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HSBA

تقرير السودان
)HSBA( السودان  وجنوب  السودان  في  البشري  لألمن  األساسي  التقييم  مشروع 

الصغيرة األسلحة  مسح  2012 مشروع  20      سبتمبر/ أيلول  العدد 

كالمعتاد تجري  األعمال 
2009 و2012 تدفق األسلحة إلى دارفور ما بين عامي 

املقدمة
ت�سع �سنوات على التمرد والت�سليح بالوكالة وتغري 
التحالفات بني حكومة ال�سودان (GoS) وال�سكان 

العرب وغري العرب يف املنطقة، يبدو �سراع دارفور 
اأقرب قليال اإلى احلل مما كان عليه يف عام 2003 1. 

فجهود الو�ساطة املتعاقبة ـ يف اأبوجا )2006( 
وطرابل�س )2007( والدوحة )2012-2009( 

اإلى جانب العديد من املبادرات الأخرى، مل تراأب 
ال�سدع بني اخلرطوم والعدد الكبري جلماعات 

املعار�سة امل�سلحة يف دارفور. ويف الواقع، ورغم اأن 
بع�س اأجزاء دارفور اأ�سبحت اأكرث هدوء و�سالما، 
فقد �سهدت ال�سهور الثمانية ع�سر الأخرية تطورا 
يف ال�سراع ككل. وخالل هذه الفرتة، عاد القتال 

الربي والق�سف اجلوي للظهور على م�سرح 
الأحداث يف خمتلف اأنحاء �سرق دارفور وات�سعت 

رقعة الهجمات اجلوية املتفرقة والقتال الذي �سم 
وحدات اجلي�س ال�سوداين النظامي وامليلي�سيات 

القبلية من جنوب دارفور لت�سل اإلى غرب و�سمال 
بحر الغزال على احلدود مع جنوب ال�سودان. ويف 
الوقت ذاته، دخلت جماعات غري عربية هامة يف 

ال�سراع كجزء من قوات الدفاع ال�سعبي (PDF) يف 
حني اأقامت جماعات املتمردين يف دارفور ات�سالت 
مع ال�سراعات الداخلية ال�سودانية يف اأماكن اأخرى 

وحتديدا يف جنوب كردفان وغريه من الأماكن 
على طول املناطق احلدودية ال�سرقية بني ال�سودان 

وجنوب ال�سودان. 
ومن العوامل املمّكنة الهامة ل�ستمرار ال�سراع 

التدفق الوا�سح والثابت للموارد الع�سكرية 
وخ�سو�سا الأ�سلحة ال�سغرية والأ�سلحة اخلفيفة 

والذخرية اإلى دارفور رغم العقوبات الدولية 
امل�سممة حلظر هذه الإمدادات. ومن الوا�سح اأن 

احلظر الأممي على ال�سالح املفرو�س على دارفور مل 
يكن له التاأثري املطلوب على اأر�س الواقع. 

وي�ستند هذا التقرير اإلى العمل امليداين الذي مت 
اإجراوؤه يف الفرتة ما بني عامي 2011 و2012 يف 

دافور وجنوب ال�سودان وجنوب كردفان واإلى تقارير 

جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة حول ال�سودان 
واأع�سائها ال�سابقني واملقدمة اإلى جلنة ال�سودان 

يف جمل�س الأمن. ُيراجع التقرير اإمدادات ال�سالح 
وا�ستخدامه يف دارفور منذ عام 2009، عندما 

راجع م�سروع الأ�سلحة ال�سغرية لآخر مرة خمزون 
الأ�سلحة وتدفقاتها2. وقد وجد هذا التقرير ما يلي:

بقيت الأنواع الرئي�سية لالأ�سلحة والذخرية  �
امل�ستخدمة من قبل جميع جبهات ال�سراع هي 
نف�سها منذ عام 2009، مع ظهور ن�سخ م�سنعة 

حديثا من نف�س اأنواع الأ�سلحة ال�سغرية 
والأ�سلحة اخلفيفة والذخرية خالل عام 2012. 

ويوؤكد هذا الأمر وجهة النظر القائلة باأن 
الأ�سلحة التي تورد اأ�سا�سا اإلى القوات امل�سلحة 

ال�سودانية (SAF)، ب�سورة تخالف احلظر 
املفرو�س، ل تزال هي امل�سدر الرئي�سي لإمداد 

كافة جبهات ال�سراع. 
�  (SAF) ت�ستمر القوات امل�سلحة ال�سودانية

وامليلي�سيات املتحالفة معها يف �سراء اأ�سلحة 
�سغرية وذخرية اأ�سلحة خفيفة �سينية حديثة 

ال�سنع بعد اأقل من اثني ع�سر �سهرا من تاريخ 
ت�سنيعها. 

بالرغم من الأدلة الدامغة منذ عام 2008 على  �
اأن الأ�سلحة ال�سينية ُتّنقل بطريقة غري �سرعية 

اإلى دارفور ب�سورة خمالفة للحظر الأممي، يبدو 
اأن نف�س املورد قد اأبرم عقودا جديدة لتوريد 

ال�سالح اإلى ال�سودان يف عامي 2008 و2010.  
تكررت اأمناط م�صابهة لتدفق الأ�صلحة ال�صغرية  �

وذخرية الأ�سلحة اخلفيفة اإلى دارفور، منذ 
اأوا�سط عام 2011، مع القوات امل�سلحة 

ال�سودانية (SAF) يف النيل الأزرق وجنوب 
كردفان )ال�سودان( واجلماعات امل�سلحة غري 

التابعة للدولة يف ولية اأعايل النيل الكربى 
)جنوب ال�سودان( مما اأجج ال�سراعات يف تلك 

املناطق.  
ت�سري اأ�ساليب حتديد الأ�سلحة التجريبية اإلى  �

اأن اأ�سول �سالح اجلو ال�سوداين املتمركزة يف 

دارفور ميكن اأن تكون م�سوؤولة ب�سكل مبا�سر عن 
الهجمات يف جنوب ال�سودان يف عامي 2011 
و2012، مما يدعم الأدلة الأخرى باأن جهود 

القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) ل�ستهداف 
متمردي دارفور قد و�سلت اإلى وليتي �سمال 

وغرب بحر الغزال منذ عام 2010.  
هناك القليل من الأدلة الدامغة على عمليات  �

تدفق اأ�سلحة هامة من الرت�سانة التي كانت 
موجودة يف عهد القذايف اإلى دارفور يف اأعقاب 

ال�سراع الليبي يف عام 2011، رغم ح�سول 
حركة العدل وامل�ساواة (JEM) وجي�س حترير 
ال�سودان – ميني ميناوي (SLA- MM) على 

مواد من ليبيا خالل عام 2011.

ودور  دارفور  يف  ال�صراع  تطور 
�صلحة لأ ا

ال�صراع اآليات 
منذ اأواخر عام 2010، تطورت اآليات ال�سراع 

الداخلية واخلارجية يف دارفور، مبا يف ذلك حدودها 
اجلغرافية وم�ستويات العنف فيها والعالقة بني 

متمردي دارفور وال�سراعات الداخلية ال�سودانية 
الأخرى، ب�سكل كبري.

الآليات الداخلية يف دي�سمرب/ كانون الأول 2010، 
دخل ال�سراع يف دارفور مرحلة جديدة برزت نتيجة 
لعودة اجلماعة الوحيدة التي وقعت اتفاقية ال�سالم 

يف دارفور يف عام 2006 اإلى املعار�سة امل�سلحة 
 (SLA- وهي جي�س حترير ال�سودان – ميني ميناوي

(MM. وان�سم ميناوي جمددا اإلى التمرد يف اأعقاب 
عدم جتديد من�سبه كم�ساعد خا�س للرئي�س الب�سري، 

وهو من�سب مل مينحه اإل القليل من ال�سالحية اأو 
ال�سلطة، وبعد اإ�سرار احلكومة على دمج قواته يف 

القوات امل�سلحة ال�سودانية3. ويف اأعقاب زيارة الوايل 
عثمان حممد يو�سف كرب اإلى حملية دار ال�سالم 

و�سنقل طوباي يف �سرق دارفور لفر�س اندماج جي�س 
 ،(SLA- MM) حترير ال�سودان – ميني ميناوي
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هاجم اأفراد جي�س حترير ال�سودان – ميني ميناوي 
(SLA- MM) موكب الوايل بالقرب من �سنقل 

طوباي ثم دخلوا اإلى البلدة ونهبوها. وكرد فعل 
انتقامي، �سّنت احلكومة ال�سودانية ووايل �سمال 

دارفور هجمة �سر�سة على جي�س حترير ال�سودان – 
ميني ميناوي (SLA- MM) وجي�س حترير ال�سودان 
(SLA- Justice) املوايل له املتمركزين  – العدالة 

يف املنطقة. وتطورت مكافحة التمرد �سريعا اإلى 

هجمات عرقية ت�ستهدف الزغاوة الذين ُينظر 
اإليهم على اأنهم موالون للتمرد )يتاألف جي�س حترير 

ال�سودان – ميني ميناوي (SLA- MM) ب�سكل 
رئي�سي من جماعة الزغاوة( مع ت�سليح احلكومة 

