبلت  والتي  والأدوك،  واجلمجم  والأنق�سنا  الربتا  قبائل  من  جنود  جتنيد  �سمال  ال�شودان–  لتحرير 
�شردية احلركة حول التهمي�س.115  وبينما تزود الإنق�شنا اجلي�س بالقوة الب�شرية الرئي�شية، حيث اأن اأغلب 
قائد  اأن  الع�سكرية، حيث  بالقيادات  تزوده  الأدوك  فاإن  الإنق�سنا،  العام 2011 من جبال  املجندين منذ 
الفرقة الثانية، اجلرنال جوزيف توكا علي، ورئي�س ال�شتخبارات الع�شكرية، العميد اجلرنال �شتيفن اأحمد 
ديكو، ينتميان اإلى تلك القبيلة.116 وقد �شاعد ذهاب قائد الفرقة ال�شابق اجلرنال اأحمد العمدة الإنق�شني 
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التوازن يف  ليحل حمله، يف حتقيق  الأدوكي  نائبه جوزيف  وتعيني  العام 2012،  للدرا�شة يف  اأوغندا  اإلى 
العالقات القبيلية الداخلية، ويف اإدراك الأدوك اأن �سبب التهمي�ش يف الولية يعود اإلى انخفا�ش م�ستويات 
التعليم فيها.117 ومنذ عودة اجلرنال العمدة اإلى النيل الأزرق يف كانون الأول/دي�شمرب 2014، وهو يقود 
الفرقة الفرعية اجلديدة يف جبال الإنق�شنا، يف حني اأن القائد ال�شابق للوحدة امل�شرتكة املدجمة العميد 

اجلندي �شليمان، هو الذي يتولى اليوم موقع نائب قائد اجلبهة، وهو من قبيلة  داوالة.
ل يحظى اجلي�س ال�شعبي لتحريرال�شودان– �شمال بدعم كل القبائل الأ�شلية، حيث اأن بع�س القبائل 
كالفوجن، الذين ُيعتربون من �شللة �شلطنة الفوجن، والربتا، والربون – وهو ا�شم قبائل خمتلفة تعي�س يف 
منطقة النيل الأزرق – ينق�شمون يف دعمهم بني احلكومة واملتمردين. ووفقًا لأحد املحللني املحليني، فاإن 
لت ال�شمانات التي يكفلها لها التحالف مع احلكومة ال�شودانية ول �شيما خلل ال�شنوات  هذه القبائل ف�شّ
الأولى من النزاع، عندما خ�شر اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اأرا�شيه وقوته.118 وقد اأدى هذا 
الأمر اأي�شًا اإلى ان�شقاق الكثري من املجندين لين�شموا اإلى القوات امل�شلحة ال�شودانية اأو ليعودوا اإلى احلياة 
التي نفذها اجلي�س  الناجحة  العمليات  اأن  اإلى  التقارير  وت�شري  املدنية )Gramizzi, 2013، �س 31(. 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف العام 2014 قد اأدت اإلى جذبه وجتنيده لعدد كبري من الأفراد قبيل 
مو�شم اجلفاف احلايل كما اأدت اإلى تعزيز التما�شك بني �شفوف اجلي�س.119 ومع ذلك، ل يزال ُينظر اإلى 

�شل�شلة القيادة يف النيل الأزرق على اأنها �شعيفة، وما زال الكثريون يرف�شون الن�شمام اإلى التمرد.120
اأقوياء للخرطوم،  ُيعتربون حلفاء  النيل الأزرق  وخالفًا ملا يحدث يف جنوب كردفان، فاإن الرعاة يف 
حيث مل يلتحق باجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان – �شمال �شوى عدد قليل من الفلتا، من اأبرزهم عبا�س 
قيادة  وع�شو  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الإن�شان  حقوق  حمكمة  رئي�س  كارا،  اهلل  عبد 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – �شمال يف الولية. كما ان�شمت اأي�شًا عنا�شر من قبيلة رفاعة الهوي 

العربية من منطقة الرو�شري�س و�شنجة، من بينهم �شابط رفيع امل�شتوى. 
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رابعً�: القوى املحركة احل�لية

جنوب كردف�ن

بعد فرتة وجيزة من تاأجيل اجلولة الأخرية من حمادثات اأدي�س اأبابا يف 11 كانون الأول/دي�شمرب 2014، 
اأطلق وزير الدفاع ال�شوداين اجلرنال عبد الرحيم حممد ح�شني "حملة ال�شيف احلا�شم" الثانية للق�شاء 
على كل حركات التمرد، وذلك يف كلمة األقاها اأثناء حفل تخريج الفرقة ال�شابعة واخلم�شني من لواء امل�شاة 
يف الفرقة ال�شاد�شة، يف الفا�شر عا�شمة �شمال دارفور. و�شارت احلملة تتميز باعتمادها ب�شكل اكرب على 
 Radio( امللي�شيات املجندة حمليًا وعلى الق�شف الع�شوائي الكثيف على املدنيني اأكرث من اأي وقت م�شى
Dabanga، 2014 ب(. وكان القتال يف جنوب كردفان قد بداأ بالفعل يف 1 كانون الأول/دي�شمرب يف 

الإحيمر )حملية الربام( ويف لوفو )�شرقي كادوقلي( يف الأول من كانون الأول/دي�شمرب، حني هاجمت 
القوتان يف قتال  ا�شتبكت  – �شمال.  ال�شودان  ال�شعبي لتحرير  ال�شودانية مواقع للجي�س  قوات احلكومة 
موازي حول كادوقلي ويف �شمال تلودي حتى 15 �سباط/فرباير 2015. ويف �سهري �سباط/فرباير واآذار/

الأمامي.  العنيف على اخلط  ا�شتمرت يف ق�شفها  الربية، يف حني  مار�س قللت احلكومة من هجماتها 
ومنذ الن�شف الثاين من �شهر اآذار/مار�س 2015، واجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال ي�سارك يف 
عمليات "متحركة" عديدة �شد حاميات تابعة للقوات امل�شلحة ال�شودانية يف الأرا�شي املنخف�شة، مهاجمًا 
للمرة الأولى معاقل احلكومة مثل هبيل وذلك بتطبيق تكتيكات "الكر والفر" التي تعلمها من املتمردين 
الدارفوريني م�شتخدمًا مركبات تعلوها املدافع الر�شا�شة، وذلك بهدف عرقلة النتخابات العامة وزيادة 
الوطني  املوؤمتر  اأطلق حزب  الوطني يف النتخابات،  املوؤمتر  املدنيني.121 وعقب فوز حزب  ال�شكان  اأمن 
املرحلة اجلديدة من "حملته احلا�شمة" من اأجل اإنهاء التمرد )Sudan Tribune، 2015 �شي(، وتبع 
جوية.  وهجمات  ال�شنع(  �شينية  املدى،  بعيدة  �شواريخ  قاذفات  )با�شتخدام  عنيف  ق�شف  �شن  ذلك 
ومع نهاية �شهر ني�شان/ابريل 2015، كان ل يزال الطرفان يجهزان، خلف ما يزعمان، حلملة مو�شم 

اجلفاف اخلام�شة.122
يف اأيلول/�شبتمرب 2014، بداأت احلكومة ال�شودانية يف ح�شد قواتها يف الولية، من الأبي�س، ومنطقة 
اخلرطوم )كرري وجبل اأولياء(، وكو�شتي، وكذلك من داخل جنوب كردفان نف�شها يف مدن احلاميات، 
اأي�شًا  ت�شم  التي  احلكومية،  القوات  متركزت  وقد  و�شرفاي.  والرحمانية،  دلب،  وخور  ديفباباي،  وهي 
وحدات تابعة للقوات امل�شلحة ال�شودانية، وعربًا، ونوبيني، وملي�شيات جنوبية، يف هجليج وخر�شانة ل�شن 
هجمات على جاو وتروجي، ومهاجمة املتمردين يف مدينة العبا�شية، ومناطق اأبو جبيهة، ودلمي، ور�شاد 
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وتلودي يف ال�شرق، والدلنج وكادوقلي يف الغرب من اأجل الدخول يف نهاية املطاف اإلى عا�شمة املتمردين 
كاودا.123

منذ العام 2014، يتواجد عدد كبري من القوات املحت�شدة يف مندي يف منطقة تلودي، من بينها قوات 
الدعم  لقوات  تابعون  دارفوريون  ومقاتلون  ونوبية،  عربية  وملي�شيات  ال�شودانية،  امل�شلحة  للقوات  تابعة 
ال�شريع. و�شارت تلودي، ومنذ بداية النزاع، هدفًا رئي�شيًا بالن�شبة للمتمردين من اأجل ب�شط �شيطرتهم 
ال�شعبي لتحرير  النيل. ولكن وفقًا للجي�س  على املنطقة ال�شرتاتيجية  اجلنوب �شرقية واملحاددة لأعايل 
ال�شودان– �سمال، فاإن مكونات القوات امل�سلحة ال�سودانية يف تلودي قوية للغاية، ومل يهزمها املتمردون قط، 
وتتكون هذه العنا�شرمن مقاتلني نوبا من قبائل لونقان، وتا�شا، وتولود، ومتتم التي حتالفت مع اخلرطوم 
منذ احلرب ال�شابقة. وق�شفت القوات امل�شلحة ال�شودانية تلودي يف 6 و9 كانون الثاين/يناير، بينما هاجم 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال قافلة �شبه نظامية دارفورية تابعة لقوات الدعم ال�شريع كانت 
متجهة نحو اأنقرتو، على بعد 18 كم �شمال �شرق تلودي يف املعركة الأولى التي �شملت ملي�شيات يف مو�شم 
القتال احلايل. ويف وقت لحق ا�شتطاعت القوات امل�شلحة ال�شودانية اأن تعيد �شيطرتها على اأنقرتو، واأن 
ت�شريد 5000  ت�شبب يف  كاودا، مما  كلم من  م�شافة 20  بعد  تقاتل على  واأن  اإلى مندي،  املتمردين  تدفع 
اأن ما يقارب كتيبة واحدة من مقاتلي النوير  اأي�شًا  اأ(. وتفيد التقارير   2015 ،Nuba Reports( نازح
ال�شعبي  اأعاد اجلي�س  الثاين/يناير  كانون  ال�شودانية.124 ويف 16  قوات احلكومة  النوبة دعمت  وملي�شيات 
احلكومة  قوات  تراجعت  القتال  من  واحد  يوم  وبعد  اأنقرتو،  على  �شيطرته  �شمال  ال�شودان–  لتحرير 
من  دارفورين  مقاتلون  بني  مترد  وقع  الثاين/يناير،  كانون   28 ويف  ذلك،  وعقب  تلودي.  اإلى  ال�شودانية، 
امل�شلحة  القوات  – 100 مركبة، يف حني حتركت  ما بني 80  ال�شودانية ومعهم  الثورية  تلودي يف اجلبهة 
ال�شودانية يف اجتاه اأبو جبيهة، وهي غري راغبة يف ال�شتمرار يف القتال يف املنطقة.125 ووفقًا للجي�س ال�شعبي 
امللي�شيا  عنا�شر  من   300 نحو  و  ال�شريع  الدعم  لقوات  التابعة  القوات  فاإن  – �شمال،  ال�شودان  لتحرير 
العربية غادرت تلودي وكادوقلي اإلى �شمال دارفور.126 ويف �شهر اآذار/مار�س 2015، هاجم اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان– �شمال حاميات كولقي وتو�شي لب�شع �شاعات، كما هاجم الرحمانية )اأبو جبيهة( ملدة 6 
�شاعات، وا�شتولى على 9 اآر بي جي -75، وبنادق من طراز AKM ، و 3 قذائف هاون 82مم، واأربع قذائف 
هاون 60 مم، ور�شا�شات من طراز DShKs، و45 �شندوقًا من الذخرية، وعلى مدفعني ر�شا�شني خفيفني 

127.)UNOCHA, 2015 وكمية كبرية من القذائف )راجع اأي�شًا ،PKM من طراز
وقد �شوهد مقاتلون من النوير بني املقاتلني التابعني حلكومة ال�شودان يف منطقة اأبو جبيهة. وُيعترَب 
اإلى الهجوم  هوؤلء املقاتلون من قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( الذين يهدفون 
على مناطق كاو – نيارو، كي ي�شتطيعوا امل�شي قدمًا اإلى ملكال يف اأعايل النيل.128 اإل اأن اجلي�س ال�شعبي 
وجود  فمجرد  ذلك،  من  الرغم  على  ولكن  التهامات.129  هذه  اأنكر  املعار�شة(  )يف  ال�شودان  لتحرير 
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الوحدة.130 ويف بداية مو�شم اجلفاف هذا، �شوهدت  اأمر يخيف اللجئني يف ولية  النوير  مقاتلني من 
خم�س مركبات من طراز لند كروزر مع 150 من النوير بالقرب من كو�شتي يف النيل الأبي�س على احلدود 

مع جنوب كردفان.131
ومنذ �شهر اأيار/مايو 2015، تتمركز قوات تابعة للحكومة ال�شودانية مكونة من 5000 فرد منظمني 
عليها  ي�سيطر  التي  الأرا�سي  اإلى  الدخول  بهدف  دلمي،  حملية  يف  �سرفاي  منطقة  يف  كتائب  ثالث  يف 
ت�شرين  �شهر  القوات يف  و�شلت هذه  وقد  وهيبان.  دلمي  ال�شودان– �شمال يف  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س 
بت يف الأبي�س، ، ومعها بع�س املركبات التي ُنِقلت من الدومي واخلرطوم  الثاين/نوفمرب 2014، بعد اأن ُدرِّ
و�شندي. حيث �شوهد يف املنطقة، يف اأواخر �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014، نحو 500 مركبة من طراز 
من  اأخرين   2000 اإلى  بالإ�شافة  املركبات  داخل  رجًل   3000 ونحو  خفيفة  باأ�شلحة  مزودة  كروزر  لند 
امل�شاة.132 ووفقًا ملراقبني حمليني ومل�شوؤولني يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، كان املقاتلون 
دت اأ�شا�شًا يف مناطق خور دليب واأم برمبيطة، واآخرى حملية تابعة اإلى  عنا�شر ملي�شيات من النوبة ُجنِّ
كانت  و�شيكًا، حيث  يبدو  القتال  كان  املنطقة،  اإلى  التقرير  كاتبة  و�شلت  وعندما  ال�شعبي.  الدفاع  قوات 
ثمة هجمات جوّية وعمليات ق�شف جوي م�شتمرة، كما كانت احلقول املنخف�شة املقابلة لتنقويل تتعر�س 
تتحرك على ظهور اجلمال،  التي  العربية  ال�سعبي  الدفاع  قوات  ملي�سيات  قبل  فيها من  النريان  لإ�سعال 
ولكن القتال مل يحدث. واأفاد مراقبون حمليون وم�سوؤولون ع�سكريون اأن ف�سل احلكومة يف جتنيد امللي�سيات 

املحلية، ل �شيما من قبيلة احلوازمة، قد اأثر على قدرة احلكومة على �شن هجمات.
يف منت�شف العام 2015، كانت القوات احلكومية متمركزة يف اأم برمبيطة بهدف الدخول اإلى نياكوما، 
ووفقًا  �سالرا.133  اإلى  تنطلق من هناك  اأن  متوقعًا   كان  الدلنج، حيث  القوافل موجودة يف  اإحدى  وكانت 
اجلبال  على  للهجوم  متاأهبة  للحكومة  التابعة  القوات  كانت  ال�شودان– �شمال،  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س 
ال�شرقية والغربية بهدف عزلها عن بقية املناطق التي ي�شيطر عليها اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – 
�شمال. ويف �شهر اأيار/مايو 2015، اأفادت كيانات حملية فاعلة يف جمال العون الإن�شاين اأن منطقة الدلنج 
كانت تتعر�س لق�شف عنيف، واأن املدنيني يف ال�شنط كانوا يتعر�شون لهجمات، مما يوؤثر على املناطق التي 
كانت هادئة ن�شبيًا يف ال�شابق. ويف 28 اآذار/مار�س، زعم املتمردون اأنهم دخلوا بقوة متحركة وعلى مركبات 
اإلى مدينة هبيل ، وبعد �شاعات قليلة عادوا اإلى قاعدة اأم هيتان بعد اأن ا�شتولوا على خم�س �شيارات من 
وخم�س   ،DShK طراز   من  ر�شا�شات  واأربعة  ال�شنع،  كورية   Akama جيب  ومركبة  كروزر،  لند  طراز 
قذائف هاون 82 مم، وثالث قذائف هاون 60 مم، و22 بندقية من طراز AKM، وقذائف، وذخرية )مل 
يتم التحقق من مدى �شحة عمليات ال�شتيلء هذه(. وبالن�شبة للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال 
فقد كانت عمليات ال�شتيلء هذه متثل ن�شرًا هامًا من الناحية الرمزية لأنها هّددت امل�شاريع الزراعية 

احلكومية يف املنطقة  ودفعت بهجمات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال نحو ال�شمال.134
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طائرة بدون طيار اإيرانية ال�شنع، كورت�شي، اأم دورين، جنوب كردفان، كانون الأول/دي�شمرب 2014؛ ت�سوير بينيديتا دي األي�سي

ظلت عا�شمة الولية كادوقلي و�شواحيها م�شرحًا رئي�شيًا للقتال والق�شف بالن�شبة لكل الطرفني. وبداأت 
للقوات  التابعة  القوات  الثاين/نوفمرب عندما و�شلت  ت�شرين  قواتها حول كادوقلي يف 11  احلكومة يف ح�شد 
نحو  الأول/دي�شمرب،  كانون  �شهر  اأوائل  يف  وتبعها  كادوقلي(،  جنوب  كم   7( عتمور  اإلى  ال�شودانية  امل�شلحة 
اأ�شًل  املتواجدة  النوبة  ملي�شيات  اإلى  وان�شموا  كادوقلي(،  �شرقي  كم  دلدكو )12  اإلى  1500 جندي حتركوا 
بلدتي  احتل  اأنه  ال�شودان– �شمال  لتحرير  ال�شعبي  الأول/دي�شمرب، زعم اجلي�س  كانون  املنطقة. ويف 10  يف 
اأحكم �شيطرته على حاميات جبل نيمري )7 كلم غرب  دلدكو والر�شري�س )17 كلم �شرق كادوقلي(، بينما 
كادوقلي(. كما زعم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اأنه �شن هجمات ناجحة على قوافل ع�شكرية 
تابعة للحكومة ال�شودانية يف دلوكة )8 كلم جنوب كادوقلي( يف 8 كانون الثاين/يناير ويف جينيزية )15 كلم 
�شمال اأم �شرديبا( يف 11 كانون الثاين/يناير. اأفادت تقارير باأن القوات التابعة للحكومة ال�شودانية وامللي�شيات 
التابعة لقوات الدعم ال�شري كانتا تهاجمان منطقتي الربام واأم دورين.135 ويف 14 كانون الثاين/يناير دخلت 
قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال جينيزية حيث اأُجرِب جنود احلكومة على الرتاجع اإلى دلوكة 
)Nuba Reports، 2015 ب(. ويف 23 �سباط/فرباير، اأعلن املتمردون اأنهم دخلوا حامية كاهليات، على 
بعد 5 كلم غربي كادوقلي.136 ويف 4 ني�شان/ابريل 2015، ادعى املتمردون اأنهم ت�شدوا لهجوم �شنته القوات 

احلكومية على قرية كالغا، غربي كادوقلي واأجربوا القوات احلكومية على الرتاجع اإلى منطقة كيلك.137
لأ�شلحة  ال�شغرية ب�شور  الأ�شلحة  ال�شودان– �شمال م�شروع م�شح  لتحرير  ال�شعبي  وقد زود اجلي�س 
زعم اأنه ا�ستولى عليها يف معارك جرت يف بداية �سهر كانون الثاين/يناير 2015. وتت�شمن ال�شور �شورًا 
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اأخرى(، ومدفع من طراز  T55 )واأُفيد بتدمري دبابة  ملركبتني حمملتني بر�شا�شات، و�شاحنتني، ودبابة 
اأ�شقطها اجلي�س  اإيرانية ال�شنع،  اإلى طائرة بدون طيار،  اأخرى، بالإ�شافة  واأ�شلحة خفيفة   ،ZU-23-2

ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف حملية اأم دورين، يف 1 كانون الأول/دي�شمرب 2014 ومت التحقق من 
ذلك ب�شريًا )انظر ال�شورة(. كما ادُّعي اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اأنه ا�شتولى يف تلك 
املعارك على دبابة قتالية رئي�سية جديدة من طراز T-72K، و�شت ر�شا�شات من منط DShKM، ومواد 

وذخائر اأخرى، ولكن مل يتم التحقق من عمليات ال�ستيالء هذه.
ال�شعبي لتحرير  اأطلقها اجلي�س  التي  اآذار/مار�س 2015، مع احلملة  القتال الربي منذ �شهر  ا�شتد 
حركة  من  تعلمها  التي  املتحركة  التكتيكات  طبق  اإذا  العامة،  النتخابات  ملقاطعة  �شمال  ال�شودان– 
العدل وامل�شاواة قبيل مغادرتها الولية، والتي اأثبتت فعاليتها يف الأرا�شي املنخف�شة، فا�شتولى اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال على بلدات دكار )�شمال غرب الدلنج(، وفار�شايا، وهبيل، وكلوقي، 
والرحمانية )اجلبال ال�شرقية(، وتو�شي )حميط كادوقلي( لب�شع �شاعات، وتعطلت املراكز النتخابية يف 
هبيل. كما ق�شف مناطق العبا�شية، والدلنج، وغاديل، وكادوقلي، ور�شاد با�شتخدام قاذفات ال�شواريخ 
�سناديق  على  ا�ستويل  اأنه  ويقال  النتخابية؛  واملراكز  احلاميات  م�ستهدفًا   ،BM غراد  واحد  بربميل 
القرتاع يف املراكز النتخابية 14، و16، و17. 138 وعلى الرغم من اإبلغ املدنيني م�شبقًا عن الهجمات، 
�سكنهم  اأماكن  البع�ش على مغادرة  اأُجرب  ال�سكان حيث  اأ�سرار كبرية على  باإحداث  ت�سبب  القتال  فاإن 

موؤقتًا، كما فقد البع�س اأرواحهم.
ووفقًا لعبد العزيز احللو، فاإن القوات امل�شلحة ال�شودانية جّهزت حوايل 10000 رجل على 1000 مركبة 
من طراز لند كروزر مزودة بالأ�شلحة الر�شا�شة قبيل املرحلة الثانية من احلملة التي متيزت با�شتخدام 
الق�شف املكثف.139 ويف 5 اأيار/مايو هاجمت القوات احلكومية حجر دبيب و�شات دمام يف حملية الربام، 
فت قرية حدرا، وهي موقع هام ل�شوق ال�شلم يف حمافظة دلمي، ويف اليوم ذاته،  ويف 10 اأيار/مايو، ُق�شِ
رت كل هذه القرى بعد اأن تعر�شت للهجوم وا�شتهداف  �ُشنَّ هجوم على قرية اأقاب هيبان. وقد ُنهبت وُدمِّ
املدنيني.140 ووفقًا للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، فقد �شاركت ملي�شيات النوبة بقيادة كايف 

طيارة يف تلك الهجمات.

النيل الأزرق

بداأ هجوم مو�سم اجلفاف، الذي �سنته احلكومة يف النيل الأزرق، يف �سباط/فرباير 2015، وكان القتال 
بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال وقوات احلكومة ال�شودانية يف جبال الإنق�شنا �شديدًا، وزعم 
اأغاديت الزراعي، على بعد 20  اإلى منطقة م�شروع  اأنه و�شل  اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال 
اإلى داخل ماياك وموفو  للتقدم  القوات احلكومية  العام 2014، ا�ستعدت  اأواخر  الدمازين. ويف  كلم من 
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 ،2015 �سباط/فرباير  �سهر  ومنذ  الكرمك.141  وغرب  وجنوب  واأولو،  ملكان  عند  اأي  جبهات،  عدة  من 
ال�شودان– �شمال كتيبتني  ال�شعبي لتحرير  اأدخل اجلي�س  اإذ  غريَّ الطرفان مواقع قواتهما حول اجلبال، 
اإ�شافيتني يف حني اإلتحق عدد كبري من قوات الدعم ال�شريع ب�شفوف قوات احلكومة ال�شودانية، ح�شب ما 
ذكرته التقارير.142 ويف �شهر ني�شان/ابريل 2015، اأن�شاأ اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال فرقة 

م�شتقلة يف اجلبال مزودة باملعدات الكافية ملو�شم القتال التايل. 
مل تتوقف عمليات حرب الع�سابات التابعة للجي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان– �شمال خلل مو�شم الأمطار. 
وهاجم املتمردون احلاميات احلكومية يف بك )�شمال جبال الإنق�شنا( ومنطقة اأبو قرن )الواقعة على بعد 30 
كم غرب الدمازين( يف 18 و21 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 على التوايل، وذلك ردًا على ق�شف املدنيني يف 
منطقتي �شايل ويابو�س )SRRA، 2014 ب(. وقد حدثت هذه العمليات اأثناء ا�شتمرار املفاو�شات يف اأدي�س 
اأبابا. ويف 9 كانون الثاين/يناير، ن�شب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال كمينًا لوحدة ع�شكرية يف 
خور دمري )على بعد 30 كلم جنوب الدمازين( وزعم اأنه ا�شتولى على مدفع، وقذيفة اأر بي جي، و خم�س بنادق 

كال�سنكوف، وكمية كبرية من الذخرية )مل يتاأكد ذلك من جانب م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية(.143
ويف 8 �سباط/فرباير، ن�سب اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان– �شمال كمينًا لقافلة ع�شكرية تابعة للحكومة 
ال�شودانية كانت تتجه �شماًل من الكرمك، بني كيلو �شته، وجنوب دنديرو، وحامية �شعايل على الطريق الرئي�شي 
اإلى الدمازين. وزعم املتمردون اأنهم دمروا �شاحنتني ع�شكريتني )اأملانيتي ال�شنع( وا�شتولوا على ثالثة بحالة 
جيدة. كما زعموا اأي�شًا اأنهم ا�شتولوا على 5 من اأ�شل 7 مركبات من طراز تويوتا لند كروزر حمملة بر�شا�شات 
12.7 مم، واأنهم دمروا املركبتني الباقيتني، كما اأم�شكوا 6 اأ�شرى اأي�شًا.144 واأدانت الأمم املتحدة مقتل ثلثة 
من عمال الإغاثة من الهلل الأحمر ال�شوداين يف الكمني. وزعم املتمردون اأن عربة تابعة ملنظمة غري حكومية 
كانت من بني عربات القافلة، واأن من املحتمل اأن يكون العاملني يف املنظمة غري احلكومية كانوا يتنقلون بعربات 
ع�شكرية.145 ويف 28 �سباط/فرباير 2015، زعم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال اأنه دخل مدينة جام 
ومنطقة �شودا يف حملية باو واأنه ا�شتولى على مركبتني من طراز لند كروزر حمملتني بر�شا�شات 12.7 مم، 
اإ�شافة اإلى ثلثة ر�شا�شات 12.7 مم اأخرى، و�سهريج مياه، وثالث اآليات ثقيلة لنقل الرتبة، وقذيفة هاون 82 
مم، و�شهريجي وقود، و22 بندقية من طراز AKM، بالإ�شافة اإلى كميات اأخرى من خمتلف اأنواع الذخرية .146 
ويف ني�شان/ابريل 2015، �شن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال هجمات على منطقة الكرمك، واأجرب 
6000 �شخ�س ممن كانوا ل يزالون يعي�شون يف املنطقة على النتقال اإلى مقربة من احلدود الإثيوبية. ويف 22- 
اأنه ن�شب، يف منطقتي كولقو ومقانزا،  اأيار/مايو 2015، زعم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال   23
على  العثور  ت�ستطع  التقرير مل  كاتبة  اأن  اإل  اجلبال،  باجتاه  الدمازين  من  تتحرك  كانت  قوافل  لثالث  كمينًا 
معلومات حول هذه الهجمات. ويف ني�شان/ابريل واأيار/مايو 2015، بداأت احلكومة بالرتحيل الق�شري للمدنيني 

.(UNRCO, 2015) يف حمافظة باو واإحراق قراهم بحجة تقوي�س دعم املتمردين



 44     م�شح الأ�شلحة ال�شغرية م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري ورقة العمل 38

