
1 http://www.smallarmssurveysudan.org/ar

مقدمة 
الخرطوم  يف  املتوالية  الحكومات  خاضت 
يف  حروبًا  العرشين  القرن  مثانينات  منذ 
غري  بقوات  مستعينة  السودان  أطراف 
هذه  وأصبحت  مسلحة.  شبه  أو  نظامية 
وضوًحا  أكرث  محليًّا  املجندة  امليليشيات 
السودانية  القوات  من  متزايد  نحٍو  عىل 
كان  السنني،  مر  وعىل  النظامية.1  املسلحة 
باستخدام  الخاصة  االسرتاتيجية  لهذه 
"مكافحة  بأنها  ُوِصفت  -التي  امليليشيات 
ومزايا  أهداٌف   - التكاليف"2  بأقل  للتمرد 
واضحة.  قيود  وكذلك  للخرطوم،  عديدة 
امليليشيات  هذه  قدرة  تبدو  رمبا  ومبدئيًّا، 
عىل  نفسها  ومكافأة  قُوتِها  كسب  عىل 
خدماتها عن طريق الغنائم التي نهبوها أقل 
الجيش  عىل  االعتامد  من  للحكومة  تكلفًة 
أنهم  أثبتوا  الوقت  مع  ولكنهم  النظامي، 
قادة  وجود  مع  كبريٍ  بشكٍل  تكلفًة  أكرث 
من  واملزيد  باملزيد  يطالبون  ميليشيات 
املالية والسياسية نظري خدماتهم.  املكافآت 
إىل  "تكاليفهم"  امتدت  ذلك،  عىل  وعالوة 
الفورية.  املالية  النفقات  حدود  من  أبعد 
والئها،  من  مراًرا  امليليشيات  ت  غريَّ فقد 
وكانوا أحيانًا يُعادون ويُحاربون قواٍت شبه 
مسلحة أخرى وحلفاء حكوميني. وقد أثبتت 
نتائج  ذات  أنها  الوقت  طوال  انتهاكاتهم 
عكسية للخرطوم، األمر الذي أدى إىل زيادة 
دعم وتجنيد مجموعات املتمردين املحليني، 

وبصفة عامة؛ نشأة رصاعات طويلة األمد.
املتشددون  تبنَّى  سنوات،  ولعدة 
الحكوميون معتقَد أن امليليشيات أكرث كفاءًة، 
عىل املستوى الحريب، من القوات السودانية 
املسلحة النظامية. وقد نجم هذا املُعتَقد عن عدم 
السودانية  القوات  قدرة  يف  السياسيني  ثقة 
املدنية،  الحروب  يف  االنتصار  عىل  املسلحة 
ويف الوحدات الحربية التي تبدو أيًضا بعيدًة 
ا  ا عن الخرطوم أو قريبة ِعرقيًّا جدًّ سياسيًّا جدًّ

للمتمردين. ولكن القوات شبه املسلحة مل تكن 
دامئًا تثبت أنها إما أكرث كفاءًة، عىل املستوى 
الحريب، أو أكرث إخالًصا والتزاًما للحكومة؛ 
فقد حاربوا بالفعل يف دارفور ضد املدنيني 
مجتمعات  تحويل  مع  املتمردين  من  أكرث 
يف  كانت  ملا  ومؤيدين  ُمجنَّدين  إىل  كاملة 
ا.  جدًّ صغرية  متمردة  مجموعات  البداية 
واستمر ذلك حتى اآلن، حيث أشارت تقديرات 
النزاعات"  ومواقع  أحداث  بيانات  "مرشوع 
يف  السودان  يف  النزاعات  من  أن %46  إىل 
من  املدنيني  استهداف  تضمنت   2015 عام 
ِقبَل "ميليشيات سياسية" ال سيام امليليشيات 

املوالية للحكومة. 3
االنتهاكات  رفض  عىل  القدرة  وكانت 
الصادرة من امليليشيات جزًءا من املنطق يف 
الخرطوم يف االعتامد عىل امليليشيات. غري 

أن هذا املنهج كان له عيوٌب واضحة، وخاصًة 
للميليشيات،  البارزون  القادة  أعلن  أن  بعد 
أنهم  واضٍح  بشكٍل  هالل،  موىس  مثل 
إضفاء  وطلبوا  الحكومة،  ألوامر  امتثلوا 
مزيد من الرسمية عىل مكانتهم. ولكن يف 
نفسها  الخرطوم  إبعاد  بدا  األخرية،  اآلونة 
عن الجرائم املرتكبة من امليليشيات أمرًا أقل 
أهميًة بالنسبة لها. وأُلقي القبض عىل قائد 
يف  مهدي"  "صادق  القومي  األمة  حزب 
التي  لالنتهاكات  انتقاده  بعد   2014 مايو 
)محمد  الرسيع  الدعم  قوات  قائد  ارتكبها 

حمدان دقلو( الشهري بـ "حميديت".
ويركز هذا امللخص عىل تاريخ إسرتاتيجية 
امليليشيات يف  ودور  السودانية  امليليشيات 
يف  سيام  ال  الدولة،  يف  املسلحة  النزاعات 
والنيل  كردفان  جنوب  ومنطقتي  دارفور 
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القوات  استخدام  امللخص  ويتناول  األزرق. 
السودان يف  وامليليشيات يف  املسلحة  شبه 
فرتة مثانينات القرن العرشين حتى العرص 
يف  املزعومة  أدوارهم  ذلك  يف  مبا  الحايل 
التكاليف  يف  ينظر  ثم  املوارد،  استغالل 
طويلة  واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية 
بالنسبة  امليليشيات  إلسرتاتيجية  املدى 
السوداين. وأخريًا، يتناول  للدولة واملجتمع 
عىل  امليليشيات  إسرتاتيجية  آثار  امللخص 
القطاع األمني  أي عملية مستقبلية إلصالح 
الحرص عىل  أن  مع مالحظة  السودان  يف 
وجود سوق شبه حريب يف السودان ميثل 
املنطقة  ويف  هناك  السالم  بناء  يف  عائًقا 
النتائج  من  أخرى،  نتائج  بني  ومن  األعم. 

األساسية لهذه اإلسرتاتيجية ما ييل:
عىل  � متزايد  بشكٍل  الخرطوم  اعتمدت 

القوات شبه املُسلحة وامليليشيات -ال سيام 
من القبائل العربية يف دارفور وكردفان- 
أطراف  يف  متوالية  حروب  خوض  يف 
السودان. وعىل الرغم من ارتفاع تكاليف 
االقتصادية  األزمة  ورغم  ميليشياتها، 
هذا  الدولة عىل  الداخلية يف  والخالفات 
يف  استمرت  الخرطوم  أن  إال  املوضوع، 
مؤخرًا  َشّكلت  حيث  ميليشياتها  تطوير 

قوات الدعم الرسيع يف 2013.
عن  � امليليشيات  إسرتاتيجية  أسفرت 

حاربت  فقد  املتاعب،  من  العديد 
امليليشيات يف كثري من األحيان مدنيني 
والقوات  املتمردين  قوات  من  بداًل 
النظامية والحلفاء الحكوميني، وارتكبوا 
وجود  يف  ساهموا  ثم  ومن  انتهاكات، 

نزاعات مسلحة طويلة األمد.
امليليشيات  � أن  تدعي  مزاعم  ظهور 

الطبيعية  باملوارد  ُتوَّل  السودانية 
أساس  ال  مزاعم  وهي  والعاج  كالذهب 
الدليل  يوضح  بل  الصحة.  من  لها 
األساسية  الحكومية  القوات  أن  املتوفر 
شبه املسلحة ظلت معتمدة بشكل كبري 

عىل التمويل الحكومي.
أعضاًء  � السودانية  امليليشيات  َشِملت 

الدول  من  خارجية  هويات  يحملون 
تشاد،  يف  حاربوا  الذين  من  املجاورة 
وليبيا،  الوسطى،  إفريقيا  وجمهورية 
وافقت  وسواء  السودان.  وجنوب 
الخرطوم أم ال، فإن استعداد امليليشيات 
مجاورة  دول  يف  للمحاربة  السودانية 
عدم  من  املزيد  تحقيق  يف  يُسهم  قد 

االستقرار عىل املستوى اإلقليمي.
سوف تتطلب أي جهود مستقبلية إلصالح  �

قطاع األمن ضامَن وجود تثيل سيايس 

امليليشيات  منها  تنشأ  التي  للمجتمعات 
وعمليات  املحلية  واإلدارات  الحكومة  يف 
البديل  الدخل  مصادر  وتوفري  السالم، 
ضامنات  وتوفري  امليليشيات،  ألعضاء 
ودوافع لنزع السالح، باإلضافة إىل إرشاك 

أعضاء امليليشيات يف جهود بناء السالم.

معلومات حول استخدام القوات 

شبه املسلحة وامليليشيات
امليليشيات  حروب  إسرتاتيجية  ظهرت 
السودانية قبل عهد الحكومة الحالية، فقد 
الحالية  املسلحة  شبه  القوات  ملعظم  كان 
يف  الثانية  األهلية  الحرب  يف  جذورها 
 .1983 عام  يف  بدأت  والتي  السودان، 
ولقد تم استخدامهم عىل نطاق واسع بعد 

"الدميقراطية"  الفرتة  خالل   1987 عام 
الوزراء  رئيس  عهد  يف  الثانية  القصرية 
الخرطوم  جندت  عندما  املهدي  صادق 
جاءوا  من  حرفيًّا  )تعني  لني"  "املُرحَّ
للمحاربة  املهاجرة(  املاشية  طرق  من 
وقد  النوبة.  وجبال  السودان  جنوب  يف 
من  خاصة  بصفة  املحاربني  تجنيد  تم 
من  املاشية(-  )رعاة  -أي  ارة"  "البقَّ
واملسريية  الرزيقات  العربيتني  القبيلتني 
اللتنَْي عاشتا يف املناطق املجاورة لجنوب 
من  بالقرب  عاشت  )املسريية  السودان 
متمردي  انقسام  ومع  النوبة(.  جبال 
األسس  حول  رسيع  بشكٍل  الجنوب 
امليليشيات  إسرتاتيجية  إكامل  تم  العرقية، 
الجنوب  متمردي  بني  التعاون  خالل  من 

وامليليشيات ال سيام من قبيلة النوير. 4

قائد قوات الدعم الرسيع محمد حمدان يتحدث إىل الصحافة يف أم درمان بعد إجراء القبض عىل مهاجرين صوماليني وإثيوبيني 
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ارة"  "البقَّ الستخدام  محاولة  وأُجِريت 
العرب كوسيلة للحامية من غري العرب يف 
مسيحيني.  معظمهم  كان  الذين  الجنوب 
السياسة  مدة  إطالة  إىل  هذا  أدى  وقد 
حدٍّ عنرصيٍّ  املتمثلة يف رسم  االستعامرية 
السودان  فصل  خالل  من  واضح  ديني  و 
أكرث  الدين  وأصبح  شاملها.  عن  جنوبها 
يف  السودانية  السياسات  يف  أهمية 
مثانينيات القرن العرشين بشكل كبري كرد 
ظهور  عىل  املتوالية  الحكومات  من  فعل 
هذا  ولعب  املسلمني،  اإلخوان  جامعات 
عليه  أُطلِق  ملا  امليليشيات  تجنيد  يف  دوًرا 
لني  املُرحَّ عىل  يُطلق  أيًضا  وكان  "جهاد". 

أحيانًا "ُمجاهدون" )محاربون دينيون(. 5
وأصبح هذا البُعد الديني أكرث أهمية بعد 
أن تولت الجبهُة اإلسالمية القومية لإلخوان 
املسلمني يف 1989 السلطَة. وكان من بني 
تكوين  للحكم:  األوىل  األساسية  القرارات 
"أضفى  األمر  وهذا  شعبي،  دفاع  قوات 
من  وزاد  لني،  املُرحَّ عىل  الرسمي"  الطابع 
تجنيد القوات شبه املسلحة ليشمل املسلمني 
 6 دارفور.  من  سيام  ال  العرب  وغري  العرب 
وكعادة منهج اإلخوان املسلمني، كانت تعبئة 
شعبية  أيديولوجية  بني  تجمع  امليليشيات 
حامية  ميكنه  الذي  الشعب  جيش  )أنهم 
النظام الجديد من القوات املسلحة النظامية( 
كام  الدينية.  األيديولوجية  إىل  باإلضافة 
جنَّدت الخرطوم أيًضا املجاهدين يف البداية 
من  جمعتهم  حيث  شعبي  دفاع  كقوات 
شباب وطالب ونشطاء الحركات اإلسالمية، 
ال سيام من وسط وشامل السودان، وكانوا 
ضد  الجهاد  يف  للمشاركة  استعداد  عىل 
يُطلق  ما  )عادًة  و"املرتدين"  املسلمني  غري 
عىل املسلمون املتمردون يف جنوب كردفان 
األسايس  الهدف  وكان  األزرق(.  والنيل 
شباب  عىل  العسكري  الطابع  إضفاء  هو 
للقوات  موازن  كثقل  اإلسالمية  الحركة 
املسلحة السودانية، غري أن املجاهدين كانوا 
قد دخلوا بشكل تدريجي أيًضا يف القوات 
7 وبحلول عام 2011،  السودانية.  املسلحة 
املتبقني بشكٍل أفضل  تم تجهيز املجاهدين 
إنهم  قيل  ولكن  املدين،  الدفاع  قوات  من 
إدماجهم  يتم  ومل  رواتب  عىل  يحصلوا  مل 
املسلحة  القوات  بنيات  يف  مناسٍب  بشكٍل 

السودانية، ولكنهم عملوا تحت إرشافها. 
كلهم  وليس  املجاهدين  بعض  وحارب 
عامة  بصفة  وأُطلِق  شعبي،  دفاع  كقوات 
الشعبي  الدفاع  قوات  عىل  مطلق  وبشكل 
السودانية  املسلحة  القوات  جيوش  وحتى 
اسم مجاهدين. ويبدو أن هذا الخلط ال يزال 

موجوًدا يف منطقتي جنوب كردفان والنيل 
قد  فيهام  املجاهدين  إن  يُقال  اللتنَْي  األزرق 
الشعبي عندما  الدفاع  تم تعبئتهم مع قوات 
بدأت الحرب هناك يف عام 2011. ويف ذاك 
الوقت، كان املسؤولون الحكوميون ال يزالون 
يلجئون إىل بعض أنواع القوات شبه املسلحة 
بحقيقة  االرتباك  وازداد  املجاهدين.  مثل 
طالبًا،  ضموا  قد  القدامى  املجاهدين  أن 
خالل  باإلكراه  يُجنَّدون  كانوا  الطالب  وأن 
بدا  ولكن  املنطقتني.  يف  األخرية  النزاعات 
يف اآلونة األخرية تناقص الرغبة يف الجهاد، 
وتحفزت امليليشيات بشكل واضح برغبة يف 
الغنائم الدنيوية.8  باإلضافة إىل ذلك، أصبح 
املجاهدون األصليون قوة هامة بشكل متزايد 
بالنسبة للحكومة، وبشكل خاص من خالل 
"سائحون"  عليها  يُطلق  التي  املجموعات 
)متجولون( املكوَّنة من مجاهدين سابقني. 9