للميلي�سيات اجلديدة من غري الزغاوة �سد الزغاوة. 
ومن مار�س/ اآذار وحتى يونيو/ حزيران من عام 

2011، فاإن هذا العنف العرقي الذي رافقه ق�سف 
 (SAF) جوي ع�سوائي للقوات امل�سلحة ال�سودانية

عّجل يف رحيل 70.000 مدين من �سرق دارفور – 
اأكرب عملية نزوح منذ موجة العنف الأكرث ق�سوة يف 

الفرتة ما بني عامي 2003 و2005 4. وباملقابل، اأدى 
العنف �سد الزغاوة اإلى اأعمال انتقامية من طرف 
 (PDF) الزغاوة �سد وحدات قوات الدفاع ال�سعبي

اجلديدة بالإ�سافة اإلى املدنيني.
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خارطة الهجمات اجلوية في دارفور، السودان. سبتمبر/ أيلول ٢٠١٠ – مايو/ أيار ٢٠١٢
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سبتمبر/ ايلول – ديسمبر/ كانون األول 2010

يناير/ كانون الثاني – ديسمبر/ كانون األول 2011

يناير/ كانون الثاني – مايو/ أيار 2012

تستند  هذه اخلريطة التي أعدها مشروع مسح األسلحة الصغيرة على مجموعة بيانات حول حوادث الهجمات اجلوية من سبتمبر/ ايلول ٢٠١٠ ـ وهي بداية الهجمات املتجددة للقوات 
املسلحة السودانية (SAF) في شرق دارفور ـ وحتى مايو/ أيار ٢٠١٢. ومت جتميع مجموعة البيانات هذه من حوادث أبلغت عنها األمم املتحدة ومصادر غير حكومية ومصادر خاصة، وهي 

مدعومة إما مبصادر موثوقة أو أدلة ملموسة. وهي ال تشمل الهجمات اجلوية في غرب بحر الغزال (جنوب السودان) بالقرب من احلدود مع جنوب دارفور التي تعتبر بصورة مثيرة للجدل  
جزء من صراع دارفور لكنها ال تقع ضمن حدود والية دارفور.
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ولعبت الهجمات احلكومة دورا جزئيا يف التقارب 
احلا�سل بني جي�س حترير ال�سودان – ميني 

ميناوي (SLA- MM) الذي اأُق�سي لفرتة طويلة 
وجي�س حترير ال�سودان - عبد الواحد حممد 

النور (SLA - AW) الذي يهيمن عليه الفور اإلى 
جانب حركة العدل وامل�ساواة (JEM). ويف نهاية 

املطاف، مهد هذا الأمر الطريق اأمام توحيد هذه 
اجلماعات املتمردة مع احلركة ال�سعبية لتحرير 

ال�سودان – �سمال (SPLM - N) حتت راية اجلبهة 
الثورية ال�سودانية (SRF) يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين 
2011. وللجبهة الثورية ال�سودانية (SRF) طموحات 

 (NCP) داخلية بالإطاحة بحزب املوؤمتر احلاكم
وهي ترف�س عملية ال�سالم يف الدوحة، رغم دعوات 

 (SRF) جماعات دارفور يف اجلبهة الثورية ال�سودانية
اإلى عدم مهاجمة املوقعني على وثيقة الدوحة لل�سالم 

يف دارفور.

الآليات اخلارجية منذ مراحله الأولية، ارتبط 
ال�سراع يف دارفور مبنطقة اأو�سع – تت�سمن التاأثري 

ال�سيا�سي والدعم الع�سكري لقوى احلرب بالوكالة 
من الدول الثالث املجاورة لدارفور )ت�ساد وليبيا 

وجنوب ال�سودان(. وقد تغري هذا ال�سياق الإقليمي 
ب�سكل جذري بني عامي 2010 و2012 من خالل 

تاأثري الثورة اأو التقارب ال�سيا�سي يف كل دولة جماورة 
على خطوط المدادات القائمة للجماعات املتمردة 
يف دارفور. ومل تعد دارفور م�سرحا للحرب بالوكالة 

بني ت�ساد وال�سودان،5 غري اأن ال�سراع والالعبني، 
منذ عام 2010، قد جتاوزوا حدود دارفور ب�سورة 

غري م�سبوقة. واأهمها:
منذ اأوا�سط عام 2011، تزايدت م�ساركة حركة  §

العدل وامل�ساواة (JEM) يف القتال خارج حدود 
دارفور يف جنوب كردفان ويف مناطق النزاع 

يف ولية الوحدة املجاورة يف جنوب ال�سودان6. 
 (JEM) وتزايد ن�ساطات حلركة العدل وامل�ساواة

خارج دارفور وت�سكيل حتالف اجلبهة الثورية 
ال�سودانية (SRF) منربا م�سرتكا للمتمردين يف 

دارفور ومناطق النزاع الأخرى يف ال�سودان.  
§  (SAF) اأدى ان�سغال القوات امل�سلحة ال�سودانية

وجي�س حترير ال�سودان (SPLA) يف مناطق 
النزاع على املناطق احلدودية بني جنوب دارفور 

وجنوب ال�سودان اإلى �سدامات برية و�سربات 
جوية غري مبلغ عنها اإلى حد كبري يف الأجزاء 

ال�سمالية من غرب بحر الغزال منذ اأواخر 
عام 2010. وتتم مناق�سة هذا الأمر مبزيد من 

التف�سيل اأدناه.

لقد نقلت ال�سراعات الداخلية واخلارجية جغرافية 
ال�سراع من الغرب اإلى ال�سرق. فقد اأ�سبحت اأجزاء 

من غرب دارفور تنعم بالهدوء وال�سالم الن�سبي، 
رغم اأنها كانت �سابقا بوؤرة القتال بالقرب من 

احلدود الت�سادية وعربها خالل ما بني عامي 2006 
و2009. وباملقابل، �سهد �سرق دارفور اأعنف موجات 

العنف العرقي والنزوح منذ مراحل ال�سراع الأولى7. 
وبالرغم من هذه الآليات اجلديدة، فاإن الأ�ساليب 

الرئي�سية لل�سراع ل تزال هي نف�سها: الق�سف 
اجلوي من ارتفاعات عالية والهجمات اجلوية 

التي ت�ستهدف اأهدافا اأر�سية. وقد �سملت اأهدافها 
اجليوب ال�سغرية والعنيدة ملا تبقى من املناطق 

التي ي�سيطر عليها املتمردون، وخ�سو�سا املناطق 
التي ل تزال ت�سيطر عليها عنا�سر جي�س حترير 

 (SLA - AW) ال�سودان - عبد الواحد حممد النور
يف جبل مرة يف غرب دارفور وحول جبل ميدوب يف 

�سمال دارفور، واجلماعات املتنقلة للمتمردين يف 
الأجزاء املختلفة من جنوب و�سرق و�سمال دارفور 
اإلى جانب امل�ستوطنات التي ُيعتقد اأنها ت�ساندهم. 

وتبني اخلارطة احلالت املوثقة واملبلغ عنها للق�سف 
اجلوي والهجمات اجلوية منذ �سبتمرب/ اأيلول 2010 

وحتى مايو/ اأيار 2012.

م�صادر ال�صالح الرئي�صية 
بني عامي 2005 و2011، انتقلت الأ�سلحة اإلى دارفور 
من املنطقة الأو�سع عن طريق ثالثة م�سادر رئي�سية 

معروفة8. )اأ( الأ�سلحة القادمة من خمازن احلكومة 
الليبية، وحتديدا التي يتم توريدها اإلى حركة العدل 

وامل�ساواة (JEM) وجي�س حترير ال�سودان – ميني 

ميناوي (SLA- MM)، عن طريق م�سوؤويل الأمن 
الليبيني ح�سبما تفيد التقارير؛ و)ب( الأ�سلحة 

القادمة من خمازن القوات امل�سلحة ال�سودانية، 
والتي يتم توفريها اإما ر�سميا اأو من خالل تواطوؤ 

م�سوؤويل اجلي�س الت�سادي مع حركة العدل وامل�ساواة 
(JEM) وجماعات املتمردين الأخرى التي تتنقل بني 

�سرق ت�ساد وغرب دارفور؛ و)ج( �سل�سلة التزويد 
املحلية للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SFA)، والتي 

توفر الأ�سلحة للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف 
دارفور والتي ت�سل اأي�سا اإلى اجلماعات امل�سلحة 
غري التابعة للدولة يف جميع اجلبهات من خالل 

التوريد املبا�سر وال�سرقة وغنائم املعارك. ومل يتم 
التحقق من املزاعم ب�ساأن تزويد اأرترييا حلركة 

العدل وامل�ساواة (JEM) بالأ�سلحة،9 رغم احتفاظ 
املجموعة بقاعدة خلفية �سغرية يف غربي اأرترييا 

لعدة �سنوات. وقل�س التغيري ال�سيا�سي يف ت�ساد 
وليبيا خالل عامي 2010 و2011 ب�سكل كبري من 
امل�سدرين الأولني غري اأن �سل�سلة التزويد املحلية 
التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) ت�ستمر 

يف جلب الأ�سلحة والذخرية اإلى دارفور رغم نظام 
العقوبات على دارفور والذي بداأ يف عام 2004 وتو�سع 

يف اأعوام 2005 و2006 و2010 )انظر الإطار 1(.