خ�م�شً�: الت�أثريات الإن�ش�نّية لنته�ك�ت حقوق الإن�ش�ن

الن�زحون يف املنطقتني والالجئون يف جنوب ال�شودان واإثيوبي�

فيها  يعي�شون   التي  ال�شيئة  الإن�شانية  الظروف  ب�شبب  ال�شكان  معاناة  يف  املنطقتني  يف  النزاع  ت�شبب 
والنتهاكات وا�شعة النطاق التي يتعر�شون اإليها. ووفقًا لل�شطات املحلية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– 
�شمال، ت�شرد نحو مليون �شخ�س ب�شبب الهجمات اجلوية والربية املكثفة التي تعر�شت لها املنطقتان اللتان 
د  �ُشرِّ باأنه  التقارير  وتفيد  ال�شودان– �شمال.  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  عليهما  ت�شيطر 
يف جنوب كردفان، قرابة الن�سف مليون من ال�سكان الذين يبلغ  عددهم  1.3 مليون ن�شمة، و 80000 
نازح من جمموع ال�سكان الذين يعي�سون يف الأرا�سي التي ي�سيطر عليها املتمردون يف النيل الأزرق والبالغ 
عددهم SRRA, 2015(100000، �س 14(.147 ومل يتمكن م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية من التحقق 
ب�شكل م�شتقل من هذه الأرقام، ولكنه لحظ وجود عدد �شخم من الأ�شخا�س يعي�شون يف كهوف يف املناطق 
ال�شمالية من جنوب كردفان اأو يف م�شتوطنات النازحني يف كل اأنحاء الأرا�شي التي ت�شيطر عليها احلركة 
ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال، كما لحظ وجود العديد من القرى املهجورة يف النيل الأزرق، ول �شيما 
يف مناطق باو و �شايل و ودكه، حيث يعي�س ال�شكان خمتبئني يف الأحرا�س.148 وعمومًا ، فاإن اأربع �شنوات 
من الهجمات الربية واجلوية دفعت ال�شكان اإلى البتعاد عن ديارهم، وعطلت عملية اإنتاج الغذاء، وقّللت 
من توفر املياه ال�شاحلة لل�شرب واملرافق ال�شحية.149 وب�شبب الهجمات اجلوية التي ا�شتهدفت املزارع 
وخمزونات الطعام، وما رافق ذلك من تاأخر يف هطول الأمطار ثم هطولها بغزارة عام 2014، توقعت 
ال�شلطات يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �سمال يف املنطقتني حدوث م�ستويات خطرية من انعدام 
الأمن الغذائي بدًءا من �شهر اآذار/مار�س 2015 ف�شاعدًا.150 ووفقًا لأحد املراقبني املحليني، مل يكن يف 
ال�شوق الذي يقام اأ�شبوعيًا يف حملية ودكه، خلل الأ�شبوع الثالث من �شهر اآذار/مار�س، �شوى90 كلغ من 
الذرة من اأجل تلبية احتياجات نحو 3000 �شخ�س.151 ولحظت كاتبة التقرير وجود رعاة - مزارعني، يف 
الإنق�شنا يف حمافظة باو، يعي�شون على جذور ومتور النخيل ب�شبب تعطل املح�شول وب�ش�شبب انعدام الأمن 

الغذائي وتاأخر هطول الأمطار. 
ومن الآثار اخلطرية للنزاع اأي�سًا انقطاع ال�سباآب عن الدرا�سة يف املنطقتني؛ والأ�سوء من ذلك، اأن 
ُت�ستاأنف خالل املرحلة النتقالية.152  اأن الدرا�سة مل  اأي  هذا النقطاع ظل م�ستمرًا منذ احلرب الأولى، 
وب�شبب انعدام الأمن ومغادرة املعلمني )الذين مت تعيني الكثري منهم يف املنظمات الدولية غري احلكومية 
التي تقدم امل�شاعدات اإلى اللجئني يف املخيمات(، فقد ت�شببت احلرب يف اإغلق 172 مدر�شة ابتدائية 
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ال�شعبية لتحرير  التعليم يف احلركة  اأمانة  والأرقام هذه ماأخوذة من  اأ�شل 418 يف جنوب كردفان،  من 
ال�شودان– �شمال، ا�شتنادًا اإلى تقييم �شهر ت�شرين الأول/اأكتوبر 2014. وعلوة على ذلك، ل يوجد �شوى 
افُتتحت  اأخرى  مدر�شة  اإلى  بالإ�شافة  املتمردون،  عليها  ي�شيطر  التي  املناطق  يف  واحدة  ثانوية  مدر�شة 
موؤخرًا يف خميم اأدجونغ ثوك. ووفقًا لأحد الأخ�سائيني الجتماعيني املحليني، فاإن ثلث الأطفال النوبة 
الذين هم يف �شن الدرا�شة ل يتلقون التعليم حاليًا، كما اأن م�شتويات الت�شرب من الدرا�شة كبرية وخطرية. 
اأما يف النيل الأزرق فاإن الو�شع اأكرث خطورة: فمنذ العام 2012، ل يوجد �شوى خم�س مدار�س ابتدائية 

جمتمعية حملية، ول توجد اأّية مدر�شة ثانوية.
ومع انخفا�س وجود الكيانات الفاعلة ذات امل�شداقية يف جمال العون الإن�شاين على اأر�س الواقع، وعدم 
من  النازحني  عدد  حول  دقيقة  اح�شائيات  على  احل�شول  ال�شعب  من  اأ�شبح  للنازحني،  خميمات  وجود 
للنازحني، وف�شلت معاملتهم  اإن�شاء خميمات  ال�شودان.153 وقد رف�شت احلكومة  بقية مناطق  املنطقتني يف 
"كمواطنني".154 ولكن ح�شب بع�س العاملني املحليني يف جمال العون الإن�شاين، فاإن هذا كان ينا�شب غر�س 
احلكومة الذي يرمي الى التقليل من حجم الأزمة يف املنطقتني، وجتنب قيام عمليات اإن�شانية كتلك التي حدثت 
يف دارفور.155 وقال �شهود عيان يف منطقة زقات اأنهم �شاهدوا منظمة غري حكومية ت�شجل النازحني وتوزع 
عليهم املال، ثم تطلب منهم الذهاب اإلى املناطق التي لهم فيها اأقرباء. ويف �شهر يناير/كانون الثاين 2015، 
ذكرت مفو�شية العون الإن�شاين – ال�شودان اأن من املتوقع نزوح 145000 �شخ�س من املناطق التي ي�شيطر 
عليها اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف جنوب كردفان اإلى املناطق التي ت�شيطر عليها احلكومة 
للحتياجات  العام  احل�شر  ويتوقع   .)2015 )ريليفويب،  املتزايدة  ال�شودانية  احلكومة  هجمات  جراء  من 
الإن�سانية يف خطة ا�ستجابة ال�سودان ال�سرتاتيجية ، اأن يكون هناك 240000 �شخ�س بحاجة اإلى م�شاعدات 
اإن�شانية يف النيل الأزرق، مبا يف ذلك 110000 نازح يف املناطق التي ت�شيطر عليها احلكومة.156 وقال �شهود 
عيان اأن النا�س يف �شواحي الدمازين والرو�شري�س يف النيل الأزرق يعي�شون يف ظل ظروف اإن�شانية �شيئة. 
ووفقًا لعاملني حمليني يف جمال العون الإن�شاين، فاإن �شهر اأيار/مايو 2015، �شهد نزوح اأكرث من 10000 من 

منطقة باو اإلى الرو�شري�س، وحرق قراهم، ب�شبب الدعم الذي يقدمونه اإلى املتمردين.157
ومنذ بدء النزاع، غادر نحو 270000 لجئ املنطقتني وذهب منهم اإلى جنوب ال�شودان )نحو 226000( 
واإلى اإثيوبيا )نحو 41000( من اأجل احل�شول على الأمن والغذاء )UNHCR، بدون تاريخ(.158 وبعد اأن 
العام 2014،  اإلى النخفا�س يف  العدد  2012، عاد  العام  القادمني يف كلتا املنطقتني ذروته يف  بلغ عدد 
ولكن ل يزال هناك لجئون يتدفقون من املناطق التي ي�سيطر عليها اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان– 
�شمال بحثًا عن الأمن والتعليم والغذاء واخلدمات ال�شحية. ويف العام 2014، مل يغادر �سوى القليل من 
النا�س، وذلك  بف�شل مو�شم الأمطار اجليد الذي كان عليه العام 2013، وتطوير ال�شكان لآليات تاأقلم 
اأف�شل، عدا 5000 – 6000 �شخ�شًا قدموا اإلى ولية الوحدة هروبًا من القتال الربي العنيف يف تروجي. 
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ومنذ منت�شف �شهر كانون الثاين/يناير 2015، �شار ي�شل اإلى ولية الوحدة 500 لجئ اأ�شبوعيًا هربًا 
من القتال الذي وقع موؤخرًا يف حميط كادوقلي وتلودي )Radio Tamajuz، 2015 ب(. واأكد جمل�س 
اإلى املخيمات ما يزيد عن 2000 لجئ، اأغلبهم من  2015، و�شل  اأنه يف �سهر �سباط/فرباير  الالجئني 
حمليتي الربام واأم دورين، وعدد قليل من حمليتي دلمي وهيبان. وو�شل مزيٌد من الأ�شخا�س يف �شهر 
ني�شان/ابريل 2015، �شعيًا اإلى الأمن الغذائي قبيل مو�شم الأمطار، بعد اأن اأنهكهم النزاع، يف حني اجتهت 

العائالت التي لديها اأطفال اإلى اأدجونغ ثوك �سعيًا وراء املرافق التعليمية. 159
 850000 ويف النيل الأزرق، جلاأ نحو ُخم�س ال�شكان )180000 �سخ�سًا من عدد ال�سكان البالغ نحو 
من  خالية  تكون  تكاد  احلرب  مناطق  تاركني  ال�شودان،  وجنوب  اإثيوبيا  اإلى   )2009 العام  تعداد  ح�شب 
النيل الأزرق، حينما  النوبا، فاإن غالبية ال�شكان الذين كانوا يعي�شون يف جنوب  ال�شكان.160 وعلى عك�س 
بداأت احلرب يف العام 2011، كانوا قد عادوا اأي�شًا الى املناطق التي كانت م�شرحا للقتال العنيف خلل 

احلرب الأولى فاأ�شرعوا اإلى الهروب عندما بداأت احلرب جمددًا.

مع�شلة املجتمع الدويل

الذي  الأمر  النزاع،  بداية  املنطقتني منذ  اإلى  اإن�سانية  اأي م�ساعدات  بو�سول  ال�سودان  ت�سمح حكومة  مل 
ف�شل  وقد  ال�شودان.  جنوب  اإلى  الأزرق،  النيل  من  �شيما  ل  اللجئني،  من  اأكرب  اأعداد  تدفق  يف  �شاهم 
تنفيذ العر�س الثلثي الذي قدمته، يف 9 �سباط/فرباير 2012، كل من الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي 
واجلامعة العربية، والذي اأقّره قرار جمل�س الأمن الدويل رقم 2046، لأجل اإي�شال امل�شاعدات الإن�شانية 
اإلى املنطقتني، وف�سل على �سعيد التنفيذ ب�سبب عرقلة احلكومة له. ومل يتبق اإل عدد قليل من املنظمات 
الدولية غري احلكومية ذات ال�شتعداد للمخاطرة بالعمل يف الأرا�شي اخلا�شعة للحركة ال�شعبية/اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال. ونظرًا لتعر�س هذه املنظمات املتبقية لهجمات جوية، فقد تقّل�س نطاق 
عملياتها. ففي �شهر اأيار/مايو 2014، تعر�س م�شت�شفى اأم الرحمة يف جيديل يف جنوب كردفان للق�شف 
ليومني متتاليني  (Nuba Reports, 2014). ويف 6 حزيران/يونيو 2014، �شربت قنبلتان من�شاأة طبية 
اأن  من  الرغم  على  العاملني،  اثنني من  اإ�شابة  اإلى  اأدى  فرندال مما  بل حدود يف  اأطباء  ملنظمة  تابعة 
املنظمات الدولية غري احلكومية كانت قد اأبلغت احلكومة عن موقع هذه املن�شاأة. ويف 20 كانون الثاين/
مكتب  لحظ  وقد   .(Doctors Without Borders, 2015) امل�شت�شفى جمددًا  ربت  �شُ  ،2015 يناير 

الأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية يف ال�شودان اأنه:

مل ُيتح لوكالت الأمم املتحدة الو�سول اإلى املناطق اخلا�سعة للحركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان 
– �سمال خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية، ومل ُيتح لها التحقق من حجم نزوح املدنيني  اأو حجم 
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جنوب  يف  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات  تواجد  من  الرغم  الإن�شانية...وعلى  الحتياجات 
كردفان، اإل اأن هناك لوائح ُمقّيدة لتطبيق اأن�سطة هذه املنظمات ب�سكل مبا�سر. كما  اأن اإمكانية 
الو�شول يف النيل الأزرق اأكرث تقييدًا، فقد اأكدت احلكومة جمددًا نيتها يف ا�شتبعاد كل العاملني 

.(Reliefweb, 2014) الدوليني من الولية

وقد انخف�س م�شتوى احلوار بني حكومة ال�شودان والأمم املتحدة بعد اإقدام ال�شودان على طرد اثنني 
 ،Sudan Tribune( 2014 من م�شوؤويل الأمم املتحدة رفيعي امل�شتوى يف �شهر كانون الأول/دي�شمرب

2014 ب(.
وثمة عن�شر اآخر من عنا�شر ال�شتثناء يف النزاع وهو اأنه وبعد نحو اأربع �شنوات من تاأ�شي�س خميم يدا 
يف متوز/يوليو 2011، مل يحظ املخيم على اعرتاف املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني ول على اعرتاف 
الطبية  وامل�شاعدات  الطعام  على  النا�س  فيه  يح�شل  انتقاليًا  موقعًا  بقي  واإمنا  ال�شودان،  حكومة جنوب 
الأ�شا�شية ومياه ال�شرب. وثمة م�شكلة اأ�شا�شية يف ذلك هي عدم توفر التعليم املنا�شب للطفال وال�شباب، 
اأيار/ �شهر  بالأمية.161 ومنذ  املخيم مهددون  – 30000 طفل يف   25000 نحو  للتقديرات، هناك  فوفقًا 

 20000 يفوق  ما  ي�ست�سيف  الذي  ثوك  اأجونغ  يف  جديد  خميم  اإلى  اجلدد  الوافدون  ير�سل   ،2013 مايو 
�شخ�س بعد و�شول فوج جديد من الوافدين بحلول العام 2015. ويتفق اجلميع يف اأن الو�سع احلايل مل يعد 
م�ستدامًا، اإل اأن اأيًا من اأ�سحاب امل�سلحة الثالث – حكومة جنوب ال�شودان، واملفو�شية ال�شامية ل�شوؤون 
اإيجاد حل ينا�سب جميع هوؤلء املعنيني، و�سط اأجواء ت�سودها درجة  – مل ي�ستطع  اللجئني، واللجئني 
ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية  وراء رف�س  ال�شبب  اأما  ال�شيا�شية.  امل�شالح  وت�شارب  التفاهم  �شوء  عالية من 
اللجئني العرتاف باملخيم، فيكمن يف اأن موقع املخيم ل يبعد �شوى 45 كلم من احلدود واأن املفو�شّية 
املفو�شية  اعرتاف  من  بالرغم  واملتمردين،  اللجئني  ال�شكان  بني  القوية  العلقة  اإيقاف  على  حري�شة 
بانخفا�س الوجود الع�شكري يف املخيم على نحو كبري، ول �شيما بعد مغادرة حركة العدل وامل�شاواة املنطقة 
يف اآب/اأغ�شط�س2014. 162 وقدد ترّدد املقيمون يف خميم يدا يف النتقال اإلى اأدجونغ ثوك، وحر�سوا على 
البقاء على مقربة من الطريق املوؤدي اإلى جنوب كردفان والذي ي�شكل ملذًا اآمنًا يف حال اندلع موجة 
ووفقًا  �شخ�س.163   2500 �سوى  البداية  النتقال يف  على  يوافق  ومل  الوحدة،  ولية  القتال يف  من  جديدة 
للمفو�شية ال�شامية ل�شوؤون اللجئني، فاإن املتمردين يحاولون التاأثري يف قرار اللجئني هذا بغر�س الإبقاء 
على خميم يدا مفتوحًا، وبالتايل املحافظة على قدرة الو�شول اإلى الإمدادات، وهكذا متت الت�شحية بحق 

�شباب  املخيم  يف التعليم لغايات �شيا�شية.164
اأما حكومة جمهورية جنوب ال�شودان، فلم تكن هي اأي�شًا راغبة يف العرتاف باملخيم.165 فبينما تعترب 
مع�شكر يدا  قانونيًا على م�شتوى النزاع حول حدود ال�شودان - جنوب ال�شودان، حيث يقع املخيم على بعد 
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65 كلم من حدود هجليج - خر�شانة، فاإنها ت�شتفيد من وجود و�شع غري حمدد. ومنذ اندلع ال�شراع يف 
جنوب ال�شودان يف كانون الأول/دي�شمرب 2013، �شار خميم يدا ي�شتخدم ب�شكل متزايد كمهبط طائرات 
لأجل اإعادة ت�شليح اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان حيث ظل ي�شهد رحلت يومية يف ولية الوحدة وكذلك 
ع املهبط اإلى طول 2 كلم يف اأيلول/�شبتمرب 2014، و يف ت�شرين الأول/ الأمر يف نهاية العام 2014. وقد ُو�شِّ

باجتاه  واإر�سالها  حمولتها  تفريغ  يتم  مدرعة  جند  ناقالت  �ست  حمليون  مراقبون  �ساهد   ،2014 اأكتوبر 
فاإن و�شع حكومة جمهورية  ال�شودان.166 وعلوة على ذلك،  لتحرير  ال�شعبي  اإلى قوات اجلي�س  اجلنوب 
جنوب ال�شودان تعّقد نظرًا لت�شارب م�شالح جوبا مع م�شالح م�شوؤويل ولية الوحدة، ففي حني حتر�س 
اإلى خميمات خمتلفة، لأنها تعترب جتميع 80000 لجئ، يف  جوبا على تقلي�س خميم يدا وتوزيع النوبة 
على  توافق  اأن  ميكن  ل  املحلية  بيام  �شلطات  فاإن  تهديدًا،  ي�شكل  اأمرًا  احلدود،  طول  وعلى  واحد  مكان 
موقع تلك املخيمات البديلة، لأن كل منهما يريد اأن ي�شتفيد من القت�شاد املحلي املنتع�س والقدرة على 
حت�سيل ال�سرائب؛ فمنذ بدء الأزمة يف جنوب ال�سودان، وال�سرائب هي امل�سدر الوحيد ل�سرف رواتب 
املوظفني التي مل تعد جوبا ت�ستطيع توفريها. ويتفهم الالجئون احلل الذي طرحته حكومة جمهورية جنوب 
ال�شودان )اأي تق�شيم خميم يدا اإلى عدة خميمات اأ�شغر(، اإل اأن ذلك ُيعترب اأمرًا غري فعال من حيث 
اآذار/مار�س  �شهر  ويف  املطاف،  نهاية  ويف  اللجئني.167  ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية  اإلى  بالن�شبة  التكلفة 
اأن ُيفرغ  اأن خميم يدا �شي�شبح قاعدة ع�شكرية ويجب  اأعلنت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان   ،2015
من اللجئني. ويبدو اأن ذلك كان بدافع من التقارب مع اخلرطوم، وطريقة للحد من املزاعم التي تقول 
اللجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية  ووافقت  ال�شودان– �شمال.  لتحرير  ال�شعبي  اأن جوبا تدعم اجلي�س 
على نقل الالجئني اإلى اأدجونغ ثوك واإلى خميم جديد يف بامري، اإل اأن الالجئني يعتربون املوقع اجلديد 
غري اآمن.168 ويف هذه الأثناء، ويف �شهر ني�شان/ابريل 2015، بداأ العنف املحلي بني جمتمع دينكا املحلي 

واللجئني يف الظهور، وُقتل اثنا ع�شر نوباوّيًا مبا فيهم امراأة قاومت حماولة اغت�شاب.169
وتفيد التقارير اأن نحو 41000 لجئ من النيل الأزرق يقيمون يف اأربعة خميمات يف اإثيوبيا )بامبا�شيت، 
وكا�شما، وكوبري، وتونغو( تعر�شوا لنتهاكات ارتكبتها كل من الإدارة املحلية الإثيوبية ل�شوؤون اللجئني 
املنظمات  لدى  ولي�س  للجئني.  الدويل  القانون  مع  يتعار�س  مما  ال�شودانية  الأمن  وقوات  والعائدين، 
الدولية غري احلكومية اأو �شلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال اأو الأمم املتحدة نفوذ على 
اأن، هناك مفاو�سات جارية حول املنطقتني يف البالد )اأثيوبيا(. وينحدر اأغلب  ال�سلطات الإثيوبية، مع 
اللجئني من حمليتي قي�شان والكرمك وقد و�شلوا بعد العام 2011، اإل اأن البع�ش كان هناك منذ احلرب 
الأهلية الثانية. وتفيد التقارير باأن اللجئني ل يح�شلون على كمية الطعام املخ�ش�شة لهم ول على فر�س 
التي  املناطق  اإلى  �سيذهبون  باأنهم  �سكوك  كانت هناك  اإذا  املخيمات  لهم مبغادرة  ًي�سمح  ل  العمل، كما 
ي�شيطر عليها اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال. ووفقًا ملقابلت اأُجريت مع �شبان من املخيمات 
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كانوا قد عربوا احلدود ليًل بحثًا عن فر�س عمل مو�شمية يف مناجم الذهب يف النيل الأزرق اأو مابان، فاإن 
اللجئني يعانون من انعدام اأمن متزايد ت�شببه قوات الأمن ال�شودانية والإثيوبية وملي�شيات بني �شنغول 
على احلدود.170 ويف �شهر ت�شرين الأول/اأكتوبر 2014، اأوقفت ال�شلطات ال�شودانية جمموعة من اللجئني 
اأحد  واعُتقل  قتلها،  اغُت�شبت قبل  امراأة  بينهم  �شبعة منهم،  فُقتل  كانوا يحاولون دخول حملية قي�شان، 
امللي�شيات جتارًا  بع�س  الأول/اأكتوبر 2014، منعت  وت�شرين  اأيلول/�شبتمرب  �شهري  اآخرون.171 ويف  ع�شر 
قادمني من اإثيوبيا من الدخول اإلى النيل الأزرق، وتعرقلت بذلك �شبكة توريد مهمة بالن�شبة اإلى ال�شكان 
الذين يعي�شون يف اجلزء اجلنوبي من الولية. ويف املخيمات، يتعر�س اأمن اللجئني ال�شخ�شي اإلى اخلطر 
األقت  التع�سفي.172 فقد  الكثري من حالت النتهاك والعتقال  التقارير بوقوع  اأي�سًا، حيث تفيد  امل�ستمر 
ال�سلطات الإثيوبية القب�ش على عمدة كيلي البالغ من العمر ثمانني عامًا عندما كان يف طريقه اإلى �سوق 
اأ�شو�شا، ثم �ُشجن دون اأي تهمة يف �شهري ت�شرين الثاين/نوفمرب – كانون الأول/دي�شمرب 2014، وتعر�س 
ل�شوء املعاملة يف ال�شجن، ح�شب اإفادته يف وقت لحق. واأفاد لجئون متت مقابلتهم اأن من اخلطر التواجد 
ُيعتقل وُيتهم بالتاآمر. واأفادت  ال�شاعة الرابعة م�شاًء، واأن كل من يتواجد يف التجمعات  يف الأ�شواق بعد 
اعتقلوا  ال�شوداين  الأمن  اأفراد  اأن  اآذار/مار�س 2015،  �شهر  الإن�شاين يف  العون  فاعلة يف جمال  جهات 
اأُفيد باأن �شبعة اأطفال توفوا يف خميم تانغو يف كانون الثاين/يناير  لجئني يف خميم بامبا�شيت.173 كما 
2015 نتيجة �شوء التغذية وغياب الإغاثة الإن�شانية )Radio Tamajuz، 2015 اأ(، بالإ�شافة اإلى انت�شار 

حالت اغت�شاب امل�شوؤولني الإثيوبني وال�شودانيني للن�شاء ح�شب ما تفيد التقارير.174

الق�شف اجلوي الع�شوائي وامل�شتهدف على املدنيني

ع�شوائية  جوية  هجمات  وقوع  تبني  بال�شور  مدعومة  اأدلة  على  ال�شغرية  الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  ح�شل 
يف  الع�شكرية  املواقع  من  اأميال  ب�شعة  بعد  على  الواقعة  واملزارع  والقرى  املدنيني  ال�شكان  ا�شتهدفت 
ا�شتخدام قنابل عنقودية يف جنوب  اأدلة على  ونا�شطون حمليون  املنطقتني.  وقد قدم مراقبون دوليون 
HRW، 2015(. ففي  اأي�شًا  2015 )راجع  واأيار/مايو  �سباط/فرباير  �سهري  الفرتة بني  كردفان خالل 
مدنية،  مواقع  على  ال�شنع  ال�شوفيتية   RBK-500 طراز   من  عنقودية  قنابل  اأربع  اأُلِقيت  اأيار/مايو   27
منها مقرات تابعة لإدارة احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال، ولكن وفقًا لل�شهادات التي وردت، 
مل ت�ستخدم القنابل ذخائرًا فرعية من طراز AO-2.5 RT التي عادة ما تخلف على الأر�س موادًا خطرة 

مل تنفجر بعد.175
كانت الهجمات اجلوية الع�سوائية �سمة من �سمات النزاع يف املنطقتني، اإذ ترتك اآثارًا بدنية ونف�سية 
عميقة على املدنيني. وكثريًا ما كانت ت�شبق كل موجة نت موجاٌت القتال اجلديدة عمليات ق�شف يق�شد 
منها اإ�شعاف املتمردين. واأفادت التقارير اأن اأعدادًا غري م�شبوقة من القنابل قد �شقطت على املدنيني يف 
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ذخائر غري متفجرة، منطقة كاودا، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 بيناديتا دي األي�شي

املنطقتني خلل الفرتة الواقعة بني كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/يناير 2015. 176 وُت�شتخدم 
اأي�شًا كو�شيلة �شيا�شية قبيل جولت املفاو�شات. ففي 6 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014،  الهجمات اجلوية 
عندما كانت املحادثات على و�شك البدء، اأ�شقطت احلكومة ال�شودانية 14 قنبلة على اإحدى املناطق املدنية 
يف حميط تنقويل، مما ت�شبب يف مقتل اأحد النا�شطني البارزين، وهو نيما اأبي�س.177 ويف النيل الأزرق، 
اأُ�شِقطت 25 قنبلة يف حملية الكرمك يف يوم 11 و12 ت�شرين الثاين/نوفمرب، ُقِتلت فيها امراأة واأ�شيبت 

اأخرى بجروح )SRRA, 2015، �س 8(.
وقد �ساعد ا�ستخدام الطائرات ال�ستطالعية التي حتّلق بدون طيار اإلى حدوث هجمات جوية موّجهة، 
حيث اأُ�شِقطت منذ بداية ال�شراع يف جنوب كردفان اأربع طائرات بدون طيار، اإحداها اإيرانية من طراز 
Zagil،  واأُ�شِقطت الطائرة يف الأول من كانون الأول/دي�شمرب بالقرب من كورت�شي )اأم دورين(.178 كما 

اأُ�شِقطت، خلل الفرتة بني �شهري اأيار/مايو وحزيران/يونيو 2014، حوايل 60 قنبلة على منطقة كاودا، 
م�شتهدفة منظمة حملية غري حكومية وعيادة كانتا على بعد اأميال من خط املواجهة.