الشعبي  الدفاع  قوات  تجنيد  تم  وقد 
وامليليشيات األخرى عىل أساس عرقي ال سيام 
يف أطراف السودان عىل أساس كيانات قَبَلية. 
بطبيعة  كانوا  -الذين  الَقبَليون  القادة  وكان 
الحال موظفني حكوميني أعضاء يف "اإلدارة 
املؤتر  حزب  يف  أعضاء  وغالبًا  املحلية"، 
شبابهم.10  تجنيد  عن  الوطني-مسؤولني 
تقليدية  كيانات  بني  من  البعض  تجنيد  وتم 
موجودة، وشباب مسلح منظم، وحراس من 
قادة  أو  "أجيد"  قيادة  تحت  املاشية  رعاة 
حرب أو حتى حراسهم الشخصيني. وكان من 
املفرتض أن يعمل قادة القبائل املحلية وقادة 
بالتنسيق  الشعبي  الدفاع  وقوات  الحرب 
السودانية  املسلحة  القوات  قادة  مع  الوثيق 
يف املنطقة، غري أن عملية اتخاذ القرار كانت 
العالقات  عىل  األحيان  من  كثري  يف  تعتمد 
املحلية املعقدة، حيث كان من املمكن أن يقوم 
وميليشياتهم  األقوياء  املحليون  الحرب  قادة 
قادة  قرارات  عىل  سهولة  بكل  باالنقالب 
القوات املسلحة السودانية. وهذه امليليشيات 
أيًضا كَوَّنت تسلسلها القيادي الخاص. كانت 
العالية من  والرُّتَب  الُحكَّام  تُبلغ مبارشًة اىل 
القوات املسلحة السودانية أو موظفي جهاز 
عواصم  يف  الوطني  واألمن  االستخبارات 

الواليات والخرطوم.
الدفاع  قوات  استخدمت  عام،  وبشكل 
الخيول  وامتطاء  املشاة  تكتيكات  الشعبي 
وتضاريسها(،  املنطقة  )حسب  والجامل 
القوات  مركبات  يف  تتنقل  أحيانا  وكانت 
مجموعات  ظهور  ومع  السودانية.  املسلحة 
اعتمدت  التي  دارفور  يف  املسلحة  املعارضة 
بالتدريج  تم  املركبات،  عىل  كبري  بشكل 
منذ  دارفور  يف  املُشكَّلة  امليليشيات  تزويد 

عام 2003 مبركبات. وتَُعد تقديرات األعداد 
وقابلة  أكيدة  غري  املتنوعة  القوات  يف 
)أي   2011 عام  قبل  الرسيعة.  للتغيريات 
رت  قُدِّ املنطقتني(،  الحرب يف  قبل استئناف 
ألف  بعدد 100  الشعبي  الدفاع  أعداد قوات 
تقريبًا يف جميع أنحاء السودان، ولكن ذلك 
كانوا  الذين  املحاربني  من  كبريًا  عدًدا  شمل 
مبثابة قوة احتياطية تُجنَّد فقط عىل أساس 

مخصص.11 
يف  امليليشيات  أن  مالحظة  ويجب 
تتكون  مل  األخرى  األماكن  ويف  دارفور 
بفعل حكومة مركزية متجانسة، بل بقواعد 
كان  ورمبا  الحكومة.  داخل  متنوعة  سلطة 
يف  مصلحة  الهامة  الشخصيات  لبعض 
عامة،  بصفة  امليليشيات  تجنيد  عىل  الحث 
كانت  ولقد  معينة.  قبائل  تسليح  يف  أو 
اسرتاتيجية امليليشيات دامئًا عىل مر األعوام 
إحدى الطرق ملحاربة نفوذ القوات املسلحة 
الحركة  خالل  من  ذلك  يف  مبا  السودانية 
االستخبارات  جهاز  ومؤخرًا؛  اإلسالمية، 
عن  ذلك  ونتج  والرئاسة.  الوطني  واألمن 
وجود منافسات بني األقوياء يف الخرطوم، 
مثل  األمن  قادة  بني  املثال؛  سبيل  عىل 
مع  بعالقاته  )املعروف  غوش"  "صالح 
قام  كام  نافع.  عيل  ونافع  هالل(،  موىس 
املحليون مثل حاكم شامل  السلطة  وسطاء 
ُعزِل  )الذي  كبري  -عثامن  السابق  دارفور 
قَبَلية  ميليشيات  بتجنيد  أيًضا   )2015 يف 

لتعزيز سلطتها محليًّا.12
وعالوة عىل ذلك، منذ السنوات األوىل من 
والعرشين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
تزايدت نظرة النظام لنفسه عىل أنه ُمحارَص 
بل  السودان،  أطراف  يف  فقط  ليس  بأعداء 
العام  الشعب  بني  من  وسطها  يف  أيًضا 
استُخِدم  وقد  املُناِفسة.  السلطة  وقواعد 
امليليشيات  استخدام  لتربير  املنطق  هذا 
العنيفة يف األطراف -منذ سبتمرب 2013- 
وتوضح  سواء.13  حدٍّ  عىل  العاصمة  ويف 
التي  الواسع للمجتمعات  الخريطة االنتشار 

جنَّدت الحكومة ميليشيات منها.

الحرب يف دارفور واملنطقتني

عام  يف  للتمرد  املتوقع  غري  االنتشار  أدى 
دارفور  الوقت  ذاك  حتى  كانت  فيام   2003
التي تتسم باإلخالص إىل أن كوَّنت الخرطوم 
قوة  خلق  بهدف  جديدة  ميليشيات  رسيًعا 
جديدة مكاِفَحة للتمرد. ومثل القوات املسلحة 
النظامية، كانت وحدات قوات الدفاع الشعبي 
من دارفور مكونة جزئيًّا من محليني غري عرب 
قيل إنهم متعاطفون مع املتمردين، وبالتايل 
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الدوليني بتكوين قوى جديدة شبه مسلحة 
بأسامء جديدة.

مبكر  وقت  يف  القوى  هذه  أُوىل  تشكَّلت 
الحدود  باسم حرس  وُعرِفت  يف عام 2003، 
من  الرزيقات  من  األبَّالة  إدماج  فيها  تم  التي 
. ويبدو أن القوات  شامل دارفور بشكٍل خاصٍّ
ا يف البداية أن  املسلحة السودانية قصدت حقًّ
تُشكِّل قوة تحمي حدود السودان وخصوًصا 
أصبحوا  الحدود  حرس  أن  غري  تشاد.  مع 
هجامت  يف  املُستخدمة  األساسية  امليليشيا 
عىل املجتمعات غري العربية يف دارفور خالل 
الفرتة من عام 2003 حتى عام 2005. ومرة 
أخرى كوسيلة للحامية من القوى التي ارتبطت 
أخرى جديدة  قوة  بالجرائم، ظهرت  أسامؤها 
وهي  قصرية  بفرتة  ذلك  بعد  جديد  باسم 
ما  غالبًا  التي  املركزية"  االحتياطية  "الرشطة 
معهم  )"من  طرية"  "أبو  باسم  تُعرَف  كانت 
يحملها  التي  الطائر  شارة  إىل  نسبة  طائر" 
االحتياطية  الرشطة  كانت  لقد  أعضاؤها(. 
رُشَطية  قوة  النظري  الصعيد  عىل  املركزية 
تعمل تحت قيادة وزارة الداخلية وليس القوات 
أعضائها  تدريب  تم  فقد  السودانية،  املسلحة 
بشكل أفضل، وإعطاؤهم رواتب أفضل، وكانوا 
الرتكاب  مياًل  وأقل  الغنائم،  عىل  اعتامًدا  أقل 
انتهاكات عن أعضاء امليليشيات األخرى. قامت 
ميليشيات  بدمج  املركزية  االحتياطية  الرشطة 
أبَّالة أكرث، ولكنها رسعان ما ُعرفت بأنها إحدى 
الهجامت  عن  املسئولة  الجانجويد  ميليشيات 
عىل املجتمعات املدنية ال سيام يف الفرتة من 
2006-2012. وقبل عام 2011، كان يُعتَقد أن 
حرس الحدود بلغوا تقريبًا 20 ألًفا، والرشطة 

كام  ألف.15   100 حوايل  املركزية  االحتياطية 
القوى األخرى شبه  أيًضا عدد قليل من  ظهر 
الرشطة  ذلك  الفرتة مبا يف  املسلحة يف هذه 
الشعبية والرشطة البدوية وإن كانوا أقل عدًدا 

وأقل اشرتاكًا يف العنف يف دارفور.
-2005( تقريبًا  الفرتة  نفس  ويف 
2010(، نجح قادة الجيش الشعبي لتحرير 
حكوميون  أعضاء  اآلن  هم  )الذين  السودان 
دفاع  قوة  تجنيد  يف  السودان(  جنوب  يف 
شعبي من قبيلتي الرزيقات وامليسريية يف 
جنوب دارفور وغرب كردفان، ومع شعورهم 
وخوفًا  عنهم،  تخلت  قد  الخرطوم  بأن 
اتفاقية  بسبب  وحداتهم  عدد  نقصان  من 
السالم الشاملة، انضم عدة آالف إىل الجيش 
ذلك  أن  أمل  السودان عىل  لتحرير  الشعبي 
عىل  الحفاظ  يف  أفضل  فرصًة  لهم  سيتيح 
القوات  إىل  االنضامم  ورمبا  دخل،  وجود 
"قوات  املسريية  قبيلة  وشكَّلت  النظامية. 
الضباب"، وشكَّلت الرزيقات قوة "لواء أبو 
مطارق"، والتي انضمت كلتاهام الحًقا إىل 
الشعبي  للجيش  والثالثة  الرابعة  األقسام 
لتحرير السودان املوجودين عىل التوايل يف 

واليات الوحدة وشامل بحر الغزال.16 
جنوب  انفصال  أن  من  الرغم  وعىل 
السودان قد تسبب يف عودة العديد من هؤالء 
بعض  أن  إال  املدنية،  الحياة  إىل  املجندين 
واملسريية  الرزيقات  قبيلتي  من  املحاربني 
املعارضة  إىل حركات  ذلك  بعد  انضموا  قد 
املنطقتني،  ويف  دارفور  يف  السودانية 
وترسيح  حيادية  يف  دوًرا  يلعبون  وظلوا 
امليليشيات العربية يف دارفور وكردفان بعد 

تجنيد  تم  ولذلك  بالثقة.  جديرين  ليسوا 
ميليشيات جديدة من السكان العرب، ال سيام 
من "األبَّالة" )رعاة اإلبل( من قبيلة الرزيقات 
شامل دارفور الذين كانوا بالفعل يف رصاع 
العربية  غري  املجموعات  مع  األرض  عىل 
املتهمة بدعم املتمردين. وعىل النقيض، كانت 
ارة يف  البقَّ التابعة ملجموعة  الرزيقات  قبيلة 
بالفعل  كانت مشرتكة  -التي  دارفور  جنوب 
يف قوات الدفاع الشعبي يف جنوب السودان- 
الخرطوم ال  أن تستخدمهم  أقل حرًصا عىل 

سيام ضد نظرائهم املسلمني يف دارفور.
الجديدة  امليليشيات  ُعرِفت  ما  ورسعان 
)تعني  "جانجويد"  بلقب  ودوليًّا  محليًّا 
 )"3 جي  بنادق  يحملون  "فرسان  حرفيًّا 
قُطَّاع  عىل  األساس  يف  يُطلق  كان  الذي 
تجنيد  يتم  كان  بينهم  من  الذين  الطرق 
من  العديد  وأُدِمج  امليليشيات.  بعض 
الجانجويد رسميًّا يف قوات الدفاع الشعبي، 
وكذلك يف قوات أخرى جديدة شبه مسلحة. 
الجيش  مع  جرت  التي  املفاوضات  أن  غري 
إىل  أدت  والتي  السودان  لتحرير  الشعبي 
قد   2005 عام  يف  الشامل  السالم  اتفاقية 
واجهتها  التي  املشكلة  عىل  الضوء  ألقت 
حيث  الشعبي،  الدفاع  قوات  مع  الخرطوم 
جميع  إىل  الشامل  السالم  اتفاقية  نظرت 
القوات غري النظامية عىل أنها "مجموعات 
نزع  بعمليات  املرور  عليها  أخرى"  مسلحة 
وظلت  الدمج.14  وإعادة  والترسيح  السالح 
الحكومة تُطَْمنئ حلفاَءها الجدد من العرب 
عليهم،  ينطبق  ال  البند  بأن هذا  دارفور  يف 
القرار  ُصنَّاع  تُرِبك  الوقت  نفس  ويف 
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استئناف الحرب يف عام 2011. ويف ذلك 
الوقت ورغم رشوط اتفاقية السالم الشامل، 
أعداد  السودانية زيادة  الحكومة  استطاعت 
قوات الدفاع الشعبي يف جنوب كردفان من 

12000إىل 20000. 17

تشكيل قوات الدعم الرسيع-2013

إسرتاتيجية  كانت   ،2013 عام  بحلول 
طرق،  مفرتق  يف  الحكومية  امليليشيات 
وغري  جديدة  تحديات  تواجه  وكانت 
متوقعة، حيث كانت الحكومة عىل املستوى 
انفصال  منذ  فرتاتها  بأضعف  ترُّ  القومي 
االضطرابات  وكانت   .2011 يف  الجنوب 
العريب"  "الربيع  ى ب  يُسمَّ ما  الناتجة عن 
وظهرت  الخرطوم،  يف  باالنتشار  تهدد 
غازي  مثل  بارزة  شخصيات  من  املعارضة 
من  العرب  وكان  العتباين.  الدين  صالح 
متزايد  بشكل  يرفضون  ودارفور  كردفان 
ذات  ويف  التمرد.  لصد  ميليشيات  تجنيد 
الوقت، كانت امليليشيات املوجودة تنفلت من 
قبضة الحكومة ويحاربون بعضهم بعًضا. 
 2013 يف  دارفور  يف  العنف  معظم  نتج 
املجتمعات  بني  كانت  التي  الرصاعات  من 
القوى  عىل  جميعها  اعتمدت  التي  العربية 
بشكل  تعمل  كانت  التي  املسلحة  شبه 
هذه  أطراف  جميع  اتهمت  وقد  مستقل.18 
الخرطوم بالعمل ضدهم، أو عىل  النزاعات 

مع  بجانبهم،  الوقوف  عن  التقاعس  األقل 
وجود خطر متزايد بأن يصبحوا متمردين. 