ت�شاد. يبدو اأن تدفق الأ�سلحة من خمازن ال�سالح 
التابعة للحكومة الت�سادية قد جف ب�سكل كبري بعد 

الإطار 1: نظام عقوبات الأمم املتحدة

يف يوليو/ متوز 2004، وا�ستجابة للنداء الدويل ب�سبب الو�سع الإن�ساين لل�سراع يف دارفور، تبنى جمل�س الأمن القرار رقم 1556. 
وطالب القرار حكومة ال�سودان (GoS)"بالوفاء بالتزاماتها بنزع �سالح ميلي�سيات اجلنجويد" وفر�س حظرا على امدادات 

ال�سالح واملواد ذات ال�سلة "اإلى اجلهات غري احلكومية والأفراد، مبا يف ذلك اجلنجويد" العاملني يف �سمال وجنوب وغرب 
 ،(GoS) دارفور"10. وبالإ�سارة اإلى اجلنجويد، فقد كان جمل�س الأمن يهدف اإلى �سمول اجلماعات التي تدعمها حكومة ال�سودان

غري اأن العبارة املبهمة �سمحت حلكومة ال�سودان (GoS) بالقول اأن احلظر مل ي�سمل امليلي�سيات التي تدعمها احلكومة. 
ويف ظل غياب حت�سينات اأمنية ملمو�سة يف دارفور، اأعاد جمل�س الأمن �سياغة العقوبات يف مار�س/ اآذار 2005 من خالل تبني 

القرار رقم 1591، والذي و�سع نطاق احلظر على الأ�سلحة ومنع امل�ساعدة الع�سكرية لكافة اأطراف اتفاقية جنامينا لوقف 
اطالق النار11- لي�سمل بالتايل قوات الأمن الوطنية ال�سودانية – واأي مقاتلني اآخرين نا�سطني يف وليات دارفور الثالث. 
واأن�ساأ هذا القرار اأي�سا  جلنة عقوبات تهدف اإلى مراقبة تطبيق نظام العقوبات وحتديد الأطراف امل�ستهدفة بالعقوبات 

ودرا�سة طلبات حكومة ال�سودان (GoS) بنقل املعدات الع�سكرية والمدادات اإلى دارفور12 وتعيني جلنة خرباء مل�ساعدة اللجنة 
يف عملها. واأقام القرار 1591 اأي�سا حظرا على الطلعات الع�سكرية الهجومية يف وليات دارفور وعليها13.

وعلى نحو مواز، قام جمل�س الحتاد الأوروبي (EU) بدمج عقوبات الأمم املتحدة – وحتديدا اعفاءاته حول امل�ساعدة 
والإمدادات املقدمة لتطبيق اتفاق ال�سالم ال�سامل (CPA) لعام 2005- يف نظامه القائم لالإجراءات التقييدية الذي مت فر�سه 

لأول مرة يف عام 1994 14. غري اأن حظر الحتاد الأوروبي يغطي كامل منطقة ال�سودان ولي�س وليات دارفور وح�سب15. 
ويف اأبريل/ ني�سان 2006، و�سع جمل�س الأمن ب�سكل طفيف نطاق نظام العقوبات ويف الوقت نف�سه تبنى عقوبات ت�ستهدف 

اأفراد16. وبعد عمل هذا القائمة الأولية للعقوبات  اأربعة  ال�سودان-  خارج  املوجودة  ال�سخ�سية  الأ�سول  وجتميد  ال�سفر  – منع 
الفردية، ظل هيكل النظام دون تغيري حتى اأكتوبر/ ت�سرين الأول 2010. وردا على الدليل ال�سارخ باأن الأ�سلحة املوردة 

ب�سكل قانوين اإلى اخلرطوم ُتنقل اإلى دارفور حتت احل�سانة، اأدخل القرار 1945 متطلبا يقت�سي من الدول البحث عن توثيق 
للم�ستخدم النهائي لكافة الأ�سلحة امل�ستوردة اإلى ال�سودان باأكمله؛ ومت ت�سميم هذا الإجراء ملنع ن�سرها ب�سورة خمالفة 
للقرارين 1556 و1591 17. ومت تبني هذا القرار بالإجماع مع امتناع ع�سو واحد )ال�سني( يف 14 اأكتوبر/ ت�سرين الأول 

 .2010

.(2012, p. 41) امل�صدر: ماأخوذ عن توبيانا وغراميزي
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التقارب بني حكومة ال�سودان (GoS) وت�ساد يف عام 
2010 18، ومع ن�سر قوات �سودانية ـ ت�سادية م�سرتكة 

على طول احلدود بني غرب دارفور وال�سمال ال�سرقي 
لت�ساد. ورغم عدم مراقبة هذه احلدود ب�سور فاعلة 
وموؤثرة، حيث عربت مركبات حركة العدل وامل�ساواة 

(JEM) احلدود مرتني يف اأغ�سط�س/ اآب 2011 
لإخراج خليل اإبراهيم من ليبيا، يبدو اأن ال�سداء 

ال�سيا�سية للتقارب قد قل�ست من اجلهات الراعية 
جلماعات دارفور �سمن جهاز الأمن الت�سادي، يف 

الوقت الراهن على الأقل19. وقبل عام 2010، �سملت 
الأ�سلحة والذخرية القادمة من ت�ساد للجماعات 

امل�سلحة يف دارفور ذخرية من عيار 5.56 × 45 
ملم ا�سرائيلية و�سربية ال�سنع وردتها ال�سركات 

ال�سرائيلية اإلى القوات امل�سلحة الت�سادية اإلى جانب 
بنادق تافور واجلليل الهجومية ا�سرائيلية ال�سنع. 

ومل يتم توثيق هذه الأ�سلحة من قبل جلنة اخلرباء 
التابعة لالأمم املتحدة حول ال�سودان منذ عام 2010 20.

ليبيا. يبدو اأن الثورة الليبية، التي انطلقت يف 
فرباير/ �صباط 2011 وقادت اإلى اإ�صقاط نظام 

القذايف يف اأكتوبر/ ت�سرين الأول، اأدت اإلى اإنهاء 
تدفق الأ�سلحة املدعومة من احلكومة الليبية اإلى 

متمردي دارفور. ويف الوقت الذي �سهل يف الو�سع 
الأمني غري امل�ستقر وخمازن ال�سالح غري املحمية 
يف جنوب ليبيا نقل بع�س الأ�سلحة مع اأفراد حركة 
العدل وامل�ساواة (JEM) العائدين من ليبيا، فلي�س 

هناك دليل وا�سح على عمليات تدفق جديدة 
لالأ�سلحة من ليبيا اإلى دارفور اأو غريها من مناطق 
ال�سودان منذ مطلع عام 2011. ومل يتم الإبالغ عن 
وجود ذخرية البنادق غري الرتدادية البلجيكية من 

عيار 106 ملم والبنادق غري الرتدادية ال�سبانية 
من نوع M40A2 من عيار 106 ملم التي تعود 

اإلى خمازن ال�سالح الليبية التابعة للحكومة والتي 
ر�سدتها جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة حول 

ال�سودان �سابقا يف دارفور، منذ عام 2010 21.
ويتناق�س الغياب الوا�سح لتدفقات ال�سالح الليبي 

الهامة اإلى دارفور مع تدفقات ال�سالح من ليبيا اإلى 
�سمال وغرب اإفريقيا، مبا يف ذلك العرتا�سات 

املوثقة لقوافل الأ�سلحة و�سحنات املتفجرات 
الع�سكرية املهربة يف النيجر يف عام 2011 22، 

والدللت القوية على �سراء الأ�سلحة الليبية من 
قبل حركة التحرير الوطني اأزواد يف �سمال مايل يف 

الفرتة ما بني عامي 2011 و2012 23.

ويف الواقع، يبدو اأن تدفق الأ�سلحة بني ليبيا 
وال�سودان قد انعك�س خالل عام 2011؛ فمع تطور 

ال�سالت الع�سكرية بني اخلرطوم واملجل�س الوطني 
النتقايل (NTC) الليبي24، فاإن هناك تقارير غري 
موؤكدة ولكنها متوافقة عن وجود القوات امل�سلحة 

ال�سودانية (SAF) يف الكفرة التي تقع يف جنوب 
�سرقي ليبيا �سمال احلدود مع �سمال دارفور، والتي 

تدعي عدة جماعات متمردة يف دارفور اأن قوافل 

القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) عادت من هناك 
اإلى دنقال يف �سمال ال�سودان25. واأكد م�سوؤولو وزارة 

الدفاع يف املجل�س الوطني النتقايل (NTC) يف 
بنغازي للجنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة حول 

ليبيا اأن الكفرة تعترب حمطة جتمع لالإمدادات 
ال�سودانية من الأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة واملواد 

 (NTC) الأخرى لقوات املجل�س الوطني النتقايل
خالل عام 2011، مبا يف ذلك المدادات التي مت 
 Ilyushin نقلها على منت طائرتي �سحن من نوع

76 اجتهتا من ال�سودان اإلى الكفرة ومبا�سرة 
اإلى بنغازي26. وت�سدر اأقوى الإفادات حول تدفق 