ول تزال هناك قنبلتان مل تنفجرا، بارزتان للعيان قبالة اإحدى امل�ست�سفيات املحلية )انظر ال�سورة(. كما 
اأُفيد باأن ت�شع قنابل اأُ�شِقطت على كاودا يف 27 كانون الثاين/يناير 2015، ومل ُت�سفر عن وقوع �سحايا. اأما منطقة 
دلمي القريبة من خط املواجهة الأمامي، فكانت، على وجه اخل�شو�س، عر�شة  للق�شف يف العام 2014، مما 



دي األي�شي جبهتان، وحرب واحدة     51

وقد  و�شفوح اجلبال.179  الكهوف  اإلى  ال�شرقية  و�شرفاي واجلبال  اآبري  الفرار من  اأجرب 24000 �شخ�شًا على 
تزايد ا�ستهداف �ساكني الكهوف يف مناطق كادوقلي خالل الفرتة ما بني �سباط/فرباير وني�سان/ابريل 2015، 
حيث قتلت امراأتان حبليان نتيجة الق�شف الذي جرى يف 6 �سباط/فرباير، كما ٌقتل ثمانية اأ�سخا�ش، من بينهم 
ني�شان/ابريل، كما  و7   5 الذي حدث يف  الق�سف  اإ�سابات خطرية من جراء  اآخرون  واأُ�سيب ع�سرة  طفالن، 

تعر�شت اأم �شردبة )اأم دورين( اإلى الق�شف يف 3 �سباط/فرباير مما اأدى اإلى مقتل خم�سة اأطفال.
خمازن  وعلى  املزارع  على  ق�شفها  من   ،2014 العام  يف  زادت  احلكومة  اأن  حمليون  مراقبون  ذكر 
الطعام، وقد راأت كاتبة التقرير ذلك بعينيها. ويف �شهر كانون الأول/دي�شمرب 2014، ت�شببت الهجمات 
اجلوية الكثيفة يف منطقة الودكا يف النيل الأزرق يف خ�شارة نحو 600 فدان من الأر�س املزروعة. ومنذ 
حيث   180  ،2014 العام  يف  خ�شو�شًا  ال�شتهداف  وازداد  م�شتهدف،  الأ�شبوعي  وال�شوق  ال�شراع،  بداية 
اأ�شخا�س181 يف 16 ت�شرين الأول/اأكتوبر،  اإلى مقتل �شتة  اأدى  اأربع قنابل على �شوق هيبان مما  اأُ�شِقطت 
واأُ�شِقطت 12 قذيفة من طراز Antonov و4 قنابل عنقودية على ال�شوق املحلي الأ�شبوعي وعلى مناطق 
�شكنية، مما ت�شبب يف مقتل طفلني يف 25 - 27 اأيار/مايو.182 وهذا النمط من الق�شف يك�شف عن نوايا 
يف  املحلية  احلكومة  يف  م�شوؤولون  اأفاد  كما  الفرار،  على  واإجبارهم  ال�شكان  جتويع  يف  ال�شودان  حكومة 

املنطقتني، يك�شف هذا النمط من الق�شف.183

العتق�لت التع�شفية والغت�ش�ب كتكتيك�ت حكومية

ال�شعبي،  الدفاع  )قوات  املحلية  ال�شلطات  بارتكاب  تفيد  اأدلة  ال�شغريةعلى  الأ�شلحة  م�شح  م�شروع  عرث 
والقوات امل�شلحة ال�شودانية، وغريهما( انتهاكات �شد املدنيني يف املناطق اخلا�شعة للحكومة، ول �شيما 
�شد تلك املجموعات التي ُي�شتبه باأنها تدعم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال. ووفقًا ل�شهادات 
اأدلى بها نازحون يف خميمات اللجئني، فاإن القمع يكون على درجة اأ�شّد يف املناطق التي �شوتت ل�شالح 
اأُجريت يف العام 2010، مثل مناطق الإنق�شنا يف  احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف النتخابات التي 
حملية باو يف النيل الأزرق. وقد طالب املدير التنفيذي يف املحلية، التوم عبد الرحيم، النازحني القادمني 
من ال�سواحي اإلى باو بدفع مبلغ 250 جنيه �شوداين لقاء البقاء يف املنطقة، اأما الذين ل ي�شتطيعون دفع 
هذا املبلغ، فقد اأُجربوا على مغادرة املنطقة. وقال �ساهد عيان اأُجريت معه مقابلة يف مابان اأن النازحني 
من قبيلة الإنق�سنا يف دندرو مل يتلقوا اأي م�ساعدات غوث اإن�ساين، لأن "اأبناء املتمردين ل ي�شتحقون حتى 
عليها  اطلعت  ال�شودانية،  ال�شتخبارات يف احلكومة  ت�شربت من جهاز  ملذكرة  ووفقًا  املاء".184  من  كوبًا 
لت من الدمازين، قوٌة مكونة من جنود و�سباط  كاتبة التقرير )ولكن مل يتم التحقق من �سحتها(، اأُر�سرِ
معزولني من القوات امل�شلحة ال�شودانية، ومن�شقني من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، بقيادة 
اإ�شراف اجلرنال يحيى حممد خري  اأول �شريا وامللزم ثاين جعفر عمري من خور عّدار، وحتت  امللزم 
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)وايل ولية  النيل الأزرق بعد عزل مالك عقار يف 2011( قد اأر�شلت، "لنهب وقتل املا�شية يف الإنق�شنا"، 
ولإرهاب فتيات وزوجات من التحقوا باجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال.185 اأما امللي�شيا التابعة 
ل�شماعيل عمر كورا، من الفلتة، فتن�شط، على وجه اخل�شو�س، يف جبال الإنق�شنا �شد ال�شكان املحليني، 

وقد ارتكبت الكثري من النتهاكات ح�شب التقارير.
وتفيد املعلومات القليلة الواردة من املناطق اخلا�شعة للحكومة اأنه يجري اعتقال كل من ي�شتبه به يف 
ب  املنطقتني بدعم املتمردين، وُيحَتجز يف مرافق جهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�شوداين، حيث ُيعذَّ
وُيغَت�شب وُتنهب ممتلكاته يف بع�س احلالت. ووفقًا لإحدى املنظمات املحلية غري احلكومية التي تتابع 
حالت املفقودين اأو املعتقلني، فقد مت احتجاز ما ل يقل عن 100 �شخ�س يف �شجون اأغاديت، وكادوقلي، 
حمي  اأفاد  وقد  حتفهم.  لقوا  املعتقلني  بع�س  باأن  وُيعتقد   ،2011 العام  منذ  والرو�شري�س  واخلرطوم، 
الدين حممود، الذي اعُتقل هو و نوباوي اآخر يف العام 2014 بتهمة التعاطف مع احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان– �شمال، ا�شتطاع الهرب من �شجن كادوقلي والو�شول اإلى اأبو جبيهة، اأن املعتقلني يف ال�شجون 
يتعر�شون للقتل.186 كما اأُلقي القب�س، منذ عام واحد، على 18 امراأة من كادوقلي  من اأقارب لجئي خميم 
يدا، دون توجيه اأي تهمة لهن، واإلى الآن ل ُيعرف م�شريهن.187 كما اأن احلكم الغيابي ال�شادر عن حمكمة 
خا�شة يف �شنجه، بولية �شنار، باإعدام اأع�شاء يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال مبن فيهم 

الرئي�س والأمني العام بالإ�شافة اإلى 45 اآخرين ما زال �شاريًا.
وتتعر�س الن�شاء، على وجه التحديد للنتهاكات.188 فقد �شار اغت�شاب الن�شاء يف النيل الأزرق �شلح 
حرب ت�شتخدمه احلكومة والقوات �شبه النظامية �شد ال�شكان )انظر HRW, 2014(. وقد اأجرت كاتبة 
و�شلن  قا�شرات،  فتيات  منهن  امراأة  من400  تتكون  جمموعة  بني  من  امراأة   11 مع  مقابلت  التقرير 
اإلى خميمات مابان يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 بعد اأن تعر�شن للغت�شاب يف منطقتي خور 
مقان�شة ومو�شفا، اخلا�شعتني للحكومة، ويف ثكنتي فادمييا و�شام �شور، خلل الفرتة ما بني كانون الأول/

دي�شمرب 2013 واأيلول/�شبتمرب 2014. 189
من  املخيمات  اإلى  القادمات  الن�شاء  تدعم  التي  اللجئني  جمعيات  اإحدى  قدمتها  ملعلومات  ووفقًا 
منطقة باو، فاإن هناك الكثري من الن�ساء اللواتي كن �سحايا لالنتهاكات خالل العامني 2012- 2013. 190 
فقد اخُتِطفت ن�شاء كن زوجات لأفراد يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال  اأجربن على الزواج 
من اأع�شاء ملي�شيات.191 وتروي �شهادة اخرى اأنه يف ني�شان/ابريل 2012، هاجمت ملي�شيات حملية من 
واقعة بني  ن�شاء كن يجمعن احلطب يف منطقة  وكيبجا جمموعة مكونة من ع�شرة  كورا  ا�شماعيل عمر 
كامريك و�سنجة، اغُت�سبت ت�سع منهن ثم ُقتلن، اأما العا�سرة، كاك اإلتوم التي ا�ستطاعت الهرب، فهي التي 
اأبلغت ال�سلطات يف مابان مبا حدث.192 كما اأفاد ال�شيخ عبد املجيد جور من قبانيت، اأن رجاًل ملثمني، 

رمبا كانوا ملي�شيات، هاجموا منطقته يف العام 2012 واأحرقوا ن�شاء م�شنات كفيفات ومقعدات.193
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جتنيد الأطف�ل من قبل احلكومة واجلبهة الثورية ال�شودانية

اإن الأطفال والن�شاء هم ال�شحايا الرئي�شيني للنزاع يف املنطقتني. فوفقًا للمعلومات التي مت جمعها ميدانيًا 
ال�شودان–  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  للحركة  اخلا�شعة  املناطق  يف  اأُجريت  مقابلت  واأكدتها 
�شمال، فاإن جتنيد الأطفال يف القوات احلكومية وامللي�شيات املتحالفة معها يف املناطق اخلا�شعة ل�شيطرة 
احلكومة ويف اخلرطوم تعترب ظاهرة �شائعة. ويلجاأ املتمردون اأي�شَا اإلى جتنيد الأطفال )انظر اأدناه(. 
على  احل�سول  اأجل  ومن  املحليني،  ال�سيا�سيني  والقادة  الروؤ�ساء  وحتبيذ  توجهات  بف�سل  ذلك  ويحدث 
احلوافز املالية اأي�شًا، يف حني تتكرر الن�شقاقات ح�شب ما تفيد التقارير.194 ووفقًا ملقابلت اأُجريت مع 
ال�شودان– �شمال يف  لتحرير  ال�شعبي  ا�شتولى عليها اجلي�س  التي  امللفات  �شابقني، ومن  اأطفال مقاتلني 
دلوكه يف كانون الثاين/يناير 2015، والتي اطلع عليها م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، فقد مت جتنيد 

اأطفال قا�شرين يف وحدات تابعة للقوات امل�شلحة ال�شودانية وقوات الدفاع ال�شعبي يف جنوب كردفان.195
اأكد قادة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف املنطقتني وجود اأطفال يقاتلون اإلى جانب 
حكومة ال�سودان، واأن العديد من جثثهم قد ُوجدت بعد انتهاء معارك. وقد ُعرث على �سبعة اأطفال خالل 
اإحدى املعارك التي حدثت يف الأرا�سي التي ي�سيطر عليها املتمردون يف النيل الأزرق يف روم يف العام 2014، 
حيث اأُطلق �شراح هوؤلء الأطفال بعد م�شادرة اأ�شلحتهم: "مل يكونوا حتى قادرين على اإطالق النار، كانوا 
يرجتفون عندما عرثنا عليهم"، ح�شب زعم اأحد قادة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال املحليني. 
واأفاد مفو�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال يف ر�شاد اأن القوات امل�شلحة ال�شودانية ذهبت اإلى 
املنطقة لتجنيد ما بني 2000 – 4000 طفاًل من الفيل، ودلمي، وتاجول، واأم برمبيطة، ولكنها مل ت�ستطع 
جتنيد اأكرث من ن�سف هذا العدد ب�سبب موقف املجتمع احلازم. فقد ُقب�ش على عمر، البالغ من العمر 
22 عامًا، وهو �شجني حرب �شابق لدي اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف ني�شان/ابريل 2014 
يف �شوق الدمازين، ، حيث اأُر�ِشل و43 �شخ�شًا من بينهم 13 قا�شر )بني �شن 15 و17( اإلى مركز تدريب 
تابع لقوات الدفاع ال�شعبي يف قي�شان يف النيل الأزرق 196 وتلقوا تدريبات على القتال واأعِطي كل منهم اأجر 
ل �ساب يبلغ من العمر 14 عامًا من خور  �سهري يبلغ 200 جنيه �شوداين )34 دولر اأمريكي(. كما اعُتقرِ
مكنزا كان يرعي املا�شية يف الأدغال، واأُخذ ال�شاب اإلى مركز تدريب تابع لقوات الدفاع ال�شعبي يف ت�شرين 
م له  الأول/اأكتوبر 2014، حيث متكن من الهرب. ومل يكن ذلك ال�ساب قد اإلتحق مبدر�سة قط، وقد ُقدِّ
املال مقابل النخراط يف القتال. اأما ح�سن ذو الثمان �سنوات  فقد هرب من خور مكنزا بدون �سحبة اأهله 

خوفًا من جتنيده، زاعمًا اأن "الكثري من ال�شبية يختفون".197
وثَّقت بع�ش البحوث ال�سابقة حلالت جتنيد اأطفال من جانب اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان– �شمال 
)Gramizzi, 2013، �س 41- 42(. وقد اأقر م�شوؤولون يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اأن 
هناك بع�ش الأطفال ُي�ستخدمون يف اخلطوط الأمامية التي ل تخ�سع ل�سيطرتهم – وقد اأكدت ذلك اأي�شًا 
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جهات حملية فاعلة يف جمال العون الإن�شاين – ولكن ما اأن ُيعرث على هوؤلء الأطفال، حتى ُير�شلون اإلى 
اأن تتحقق من ذلك ب�سكل م�ستقل، ولكن،  التقرير  املدار�س يف خميمات اللجئني.198 ومل ت�ستطع كاتبة 
خالل زيارتها للمناطق اخلا�سعة ل�سيطرة املتمردين ب�سكل عام، مل ترى اأي جنود اأطفال ومل ت�سمع عن 
املمار�شات  ر�شميًا هذه  اأدانت احلركة  وقد  ق�شري.  ب�شكل  الأطفال  ال�شكان حول جتنيد  من  �شكاوى  اأي 
ودعت، خلل اجتماع مع املمثل اخلا�س للأمني العام للأمم املتحدة املعني بالأطفال وال�شراعات امل�شلحة 
املتمردين  باأن  تقول  التي  الدعاءات  يف  للنظر  ميدانّيًا  جترى  دولية  حتقيقات  اإجراء  اإلى  نيويورك،  يف 

ي�شتخدمون جنودًا من الأطفال.199
عت العديد من التقارير التي تتميز بالت�شاق حول جتنيد حركة العدل وامل�شاواة لأطفال النوبة يف  ُجمِّ
اأعمارهم بني 12  باأنه قد اقتيد نحو 600 �شاب ترتاوح  التقارير  واأفادت  جنوب كردفان وخميم يدا.200 
و17 عامًا خلل الأعوام بني 2012 و2014، ونحو 200 اآخرين خلل الفرتة من كانون الثاين/يناير اإلى 
اآذار/مار�س 2014 )مل يكن بالإمكان التحقق من هذه الأرقام التي نفتها حركة العدل وامل�ساواة(. 201  كما 
اأفاد اأع�ساء جلنة حماية الطفل الذين اأُجريت معهم مقابالت يف خميم يدا اأن هناك 86 �شابًا من الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 12 و 17 عامًا واثنان يبلغ عمر كل منهما 18 عامًا هم يف عداد املفقودين )تكونت 
اللجنة من �شرطة املجتمع، واأع�شاء جمل�س التنمية الجتماعية،  واأع�شاء جمل�س املراأة، وقادة املجمتع 
املحلي(. كما اأفادت اللجنة اأي�سًا اأن هناك العديد من احلالت التي مل يتم التبليغ عنها. ووفقًا لبع�ش 
�شيا�شية  تعبئة  باأن�شطة  وامل�شاواة  العدل  بداأ متمردو حركة  اأُجريت معهم مقابلت، فقد  التي  العائلت 
اإلى جنوب  اأخذوهم معهم  –30 �شاب  بهدوء يف خميم يدا يف العام 2012، حيث ا�شتطاعوا جتنيد 20 
كردفان. وعندما عاد متمردو حركة العدل وامل�شاواة اإلى جنوب ال�شودان من اأجل امل�شاركة يف النزاع يف 
ولية الوحدة، ا�شتخدموا الأطفال الذين كانوا قد جندوهم يف ال�شابق من اأجل اإقناع اأقرانهم باللتحاق 
الباقي  عبد  جهود  بف�شل  )وذلك  اأنقولو  يف  النوبة  قبائل  من  الأطفال  املجندين  اأغلب  وكان  باملنظمة. 
العدل  حركة  �شفوف  يف  الت�شاديني  بع�س  وجود  من�شقون  لحظ  وقد  كات�شا،  ومنطقة  ودولوكو،  قرفة(، 
وامل�شاواة. 202 وتفيد التقارير باأنه حني طرح جمتمع اللجئني الق�شية �شد حركة العدل وامل�شاواة، زعم 
القائد املحلي اأن �شباب النوبة يلتحقون بقواته طوعًا. وقد اأُطِلق �شراح اأربعة اأطفال حتت اإ�شرار اأ�شرهم 
) مل يتمكن م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية من التحقق من مدى م�سداقة هذه املعلومات لأن القائد كان 
قد ترك املنطقة يف وقت اإجراء البحث(. وقد اأفادت املجتمعات املحلية يف خميم يدا اأن ع�سرة اأطفال 
�سباط/ بني  الواقعة  الفرتة  خالل  بانتيو  يف  جرى  الذي  القتال  يف  �ساركوا  اأن  بعد  الهروب  من  متكنوا 

كما  املعركة،  بعد  �شمعه  اأحدهم  وفقد  ثلثة منهم(،  اعتقال  اأعيد  وني�شان/ابريل 2014، )وقد  فرباير 
يدا يف  اإلى خميم  اآخر  وو�شل  راجا  فر طفل من  اآب/اأغ�شط�س2014،  �شهر  القتال. ويف  اأثناء  اآخر  ُقتل 
�شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014، مما يوؤكد اأنه ما زال الكثري من الأطفال لدى حركة العدل وامل�شاواة 
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يف مناطق ن�شاطها اجلديدة يف راجا. وقد اأفاد الأطفال الفارون اأنهم كانوا �شحايا انتهاكات اأو �شاهدوا 
اأع�شاء حركة العدل  وقوع انتهاكات، مبا يف ذلك الغت�شاب اجلماعي. ووفقًا للمجتمع املحلي، ما زال 
وامل�شاواة يجوبون اأرجاء املخيم، متنكرين يف كثري من الأوقات يف زي التجار. وت�شعر الكثري من العائلت 
باخلوف على اأبنائها من الختطاف جمددًا لأن "الأطفال يختفون".203  ويف �سباط/فرباير 2015، اأفادت 
ا�شتطاعت قطع الطرق عليهم. ويف  ال�شلطات املحلية  باأن جتارًا اختطفوا ثلثة �شبيان، ولكن  التقارير 
دن يف باريانغ  ومتت اعادتهن  اآذار/مار�س 2015، اختطف جتار دارفوريون اأربع فتيات، ولكن الفتيات ُوجرِ
اإلى ذويهن.204 وقد اأنكر امل�شوؤولون يف حركة العدل وامل�شاواة هذه املمار�شات عندما اأُجريت معهم مقابلة 

يف �شهري ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 واآذار/مار�س 2015. 
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�ش�د�شً�: النزاع�ت يف املنطقتني وعلى احلدود بني ال�شودان 
وجنوب ال�شودان

املنطقت�ن والأزم�ت املتعددة بني ال�شودان وجنوب ال�شودان
وجنوب  ال�شودان  بني  الفاعلة  بالديناميات  يتاأثر  ولكنه  �شوداين،  �شراع  هو  املنطقتني  يف  ال�شراع  اإن 
ال�شودان، ول �شيما منذ اندلع النزاع يف جنوب ال�شودان يف كانون الأول/دي�شمرب 2013. ول يعود �شبب 
ذلك اإلى موقع املنطقتني ال�شرتاتيجي على امتداد احلدود فح�شب، واإمنا اأي�شًا اإلى العلقات التاريخية 
التي تربط احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال باحلزب )احلركة ال�شعبية( يف 

جنوب ال�شودان بعد 20 عام من القتال معًا يف احلرب. 
عندما بداأت احلرب يف املنطقتني، كانت حكومة جمهورية جنوب ال�شودان منق�شمة حول تقدمي الدعم 
لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الدعم  جاء  وقد  �شمال.   - ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  للحركة 
ال�شودان – �شمال ب�شكل اأ�شا�شي من القطاعني الع�شكري والأمني، ومن قيادات الوليات احلدودية، بينما 
تردد القادة الآخرون يف تقدمي الدعم اإلى املتمردين يف ال�شودان نظرًا للعلقات اله�شة اأ�شًل مع ال�شودان 
الأمنية  التطورات  على  توؤثر  كانت  التي  ال�شعبة  ال�شيا�شية  واملفاو�شات  ال�شامل  ال�شلم  اتفاقية  عقب 
والقت�شادية يف الدولة اجلديدة.205 ويف الواقع، طلبت حكومة ال�شودان، يف كثري من املنا�شبات، من جوبا 
التوقف عن دعم احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال وو�شعت ذلك �شرطا م�شبقًا 
لل�شروع لإجراء مفاو�شات مو�شوعية بني البلدين. لكن احلكومة يف جوبا نفت ر�شميًا وجود اأي علقات بينها 
وبني احلركة، ثم قللت بالفعل من علقاتها معها يف العام 2012 بعد اأن تعر�شت ل�شغط داخلي ودويل، فلم 
تعد جوبا ت�شت�شيف قادة احلركة، وانتقل القادة اإلى اأوغندا واخلارج.206 فيما بعد عر�س الرئي�س �شيلفا كري 
اأن يتو�شط بني حكومة ال�شودان واحلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال، ولكن كانت 
اخلرطوم ترف�س الفكرة (Sudan Tribune, 2012). وتوقفت اأوغندا اأي�شًا عن اإيواء احلركة ال�شعبية/

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف منت�شف العام 2014، لت�شهيل املحادثات بني ال�شودان وجنوب 
التزامها  على  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  اأكدت  حني  يف   ،2014 الأول/دي�شمرب  كانون  يف  ال�شودان 
 Sudan( بتطبيق اتفاقية التعاون مع ال�شودان لعام 2012 من اأجل اإيقاف دعم واإيواء املجموعات املتمردة
منطقة  اإقامة  يف  الطرفان  وف�شل  قائمًا  ظل  الطرفني  بني  الثقة  عدم  اأن  اإل   207 �شي(.   2014  ،Tribune

واأعلنت   .)Craze, 2014 ب   2014 ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  )م�شروع  واآمنة  ال�شلح  منزوعة  حدودية 
ني�شان/ابريل 2015  انتخابات  قبيل  املتمردين  توغل  تاأمني حدودها اجلنوبية من  نيتها يف  اخلرطوم عن 

)Radio Tamazuj، 2015 جي(. 
Sudan Tri- ال�شودانية  الثورية  ال�شودان بدعم اجلبهة  اتهام جنوب  ال�شودان يف  )وا�شتمرت حكومة 
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ان�شم  الأول/دي�شمرب 2013،  كانون  ال�شودان يف  الأهلية يف جنوب  بدء احلرب  اأ(. ومنذ   2015 ،  bune

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( اإلى اخلرطوم يف اتهام املتمردين ال�شودانيني بالقتال اإلى 
جانب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف وليتي الوحدة واأعايل النيل )ICG, 2015، �س 13- 19(. وقال 
م�شوؤولون رفيعو امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة(، خلل عدة مقابلت اأجرتها 
كاتبة التقرير، اأن "عنا�شر من جبال النوبة والإنق�شنا قد �شوهدوا" يف جنوب ال�شودان.2018  ومل يتمكن 
م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية من العثور على اأي دليل يثبت اأن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان قد قدمت 
يف الفرتة الأخرية دعمًا ع�شكريًا اأو لوجي�شتيًا مبا�شرًا للحركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- 
�سمال اأو على وجود اأي تورط للحركة ال�سعبية/اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان – �شمال يف جنوب ال�شودان 
 Gramizzi يف العام 2014، ولكنه لحظ حرية حركة الب�شائع والنا�س من واإلى خميمات اللجئني )انظر
لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  قيادة  اأفادت  وقد   209.)49  -48 and Tubiana, 2013، �س 

ال�شودان- �شمال اأنه كان قد قرر منذ �شهر كانون الأول/دي�شمرب 2013 اأن يحافظ على موقف حمايد يف 
حماولته  واأن  ومالية،  ولوجي�شتية  اأيدولوجية  لقيود  نظرًا  ال�شودان  جنوب  يف  ال�شابقني  رفاقه  بني  النزاع 
ال�شعبية/اجلي�س  واحلركة  �شمال  ال�شودان–  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  بني  التوفيق  يف 
يف  الأهلية  احلرب  بداأت  وعندما  ذلك،  ومع  بالف�شل.210   باءت  املعار�شة(  )يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي 
جنوب ال�شودان، ازدادت العلقات العملياتية وامل�شالح ال�شرتاتيجية املت�شابهة بني اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
ال�شودان واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال.211 وقد �شاعد وجود اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– 
�شمال على طول احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان على احتواء توغل اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
واجلي�س  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  بقي  حني  يف  ال�شودان،212  جنوب  داخل  اإلى  املعار�شة(   )يف 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال متواجدان يف موقع واحد يف منطقة جاو احلدودية املتنازع عليها والواقعة 
بني ولية الوحدة وجنوب كردفان )م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2015 ب، �س2(. ووفقًا ملراقبني دوليني 
�شاعد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان من خلل ت�شيري دوريات 
يف حمافظتي مابان وباريانغ، كما اأن الجتماعات بني قيادات اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان – واجلي�س 

ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �سمال كانت تتم يف منطقتي باريانغ والرنك احلدوديتني.213
وهناك مزيد من الدلئل التي ت�سري على اأن املتمردين الدارفوريني ي�ساركون ع�سكريًا اإلى جانب اجلي�ش 
ال�شودان، ح�شب  ال�شودانية يف جنوب  الثورية  اإلى تدخل اجلبهة  ي�شري  الذي  الأمر  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي 
ما تزعم اخلرطوم واحلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( ولكن اجلي�س ال�شعبي 
مناوي  ال�شودان– مني  وامل�شاواة وحركة جي�س حترير  العدل  اأن حركة  وُيعتقد  ينفي ذلك.  ال�شودان  لتحرير 
جنوب  ا�شتقلل  قبل  من  ال�شودان  جنوب  جمهورية  حكومة  من  ومالية  لوجي�شتية  م�شاعدات  على  حت�شلن 
ال�شودان، ولكن املجموعات الدارفورية تنفي هذه التهامات.214 وقد دعمت حركة العدل وامل�شاواة بالفعل اجلي�س 
ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  )م�شروع   2012 اآذار/مار�س  على هجليج يف  ال�شودان يف هجماته  لتحرير  ال�شعبي 
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يف  اأي�شًا  وامل�شاواة  العدل  حركة  �شاركت  كما   .)30  -18 �س   ،Gramizzi and Tubiana, 2012  ،2012
الهجوم على ولية الوحدة اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف الن�شف الأول من العام 2014، بعد اأن 
انتقلت جنوبًا من جنوب كردفان، الأمر الذي مل ينكره الأع�ساء الآخرون يف اجلبهة الثورّية ال�سودانّية. ويف وقت 
لحق حتركت قوات حركة العدل وامل�شاواة باجتاه بحر الغزال حيث �شوهدت خلل �شهر اآذار/مار�س يف �شمال 
وغرب بحر الغزال.215 وُيعتقد اأن حركة العدل وامل�شاواة واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( كانا 
قد ا�شتبكا بالفعل يف �شهر كانون الأول/دي�شمرب ICG, 2015( 2013، �س 15(. وقد كانت قوات حركة العدل 
وامل�شاواة ت�شاَهد يف ولية الوحدة حتى كانون الأول/دي�شمرب 2014،216 وظل �سكان اأدجونغ ثوك ويدا ينددون 
بوجود مقاتلني دارفوريني متنكرين بزي جتار يف املخيمات حتى �شهر اآذار/مار�س 2015. 217 ولكن وفقًا لأحد 
العدل  املعار�سة(، مل تكن قوات حركة  ال�سودان )يف  لتحرير  ال�سعبي  الرفيعة يف اجلي�ش  املكانة  القادة ذوي 
وامل�شاواة والنوبة ُت�شاَهد على مقربة من مواقع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( منذ حزيران/

يونيو 2014. 218 ويعرتف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان بتحركات حركة العدل وامل�شاواة على طول احلدود، 
ولكنه ينفي اأي انخراط لها مع اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان.219

حيث  ال�شودان،  جنوب  يف  احلايل  ال�شراع  قبل  ما  اإلى  الوحدة  بولية  وامل�شاواة  العدل  حركة  �شلة  وتعود 
ال�سودان )يف  لتحرير  ال�سعبي  با�سم اجلي�ش  والذي يعمل حاليًا مفاو�سًا  تعبان دينغ غاي  ال�سابق  الوايل  كان 
ملزاعم  ووفقًا   220  .2011 العام  منذ  الوحدة  ولية  يف  وامل�شاواة  العدل  حركة  قوات  ا�شت�شاف  قد  املعار�شة(، 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان/ اجلي�س- �شمال، التي نفتها حركة العدل وامل�شاواة فاإن تعبان دعم جتنيد 
عبد  الربام  ال�شودان يف حملية  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  مفو�س  وامل�شاواة من خلل  العدل  النوبة يف حركة 
يقارب 400  ما  بعد جتنيده  ُطرد من اجلزب  والذي  الوطني،  املوؤمتر  ال�شابق يف حزب  الع�شو  قرفه،  الباقي 
نوباوي اأغلبهم من قبيلة اأنقولو التي ينتمي اإليها، والذين ا�شت�شيفوا بعد ذلك يف بانتيو 221. ويف حزيران/يونيو 
2013، انتقل قرفه اإلى اخلرطوم و�شكل حزب "ال�شعب احلقيقي جلبال النوبة" والذي يعترب اليوم ع�شوًا يف 
وفد حكومة ال�شودان اإلى مفاو�شات اأدي�س اأبابا، ممثًل عن املنطقتني )جبال النوبة والنيل الأزرق(. وبالتايل، 
العامني 2011 و2014، كما ورد  يدا بني  للنوبا يف جنوب كردفان ويف  وامل�شاواة  العدل  لتجنيد حركة  فنتيجة 
اأعله، �شاركت عنا�شر من النوبة يف القتال يف جنوب ال�شودان اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، 
كما ادعى اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة(. وما زال بع�س النوبة من�شمني اإلى اجلي�س ال�شعبي 
لتحرير ال�شودان منذ العام 2011، بعد اأن قرروا البقاء يف جنوب ال�شودان )على الرغم من اأن جمموع عدد 
اجلنود من جنوب كردفان والنيل الأزرق يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان قليل، ح�شبما تفيد به التقارير(.222 
وقد اأكد اأحد كبار امل�شوؤولني يف حركة العدل وامل�شاواة اأن بع�س النوباويني ان�شموا اإلى حركة العدل وامل�شاواة 
خالل هذه الفرتة، كما فعل كثريون من كل اأنحاء ال�سودان، ولكنه مل يف�سح عن اأية اأرقام.223 ووفقًا لأحد القادة 
رفيعي امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �سمال، فاإن حركة العدل وامل�ساواة كانت تتحدث عن وجود 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف ولية الوحدة واإلى جانب ولية الوحدة ل�شرف النتباه عن حقيقة 
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اأنها جندت يف ال�شابق نوباويني منهم جنود يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال.224
ويف املقابل، اتهم اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال املتمردين 
يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( باأن متت ا�شت�شافتهم وتدريبهم من قبل ال�شودان واأن 
"املح�شلة النهائية  لهم قواعد خلفية يف املنطقتني، الأمر الذي يعتربه اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
لتمرد م�شار"، ونفت احلكومة ال�شودانية واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( هذه التهامات 
)Sudan Tribune, 2015 دي(.225 وقد تكون الهجمات التي �شنها اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف 
املعار�شة( على منطقة الرنك يف اأيلول/�شبتمرب – كانون الأول/دي�شمرب 2014 قد �ُشنَّت من النيل الأزرق 
والنيل الأبي�س و�شرق ولية جنوب كردفان، يف حني اأن الهجمات على بانتيو ومايوم وربكونا قد تكون �ُشنَّت 
من هجليج/ بانثو وخر�شانة. ووفقًا للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، فاإن نحو 15000 جندي ان�شقوا من 
لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  مقرات  من  املعار�شة(  )يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة 
ر عدد القوات التي هاجمت  ال�شودان الرئي�شية يف جوبا ومن الفرق الأولى والرابعة والثامنة، يف حني ُقدِّ
بانتيو والرنك من املنطقتني يف العام 2014 بنحو 7000 مقاتل، وكانت تلك القوات قد تلقت تدريبها يف 
اخلرطوم.226 وبينما بقي الهدف ال�شرتاتيجي للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( هو جنوب 
ال�شودان، ول �شيما املن�شاآت النفطية وعا�شمتي وليتي الوحدة واأعايل النيل، بال�شافة اإلى ال�شتمرار يف 
جمهورية  حكومة  مع  ال�شيا�شية  املفاو�شات  يف  منربه  على  ال�شرعية  لإ�شفاء  اأرا�شي  على  قب�شته  اإحكام 
ال�شودان على املدى الق�شري تظل غري وا�شحة، ول �شيما مع  ال�شودان، فاإن نوايا متمردي جنوب  جنوب 
�س  تقوِّ التي قد  للقيادة  الهرمية  الرتاتبية  ال�شلطة  ب�شبب �شعف  الأر�س  الف�شائل على  اختلف م�شالح 