حلقات  من  العديد  هناك  كان  ولقد 
امليليشيات  بني  الفعيل  الرصاع  أو  الخيانة 
والقوى النظامية منذ عام 2016 ال سيام يف 
دارفور. وإىل جانب االنتهاكات التي ارتكبتها 
بعض  أصبح  أن  إىل  ذلك  أدى  امليليشيات 
عنارص  السودانية  املسلحة  القوات  عنارص 
امليليشيات  إلسرتاتيجية  متزايدة  أهمية  ذات 
قلة  من  اإلحباط  ذلك  من  ويزيد  الحكومية، 
النظامية.  الخرطوم املستمرة يف قواتها  ثقة 
 2008 عام  يف  تلك  الثقة  عدم  نشأت  وقد 
لحركة  الثورية  الهجمة  استطاعت  عندما 
ومل  الخرطوم  إىل  الوصول  واملساواة  العدل 
ا لها من القوات املسلحة السودانية،  تجد صدًّ
وتوقفت أخريًا يف العاصمة بتدخل من القوات 
الخاصة.19 ساعدت هذه العوامل جميُعها عىل 
نة شبه مسلحة يف منتصف  تكوين قوة محسَّ
عام 2013 ُعرِفت باسم قوات الدعم الرسيع، 
وكان أول تجنيد ألعضائها من القوات املشكَّلة 
بالفعل وخصوًصا من حرس الحدود. ومثلام 
تكونت قوة حرس الحدود منذ عرش سنوات، 
تشكلت قوات الدعم الرسيع جزئيًّا كاستجابة 
امليليشيات  من  وطلب  جديد  احتياج  إىل 

أنفسهم بأن يتم االعرتاف بهم رسميًّا.
خاصة  حاجة  هناك  أن  الحكومة  ورأت 
إىل استعادة تحكمها يف امليليشيات العربية 

بشكل  خيانتهم  تزداد  الذين  دارفور  يف 
كبري، وهكذا اختري حرس الحدود العرب يف 
الرسيع  الدعم  قوات  أُوىل  لتشكيل  دارفور 
تدريبهم  وأُعيد  الغريوفية.  القبائل  بني  من 
جنوب  إىل  نُقلوا  ثم  السودان،  وسط  يف 
التحكم  ميكن  سوف  بأنه  اعتقاًدا  كردفان 
أن  أفضل خارج مواطنهم. غري  بهم بشكٍل 
مبا  انتهاكات،  ارتكاب  من  مينعهم  مل  هذا 
للسياسة  معارًضا  بدا  بعضهم  أن  ذلك  يف 
يف  االنتهاكات  هذه  وأرغمت  الحكومية.20 
معظم  نرش  إعادة  عىل  الخرطوم  كردفان 
قوات الدعم الرسيع )5 آالف - 6 آالف فرد( 
 21  .2014 عام  يف  دارفور  يف  أخرى  مرة 
الرسيع  الدعم  قوات  قادت  ذلك،  وبعد 
عمليات حكومية ملكافحة التمرد خالل الفرتة 
ما بني عام 2014 وعام 2016 مبا يف ذلك 
ُمرَّة.  اعتداءان يف موسم الجفاف يف جبل 
قدر  بنفس  للمشاكل  مثرية  أنها  أثبتت  وقد 

مجموعات امليليشيات التي سبقتها. 22
ورغم أن تشكيل قوات الدعم الرسيع كان 
استمراًرا بشكل كبري إلسرتاتيجية امليليشيات 
الحكومية التقليدية، إال أن القوة وقعت أواًل 
يف قبضة جهاز االستخبارات واألمن الوطني 
مام أعطى الجهاز األمني قوته شبه املسلحة 
الرسيع  الدعم  قوات  عملت  به.23  الخاصة 
العزيز  عبد  عباس  اللواء  قيادة  تحت  أواًل 
مع  الوطني  واألمن  االستخبارات  جهاز  يف 
"حميديت"  الحدود  لحرس  السابق  القائد 
كقائد عمليات والذي أصبح بالتدريج األكرث 
كانا  الرجلني  إن هذين  البعض  بروزًا، وقال 

يتحكامن يف أقسام مختلفة من السلطة.24 
ُولِد حميديت يف عام 1973 تقريبًا، وهو 
ابن أخٍ لـ "جمعة دقلو" رئيس مجموعة أوالد 
قبيلة  من  املهارية  لعشرية  التابعة  منصور 
التي كانت يف األساس من تشاد.  الرزيقات 
وانتقل إىل شامل دارفور قبل أن يستقرَّ يف 
جنوب دارفور يف 1987. 25  ويف 2003، تم 
تعيينه "أمريًا" )قائد حرب بدون رتبة محددة( 
لحرس الحدود، ثم يف 2008؛ بعد مرور ستة 
أشهر من التمرد، ُعنيِّ مستشارًا أمنيًّا لحاكم 
جنوب دارفور.26 وعندما تشكلت قوات الدعم 
بعض  وُمنحت  لواء،  حميديت  ُعنيِّ  الرسيع، 
الوظائف الحكومية لعدة أقارب له يف قبيلة 
الزريقات -املعروفني بعالقاتهم الوثيقة معه 

عن منافسه موىس هالل-.27 
أبريل 2016، صدر مرسوم رئايس  ويف 
تحت  مبارشًة  الرسيع  الدعم  قوات  يضع 
 ،2017 يناير  ويف  الرئاسية.28  القيادة 
ولكن  السودانية  املسلحة  القوات  من  وبدعم 
حاول  حميديت،  لرغبات  معاكسة  برغبة 

القوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع يحتفلون باسرتداد منطقة دلدكو  بالقرب من مدينة كادوقيل بجنوب كردفان يف 

20 مايو 2014. 
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قوات  "قانون  إصدار  السوداين  الربملان 
يف  القوات  هذه  ليضع  الرسيع"  الدعم 
إن  ويُقال  السودانية.  املسلحة  القوات  قبضة 
الدعم  قوات  ألن  ُوِضع  قد  املقرتح  القانون 
الرسيع كان يُطلق عليها بشكل غامض قوة 
"مستقلة" تحت قيادة كل من القوات املسلحة 
السودانية و"القائد األعىل" للقوات املسلحة؛ 
الربملان  أعضاء  وانتقد بعض  نفسه.  الرئيس 
هذا  السودانية  املسلحة  القوات  من  وضباط 
بهذا  رحَّب  حميديت  أن  غري  "الغموض"، 
"االستقالل" املستمر للقوة.29 ويف املستقبل 
بعد أن يزداد قلق الرئاسة من فقدان السلطة 
قوات  تتحول  قد  األساسية،  القوات  عىل 
الدعم الرسيع إىل حارس إمرباطوري يحمي 
الرئيس من انقالب محتمل من القوات املسلحة 
حربية  لقوة  ثالثة  ركيزة  وتثل  السودانية، 
مختلفة عن كلٍّ من القوات املسلحة السودانية 

وجهاز االستخبارات واألمن الوطني.30
ر ضباط الجيش منذ عام 2013 بأن  وقد حذَّ
قوات الدعم الرسيع -مثلها مثل سائر القوات 
عىل  تنقلب  قد  املايض-  يف  املسلحة  شبه 
 2015 يونيو  يف  مناقشة  وجرت  الخرطوم. 
السودانية  املسلحة  القوات  الربملان ولواء  بني 
اعتباره  -رغم  موىس  حامد  آدم  الفريق 
يف  امليليشيات  إلسرتاتيجية  داعاًم  مرة  ذات 
دارفور- مفادها أن "الستخدام امليليشيات مثن 
باهظ".31 وحذر عضو برملان آخر بأن القبائل 
مسلحة  كانت  وكردفان  دارفور  يف  العربية 
بشكٍل أفضل من القوى التابعة للدولة.32 وقد 
وجد فريق الخرباء التابع لألمم املتحدة املعني 
بالسودان أن 15% من هجامت امليليشيات يف 
الحكومة  استهدفت   2015 عام  يف  دارفور 
)مجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 2016، ص 
13(. ويف منتصف عام 2016، طلبت القوات 
ُمرَّة  جبل  يف  تعمل  التي  السودانية  املسلحة 
مع قوات الدعم الرسيع عزل األخرية متهمني 
املدنيني.33   ضد  انتهاكاٍت  بارتكاب  أعضاَءها 
تقاتلت   2016 نوفمرب   / الثاين  ترشين  يف 
قوات الدعم الرسيع وعنارص القوات املسلحة 
أيًضا  وقيل  الخرطوم34  جنوب  السودانية 
من  كجزء  اليمن  يف  نرشه  رفض  الجيش  إن 
التحالف العسكري اإلسالمي بقيادة السعودية 
ملحاربة اإلرهاب )الذي من أعضائه السودان( 
ألن ذلك سيتطلب ترك بعض ساحات الحرب 
لقوات الدعم الرسيع؛ وأُشيع أن عدة آالف من 
إىل  أُرِسلت  قد  الرسيع  الدعم  قوات  جيوش 

اليمن يف بداية عام 2017. 35
واالنتهاكات،  التحذيرات  هذه  ورغم 
دمج  يف  تستمر  سوف  الخرطوم  أن  يبدو 
يف  مدنيني  تجنيد  أو  السابقة  امليليشيات 

من  عديدة  أجزاء  يف  الرسيع  الدعم  قوات 
قوات  عمليات  يف  التوسع  مع  السودان، 
النزاعات.  مناطق  جميع  يف  الرسيع  الدعم 
كام أن حقيقة أن الخرطوم كانت عدائية عىل 
القوة  ينتقدون  الذين  هؤالء  مع  العادة  غري 
شبه  القوى  تشجع  أن  شأنها  من  الجديدة 
املسلحة املوجودة عىل طلب إدماجهم فيها. 
ويف الواقع باإلضافة إىل قوات الدعم الرسيع 
الدامئة، يبدو أن اسم "قوات الدعم الرسيع" 
ى جديًدا للميليشيات املستقلة  قد أصبح ُمسمًّ
للقيام  التي تم تجنيدها  املرتبطة بالحكومة 
وينطبق  مخصص.  أساس  عىل  "مبهام" 
هذا بشكل خاص يف دارفور حيث ذُكِر أن 
أسامء قوات الدفاع الشعبي وحرس الحدود 
تركتها  قد  املركزية  االحتياطية  والرشطة 
"قوات  اسم  مفضلني  العربية  امليليشيات 

الدعم الرسيع".
رت أعداد قوات الدعم الرسيع  هذا وقد قُدِّ
إىل   10000 من   2016 عام  أواخر  يف 
صغرية  قوة  تظل  والتي  فرد  ألف   20000
يف  تستمر  قد  األعداد  هذه  أن  رغم  نسبيًّا، 
الزيادة.36 ومنذ بداية عام 2014، عملت قوات 
وشاملها  دارفور  جنوب  يف  الرسيع  الدعم 
كردفان  جنوب  ويف  وغربها،  ووسطها 
والنيل األزرق، والوالية الشاملية، والخرطوم. 
ا أنها القوة األكرث حركة بني جميع  وتبدو حقًّ

القوى شبه املسلحة يف السودان. 37

املسلحة  شبه  القوات  توزيع 
وامليليشيات يف 2016

دارفور

كانت دارفور منذ فرتة طويلة إحدى مناطق 
التجنيد األساسية لكل من القوات شبه املسلحة 
والقوات النظامية. ويف عام 2003، كان تقدير 
عدد أعضاء امليليشيات حوايل 20000 عضو 
عام  بحلول  العدد  هذا  وتزايد  املنطقة.38  يف 
2013 إىل عرشة أضعاف، رغم أنه قد يتضمن 
الرسمية  الشعبي  الدفاع  قوات  فقط  ليس 
وحرس الحدود والرشطة االحتياطية املركزية 
وغريهم، بل أيًضا ميليشيات قَبَلية أخرى وبدًوا 
مسلحني.39  ويتعارض ذلك مع الرقم الرسمي 
من  كجزء  يعملون  ُمجند   30000 بلغ  الذي 
دارفور خالل  السودانية يف  املسلحة  القوات 

الفرتة بني عامي 2011 و2013. 40

شامل دارفور

األساسية  املنطقة  هو  دارفور  شامل  يَُعد 
للميليشيات،  بالنسبة  العمليات  للتحكم يف 

منهم.  العديد  منها  نشأ  التي  الوالية  وهو 
قائدهم التاريخي الرئييس )واألكرث شهرة( 
رئيس  الله  عبد  هالل  موىس  الشيخ  هو 
العرب يف قبيلة الرزيقات عشرية املحاميد. 
ويف الفرتة من 2003-2004، قيل إنه كان 
تحت قيادته 12000 مقاتل، ولكن قد يكون 
هذا العدد اليوم أقل حيث وصل إىل 6000. 
41 ولكن يُقال إنه استطاع تعبئة العديد من 

القوات الغري نشطة من بني عشرية املحاميد 
سيام  ال  دارفور،  وغرب  شامل  من  كل  يف 
شخصه.42  ضد  تهديد  يَظَهر  كان  عندما 
وظل الجزء األكرب من مؤيديه موجوًدا يف 
حافظ  كام  له.43  التابعة  "الجلُّول"  عشرية 
ميليشيات  مع  عالقات  وجود  عىل  أيًضا 
ُمرَّة  جبل  حول  املستقلة  املحاميد  عشرية 
بدور  للقيام  الحكومة  جانب  تركوا  الذين 
مع  العداء  عدم  اتفاقيات  يف  الوساطة 
املتمردين من جيش تحرير السودان بقيادة 
منطقة  وكانت  النور.44  محمد  الواحد  عبد 
سلطته األساسية حول كبكابية )معقله يف 
مسرتيحة( ومدينة كتم. ولكونها جزًءا من 
الحدود، توقفت قواته بشكل جزيئ  حرس 
النظامية،  الحكومية  الرواتب  استالم  عن 
انتزاع  خالل  من  تويلها  يتم  كان  ورمبا 

الرضائب يف نقاط تفتيش الطرق. 45
نفسه  يُبِعد  بدأ هالل  عام 2005،  ومنذ 
جيوشه  وانقلبت  الخرطوم،  عن  تدريجيًّا 
املسلحة  القوات  عىل  األحيان  بعض  يف 
السودانية وامليليشيات املنافسة.46 وكان رد 
فعل الحكومة متمثاًل يف دعم قادة كلٍّ من 
وخصوًصا  واملنافسة  املنشقة  املجموعات 
حميديت، وعرض مناصب عديدة عىل هالل 
فيدرايل  حكومي  مستشار  ذلك  يف  مبا 
أنه  وذُكِر  الخرطوم.   يف  برملاين  وعضو 
منذ عام 2014، طلب هالل من رجال قبيلة 
الرزيقات الذين كانوا مخلصني له االندماج 
الدعم  النظامية وقوات  املسلحة  القوات  يف 
ويف  كثريًا.  األمر  ينجح  مل  ولكن  الرسيع، 
السودانية  الحكومة  وعدت   ،2015 يناير 
املسلحة  القوات  يف  لواء  برتبة  هالل 
السودانية ومببلغ مايل كبري مقابل تجنيد 
كقوات  رمبا  املحاميد  عشرية  من  آالف   10
ما  الواضح  من  ليس  ولكن  رسيع.47  دعم 
إذا كان ذلك قد حدث أم ال. ويف أواخر عام 
املستمرة  املحاوالت  الرغم من  2016 وعىل 
يف إقامة عالقات ودية، ظلت عالقات هالل 