الأ�سلحة الليبية اإلى دارفور عن اأفراد حركة العدل 
وامل�ساواة (JEM). وقال ثالثة م�سوؤولني رفعي 

امل�ستوى يف حركة العدل وامل�ساواة (JEM)، �سارك 
اأحدهم مبا�سرة يف اإخراج قائد حركة العدل 

وامل�ساواة (JEM) الراحل خليل اإبراهيم من ليبيا 
اإلى دارفور يف 28 اأغ�سط�س/ اآب 2011، وب�سكل 
 (JEM) منف�سل اأن قافلة حركة العدل وامل�ساواة

املكونة من حوايل 150 مركبة ح�سلت خالل هذه 
العملية، التي حدثت عرب املثلث احلدودي بني 

ال�سودان وليبيا وت�ساد، على بع�س املواد والغنائم 
ال�سانحة على طول طريقهم27. وتفيد التقارير باأن 
هذه الغنائم كان حمدودة نظرا اإلى حماولة جتنب 

القرتاب من املن�ساآت الع�سكرية الليبية خالل عملية 
اإخراج اإبراهيم. وتزعم م�سادر دبلوما�سية اأجنبية 

ومتمردون من دارفور اأي�سا ب�سورة غري موؤكدة 
 (SLA- اأن جي�س حترير ال�سودان – ميني ميناوي
(MM قد جلب مواد من املخازن الليبية يف اأوائل 
عام 2011؛ الأمر الذي ينفيه ممثلو جي�س حترير 

.(SLA- MM)28 ال�سودان – ميني ميناوي

جنوب ال�شودان. تزامن التقارب بني ال�سودان 
 (GoS) والت�ساد مع جتدد مزاعم حكومة ال�سودان

باأن اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان (SPLA) يقدم 
الدعم لقوات املتمردين يف دارفور، وحتديدا من 

خالل احلدود بني جنوب دارفور و�سمال وغرب بحر 
الغزال29. وتواجدت جمموعات �سغرية من متمردي 

دارفور بالفعل يف هذه املناطق من جنوب ال�سودان 
منذ عام 2010، مع �سالت غري ر�سمية مع قوات 

اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان (SPLA) هناك. 
غري اأن عالقة اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان 

(SPLA) معهم ظلت مبهمة ول يوجد دليل قوي بعد 
 (SPLA) على توفري اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان

لالأ�سلحة اأو املركبات اأو اأ�سكال الدعم الأخرى على 
نحو جوهري30. غري اأن التن�سيق الع�سكري بني قوات 

حركة العدل وامل�ساواة (JEM) واحلركة ال�سعبية 
لتحرير ال�سودان – �سمال (SPLM- N) واجلي�س 

ال�سعبي لتحرير ال�سودان (SPLA) برز يف عام 2011 
واأوائل عام 2012، م�ستندا اإلى عمليات التجنيد 
التي تقوم بها حركة العدل وامل�ساواة (JEM) يف 

جبال النوبة حتى قبل اندلع �سراع جنوب كردفان. 
وحارب عدد �سغري من مقاتلي قبيلة املي�سرييا يف 

حركة العدل وامل�ساواة (JEM) واحلركة ال�سعبية 
لتحرير ال�سودان – �سمال (SPLM- N) يف مرم 

وخر�سانة يف اجلنوب من جنوب كردفان منذ 
يوليو/ متوز 2011. وان�سمت اأعداد هائلة من قوات 

حركة العدل وامل�ساواة (JEM) اإليهم يف ال�سرق 
يف املناطق احلدودية بني جنوب كردفان وولية 

الوحدة اإلى جانب قوات احلركة ال�سعبية لتحرير 
ال�سودان – �سمال (SPLM- N) واجلي�س ال�سعبي 

لتحرير ال�سودان (SPLA) منذ بدايات عام 2012، 
مبا يف ذلك منطقة جاو املتنازع عليها يف فرباير/ 

�صباط 2012 ومنطقة هجليج خالل الحتالل املوؤقت 
للجي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان (SPLA) للمنطقة 
يف اأبريل/ ني�سان 312012. وقد اأتاح الوجود الكبري 

واملتعاظم حلركة العدل وامل�ساواة (JEM) يف جنوب 
كردفان وولية الوحدة الفر�سة اأمامها للح�سول 
 (SAF) على مركبات القوات امل�سلحة ال�سودانية

واأ�سلحتها32.

ونظرا للدعم املحدود، اإن وجد، من جنوب ال�سودان 
وانقطاع تدفق ال�سالح من ليبيا وت�ساد، فاإن اأهمية 
القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) كم�سدر للمواد 

بالن�سبة جلماعات املتمردين املق�سمة يف دارفور 
قد تزايدت فقط يف ال�سنوات الأخرية. واأكد اأفراد 
اجلماعات املتمردة من جميع اجلبهات اأن غنائم 

املعارك من اأ�سلحة القوات امل�سلحة ال�سودانية 
(SAF) اإلى جانب الأ�سلحة واملركبات التي وردتها 

حكومة ال�سودان (GoS) اإلى جي�س حترير ال�سودان 
(SLA- MM) قبل عودته اإلى  ميناوي  – ميني 

التمرد يف دي�سمرب/ كانون الأول 2010، هما الآن 
امل�سدر الرئي�سي33. ومن ال�سعب تاأكيد هذه املزاعم 
دون و�سول منتظم اإلى ما بحوزة اجلماعات املتمردة 

من الأ�سلحة، غري انه من امللحوظ اأن الأ�سلحة 
والذخرية القادمة من م�سادر ليبية اأو ت�سادية مل 

تعد بحوزة متمردي دارفور. 
ويف الوقت نف�سه، فاإن الذخرية التي مت حتديدها 

يف مواقع القتال بني القوات املوالية للحكومة وقوات 
املتمردين منذ عام 2010 تطابقت ب�سكل ح�سري 

تقريبا مع التي مت حتديدها بحوزة القوات امل�سلحة 
ال�سودانية 34(SAF). وباخت�سار، يبدو حاليا اأن 

جميع الأطراف يف دارفور تقاتل تقريبا بنف�س 
ذخرية الأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة حيث ُتعترب 

القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) امل�سدر الرئي�سي 
لتوريد هذه "امل�ستهلكات".

اأ�صلحة القوات امل�صلحة ال�صودانية 
(SAF): املخزون والمدادات وامل�صادر

منذ عام 2009، بدا اأن "طاقم" اأ�سلحة القوات 
امل�سلحة ال�سودانية قد ظل ثابتا اإلى حد كبري 

ومت�سفا "مبجموعة متكاملة من القواعد 
اللوج�ستية" مبا يف ذلك �ساحنات الدفع الرباعي 
 Dong Feng و�ساحنات الدفع الرباعي MAN
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ومركبات تويوتا لند كروزر واملجهزة عموما 
بر�سا�سات دو�سكا من عيار 12.7 ملم × 108 ملم 

ومدافع ور�سا�سات م�سادة للطائرات من عيار 14.5 
ملم و23 ملم وقاذفات �سواريخ من عيار 107 ملم 

وبنادق غري ارتدادية من نوع SPG-9 اأو B-10 من 
عيار 82 ملم35.

اأ�شلحة �شغرية وخفيفة �شوفيتية ال�شنع غالبا 
ت�سمل البنادق الهجومية من نوع AK من عيار 7.62 

النوع  من  املختلفة  الأ�سكال  وحتديدا  ملم،   39 ×
56 �سينية ال�سنع والر�سا�سات متعددة الأغرا�س 

من نوع SMG من عيار 7.62 × 54 ملم وقاذفات 
RPG 7و RPG 2 ومدافع الهاون من عيار 60 ملم اأو 

82 ملم اأو 120 ملم36.
والأ�سلحة ال�سغرية واخلفيفة الوحيدة التي ميكن 
حتديد اأنه مت ت�سنيعها موؤخرا يف خمزن القوات 

امل�سلحة ال�سودانية (SAF) هي قاذفة القنابل 
ال�سينية من نوع QLZ87 من عيار 35 ملم، وهي 

�سالح حديث ن�سبيا عر�سته �سركات الأ�سلحة 
ال�سينية لأول مرة يف عام 2003 37 ومت حتديده 

وجوده مع اجلماعات امل�سلحة املوالية للخرطوم منذ 
عام 2006 38 والتي تعرفت جلنة اخلرباء التابعة 

لالأمم املتحدة على ذخريتها يف قرية تكماري �سمال 
دارفور يف مايو/ اأيار 2011 وكانت عالمة تاريخ 

الت�سنيع ت�سري اإلى عام 2007 39.
وتعك�س هذه املجموعة من املعدات متدنية التنقية 

ن�سبيا نوعية القتال املتنقل القائم على املركبات 
ويف جمموعات �سغرية الدائر بني القوات امل�سلحة 

ال�سودانية (SAF) واجلماعات املتمردة للعمل 
يف م�ساحات �سحراء دارفور الكبرية وهو �سكل 
مميز من احلرب الدارفورية – الت�سادية التي 

تكرر اأ�ساليب حرب �سيارات التويوتا يف ال�سراع 
الليبي – الت�سادي خالل الثمانينات40. وي�ساعد هذا 
التكافوؤ يف املعدات والأ�ساليب على كال جانبي �سراع 