القرارات املتخذة من القيادات الأعلى )م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية،2015 ب(.227
ذكر م�شوؤولون رفيعو امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( باأنه 
الثاين/ ت�شرين  ال�شودان– �شمال.228 ويف  لتحرير  ال�شعبي  قتال �شد اجلي�س  النية يف خو�س  لديهم  لي�س 
مل  الرنك،  اإلى  طريقه  يف  املعار�سة(   )يف  ال�سودان  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ش  كان  عندما   ،2014 نوفمرب 
يهاجم مواقع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال يف النيل الأزرق ب�شبب الروابط طويلة الأمد التي 
تربط القادة الذين خدموا �شويًا يف النيل الأزرق يف احلرب ال�شابقة، ومن بني هوؤلء القادة، القائد جيم�س 
ال�شعبي  للجي�س  موقعًا  لل�شودان  املوالني  النوير  من  عنا�شر  هاجمت   ،2014 متوز/يوليو  ويف  كول.  كوانغ 
 ،PKM ور�شا�س من طراز ،(RBG-7) 7- لتحرير ال�شودان- �شمال يف منطقة باو، وا�شتولوا على اآر بي جي
الثاين/يناير  كانون   4 فردية.229 ويف  اأعمال  اعُترب مبثابة  ما حدث  ولكن  واحد،  القب�ش على رجل  واألقوا 
2015، حترك 3000 جندي من قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( و900 من امليلي�شبات 
املتحالفة معها بنحو 100 مركبة، ورافقتهم قوات حكومة ال�شودان باجتاه اجلنوب من منطقة باو يف النيل 
الأزرق، وو�شلوا اإلى منطقة جامام يف 9 كانون الثاين/يناير، وا�شتمروا يف �شريهم نحو جنوب املحلية دون 

اأن يهاجموا مواقع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال )لكنهم اأثاروا اخلوف و�شط اللجئني(.230 
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وت�شري تقارير واردة من جنوب كردفان اأنه خلل العام 2014 ويف ال�شهر الأول من عام 2015، �سارك 
�سد  معارك  يف  ال�سودانية  امل�سلحة  القوات  جانب  اإلى  الكبري،  بالعدد  يكن  مل  النوير،  مقاتلي  من  عدد 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال يف املناطق القريبة من احلدود مع جنوب ال�شودان، وحتديدًا 
مع  رجل(   600 )حوايل  واحدة  كتيبة  �شوهدت  حيث   ،2014 الثاين/يناير  كانون  يف  اأنقارتو  معركة  يف 
خلل  اأنه  ال�شودان– �شمال  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  قادة  واأكد  ال�شودان.231  حلكومة  امل�شرتكة  القوات 
التي �سنتها احلكومة على اجلي�ش  اأخرى يف الهجمات  النوير وملي�سيات  مو�سم اجلفاف الأخري، �سارك 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال يف جاو وتروجي )حملية الربام(، ويف اآبري وليدمري )حمافظة دلمي(، 
ويف ماردي�س، وقد ُقتل عدد قليل منهم.232 اإل اأن قادة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال املحليني 
مل يقدموا ما يثبت اأن هوؤلء املقاتلني كانوا جزًء من اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان )يف املعار�سة(، 
لكن عبد العزيز احللو اأكد ذلك.233 ووفقًا ملا ذكره م�شوؤول كبري يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف 
املعار�شة(، واأكده اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال فاإنه ما 
زال هناك عدد قليل من ملي�سيات النوير املتحالفة مع اخلرطوم منذ احلرب الأهلية الثانية ت�سارك يف 
القتال �شد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف منطقة هجليج – خر�شانة، وذلك اإما كاأع�شاء 
يف القوات امل�شلحة ال�شودانية اأو كملي�شيات،.234 ووفقًا خلرباء ع�شكريني، ميكن  ملجموعات النوير اأن تقرر 
اأي�سًا انتقامًا  اأن تتدخل ب�شكل م�شتقل فيما لو ُهددت باحتواء اخلرطوم لها.235 كما قد يتحرك البع�ش 
من م�شاركة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال – غري املثبتة - يف ال�شراع ال�شوداين، عقب حملة 
انتقامية على  النويرهجمات  اأن ي�شن  تت�شبب يف بث اخلوف من  النوباويني  القيادة �شد  دعائية تطلقها 

جمتمعات اللجئني، الأمر الذي يو�شح �شبب م�شاركة النوير جنوب كردفان ولي�س يف النيل الأزرق.236   
اإن الو�شع يف املنطقة احلدودية بني ال�شودان وجنوب ال�شودان قابل لل�شتعال ب�شكل متزايد، وقد ف�شلت 
كل اجلهود املبذولة من اأجل نزع ال�شلح وتر�شيم احلدود )Sudan Tribune، 2014 ب، وم�شروع م�شح 
الأ�شلحة ال�شغرية، 2014 ب(. كما اأن النزاع يف جنوب ال�شودان قد �شاهم يف تعزيز م�شاألة ت�شليح احلكومة 
اأن ال�شودان  ال�شودانية للملي�شيات، وهي ممار�شات ظلت احلكومة تتبعها منذ زمن بعيد. وتك�شف الأدلة 
وجنوب ال�شودان يدعمان القوات الأجنبية التي قد تختلف م�شاحلها عن م�شالح رعاياها. فبينما تطرح 
اأع�شاء اجلبهة  يف  ال�شودان، يظهر  التحول يف  ال�شودانية هدفا �شيا�شيًا وا�شحًا لتحقيق  الثورية  اجلبهة 
الواقع الفعلي اهتمامهم مب�شالح خمتلفة ل توؤيد التطلعات الفكرية للتحالف اجلبهوي واإمنا تلبي امل�شالح 
ق�شرية الأمد. وتوؤثر هذه امل�شالح والدعايات ق�شرية الأمد على العلقات طويلة الأمد بني النوير و�شعب 
دارفور، وكذلك بني النوير والنوبا. ولذا يجب اأن ُينظر اإلى الهجمات التي �شنها اجلي�س ال�شعبي لتحرير 
املدينة يف  ال�شتيلء على  اإعادة  بينتيو خلل عملية  الدارفوري يف  ال�شعب  املعار�شة( على  ال�شودان )يف 
ني�شان/ابريل 2014، على �شوء العلقات املت�شدعة بني املجموعتني.237 وقد ا�شتاء النوير اأي�شًا من دور 
حركة العدل وامل�شاواة يف الهجمات التي �ُشنَّت يف جنوب ولية الوحدة يف اأوائل العام 2014،  ومن ممار�شات  
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النهب وتدمري القرى والغت�شاب التي قامت بها �شد املدنيني. ونتيجة لذلك �شار النوير ينظرون اإلى �شعب 
 ،UNMISS دارفور مثلما ينظرون حلركة العدل وامل�شاواة )م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2015 ب، 
2014 ب، �س7(. ويف افتقار جنوب ال�شودان ل�شرتاتيجية وا�شحة لأجل حتقيق اأمنه الوطني، فلي�س من 
الوا�شح ما اإذا كان �شبب دعمه للجبهة الثورية ال�شودانية هو لإثارة رد الفعل يف اخلرطوم. وباملثل، فاإن 
دعم اخلرطوم للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( وامللي�شيات اجلنوب �شودانية يبدو اأنه يتم 
بهدف حتقيق احلاجات القت�شادية ق�شرية الأمد املتمثلة يف احلفاظ على �شيطرته على املوارد على طول 

احلدود. اإل اأن من امل�شتبعد اأن تتبع حكومة ال�شودان وتلحق املتمردين داخل جنوب ال�شودان.
ال�شودان  وجنوب  ال�شودان  بني  مبا�شرة  مواجهة  لي�شري  يت�شاعد  وقد  للغاية،  القائم ه�س  الو�شع  اإن 
تدور رحاها على طول املواقع الغنية باملوارد الطبيعية على امتداد احلدود، ولي�شمل املنطقتني والتحالفات 
الإقليمية. وهذه املواجهة اإن جرت، �شيكون من ال�شعب كبحها، على عك�س معركة هجليج التي جرت يف 
العام 2012، )راجع Gramizzi and Tubiana، 2013، �س 49 – 53(،238 هناك معطيات جديدة. توجد 
يف املنطقة احلدودية كيانات خارج الدول، وباأعداد اأكرب بكثري، وبقدرات ت�شّلح اأف�شل بكثري من ال�شابق، 
ب على احلكومات الراعية ال�شيطرة اأكرث من اأي وقت م�شى )هذا اإ�شافة اإلى ال�شعف الداخلي(  مما ُي�شعِّ
(Craze, 2014). وقد و�سف متحدث با�سم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان اأبيي باأنها "�شراع جممد"، 

2015اأ(.239  ال�سغرية،  الأ�سلحة  م�سح  )م�سروع  مقلق  اأمر  نقوك  ودينكا  امل�سريية  بني  التوتر  جتدد  واأن 
وقد حذر حممد عطا، مدير جهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�شوداين موؤخرًا قائًل: "اآن الأوان مللحقة 
املتمردين يف اأي موقع" (al-Araby, 2014). ويف 8 ني�شان/ابريل 2015، اتهمت حكومة جمهورية جنوب 
اأويل( على  الغزال )�شمال  األقت قنابل على مواقع مدنية يف راجا و�شمال بحر  باأنها  ال�شودان اخلرطوم 
مقربة من املناطق احلدودية، ولكن هذه املناطق هي التي �شوهد فيها مقاتلو حركة العدل وامل�شاواة موؤخرًا 
)Sudan Tribune، 2015 ب، Radio Tamazuj، 2015 اإف(. ويف 28 ني�شان/ابريل 2015، وبعد اأن 
هزمت القواُت احلكومية قوات حركة العدل وامل�شاواة يف جنوب دارفور، ذكر الرئي�س الب�شري اأن املتمردين 
اأن قوات الدعم ال�شريع  كانوا قد دخلوا من جنوب ال�شودان وحّذر حكومة جمهورية جنوب ال�شودان من 

م�شتعدة للإجهاز على املتمردين داخل اأرا�شي جنوب ال�شودان )Sudan Tribune، 2015 دي(. 

الت�أثريات الإن�ش�نية: الالجئون حتت مرمى النريان
لل�شراع يف جنوب ال�شودان اأثار مبا�شرة على حياة اللجئني من املنطقتني، فمع تراجع الأمن ال�شخ�شي 
اأ�شبح الو�شع حرجًا، ول �شيما يف مابان.240 ووفقًا جلهات فاعلة يف جمال  وقلة امل�شاعدات الإن�شانية، 
العون الإن�شاين يف النيل الأزرق فاإن نزاع جنوب ال�شودان قد اأدى اإلى انخفا�س كبري يف تدفق اللجئني، 
اإلى  اإجبار ما يقارب 3000 لجئ  وزيادة عدد النازحني. كما ت�شبب انخفا�س م�شتوى توزيع الغذاء يف 
العودة اإلى النيل الأزرق خالل الفرتة الواقعة بني �سباط/فرباير وني�سان/ابريل 2014، الأمر الذي و�شع 
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مزيدًا من ال�سغوط على الكميات املحدودة للغذاء واملياه يف املناطق املت�سررة من احلرب. وقد نقلت  
جمموعات الإنق�شنا ما�شيتها بالفعل اإلى داخل منطقة باو، وي�شتعد لجئو الإنق�شنا للحاق بها.241 وقال 
اأحد العائدين اإلى النيل الأزرق: "نحن نف�شل احلرية يف الداخل ]داخل النيل الأزرق[، واإن كانت حتت 
الق�شف اجلوي، على الو�شع يف املخيمات". كما علق اأحد العاملني يف جمال العون الإن�شاين يف مابان 
قائًل: "غريَّ النزاع يف جنوب ال�شودان البدائل بالن�شبة لل�شكان على نحو كبري، مبا يف ذلك احتمالت 
وجود العمل واحل�شول على التعليم يف جنوب ال�شودان". كما انخف�شت م�شتويات املدار�س يف املخيمات 
اإ�سقاط  يف  جهوده  العاملي  الغذاء  برنامج  خف�ش   ،2015 اآذار/مار�س  ويف  املعلمني.242  مغادرة  ب�شبب 
الطعام من اجلو اإلى اللجئني ب�شبب معوقات مالية، يف حني ما زال انعدام الأمن يعيق عملية الإمداد 

بالطرق الربية.
وي�سعر الالجئون يف منطقتي مابان وباريانغ بالتهديد نظرًا لوجود اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان )يف 
املعار�شة( على احلدود، كما يتخوفون من و�شعهم بني نريان اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ونريان اجلي�س 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال من اجلانب الآخر.243 وهذا ال�سعور بانعدام الأمن هو اأكرث �سدة يف اأدجونغ 
ثوك بالنظر الى موقعها كمعرب للمتمردين من جنوب ال�سودان اإلى داخل جنوب ال�سودان، وقربها من منطقة 
جبل لريي يف جنوب كردفان، حيث �شوهد مقاتلوا اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة(.244 وتهدد 
اأن�شطة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان الع�شكرية املتزايدة يف يدا اللجئني، مما ميثل اأحد ال�شباب التي 
ت�شتدعى اإعادة توطينهم �شريعًا. وقد ذكر اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( اأنه لن يهاجم 

اللجئني، ولكنه اعرتف باأن اأماكن تواجدهم خطرة نظراأ لنعدام الأمن يف املنطقة.245 
عانى اللجئون يف مابان من النعدام ال�شديد للأمن يف العام 2014 ب�شبب التوترات املوجودة يف املجتمعات 
امل�شيفة ب�شكل ا�شا�شي حول املوارد الطبيعية. وقد تفاقمت التوترات مع اندلع النزاع يف جنوب ال�شودان.246 
وي�شعر اللجئون باأن حكومة جمهورية جنوب ال�شودان ل تقدم لهم احلماية، بل وت�شلح مدنيني، ي�شكلون تهديدًا 
مبا�شرًا لأمن اللجئني. وعمومًا، فاإن �شيا�شة اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف ت�شليح امللي�شيات املحلية 
حلماية الأرا�شي واملمتلكات ال�شرتاتيجية كحقول النفط، اأمر مثري للقلق ب�شكل كبري.247 وعلى عك�ش ما يحدث 
يف باريانغ، فاإن ال�سكان يف مابان منق�سمون يف مواقفهم فمنهم من يدعم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان 
الثاين/يناير 2013، نظمت  املعار�شة(. ويف كانون  ال�شودان )يف  لتحرير  ال�شعبي  ومنهم من يدعم اجلي�س 
اإحدى امللي�شيات املكونة من 3000 رجل، با�شم "قوات الدفاع مابان" مببادرة من ممثل مابان يف جمل�س ولية 
اأعايل النيل، مون فان. ويف 3 اآب/اأغ�شط�س2014، ا�شتبكت قوات دفاع مابان مع اجلنود من النوير يف اجلي�س 
املنظمات  اإحدى  يف  يعملون  النوير  من  مدنيني  امللي�شيا  قتلت  التالية،  الأيام  ويف  ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي 
الدولية غري احلكومية يف خميمات الالجئني، الأمر الذي اأدى اإلى ترك العمال النوير املخيمات، يف حني بقي 
قليل منهم يف الفرقة الأولى للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2014 اأ، �س 
2- 3(. وبعد اأ�شهر قليلة من الهدوء، ويف كانون الأول/دي�شمرب 2014، ن�سبت قوات دفاع مابان نقاط تفتي�ش 
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ت�سببت يف م�سايقة الالجئني وقللت من قدرتهم على التحرك بعد حلول الظالم.248  وذكر القائد الأعلى يف 
الأنق�شنا: "لي�س للملي�شيات قادة معرتف بهم، كما اأنهم يح�شلون على الكثري من الأ�شلحة، الأمر الذي ي�شكل 
خطرًا كبريًا علينا". اإن النت�شار الوا�شع للأ�شلحة ، مبا يف ذلك داخل جمتمع اللجئني كنتيجة للن�شقاقات 
من اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال من اجلبهة الثانية، جعل الو�شع اأكرث توترًا، وجعل اأي �شراع 
واملجتمعات  اللجئني  بني  ا�شتباكات  وقعت   ،2015 الثاين/يناير  كانون   30 ويف  ال�شريع.249  للت�شعيد  قابل 
امل�شيفة يف خميم قندرا�شا عندما قتلت جمموعة مكونة من اأربعة لجئني اأحد املزارعني املحليني، مما دفع 

باأ�شرة ال�شحية اإلى قتل اأحد اللجئني ثاأرًا له )Radio Tamazuj، 2015 �شي(. 
ويف 2 كانون الثاين/يناير 2015، و�شل قائد الفرقة الأولى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، �شتيفن 
اإلى بوجن، ومعه ناقلتي جند م�شفحتني و10 مركبات م�شلحة، ُار�شلت باجتاه ال�شمال  بوي )وهو نويري( 
اإلى احلدود مع ال�شودان. وبحلول 5 كانون الثاين/يناير 2015، زعم �شتيفن بوي اأنه �شم قوات دفاع مابان 
اإلى الكتيبة العا�شرة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان، ولكن الو�شع بقي ه�شَا وتزايدت التقارير التي 
تفيد بانعدام الأمن يف املخيمات يف �شهر اآذار/مار�س 2015، الأمر الذي اأثر على عمل املنظمات الدولية 
ال�شودان،  لتحرير  ال�شعبي  ملخابرات اجلي�س  ووفقًا  الثاين/يناير 2015،  كانون   4 ويف  غري احلكومية.250 
انتقلت قوات تابعة للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( تتكون من حوايل 3000 عن�شر، وما 
يقارب 900 من ملي�سيات مابان من لوما حتركت من بوط اإلى جمام )على بعد 70 كم غرب بوجن و36 كم 
من خميم كايا(، باجتاه حقول نفط عدار - ييل، مما وّلد �سعورًا باخلوف من حدوث هجمات انتقامية 
�سد قوات دفاع مابان قد ي�سرتك فيها �سكان حمليني ولجئني نظرًا لنت�سار الأ�سلحة يف املنطقة )ولكن 
ال�شودان هجومًا على اجلي�س  لتحرير  ال�شعبي  �شن اجلي�س  الثاين/يناير  كانون   9 ذلك مل يحدث(. ويف 
ا�شتولى على  اأنه  املنطقة، وزعم  واأعاد �شيطرته على  املعار�شة( يف جمام  ال�شودان )يف  لتحرير  ال�شعبي 
اأ�شلحة ثقيلة، مبا يف ذلك م�شادات �شواريخ من طراز APC، وبنادق حتمل اأرقامًا مت�شل�شلة اأُزيلت لإخفاء 
م�شدرها.251 وهاجمت جمموعة من املتمردين يف قرية كيوا، التي تقع على بعد 4 كلم من جمام، قافلة – 
�سمت مبعوث مابان والقائد الع�سكري يف بوجن- اأثناء عودتها من زيارة اإلى املنطقة، وتفرقت املجموعة بعد 
ذلك. واأ�شارت التقارير يف الأ�شبوع الثالث من �شهر كانون الثاين/يناير اإلى اأن قوات املتمردين املتمركزة يف 
بني �شاوة )على بعد 45 كلم جنوب بونح( قد جنحت يف جتنيد مدنيني مابانيني بدعم من املفو�س املاباين 
ال�شابق، جون جمعة، الذي ان�شم اإلى احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( 
يف الن�شف الأول من العام 2013. واأفادت م�شادر حملية اأنه يف ال�شباح الباكر من يوم 12 �سباط/فرباير 
2015، �شن اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان هجومًا على اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( 
يف بني �شاوة بعد ح�شوله على تعزيزات من مالوت وبالوي�س، وا�شتعاد �شيطرته على املنطقة، ثم انتقلت 
قوات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( باجتاه جنوب املحلية، مثريًة الذعر بني اللجئني. 
ووفقًا لعاملني يف جمال العون الإن�ساين، فاإن التوتر بني املجتمع امل�سيف والالجئني قد بلغ اأعلى م�ستوياته.
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�ش�بع�: احلل ال�شي��شي

املف�و�ش�ت بني حكومة ال�شودان واجلبهة الثورية ال�شودانية

بعد مرور ما يقارب اأربع �شنوات من القتال واجلمود الع�شكري العام، اعرتف كل من الطرفني علنًا اأنه 
ل ي�ستطيع اأن يهزم الطرف الآخر يف �ساحة القتال؛ فقد قال كبري املفاو�سني يف حزب املوؤمتر الوطني 
الثانية  اأن تهزم حركة حرب ع�شابات من خلل حرب، وقد تعلمنا ذلك الأمر من احلرب  "ل ميكنك 
هذه".252 ومع ذلك، ويف وقت يبدو منا�شبًا لت�شوية �شيا�شية ب�شبب ارتفاع تكلفة احلرب يف اأوقات التدهور 
من  اأي  يقدم  مل  اأخرى،  ناحية  من  الإقليمي  ال�ستقرار  بانعدام  والتهديدات  ناحية،  من  القت�سادي 
الطرفني اأية تنازلت. وقد بداأت اجلولة ال�شابعة من املحادثات، التي يرعاها فريق الحتاد الإفريقي رفيع 
امل�شتوى املعني بالتنفيد، بني املتمردين وحكومة ال�شودان يف 12 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 يف اأدي�س 
التكتيكات  وا�شتمرت  اأي تقدم.  اإحراز  الأول/دي�شمرب 2014 من دون  اإلى 8 كانون  تاأجلت  اأبابا، ولكنها 
ال�شعبي  الثاين/نوفمرب هاجم اجلي�س  ت�شرين  الرئي�شي يف املحادثات. ويف 18  الدور  الع�شكرية يف لعب 
لتحرير ال�شودان– �شمال حامية حكومية يف بك )�شمال جبال الإنق�شنا(، ويف 21 ت�شرين الثاين/نوفمرب 
هاجم منطقة اأبو قرن، لي�شل اإلى م�شافة 30 كلم غرب الدمازين، عا�شمة النيل الأزرق. وقد مت تنفيذ 
هذه العمليات انتقامًا من ق�شف املدنيني يف منطقة يابو�س قبل املحادثات، مما اأدى اإلى مقتل امراأة.253  
 ،SRRA( ويف 23 ت�شرين الثاين/نوفمرب ُقتل طفل واحد من جراء موجة جديدة من الق�شف يف يابو�س
215، �س 8-9(. ويف 1 كانون الأول/دي�شمرب 2014، وقبل التاأجيل النهائي للمحادثات، بداأ القتال جمددًا 

يف جنوب اخلرطوم.
جمل�س  اأقدم   ،2014 ني�سان/ابريل  ويف  �سباط/فرباير  يف  الفعالة  غري  املحادثات  من  جولتني  وبعد 
 ،2014 اأيلول/�شبتمرب   15 يف   456 البيان  على  التوقيع  على  الإفريقي  للحتاد  التابع  والأمن  ال�شلم 
واأ�شبح هذا البيان اأ�شا�شًا ترتكز عليه املحادثات اللحقة (AUPSC, 2014). وقد اأ�ش�س املجل�س عملية 
"امل�شارين" التي نادت بها اجلبهة الثورية ال�شودانية من اأجل الوقف الفوري واملتزامن للأعمال العدائية 
ويف   .)36 �س   ،McCutchen, 2014( فعال  وطني  حوار  اإجراء  اإلى  دعا  كما  ودارفور،  املنطقتني  يف 
اأيد جمل�س ال�شلم والأمن التابع للحتاد الإفريقي التفاق الإطاري الذي مت توقيعه يف 28  الوقت ذاته، 
اعرتافه  ب�شبب  �شيما  ول  ال�شراع،  بداية  منذ  املتمردين  نهج  اأ�شا�س  كان  والذي  حزيران/يونيو 2011، 
فريق  تاأييد  خلل  ومن  املنطقتني.  اإلى  ال�شامل  ال�شلم  اتفاقية  قدمتها  التي  الدميقراطية  باحلقوق 
الحتاد الإفريقي رفيع امل�شتوى املعني بالتنفيذ لبيان جمل�س ال�شلم والأمن التابع للحتاد الإفريقي 456، 
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فاإنه يعرتف ب�شرورة اإحلل ال�شلم يف املنطقتني كجزء من احلل الوطني الذي توؤيده احلركة ال�شعبية 
ال�شيا�شية اجلديدة يف  البيئة  لتحديد  الوطني  لذلك، جاء احلوار  وكنتيجة  – �شمال.  ال�شودان  لتحرير 
ال�شودان. ووفقًا لفريق الحتاد الإفريقي رفيع امل�شتوى املعني بالتنفيذ، فاإن التفاو�ُس حتت مظلة اجلبهة 
الثورية ال�شودانية يبدو انه النهَج الأكرث ملئمة، ولكن يجب ان تظل التفاقيتان حم�شورتني يف طبيعتهما 
النتقالية  الفرتة  حمل  �شيحل  الوطني  احلوار  اأن  حقيقة  اإن  القومي.254  امل�شتوى  على  ولي�س  باملنطقتني 
مابعد-التفاقية باملعنى التقليدي ميكن ان توؤدي اإلى عملية  تنفيذ اأكرث �شموًل غري معزولة عن التطورات 

ال�شيا�شية واملدنية الأ�شمل يف ال�شودان.
العدل  حركة  اأي  ال�شودانية،  الثورية  اجلبهة  يف  الدارفوريني  الأع�شاًء  لت�شمل  املحادثات  تو�شعت 
وامل�شاواة وجي�س حترير ال�شودان – مني مناوي، على م�سار م�سرتك خالل الفرتة بني 23 ت�شرين الثاين/

نوفمرب و4 كانون الأول/دي�شمرب، ولكن اأخفقت هذه املحادثات ب�شبب عدم التوافق على جدول اأعمال ) 
بيد ان جي�س حتريرال�شودان - عبد الواحد، ا�شتمر ع�شوًا يف اجلبهة الثورية ال�شودانية، اإل اأنه رف�س اأن 
ي�سارك يف املحادثات لأنه بقي معار�سًا للتفاو�ش مع احلكومة(.255 وكان قد اأُِذن لرئي�س وفد حزب املوؤمتر 
الوطني، اأمني ح�شن عمر، اأن يناق�س مع جمموعة دارفور مو�شوع وقف اإطلق النار فقط، على حد تعبري 

كبري املفاو�شني يف حزب املوؤمتر الوطني:

ل ميكننا احلديث يف اأدي�س اأبابا اإل عن املنطقتني، يف حني اأن �شلم  دارفور يجب اأن يكون اأ�شا�شه 
هو اتفاقية الدوحة، ونحن قبلنا بفكرة امل�شارين بالتزامن من اأجل وقف اإطلق النار وم�شاركة 
احلركات يف احلوار الوطني، وكنا ناأمل باأن ي�شاعد اإبرام التفاقية مع احلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان– �شمال يف م�شاألة دارفور، ولكن بدًل من ذلك، فاإن حتالف اجلبهة الثورية ال�شودانية 

ظل يعرقل اإيجاد حل للمنطقتني.256 

اتفاقية  اأدرجت  والتي   ،2015 الثاين/يناير  كانون  يف  جرت  التي  الد�شتورية  الرتتيبات  زّودت  وقد 
الدوحة يف القانون، اخلرطوَم باملزيد من الأ�شباب ملعار�شة نهج "امل�شارين" يف حمادثات اأدي�س اأبابا.