مع الخرطوم يشوبها عدم الثقة.48 
أحمد  -النور  الجلُّول  ميليشيا  قائد  كان 
عن هالل يف شامل  املنشقني  من  يُعد  الذي 
بالقرب  جوبا،  مدينة  يف  ويعيش  دارفور49 
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من مدينة كتم )ومن ثم ُعرِف بالنور جوبا(. 
وكونه أول قائد ميليشيات يتوسط يف تسوية 
الواحد  السودان-عبد  تحرير  جيش  مع 
إىل  عاد  فقد   ،2006 عام  يف  النور  محمد 
القطاع الحكومي، وُمِنح قاعدة يف جوبا يف 
عددها  البالغ  قواته  وُجّندت   .2009-2008
600 مجند من بني عشائر املحاميد العديدة، 
وكان لديهم أكرث من 100 سيارة، وكان أكرث 
نشاطهم حول مدينة الخرطوم، وشملوا عرب 
األبَّالة من الجلُّول والعطيفات )من أم سيالة 
يف  للميليشيا  الرئيسية  القاعدة  كانت  التي 
منطقة هشابة قبل أن يستقر القائد النور يف 
جوبا( وعشائر عريقات. ولقد تم دمجهم يف 
البداية من حرس الحدود والرشطة االحتياطية 
املركزية يف القوات املسلحة السودانية، ويُقال 
الدعم  قوات  اسم  يستخدمون  إنهم  اآلن: 
رسميًّا  يُدَمجوا  مل  أنهم  يبدو  ولكن  الرسيع، 
جهاز  يقودها  التي  الرسيع  الدعم  قوات  يف 
كانوا  ورمبا  الوطني،  واألمن  االستخبارات 
تحت القيادة املبارشة لوزارة الدفاع. وحاربوا 
القوات  مع  جنب  إىل  جنبًا  منهجي  بشكل 
عسكري  دعم  وجود  مع  املسلحة  السودانية 
جوي.50 ومثل كلِّ َمن انشقوا عن هالل، اعتاد 
النور وجود عالقات وثيقة مع الحاكم األسبق 
محمد  ونائبه  كبري،  دارفور-عثامن  لشامل 
الذين  النهلة "موازين"  وآدم  ياسني(،  )أوالد 
أرجعوا النور مرة أخرى إىل القطاع الحكومي. 
وكان يُنظَر إىل قوات النور عىل أنها امليليشيا 
الحكومية األكرث إخالًصا يف شامل دارفور.51

أخرى منشقة عن هالل  ميليشيات  توجد 
يف منطقة كبكابية، ومنهم ميليشيات املحاميد 
بقيادة  جنوب  وأوالد  تاكو  أوالد  عشائر  من 
حميدة عباس. وكان أكرث نشاطهم يف رسف 
املسلحة  القوات  قيادة  تحت  وعملوا  عمرة، 
السودانية يف منطقة كبكابية. ويف كباكابية 
املسلحة  القوات  وحدات  دعمت  نفسها، 
السودانية املحلية ميليشيا من مليشيات األبَّالة 
"جمرة  موىس  محمد  قيادة  تحت  األخرى 
الله" من عشرية الزبالت املحلية الذي اشرتك 
عامر.  بجبل  الذهب  التنقيب عن  نزاعات  يف 
عىل  أطلقوا  الله"  "جمرة  جيوش  إن  وقيل 

أنفسهم اسم قوات الدعم الرسيع.
ويف شامل دارفور، واجهت قوات الدعم 
سيام  ال  معارضة  حميديت  بقيادة  الرسيع 
لقبيلة  األعىل  القائد  من  وأيًضا  هالل،  من 
لحميديت- التابع  املهارية  عشرية  رزيقات 

عليه  القبض  أُلقي  -الذي  الدود  محمدين 
ملدة شهر يف أول 2017 بعد رفضه عرض 
الرسيع.  الدعم  قوات  يف  شاب  ألَفْي  دمج 
وتعود جذور هذا النزاع إىل الثامنينيات من 

القرن العرشين عندما هاجرت عشرية أوالد 
منصور التابعة لحميديت من شامل دارفور 

إىل جنوبها للهروب من قيادة محمدين.52 
ويف قبيلة بني حسني مبدينة الرسيف، 
بني  عرب  من  الحدود  حرس  تشكيل  أُعيد 
الرزيقات  ميليشيات  حاربوا  الذين  حسني 
الحني،  ذلك  من   2013 عام  يف  وُهزِموا 
وكانوا تحت قيادة اللواء املتقاعد يف القوات 
املسلحة السودانية-الهادي آدم حامد -وهو 
أحد أفراد قبيلة بني حسني الذي قاد حرس 
الحدود عىل نحو متقطع يف الفرتة ما بني 
الكومة  منطقتي  ويف  و2010.   2003
عرب  من  الحدود  حرس  كوَّن  ومليط، 
الزيادية وقوات الدعم الرسيع روابط وثيقة 
رصاع  يف  االشرتاك  منذ  هالل  موىس  مع 
 .2015 عام  منذ  الربيت  قبيلة  مع  جديد 
تكونت هذه العالقات يف البداية بتحريض 
آدم  السودانية  املسلحة  القوات  لواء  من 
حامد موىس الذي هو أحد أبناء عرب قبيلة 
األساسيني  املحرضني  أحد  وكان  الزيادية، 

عىل تجنيد عرب دارفور يف 2003.
وبدًءا من عام 2011، قام الحاكم األسبق 
لشامل دارفور عثامن كبري -الذي توجد قاعدة 
العربية  القبائل غري  بني  الغالب  سلطته يف 
من  ميليشيات  بتعبئة  دارفور-  لشامل رشق 
بني تلك املجموعات، والتي كانت تُعرف باسم 
"ميليشيات كبري".53  وكان من بني املجموعات 
التي تم تعبئتها قبائل الربيت والتنجر وامليام 
قبيلة  امليليشيات  هذه  استهدفت  والربقد. 
الزغاوة الذين اتُِّهموا بدعم املتمردين املحليني، 
جدد  وافدون  أنهم  عىل  إليهم  يُنظَر  وكان 
يف هذا الجزء من دارفور. ومؤخرًا، اشرتكت 
محاربة  يف  "كبري"  ميليشيات  بعض  أيًضا 
أيًضا  إليهم  نُِظر  الذين  الزيادية،  قبيلة  عرب 
عىل أنهم وافدون جدد. وبعد أن فقد "كبري" 
هذه  خاطرت   ،2015 يف  كحاكم  منصبه 

امليليشيات بفقد الدعم الحكومي.
عىل  السيطرة  تت  ذلك،  عىل  عالوة   
منطقة املالحة بشكل كبري من ِقبَل ميليشيات 
تُسمى يف  وكانت  النزاع،  بداية  منذ  امليدوب 
ُدِمجوا  والذين  ميدوب"،  "رشطة  البداية 
واستطاعوا  املركزية  االحتياطية  الرشطة  يف 
خالل  من  منطقتهم  يف  األمن  عىل  الحفاظ 
مع  عداء  عدم  اتفاقيات  عىل  التفاوض 
يف  املشاركة  ورفض  املحليني  املتمردين 
كانوا   2014 منذ  ولكنهم  حكومية.  عمليات 
الرزيقات  قبيلتي  بعرب  يصطدمون  أحيانًا 
تكوين  إعادة  إىل  دفعهم  مام  والزيادية 
عالقات ودية مع الحاكم األسبق "كبري" رغم 
العداوة الطويلة بني قبيلتي امليدوب والربيت.

غرب دارفور

كان املوقف يف غرب دارفور أكرث توترًا منه 
امليليشيات  كانت  حيث  دارفور؛  شامل  يف 
يف العادة عشائر ُمتحيِّزة أكرث منها ُمنظَّمة 
وكان  هالل.  موىس  مثل  قوي  قائد  بقيادة 
سياسيني  دارفور  يف  العرب  قادة  معظم 
َمن  منهم  العديد،  وصل  حرب  قادة  أو 
ومثانينات  ستينات  بني  الفرتة  يف  تشاد 
كوفئ  التسعينات،  ويف  العرشين.  القرن 
اإلسالمية  الجبهة  لحكم  القديم  إخالصهم 
أُِضيفت  قيادية  مناصب  مبنحهم  الوطنية 
دارفور.54   لغرب  املحلية  اإلدارة  إىل  حديثًا 
بني  من  األساسية  امليليشيات  تعبئة  وتَّت 
عشائر الرزيقات العديدة، ال سيام املحاميد، 
وشملت أيًضا عشائر أوالد زيد، وأوالد إيد، 
لعشائر  كان  ورمبا  وناجا؛  كيليب  وأوالد 
هلبة  وبني  راشد  وأوالد  وعريقات  املهارية 
عام  ومنذ  هامة.  ميليشيات  أيًضا  ومهادي 
يف  العشائر  هذه  جميع  ُدِمجت   ،2003

حرس الحدود.55 
املحاميد  أقارب  يف  تأثري  لهالل  وكان 
ميليشيات  تدخلت  ولقد  دارفور.  غرب  يف 
غرب دارفور مراًرا يف شامل دارفور إما يف 
بني  نشب  الذي  النزاع  )مثل  قَبَلية  حروب 
قبيلتي الرزيقات وبني حسني يف 2013(، 
أو بالنيابة عن الحكومة. ويف منتصف عام 
تُجنِّد  الرسيع  الدعم  قوات  إن  قيل   ،2016
حركة  ملحاربة  الجنينة  مدينة  يف  رجااًل 
الواحد محمد  السودان -عبد  جيش تحرير 

النور- يف جبل ُمرَّة.56

جنوب دارفور

يبدو أن القوة شبه املسلحة األساسية حاليًّا 
من  األوىل  الدفعة  دارفور هي  يف جنوب 
قيادة  تحت  الرسيع  الدعم  قوات  ُمجنَّدي 
رجل  آالف   6 يف  يتحكم  الذي  حميديت، 
منصور  أوالد  عشرية  من  تعبئتهم  تَّت 
بعض  وكذلك  األخرى،  املهارية  وعشائر 
عشائر املحاميد )ال سيام أوالد زياد تحت 
األسبق(،  التشادي  املتمردين  قائد  قيادة 
عربية  وعشائر  راشد،  وأوالد  وعريقات 
غري  العشائر  من  متزايد  وعدد  أخرى، 

العربية مثل برقد وتاما.57 
وتشّكلت قوات الدعم الرسيع يف الوقت 
العربية  امليليشيات  فيه  كانت  الذي  نفسه 
الوطني  واألمن  االستخبارات  وجهاز 
يحاربون يف وسط مدينة نياال يف منتصف 
غنائم  نزاعات متعلقة مبشاركة  بعد   2013
من اقتصاد الحرب، وقتل جهاز االستخبارات 
واألمن الوطني لقائد امليليشيا الخاصة بأوالد 
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زياد، عبد الله رشارة "دكروم".58 ويبدو أن 
حميديت وقواته قد اختريوا يف البداية كأول 
ألنهم  الرسيع؛  الدعم  قوات  يف  ُمجنَّدين 
كانوا األكرث والًء بني ميليشيات دارفور، ومل 
أنهم  ا  حقًّ ويبدو  نياال.  يف  للعراك  ينضموا 
ظلوا أكرث والًء للحكومة من أي قوات شبه 
مسلحة أخرى، ولكن هدف الحكومة األوَّيل 
املجموعة،  هذه  استعادة سيادتها عىل  كان 
ويشمل ذلك إعادة تدريب أعضائها ونرشهم 
خارج مواطنهم. وعملت قوات الدعم الرسيع 
دارفور  جنوب  يف   2014 عام  بداية  منذ 
العدل  حركة  من  مجموعة  هزمت  عندما 
جنوب  من  الوالية  تدخل  كانت  واملساواة 

السودان يف أبريل 2015. 59

رشق دارفور

دارفور  لرشق  الجديدة  الوالية  خضعت 
لسيطرة واسعة من قوات الدفاع الشعبي من 
وحرس  الرزيقات،  لقبيلة  املحليني  ارة  البقَّ
املركزية.  االحتياطية  والرشطة  الحدود، 
شبه  قوة  نشطت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
تحت  الرزيقات  من  جديدة  أخرى  مسلحة 
قيادة املتمرد السابق منى مناوي من حركة 
الله  رزق  وعيل  السودان،  تحرير  جيش 
ومنذ   .2013 منذ  خاص  بشكٍل  "سافانا" 
الرزيقات  ميليشيات  استأنفت  الحني،  ذلك 
قوات  عبَّأت  التي  املعالية  قبيلة  مع  نزاعها 
كام  الرزيقات.  ضد  باملثل  الشعبي  دفاعها 
الثالثة يف الوالية  كان للمجموعة األساسية 
أيًضا -قبيلة الربقد غري العربية- قوات دفاع 
لحركة  األسبق  القائد  قيادة  تحت  شعبي 
سليامن  إبراهيم  السودان،  تحرير  جيش 
جالس.  موىس  الَقبَيل  وناظره  ذر"،  "أبو 
مع  وثيقة  بعالقات  القوات  هذه  وتحتفظ 
ميليشيات غري عربية لعثامن كبري يف شامل 
دارفور املجاور. ومنذ 2013، اشرتك رشق 
بني  النزاع  يف  واسع  نطاق  عىل  دارفور 
الحكومة.  سيطرة  تحت  يكن  ومل  القبائل، 
وتربصت بقوات السافانا يف أبريل 2016 
قبيلة  نت  أنها تضمَّ زُِعم  ُمناِفسة  ميليشيات 
عىل  ورَدًّا  حميديت.60  بقيادة  املهارية 
حاكم  منزل  السافانا  قوات  نهبت  ذلك، 
الذي كان عقيًدا  ُعَمر-  رشق دارفور -أنس 
الوطني،  واألمن  االستخبارات  جهاز  يف 
االستخبارات  جهاز  من  عميلني  واغتالت 
قد  الحادث  هذا  إن  وقيل  الوطني.  واألمن 
من  كل  بني  التوترات  زيادة  يف  ساهم 
عمومية  أكرث  وبشكل  واملهارية،  املحاميد 
االستخبارات  جهاز  وقوات  امليليشيات  بني 

واألمن الوطني يف رشق دارفور.61 

وسط دارفور

دارفور،  لوسط  األخرى  الجديدة  الوالية  يف 
عام  ومنذ  باملثل.  القبائل  بني  النزاع  ساد 
قبائل  ثالث  األسايس  النزاع  ن  تضمَّ  ،2013
والتعايشة.  املسريية  ضد  السالمات  عربية: 
ميليشياتها  عبَّأت  قد  القبائل  هذه  وجميع 
ذات الصلة بالحكومة، ومنها قوات الرشطة 
عيل  بقيادة  للتعايشة  االحتياطية  املركزية 
حرس  ووحدات  "كوشيب"،  عيل  محمد 
الحدود من السالمات واملسريية، ومنها قوات 
املسريية من الناطقة بجنوب دارفور )كوشيب 
هو قائد امليليشيا الوحيد الذي وجَّهت املحكمة 

الجنائية الدولية تهمًة إليه.( 62

جنوب غرب كردفان

أُِعيدت تعبئة معظم القوات شبه املسلحة يف 
جنوب وغرب كردفان منذ عام 2011 عندما 
القوات  هذه  أن  ويبدو  الحرب.  استُؤنِفت 
الشعبي،  الدفاع  قوات  شعار  تحمل  كانت 
وجنَّدت إىل َحدٍّ كبري أعضاًء من رعاة العرب 
املحليني. وتنوَّعت أعداد القوات شبه املسلحة 
حينها  ى  يُسمَّ كان  عندما   ،2012 عام  يف 
ى اآلن غرب  جنوب كردفان )ويشمل ما يُسمَّ
كردفان(، ما بني 20 ألف و40 ألف، وهو ما 
القوات املسلحة  ميثل تقريبًا نصف جيوش 