دارفور )با�ستثناء املركبات املدرعة والطائرات 
التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF)، كما هو 
وارد اأدناه( يف تو�سيح ال�سبب يف �سهولة احل�سول 
على معدات القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) من 

قبل اجلماعات املتمردة، والتي يعك�س خمزونها 
ب�سكل متزايد املعدات التي بحوزة القوات امل�سلحة 

 .(SAF) ال�سودانية
وتو�سح هذه احلالة ب�سكل جزئي املاأزق الع�سكري يف 

ال�سراع. ففي اأعقاب مكا�سب احلكومة من ناحية 
املناطق، وخ�سو�سا يف �سمال وغرب دارفور، ظلت 
القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) غري قادرة على 

وقف قوات املتمردين ذات القدرات العالية على 
التنقل التي تتحرك �سمن املثلثات البعيدة لكردفان 

وجنوب ال�سودان وجنوب دارفور من جهة وجنوب 
ليبيا و�سرق ت�ساد و�سمال دارفور من جهة اأخرى 

اأو طردهم متاما من معاقلهم الإقليمية ال�سغرية 
املتبقية وحتديدا يف املناطق التي ي�سيطر عليها جي�س 

 (SLA - حترير ال�سودان - عبد الواحد حممد النور
(AW يف جبل مرة يف و�سط دارفور وجبل ميدوب يف 

�سمال دارفور41.
وت�ستمر القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف توفري 

دعم جوي هجومي لعملياتها الربية ولعمليات 
امليلي�سيات املوالية لها. وتقوم ثالث طائرات غري 

معقدة ن�سبيا بتوفري الدعم اجلوي وهي تعمل 
من مطارات دارفور الرئي�سية الثالث يف الفا�سر 
واجلنينة ونيال وقد مت توريدها جميعها يف عام 

:42 2009
املروحيات الهجومية من نوع MI- 24. توحي  �

الأدلة امل�سورة من رو�سيا وامل�ساهدات الواردة 
من مواقع يف اخلرطوم ودارفور اأن اإر�سالية 

جديدة من طائرات MI-24 قد مت نقلها من 
رو�سيا اإلى ال�سودان خالل عام 2011 43. ويوحي 

ت�سل�سل اأرقام الذيل )الذي يو�سع قبل الت�سدير( 
لطائرات MI-24 التي لوحظت يف دارفور اأن 

بع�س الطائرات التي و�سلت حديثا قد مت نقلها 
اإلى دارفور خالل عام 2012 44.

طائرات النقل من نوع اأنتونوف 26 واأنتونوف  �
32. وت�ستخدم هذه الطائرات يف الغارات اجلوية 

املرتفعة جدا وغري الدقيقة لإلقاء قنابل غري 
موجهة يتم القائها من على من�سة التحميل يف 

الطائرات45. وا�ستمر توريد طائرات اأنتونوف 26 
اإلى القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) منذ عام 

2009. وح�سبما ورد يف تقرير �سادر عن اأع�ساء 
�سابقني يف جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة، 

فقد مت ت�سليم طائرتي اأنتونوف 26 اإ�سافيتني، 
 (SAF) ت�سغلهما حاليا القوات امل�سلحة ال�سودانية

)واحدة يف دارفور(، من اوكرانيا اإلى ال�سودان 
يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2009 وفرباير/ 

�صباط 2010، ت�سغلهما �سركة طريان مرييديان 
الوكرانية ومتلكهما �سركة ا�سرتيا�س كومري�سال 

ا�س ايه امل�سجلة يف اليونان46.
الطائرات املقاتلة للهجمات الربية. يف يناير/  �

كانون الثاين 2007، اأدخلت القوات امل�سلحة 
ال�سودانية (SAF) طائرة الهجوم الربي �سينية 

ال�سنع من نوع FATAN- A5 اإلى دارفور47. ومنذ 
عام 2010، مت ا�ستبدال هذه الطائرات بطائرات 
الهجوم الربي من نوع �سوخوي- 25 والتي وّردتها 

حكومة رو�سيا البي�ساء اإلى ال�سودان بني عامي 
2008 و2010 48. وبالرغم من قدرتها على حمل 

الأ�سلحة املوجهة، فاإن طائرات �سوخوي- 25 
التابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) جمهزة 

ب�سكل رئي�سي ب�سواريخ جو – اأر�س الأ�سا�سية 
غري املوجهة. ويف عام 2011، ر�سدت اللجنة 

التابعة لالأمم املتحدة جتهيز هذه الطائرات 
باأ�سلحة "وا�سعة النطاق" مثل اأنواع خمتلفة 

من ال�سواريخ الفراغية امل�سممة لإنتاج موجة 
�سغط هائلة تدمر الأفراد واملركبات والقذائف 

امل�سمارية امل�سممة للقتل والإ�سابة على نطاق 
وا�سع من خالل النت�سار على �سكل �سحابة كبرية 

من الأ�سهم املعدنية49.

ودون الأ�سلحة اأو الأ�ساليب املوجهة، فاإن ا�ستخدام 
هذه الطائرات – وحتديدا طائرات اأنتونوف لإلقاء 

القنابل من ارتفاعات �ساهقة، مييل اإلى التحر�س 
بقوات اجلماعات املتمردة والت�سبب بنزوح املدنيني 

اأكرث من ا�ستهدافه الق�ساء على ن�ساطات املتمردين 
ب�سورة حا�سمة50. وهذا على الأرجح خيار تكتيكي؛ 
 (SAF) فاملخزون اجلوي للقوات امل�سلحة ال�سودانية
ل يحتوي على طائرات معقدة قادرة على الهجمات 

 MIG – 29 الربية املوجهة مبا يف ذلك طائرات
املقاتلة الت�سع التي مت �سراوؤها من رو�سيا يف عام 
2004، غري اأنه ل يتم ا�ستخدامها اأو اإبقاوؤها يف 

دارفور ب�سكل ثابت ومت توثيق �سورها لأول مرة يف 
دارفور يف مطار نيال يف دي�سمرب/ كانون الأول 2011 

)طائرة MIG-29 برقم ذيل 612(51. 
والى جانب اإمدادات من�سات الأ�سلحة الرئي�سية 

من الطائرات الع�سكرية، فقد ح�سلت القوات 
امل�سلحة ال�سودانية (SAF) منذ عام 2008 اأي�سا 

على امدادات م�ستمرة من "امل�ستهلكات" مثل العتاد 
والذخرية من خارج دارفور. والدليل املثري للده�سة 

بالن�سبة لهذه المدادات هو التواجد الدائم لذخرية 
اأ�سلحة �سغرية وخفيفة يف دارفور مت ت�سنيعها منذ 

فر�س احلظر يف عام 2005. وقد لحظت جلنة 
اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة منذ عام 2009 

تزايدا يف الذخرية احلديثة يف اأيدي اجلماعات 
التابعة للدولة وغري التابعة للدولة يف دارفور وقد مت 
ت�سنيعها قبل اأقل من 12 �سهرا من تاريخ اكت�سافها 

يف امليدان )اجلدول 1(. وعادت اأنواع ذخرية 
م�سابهة حتمل رموز ت�سنيع م�سابهة، وجميعها 

من�سجمة مع ال�سناعات ال�سينية، للظهور جمددا 
مع تواريخ ت�سنيع حديثة توحي با�ستمرارية موارد 

المدادات منذ عام 2009.

التدفقات الدولية واملحلية
من ال�سعب دائما التحقق من الطرق التي تتخذها 

الأ�سلحة ال�سغرية وذخرية الأ�سلحة اخلفيفة اأجنبية 
ال�سنع اإلى دارفور، غري اأن طرق التحديد والتتبع 

التي طورها وا�ستخدمها م�سروع الأ�سلحة ال�سغرية 
واللجان املختلفة التابعة لالأمم املتحدة وغريهم، 

ت�ساعد يف تو�سيح ال�سورةi. وت�سمل هذه الأ�ساليب 
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الفح�س الدقيق لالأ�سلحة والذخرية امل�سرتجعة من 
املعارك اأو التي يتم عر�سها بعد ال�ستيالء عليها 
ومطابقة نوع وحزمة واإر�سالية والرقم الت�سل�سلي 
لالأ�سلحة والذخرية من اجلهات واملواقع املختلفة 

وتتبع الطلبات اإلى الدول امل�سدرة لت�سليط ال�سوء 
على �سل�سلة تناقل �سحنات اأ�سلحة حمددة.

وتوحي اأدلة التغليف اأن الأ�سلحة والذخرية �سينية 
املن�ساأ ُت�سّدر على الأقل اإلى �سركتني مملوكتني 

للدولة يف اخلرطوم وحولها – مركز ال�سودان الفني 
(STC) يف ال�سقرة وجممع الريموك ال�سناعي 

(YIC)- وٌتنقل منها لحقا اإلى دارفور جوا اأو برا. 