لأجل  متعجل  حل  و�شفة  بانها  الوطني  باحلوار  اخلرطوم  فكرَة  ال�شودانية  الثورية  اجلبهُة  واعتربت 
اإ�شفاء ال�شرعية على انتخابات ني�شان/ابريل 2015. ودعت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال 
خارطة  وحتديد  التمهيدية  املحادثات  يف  ال�شوداين  واملدين  ال�شيا�شي  املجتمع  متثيل  دائرة  تو�شيع  اإلى 
نزيهة.257  يعتربونها   الذي ل  الوطني  اأيدت احلوار  التي  التكوين  اآلية7+7 حزبية  تتجاوز  طريق، بحيث 
وعمومًا، يريد املتمردون اأن يتناولوا الديناميات املحركة الأمنية وال�شيا�شية املحلية يف املحادثات املبا�شرة 
الوطني  احلوار  اإلى  الن�شمام  قبل  اإن�شانية،  لأغرا�س  القتال  اأعمال  وقف  ذلك  يف  مبا  اخلرطوم،  مع 
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ال�شامل للحكومة، يف حني تطلب حكومة ال�شودان وقف اإطلق النار)مع النزع الفوري ل�شلح املتمردين( 
قبل التو�شل اإلى اتفاق �شيا�شي.258 وتطالب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – �شمال، بت�شوية �شيا�شية 
اإلى"نوع  بالإ�شتناد  للمنطقتني،  والقت�شادي  والجتماعي  ال�شيا�شي  الذاتي  احلكم  منح  تت�شمن  حملية 
مع دمج  العام 1972"،  اأبابا يف  اأدي�س  اتفاقية  عليها يف  قد ح�شل  ال�شودان  كان جنوب  التى  التنازلت 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال يف جي�س وطني ُيعاد ا�شلحه )من خلل برنامج اإ�شلح فعلي 

للقطاع الأمني(.259 واإن تعذر ذلك، يتبقى تقرير امل�شري متاحًا كخيار للمنطقتني.260
اأعيدت جدولة املحادثات حول  اأجل غري م�شمى،  اإلى  تاأجلت  بينما كانت املحادثات حول دارفور قد 
املنطقتني بحيث اأرجئت اإلى منت�شف كانون الثاين/يناير 2015، وقد اأرجاأها الو�شيط ب�شبب عدم اإلتزام 
اأر�شل كبري  الثاين/يناير 2015،  كانون  261 ويف منت�شف   .2015 اأيار/مايو  ُت�ستاأنف حتى  الطرفني، ومل 
الأطراف  اإلى  ر�شالة  مبيكي،  ثابو  بالتنفيذ،  املعني  امل�شتوى  رفيع  الإفريقي  الحتاد  فريق  يف  املفاو�شني 
يركز فيها على �شبع ق�شايا ا�شرتاتيجية حتتاج اإلى حلول. ومن بني الق�شايا تلك اقرتح مبيكي الرتتيبات 
الأمنية، اأي اتفاقية وقف اأعمال القتال التي تقود اإلى ترتيبات اأمنية �شاملة،262 قبل حل �شيا�شي �شُيناق�س 
امل�ساورات،  واآذار/مار�ش خم�س�سني لإجراء  �سباط/فرباير  �سهري  وقد كان  الوطني.  اإطار احلوار  يف 
حيث زار مبيكي اخلرطوم وقابل ممثلي احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال يف 
اأدي�ش اأبابا يف �سباط/فرباير 2015، ولكن من دون التو�شل اإلى نتائج. 263 وزار غندور الوليات املتحدة 
اأوروبا.  اإلى  – �شمال  الأمريكية، بينما ذهبت قيادة احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان 
ويعتقد منتقدون اأن اخلرطوم، بعد اأن ا�شتثمرت كثريًا يف الهجوم الع�شكري احلايل، تريد اأن تك�شب مزايا 
ع�شكرية على املتمردين قبل الدخول يف جولة جديدة من املحادثات، والتي لي�س من املحتمل اأن ُت�شتاأنف 

قبل نهاية مو�شم اجلفاف احلايل.264

الآث�ر املرتتبة على "نداء ال�شودان"

الثورية  اكت�شب نداء اجلبهة  بالتنفيذ،  املعني  امل�شتوى  الإفريقي رفيع  خلل حمادثات فريق الحتاد 
الأول/دي�شمرب 2014،  �شيا�شيًا، ففي 3 كانون  اإلى �شودان دميقراطي زخمًا  التحول  اأجل  ال�شودانية من 
ف باأنه "اإعلن �شيا�شي عن  ان�شم اأع�شاء املعار�شة ال�شيا�شية امل�شلحة اإلى "نداء ال�شودان" )الذي ُو�شِ
تاأ�شي�س دولة املواطنة والدميقراطية"(، والذي �شدر يف اأدي�س اأبابا، خارج املحادثات، ووقع عليه كل من 
مني مناوي نيابة عن اجلبهة الثورية ال�شودانية، وفاروق اأبو عي�شى نيابة عن حتالف قوى الإجماع الوطني 
لأحزاب املعار�شة ال�شيا�شية )غري امل�شلحة(، واأمني مكي مدين نيابة عن مبادرة املجتمع املدين. وكرر 
نداء ال�شودان ن�س "اإعلن باري�س" ال�شابق الذي وقعه رئي�س حزب الأمة، ال�شادق املهدي ورئي�س اجلبهة 
الثورية ال�شودانية، مالك عقار يف 8 اآب/اأغ�شط�س2014. وميثل نداء ال�شودان اآخر اجلهود التي بذلتها 



دي األي�شي جبهتان، وحرب واحدة     67

احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال  من اأجل اإعادة توحيد املعار�شة يف ال�شودان يف عملية بداأت 
باإعلن كاودا، الذي اأدى اإلى ت�شكيل اجلبهة الثورية ال�شودانية )McCutchen, 2014، �س28- 33(؟

الأول/دي�شمرب،  كانون   6 ففي  عليه.  اخلرطوم  فعل  ردة  خلل  من  ال�شودان  نداء  اأهمية  جتلت  وقد 
ل اثنان من موقعي النداء عند عودتهما اإلى اخلرطوم، وهما اأمني مكي مدين )البالغ من العمر 76  اعُتقرِ
عامًا(، وفاروق اأبو عي�سى )البالغ من العمر 82 عامًا(، كما اعُتِقل فرح عقار، القائد ال�شيا�شي ال�شابق 
حلزب املوؤمتر الوطني يف النيل الأزرق. وقد احُتجز ثلثتهم يف �شجن كوبر مبوجب تهم ت�شل عقوباتها 
الوقت  اأي قبل النتخابات يف  ني�شان/ابريل 2015،  املتوقع، يف 9  اأُفرج عنهم، على غري  العدام، ولكن 
الذي كانت جتري فيه حماكمتهم. ويف 11 كانون الأول/دي�شمرب 2014، اأطلقت حكومة ال�شودان حملتها 
اجلديدة "حملة ال�شيف احلا�شم" لأجل اإنهاء التمرد يف ال�شودان، وتبع ذلك �شن موجة غري م�شبوقة من 
الق�شف اجلوي. و�شكل نداء ال�شودان �شابقة اإلتزمت فيها لأول مرة القوى ال�شيا�شية الرئي�شية واملعار�شة 
نهاية  املعار�شة يف  واأدركت  البلد.  لإنهاء احلرب يف  �شاملة  وت�شوية  وطني  �شيا�شي  بربنامج  الع�شكرية 
اأن يتحقق عرب ال�شراعات امل�شلحة.265 ووفقًا لأحد  اأي تغيري حقيقي يف ال�شودان ل ميكن  اأن  املطاف 
الأمام  اإلى  نوعية  ال�شودان هو خطوة  "نداء  – �شمال،  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  املفاو�شني يف احلركة 
اأ�شهر قليلة فقط، بعيدة املنال".266 ووفقًا لرئي�س اجلبهة الثورية ال�شودانية، فاإن %85  كانت تبدو، قبل 
املن�شقني عن حزب  امل�شافة بني  ال�شودان، مما �شاعد على تقليل  ت�شاند نداء  ال�شودان  املعار�شة يف  من 
مع  تفاهم  مذكرة  وقع  قد  كان  )الذي  ومو�شى هلل  الإ�شلمي،  ال�شائحون  مثل حزب  الوطني،  املوؤمتر 
اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان - �شمال يف متوز/يوليو 2014(، وغازي �شلح الدين، بعد اأن ا�شُتبعد 
 267.(Al Jazeera, 2015, Al-Tareeq, 2015) الثاين/يناير 2015  كانون  الوطني يف 21  من احلوار 
وقد لعب املجتمع املدين، الذي كان منق�شمًا ب�شكل عام يف ال�شودان، دورًا رئي�شيًا يف املبادرة.268 كما اأيد 

املجتمع الدويل وفريق الحتاد الإفريقي رفيع امل�شتوى املعني بالتنفيذ هذه العملية.
توقيع  واتفقوا على  اأملانيا  اأخرى يف  ال�شودان مرة  نداء  موقعو  اجتمع   ،2015 �سباط/فرباير  يف 27 
تاأجيل  ت�سمل  والتي  الوطني،  انعقاد احلوار  �سروط  وتتناول  برلني"،  "باإعلن  اإليها  ُي�شار  ورقة موقف، 
النتخابات اإلى اأن تن�شاأ بيئة مواتية، ووقف العدائيات يف املنطقتني ويف دارفور، والإفراج عن ال�شجناء 
اأمنية جديدة. ولكن احلكومة رف�شت ح�شور الجتماع التح�شريي للحوار  ال�شيا�شيني، واإ�شدار قوانني 
الوطني الذي نظمه فريق الحتاد الإفريقي رفيع امل�شتوى املعني بالتنفيذ يف اأدي�س اأبابا يومي 29- 30 
اآذار/مار�س 2015، الأمر الذي كان يعني بالن�شبة للجبهة الثورية ال�شودانية موؤ�شرًا على نهاية العملية.269 
نداء  على  املوقعني  ولكن   ،2015 ني�شان/ابريل   16  -13 يف  لها  مقررًا  كان  كما  النتخابات  جرت  وقد 
 Radio( املنطقتني  يف  حكومية  وحاميات  انتخابية  مراكز  املتمردون  هاجم  كما  قاطعوها،  ال�شودان 
والدول  الأوروبي،  والحتاد  كندا،  مثل  الدويل  املجتمع  من  اأع�شاء  وو�شف  اإي(.   2015  ،Tamazuj
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التي متخ�ست عن فوز كا�سح  النتائج  املتحدة(  والوليات  املتحدة،  واململكة  الثالث )الرنويج،  املراقبة 
مواتية  بيئة  يف  يجررِ  مل  الت�سويت  لأن  ال�سعب،  رغبة  لتعك�ش  وباأنها  للم�سداقية  تفتقر  باأنها  للحكومة 

.)European Council, 2015 و FCO, 2015(
اجلبهة  وعلقة  ال�شودانية  الثورية  اجلبهة  حتالف  قوة  ب�شبب  مهدد  ال�شودان  نداء  م�شري  ولكن 
باملوقعني الآخرين، وذلك من جراء النق�شامات الداخلية، وامل�شالح املتباينة، و�شراع القادة التاريخيني 
يف  ينت�شر  اأن  ي�شتطيع  اأحد  "ل  ال�شودانية،  الثورية  اجلبهة  رئي�س  قال  وكما  ال�شلطة.  على  وال�شيا�شيني 
احلرب، نحن نزّود املعار�شة بالقيادة، وهم يثقون بنا ب�شبب و�شع الأمر الواقع، اإنهم يثقون بنا يف الوقت 
الراهن".270 ووفقًا لأحد املحللني ال�شودانيني، كان قرار ال�شادق املهدي بالن�شمام اإلى اجلبهة الثورية 
ال�سودانية تكتيكيُا، ولو تعر�ش ل�سغوط، �سين�سم جمددًا اإلى حزب املوؤمتر الوطني. وعالوة على ذلك، فاإن 
حزب الأمة، مثله مثل احلزب الحتادي الدميقراطي، يعاين من النق�شامات وهي انق�شامات كبرية.271 

و�شتكون ا�شتعادته اأكرث �شعوبة واأكرث تكلفة على احلكومة من اأي وقت م�شى.272
الأحزاب  قدرة  عدم  هو  تقدمها  يعيق  وما  �شعيفة،  ال�شودان  يف  ال�شيا�شية  املعار�شة  تبقى  اأ�شا�شًا، 
التي حدثت يف  الد�شتورية  التعديلت  �شوءًا مع  الو�شع  ازداد  وقد  بع�شها،  ال�شيا�شية على القرتاب من 
كانون الثاين/يناير 2015، والتي عززت �شلطات الأجهزة الأمنية وو�شعت من �شلحيات الرئي�س الب�شري 
(Asharq Al -Awsat, 2015). ووفقًا لأحد القادة املعار�شني فاإن: "من اأهم اأ�شباب �شعف املعار�شة 

اإلى عدم وجود  اإ�شافة  التقارب،  و�شعوبة  قوي،  اأمن  ووجود جهاز  الو�شائل،  اإلى  افتقارها  ال�شودان:  يف 
قادة �شباب ونا�شطني ".273 كما اأن عدم وجود اأفكار جديدة وقادة قادرين على عك�س احتياجات ال�شعب 
ال�شوداين احلالية ُتعترب ق�شية �شّلط كثري من املحاورين ال�شوء عليها. وكما ذكر اأحد املحللني ال�شودانيني 

اأثناء اإعداد هذه الدرا�شة:

تهيمن على ال�شيا�شات ال�شودانية، يف الآونة الأخرية، النخبة ال�شيا�شية ذاتها التي ل تعك�س اآخر  
مايجري على اأر�س الواقع، مبا يف ذلك ما جرى خلل ال�شنوات الع�شر الأخرية من احلرب يف 

دارفور، واحلرب على طول احلدود وانف�شال جنوب ال�شودان.274

ولكن حملًل �شودانيًا اآخر قال:

على عك�س ثورتي العام 1964 و1985، اللتني غريتا احلكومة ولكنهما مل تنهيا احلرب يف ال�سودان، 
اأدركت النخبة يف اخلرطوم اأنه، ل ميكن حتقيق حل مل�شكلة ال�شودان اإل ب�شم املهم�شني.275

العملية  لإمتام  حا�شمًا  اأمرًا  ال�شودانية  الثورية  اجلبهة  لأع�شاء  ال�شيا�شي  التطوير  �شار  هكذا، 
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ال�شيا�شية اجلارية يف ال�شودان ولتعزيز الأ�شوات اجلديدة من املناطق املهم�شة. وقد حققت اجلبهة 
الثورية ال�شودانية اأهدافًا �شيا�شية هامة، كما اأظهر اأع�شاوؤها منذ العام 2011 متا�سكًا مل يكن متوقعًا 
اأن احلركة وحدت مواقع  الع�شكرية. وعلى الرغم من  اإخفاقات يف ا�شرتاتيجيتهم  بالرغم من وجود 
عديدة وجّددت روؤية جون قرنق عن ال�شودان اجلديد – على الأقل داخل دوائر ثقافية - فكرية اإل اأنها 
مل تكن قادرة على التنظيم خارج الأرا�سي التي ت�سيطر عليها يف جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويعود 
اأحد الأ�شباب يف ذلك اإلى فر�س احلكومة حظرًا على اأن�شطة احلركة.276 وقد بداأت احلركة ال�شعبية/

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان– �شمال موؤخرًا باإعادة تنظيم نف�شها يف املناطق التي ت�شيطر عليها، 
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  هياكل  مبوجبه  لت  ُف�شِ الذي   ،2013 لعام  احلزب  د�شتور  اعتمادها  بعد 
رئي�شيًا  اإجنازًا  اعُترِب  الذي  الأمر  �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  عن  �شمال  ال�شودان- 
)حتى من جانب احلكومة ال�شودانية( وخطوة اإلى الأمام من اأجل تطبيق اأي اتفاقية حمتملة.277 وتن�شاأ 
الهياكل ال�شيا�شية للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال من خلل انتخابات تنعقد على م�شتوى 
القرى. وحتى الآن، مل يجتمع جمل�ش التحرير الوطني للحركة املكّون من 202 ع�شوًا )منهم 101 من 
كل منطقة من املنطقتني(.278 واأدرك امل�سوؤولون يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان – �شمال الأهمية 
الب�شري  يقول  "بينما  قائُل:  امل�شوؤولني  هوؤلء  اأحد  اأو�شح  ح�شبما  للحركة،  ال�شيا�شي  للجناح  العظمى 
ال�شعب."279 وي�شتند هذا  ال�شلطة هو  اأعطانا  اأن من  ال�شلطة، فاننا نقول،  اأعطوه  اأن اجلنود هم من 
التنظيم على خربة احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان التي تراكمت لديه اأثناء احلرب 
الأهلية الثانية، وُيهدف من خللها اإلى اإقامة �شودان جديد يف املناطق املحررة يف النيل الأزرق وجنوب 
يف  اخلرطوم  مع  املفاو�شات  يف  وامل�شاركة  احلرب،  خو�س  اإلى  بالإ�شافة  ال�شودان،  وجنوب  كردفان 

.(De Alessi, 2013) الوقت نف�شه
لت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان - �شمال، يف جنوب  يف 19 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2013، �ُشكِّ
رئا�شة  وحتت  لها،  تابعة  �شرطة  وقوات  وق�شائية  وت�شريعية  – تنفيذية  حكومية  موؤ�ش�شات  كردفان، 
يحكم  )الذي  كالو  �شيمون  – �شمال،  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الإقليمي  والرئي�س  احلاكم 
القليم مع نائبني وع�شرة اأمناء(. وقد تخلى عبد العزيز احللو عن �شلطاته الإقليمية لكنه اأبقى على 
من�شبه كنائب لرئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – �شمال وكرئي�س لهيئة الأركان يف اجلبهة 
الثورية ال�شودانية.280 وقد تاأ�ش�شت الهياكل التنظيمية يف النيل الأزرق يف وقت لحق، يف 18 حزيران/

يونيو 2014، وحتت رئا�شة احلاكم الإقليمي اجلديد ورئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان– �شمال، 
حني  يف  الأمناء.281  من   13 ومعه  الزراعة،  وزارة  يف  للدولة  وزيرًا  ال�شابق  يف  كان  الذي  عي�شى  زيد 
بقي مالك عقار رئي�شًا لكل من احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان – �شمال واجلبهة الثورية ال�شودانية 
)وال�سبب يف رئا�سته للجبهة الثورية ال�سودانية هو اأن الأع�ساء يف اجلبهة مل يتفقوا على من يخلفه(. 
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ا�شتندت  وقد  الأزرق،  النيل  فاق تطور نظريتها يف  املدنية يف جنوب كردفان تطورًا  الإدارة  وتطورت 
اإلى اإدارة مدنية موؤقتة حتت قيادة احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان – �شمال التي 
تاأ�ش�شت يف العام 2011 لتاأمني اخلدمات الأ�شا�شية للمواطنني )كاملياه، والرعاية ال�شحية، والتعليم(، 
الأمر الذي مل يحدث يف النيل الأزرق وذلك جزئيًا لأن بع�ش امل�سوؤولني الأ�سا�سيني يف احلركة ال�سعبية 
اأ�سباب  اأي�سًا  وهناك  اندلعت احلرب.  الدمازين عندما  منعزلني يف  ال�شودان– �سمال ظلوا  لتحرير 
فاعلية  الأكرث  املدنية  الإدارات  بني  ُتعَترب من  كانت  النوبة  املدنية يف جبال  فالإدارة  اأخرى:  تاريخية 
اأن  الولية  ال�شودان يف  لتحرير  ال�شعبية  الأولى"، مما �شاعد احلركة  "باحلرب  ُيعرف  خلل ما كان 
 African) ال�شودان  يف  اأخرى  ولية  اأي  من  واأكرث  النتقالية  الفرتة  خلل  كبرية  درجة  اإلى  تتطور 
Rights, 1995). واليوم، تعرتف ال�شلطات املحلية باأن جهودها قد تعرقلت ب�شبب احلرب، و�شعوبة 

ترتيب الجتماعات، واملطالب امللحة للمدنيني املت�شررين من احلرب.282 وُحظيت احلركات الدارفورية 
بالت�سجيع عندما كانت يف جنوب كردفان، كي تقوم بتطوير منظمات فعالة، اإل اأنها مل حتقق جناحًا 
اعرتفت  لكنها  ال�شيا�شية،  الهياكل  اأهمية  الدارفورية  احلركات  قيادة  اأدركت  وقد  ذلك.283  يف  ُيذكر 
باأن اأجهزتها نادرًا ما اجتمعت منذ تاأ�شي�شها منذ اأكرث من عقد من الزمن، كما اأنها تفتقر اإلى وجود 
الهياكل املدنية على اأر�س الواقع.284 ويرى كثري ممن جرت حماورتهم اأن حركة جي�س حترير ال�شودان 
وحركة العدل وامل�شاواة بحاجة ما�شة اإلى التطور كمنظمات �شيا�شية من اأجل جناح اأي عملية �شيا�شية 

يف ال�شودان ومن اأجل اإنهاء النزاع.285
واأخريًا، فاإن م�شري ال�شودان ل يزال يعتمد على حظوظ احلزب احلاكم وقياداته. وعلى الرغم من 
يعتربون  الدرا�شة،  لأغرا�س هذه  الذين جرت مقابلتهم  والدوليني  ال�شودانيني  املحللني  العديد من  اأن 
اأن حزب املوؤمتر الوطني يعاين من �شعف متزايد، اإل اأن قيادته بقيت متعلقة بال�شلطة تعلقًا �شديدًا، كما 
ات�شح يف موؤمتر احلزب الأخري يف ني�شان/ابريل 2014. واإن اأزمة حزب املوؤمتر الوطني هي اأزمة الدولة 
وموؤ�ش�شاتها، وما دام الرئي�س واأجهزته الأمنية ي�شيطرون على الدولة، فاإن اإمكانية وجود عملية �شيا�شية 
حقيقية يف البلد تبدو بعيدة. اأما موؤمتر احلزب الذي اأعيد فيه التاأكيد جمددًا على رئا�شة عمر الب�شري 
للحزب، وبالتايل تقدميه كمر�شح للرئا�شة يف انتخابات 2015، مما ي�شمن ا�شتمرار الو�شع القائم الذي 
يحتاجه احلزب، فاإنه اأدى اإلى الت�شرت على ال�شراع الداخلي على ال�شلطة بني جمموعات خمتلفة �شارت 
الد�شتورية  والتعديلت  امللي�شيات على اجلي�س  قوة  تفوق  اأن  كما   286 العام 2011.  تدريجيًا منذ  معزولة 

الأخرية توؤكدان اأن هدف الب�شري هو الحتفاظ بال�شلطة �شد التوجهات احلالية.
بف�شل  حت�شن  يف  البلد  يف  القت�شادي  الو�شع  اأن  الوطني  املوؤمتر  حزب  فيه  يعلن  الذي  الوقت  يف 
مو�شم الأمطار اجليد وزيادة ال�شادرات الزراعية، بعد خ�شارة 75 باملائة من عائدات النفط بعد ا�شتقلل 
جنوب ال�سودان، ي�سعر ال�سودانيون بفقر متزايد، ويلقي الكثريون باللوم يف ذلك على اخلرطوم التي مل 
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تنّوع القت�شاد خلل العقود املا�شية.287 ويف الوقت ذاته، اأ�شاد بع�س اأع�شاء املجتمع الدويل، ول �شيما يف 
اأفريقيا واآ�شيا، وبع�س الدول الغربية التي ت�شعر بالقلق اإزاء التهديدات الإرهابية، باإعادة انتخاب الب�شري 
ك�شمان لل�شتقرار واحتمال اإجراء حوار وطني يف الوقت الذي تعاين فيه املنطقة من ال�شطراب وعدم 

ال�شتقرار.288  
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ث�منً�. اخلال�شة

تغيريات  اأي  تكون  تكاد  ل  اإذ  ع�شكري،  جمود  حالة  يف  املنطقتني  يف  النزاع  زال  وما  �شنوات  اأربع  مرت 
لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  وتزعم   .2012 العام  منذ  الأمامية  اخلطوط  على  حدثت  قد 
على   ال�شيطرة  يدور حول  ل  اإليها  بالن�شبة  فالقتال  النزاع،  على خو�س  اأجربت  باأنها  �شمال   - ال�شودان 
اإحياء  لإعادة  تهدف  وطنية  روؤية  با�شم  الأيدولوجية  احلرب  يف  ت�شتخدمها  اأداة  ميثل  واإمنا  الأرا�شي، 
النيل  يف  حتكمها  التي  املناطق  يف  مدنية  اإدارة  بو�شع  احلركة  بداأت  النحو،  هذا  وعلى  جديد.  �شودان 
الأزرق وجنوب كردفان، وانخرطت يف حتالفات �شيا�شية مع املعار�شة يف ال�شودان – امل�شلحة منها وغري 
امل�شلحة-  الأمر الذي اأدى اإلى ت�شكيل اجلبهة الثورية ال�شودانية يف العام 2011، واإلى حدوث حتالفات 
لحقة اأدت بدورها اإلى توقيع ميثاق "نداء ال�شودان" من قبل الأحزاب ال�شيا�شية التقليدية واملجتمع املدين 
يف كانون الأول/دي�شمرب 2014. وعلى الرغم من اأن الإعلن عن احلاجة لتحول دميقراطي يف ال�شودان 
اأن  اإل  قد �شد الفجوة بني الأحزاب ال�شيا�شية يف املركز وجمموعات املعار�شة الع�شكرية من الأطراف، 
عيه وعلقاتهم. وردت حكومة ال�شودان على نداء ال�شودان  هذا الإعلن بقي معتمدًا على مدى قوة موقِّ
باأن جددت هجومها يف مو�شم اجلفاف من خلل ا�شتخدام امللي�شيات املجندة حمليًا، و�شن هجمات جوية 
موجهة، واعتقال بع�س املوقعني على نداء ال�شودان، واإجراء تعديلت د�شتورية زادت من �شلطات الرئي�س 
وتوؤثر  متزايد.  ب�شكل  �شعب  و�شع  يف  نف�شه  يجد  احلاكم  احلزب  اأن  اإلى  ي�شري  مما  الأمنية.  والأجهزة 
ال�شراعات الداخلية على ال�شلطة، والك�شاد القت�شادي اخلطري على قوة حزب املوؤمتر الوطني، يف حني 
ن الرئي�س لنف�شه ال�شلحيات يف جو من انعدام الثقة. وينعك�س �شعف احلزب يف �شعف املعار�شة  يوؤمِّ
املدنية، نتيجة لعدم قدرتها على التكتل واإحداث التطور يف ال�سودان، الأمر الذي قد يوؤثر على خطوط 

اجلبهة الثورية ال�شودانية وحلفائها.
�شيا�شية  – اأداة  ع�شكرة  تزداد  التي   - احلرب  تبقى  ال�شودان،  يف  فعالة  �شيا�شية  عملية  غياب  ومع 
حد  على  �شمال   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  واإلى  للحكومة  بالن�شبة  رئي�شية 
يف  الثانية  احلا�شمة  حملتها  احلكومة  وبداأت  القتال.  مو�شم  قبل  اجلي�شني  كل  ت�شليح  اأعيد  وقد  �شواء. 
مو�شم اجلفاف يف جنوب كردفان والنيل الأزرق يف كانون الأول/دي�شمرب 2014، يف حني ظلت عمليات 
حرب ع�شابات اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان م�شتمرة على مدار مو�شم الأمطار ال�شابق. وقد ت�شبب 
ر ب100000 نازح داخل ال�شودان، لي�شل عدد النازحني اإلى 600000  اآخر مو�شم قتال يف نزوح ما ُيقدَّ
�شخ�شًا يف املناطق التي ي�شيطر عليها املتمردون، واأكرث من 270000 لجئ يف دول اجلوار. وخلل العام 
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والأ�شواق  ال�شحّية  املراكز  املدنية، حيث ق�شفت  للأهداف  ال�شودان من ق�شفها  زادت حكومة   ،2014
واملزارع، مما اأثار الذعر بني ال�شكان، وقّل�س املخزون من الغذاء للمو�شم القادم، كما ُمنعت املنظمات 
الإن�سانية من العمل يف املنطقتني منذ بداية ال�سراع. وبالإ�سافة اإلى ذلك هناك اأدلة برزت عن انتهاكات 
ارتكبتها القوات احلكومية وامللي�شيات املتحالفة معها �شد املدنيني من اغت�شاب الن�شاء وجتنيد الأطفال. 
كما اتهم ال�شكان املحليني حركة العدل وامل�شاواة بتجنيد الطفال يف جنوب كردفان ويدا خلل الفرتة ما 

بني 2011 – 2014.
يف  اجلديدة  ال�شيا�شية  التحالفات  �شمال   – ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  تقود  الذي  الوقت  ويف 
ال�شودان، تقطع التعاون الع�شكري مع املجموعات الدارفورية يف جنوب كردفان، ول �شيما مع حركة العدل 
العام 2014، حتركت حركة  ارُتكبت �شد املدنيني. ففي  انتهاكات متكررة وموثقة  وامل�شاواة، وذلك بعد 
العدل وامل�شاواة تدريجيًا نحو ولية الوحدة، حيث تتمركز معظم قواتها الآن يف راجا غربي بحر الغزال 
)يف جنوب ال�شودان(، يف حني اأن جي�س حترير ال�شودان – مني مناوي وجي�س حترير ال�شودان – عبد 
الواحد يوجدان يف دارفور للت�شدي للهجمات احلكومية يف املنطقة. وبينما ينفي جنوب ال�شودان تقدمي 
اإلى اجلبهة الثورية ال�شودانية، فاإن الأدلة على اأر�س الواقع تك�شف الروابط الوثيقة بني اجلي�س  الدعم 
ال�شعبي لتحرير ال�شودان واملجموعات الدارفورية. لقد قاتلت حركة العدل وامل�شاواة على وجه التحديد 
اإلى جانب اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان يف �شراعه �شد متمردي اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف 
املعار�شة(. ويف الوقت ذاته، ت�شت�شيف الأجزاء اجلنوبية يف املنطقتني املتمردين اجلنوبيني الذين ي�شنون 
هجماتهم من هناك على اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان يف جنوب ال�سودان. ومنذ بدء احلرب الأهلية 
يف جنوب ال�شودان يف كانون الأول/دي�شمرب 2013، بداأت بانوراما جديدة تطل براأ�شها مع تزايد حتركات 
قوى املعار�شة املتحالفة عرب احلدود بني ال�شودان وجنوب ال�شودان، الأمر الذي قد يت�شاعد ويتحول اإلى 
مواجهة مبا�شرة جتري يف املناطق الغنية باملوارد، مبا فيها املنطقتني، نظرًا لنت�شار املجموعات امل�شلحة 
يف كل اأنحاء املنطقة. و�شيمثل ذلك تهديدًا كبريًا على اأمن اللجئني من املنطقتني، الذين ت�شاءل اأمنهم 

وانخف�شت امل�شاعدات التي يتلقونها منذ اندلع ال�شراع امل�شلح الداخلي يف جنوب ال�شودان.   
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مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع مالك عقار، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2015.  34
مقابلة عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع عامل يف جمال العون الإن�ساين، �سباط/فرباير 2015.  35
من وثيقة م�شربة يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 تظهر اأن مدير جهاز الأمن واملخابرات الوطني ال�شوداين حممد   36

للنظام دون غريه  يكون ولوؤها  الإيراين  للنموذج  انتاج  كاإعادة  لل�شرطة واجلي�س  لإن�شاء قوات موازية  عطا خطط 
قوات  فاإن  �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  لدى اجلي�س  املفاو�س  العمدة،  ووفقًا لأحمد   .(Alrakoba.net, 2014)
بت على يد اأجانب، ول �شيما اإيرانيني )مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحمد العمدة، اأدي�س اأبابا،  الدعم ال�شريع ُتدرَّ

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014(.
37   Kumar and اأي�سًا  اأنظر  الثاين/يناير 2015؛  الأزرق، كانون  النيل  التقرير مع مالك عقار،  اأجرتها كاتبة  مقابلت 

.)2014( Tubiana و ،)2014، �س 2- 3( Ismail
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع علي ترايو، املفاو�س لدى حركة جي�س حترير ال�شودان- مني مناوي واأمني اجلبهة   38

الثورية ال�شودانية لل�شوؤون الإن�شانية، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ومع حمللني   39

الأول/دي�شمرب 2014  الثاين/نوفمرب وكانون  ت�شرين  اأخرى مت حجبها،  �شودانيني، جنوب كردفان ومواقع مقابلت 
و�سباط/فرباير 2015.
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مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ابراهيم غندور، نائب رئي�س حزب املوؤمتر الوطني وكبري املفاو�شني احلكومينن عن   40
حكومة ال�شودان، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع عبد العزيز احللو، موقع املقابلة مت حجبه، ني�شان/ابريل 2015.  41
مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�ش يف ر�ساد، واأحد اجلنود الفارين من القوات امل�سلحة ال�سودانية، و�سباط   42

يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، جنوب كردفان والنيل الأزرق وجوبا، 
كانون الأول/دي�شمرب 2014.