السودانية املنترشة يف الوالية.63 
منفصلة  قَبَلية  وحدات  هناك  أن  ويبدو 
)الحمر  املسريية  لقبيلة  األساسيتني  للفئتني 
الحمر  قبيلة  من  فئات  وجود  مع  والزرق، 
أكرث استقالاًل من غريها(، ولفئات الحوازمة. 
يف  الشعبي  الدفاع  قوات  ق  ُمنسِّ إن  ويُقال 
غرب كردفان )الذي جنَّد عدًدا كبريًا من قبيلة 
املسريية( هو اآلن عيىس عبد املوىل من فرع 
أجايرة أوالد كامل من قبيلة املسريية. وهناك 
القوات  تعبئة  عن  مسؤول  آخر  شخص 
األمنية  اللجنة  رئيس  وهو  النظامية،  غري 
أبناء  أحد  حمودة-  إسامعيل  -عىل  للوالية 
للمديرين  أن  كام  املسريية.  لقبيلة  الفاليتة 
املسريية  قبائل  من  املحليني  والسياسيني 
عىل  التعبئة  يف  أساسيًّا  دوًرا  والحوازمة 
سواء،  َحدٍّ  عىل  والقومي  املحيل  املستويني 
كام يفعل ضباط القوات املسلحة السودانية 
واالستخبارات الحربية. وكانت أيًضا القوات 
ألف  منها  موجودة،  النوبية  املسلحة  شبه 
كايف  النويب  القائد  بقيادة  تقريبًا  رجل 
قدميًا  الشعبي  الدعم  قوات  إن  ويُقال  تيارا. 
أصبحت اآلن جزًءا من قوات الدعم الرسيع.64 
كردفان  وغرب  جنوب  يف  ظهرت  كام 
توجهات مشابهة لتلك التي لوحظت مؤخرًا 
الدفاع  يف دارفور، مثل ترقية بعض قوات 

الشعبي إىل قوات الدعم الرسيع. وباإلضافة 
الرزيقات يف  من  الرسيع  الدعم  قوات  إىل 
دارفور، التي حاربت يف جنوب كردفان يف 
الفرتة 2013-2014، تَّت تعبئة محاربني 
 .2014 منذ  الرسيع  الدعم  لقوات  محليني 
محاريب  من  قدمية  مجموعة  تجهيز  وتمَّ 
مركبة  بعدد 60  ودارفور  والنوبة  املسريية 
الدفاع  لقوات  األسبق  القائد  قيادة  تحت 
الشعبي يف تاج، التيجاين، من عشرية أوالد 
وتقع  املسريية.  قبيلة  من  العجايرة  كامل 
هذه املجموعة تحت القيادة املشرتكة لجهاز 
وحميديت  املركزي  واألمن  االستخبارات 

وحكومة والية غرب كردفان.
املجموعات  بعض  تعيني  إعادة  ومع 
ترسيح  تمَّ  رمبا  الرسيع،  الدعم  قوات  يف 
الشعبي.  الدفاع  قوات  من  آخرين  محاربني 
الشعبي  الدفاع  قوات  محاربو  اشتىك  ولقد 
لقبيلة املسريية منذ فرتة طويلة من عدم رفع 
الرواتب، وقلة التعويضات عن "شهدائهم"، 
ورفض بعضهم بشكل كبري التعبئة االنضامم 
إىل حركة العدل واملساواة، و الحركة الشعبية 
السودان -الشامل، وكذلك االشرتاك  لتحرير 
يف العراك الَقبَيل. كان هذا الوضع بالتحديد 
ُمعلَن،  غري  نزاع  من  جزًءا   2013 عام  منذ 
ولكنه وحيش عىل األرض بني عشائر أوالد 
وأظهر  املسريية.  قبيلة  من  وزيود  عمران 
هذا النزاع وجود نزاعات مشابهة بني العرب 
ضد  مشابهة  اتهامات  وأثار  دارفور،  يف 

الخرطوم بتأجيج النزاع.
املسريية  بني  العالقات  تدهورت  كام 
جيوش  ارتكاب  نتيجة  أيًضا  والخرطوم 
ضد  النتهاكات  حميديت  بقيادة  الرزيقات 
الخرسانة  املسريية يف منطقة  املدنيني يف 
يف غرب كردفان يف يناير 2014، فضاًل عن 
الرسيع  الدعم  قوات  بني  اشتباكات  حدوث 
الشعبي  الدفاع  وقوات  الرزيقات  بقبيلة 
لذلك،  الفرتة نفسها. ونتيجة  باملسريية يف 
يبدو اآلن قادة وُمجنَّدو ميليشيات املسريية 
أقل  البرشي،  عيىس  مثل  األساسيون، 
قوات  قادة  العديد من  بينام كوفئ  نشاطًا، 
الدفاع الشعبي اآلخرين يف املسريية، الذين 
مكثوا طوياًل، مبنحهم مناصب يف اإلدارات 
املحلية؛ وهم اآلن أقل مشاركًة بشكل مبارش 
يف عملية التعبئة. حتى إنه فيام مىض انضمَّ 
املسؤول الرئييس عن التعبئة والقائد األعىل 
األسبق للقوات املسلحة السودانية ومفوض 
مدينة كيالك ورئيس اللجنة األمنية بجنوب 
كردفان، بندر إبراهيم أبو البلول )أحد أبناء 
إىل  املسريية(،  قبيلة  من  الفاليتة  عشرية 
حركة العدل واملساواة عام 2014؛ احتجاًجا 
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املربع 1- املوارد الطبيعية ونشاط امليليشيات

الذهب: أوضحت التقارير الحديثة أن الذهب أحد املوارد الرئيسية للميليشيات 
السودانية، ال سيام يف دارفور.67 وقد زادت يف الخمس سنوات األخرية عمليات 
الساحل  واليات  منطقة  يف  أخرى  أماكن  ويف  دارفور  يف  الذهب  اكتشاف 
والصحراء؛ بسبب زيادة توفر أجهزة كشف املعادن.68 ولقد بدأ ازدهار الذهب 
العاملية والسودانية سببًا يف  ارتفاع األسعار  السودان يف 2011، وكان  يف 
تلك الزيادة بعد أن بدأ البنك املركزي يف رشاء الذهب بأسعار أعىل قلياًل من 

أسعار السوق العاملية؛ لتعويض افتقار السودان إىل العملة الصعبة.69 
وجنوب  وسط  يف  الذهب  اكتشاف  عمليات  أهم  حدثت  دارفور،  ويف 
دارفور يف 2011. 70 ويف عام 2012، سيطر النور أحمد عىل منطقة إنتاج 
دارفور.  التي يسيطر عليها متمردون يف شامل  الذهب يف منطقة هشابة 
ويف العام نفسه، زاد إنتاج الذهب ليشمل 100 ألف شخص يف جبل عامر 
شامل دارفور.71 تنتمي املنطقة بال شك إىل قبيلة عرب بني حسني، ولكن 
حسني  بني  بني  نزاًعا  املعادن  أحد  عىل  املنافسة  أثارت   2013 يناير  يف 
 840 مقتل  عن  وأسفر  األخرية،  فيه  انترصت  الرزيقات،  أبَّالة  وميليشيات 
ورغم  مدين.72  ألف   150 وطرد  حسني،  بني  قبيلة  من  األقل  عىل  شخًصا 
أن بعض رفاق موىس هالل قد اشرتكوا يف النزاع، فإنه استطاع أن يؤدي 
دور صانع السالم. كان هذا الرصاع أشبه بنزاعه مع الخرطوم وحاكم شامل 
التعدين  نشاط  إدخال  مبحاولة  كالهام  اتُّهم  حيث  كبري؛  عثامن  دارفور، 
آخرين،  حكوميني  وموظفني  "كبري"  تخص  رشكات  خالل  من  الصناعي، 

عىل حساب عامل املناجم الِحرَِفيِّني. 73
ومنذ ذلك الحني، بدأ مرة أخرى إنتاج الذهب يف جبل عامر، ولكن يبدو أنه 
ظل عىل نطاق بسيط وِحَريفٍّ بشكل أسايس )أو شبه ُمَميَْكٍن(، وقيل إنه تضمن 
وجود 40-70 ألف عامل مناجم يف الفرتة بني عامي 2015-2016. 74 ومنذ 
أو "مجلس  ُمكوَّنٌة من 24 عضًوا،  مدنيٌة  لجنٌة  املوقَع  أدارت  ديسمرب 2014، 
إداري" ولجنة أمنية فرعية ُمكوَّنة من 12 عضًوا؛ وكالهام يستمدُّ تويله من 
الرضائب املحلية املفروضة عىل الذهب. ويبدو أن كلتا اللجنتني قد سيطر عليها 

بشكل كبري ممثلو قادة حرب املحاميد، ومنهم موىس هالل. 75
وزعم فريق خرباء األمم املتحدة املَْعِنيُّ بالسودان أن أكرث من نصف إنتاج 
الذهب بالسودان موجود يف دارفور؛76 غري أن هذا يبدو احتاماًل بعيًدا؛ نظرًا 
والية  ال سيام  آمنة،  أماكن  الصناعي يف  أو  املميكن  التعدين  إدخال  لزيادة 
السودان رسميًّا يف عام  إنتاج  تعدين 70% من  فيها  تم  التي  األزرق  النيل 
2015. 77 وعىل املستوى الرسمي، أنتجت السودان 80 طنًّا من الذهب يف 
عام 2015، 78 وخططت إلنتاج 100 طن خالل عام 2016؛79 ولكن ذلك ال 
يشمل الذهب املُهرَّب، الذي ذُكِر أنه ثالثة أضعاف أرقام اإلنتاج الرسمي.80 إن 
معظم ذهب جبل عامر قد تم تهريبه إىل الخارج، مام يجعل من غري املمكن 
تقدير قيمة اإلنتاج.81 ونظرًا ألن منطقة جبل عامر مل تُكتَشف إال يف عام 
الوضع األمني، فإن  إنتاجها قد اختلف منذ ذلك الحني حسب  2012، وأن 
تقدير فريق الخرباء بأن 48 طنًّا تم تهريبها من دارفور إىل اإلمارات العربية 

املتحدة يف الفرتة 2010-2014 يبدو مشكوكًا فيه.82 
كام أشار فريق الخرباء أيًضا إىل أن اإليرادات املتمثلة يف 54 مليون دوالر 
لة من الذهب والرضائب ذات الصلة، قد وصلت إىل يد "مجموعة  يف العام، املُحصَّ
األبَّالة املسلحة"، وهو ما يطلق عليه فريق الخرباء ميليشيات هالل؛83 ولكن هذا 
التأكيد يُقوم عىل تصور فريق الخرباء أن هالل يرأس "املجلس اإلداري" لجبل 

عامر، وأن مجموعة األبَّالة املسلحة تتحكم يف اللجنة الفرعية األمنية.84 
ونظرًا ألن جميع امليليشيات ليست يف جبل عامر، وأن جميع ميليشيات 
األبَّالة ال تقع تحت سيطرة هالل، يبدو هذا التقدير غري ُمحتَمل. لقد كانت 
الرضائب تذهب بالفعل إىل املجلس اإلداري، ولكن قيل إن هذا املجلس كان 
يرأسه جمعة إسامعيل -قائد محاميد أوالد زيد- الذي كان مستقالًّ عن هالل. 
وقيل إن هالل نفسه كان يتحكم فقط يف أقلية من امليليشيات املنترشة يف 
املوقع تحت إرشاف اللجنة الفرعية األمنية، وكان يحصل فقط عىل إيرادات 

محدودة من عامل املناجم الذين كانوا يَِدينون له بالوالء.85 
وعالوًة عىل ذلك، مل يأخذ تقدير فريق الخرباء الخاص بذهاب إيرادات 
الذهب املهرَّب، التي بلغت قيمتها 123 مليون دوالر، إىل "مجموعات مسلحة 
يف دارفور"86 لكنها فشلت يف إعتبار أن امليليشيات ليست فقط َمن يستفيد 
الكبري  العدد  يوضح  وهذا  أيًضا.  املدنيون  يستفيد  بل  دارفور،  ذهب  من 
والذين  املنطقة،  يعملون يف  الذين  النطاق،  الِحَريفِّ صغري  التعدين  لعامل 
عارضوا بشدة تحكم الدولة ومحاوالت التحول الصناعي.87 لقد أعطى الذهب 
الحاجة إىل خوض  أيًضا فرصة جيدة لكسب دخل بديل دون  للميليشيات 
النزاعات  مناطق  من  كان  -سواء  الذهب  كان  إذا  وأخريًا،  حكومية.  حروب 

أم ال- قد ساهم يف حدوث نزاع يف دارفور، فإن ذلك ال يرجع إىل حقيقة 
النسبية  الرثوة  يف  مساهمته  بقدر  استغالله  يف  اشرتكت  امليليشيات  أن 
للحكومة التي ال تزال تنفق 76% تقريبًا من ميزانيتها عىل القطاع األمني، 

ومنه القوات شبه املسلحة.88 

من  املُستخَرج  للعاج  تحوُّل  نقطة  كانت  السودان  أن  املعروف  من  العاج. 
العامل  بعض  بالتحديد  العاَج  ويشرتي  أفريقيا.  ورشق  وسط  يف  الصيد 
إىل  شحنه  بسهولة  ميكنهم  الذين  السودان،  يف  والكوريني  الصينيني 
يف  أقارب  لديهم  الذين  دارفور  جنوب  من  العرب  التجار  إن  وقيل  آسيا.89 
ال يف نقل العاج من هاتني  تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى لهم دور فعَّ
الدولتني إىل الخرطوم. وكانت هناك أيًضا مزاعم بأن ميليشيات الجانجويد 
العرب يف دارفور كانت مسؤولة عن ذبح األفيال يف كلتا الدولتني، وأيًضا 

يف جنوب السودان والكامريون وجمهورية الكونغو الدميقراطية.90 
املانحة  والجهات  الوسطى،  وأفريقيا  تشاد  يف  السلطات  وسارعت 
بتعريف  اإلعالم  ووسائل  الطبيعة،  عىل  املحافظة  ومنظامت  الدولية، 
الصيادين يف تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى عىل أنهم جاءوا من دارفور 
املُنَهكة من الحرب، وبشكل أكرث تحديًدا من ميليشيات الجانجويد. وكان ذلك 
هو السبب األسايس النخفاض عدد األفيال يف محمية زاكوما الطبيعية يف 
الركن الجنويب الرشقي لتشاد، حيث انخفض فيها عدد األفيال من 4 آالف 
يف عام 2005 إىل 500 فقط يف عام 2010. 91 كام انخفضت أعدد األفيال 
عاج  وُوِصف  مشابهة.92  بطريقة  املجاورة  الوسطى  أفريقيا  يف جمهورية 