ومن غري الوا�سح ما اإذا مركز ال�سودان الفني 
(STC) وجممع الريموك ال�سناعي (YIC) يعمالن 

فقط كم�ستقبلني لهذه الأ�سلحة �سينية املن�ساأ اأو ما 
اإذا كانوا يقومون باإعادة تغليفها اأو حتى جتميعها 

باأنف�سهم. وجميع اأرقام العقود على اأغلفة الأ�سلحة 
 (STC) ال�سينية التي تعود اإلى مركز ال�سودان الفني

وجممع الريموك ال�سناعي (YIC) والتي مت العثور 
عليها يف دارفور وجنوب كردفان لها نف�س ال�سيغة 

وحتتوي على الأحرف الأولى لل�سركات ال�سودانية 

 (SU/SD) املعنية والدولة املتعاقدة ل�سالح ال�سودان
مما يوحي باإبرام عقود توريد اأجنبية متعاقبة من 
نف�س املورد الأجنبي مع هذه ال�سركات ال�سودانية53 

)انظر ال�سكل 1(. فعلى �سبيل املثال،
مت توثيق �سناديق خ�سبية لذخرية من عيار  �

7.62 × 39 ملم حتمل عالمة مركز ال�سودان 
الفني (STC) مع تاريخ العقد يف عام 2006 بعد 

القتال مع جماعة املعار�سة الت�سادية املدعومة 
من القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) بالقرب 
من اأبي�س يف �سرقي ت�ساد يف نوفمرب/ ت�سرين 

الثاين 2007 54. ومت لحقا العثور على �سناديق 
خ�سبية مطابقة يف الهيل حتمل تواريخ عقود يف 
عامي 2008 و2010 وحتتوي على �سناديق من 

الذخرية ال�سينية احلارقة اخلارقة للدروع من 
عيار 12.7 × 108 ملم يف �سمال دارفور يف 

مايو/ اأيار 2011 و�سمن خمزون القوات امل�سلحة 
ال�سودانية (SAF) الذي مت ال�ستيالء عليه يف 

احلمرا، جنوب كردفان يف يوليو/ متوز 2011 55.
مت ت�سوير �سناديق خ�سبية حتمل عالمات  �

م�سابهة با�سم "جممع الريموك ال�سناعي" 

بتاريخ عقد يف عام 2006 لدى ميلي�سيات 
"حميتي"  "عربية" يقودها حممد حمدان دوغلو 

يف دارفور يف عام 2008. وقد احتوت على 
ذخرية اأ�سلحة �سغرية �سينية ال�سنع56. ومت 

العثور على �سناديق خ�سبية م�سابهة من حينها 
يف خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف 
احلمرا يف جنوب كردفان وحتمل تاريخ عقود يف 

عام 2008 وحتتوي على قاذفات قنابل �سينية 
ال�سنع من نوع QLZ 87 من عيار 35 ملم.

وي�سر موردو ال�سالح الدوليون لل�سودان – مبن 
فيهم ال�سني – اأنهم لي�سوا �سركاء يف انتهاك 

احلظر على دارفور حيث اأن ال�سادرات اإلى ال�سودان 
وامل�سرح بها من بالدهم يتم ت�سليمها ب�سكل قانوين 
اإلى اخلرطوم اإلى جانب ت�سريح امل�ستخدم النهائي 

الذي يق�سي بعدم نقلها اإلى دارفور57. غري اأن 
املعلومات العلنية وال�سريحة منذ عام 2008 ت�سري 

اإلى اأن الأ�سلحة من ال�سني وغريها من املوردين 
الدوليني ل تزال ُتنقل ب�سكل غري قانوين اإلى دارفور. 

وبغ�س النظر عن املخالفات امل�ستمرة لتعهدات 
امل�ستخدمني النهائيني واحلظر الأممي، يبدو اأن 

اجلدول 1 الذخرية امل�صنعة حديثًا والتي حددتها جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة حول ال�صودان

�شنة العثور عليها يف دارفور�شنة ال�شنع
2008200920102011

12.7×108 ملم �سيني12.7×108 ملم �سيني2000

7.62×39 ملم مل يتم الإبالغ عن R ×7.62 54 �سيني2001
من�ساأها 

7.62×54 ملم �سيني

7.62×39 ملم �سوداين2003

7.62×39 ملم �سوداين2004

5.56 ×45 ملم �سربي2006
R×7.62 54 �سيني

12.7×108 ملم �سيني

5.56×45 ملم ا�سرائيلي12.7×108 ملم �سيني
7.62×39 ملم �سيني 

7.62×51 ملم �سوداين
R×7.62 54 �سيني

12.7×108 ملم �سيني

R ×7.62 54 �سيني

7.62×54 ملم �سيني2007
12.7×108 ملم �سيني

R×7.62 54 �سيني 
12.7×108 �سيني

5.56×45 ملم ا�سرائيلي
7.62× 39 ملم �سيني 
7.62×39 ملم �سوداين

R45 ×7.62 �سيني
12.7× 108 ملم �سيني

7.62×39 ملم �سيني
12.7× 108 ملم �سيني

7.62× 39 ملم �سيني2008
7.62× 39 ملم �سوداين

R45 ×7.62 �سوداين

7.62×39 ملم �سيني2009
R54×7.62 �سيني

12.7×108 ملم �سيني

12.7×108 ملم �سيني2010

املالحظات: ت�سري املدخالت باللون الأ�سود اإلى الذخرية التي مت العثور عليها بحوزة اجلماعات من كافة اجلبهات، لكنها تطابق الذخرية املوجودة بحوزة القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF). وت�سري املدخالت باللون 
الأحمر اإلى الذخرية املوجودة بحوزة اجلماعات غري التابعة بالدولة والتي ل تطابق تلك التي مت حتديدها بحوزة القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF). ومل يتم حتديد اأي ذخرية مت ت�سنيعها يف عامي 2002 و2005 يف 

دارفور خالل الفرتة.
UNSC (2008, paras. 197–231); UNSC (2009, paras. 138–47); UNSC (2011, paras. 48–53); Africa Confidential (2012, paras. 44–56; Annexes I–IV). :امل�شدر
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مورد الأ�سلحة �سينية ال�سنع التي مت حتديدها يف 
دارفور قد اأبرم عقود توريد جديدة يف عامي 2008 

و2010 وفقا لأرقام العقود الواردة اأعاله.
ول تزال ذخرية من�سات الأ�سلحة الأكرب حجما 
م�ستمرة بالتدفق اإلى القوات امل�سلحة ال�سودانية 

(SAF) يف دارفور ب�سورة خمالفة للحظر. ويف عام 

2011، قامت جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة 
بجمع خراطي�س ذخرية مدفع من عيار 30 × 165 

ملم مت ت�سنيعها يف عام 2010 من موقع القتال 
بني القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) واأفراد جي�س 

حترير ال�سودان – العدالة 58(SLA- Justice) يف 
تكماري )�سمال دارفور(. ويبدو انه قد مت اإطالقها 
من مركبة اأر�سية59. وهناك اأدلة اأقل ح�سما ب�ساأن 
توريد الذخرية امل�ستخدمة يف دارفور بعد احلظر 
عن طريق اجلو مثل �سواريخ S5 وS8 امل�ستخدمة 

عادة يف املروحيات من طراز MI-24 وطائرات 
�سوخوي- 25 املخ�س�سة للهجمات الربية التابعة 

للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF)، والتي يبدو 
اأنها من من�ساأ �سوفيتي. وت�سري اأرقام ال�سحنة 

اخلا�سة بهذه ال�سواريخ اإلى اأنه مت ت�سنيعها خالل 
الثمانينات – رغم انه من املمكن اأن ال�سودان قد 
ح�سل عليها موؤخرا60. ومت موؤخرا �سد النق�س يف 
 (SAF) املخزون املحلي للقوات امل�سلحة ال�سودانية

وفقا لتقرير من اأع�ساء جلنة اخلرباء التابعة لالأمم 
املتحدة مت ت�سليم 3998 �ساروخ جو- اأر�س من طراز 
S8 )املالئم لال�ستخدام يف طائرات القوات امل�سلحة 

ال�سودانية (SAF) من نوع �سوخوي- 25 القادمة 
من رو�سيا البي�ساء املوجودة يف دارفور( من رو�سيا 

البي�ساء اإلى اخلرطوم يف ثالث عمليات ت�سليم جوي 
على الأقل يف يناير/ كانون الثاين وفرباير/ �صباط 

2011. و�سملت ال�سحنات اأنواع خمتلفة من �سواريخ  
 S8DM سديدة النفجار واأنواع من متفجرات� S8KO

الفراغية من النوع الذي مت حتديد ا�ستخدامه يف 
دارفور خالل �سهر مايو/ اأيار 2011 61. ومن املُعتقد 

اأن اإعادة توريد ال�سواريخ من النوع امل�ستخدم 
يف طائرات �سوخوي- 25 التابعة للقوات امل�سلحة 

ال�سودانية (SAF) يف دارفور هي ما جعل ا�ستمرارية 
العمليات القتالية لهذه الطائرات ممكنا – لي�س 

فقط يف دارفور نف�سها ولكن خارج حدودها نظرا 
لمتداد ال�سراع اإلى جنوب ال�سودان. ومتلك 

طائرات الهجوم اجلوي الأ�سا�سية يف ال�سودان، 
وهي طائرات �سوخوي- MI- 24 25و، مدى ق�سريا 

ن�سبيا بنطاق قتايل ي�سل اإلى 375 كم و160 كم 
على التوايل62. واأتاحت قدرة ال�سودان على نقلها 