كان لدى القوات امل�شلحة ال�شودانية ثلثة اأق�شام خلل املرحلة النتقالية لتفاقية ال�شلم ال�شامل، كل ق�شم منها كان   43
يتكون من 8000- 9000 جندي، وجمموعها 25000- 30000 جندي )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني 
يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014؛ 

اأنظر اأي�شًا م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 2011 اأ، 2011 ب(.
ت�سرين   44 دوليني،  وحمللني  �سمال  ال�سودان-  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ش  يف  �سباط  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابالت 

الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال وخرباء ع�شكريني، ت�شرين   45

الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، جنوب كردفان، ومع حمللني   46

 Radio شودانيني، مواقع املقابلت مت حجبها، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/يناير 2015، اأنظر اأي�شًا�
.)2014(Nuba Reports و ،)2014 �سي؛ 2014 اإي( Dabanga

اأبابا،   47 اأدي�س  مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ابراهيم غندور، نائب رئي�س حزب املوؤمتر الوطني وكبري املفاو�شني، 
ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع مالك عقار و العميد كوكو جا�س كوا )قائد منطقة دلمي يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير   48
ال�شودان- �شمال(، ومع م�شوؤولني يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، ومع خرباء ع�شكريني غربيني، مواقع 

خمتلفة، ت�شرين الثاين/نوفمرب- كانون الأول/دي�شمرب 2014.
لتحرير   49 ال�سعبي  اجلي�ش  يف  و�سباط  كردفان(  جنوب  )حاكم  كالو  �ساميون  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابالت 

ال�شودان- �شمال، كانون الأول/دي�شمرب 2014.
مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع مراقبني حمليني وحمللني �سودانيني، و�سباط يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان-   50

�شمال، جنوب كردفان ومواقع اأخرى مت حجبها، كانون الأول/دي�شمرب 2014، وكانون الثاين/يناير 2015.
مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، ومع لجئني وعاملني حمليني يف   51

جمال العون الإن�شاين ومفو�س منطقة ر�شاد، جنوب كردفان ويدا، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
�شمال، جنوب كردفان،   52 ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبية  الولية يف احلركة  اأمني  نائب  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلة 

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع زعماء حمليني، وعاملني يف جمال العون الإن�شاين و�شلطات يف احلركة ال�شعبية   53

لتحرير ال�شودان- �شمال، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014. 
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول كبري يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال، موقع املقابلة مت حجبه،   54

كانون الثاين/يناير 2015.
كودي، وهو هبيلي من هيبان، ترك التيار الرئي�سي للحزب يف العام 2009 واأ�ش�س حزب ال�شعب يف اخلرطوم خلل   55

خلفات مع القيادة، ويف وقت لحق اأ�شبح ع�شوًا يف وفد احلكومة ال�شودانية يف اأدي�س اأبابا )مقابلة اأجرتها كاتبة 
التقرير مع دانييل كودي، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014(.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان-   56
�شمال ومع خرباء ع�شكريني، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.

ومع   57 �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  يف  م�شوؤولني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 
باحثني حمليني وقائد من امل�شريية، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.

ال�شودان-   58 ال�شعبية لتحرير  ال�شابق امل�شريي لرئي�س احلركة  النائب  اآدم كور�شون،  التقرير مع  اأجرتها كاتبة  مقابلة 
�شمال يف جنوب كردفان والع�شو يف وفد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال يف حمادثات ال�شلم، اأدي�س اأبابا، 

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
امل�شريية يف   59 اإلى  بندقية حديثة طراز كل�شينكوف   600 هارون  الوايل  اأر�شل  ال�شراع،  بدء  من  وجيزة  بعد فرتة 

لقاوة لت�شجيعهم على "اللتحاق بالقتال والدفاع عن اأبقارهم"، ولكن عو�شًا عن اأن يفعلوا ذلك، اأخذوا الأ�شلحة 
واختفوا. ويف وقت لحق من �شهر اآب/اأغ�شط�س2011، اإلتقى الوايل بقادة امل�شريية التقليديني، وطلب منهم جتنيد 
250 رجاًل خالل �سبعة اأيام، ولكن اأحدًا مل ي�ستجب لطلبه )مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�ش لقاوة ال�سابق، 



دي األي�شي جبهتان، وحرب واحدة     77

اأر�شلت   ،2014 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  ويف  الأخرية،  الآونة  ويف   .)2014 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  كردفان،  جنوب 
)مقابلة  اأي�شًا  امل�شاركة  رف�شوا  ولكنهم  دلمي،  اإلى  جمندين  لإح�شار  امل�شريية  مناطق  اإلى  مركبة   50 احلكومة 
اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�س دلمي، العميد اجلرنال كوكو جا�س كوا )قائد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- 
�شمال يف منطقة دلمي(، واملفو�س ال�شابق يف لقاوة وقائد امل�شريية، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون 

الأول/دي�شمرب 2014(.
مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط يف اجلي�ش ال�سعبي حترير ال�سودان- ال�سمال ومع عاملني يف احلقل الإن�ساين   60

وحمللني �شودانيني، ومثقفني من امل�شريية، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014 و�سباط/فرباير 2015.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع اآدم كر�شون، القائد امل�شريي املوايل للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال، اأدي�س   61

اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
الأعداد جمهولة، ولكن نحو 3000 – 4000 �شخ�شًا من احلوازمة يعي�شون يف مناطق اأبو كر�شول والفايد وخور دليب   62

واأم برمبيطة )مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ال�شلطات املحلية، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014(.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع حمللني حملّيني ومدنيني، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.  63
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�س منطقة ر�شاد، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.  64
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�شي منطقتي ر�شاد ودلمي للحركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- ال�شمال، ومع   65

جهات حملية فاعلة يف جمال العون الإن�شاين، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�س منطقة دلمي، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.  66
ر اإطلق �شراح   67 مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال يف ر�شاد، الذي ي�شَّ

�شجناء، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
وال�شهابله   68 والهيادقة  وتوغيا.وي�شتخدم احلوازمة  والهيادقة،  واأولد مومي،  قابو�س،  اأولد  اإلى  قبيلة احللفا  تنق�شم 

اجلمال للقتال )مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع املفو�س ال�شابق يف لقاوة ومع جهات حملية فاعلة يف جمال العون 
الإن�شاين، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014(.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، جنوب   69
كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع �شاميون كالو وحاكم جنوب كردفان احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال، كانون   70
الأول/دي�شمرب 2014.

ال�شمال،   71 ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف  وقادة  ودوليني  حمليني  حمللني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 
جنوب كردفان والنيل الأزرق ومواقع مقابلت مت حجبها، كانون الأول/دي�شمرب 2014، وكانون الثاين/يناير واآذار/

مار�س 2015.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع حمللني حمليني ودوليني، اأيار/مايو 2015.  72
ال�شمال، جنوب   73 ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  العزيز احللو وقادة يف اجلي�س  التقرير مع عبد  اأجرتها كاتبة  مقابلت 

اأحد  ومع  املعار�شة(،  ال�شودان )يف  لتحرير  ال�شعبي  م�شوؤول يف اجلي�س  ومع  الأول/دي�شمرب 2014،  كانون  كردفان، 
املحللني الدوليني، موقع املقابلة مت حجبه، اآذار/مار�س 2015.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع مالك عقار ورئي�س املخابرات الع�شكرية للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال،   74
النيل الأزرق ومابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع قائد اجلبهة الثاين ال�شابق يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ورئي�س   75
ت�شرين  املقابلة مت حجبه،  اإجراء  ال�شمال، موقع  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  للجي�س  الولية  الع�شكرية يف  املخابرات 

الثاين/نوفمرب 2014.
النيل   76 �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  م�شوؤولني يف احلركة  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 

الأزرق، ومع مثقفني من النيل الأزرق، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014، كانون الثاين/يناير 2015.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع اأ�شري حرب لدي قوات الدفاع ال�شعبي، ومع جمندين يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير   77

ال�شودان- �شمال، وطفل هارب من خميم قوات الدفاع ال�شعبي، وزعيم حملي، النيل الأزرق ومابان، كانون الأول/
دي�شمرب 2014، وكانون الثاين/يناير 2015.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع قائد منطقة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل الأزرق، كانون الأول/  78
دي�شمرب 2014.

كاتبة   79 اأجرتها  اعُترب ذلك مرحلة جتريبية )مقابلة  ولكن  العام 2014،  موفو يف  العنا�شر يف معركة  بع�س  �شوهدت 
التقرير مع �سباط يف احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان- �سمال، النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015(.

الأزرق،   80 النيل  �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  امل�شتوى يف اجلي�س  رفيع  التقرير مع �شابط  كاتبة  اأجرتها  مقابلة 
كانون الثاين/يناير 2015.
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ال�سودان- �سمال،   81 ال�سعبية لتحرير  التقرير مع �سلطات حملية ومدنيني و�سباط يف احلركة  اأجرتها كاتبة  مقابالت 
النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015، اأنظر اأي�شًا  ICG)2013 ب، �س 40(.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع مثقف من النيل الأزرق، النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015.  82
مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط يف احلركة ال�سعبية/اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال ومع باحث   83

حملي، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان-   84

تقدير  على  وللطلع   .2014 الأول/دي�شمرب  وكانون  الثاين/نوفمرب  ت�شرين  الأزرق،  والنيل  كردفان  جنوب  �شمال، 
حجم القوات يف بداية ال�شراع، راجع Gramizzi and Tubiana )2013، �س15- 16، 28-27(.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع قائد اجلبهة الثانية للجي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل الأزرق، كانون   85
الثاين/يناير 2015.

اإجراء   86 مواقع  املعار�شة(،  )يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  يف  م�شوؤولني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 
املقابلة مت حجبها، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع قادة رفيعي امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، جنوب كردفان   87
والنيل الأزرق، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.

النوبي كايف   88 الوطني  املوؤمتر  ب�سبب قائد حزب  �سات،  قبيلة  �سيفر منق�سمون، وكذلك  ونوبة  نوبة كا�سا  ال�سنوط،  يف 
طيارة )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال 

ومع نائب اأمني احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان ومثقف من النوبة، جنوب كردفان، كانون الأول/دي�شمرب 2014(.
ينق�شم امل�شريية اإلى جمموعتني فرعيتني: الُزُرق واحُلُمر. الزرق هم �شكان املناطق ال�شمالية الغربية، واأكرثهم من   89

حملية لقاوة ومن منطقة زابون الواقعة بني حمليتي دلمي وهبيل، وقد اأ�ش�س الزرق علقات جيدة مع احلركة ال�شعبية 
لتحرير ال�شودان، اأما احلمر فهم من حملية كيلك يف اجلزء اجلنوبي - الغربي من الولية، وقد بقي احلمر على علقة 
وثيقة مع اخلرطوم، على الرغم من ظهور بع�س امل�شتائني )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحمد كر�شوم، النائب 
ال�شابق لرئي�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان يف الولية )2008- 2013( والع�شو يف وفد احلركة ال�شعبية لتحرير 

ال�شودان- �شمال يف اأدي�س اأبابا، واملفو�س ال�شابق يف لقاوة، ومع مثقفني حمليني، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014(. 
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع قائد امل�شريية، موقع املقابلة مت حجبه، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  90
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ومع املفو�س   91

ال�شابق يف لقاوة، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع قائد من امل�شريية، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.  92
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحمد ُتُقد )كبري املفاو�شني يف حركة العدل وامل�شاواة( ومني مناوي، اأدي�س اأبابا،   93

جنوب  �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  يف  وم�شوؤولني   ،2014 الثاين/نوفمرب  ت�شرين 
كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014. 

يت مع خرباء ع�سكريني، ولكن احلركات يف دارفور مل تك�سف عن الأعداد.  94 الأعداد هي نتيجة مقابالت اأُجررِ
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان-   95

�شمال، جنوب كردفان والنيل الأزرق، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014. وحمادثات عرب الهاتف مع 
حملل دويل، �سباط/فرباير 215، وم�شوؤول كبري يف حركة العدل وامل�شاواة، اآذار/مار�س 2015، وعبد العزيز احللو، 

املوقع مت حجبه، ني�شان/ابريل 2015؛ اأنظر اأي�سًا Gramizzi and Tubiana )2012، �س 74- 75(.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول يف حركة العدل وامل�شاواة، موقع املقابلة مت حجبه، ومع قادة يف اجلي�س ال�شعبي   96

لتحرير ال�شودان- �شمال واملفو�س ال�شابق يف لقاوة، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
97   ICG حمادثات عرب الربيد الإلكرتوين مع حملل �سوداين، �سباط/فرباير 2015؛ اأنظر اأي�سًا ع�سام )2016، �س95(؛

)2013 اأ، �س9- 10؛ 2015، �س 5(.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع حملل من امل�شريية وباحث دويل، موقع املقابلة مت حجبه، كانون الثاين/يناير 2015.  98
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع م�سوؤول يف احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان- �سمال؛ اأنظر اأي�سًا ICG )2015، �س 3(.  99

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال،   100
جنوب كردفان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، وعاملني   101
حمليني يف جمال العون الإن�شاين وباحثني دارفوريني، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 

2014؛ اأنظر اأي�سًا ICG )2015، �س 4(.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، جنوب   102

كردفان واأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
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اأبابا،   103 اأدي�س  مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ابراهيم غندور، نائب رئي�س حزب املوؤمتر الوطني وكبري املفاو�شني، 
ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.

ال�شودان- �شمال وحركة   104 ال�شعبي لتحرير  ال�شعبية/اجلي�س  التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة  اأجرتها كاتبة  مقابلت 
العدل وامل�شاواة، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع العميد منريي، قائد اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ملنطقة هيبان، جنوب   105
كردفان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع مالك عقار، النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015.  106
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع عبد العزيز احللو، موقع املقابلة مت حجبه، ني�شان/ابريل 2015.  107
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�س منطقة ر�شاد، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.  108
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال،   109

النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015.
�سلوكهم )مقابلة   110 �سوء  ب�سبب  املغادرة  باريانغ قد طلبت منهم  املحلية يف  ال�سلطات  اأن  الواردة  التقارير  تفيد 

الأول/ كانون  يدا،  اللجئني،  ل�شوؤون  ال�شامية  املتحدة  الأمم  مفو�شية  يف  م�شوؤول  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها 
دي�شمرب 2014(.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع كبري املفاو�شني يف حركة العدل وامل�شاواة، اأحمد ُتقد ورئي�س حركة جي�س حترير   111
ال�شودان- مني مناوي، مني مناوي، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 واآذار/مار�س 2015.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحمد ُتُقد، كبري املفاو�شني يف حركة العدل وامل�شاواة، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/  112
نوفمرب 2014.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال،   113
موقع املقابلة مت حجبه، �سباط/فرباير 2015.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، كانون الأول/  114
دي�شمرب 20014 وكانون الثاين/يناير 2015؛ اأنظر اأي�سًا Gramizzi )2013، �س 19(، RSSA )2013 اأ(.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع جهات فاعلة حملية �شيا�شية ومدنية، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  115
التقرير مع �شيل مو�شى، املفو�س يف حملية الكرمك، وحملية مابان، كانون الأول/دي�شمرب   116 اأجرتها كاتبة  مقابلت 

2014، وم�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال وباحثني حمليني، النيل الأزرق، كانون 
الثاين/يناير 2015.

اإثنية الأدوك، مابان، كانون   117 اأفراد  اأجرتها كاتبة التقرير مع �سيال مو�سى، املفو�ش يف حملية الكرمك واأحد  مقابلة 
الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع حملل حملي، النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015.  118
وم�شوؤولني يف   119 �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  الثاين يف اجلي�س  قائد اجلبهة  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب وكانون الثاين/يناير 2014.
الأزرق،   120 النيل  ومدنيني،  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف  م�شوؤولني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 

كانون الأول/دي�شمرب وكانن الثاين 215.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع جهات حملية فاعلة يف جمال العون الإن�شاين، ني�شان/ابريل 2015.  121
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع �شابط رفيع امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال وحمللني حمليني   122

ودولييني، مواقع املقابلت مت حجبها، اأيار/مايو 2015.
جنوب   123 �سمال،  ال�سودان-  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ش  يف  و�سباط  حمليني  حمللني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابالت 

كردفان، وحمادثة عرب الهاتف مع �سباط يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، اآذار/مار�ش 2015.
مقابالت عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط رفيعي امل�ستوى يف احلركة ال�سعبية/اجلي�ش ال�سعبي لتحرير   124

.Nuba Reports (2015) ال�شودان- �شمال ومراقبني حمليني، كانون الثاين/يناير 2015؛ اأنظر اأي�سًا
مقابالت عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط رفيعي امل�ستوى يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال   125

.Radio Dabanga (2015) وحمادثات عرب الربيد الإلكرتوين مع حملل دويل، كانون الثاين/يناير 2015؛ اأنظر اأي�سًا
�شمال،   126 ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف  امل�شتوى  رفيع  �شابط  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  الهاتف  عرب  مقابلة 

�سباط/فرباير 2015.
مقابلة عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع املتحدث با�سم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، اآذار/مار�ش   127

2015. ومل يتحقق م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية من �سحة املزاعم
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع خرباء ع�شكريني حمليني وم�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير   128

ال�شودان- �شمال، جنوب كردفان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.
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موقع   129 املعار�شة(،  ال�شودان )يف  لتحرير  ال�شعبي  امل�شتوى يف اجلي�س  رفيع  م�شوؤول  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلة 
املقابلة مت حجبه، اآذار/مار�س 2015.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع رئي�س جمل�س اللجئني، يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  130
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع حملل حملي، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.  131
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ومفو�س   132

ر�شاد ومراقبني حمليني، جنوب كردفان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.
ت�سرين   133 كردفان،  جنوب  �سمال،  ال�سودان-  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ش  يف  �سباط  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابالت 

الثاين/نوفمرب 2014.
التقرير،   134 كاتبة  تلقته  �سمال  ال�سودان-  لتحرير  ال�سعبي  ال�سعبية/اجلي�ش  احلركة  با�سم  املتحدث  عن  �سادر  بيان 

ومقابلت عرب الهاتف مع م�شوؤول يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال وحملل حملي، اآذار/
مار�س 2015.

بيان �سادر عن املتحدث با�سم احلركة ال�سعبية/اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال تلقاه برنامج م�سح الأ�سلحة   135
ال�شغرية، 14 كانون الثاين/يناير 2015.

حمادثة عرب الهاتف مع �شابط رفيع امل�شتوى لدى اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، اآذار/مار�س 2015.  136
بالغ �سادر عن املتحدث با�سم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال تلقته كاتبة التقرير، 18 ني�شان/ابريل 2015.  137
حمادثة عرب الربيد الإلكرتوين مع �شابط رفيع امل�شتوى لدى اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، اأيار/مايو 2015.  138
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع عبد العزيز احللو، موقع املقابلة مت حجبه، ني�شان/ابريل 2015.  139
بالغ �سادر عن املتحدث با�سم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال تلقته كاتبة التقرير، 12 ني�شان/ابريل 2015.  140
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع مالك عقار وقائد اجلبهة الثانية يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان وقادة املنطقة   141

يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/يناير 2015.
�شمال،   142 ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف  امل�شتوى  رفيع  �شابط  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  الهاتف  عرب  مقابلة 

�سباط/فرباير 2015.
بيان �سادر عن املتحدث با�سم احلركة ال�سعبية/اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال تلقته كاتبة التقرير، ولكن   143

مل يتحقق م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية من �سحة املزاعم.
مقابلت عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع �شابط رفيع امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال،   144

�سباط/فرباير 2015.
 Reliefweb )2015ب(، ومقابلة عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي   145

لتحرير ال�سودان- �سمال، �سباط/فرباير 2015.
بيان ر�شمي �شادر عن احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال تلقته كاتبة التقرير، اآذار/مار�س   146

2015، ولكن مل يتحقق م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية من �سحة املزاعم.
الح�شائيات من جنوب كردفان تلقتها اإلى كاتبة التقرير اأي�شًا من �شلطات احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال   147

يف جنوب كردفان يف 4 كانون الأول/دي�شمرب 2014.
ملحظات خا�شة لكاتبة التقرير اخلا�شة ومقابلت مع املجتمعات املحلية، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  148
اإلى مكان احل�شول على   149 الن�شاء ي�شرن ملدة �شت �شاعات للو�شول  خلل زيارة كاتبة التقرير ملنطقة تامفونا، كانت 

املياه، وكانت الرحلة تبداأ مع غروب ال�سم�ش. وخالل مو�سم اجلفاف، جتف الأنهار وت�سارك احليوانات ال�سكان يف 
املياه، الأمر الذي يعر�س ال�شكان خلطر الأمرا�س. كما زارت كاتبة التقرير اأي�شًا عيادة يف حملية باو، يديرها اأحد 
الأطباء املتطوعني الذي كان قد تلقى تدريبًا ملدة اأربعة �شهور يف العام1997. وكان يتوفر يف العيادة القليل من الأدوية، 
وكانت احلالت اخلطرة حُتال اإلى عيادة مابان التي تبعد م�شافة �شري يوم كامل على الأقدام، وكان الكثريون عاجزين 

عن القيام بهذه الرحلة.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع حمافظ ومفو�س احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال يف دلمي، جنوب كردفان،   150

ونائب املحافظ، باو، ومفو�شي الكرمك، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/يناير 2015.
حمادثة عن طريق الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحد العاملني يف جمال العون الإن�شاين، اآذار/مار�س 2015.  151
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع املدير التنفيذي ملنظمة النوبة للإغاثة واإعادة التاأهيل والتنمية وم�شوؤولني حكوميني   152

يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل الأزرق ومابان وجنوب كردفان ويدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014 
وكانون الثاين/يناير 2015؛ اأنظر اأي�سًا تقارير النوبة )2014(.

حمادثة عن طريق الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع باحث يف النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015.  153
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع ابراهيم غندور، نائب رئي�س حزب املوؤمتر الوطني وكبرياملفاو�شني، اأدي�س اأبابا،   154

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
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حمادثات عرب الهاتف وعرب الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع جهات فاعلة �شودانية ودولية عاملة يف جمال   155
العون الإن�ساين، كانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير 2015.

ورقة اطلعت عليها كاتبة التقرير ومتاحة للطلع.  156
كانون   157 حجبه،  مت  املقابلة  موقع  الإن�شاين،  العون  جمال  يف  فاعلة  حملية  جهات  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 

الثاين/يناير 2015 واأيار/مايو 2015.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع رئي�س جمل�س اللجئني، يدا، وجهات فاعلة يف جمال العون الإن�شاين، مابان، اأعايل   158

النيل، كانون الأول/دي�شمرب 2014..
حمادثة عرب الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع رئي�س جمل�س اللجئني، اآذار/مار�س 2015.  159
والكرمك،   160 باو  يف  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  مفو�شي  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 

 ،2015( SRRA ونائب املحافظ، وجهات فاعلة يف احلقل الإن�شاين، كانون الأول/دي�شمرب 2014؛ اأنظر اأي�سًا
�س 14- 15(.

توجد يف املخيم الآن 6 مدار�س ابتدائية بها 92 معلم متطوع ومدر�شة واحدة للمرحلة الثانوية بها 278 طالب، و12   161
معلم مهني من كينيا يعملون يف �شفوف مكتظة )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع ع�شو يف جمل�س اللجئني ومعلمني 

ولجئني، يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014(.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع من�شق املكتب امليداين ملفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون اللجئني، يدا، كانون   162

الأول/دي�شمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع لجئني، يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  163
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع من�شق املكتب امليداين ملفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون اللجئني، يدا، كانون   164

الأول/دي�شمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون اللجئني وجمل�س اللجئني، يدا، كانون   165

الأول/دي�شمرب 2014.
 مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون اللجئني وحمللني حمليني ودوليني، جوبا   166

ويدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014.
هناك اقرتاح من مفو�ش باريانغ لالإبقاء على 30000 لجئ يف يدا ونقل 25000 اإلى غربوم )الواقعة بني اأدجونغ ثوك   167

ويدا( ونقل 15000 اإلى موقع جديد غرب يدا يف حملية باريانغ )مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع جمتمع الالجئني 
وم�شوؤولني يف مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون اللجئني، يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014(.

حمادثة عرب الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع رئي�س جمل�س اللجئني، اآذار/مار�س 2015.  168
حمادثة عن طريق الربيد الإلكرتوين مع عاملني حمليني يف جمال العون الإن�شاين، اأيار/مايو 2015.  169
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع نائب مفو�س حملية الكرمك ومع لجئني يعملون يف منطقة يابو�س، النيل الأزرق،   170

كانون الثاين/يناير 2015.
�شهد النتهاكات �شخ�شان ا�شتطاعا الفرار )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع لجئني واأحد ال�شيوخ يف منطقة كيلي،   171

النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015(.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع لجئني من املخيمات، النيل الأزرق، كانون الثاين/يناير 2015.  172
حمادثة عرب الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع عامل يف جمال العون الإن�شاين الدويل، اآذار/مار�س 2015.  173
بت طفلة يف الرابعة من عمرها من   174 كان �سلوك اأفراد الأمن امل�سني ميثل منوذجًا �سيئًا: فوفقًا للتقارير الواردة، اغُت�سرِ

قبل �شاب ثمل يف الثامنة ع�شر من عمره، كلهما من النيل الأزرق، وقد اأُلقي القب�س على ال�شاآب/اأغ�شط�س يف كانون 
الأول/دي�شمرب 2014.