أفريقيا الوسطى بأنه مورد توييل مليليشيات الجانجويد.93 
وأظهرت األبحاث أنه بالنسبة لألعداد املحلية، كان من السهل إلقاء اللوم عىل 
"األجانب" بشأن الصيد عن النظر إىل السكان املحليني.94 وباملثل، كان الربط 
بني مجرمي الحرب املعروفني وإحدى الجرائم البيئية طريقًة جيدًة لتحريك كل 
من اإلعالم والنشطاء؛ ولكن ليس هناك سوى أدلة بسيطة عىل هذا الربط يف 
دارفور. وهناك حالة فردية حدثت يف عام 2012، حيث كانت الوثائق واألزياء 
املوحدة التي تم االستيالء عليها تثل دلياًل عىل أن الصيادين كانوا أعضاء من 
القوات املسلحة السودانية، أو الرشطة االحتياطية املركزية من جوبا يف شامل 
التي  السودانية(،  املسلحة  القوات  يف  تُدَمج  ميليشياتها  كانت  )التي  دارفور 
استغلت إجازتها للصيد يف تشاد.95 ولكن مل يوضح أي يشء أن هؤالء الرجال 
مل يكونوا يف األساس من تشاد، أو أنهم كانوا جزًءا من عملية صيد مخطط 
لها لتمويل مجموعة سودانية مسلحة. وهناك غارة صيد أخرى حدثت يف عام 
أنواع  عىل  األساس  يف  يُقوم  )تأكيد  السودان  يف  نشأتها  كانت  رمبا   2008
الجامل والخيول التي كان الصيادون ميتطونها(.96 ولكن يف حاالت أخرى، كان 
العدد القليل من الصيادين الذين قُِبض عليهم أو قُِتلوا يف تشاد من التشاديني 
بشكٍل ُمؤكٍَّد، ومنهم بعض جنود الجيش التشادي السابق، ومتمردون سابقون. 
ًدا، فإن هذه األزياء ميكن  ورغم أن العديد منهم كانوا يرتدون بالفعل زيًّا ُموحَّ
رشاؤها بسهولة من األسواق املحلية، تاًما مثل األسلحة التي كانوا يستخدمونها. 
وال ميكن الحكم عىل خراطيش بنادق الصيد التي كانت تحمل نقوشا بالعربية ، 

والتي ُوِجدت يف عام 2007، بأنها دليل كاٍف لربط األمر بدارفور.97
وأظهرت العينة الصغرية من الذخائر التي أُِخذت من الصيادين يف تشاد 
أنه عىل الرغم من أن العديد منها يبدو مصنوًعا يف السودان، فإنها كانت من 
أنواع معينة تحمل تواريخ رمبا كانت ُمتداَولًة عىل نطاق واسع يف املنطقة.98 
ا، مام ال مُيكِّننا من  وعالوًة عىل ذلك، كانت تلك الذخائر بالتأكيد قدمية جدًّ
مة من الحكومة السودانية، كام أن الرصاص كان من  الجزم بأنها كانت ُمقدَّ

النوع الذي يستخدمه الجيش التشادي.99 
ويف الختام، قد يكون الصيادون النشطون يف تشاد )ورمبا جمهورية 
البدوية،  تشاد  عرب  مجموعات  إىل  الغالب  يف  ينتمون  الوسطى(  أفريقيا 
ال سيام املسريية. وبالتأكيد، أحدث النزاع الدارفوري وعدم األمن املصاحب 
لذلك يف جنوب رشق تشاد وشامل رشق جمهورية أفريقيا الوسطى فجوًة 
سمحت للصيادين من خلفيات مختلفة بتهريب العاج عرب الحدود، وخاصًة 
بالوكالة بني  الحرب  اندالع  الفرتة بني عامي 2005 و2010 يف وقت  يف 
تشاد والسودان؛100 غري أن أعداد األفيال الحالية يف تشاد وجمهورية أفريقيا 
الحكومة  مليليشيات  للدخل  مهامًّ  مورًدا  لتكون  ا  جدًّ بسيطة  تبدو  الوسطى 
السودانية، التي يجب مكافأة والئها مببالغ كبرية وأطعمة وإمدادات أخرى 
من الحكومة املركزية، والتي يُتاح لها الوصول إىل موارد أكرث ربحية؛ منها 
أو  الضعفاء  أو  الساخطني  التشاديني  أن  هذا  يعني  ال  ذلك،  ومع  الذهب. 

مجموعات دارفور املسلحة لن ميكنهم صيد العاج يف املستقبل.
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التي  الرسيع  الدعم  قوات  انتهاكات  عىل 
وبالتناقض  املسريية.  مدنيِّي  ضد  ارتكبتها 
التام مع التمثيل املتزايد لقبيلة الرزيقات يف 
الحكومة منذ االنتخابات العامة يف 2015، 

بدأت املسريية تفقد نفوذها.
واستُِضيفت ميليشيات النوير التي تدعمها 
لفرتة  كردفان  وغرب  جنوب  يف  الخرطوم 
السودان،  زمنية طويلة، وعملت ضد جنوب 
يف  السودان  لتحرير  الشعبية  والحركة 
الشامل يف جبال النوبة. وقيل إن بعض هذه 
امليليشيات قد أُِعيد تنشيطها منذ عام 2013 
بعد بداية الحرب املدنية الجديدة يف جنوب 
السودان، وُدِمجت جزئيًّا يف مجموعة الحركة 

الشعبية لتحرير السودان يف املعارضة.65 

النيل األزرق

مثل جنوب كردفان، يبلغ عدد القوات شبه 
املسلحة يف النيل األزرق حاليًّا 5 آالف رجل 
مجموعات  من  تعبئتهم  تَّت  األقل  عىل 
مثل  أفريقيا  غرب  من  األصل  يف  جاءت 
كل  من  أعضاء  مع  )بوال( وهوسا،  الفاليتة 
مسلحة  شبه  قوات  يف  يحاربون  مجموعة 
الشعبي  الدفاع  قوات  أن  وذُكِر  مختلفة.66 
من الفاليتة تعمل تحت قيادة عبد الرحمن 
هي  األساسية  وقوتهم  "جرييوا"،  حسن 

كتيبة مايب نوم )"كتيبة ال تنام"(. 
رفاعة  قبائل  )مثل  أيًضا  العرب  ُجنِّد 
إىل  وباإلضافة  ميليشيات.  يف  الهوج( 
يف  يعملون  الذين  العامل  أيًضا  ُجنِّد  ذلك، 
النيل  والية  شامل  يف  زراعية  مشاريع 
أجزاء  من  األساس  كانوا يف  الذين  األزرق، 
مختلفة من السودان، مثل دارفور، وأحيانًا 
أساس  عىل  االنضامم  عىل  يُجرَبون  كانوا 
. ورغم أن امليليشيات يف النيل األزرق  ُمعنيَّ
"الوافدين  من  أسايس  بشكل  تُجنَّد  كانت 
املجتمعات  أعضاء  فإن  الدولة،  إىل  الجدد" 
أو  أصليني"  "سكانًا  ون  يَُعدُّ كانوا  الذين 
مستوطنني قدامى101 كانوا ينضمون إليهم 
أيًضا، ال سيام منذ االنتخابات املُتنازَع عليها 
ى  يف عام 2010، وخاصًة يف ميليشيا تُسمَّ
"كوباجي". حتى إن بعض قبائل االنقسنا 
الشعبية  الحركة  رئيس  أجار،  مالك  )قبيلة 
إنها  قيل  الشامل(  يف  السودان  لتحرير 
انضمت إىل قوة دفاع شعبي محلية صغرية، 
ومسيحيو  جمجوم  قبيلة  استمرت  بينام 
األزرق  النيل  والية  شامل  يف  أودوك  قبيلة 

إىل دعم التمرد.102 
مسلحة  شبه  أخرى  قوات  ُجنِّدت  كام 
جنوب  من  املسيحية  املابان  مجموعة  من 
النيل  والية  جنوب  يف  ُمبارَشًة  السودان 

لوما،  كامل  العميَديِْن  قيادة  تحت  األزرق 
قبيلة  الله؛ وكالهام من  ومونتو موتاال عبد 
كانت  إذا  ما  واضًحا  ليس  ولكن  املابان، 
أجنداتهم تتضمن القتال من أجل مجتمعهم 
الحركة  محاربة  أم  النيل،  أعايل  والية  يف 
يف  الشامل  يف  السودان  لتحرير  الشعبية 
هذه  وظلت  كليهام.  أم  األزرق،  النيل  والية 
املابان"  "أبطال  ميليشية  وخاصًة  القوات، 
تهدد باستمرار مخيامت الالجئني يف النيل 

األزرق يف مقاطعة مابان.103 
ومنها  دارفور،  ميليشيات عرب  وانترشت 
الدعم  وقوات  الحدود  حرس  من  ميليشيات 
2016؛  يف  األزرق  النيل  والية  يف  الرسيع، 
املحلية لحزب  األفرع  املعارضة بني  أثار  مام 
عن  تقارير  وهناك  الوطني.104  املؤتر 
الرسيع  الدعم  قوات  من  محليني  محاربني 
قدميًا  كانت  )التي  ديزا  يف  بوا  وُدرِّ ُجنِّدوا 
املستوى  عىل  امليليشيات  لتدريب  قاعدًة 
منذ  الروصريص  َسدِّ  من  بالقرب  القومي( 

بداية 2015. 105

امليليشيات السودانية يف املنطقة 
األوسع

لقد كانت امليليشيات السودانية، ال سيام تلك 
التي تعمل يف دارفور، دامئًا لها أبعاد دولية 
الحرب يف  أو عابرة للحدود. وعندما بدأت 
دارفور يف عام 2003، أتت أوىل ميليشيات 
التشاديني  العرب  بني  من  الجانجويد 
)تاما(،  العربية  غري  املجموعات  وبعض 
هربوا  سابقني  تشاديني  متمردين  مثل 
تشاد،  يف  الجفاف  وشهدوا  الحروب،  من 
ستينات  بني  الفرتة  يف  دارفور  ووصلوا 
ومثانينات القرن العرشين. كام كان لجميع 
دارفور مثل موىس  العرب يف  القادة  كبار 
غرب  حكام  من  والعديد  وحميديت  هالل 

دارفور جذور بني العرب التشاديني.106
كانت هذه اآلليات العابرة للحدود عاماًل 
ألف   200 رشَّد  الذي  العنف  يف  رئيسيًّا 
العرب  غري  التشاديني  املدنيني  من  تقريبًا 
يف  تشاد  رشق  جنوب  دارسيال  مدينة  يف 
107 ويف هذه  الفرتة بني 2003 و 2008. 
الفرتة، هرب العديد من عرب دارسيال أيًضا، 
ولكن إىل دارفور، ورحَّب بهم أقاربهم الذين 
قادة  بعضهم  أصبح  والذين  قبلهم،  وصلوا 
يف  ميليشيات  وقادة  نفوذ  ذوي  تقليديني 
"أمري".  لقب  غالبًا  عليهم  وأُطلِق  دارفور، 
وعرض هؤالء األقارب عىل العرب التشاديني 
الحصول عىل الجنسية السودانية، واألرض 
التي تركها املرشدون من غري العرب، وأحيانًا 

غالبًا  مشابهة؛  مناصب  عىل  الحصول 
مقابل االنضامم أو التجنيد يف امليليشيات. 
وباإلضافة إىل ذلك، انضم مؤخرًا منذ عام 
2004 وما بعده بعض الشباب العرب وغري 
العرب التشاديني -منهم َمن وصلوا دارفور 
جانجويد  إىل  باإلضافة  ومؤخرًا،  قدميًا 
سودانيني- إىل مجموعات ترد تشادية.108  
وكانت بعض غارات التمرد التشادية القادمة 
من دارفور إىل تشاد مصحوبًة بهجامت من 

الجانجويد السودانيني.
عىل  التشادية  السلطات  فعل  رَدُّ  وميثل 
محاولة  يف  واملحيل  القومي  الصعيدين 
تشاد،  إىل  للعودة  التشاديني  العرب  جذب 
الذي  التقارب  بعد  استمرت  سياسة  وهي 
يف  والسودانيني  التشاديني  بني  حدث 
قرروا  الذين  العرب  ووجد   109 عام 2010. 
السودان،  يف  أقل  فرًصا  تشاد  إىل  العودة 
أو تأثروا بعدم األمان هناك، وكانوا خائفني 

أيًضا من احتامل فقدان أرضهم يف تشاد.
للحدود  العابرة  اآلليات  هذه  زالت  ما 
النزاعات  انترشت  عام 2003،  فمنذ  مهمًة. 
يف  العرب  والرعاة  املساليت  مزارعي  بني 
الجزء  يف  منتظم  بشكل  دارفور  غرب 
ُمبارَشًة.  السودان  يَُحدُّ  الذي  التشادي 
الغارات  من  التشادية  السلطات  واشتكت 
التي تشنها قوات الدعم الرسيع أو ميليشيات 
سودانية أخرى.110 ومؤخرًا، ال سيام منذ عام 
الحدود  العرب  الشباب  مئات  َعرَبَ   ،2014
إىل  لالنضامم  دارفور  إىل  دارسيال  من 
تكون  ما  عادًة  التي  السودانية  امليليشيات 
ُمرَّة.  جبل  يف  تحارب  رسيع  دعم  قوات 
وكان لذلك أثر سلبي يف العالقات املجتمعية 
من  الكثري  فيها  يعتقد  التي  دارسيال  يف 
غري العرب أن الجانجويد ال يزالون ميثلون 
الدعم  قوات  إىل  أيًضا  وانضم  تهديًدا. 
تشاديون  سابقون  عرب  متمردون  الرسيع 
القوى  الجمهورية، واتحاد  إنقاذ  من جبهة 
من أجل الدميقراطية والتنمية، وكذلك عرب 
من )قبيلتي تاما ووداي( من الجبهة املتحدة 
يف  سابق  لعضو  ووفًقا  السابقة.  للتغيري، 
اتحاد القوى من أجل الدميقراطية والتنمية، 
تشادي  متمرد  ألف  حوايل  انضم  رمبا 
آخرون  ونقَّب  القادة،  بعض  منهم  سابق، 
عن ذهب يف جبل عامر، جنبًا إىل جنب مع 
ميليشيات سودانية. ويف بداية عام 2017، 
الرحمن  عبد  عصمت  الداخلية  وزير  انتقد 
جبل  يف  أجنبية  قوات  وجود  علني  بشكل 
وانتهى  حميديت.  غضب  أثار  مام  عامر، 
يف  الوزير  باستقالة  لذلك  الالحق  الجدل 