اإلى دارفور ب�سورة تنتهك احلظر، و�سيانتها واإعادة 
 (SAF) تزويدها هناك، للقوات امل�سلحة ال�سودانية
تنفيذ هجماتها اجلوية يف املناطق املجاورة جلنوب 

ال�سودان63. وعلى نحو جوهري، مت توثيق �سواريخ 
S8 من نف�س الإر�سالية يف الهجمات اجلوية للقوات 

امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف �سرق دارفور والهجوم 
بالقرب من قاعدة اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان 
(SPLA) يف مدينة الفرقة، غرب بحر الغزال خالل 

عام 2011 )انظر ال�سور يف ال�سفحة 9(64. ومل 
تكن ال�سواريخ امل�ستخدمة يف تلك الهجمات من 

نف�س النوع فقط بل ولها نف�س رقم ال�سحنة. ويف حني 
ل ميكن حاليا اإلغاء احتمالية تق�سيم �سحنة واحدة 

بني وحدات �سالح اجلو ال�سوداين داخل وخارج 
دارفور، فمن املرجح اأن نف�س الوحدات اجلوية 

للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) – التي مت اإمداد 
طائراتها من نوع �سوخوي- 25 يف الفرتة ما بني 

عامي 20008 و2010 ونقلها اإلى دارفور منذ عام 
2009 يف خمالفة وا�سحة حلظر الأ�سلحة الأممي، 
قد مت ا�ستخدامها يف الهجمات اجلوية على �سمال 

دارفور وجنوب ال�سودان. ويدعم هذا ال�سيناريو 
�سهود عيان من اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان 

(SPLA) للهجوم اجلوي على مدينة الفرقة، والذين 

و�سفوا طائرات �سوخوي- 25 املهاجمة التابعة 
للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) من جهة جنوب 

دارفور65.
وبالتايل تو�سح ال�سواريخ املتطابقة امل�ستخدمة يف 

الهجمات اجلوية على كال جانبي احلدود الدارفورية 
كيفية تاأثري خمالفة حظر ال�سالح يف دارفور على 
الأمن يف منطقة وا�سعة، مما �سهل الهجمات لي�س 

فقط �سمن دارفور بل ويف جنوب ال�سودان.
وبالرغم من �سح التقارير حتى هذه ال�سنة، فاإن 

 (SAF) الهجمات اجلوية للقوات امل�سلحة ال�سودانية
يف وليات بحر الغزال يف جنوب ال�سودان قد 

ال�سكل 1 ال�صناديق املحتوية على الأ�صلحة والذخرية �صينية ال�صنع التي مت العثور عليها يف 
ت�صاد ودارفور وجنوب كردفان، 2007 - 2011

06 )-20( تاريخ العقد على �سندوق ذخرية من عيار 7.62 × 39 ملم 
)�سينية على الأرجح( مت ال�ستيالء عليها من املعار�سة الت�سادية بالقرب 

من اأب�سي، ت�ساد يف نوفمرب 2007. 
)Sonia Rolley/AFP/Getty Images © :امل�سدر(

10-)20( تاريخ العقد على ال�سندوق املحتوي على ذخرية �سينية 
ال�سنع من عيار 12.7×108 ملم مت ال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة 

ال�سودانية (SAF) يف احلمرا، جنوب كردفان يف يوليو/ متوز 2011. 
)امل�سدر: �سري(

08)-20( تاريخ العقد على ال�سندوق املحتوي على قاذفة قنابل �سينية 
ال�سنع من نوع QLZ- 87 مت ال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة ال�سودانية 

(SAF) يف احلمرا، جنوب كردفان يف يوليو/ متوز 2011. 

)امل�سدر: �سري(

08)-20( تاريخ العقد على ال�سندوق املحتوي على ذخرية �سينية ال�سنع 
من عيار 12.7 × 108 ملم مت ال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة 
ال�سودانية (SAF) يف احلمرا، جنوب كردفان يف يوليو/ متوز 2011. 

)امل�سدر: �سري(

�سناديق ذخرية قدمية )1974-1975( من عيار 7.62 × 39 ملم حتمل 
عالمات �سينية مت ال�ستيالء عليها من القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF)  يف 
احلمرا، جنوب كردفان يف يوليو/ متوز 2011. لحظ نف�س هيكل ال�سناديق 

اجلديدة )2008 و2009(. 
)امل�سدر: �سري(

10)-20( التاريخ على ال�سندوق املحتوي على ذخرية �سينية ال�سنع من 
عيار 12.7 × 108 ملم مت العثور عليها يف تكماري، �سمال دارفور يف مايو/ 

اأيار 2011. 
(Africa Confidential (2012, Annexe VII)  امل�سدر
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ت�سري الأدلة الواردة يف هذا التقرير اإلى اأن موردي الأ�سلحة الدوليني الرئي�سيني لل�سودان، مبن 
 (SAF) فيهم رو�سيا ورو�سيا البي�ساء وال�سني، قد ا�ستمروا يف تزويد القوات امل�سلحة ال�سودانية

بال�سالح رغم الأدلة الثابتة على نقل القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) لهذه الأ�سلحة ب�سكل 
م�ستمر وغري قانوين اإلى دارفور. ومنذ مطلع عام 2011، ظهرت العديد من نف�س اأنواع العتاد 

والذخرية املوجودة بحوزة جميع اجلهات يف دارفور بني القوات املتناحرة يف جنوب كردفان 
والنيل الأزرق وجنوب ال�سودان. وامل�سدر امل�سرتك املعروف، كما يف دارفور، هو خمزون القوات 

امل�سلحة ال�سودانية (SAF) والذي ت�ستخدمه اإلى جانب وكالء احلرب التابعني لها ويتم ال�ستيالء 
عليه من قبل مقاتلي احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان – �سمال (SPLM - N) وحركة العدل 
وامل�ساواة (JEM). وُتظهر اأوجه الت�سابه بني الأ�سلحة والذخرية امل�ستخدمة يف دارفور وجنوب 

كردفان والنيل الأزرق وجنوب ال�سودان اأن التاريخ يكرر نف�سه. فتدفق الأ�سلحة الدولية اإلى 
ال�سودان والذي غذى ب�سكل م�ستمر �سراع دارفور خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية هو من يعمل 

حاليا على اإمداد ال�سراعات الأكرب على طول احلدود بني ال�سودان وجنوب ال�سودان66.
وتقدم اجلداول اأدناه اأمثلة على القوا�سم امل�سرتكة الدائمة. وهي حتدد 3 اأنواع رئي�سية من 

الأ�سلحة، وهي من نف�س اجلهة امل�سنعة وذات تاريخ حديث، مت حتديدها ب�سكل متكرر يف الفرتة 
ما بني عامي 2006 و2011 بحوزة القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف دارفور وجنوب كردفان 

والنيل الأزرق؛ وبحوزة جماعات املتمردين يف دارفور وجماعات املتمردين الت�ساديني املوالية 
للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF)؛ وبحوزة اجلماعات امل�سلحة يف جنوب ال�سودان والتي حتارب 
اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان (SPLA). ويو�سح هذا الأمر )1( اأهمية الرقم ال�سغري ن�سبيا 
ملوردي الأ�سلحة الدوليني اإلى ال�سودان، والذين يوفرون بناء على ذلك الأ�سلحة جلميع اأطراف 

 (SAF) ال�سراعات يف ال�سودان و)2( اأهمية امل�سدر املنفرد، وهو القوات امل�سلحة ال�سودانية
نف�سها، يف توفري الأ�سلحة جلميع اأطراف هذه ال�سراعات. 

ال�سكل 2 مدافع هاون من عيار 85 ملم و120 
ملم غري معروفة املن�صاأ غري اأنها تطابق 

املدافع التي تعلن عنها ال�صركة ال�صناعية 
الع�صكرية يف ال�صودان67

ال�سكل 3  قنابل من عيار 35 ملم وقاذفات 
قنابل من نوع QLZ87 من عيار 75 ملم 

متوافقة مع ال�صناعات ال�صينية

 R 45 × 7.62 ال�سكل 4  ذخرية ر�صا�صات عيار
�صينية ال�صنع حتمل عالمة الت�صنيع "945" 

مت ت�صنيعها يف عام 2009

الإطار 2: التاريخ يتكرر – تدفق اأ�صلحة القوات امل�صلحة ال�صودانية (SAF) ال�صائعة اإلى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وجنوب ال�صودان

املخزون ال�سابق لقوات الدفاع يف 
بيبور، جونقلي، جنوب ال�سودان، 

مت تفكيكها ما بني عامي 2007 
و2008

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية 
(SAF) الذي مت ال�ستيالء عليه، 

كرنوي، جنوب دارفور يف مايو/ 
اأيار 2009

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية 
(SAF) الذي مت ال�ستيالء عليه، 

جنوب كردفان يف يوليو/متوز 2011

لوحظت مع قوات اجلبهة املتحدة 
 (FUC) للتغيري الدميقراطي

)متمردون ت�ساديون(، غرب 
دارفور يف عام  2006

مت ال�ستيالء عليها من قوات 
احتاد قوى املقاومة (UFR) )الذي 
دعمته يف حينها حكومة ال�سودان 
(GoS)( يف غرب ت�ساد يف مايو/ 