حمادثات عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع �شهود حمليني ودوليني، اأيار/مايو 2015.  175
176   Amnesty ،)2015 ج( Nuba Reports حمادثة عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع مراقبني حمليني؛ اأنظر اأي�سًا

.International (2014)
زارت كاتبة التقرير املوقع بعد اأيام قليلة وا�شتطاعت التحقق من ذلك.  177
�شور لطائرات بدون طيار اأُ�شِقطت موجودة يف ملفات م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية.  178
ال�شمال يف دلمي ومع   179 ال�شودان-  ال�شعبية لتحرير  اأُجريت مع مفو�س احلركة  التقرير، ومقابلت  ملحظات كاتبة 

خميمات  اإلى  بالرحلة  قامت  التي  هي  فقط  منهم  وقلة   .2014 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  كردفان،  جنوب  نازحني، 
اللجئني من اأجل احل�شول على التعليم املنا�شب. وقد زارت كاتبة التقرير اإحدى املدار�س البتدائية للمجتمع املحلي 

على مقربة من الكهوف، وكانت املدر�شة حتوي 950 طالب و8 �شفوف و13 معلم متطوع.
مايا�س )مقابلة   180 �شوق  اأ�شخا�س يف ق�شف  �شبعة  وُقتل  مقابر جماعية.  وُدِفنوا يف  بالتوما  �شوق  �شخ�شًا يف   11 قتل 

اأجرتها كاتبة التقرير مع �شيل مو�شى، مفو�س الكرمك، كانون الأول/دي�شمرب 2014(.
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زارت كاتبة التقرير املنطقة حاًل بعد وقوع التفجريات وحتققت من احلادثة.  181
حمادثات عرب الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع جهات حملية فاعلة يف جمال العون الإن�شاين، اأيار/مايو 2015.  182
اأنظر اأي�شًا Reeves (2014)، ولكن مل يتمكن م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية من التحقق با�ستقاللية من �سحة هذه املعلومات.  183
مارتي،   184 وعلي  باو،  ومفو�س  الإن�شاين  العون  جمال  يف  حمليني  وعاملني  لجئني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 

الرئي�س الأكرب )ناظر( لقبيلة الإنق�شنا، مابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.
وثيقة اطلعت عليها كاتبة التقرير، مابان، جنوب ال�شودان، كانون الثاين/يناير 2014.  185
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع حمي الدين حممود، خميم يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  186
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع �شادية اإبريل، نائب رئي�س جمل�س اللجئني، يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014.   187
اأ�شبح اغت�شاب الن�شاء ممار�شة معتادة يف التاريخ احلديث للحرب يف ال�شودان، و"ال�شبّية" هي امراأة العدو التي   188

الثاين/يناير  كانون  الأزرق،  النيل  �شوداين،  التقرير مع مثقف  كاتبة  اأجرتها  مقابلة   ( العدو  معاقبة  بغر�س  ُتعاَقب 
.)HRW, 2014 ،دي Radio Tamazuj, 2015 2015، راجع اأي�شًا

كاتبة التقرير جمعت تقارير حول حالت اإ�شافية حمّددة.  189
عت من خلل اأمني احلكومة املحلية يف احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال،   190 املعلومات الواردة يف هذا الق�شم ُجمِّ

ومفو�ش حملية باو يف مابان، ولكن مل تتمكن كاتبة التقرير من التحقق منها ب�سكل م�ستقل. 
قبيلة   191 اأخذتها  �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  مقاتلي  اأحد  الفقي  ال�شادق  املقاتل  زوجة  غوران،  �شورا 

الفلتة واأُجرِبت على الزواج من عن�شر من ملي�شيا الهو�شا يف الدمازين. وكما اأُجربت ماريا جاكلو، التي كانت زوجة 
�شادق فتح الرحمن اأحد مقاتلي اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ، على الزواج من قائد امللي�شيا بدري عبد 

اهلل  يف منطقة خور مقنزا.
الن�شاء الت�شع اللواتي ُقِتلن هن بيت اأبتو�س، وغازان اأنيل، ونادية ب�شري، واأمونة عيد، واأمونة تليان غور، واأج�شار كندي   192

غوفة، وبار حمدان، وجللة جاكوار )البالغة من العمر 13 عامًا(، وكوبري نيجو.
اأندر، واآين، وباب، وحليمة، وخمي�س، ودام منجب، وجيل يا�شني، وييلم. وقد اأكدت   193 : دالم عاهد، واألتي  الن�شاء كنَّ

مفت�شة ال�شرطة يف غابانيت، عائ�شة املك هذه احلادثة.
عندما ينجح طفل يف الفرار، نادرًا ما يعود اإلى جمتمعه ب�شبب اخلوف من نظرة املجتمع ال�شلبية له، وينتهي الأمر   194

بالكثري من هوؤلء يف �شوارع اخلرطوم )مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع اخ�شائي اجتماعي، جنوب كردفان، كانون 
الأول/دي�شمرب 2014(.

اطلعت كاتبة التقرير على �شور لأطفال يف اأزياء القوات امل�شلحة ال�شودانية يحملون ا�شلحة كل�شنكوف.  195
حتتفظ احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال باأكرث من 200 اأ�شري حرب يف جنوب كردفان، من   196

بينهم عرب ونوبة ونوير. كما وحتتفظ بـ 26 اأ�شري يف النيل الأزرق، وقد ا�شتطاعت كاتبة التقرير مقابلة 11 منهم، 
اأنف�شهم. ويف كانون الأول/دي�شمرب 2014،  اإعالة  اأجل  اأن يزرعوا واأن ي�شطادوا من  وكانوا يف حالة جيدة، قادرين 
منطقة،  كل  من   10 �شجني،   20 �شراح  اإطلق  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  عر�شت 
د الأ�سماء بعد. وقد �سهلت هذه اخلطوة جماعة ال�سائحني،  من خالل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، ولكن مل حُتدَّ
لتحرير  ال�شعبية  احلركة  مع  حمادثات  باإجراء  وبداأ  احلكومة  عن  موؤخرًا  انف�شل  ال�شودان  يف  اإ�شلمي  حزب  وهي 
ال�شودان- ال�شمال، وقد ا�شُتخدم احلزب ا�شرتاتيجيًا لقيادة العملية كطريقة لأجل ح�شد املجموعات الإ�شلمية يف 
املحلية �شد احلكومة. وقد رف�شت احلكومة العر�س كرد على التحالف بني حزب ال�شائحني واحلركة ال�شعبية لتحرير 
ال�شودان- �شمال )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع حمللني �شيا�شيني �شودانيني، مواقع املقابلت مت حجبها، كانون 

الثاين/يناير 2015(.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ح�شن، مابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  197
مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط رفيعي امل�ستوى يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، جنوب كردفان   198

والنيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014.
عينت احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال اأي�شًا مفو�شًا حلماية املدنيني والن�شاء والأطفال وللتحري يف حالت   199

كانون  حمتجب،  املوقع  اللجنة،  رئي�س  ممثل  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  )مقابلة  من�شوبيها  يرتكبها  التي  النتهاكات 
الثاين/يناير 2015(.

مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط رفيعي امل�ستوى يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان- �سمال، جنوب كردفان   200
والنيل الأزرق، ولجئني، يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014.

ال�سودان-   201 لتحرير  ال�سعبي  ال�سعبية/اجلي�ش  امل�ستوى يف احلركة  رفيعي  مع �سباط  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابالت 
�شمال ومدنيني ولجئني واخ�شائيني اجتماعيني، جنوب كردفان ويدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/

يناير 2015. ولكن مل تتمكن كاتبة التقرير من التحدث اإلى الأطفال املتاأثرين لأنهم اأخذوا كلهم اإلى مكان اآمن خارج 
املخيمات.
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مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحد الأخ�شائيني الجتماعيني الذي  �شاعد الأطفال على العودة اإلى املخيم، يدا،   202
كانون الثاين/يناير 2015.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع اأع�شاء يف املجتمع املحلي، يدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  203
حمادثة عرب الربيد الإلكرتوين مع رئي�س جمل�س اللجئني، اآذار/مار�س 2015.  204
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واحلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي   205

الأزرق  والنيل  كردفان  وجنوب  جوبا  املعار�شة(،  )يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبية  واحلركة  �شمال  ال�شودان-  لتحرير 
ومواقع لقاءات اأخرى مت حجبها، ت�شرين الثاين/نوفمرب- كانون الأول/دي�شمرب 2014 واآذار/مار�س 2015.

مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان واجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان-   206
�شمال، جوبا وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014؛ اأنظر اأي�سًا �سودان تريبيون )2013(.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع حمللني �شودانيني ودوليني، مواقع املقابلت مت حجبها، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  207
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف   208

املعار�شة(، مواقع املقابلت مت حجبها، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 واآذار/مار�س 2015.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني ع�شكريني رفيعي امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واجلي�س   209

ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، وم�شوؤولني يف اجلبهة الثورية ال�شودانية، وممثلني عن الأمم املتحدة، واملجتمعات 
على اأر�س الواقع، النيل الأزرق وجوبا وجنوب كردفان ويدا، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 

.2014
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني كبار يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل   210

الأزرق وجنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
الأول/دي�سمرب   211 كانون  جوبا،  ال�سودان،  لتحرير  ال�سعبي  اجلي�ش  با�سم  املتحدث  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابالت 

2014، ومع حمللني �شودانيني ودوليني، مواقع املقابلت مت حجبها، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014، كانون الثاين/يناير 
و�سباط/فرباير 2015.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع  مالك عقار وقائدي اجلبهة الأول والثاين، النيل الأزرق واأدي�س ابابا، ومع حمللني   212
دوليني، مواقع اإجراء املقابلت مت حجبها، ت�شرين الثاين/نوفمرب كانون الأول/دي�شمرب 2014 واآذار/مار�س 2015.

فاعلة يف جمال   213 التقرير مع خرباء ع�شكريني دوليني وجهات  كاتبة  اأجرتها  الإلكرتوين  الربيد  حمادثات عن طريق 
العون الإن�شاين، كانون الأول/دي�شمرب 2014 واآذار/مار�س 2015.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع الأمم املتحدة وخرباء ع�شكريني غربيني، مواقع اإجراء املقابلت مت حجبها، كانون الأول/  214
اأي�سًا مكت�سني McCutchen )2014، �س 38-41(، ومقابلت اأجرتها كاتبة  اأنظر  دي�شمرب وكانون الثاين/يناير 2015؛ 

التقرير مع حركة جي�س حترير ال�شودان- مني مناوي حركة العدل وامل�شاواة، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014. 
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ومع مراقبني دوليني،   215

ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014 واآذار/مار�س 2015، وحمادثة عرب الهاتف مع م�شوؤول يف حركة 
العدل وامل�شاواة، اآذار/مار�س 2015.

م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية )2015 ب، �س3(، و ICG)2015، �س 11(، UNSC, UNMISS )2014 اأ، 2014ب (.  216
حمادثة عرب الربيد الإلكرتوين مع رئي�س جمل�س اللجئني، اآذار/مار�س2015.  217
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( ومع حملل   218

دويل، مواقع اإجراء املقابلت مت حجبها، اآذار/مار�س 2015.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع فيليب اأغوير، املتحدث با�سم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان، جوبا، كانون الأول/  219

دي�شمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع حمللني �شودانيني وخرباء ع�شكريني من جنوب ال�شودان، جنوب كردفان وجوبا،   220

ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال ولجئني،   221

جنوب كردفان ويدا، كانون الأول/دي�شمرب 2014. مل يكن قرفه موجودًا ليديل بتعليقاته، ومل يكن امل�سوؤول يف حركة 
العدل وامل�شاواة الذي قابلته كاتبة التقرير يف �شهر اآذار/مار�س 2015 على دراية بالق�شة.

ال�شعبي   222 واجلي�س  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  امل�شتوى يف اجلي�س  رفيعي  م�شوؤولني  التقرير مع  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 
لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل الأزرق وجوبا وجنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحمد ُتُقد، كبري املفاو�شني يف حركة العدل وامل�شاواة، اأدي�س ابابا، ت�شرين الثاين/  223
نوفمرب 2014.

ال�شودان-   224 لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  يف  امل�شتوى  رفيعي  م�شوؤولني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلة 
�شمال، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
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مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع �سباط رفيعي امل�ستوى يف اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان - �سمال واجلي�ش ال�سعبي   225
لتحرير ال�شودان، النيل الأزرق وجوبا وجنوب كردفان، كانون الأول/دي�شمرب 2014، راجع اأي�شًا ICG )2015، �س22- 23(.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع فيليب اأغوير املتحدث با�سم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان، جوبا، كانون الأول/  226
دي�شمرب 2014؛ اأنظر اأي�سًا م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية )2015 اأ(، و Sudan Tribune )2014 اأ(.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع ريك مات�شار وم�شوؤولني كبار اآخرين يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير   227
ال�شودان )يف املعار�شة(، واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، وحمللني دوليني وحمليني، مواقع اإجراء املقابلت 

مت حجبها، كانون الأول/دي�شمرب 2014، و�سباط/فرباير واآذار/مار�ش 2015.
املعار�شة( الكلم، ح�شب ما تفيد   228 ال�شودان )يف  ال�شعبي لتحرير  ال�شعبية/اجلي�س  العديد من املمثلني للحركة  كرر 

التقارير، باأنه مت الت�سديد على القرار خالل موؤمتر باجاك )مقابالت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�سوؤولني يف احلركة 
ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة( ومع خرباء ع�شكريني، مواقع اإجراء املقابلت مت حجبها، 

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014 واآذار/مار�س 2015(.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع قائد اجلبهة الثاين يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال وقائد منطقة اأولو   229

يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، النيل الأزرق، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/يناير 2015. 
الأزرق،   230 النيل  �شمال،  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف  الثاين  اجلبهة  قائد  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلة 

وال�شتخبارات الع�شكرية املحلية، كانون الثاين/يناير 2015.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان-   231

�شمال ومع مراقبني حمليني، كانون الثاين/يناير 2015.
ال�شودان-   232 لتحرير  ال�شعبي  اجلي�س  يف  دلمي  منطقة  قائد  جا�س،  كوكو  العميد  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 

�شمال والعميد منريي، قائد منطقة هيبان يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، جنوب كردفان، كانون الأول/
دي�شمرب 2014.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع قادة يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، جنوب كردفان، ت�شرين الثاين/  233
نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014، ومع عبد العزيز احللو، مواقع اإجراء املقابلت مت حجبها، ني�شان/ابريل 2015.

مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شوؤولني كبار يف احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة(   234
ويف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ويف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، مواقع اإجراء املقابلت مت حجبها، 

كانون الثاين/يناير 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع خرباء ع�شكريني غربيني وحمللني �شودانيني وم�شوؤولني يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير   235

ال�شودان ويف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/يناير 2015.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف   236

اأخرى مت حجبها، كانون الأول/ اإجراء مقابلت  املعار�شة( ولجئني وحمللني حمليني، جنوب كردفان ويدا ومواقع 
دي�شمرب 2014، وكانون الثاين/يناير و�سباط/فرباير 2015.

واحلركة   237 املعار�شة(  )يف  ال�شودان  لتحرير  ال�شعبي  ال�شعبية/اجلي�س  احلركة  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلت 
ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان ولجئني، ت�شرين الثاين/نوفمرب 

وكانون الأول/دي�شمرب 2014؛ اأنظر اأي�سًا م�سح الأ�سلحة ال�سغرية )2015 ب(، ICG )2015، �س 16- 18(.
يف عدة مقابلت ذكر م�شوؤولون رفيعو امل�شتوى يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان واجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان   238

الدويل. املجتمع  من  اإملءات  عن  نتج  تكتيكيًا  خطاأً  كان  القوات  ان�شحاب  اأن  – �شمال 
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع فيليب اأغوير، املتحدث با�سم اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان، جوبا، كانون الأول/  239

دي�شمرب 2014.
وفقًا للمفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني، طلب نحو 115000 �شخ�س من جنوب ال�شودان اللجوء اإلى   240

الأزرق و5600 يف جنوب كردفان  النيل  يقارب 3700 �شخ�شًا يف  الأول/دي�شمرب 2013، مع ما  كانون  بعد  ال�شودان 
.(UNHCR, 2015)

ملحظات كاتبة التقرير ومقابلتها يف حملية باو، ومع لجئني يف مابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/  241
يناير 2015.

مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع �شيل مو�شى، مفو�س الكرمك، مابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  242
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع جمتمعات اللجئني، يدا ومابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014.  243
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع لجئني وعاملني يف جمال العون الإن�شاين، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/  244

دي�شمرب 2014.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ريك م�شار، رئي�س احلركة ال�شعبية/اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان )يف املعار�شة(،   245

موقع املقابلة مت حجبه، اآذار/مار�س 2015.
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ا�شتطلع اأجرته منظمات غري حكومية دولية يف مابان يظهر اأن ن�شبة التجدد مرتفعة واأن التوتر ميكن احتواءه، ولكن   246
ال�شيا�شات الفعالة يتم تقوي�شها ب�شبب تكرار تغيري مفو�شي مابان )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع عاملني يف 

جمال العون الإن�شاين، ومع لجئني، مابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014(.
كما �سّلح اجلي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان ملي�سيات يف باريانغ وراجا والرنك ومنطقة �سيلوك وذلك خللق حمميات   247

�سمن الدولة تكون موالية للجي�ش ال�سعبي لتحرير ال�سودان وقادرة على حماية م�سادر ثروة الولية كمرافق النفط؛ 
اأنظر اأي�شًا م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية )2015 ب(.

ت�شيطر   248 كما  ملي�شيات.  قبل  بوجن من  املاعز يف �شواحي  يرعي  كان  ُقتل طفل  الأول/دي�شمرب،  كانون  �شهر  بداية  يف 
امللي�شيات على مرافق املياه الأ�شا�شية يف كينيا، الأمر الذي ي�شكل تهديدًا للجئني )مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع 

عاملني يف جمال العون الإن�شاين، مابان، كانون الأول/دي�شمرب 2014 وكانون الثاين/يناير 2015(. 
املن�شقني عن   249 اأحد  األقى  املنطقة،  التقرير يف  كاتبة  كانت  2014، عندما  الأول/دي�شمرب  كانون  الثلثني من  ليلة  يف 

اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال يف قندرا�شا قنبلة يدوية على منزل جريانه اأثناء نومهم لأ�شباب �شخ�شية، 
مما اأدى اإلى مقتل الأطفال واإ�شابة الأهل اإ�شابات خطرية.

حمادثات عرب الربيد الإلكرتوين اأجرتها كاتبة التقرير مع عاملني حمليني ودوليني يف جمال العون الإن�شاين، اآذار/  250
مار�س 2015.

حمادثات عرب الهاتف اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شدر ا�شتخبارات ع�شكري حملي، كانون الثاين/يناير 2015.  251
اأدي�س ابابا،   252 مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ابراهيم غندور، نائب رئي�س حزب املوؤمتر الوطني وكبري املفاو�شني، 

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع اأحمد العمدة، املفاو�س عن احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال والقائد ال�شابق   253

للجبهة الثانية يف اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان- �شمال، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
اأ�ش�شت اجلبهة الثورية ال�شودانية، وبدعم من املجتمع الدويل، جمل�شًا تن�شيقيَا بقيادة مني مناوي للربط بفاعلية بني   254

امل�شارين )مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع م�شت�شار فريق الحتاد الإفريقي رفيع امل�شتوى املعني بالتنفيذ، عبد اهلل 
حممد، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014(.

الثاين/  255 ت�شرين  اأبابا،  اأدي�س  مناوي،  مني  ال�شودان-  ترايو من جي�س حترير  علي  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابلة 
نوفمرب 2014، وحمادثة عرب الربيد الإلكرتوين مع مفاو�ش من احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان- �سمال، �سباط/

فرباير 2015، ومقابلة عرب الهاتف مع حملل �شوداين، اآذار/مار�س 2015.
اأبابا،   256 اأدي�س  مقابلة اأجرتها كاتبة التقرير مع ابراهيم غندور، نائب رئي�س حزب املوؤمتر الوطني وكبري املفاو�شني، 

ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
مكت�سني   257 اأي�سًا  اأنظر  �سمال؛  ال�سودان-  لتحرر  ال�سعبية  احلركة  من  مفاو�سني  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  مقابالت 

McCutchen  )2014، �س 36- 37(.
الداير. فقد كانت   258 الكربى وجبل  لقاوة  نهائي، وهما  اتفاق  اإيجاد  توؤخران من  بالأرا�شي قد  تتعلقان  هنك ق�شيتان 

ت اإلى جبال النوبة يف اتفاقية  مَّ منطقة لقاوة الكربى مق�سمة اإلى ثالث حمليات وهي ال�سنوط وكيالك ولقاوة، وقد �سُ
 .2013 العام  اإلى غرب كردفان يف  اأي�سًا مت �سمها  واأبيي  ولقاوة  ال�سنوط  العام 2002. ولكن  النار يف  اإطلق  وقف 
م جبل الداير اإلى �شمال كردفان يف العام 1974 وتطالب به احلركة  وي�شكن املناطق النوبة وامل�شريية الزرق. وقد �شُ
ال�سعبية لتحرير ال�سودان- �سمال. ولكن هذه الق�سية مل ُتطرح خالل حمادثات نيافا�سا لأنها "بكل ب�شاطة ُن�ِشَيت" 
نيافا�شا  حمادثات  يف  �شمال  ال�شودان-  لتحرير  ال�شعبية  احلركة  من  مفاو�س  مع  التقرير  كاتبة  اأجرتها  )مقابلة 

واملحادثات احلالية، اأدي�س اأبابا، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014(.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع اأع�شاء وفد احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال، اأدي�س ابابا، ت�شرين الثاين/  259

نوفمرب 2014.
مقابلت اأجرتها كاتبة التقرير مع كوادر احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال واأع�شاء يف اأمانة الولية، جنوب   260

كردفان، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014.
عر�ست احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان جدول اأعمال من اأربع نقاط، وذلك لالتفاق على نقاطه قبل مناق�سة م�سروع   261

التفاق الإطاري، وقد ت�شمن جدول الأعمال: طرقًا لتحقيق وقف متزامن للأعمال القتالية يف املناطق الثلثة، وطرقًا 
ملعاجلة الو�شع الإن�شاين، والجتماع التح�شريي للحوار الوطني الذي دعا اإليه جمل�س ال�شلم والأمن التابع للحتاد 
اإجراء  على  ي�ساعد  يكن  مل  ال�سودان  يف  والأمني  ال�سيا�سي  الو�سع  اأن  حيث  النتخابات،  اإجراء  وتوقيت  الإفريقي، 
اأُدرجت الآلية قائمة مطالب احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان-  انتخابات حرة ونزيهة. وتفيد التقارير باأنه عندما 
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ال�شعبية لتحرير ال�شودان- �شمال، ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�شمرب 2014(.
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نبذة عن ك�تبة التقرير

األي�سي باحثة خمت�سة يف �سوؤون ال�سودان وجنوب ال�سودان، حيث عملت هناك لفرتة تفوق  بينيديتا دي 
لتفاقية  النتقالية  الفرتة  خلل  والتقدير  التقييم  جلنة  اأمانة  يف  ع�شوًا  كانت  وقد  الزمن.  من  العقد 
ال�شلم ال�شامل، كما ا�شُت�شريت من قبل العديد من املنظمات الدولّية غري احلكومية بخ�شو�س ال�شوؤون 
حتول  يف  املحركة  والديناميات  ال�شلم،  وبناء  املحلية،  ال�شلم  وعمليات  الدولية،  والعلقات  ال�شيا�شية 
جوبا.  جامعة  يف  حما�شرة  عملت  كما  الأوروبي،  والحتاد  املتحدة  الأمم  لدى  عملت  وقد  ال�شراعات. 
ال�شرقية  الدرا�شات  كلية  الدولية من  والعلقات  ال�شيا�شة  الدكتوراه يف  األي�شي حا�شلة على �شهادة  ودي 

والإفريقية يف جامعة لندن.  
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�شكر وتقدير

ل لها التنّقل الآمن، وزودها  تود كاتبة التقرير اأن تعربعن امتنانها ل�شعب املنطقتني الذي رحب بها، و�شهَّ
الكلمات عن و�شفها. كما  تعجز  ب�شجاعة  الواقع  اأر�س  املحركة على  القوى  لديه من معلومات حول  مبا 
الأحزاب  وممثلي  اجلي�س،  اأع�شاء  من  واملنطقة  ال�شودان  يف  حاورتهم  من  كل  التقرير  كاتبة  ت�شكر 
الإن�شاين/  العون  جمال  يف  والعاملني  واملتمردين،  احلكوميني  وامل�شوؤولني  املدين،  واملجتمع  ال�شيا�شية 
على  امتنانها  عن  تعرب  اأن  تود  واأخريًا،  اأ�شماءهم.  ذكر  ت�شتطيع  ل  ممن  غريهم  وكثريين  والباحثني، 
امل�شاعدة التي قدمها لها م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية وعلى تعليقات املراجعني الذين �شاعدوا على 

اإظهار هذا التقرير بهذه ال�شورة.     
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م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية 

ميثل م�شروع الأ�شلحة ال�شغرية مركزًا عامليًا مرموقًا، مهّمته توليد املعارف املحايدة امل�شتندة اإلى الأدلة 
واملعارف ال�شيا�شية ذات ال�شلة بجميع جوانب الأ�شلحة ال�شغرية والعنف امل�شلح. وُيعترب امل�شروع امل�شدر 
امل�شلح، وي�شكل  العنف  الأ�شلحة ال�شغرية وق�شايا  ب�شاأن  الرئي�شي للخربات واملعلومات والتحليل  الدويل 
م�شدرًا للحكومات ووا�شعي ال�شيا�شات والباحثني وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة. ويقع مقره يف جنيف، 

�شوي�شرا، يف املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية.
لل�شوؤون  ال�شوي�شرية  الحتادية  الوزارة  من  الدعم  يتلقى  ظل   ،1999 عام  امل�شروع  تاأ�شي�س  ومنذ 
وفنلندا  والدمنارك  وبلجيكا  اأ�سرتاليا  حكومات  من  احلديثة  اأو  احلالية  امل�ساهمات  وتاأتي  اخلارجية؛ 
امل�شاهمات  عن  ف�شًل  املتحدة،  والوليات  املتحدة  واململكة  والرنويج  ونيوزلندا  وهولندا  واأملانيا  وفرن�شا 
تلّقاه من حكومات  يتلقاها من الحّتاد الأوروبي. ويعرب امل�شروع عن امتنانه للدعم املا�شي الذي  التي 
كندا واأ�شبانيا وال�شويد، ف�شًل عن الدعم الذي ح�شل عليه من املوؤ�ش�شات ومن العديد من الهيئات داخل 

منظومة الأمم املتحدة.  
والقانون  ال�شيا�شية  والعلوم  الأمن  امل�شروع موظفون دوليون ذوي خربة يف جمال درا�شات  ويعمل يف 
الباحثني  امل�سروع مع �سبكة من  ويتعاون  والعلوم اجلنائية؛  التنمية وعلم الجتماع  والقت�ساد ودرا�سات 

واملوؤ�ش�شات ال�شريكة واملنظمات غري احلكومية واحلكومات يف اأكرث من 50 دولة. 