شهر فرباير.111
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وعىل املستوى القومي، كان هناك خوف 
من أنه إذا ظهر فراغ يف السلطة يف تشاد، 
ذات  السودانية  امليليشيات  تُعود  أن  ميكن 
بالحدود  فساًدا  لتُلِحق  التشادية  النشأة 
 ،)2008-2003 يف  البعض  فعل  )كام 
وباإلضافة  لتشاد.  عربيًّا  احتالاًل  تدعم  أو 
التشادية"  "األجندة  هذه  من  املخاوف  إىل 
املحتملة، مل يُْخِف حميديت وقادة امليليشيات 
األخرى صلتهم بأقاربهم يف تشاد. وشملت 
بشارة  مثل:  عربًا،  سياسيني  الصالت  هذه 
املهارية ووزير  أبناء  )أحد  الله  عيىس جاد 
دفاع تشادي(، ومحمد صالح النظيف )من 
أبناء املهارية ووزير خارجية سابق، ويرأس 
حاليًّا بعثة األمم املتحدة إىل مايل(، وأحمد 
زيد  أوالد  عشرية  )من  صبيان  الله  حسب 
املتحدة،  األمم  إىل  سابق  وسفري  املحاميد، 
وقائد سابق لقوات الدعم الرسيع(.112 وقيل 
تأثري  لهم  كان  السياسيني  هؤالء  إن  أيًضا 
من  وامليليشيات  بدارفور  العرب  قادة  يف 
بالوالء  يدينون  َمن  استَخدم  وقد  أقاربهم. 
التأثري  هذا  قدميًا  التشادي  الحكم  لنظام 
لتحويل عرب دارفور ضد الخرطوم. ويبقى 
تشاد  عرب  صفوة  كانت  إذا  ما  نرى  أن 
بإمكانها املشاركة يف كبح موقف امليليشيات 

السودانية لصالح السالم اإلقليمي أم ال.
مشابهة،  للحدود  عابرة  آليات  وتوجد 
أفريقيا  جمهورية  يف  أهمية  أقل  ولكن 
أفريقيا  جمهورية  ففي  وليبيا.  الوسطى 
من  عرب  ميليشيات  انضمت  الوسطى، 
جنوب دارفور؛ بالتحديد 700 رجل بقيادة 
موىس السمح عبد القاسم )من املحاميد وله 

سابق  ميليشيا  قائد  وهو  تشادية،  جذور 
بقيادة موىس هالل( إىل حملة ترد سيليكا 
الفرتة  يف  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف 
2012-2014؛ وإن مل يكن بالرضورة بأمر 
من الخرطوم.113 ويبدو أن معظم رجاله قد 
الحدود  منطقة  إىل  الحني  ذلك  منذ  عادوا 
ودارفور،  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  بني 
الواضح  من  أنه  غري  نفسها؛  دارفور  وإىل 
إىل جمهورية  العودة  لن يرتددوا يف  أنهم 
مرة  الفرصة  سنحت  إن  الوسطى  أفريقيا 

أخرى، وخاصًة ملامرسة أعامل النهب.114
القرن  ومثانينات  سبعينات  ويف 
من  العرب  من  العديد  هرب  العرشين، 
الجفاف والحرب يف كل من تشاد ودارفور؛ 
وانضم  ليبيا.  يف  عمل  فرص  عن  للبحث 
شبه  الليبية  القوات  إىل  منهم  العديد 
التشادية  التمرد  حركات  إىل  أو  املسلحة، 
ر  "ُمعمَّ حينئٍذ  الليبي  الرئيس  دعمها  التي 
يف  الليبية  الثورة  اندالع  ومنذ  القذايف". 
2011، حارب بعض أوالدهم، وكذلك بعض 
عرب  وقادة  السودانية،  امليليشيات  أعضاء 
من  مختلفة  تشاديون سابقون يف جوانب 

النزاعات املدنية يف ليبيا.115
القوات  كانت   ،2016 عام  منتصف  ويف 
الخرطوم  من  -بدعم  الليبية  اإلسالمية 
ضد  طرابلس  سلطات  دعم  يف  وباشرتاكها 
ى الوالية اإلسالمية، والقوات املنافسة  ما يُسمَّ
تجنيد  تحاول  حفرت-  خليفة  القائد  بقيادة 
عني  مزيد من املقاتلني من عرب دارفور املُجمَّ
من ميليشيات سودانية. وبعدها سافر شعبان 
السودان،  إىل  الزاوي"116   عبيدة  "أبو  هدية 

وقابل موىس هالل. وزُِعم أنه أعطى هالل 6 
ماليني دوالر إلرسال 5 آالف مقاتل إىل ليبيا، 
ولكن ال يزال من غري الواضح ما إذا كان هالل 
سيَِفي بهذه الصفقة، وما إذا كانت الخرطوم 
قد تغاَضْت عنها.117 ويف عام 2016، حَدثت 
حركات ملقاتيل دارفور عرب الحدود السودانية 
الليبية يف االتجاهني، وعاد املحاربون العرب، 
إىل  سابقون،  تشاديون  متمردون  ومنهم 
دارفور لالنضامم إىل قوات الدعم الرسيع.118   
عرب  ميليشيات  من  مقاتلون  شارك  كام 
الهجوم  يف  أيًضا  املحاميد  سيام  ال  دارفور، 
املتعلق بالذهب يف منطقة الساحل والصحراء، 
والجزائر،  وليبيا  والنيجر  تشاد  ذلك  ويشمل 
رغم عدم وجود دليل عىل أن إيراداتهم من ذلك 
ميليشيات سودانية. وقد  ساعدت يف تويل 
قُِبض عىل البعض يف الجزائر، وانضموا إىل 
الدعم الرسيع بعد إرسالهم مرًة أخرى  قوات 

إىل السودان.119 
قوات  كانت   ،2013 عام  منذ  وأخريًا، 
الدعم الرسيع من املسريية من غرب كردفان 
املدنية  الحرب  يف  آلخر  حنٍي  من  تتدخل 
بجنوب السودان، وتحارب يف والية الوحدة 
لتحرير  الشعبية  الحركة  قوات  جانب  يف 
إنها  قيل  والتي  املعارضة،  يف  السودان 
كانت  لقد  أيًضا.  باألسلحة  تُزوِّدهم  كانت 
تدخالتهم املبارشة يف إقليم جنوب السودان 
يُحرِّكها عىل األغلب دافع النهب، وكان لهم 
التي استضافت  النوير  عالقات مبجموعات 
ومل  الجاف؛  املوسم  طوال  املسريية  ماشية 

تكن تدخالت تنظمها الخرطوم.120  

الجاذبية الدامئة للميليشيات
العديد  عن  امليليشيات  إسرتاتيجية  أسفرت 
والسياسية  االقتصادية  التكاليف  من 
تكبدتها  التي  املدى،  طويلة  واالجتامعية 
وأصبحت  ومجتمعها.  السودان  دولة 
وتحالفات  رعاية  شبكات  إنشاء  عملية 
تجنيد  خالل  من  مؤخرًا  املجتمعات  مع 
كام  تكلفًة’،  ‘أكرث  ومكافأتها  امليليشيات 
هذه  من  املستهدفة  املجتمعات  أصبحت 
باستخدام  متزايد  وعي  عىل  العملية 
عن  راضية  غري  وأصبحت  لها،  الخرطوم 
نشأة  عن  تنتج  التي  املدى  طويلة  املخاطر 
هناك  ولكن  أخرى.  مجتمعات  مع  عداوات 
عدًدا من العوامل ساهم يف أن ظلت عضوية 
خياًرا  وامليليشيات  املسلحة  شبه  القوى 
الصالح  هو  العوامل  هذه  وأهم  عقالنيًّا، 
االقتصادي االجتامعي، والحاجة إىل حامية 

الذات والحفاظ عليها.

املربع 2- االتحاد األورويب وقوات الدعم الرسيع

دارفور  املتمردين يف  الحكومة ضد  عمليات  يُقيِّد  املمطر  املوسم  كان  عندما  عام 2016،  منتصف  يف 
واملنطقتني، أعلنت الخرطوم عن هدنة أحادية الجانب، ثم أعادت نرش 400 مركبة خاصة بقوات الدعم 
الرسيع بقيادة حميديت وكذلك حرس الحدود يف مدينة دبا جنوب  دنقال بالوالية الشاملية. ومن هناك، 
َشنَّت هذه القوات حمالت ترد غربًا ناحية الَحدِّ الليبي، وزُِعم القبض عىل أكرث من 1500 "مهاجر غري 
رشعي" )من بينهم مواطنون إريرتيون وسودانيون(، و"ُمتورِّطني يف االتجار بالبرش".121 وتزامن ذلك 
البالغ قيمتها 45 مليون يورو )51 مليون دوالر( إىل السودان كجزء من  مع منحة االتحاد األورويب 
م لوقف حركة تدفق املهاجرين من القرن  مرشوع "عملية الخرطوم"، التابع لالتحاد األورويب،122 واملُصمَّ
م حميديت نفسه  م األموال ُمبارَشًة إىل قوات الدعم الرسيع، فقد قدَّ األفريقي إىل أوروبا. حتى إن مل تُقدَّ
د بشكل استفزازي بفتح الحدود  علًنا عىل أنه داعم لسياسة االتحاد االورويب ضد االتجار بالبرش، وهدَّ

السودانية الليبية إذا مل يكافئه االتحاد األورويب بصورة كافية عىل جهوده. 123
من  املهاجرين  ملنع  األورويب  االتحاد  إسرتاتيجية  من  االستفادة  تحاول  الخرطوم  أن  الواضح  ومن 
الحكومة  ولكن  بأوروبا؛  السودان  لتحسني عالقات  املتوسط، وذلك  األبيض  البحر  إىل ساحل  الوصول 
املسلحة، ال سيام  القوة شبه  الرشعية عىل  بإضفائها  إشكايل  األورويب يف موقف  االتحاد  أيًضا  تضع 
قوات الدعم الرسيع املعروفة بارتكاب انتهاكات خطرية ضد حقوق اإلنسان. ويف ذلك الوقت، كان الهدف 
الحقيقي وراء نرش قوات الدعم الرسيع عىل الحدود الليبية ال يزال غري واضح. رمبا كان الهدف محاربة 
ُمتمرِّدي حركة تحرير السودان -منى مناوي- العاملني يف املنطقة، والذين يُقال إنهم يَجُنون املال من 

املهاجرين أو العديد من املهرِّبني كام زعم حميديت بنفسه ، وليس إيقاف تدفق حركة املهاجرين. 124
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التعليم  إىل  املتكرر  االفتقار  أن  كام 
بأكملها  املنطقة  يف  االقتصادية  والفرص 
يَُعدُّ  السودان(  وجنوب  وتشاد  )السودان 
املستمرة  الجاذبية  فهم  يف  أساسيًّا  عاماًل 
إىل  فحاجتهم  الشباب؛  بني  للميليشيات 
املال أو املاشية من أجل الزواج كانت دامئًا 
سببًا رئيسيًّا للهجوم عىل املاشية. ومبرور 
املاشية  العادي عىل  الهجوم  الوقت، أصبح 
)الذي رأته املجتمعات الرعوية عماًل بطوليًّا( 
عصابات  تكوين  يشمل  وهو  ِحرَفية،  أكرث 
قواعد  تدريجيًّا  السارقون  وَخرَق  للهجوم. 
-مثل  للهجوم  القدمية  الرشف  ومواثيق 
الدماء  سفك  وعدم  أحد،  يراهم  أن  تَجنُّب 
عندما  مجوهراتهن(-  )حتى  النساء  وملس 
تحوَّلوا إىل ميليشيات، وحلَّت محلها أهداف 
ى "التطهري" أو التخلص من  جديدة ملا يُسمَّ
التي يرونها "أعداًء".125 وكانت  املجتمعات 
املتمردة  واملجموعات  املسلحة  شبه  القوات 
عىل َحدٍّ سواء تُجنَّد يف البداية من املدنيني 
ذوي  من  أو  بالفعل،  ُمسلَّحني  كانوا  الذين 
الخربة يف النزاعات، مثل: لصوص املاشية 
الطبيعية  املوارد  ُحامة  أو  املاشية،  وحرس 
والنباتات  والخشب،  املاء  )مثل:  األخرى 

الربية، والحيوانات الربية(.
وكان انهيار القيم التي تحكم رسقة املاشية 
النسيج  وانهيار  املجتمعات،  بني  والعالقات 
االجتامعي يف مناطق النزاع يف جميع أنحاء 
األساسية  االجتامعية  النتائج  من  السودان 
للتجنيد الشامل ملدنيني يف ميليشيات. وهكذا 
الحرب  يرى  الشباب  من  جديد  جيل  ظهر 
للحياة،  أو طريقًة  أو مهنًة،  نشاطًا طبيعيًّا، 
بعض  ويف  كبرية.  إليرادات  مصدًرا  ورمبا 
بالسالح  العيش  إىل  يُنظَر  السودان،  أجزاء 
افرتاضيًّا  الوحيدة  الفقراء  وسيلة  أنه  عىل 
فيه  يُسود  مجتمع  يف  اجتامعيًّا  للنهوض 
اآلن  وأصبحت  املساواة.  عدُم  كبري  بشكل 
بعض املجتمعات األساسية التي ُجنِّدت منها 
عىل  تَعتِمد  عام  بشكل  مسلحة  شبه  قوات 
امليليشيات؛126 فعندما  املدفوعة إىل  الرواتب 
ال تُدفَع الرواتب، تكون غنائم الحرب وانتزاع 
رضائب عديدة أحد مصادر الدخل الرئيسية. 
الرواتب  الخرطوم  قطعت  عندما  وبالفعل، 
نقص  نتيجة  املسلحة،  شبه  القوات  عن 
املخلصة،  غري  امليليشيات  ملعاقبة  أو  األموال 
املدفوعات  توزيع  القادة يف  عندما فشل  أو 
توزيعها  يف  فشلوا  أو  بالتساوي،  عليهم 
يف  امليليشيات  أنشطة  تزايدت  األساس؛  من 
محاربو  فعل  كام  الرضائب  وانتزاع  النهب 
وسط  يف  املستاُؤون  الرسيع  الدعم  قوات 

السودان وشامل كردفان )انظر أعاله(.

يُجنَّد  التي  املجتمعات  شعرت  كام 
هجامت  من  أيًضا  بالخوف  الشباب  منها 
االنتقامية  كالهجامت  املتمردة،  املجموعات 
الخوف  هذا  وزاد  الضحايا.  مجموعات  من 
التي  واملجموعات  امليليشيات  امتناع  عند 
محادثات  يف  االشرتاك  عن  منها  جاءوا 
أيًضا  وكانت  النار.  إطالق  وقف  أو  السالم 
هجامت القوات الحكومية النظامية مصدًرا 
ومجتمعات  امليليشيات  إن  حيث  للخوف؛ 
امليليشيات ال تثق بشكل عام يف الخرطوم، إذ 
يعتقدون أن أسلحتهم هي قيمتهم الوحيدة 
رضورية  أيًضا  ولكنها  الحكومة،  لدى 
أيًضا  أصبحت  كام  منها.127  لحاميتهم 
الهجامت الصادرة من مجتمعات امليليشيات 
أكرث  الحكومة،  شجعتها  التي  املنافسة، 
العرب يف  بني  النزاعات  انتشار  منذ  بروزًا 
دارفور يف 2013. وهذه االشتباكات كانت 
قاتلًة بشكل خاص؛ ألن ميليشيات العرب مل 
تَُعْد تحت سيطرة الحكومة، بالرغم من أنها 
مها لها  تستخدم يف الوقت نفسه أسلحًة تُقدِّ

الحكومة ملحاربة بعضها البعض.