م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية
املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية 

Maison de la Paix
Chemin Eugène – Rigot 2E

1202 Geneva
Switzerland

هاتف:  5777 908 22 41+ 
فاك�س: 2738 732 22 41+

sas@smallarmssurvey.org :بريد اإلكرتوين
www.smallarmssurvey.org :املوقع ال�شبكي
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)HSBA( م�شروع التقييم الأ�ش��شي لالأمن الب�شري

م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري (HSBA) يف ال�شودان وجنوب ال�شودان هو م�شروع بحثي ممتد 
زمنّيًا ل�شنوات عديدة، حتت اإدارة م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية البحثي امل�شتقل التابع للمعهد العايل 
للدرا�شات الدولية والتنمية. ومت تطوير م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري يف تعاون مع احلكومة 
غري  ال�شريكة  واجلهات  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�شودان،  يف  املتحدة  الأمم  وبعثة  الكندية 
احلكومية. ومن خالل الإنتاج والن�سر الن�سطني للبحوث امليدانية املنا�سبة، يدعم هذا امل�سروع املبادرات 
الرامية للحد من العنف، مبا يف ذلك برامج نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج واخلطط التحفيزية 
لعمليات جتميع الأ�شلحة من املدنيني، اإلى جانب اإ�شلح قطاع الأمن والتدخلت املوجهة ملكافحة ت�شريب 

الأ�شلحة عرب ال�شودان. ويقدم امل�شروع اإر�شادات بخ�شو�س ال�شيا�شات املتبعة ملواجهة اإنعدام الأمن.
ويقدم م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري اأوراق عمل م�شممة بحيث تقدم حتليًل عميقًا حول 
الق�شايا املتعلقة بالأمن يف ال�شودان ويف املناطق الواقعة على طول حدوده. كما يقدم اأي�شًا موجزًا لكل 
العمل واملوجز  املنا�شب. وورقة  الوقت  القراءة، ويف  الأ�شا�شية ب�شيغة �شهلة  املعلومات  عدد يحتوي على 

www.smallarmssurveysudan.org :كلهما متوفران باللغتني العربية والإنكليزية على
الأمريكية  وزارة اخلارجية  مبا�شرًا من  ماليًا  دعمًا  الب�شري  للأمن  الأ�شا�شي  التقييم  م�شروع  يتلقى 
لل�شلم.  الأمريكي  املعهد  اإلى جانب  الرنويجية  ووزارة اخلارجية  الدمناركية  ال�شوؤون اخلارجية  ووزارة 
لوزارة  التابع  العامليني،  والأمن  ال�شلم  �شندوق  من  ال�شابق  يف  الدعم  على  اأي�شًا  امل�شروع  ح�شل  وقد 
ال�شوؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا، ومن وزارة اخلارجية الهولندية، ومن ال�شندوق املعني مبنع 
ال�شراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة ف�شًل عن املجموعة الدمناركية املعنية باإزالة الألغام 
و�شندوق املنح الوطنية من اأجل الدميوقراطية. ويتلقى م�شروع م�شح ال�شلحة ال�شغرية دعمًا اإ�شافيًا من 

�شوي�شرا، والذي لوله ملا مت الإ�شطلع مب�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري على نحو فعال.   
من�شق   ،Khristopher Carlson كارل�شون  بكري�شتوفر  الت�شال  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد 

م�شروع التقييم الأ�شا�شي للأمن الب�شري
م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، املعهد العايل للدرا�شات الدولية والتنمية

Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development Studies

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

 khristopher.carlson@smallarmssurvey.org :الربيد الإلكرتوين
http:// www.smallarmssurveysudan.org :املوقع اللكرتوين
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العنف وا�شتهداف ال�شحايا يف جنوب ال�شودان: ولية البحريات يف فرتة ما بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل

بقلم ريت�شارد جارفيلد
العدد 3، اآيار/مايو 2007

جبهة ال�شرق والكفاح �شد التهمي�س
بقلم جون يونغ

العدد 4، اآيار/مايو 2007
حدود بال�شم فقط: جتارة الأ�شلحة واملجموعات امل�شلحة على حدود جمهورية الكونغو الدميقراطية وال�شودان

بقلم جو�شوا مارك�س
العدد 5، اآيار/مايو 2007

اجلي�س الأبي�س: مقدمة وا�شتعرا�س
بقلم جون يونغ

العدد 6، متوز/يوليو 2007
انق�شموا هزموا: ت�شرذم املجموعات املتمردة يف دارفور

بقلم فكتور تاّنر وجريوم توبيانا
العدد 7، متوز/يوليو 2007

توترات ال�شمال – اجلنوب واآفاق العودة اإلى احلرب
بقلم جون يونغ

العدد 8، اأيلول/�سبتمرب 2007
جي�س الرب للمقاومة يف ال�شودان: تاريخ وملحات

بقلم ماريكه �شومريو�س
العدد 9، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2007

املجموعات امل�شلحة على حدود ال�شودان ال�شرقية: ا�شتعرا�س وحتليلت
بقلم جون يونغ

العدد 10، كانون الأول/دي�سمرب 2007
ثورة املنظمات �شبه الع�شكرية: قوات الدفاع ال�شعبي

بقلم ياغو �شاملون
العدد 11، كانون الأول/دي�سمرب 2007

العنف وال�شتهداف بالأذى بعد نزع �شلح املدنيني: حالة جونقلي
بقلم ريت�شارد غارفيلد

العدد 12، ني�سان/ابريل 2008
حرب ت�شاد – ال�شودان بالوكالة و)درفرة( ت�شاد: اأ�شاطري وحقائق

بقلم جريوم توبيانا
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العدد 13، حزيران/يونيو 2008
خملفات العنف: انعدام الأمن يف وليتي ال�شتوائية الو�شطى و�شرق ال�شتوائية ال�شودانيتني

بقلم ماريكه �شومريو�س
العدد 14، متوز/يوليو 2008

ِقيا�س اخلوف وانعدام الأمن: وجهات نظر حول العنف امل�شلح يف �شرق ال�شتوائية وتوركانا ال�شمالية
بقلم كلري مك ايفوي وريان موري
العدد 15، اأيلول/�سبتمرب 2008

نزاع واأ�شلحة وع�شكرة: ديناميات خميمات النازحني يف دارفور
بقلم كليا كاهن

العدد 16، كانون الثاين/يناير 2000
طلقات يف الظلم: حملة نزع �شلح املدنيني يف جنوب ال�شودان لعام 2008

بقلم اآدم اأوبراين
العدد 17، حزيران/يونيو 2009

ما بعد »اجلنجويد«: فهم ملي�شيات دارفور
بقلم جويل فلينت

العدد 18، اأيلول/�سبتمرب 2009
اللتفاف حول القانون: تدفق الأ�شلحة اإلى ال�شودان يف مرحلة ما بعد اتفاقية ال�شلم ال�شامل

بقلم مايك لوي�س
العدد 19، كانون الثاين/يناير 2010

اخلطابة والواقع: ف�شل حل ال�شراع يف دارفور
بقلم جويل فلينت

العدد 20، ني�سان/ابريل 2010
م�شتقبل غام�س: النزاع امل�شلح يف جنوب ال�شودان

بقلم كلري ماكفوي واأميل ليربن
العدد 21، حزيران/يونيو 2010

توقعات غري واقعية: التحديات احلالية لإعادة الدمج يف جنوب ال�شودان
بقلم جويل برثفيلد

العدد 22، ت�سرين الأول/اكتوبر 2010
احلرب الأخرى: ال�شراع العربي الداخلي يف دارفور

بقلم جويل فلينت
العدد 23، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2010

احلاجة اإلى املراجعة: مراحل حتول اجلي�س ال�شعبي لتحرير ال�شودان (SPLA) من 2006 حتى 2010، وما بعد ذلك
بقلم ريت�شارد راندز

العدد 24، �شباط/فرباير 2011
نزع ال�شلح والت�شريح واإعادة الإدماج (DDR) يف ال�شودان: اإجنازات متوا�شعة بعد فوات الأوان؟

بقلم رايان نيكولز
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العدد 25، اآذار/مار�س 2011
نبذ املتمّردين: الأبعاد املحلية والإقليمية للتقارب بني ت�شاد وال�شودان

بقلم جريوم توبيانا
العدد 26، حزيران/يونيو 2011

تاأ�شي�س حقائق على الأر�س: ديناميات ال�شراع يف اأبيي
بقلم جو�شوا كريز

العدد 27، حزيران/يونيو 2012
مهّمة قيد الإجناز: تطوير قوات الأمن يف جنوب ال�سودان حتى �سباط/ فرباير 2012

بقلم جون اأ. �شنودن
العدد 28، متوز/يوليو 2012

دارفور املن�شية: اأ�شاليب قدمية ولعبون جدد
بقلم كلوديو غراميزي وجريوم توبيانا

العدد 29، ني�سان/ابريل 2013
راع يف جنوب ُكْرُدفان حرٌب جديدة واأعداء ُقداَمى: ديناميات ال�شّ

بقلم كلوديو غراميزي وجريوم توبيانا
العدد 30، متوز/يوليو 2013

اخلطوط الفا�سلة: الرعي وال�سراع على طول احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان 
بقلم جو�شوا كريز

العدد 31، كانون الأول/دي�سمرب 2013
الطريق امل�شدود: ال�شراع يف ولية النيل الأزرق

بقلم كلوديو غراميزي
العدد 32، اآيار/مايو 2014

اقتفاء الأثر: تعقب الأ�شلحة والذخائر يف ال�شودان وجنوب ال�شودان
بقلم جونا ليف واإميل ليربن

العدد 33، اأيلول/�سبتمرب 2014
اجلبهة الثورية ال�شودانية: تقدمي ونظرة موجزة

بقلم اأندرو ماك كات�سيون
العدد 34، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014

حدود خمتلف حولها: توتر م�شتمر حول حدود ال�شودان / جنوب ال�شودان
بقلم جو�شوا كرايز

العدد 35، اآذار/مار�س 2015
حقيقي لكنه ه�س: منطقة البيبور الإدارية الكربى

بقلم كلوديو تودي�شكوبي
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العدد 36، مايو/ اأيار 2015
التنمية املوؤجلة: �شرق ال�شودان بعد اإتفاق �شلم �شرق ال�شودان،

من اإعداد م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية
العدد 37، متوز/يوليو 2015

اخل�شوع للهجوم دون الإخ�شاع  للرقابة؟ ت�شريب الأ�شلحة والذخرية من قوات حفظ ال�شلم يف ال�شودان 
وجنوب ال�شودان، 2002- 2014، بقلم اإريك بريمان وميهيل راكوفيتا
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من�شورات م�شح الأ�شلحة ال�شغرية الأخرى

اأوراق غري منتظمة ال�شدور
اإعادة الت�شليح يف �شرياليون: عام واحد بعد اتفاق لومي لل�شلم، بقلم اإيريك بريمان، كانون الأول/. 1

دي�شمرب 2000
اإزالة الأ�شلحة ال�شغرية من املجتمع: مراجعة برامج جمع الأ�شلحة وتدمريها، بقلم �شامي فالتا�س، . 2

وغلني مكدونالد، وكاميل وا�شزينك، متوز/يوليو 2001
ال�شوابط القانونية ب�شاأن الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة يف جنوب �شرق اآ�شيا، بقلم كاثرين . 3

كرامار )مع منظمة اللعنف الدولية بجنوب �شرق اآ�شيا(، متوز/يوليو 2011
الدولة، . 4 �شفافية  �شجل  ال�شغرية:  والأ�شلحة  الأ�شلحة اخلفيفة  ال�شادرات من  على  ال�شوء  ت�شليط 

بقلم ماريا هوغ، ومارتن لنغفاد�شلني، ولورا لومب، ونيك كار�س )مع املبادرة الرنويجية حول نقل 
الأ�شلحة ال�شغرية (NISAT)(، كانون الثاين/يناير 2002

ر�شا�شات طائ�شة: تاأثري �شوء ا�شتخدام الأ�شلحة ال�شغرية يف و�شط اأمريكا، بقلم ويليام غودنيك، . 5
مع روبرت موغا وكاميل وا�شزينك، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2002

بقلم . 6 جورجيا،  جمهورية  يف  وال�شراع  ال�شغرية  الأ�شلحة  انت�شار  البندقية:  فوهة  من  ال�شيا�شة 
�شبريو�س دمييرتو، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2002

و�شع �شيا�شة عامة عاملية: حالة الأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة، بقلم اإدوارد لورن�س ، رات�شيل . 7
�شتوهل، كانون الأول/دي�شمرب 2002

الأ�شلحة ال�شغرية يف املحيط الهادئ، بقلم فيليب األبريز وكونور تويفورد، اآذىر 2003. 8
ميلر، . 9 ب.  ديريك  بقلم  اليمن،  يف  ال�شغرية  الأ�شلحة  الجتماعية:  وال�شوابط  واملخزونات  الطلب 

اأيار/مايو 2003
ما وراء الكل�شينكوف: اإنتاج الأ�شلحة ال�شغرية، و�شادراتها، واملخزونات يف رو�شيا الحتادية، بقلم . 10

مك�شيم بيادو�شكني، مع ماريا هوغ واآنا ماتفيفا، اآب/اأغ�شط�س2003
يف ظل وقف اإطلق النار: تاأثري توفر الأ�شلحة ال�شغرية و�شوء ا�شتخدامها يف �شريلنكا، بقلم كري�س . 11

�شميث، ت�شرين الأول/اأكتوبر 2003
الأ�شلحة ال�شغرية يف قريغيز�شتان: النت�شار يف مرحلة ما بعد الثورة، بقلم نيل مكفارلني و�شتينا . 12

القريغيز�شتانية  باللغة  اأي�شًا  متاحة   ،ISBN 2-8288-0076-8  ،2007 اآذار/مار�س  تورجي�شني، 
والرو�سية )وُطبعت يف البداية كقريغيز�ستان: هناك �سذوذ يف الأ�سلحة ال�سغرية يف اآ�سيا الو�سطى؟ 

بقلم نيل مكفارلني و�ستينا تورجي�سن، �سباط/فرباير 2004(
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يديت . 13 بقلم  �شرقها،  وو�شطها وجنوب  اأوروبا  �شرق  والأ�شلحة اخلفيفة يف  ال�شغرية  الأ�شلحة  انتاج 
ISBN 2-8288-0057-1 ،2014 كي�س، ت�شرين الأول/اأكتوبر

والت�شريح، . 14 ال�شلح،  نزع  واحتمالت  الب�شري  الأمن  اإنعدام  ا�شتعرا�س  هايتي:  انتقال  تاأمني   .14
ISBN 2-8288-0066-0 ،ثة دَّ واإعادة الإدماج، بقلم روبرت موغا، ت�شرين الأول/اأكتوبر 2005، حُمَ

اإ�شكات البنادق: وجهات النظر املحلية حول الأ�شلحة ال�شغرية والعنف امل�شلح يف املجتمعات الريفية . 15
يف اجلزر الواقعة جنوب املحيط الهادئ، حترير اإميل لوبران وروبرت موغا، حزيران/يونيو 2055، 

ISBN 2-8288-0064-4

خلف �شتار من ال�شرية: اإنتاج اأ�شلحة �شغرية واأ�شلحة خفيفة ع�شكرية يف غرب اأوروبا، بقلم رينهبلد . 16
ISBN 2-8288-0065-2 ،2005 ويدا�شر، ت�شرين الثاين/نوفمرب

طريق طاجك�شتان اإلى ال�شتقرار: انخفا�س انت�شار الأ�شلحة ال�شغرية والتحديات الباقية، بقلم �شتينا . 17
ISBN 2-8288-0067-9 ،2005 تورج�شني، وكري�شتينا ويل، ونيل مكفارلني، ت�شرين الثاين/نوفمرب

املطالبة بالنتباه: معاجلة ديناميات الطلب على الأ�شلحة ال�شغرية، بقلم ديفيد اأتوود، واآن كاثرين . 18
ISBN 2-8288-0069-5 ،2006 غلتز، وروبرت ميغا، كانون الثاين/يناير

الدليل اإلى �شوق الأ�شلحة ال�شغرية يف الوليات املتحدة، ال�شناعة والت�شدير، 1998- 2004، بقلم . 19
ISBN 2-8288-0071-7 ،2006 تامار غابيلنيك، وماريا هوغ، ولورا لومب، اأيلول/�شبتمرب

الأ�شلحة ال�شغرية، والعنف امل�شلح، وانعدام الأمن يف نيجرييا، دلتا النيجر يف املنظار، بقلم جينيفر . 20
ISBN 2-288-0090-3 ،2007 م. هازين مع جونا�س هومري، كانون الأول/دي�شمرب

الأزمة يف كاراموجا: العنف امل�شلح وف�شل عملية نزع ال�شلح يف املنطقة الأكرث حرمانًا يف اأوغندا، . 21
ISBN 2-8288-0094-6 ،2008 بقلم جيم�س بيفان، حزيران/يونيو

الرتداد: م�شكلة الذخائر الغري �شرعية يف كينيا يف منطقة توركانا ال�شمالية ، بقلم جيم�س بيفان، . 22
ISBN 2-8288-0098-9 ،2008 حزيران/يونيو

موغاـ . 23 وروبرت  رودجريز،  ديني�س  بقلم  والغزو،  والتكاليف،  الأ�شباب،  الو�شطى:  اأمريكا  ع�شابات 
ISBN 978-2-940415-13-7 ،2009 وكري�س �شتيفين�شون، اأيار/مايو

كاثرين . 24 اآن  مع  بيزار  �شتيفاين  بقلم  واإقليميًا،  وطنيًا  الأمنية  الآثار  وحولها:  موريتانيا  الأ�شلحة يف 
غلتز، حزيران/يونيو ISBN 978-2-940415-35-9 ،2010 )متوفر اأي�شًا باللغة الفرن�شية(

بقلم . 25 ال�شغرية، 2001- 2008،  الأ�شلحة  نقل  ب�شاأن عمليات  الدول  تقارير  تقييم  ال�شفافية مهمة: 
ISBN 978-2-940415-34-2 ،2010 جا�شنا لزاريفيك، حزيران/يونيو

ت�شرين . 26 لي�شلي،  بقلم غلي�شتري  الع�شابات يف جامايكا،  لعنف  ال�شيا�شي  القت�شاد  الدون:  مواجهة 
ISBN 978-2-940415-38-0 ،2010 الثاين/نوفمرب

خمزونات اأكرث اأمنًا: خربات ممار�شني يف اإدارة الأمن املادي واملخزونات (PSSM) برامج م�شاعدة، . 27
ISBN 978-2-940415-54-0 ،2011 حترير بنجامني مينغ، ني�سان/ابريل
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الأ�سلحة . 28 مو�سوع  يف  بالتحرك  اخلا�ش  املتحدة  الأمم  برنامج  تنفيذ  وطنية:  تقارير  حتليل 
ال�شغرية وو�شيلة التعقب الدويل يف العامني 2009- 2010، بقلم �شارة باكر، اأيار/مايو 2011،  

ISBN 978-2-940415-55-7

�شماء زرقاء و�شحب ملبدة: كازاخ�شتان والأ�شلحة ال�شغرية، بقلم نيكول�س فلوركوين، ودورين اأبني، . 29
ISBN 978-2-9700771-5-2 ،2012 وتاخمينا كارميوفا، اأيار/مايو

برنامج مراقبة تنفيذ العمل )املرحلة 1(: تقييم التقدم املذكور، بقلم �شارة باركر مع كاثرين غرين، . 30
ISSBN 978-2-970016-2-3 ،2012اآب/اأغ�شط�س

الرقابة الداخلية: قواعد ال�سلوك �سمن املجموعات املتمردة امل�سلحة، بقلم اأوليفر بانغرتر، ت�سرين . 31
ISBN 978-2-9700816-8-5 ،2012 الثاين/نوفمرب

وغلني . 32 كينغ  بنجامني  حترير  الرقابة،  تواجه  جديدة  وحتديات  جديدة،  تقنيات  منحنى:  خلف 
ISBN 978-2-940548-08-8 ،2015 مكدونالد، �سباط/فرباير

تق�رير خ��شة 
بقلم . 1 الإن�شاين،  ال�شعيد  على  اخلفيفة  والأ�شلحة  ال�شغرية  الأ�شلحة  اأثر  التهديد:  الإن�شانية حتت 

روبرت موغا واإيريك برمان، بتكليف من املجموعة املرجعية حول الأ�شلحة ال�شغرية التابعة للجنة 
الدائمة امل�شرتكة بني الوكالت التابعة للأمم املتحدة، متوز/يوليو 2001

�شبريو�س . 2 بقلم  الكونغو،  جمهورية  يف  وتاأثرياتها  بها،  والجتار  ال�شغرية،  الأ�شلحة  توفر  مدى 
دميرييو�س، وروبرت موغا، واأيان بيدل، بتكليف من املنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي، ني�شان/اأبريل 2002
كو�شوفو والبندقية: تقييم اأ�شا�شي للأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة يف كو�شوفو، بقلم اآنا خاكي . 3

ونيكول�س فلوركوين، بتكليف من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، حزيران/يونيو 2003
�شلم ه�س: البنادق والأمن يف مرحلة ما بعد ال�شراع يف مقدونيا، بقلم �شوزيت ر. غريلوت، وولف . 4

كري�شتيان بايز، وهان�س ري�شري، و�شيلي اأو. �شتونيمان،، بتكليف من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
و�سارك يف الن�سر مركز بون الدويل للتحويل، SEESAC بلغراد، وم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، حزيران/

ISBN 2-8288-0056-3 ،2004 يونيو
تهريب الأ�شلحة يف بابوا غينيا اجلديدة: من ال�شهام اإلى الأ�شلحة الهجومية يف املرتفعات اجلنوبية، . 5

ISBN 2-8288-0062-8 ،2005 بقلم فيليب األبري، حزيران/يونيو
6 .La République Centrafricaine: Une étude de cas sur les armes légères et les conflits 

ISBN 2-8288-0073-3 ،2006 بقلم اإيريك بريمان، متوز/يوليو
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7 .Les armes lé-) ال�شلم زمن  يف  املدنيني  ال�شكان  �شلح  نزع  بورندي:  يف  ال�شغرية   الأ�شلحة 
�شتيفاين  بقلم   ،(gères au Burundi : après la paix, le défi du désarmement civil

اآب/ والفرن�سية،  الإنكليزية  باللغتني  اأتيكا،  ليغ  الن�سر  يف  �سارك  فلوركوين،  ونيكول  بيزار 
ISBN 2-8288-0080-6 ISSN 1661-4453 ،2007اأغ�شط�س

8 . Quoi de neuf sur le front congolais ? Evaluation de base sur la circulation des  
armes légères et de petit calibre en République du Congo

جمهورية  الإمنائي-  املتحدة  الأمم  برنامج  بالن�سر  �سارك  بوبليه،  ونيكول�ش  موغا  روبريت  بقلم 
2-8288-0089-X ،2007 الكونغو، كانون الأول/دي�شمرب

البنادق، واإعادة �شراوؤها، وال�شحايا، بقلم بابلو دريفو�س، . 9 الأ�شلحة ال�شغرية يف ريو دي جانريو: 
نا�سكيمينتو،  �سو�سا  دي  ومري�سيلو  بانديرا،  رانغل  واأنطونيو  لي�سينغ،  وبني  غيدي�ش،  اإدواردو  ولوي 
كانون   ،ISER و  ريو،  وفيفا  ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  اأجراها  ودرا�شة  ريفريو،  �شيلفيا  وباتري�شيا 

ISBN 2-8288-0102-0 ،2008 الأول/دي�شمرب
العنف املرتبط بالأ�شلحة النارية يف موزمبيق، اإ�شدارة م�شرتكة بني وزارة الداخلية يف موزمبيق، . 10

 ،2009 حزيران/يونيو  ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  وم�شروع  موزمبيق،  يف  العاملية  ال�شحة  ومنظمة 
ISBN 978-2-940415-14-4

اإنتاج الأ�شلحة ال�شغرية يف الربازيل، الإنتاج، والتجارة، واحليازة، بقلم بابلو دريفو�س، وبنجامني . 11
لي�سينغ، ومار�سيلو دي �سو�سا نا�سكيمنتو، وجوليو �سيزار بور�سينا، اإ�سدارة م�سرتكة مع فيفا ريو، و

ISBN 978-2-940415-40-3 ،2010 اأيلول/�شبتمرب ،ISER

تقييم العنف امل�شلح يف تيمور- ليت�شي: التقرير التهائي، حترير روبرت موغا واإمييل لوبرين، ت�شرين . 12
ISBN 978-2-940415-43-4 ،2010 الأول/اأكتوبر

اإ�شدارة . 13 اأوروبا، بقلم بيري غوبينية،  فوائ�س كبرية: خمزونات الأ�شلحة والذخائر يف جنوب �شرق 
التابع  التلوث  الأ�سلحة واحلد من  اإزالة  ومكتب  املخزونات،  للحد من  الإقليمي  النهج  مع  م�سرتكة 
 ISBN ،2011 لوزارة اخلارجية الأمريكية، وم�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، كانون الأول/دي�شمرب

978-2-9700771-2-1

14 . Enquête nationale sur les armes légères et de petit calibre en Côte d’Ivoire: les défis du 
contrôle des armes et de la lutte contre la violence armée avant la crise post-électorale

الوطنية  واللجنة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  م�شرتكة  اإ�شدارة  كي�شري،  دي  �شافانا  بقلم 
  ،Côte d’Ivoire ملكافحة النت�شار والتداول غري امل�شروع للأ�شلحة ال�شغرية والأ�شلحة اخلفيفة، و

ISBN 978-2-9700771-6-9 ،2012 وم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، ني�شان/ابريل
القدرات والطاقات: ا�شتبيان حول البنية الأ�شا�شية لنزع ال�شلح يف جنوب �شرق اأوروبا، بقلم بيري . 15

اإزالة الأ�شلحة  اإ�شدارة م�شرتكة مع النهج الإقليمي للحد من خمزنات الأ�شلحة، ومكتب  غوبينيه، 
واحلد من التلوث التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية، و�سح الأ�سلحة ال�سغرية، ني�سان/ابريل 2012، 

ISBN 978-2-9700771-7-6
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مدى توفر الأ�شلحة ال�شغرية والت�شورات املتعلقة بالأمن يف كينيا: تقييم، بقلم مانا�شيه ويبوندي، . 16
واإليود نثيغا، واإليود كابو، وريان موراي، واآنا الفازي ديل فريت، اإ�شدارة م�شرتكة بني نقطة الرتكيز 
ال�شغرية،  الأ�شلحة  م�شح  وم�شروع  اخلفيفة،  والأ�شلحة  ال�شغرية  الأ�شلحة  على  الكينية  الوطنية 

ISBN 978-2-9700771-8-3 ،2012 بدعم من وزارة اخلارجية الدمناركية، حزيران/يونيو
وغرانك . 17 كينغما،  كي�س  بقلم  الت�شورات،  درا�شة  كاراموجا،  يف  ال�شغرية  والأ�شلحة  الأمن  توفري 

موهرييزا، وريان موراي، وماثيا�ش نواك، ولليلو ثابا، اإ�سدارة م�سرتكة بني جمموعة اإزالة الألغام 
ISBN 978-9700816-3-0 ،2012 الدمناركية وم�شح الأ�شلحة ال�شغرية، اأيلول/�شبتمرب

اأوروبا، بقلم جا�شنا . 18 اأ�شلحة يف جنوب �شرق  لها ونزع  انفجارات غري خمطط  والتبعات:  التكاليف 
لزاريفيك، اإ�شدارة م�شرتكة بني النهج الإقليمي للحد من املخزونات، ومكتب اإزالة الأ�شلحة واحلد 
الثاين/ الأ�سلحة ال�سغرية، ت�سرين  التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية، وم�سروع م�سح  التلوث  من 

ISBN 978-2-9700816-7-8 ،2012 نوفمرب
و�شع علمة: الإبلغ عن علمات اأ�شلحة نارية يف منطقة املركز الإقليمي حول الأ�شلحة ال�شغرية، . 19

اإ�سدارة م�سرتكة بني املركز الإقليمي لالأ�سلحة ال�سغرية يف  بقلم جيم�ش بيفان وبينجامني كينغ، 
منطقة البحريات العظمى، والقرن الإفريقي والدول املجاورة، وم�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية، 
بدعم من مكتب اإزالة الأ�سلحة واحلد من التلوث التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية، ني�سان/ابريل 

ISBN 978-2-9700856-1-4 ،2013
موراي، . 20 وريان  راكوفيتا،  ميهيل  بقلم  نيبال،  يف  امل�شلح  العنف  تقييم  الدائم:  الأمن  عن  بحثًا 

و�شودهيندرا �شارما، اإ�شدارة م�شرتكة بني حمللني متعددي الخت�شا�شات، وم�شروع تقييم العنف 
امل�شلح يف نيبال التابع مل�شح الأ�شلحة ال�شغرية، بدعم من املعونة الأ�شرتالية (AusAID)، اأيار/مايو 

ISBN 978-2-9700856-3-8 ،2013
اإ�شدارة . 21 اأنديرز،  هوجلري  بقلم  العاج،  �شاحل  يف  ال�شغري  العيار  ذات  الذخرية  امل�شادر:  حتديد 

التابعة لعملية  م�شرتكة بني م�شروع م�شح الأ�شلحة ال�شغرية ووحدة الرقابة املتكاملة على احلظر 
ISBN 978-2-940548-02-6 ،2014 الأمم املتحدة يف �شاحل العاج، حزيران/يونيو
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�شل�شلة كتب
م�شلحون وبل هدف: املجموعات امل�شلحة، والبنادق، والأمن الب�شري يف منطقة الإكوا�س، حترير نيكول�س 

ISBN 2-8288-0063-6 ،2005 فلوركوين واإيريك بريمان، اأيار/مايو
Armés mais désoeuvrés: groupes armés, armes légères et sécurité humaine dans la re-

gion de la CEDEAO

ISBN 2-87291-023-9 ،2006 اآذار/مار�س ،GRIP ر بال�سرتاك مع حترير نيكول�ش فلوركوين واإيريك بريمان، ُن�سرِ
 ،GRIP و ،CICS ر بال�سرتاك مع ا�ستهداف الذخرية: متهيد، حترير �ستيفاين بيزار وهوجلري اأنديرز، ُن�سرِ

ISBN 2-8288-0072-5 ،2006 وفيفا ريو، حزيران/يونيو ،SEESAC و
ر بال�سرتاك مع BICC، ُن�ِشر من قبل  ل ملجاأ: اأزمة ع�سكرة الالجئني يف اإفريقيا، حترير روبرت موغا، ُن�سرِ

ISBN 1-84277-789-0 ،2006 متوز/يوليو ،Zed Books دار
و   ،FASو  ،BICC مع  بال�سرتاك  ر  ُن�سرِ بيفان،  جيم�ش  حترير  مرجعي،  دليل  التقليدية:  الذخرية  فائ�ش 

ISBN 2-8288-0092-X ،2008 كانون الثاين/يناير ،SEESAC و ،GRIP

اأدوات تتبع الذخرية: بروتوكولت واإجراءات لت�شجيل الذخائر من ذوات العيار ال�شغري، و�شعها جيم�س 
ISBN 2-8288-0097-0 ،2008 بيفان، حزيران/يونيو

جمهورية اإفريقيا الو�شطى والأ�شلحة ال�شغرية: �شندوق البارود الإقليمي، بقلم اإيريك برمان مع لويزا ن. 
ISBN 2-8288-0103-9 ،2008 لومبارد، كانون الأول/دي�شمرب

الأمن واإعادة البناء يف مرحلة ما بعد النزاع: التعامل مع املقاتلني يف اأعقاب احلرب، حترير روبرت موغا، 
ISBN 978-0-415-46054-5 ،2009 ن�شر من قبل روتليدج، كانون الثاين/يناير

L ’insécurité est une autre guerre’: Analyse de la violence armée au Burundi

ISBN 978-2-940415-12-0 ،2009 بقلم �شتيفاين بيزارد و�شافانا دي تي�شري، ني�شان/ابريل
انعدام الأمن هو اأي�شًا حرب: تقييم العنف امل�شلح يف بوروندي، بقلم �شتيفاين بيزارد و�شافانا دي تي�شري، 

ISBN 978-2-940415-20-5 ،2009 ُن�ِشر من قبل اأمانة اإعلن جنيف، ت�شرين الأول/اأكتوبر
�شيا�شات تدمري الفائ�س من الأ�شلحة ال�شغرية: عملية نزع ال�شلح غري الوا�شحة، حترير اأرون كارب، 

ISBN 978-0-415-49461-8 ،2009 ُن�ِشر من قبل روتليدج، متوز/يوليو
�شانتو�س،  م.  �شوليمان  بقلم  الفلبني،  يف  الب�شري  الأمن  وجهود  امل�شلحة  املجموعات  وهادفة:  م�شتعدة 
جونيور، وباز فريدادي�ش م. �سانتو�ش، �سارك بالن�سر �سبكة اجلنوب- اجلنوب مل�ساركة املجموعات امل�سلحة 

ISBN 978-2-940415-29-8 ،2010 غري احلكومية، ني�شان/ابريل
ال�شيطرة على الأ�شلحة ال�شغرية: الدعم، والبتكار، وعلقة ذلك بالبحث وال�شيا�شة، حترير بيرت بات�شلر 

ISBN 978-0-415-85649-2 ،2014 وكاي ماميل كينديل، ن�شر من قبل روتليدج. كانون الثاين/يناير