خامتة
رشطان  هناك  الخرطوم،  نظر  وجهة  من 
تركها  يرُبِّران  رمبا  أساسيان  ُمسبقان 
البيئة  تغريُّ  أواًل،  امليليشيات:  إلسرتاتيجية 
تسوية  نحو  التحوُّل  سيام  ال  السياسية، 
هذا  ولكن  السودان؛  يف  للنزاعات  سلمية 
وثانيًا،  ذلك.  كتابة  وقت  يف  بعيًدا  يبدو 
وجود قوة دافعة وإن استمرت الحرب، وهذا 
جوهري  منطقي  بأساس  مرتبط  الرشط 
استطاعوا  إن  إنهم  حيث  بالسوق،  متعلق 
إىل َحدٍّ ما تويل أنفسهم من خالل الغنائم 
فإن  املرشوعة،  غري  الرضائب  وفرض 
متزايدة،  تكلفة  تتطلب  أصبحت  امليليشيات 
قها غري مؤكدة؛ إن  وباتت الفوائد التي تُحقِّ

مل تكن ذات نتائج عكسية.
بشكل  يحدث  األمني  القطاع  إصالح  إن 
عام يف بيئة تارس فيها القوات النظامية 
عدًدا  أقل  مسلحة  شبه  قوات  عىل  سلطتها 
يف  املسلحة  شبه  القوات  ولكن  وقوًة، 
املسلحة  القوات  من  عدًدا  أكرب  السودان 
السودانية، مع قلة تحكم الحكومة السودانية 
فيها )أو هيئات حكومية أخرى، منها جهاز 
مستقلة  أو  الوطني(،  واألمن  االستخبارات 
مام  الحكومية؛  السيطرة  عن  أكرب  بشكل 
يجعل أي محاولة إلجراء إصالح يف القطاع 
أمرًا  الدولة  وبناء سالم مستدام يف  األمني 

ًدا بشكل كبري. ُمعقَّ

لذا، يجب بشكل كبري اتخاذ خطوة أوىل 
من الجهات الفاعلة املحلية والدولية املعنية 
بتحقيق السالم يف السودان، وهي االشرتاك 
امليليشيات  منها  تأيت  التي  املجموعات  مع 
الرزيقات  عرب  سيام  ال  كبري،  بشكل 
وسيتطلب  الفاليتة.  وكذلك  واملسريية، 
التقسيم بني وداخل هذه املجموعات تعاونًا 
مع قادة امليليشيات واإلدارة املحلية وأعضاء 
واملناطق  الحكومة  من  كل  يف  املجتمع 
كام  املعارضة.  حركات  عليها  تسيطر  التي 
الفاعلة  الجهات  مع  التعاون  أيًضا  يجب 
السودانية التي ميكنها التأثري يف مجتمعات 
السياسيون  القادة  سيام  ال  امليليشيات، 

والتقليديون من العرب التشاديني.
يهدف  اتفاق  إىل  التوصل  يجب  لذا، 
تدريجيًّا،  امليليشيات  قوات  تقليص  إىل 
تكون  أن  عىل  سالح؛  نزع  عملية  وتنفيذ 
نظامية  مسلحة  قوات  لتشكيل  األولوية 
خلفيات  من  قوات  دمج  خالل  من  قومية 
متنوعة )مثل: القوات املسلحة السودانية، 
كل  عىل  واملتمردين(  وامليليشيات، 
مستويات الرُّتَب، عىل أن تُدار عملية دمج 
امليليشيات وحركات التمرد بعناية شديدة. 
يف  يتمثل  األسايس  الهدف  أن  ورغم 
وضع امليليشيات واملتمردين تحت سيطرة 
أيًضا  ستحتاج  امليليشيات  فإن  الدولة، 
ومن   . ستَُحلُّ مظاملهم  ألن  ضامنات  إىل 
امليليشيات واملتمردين يف  أهم مظامل  بني 
يف  ميثلهم  َمن  وجود  قلُة  الدولة  أطراف 
يف  وخاصًة  النظامية،  السودانية  القوات 
الالزم  من  سيكون  لذا،  العليا.  املستويات 
القضية،  هذه  يف  إيجايب  إجراء  اتخاذ 
املفاوضات  أثناء  ذلك يف  معايري  وتحديد 
به  لتتالعب  األمر  ترك  من  بداًل  السياسية، 

لجان "الخرباء" املحلية بسهولة.
واألهم من ذلك أنه إذا كانت اإلصالحات 
تتطلب منع َدْخل امليليشيات تاًما، فإن هذا 
عها  سيؤثر يف مجموعات بأكملها، وقد يُشجِّ
الهجامت  من  مزيد  يف  االشرتاك  عىل 
أن  شأنه  من  وهذا  الغنائم.  عىل  للحصول 
ألي  "ُمفِسدين"  إىل  كبري  بشكل  يُحوِّلهم 
يََرْونَها حينها ضد صالحهم،  اتفاقية سالم 
الدول  يف  العنف  نرش  عىل  وسيُشجِّعهم 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  مثل  املجاورة 
يجب  ذلك،  حدوث  وملنع  وليبيا.  وتشاد 
امليليشيات مبصادر دخل  تزويد مجتمعات 
بديلة، وخدمات وتنمية. ويجب إدارة إمداد 
الخدمات والتنمية هذا بعناية؛ حتى ال ميثل 
الحتالل  امليليشيات  لبعض  ترخيًصا  ذلك 
األرض. ويجب تحقيق ذلك يف إطار اتفاقية 
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أن  وميكن  املحلية،  املجتمعات  مع  سالم 
يكون مقابل نزع السالح.

وسيتطلب نزع السالح فقدان امليليشيات 
لن  وهذا  األسواق،  يف  الوحيدة  ألصولها 
معامالتها  يف  به  للمتاجرة  شيئًا  لها  يرتك 
مع الحكومة الحالية، ومجموعات املعارضة 
َحدٍّ  عىل  املجاورة؛  واملجتمعات  املسلحة، 
يف  نفسها  تجد  التي  واملجتمعات  سواء. 
تنزع  أن  املحتمل  غري  من  كهذا  موقف 
من  ضامنات  عىل  الحصول  دون  السالح 
اللحظة،  هذه  ويف  الجهات.  هذه  جميع 
اقتصاديًّا  ضعفاء  بأنهم  أيًضا  سيشعرون 
االختفاء  ظل  يف  سواء  َحدٍّ  عىل  وتجاريًّا 
كنوع  لذا،  امليليشيات".  "لسوق  املحتمل 
السالح،  لنزع  دافع  ووجود  الضامنات  من 
سيايس  تثيل  إىل  امليليشيات  ستحتاج 
وأيًضا  املحلية،  واإلدارات  الحكومة  يف  لها 
املستويات،  جميع  عىل  السالم  عمليات  يف 
الوطني والحوارات  الحوار  بالتنوع ما بني 

املحلية، ومنها الحوارات بني املجتمعات.
ح أن يكون إرشاك مجتمعات  ومن غري املُرجَّ
امليليشيات يف عمليات السالم أمرًا سهاًل عىل 
الوسطاء الدوليني، بل سيشهد ُمقاَومة من كل 
من الحكومة ومجموعات املعارضة املسلحة. 
ولكن سواء قامت حوارات شاملة أم ال، فسوف 
التمرد  حركات  بني  املبارشة  املشاركة  تُدَعم 
املرتبطة  املجتمعات  وامليليشيات، وكذلك بني 
ملجموعات  وسيكون  املجموعتني.  بكلتا 
املجتمع املدين، وأيًضا أعضاء تلك املجموعات 
املشاركة.  هذه  دعم  يف  هام  دور  املتنوعة، 
وسيكون من الهام أيًضا وجود عمليات عدالة 
انتقالية تشمل تقديم تعويضات إىل الضحايا، 
وبالفعل،  األمد.  طويلة  مصالحة  وعمليات 
الشاملة،  السالم  عملية  نجاح  يتحقق  حتى 

رمبا يجب النظر يف نوٍع ما من العفو. 
املحتملة  والنتائج  اإلمكانيات  أن  كام 
لعمل إصالح شامل يف القطاع األمني يجب 
أن تتضمن جميع الجهات الفاعلة السياسية 
وستعتمد  القومي.  املستوى  عىل  واملسلحة 
فرص النجاح إىل َحدٍّ ما عىل التوقيت، وعىل 
وجود اإلرادة السياسية املطلوبة بني جميع 
املجموعات املترضرة. إن البيئة الحالية بيئة 
يتزايد فيها إميان جميع املجتمعات بأهمية 
بداًل  بنفسها،  نفسها  نفسها لحامية  تسليح 
لضامن  الوطني؛  الجيش  يف  الثقة  من 
األمر  هذا  مع  التعامل  يجب  لذا،  سالمتها. 

-رمبا- كجزء من حوار وطني.
البيئة  يف  ممكن  غري  ذلك  كل  يبدو 
دون  املقال  هذا  كتابة  وقت  يف  السودانية 
كل  لتحقيق  ملموسة  سياسية  إرادة  وجود 

مجموعات  مع  عليه  املُتفاَوض  السالم  من 
تحوُّل  وعملية  املسلحة،  املعارضة 
دميقراطي. حتى إن كان هذا األمر سيحدث، 
بسهولة،  التغيري  تقبل  لن  امليليشيات  فإن 

وسيتمرد البعض ويقاوم نزع السالح. 
إن األهم من تقديم ضامنات للمجتمعات 
تُعِطي  أن  امليليشيات  منها  تنشأ  التي 
التغيري  أن  إىل  واضحًة  إشارًة  الخرطوم 
عىل َوْشِك أن يتحقق، وأن الحكومة املركزية 
وإعطائها  امليليشيات  دعم  عن  ستتوقف 
حوافز للقتال، وأن امليليشيات ومجتمعاتها 
حياتها  )تشمل  متزايدة  بخسائر  ستجازف 
وثرواتها ورأساملها السيايس( إذا استمرَّت 

يف أنشطتها الحالية. 

قامئة االختصارات 
CAR

جمهورية افريقيا الوسطى

CPA
اتفاق السالم الشامل

CRP
رشطة االحتياط املركزية

EU
االتحاد األورويب

FSR
جبهة إنقاذ الجمهورية

JEM
حركة العدل واملساواة

MP
عضو يف الربملان

NCP
حزب املؤتر الوطني

NIF
الجبهة اإلسالمية الوطنية

NISS
دائرة املخابرات واألمن الوطنية

PDF
قوات الدفاع الشعبية

RSF
مراسلون بال حدود

SAF
القوات املسلحة السودانية

SLA
قوات الدعم الرسيع

SLA-MM
جيش تحرير السودان - ميني ميناوي

SLA-AW
جيش تحرير السودان - عبد الواحد محمد النور

SPLM/A
الحركة الشعبية لتحرير السودان

SPLM-IO
الحركة الشعبية لتحرير السودان يف معارضة

SPLM-N
الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشامل

SSR
إصالح قطاع األمن

UFDD-F
اتحاد القوى من أجل الدميقراطية والتنمية
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ملخص مرشوع التقييم األسايس لألمن البرشي
إن مرشوع التقييم األسايس لألمن البرشي يف السودان وجنوب السودان 

مرشوع ممتدٌّ لسنوات عديدة، يُِديره مركز مسح األسلحة الصغرية، وهو 

والتنمية  الدولية  للدراسات  العايل  املعهد  يف  مقرُّه  متميز،  عاملي  مركز 

يف جنيف بسويرسا. وأُِعدَّ املرشوع بالتعاون مع الحكومة الكندية، وبعثة األمم املتحدة 

يف السودان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومجموعة كبرية من الرشكاء السودانيني 

يدعم  زمنيًّا،  ومناسب  تجريبي  لبحث  ال  الفعَّ والنرش  اإلعداد  خالل  ومن  والدوليني. 

املرشوع مبادرات الَحدِّ من العنف، وتشمل برامج نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج، 

مراقبة  وأنشطة  األمني،  القطاع  وإصالح  املدنية،  األسلحة  لجمع  التحفيزية  واألنظمة 

التقييم األسايس  م مرشوع  السودان. ويُقدِّ السودان وجنوب  أنحاء  األسلحة يف جميع 

لألمن البرشي أيًضا نصيحة خاصة بالسياسة العامة عن مواجهة مشكلة عدم األمن. 

األساسية  املعلومات  عن  حينها  يف  دورية  صور  لتقديم  م  ُمصمَّ امللخص 

البرشي  لألمن  األسايس  التقييم  م  يُقدِّ كام  القارئ.  عىل  سهلة  بصيغة 

باللغتني  ُمتاحة  النرشات  جميع  وتفصياًل.  طواًل  أكرث  عمل  أوراق  من  مجموعًة 

 .www.smallarmssurveysudan.org املوقع  عىل  والعربية  اإلنجليزية 

املوقع عىل  األساسية  األمن  قضايا  عن  وأرقام"  "حقائق  تقارير  رؤية   وميكن 

.www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php

يحصل مرشوع التقييم األسايس لألمن البرشي عىل دعم مايل مبارش من وزارة الخارجية 

األمريكية، ووزارة الخارجية الرنويجية. وحصل عىل دعم يف املايض من صندوق السالم 

واألمن العامليني يف وزارة الخارجية والتجارة الدولية يف كندا، ووزارة خارجية الدمنارك، 

ووزارة خارجية هولندا، والصندوق العاملي ملنع الرصاعات التابع لحكومة اململكة املتحدة؛ 

وكذلك من مجموعة إزالة األلغام الدمناركية، والصندوق الوطني للدميقراطية يف الواليات 

املتحدة، ومعهد السالم األمرييك. وحصل مركز بحث األسلحة الصغرية أيًضا عىل دعم 

ال دونه. سويرسي، مل يكن تنفيذ مرشوع التقييم األسايس لألمن البرشي ممكًنا بشكل فعَّ

شكر وتقدير
ُمحرِّر السلسلة: إمييل ليربون

)lebrun@smallarmssurvey.org :الربيد اإللكرتوين(

املُحرِّر: كلري ماك ايفوف

املصحح: أليكس بوتر

)jluff@mapgrafix.com( رسم الخرائط: جييل لوف

)donaldstrachan@outlook.com( املُدقِّق اللغوي: دونالد سرتاكامن

)watheqz@gmail.com( التصميم والتنسيق: واثق زيدان

تفاصيل االتصال
كارلسون،  بكريستوفر  االتصال  يُرجى  مالحظات،  إلبداء  أو  املعلومات  من  ملزيد 

اإللكرتوين: الربيد  عىل  البرشي  لألمن  األسايس  التقييم  مرشوع  ق   ُمنسِّ

khristopher.carlson@smallarmssurvey.org

التقييم األسايس لألمن البرشي يف السودان

مركز مسح األسلحة الصغرية، مجمع بيت السالم

شيمني يوجني - ريغوت 2 إي

1202 جنيف، سويرسا

هاتف: 5777 908 22 41+

فاكس: 2738 732 22 41+

Sudan Issue Brief. Number 27. Arabic translation October 2017  |  2017 تقرير السودان ¾ العدد 27 ¾ الترجمة بالعربية اكتوبر 16

مسح
األسلحة 
الصغيرة