اأيار 2009

مت العثور عليها يف تكماري، �سمال 
دارفور يف مايو/ اأيار 2011

مت ال�ستيالء عليها من القوات 
امل�سلحة ال�سودانية (SAF)، جنوب 

كردفان يف عام 2011

مت ال�ستيالء عليها من القوات 
امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف 

احلمرا، جنوب كردفان يف يوليو/ 
متوز 2011

مت ال�ستيالء عليها من القوات 
امل�سلحة ال�سودانية (SAF)، جنوب 

كردفان يف مايو/ اأيار 2012 70

ا�ستخدمتها القوات امل�سلحة 
ال�سودانية (SAF) يف جنوب دارفور 

يف يوليو/ متوز 2010

لوحظ ا�ستخدامها من قبل 
ميلي�سيات قوات الدفاع ال�سعبي 

(PDF) يف �سمال دارفور يف مايو/ 

اأيار 2011

مت ال�ستياء عليها من قوات جورج 
اثور يف جونقلي يف اأبريل/ ني�سان 

2011

مت ال�ستيالء عليها من القوات 
امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف 

احلمرا، جنوب كردفان يف يوليو/ 
متوز 2011

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية 
(SAF) الذي مت ال�ستيالء عليه 

بالقرب من كرمك، النيل الأزرق 
يف اأكتوبر/ ت�سرين الأول 2011

خمزون جي�س حترير جنوب 
ال�سودان الذي مت ال�ستيالء عليه 

من قوات بيرت غاديت، ولية 
الوحدة، جنوب ال�سودان يف مايو/ 

اأيار 2011 68

خمزون القوات امل�سلحة ال�سودانية 
(SAF) الذي مت ال�ستيالء عليه، 

جنوب كردفان يف مايو/ اأيار 
69 2012

امل�صدر: م�سادر �سرية، با�ستثناء 
ال�سور من كرنوي © جريوم 
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ازدادت بحدة منذ اأبريل/ ني�سان 2010، عندما 
ترافقت املواجهات بالقرب من احلدود بني غرب 

بحر الغزال وجنوب دارفور بني اجلي�س ال�سعبي 
لتحرير ال�سودان (SPLA) وقبيلة الرزيقات امل�سلحة 

مع موجة من الهجمات اجلوية للقوات امل�سلحة 
ال�سودانية (SAF) و�سلت اإلى التم�ساح جنوبا، والتي 

يدعي م�سوؤولو احلكومية املحلية اأنها اأ�سفرت عن 
150 قتيل71. وح�سلت املوجة الثانية من الهجمات 

اجلوية يف اجلزء ال�سمايل من بحر الغزال يف الفرتة 
ما بني نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2010 وفرباير/ 

�صباط 2011 مبا يف ذلك الهجوم على الفرقة امل�سار 
اإليه اأعاله اإ�سافة اإلى هجمة جوية حظيت بتغطية 
اإعالمية اأف�سل على كري اآدم يف املنطقة احلدودية 
بني جنوب دارفور و�سمال بحر الغزال يف نوفمرب/ 

ت�سرين الثاين 2011. وادعت القوات امل�سلحة 
ال�سودانية (SAF) اأن الهجوم الأخري كان ي�ستهدف 
قافلة حركة العدل وامل�ساواة (JEM) املتجهة جنوبا 

جنو جنوب ال�سودان. واأخريا، حدث موجة ثالثة من 
الهجمات اجلوية يف دي�سمرب/ كانون الأول 2011 
يف غرب بحر الغزال وحتديدا املناطق التي يدعي 
ال�سودان اأنها توؤوي مقاتلي حركة العدل وامل�ساواة 

(JEM) وجي�س حترير ال�سودان – ميني ميناوي 

(SLA- MM) واجلماعات املتمردة الأخرى يف 

دارفور72.

الدعم اللوج�صتي الع�صكري يف دارفور 
ا�ستمرت القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف ت�سليم 

املعدات والأفراد واملواد الأخرى جوا من اخلرطوم 
والأبي�س اإلى مطارات عوا�سم ولية دارفور73. ويعمل 

هذا اجل�سر اجلوي اإلى دارفور ب�سكل جزئي من 
 (SAF) خالل ا�سطول القوات امل�سلحة ال�سودانية
من طائرات اأنتونوف البي�ساء املخ�س�سة للنقل 

من طراز 24 و26 و32، والتي تعمل مبوجب خليط 
من ال�سجالت التجارية والع�سكرية والتي ُي�ستخدم 

بع�سها اأي�سا للق�سف اجلوي74. وكما هو م�سار اإليه 
اأعاله، تفيد التقارير عن تو�سعة هذا الأ�سطول من 

خالل �سراء طائرتي اأنتونوف جديدتني من طراز 
26 من اوكرانيا يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2009 

وفرباير/ �صباط 2010 75.
ويت�سمن اجل�سر اجلوي اإلى دارفور التابع للقوات 
امل�سلحة ال�سودانية (SAF) ظاهريا م�سغلي طريان 
جتاري �سودانيني. فعلى �سبيل املثال، تعرفت جلنة 

اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة يف عام 2007 
على �سركة عزة للنقل، وهي �سركة طريان جتاري 

�سودانية، تقوم بت�سيري رحالت اإلى دارفور ل�سالح 
القوات امل�سلحة ال�سودانية 76(SAF). فقد ا�ستمرت 

طائرة Il-76 التابعة ل�سركة عزة، والتي حتمل 
الت�سجيل التجاري ST-AZZ، بالعمل مبوجب 

اإ�سارات النداء اخلا�سة بالقوات امل�سلحة ال�سودانية 
(SAF) لي�س فقط يف ال�سودان ولكن يف غريه من 

الأماكن يف غرب اإفريقيا خالل عام 2011. ومت 
ت�سويرها اأي�سا يف الفا�سر، �سمال دارفور، يف يناير/ 

كانون الثاين 2012 77. 
واأخريا، اأفاد تقرير للجنة اخلرباء التابعة لالأمم 

املتحدة يف عام 2011 عن اأول م�ساركة معروفة 
مل�سغل طريان جتاري اأجنبي يف اجل�سر اجلوي التابع 
للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) اإلى دارفور. ووفقا 
لأع�ساء جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة، خالل 

الفرتة ما بني اأبريل/ ني�سان ويونيو/ حزيران 2011، 
قامت طائرة Il-76 تابعة ل�سركة �سحن جوي اأرمنية 

وهي �سركة V-Berd Avia بنقل �سحنات، يقال 
اأنها ت�سمنت مركبات، من اخلرطوم والأبي�س اإلى 

دارفور مبوجب عقد مع وزارة الدفاع ال�سودانية، 
وكانت تطري مبوجب اإ�سارات النداء الع�سكرية 

ال�سودانية78. واأفادت جلنة اخلرباء التابعة لالأمم 
املتحدة عن طائرة Il-76 اأجنبية ثانية تقوم بتفريغ 
حمولة للقوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) يف دارفور 

يف دي�سمرب/ كانون الأول 2011 غري اأن اللجنة مل 
ت�ستطع حتديد امل�سغل79.

 (SAF) وت�ستطيع القوات امل�سلحة ال�سودانية
اأي�سا الو�سول اإلى اأ�سول وخدمات حلقة اأكرب من 
ال�سركات التجارية ال�سودانية والأجنبية من اأجل 

ال�سيانة واخلدمات وتعبئة الوقود لأ�سولها اجلوية. 
وتظهر ال�سور من مطار نيال يف جنوب دارفور 
يف اأواخر عام 2011 وبديات عام 2012 طائرة 

اأنتونوف 26 للنقل تابعة للقوات امل�سلحة ال�سودانية 
(SAF) وطائرة �سوخوي- 25 للهجمات الربية تقوم 

بالتزود بالوقود يف احلظرية الع�سكرية يف املطار عن 
طريق �ساحنات �سركة برتونا�س النفطية املاليزية 

اململوكة للدولة80. وردا على هذا الدليل، اأبلغت �سركة 
برتونا�س م�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية اأن �سركتها 
 "(PMLS) التابعة "برتونا�س ماركتينج �سودان ليمتد

تقدم خدمات التزويد بالوقود يف مطار نيال وهو 
مطار مدين. وتدار اخلدمات من قبل اأفراد توظفهم 

 (PMLS) سركة برتونا�س ماركتينج �سودان ليمتد�
على اأ�سا�س تعاقدي. لكن ل بد من الإ�سارة اإلى اأن 

هيئة الطريان املدين ال�سودانية تتحكم من وقت 
لآخر باإدارة اخلدمات، وحتديدا خالل اأو�ساع معينة 

ترى فيها اأنه من املنا�سب القيام بذلك81.
واأكد م�سّنع الطائرات الوكراين، �سركة اأنتونوف، 

اأي�سا مل�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية اأنه قامت 
خالل الفرتة ما بني عامي 2010 و2011 باأداء 

اأعمال يف مطار اخلرطوم من اجل "اإطالة العمر 
اخلدمي" خلم�س طائرات اأنتونوف خم�س�سة 

للنقل تتوافق اأرقام الذيل اخلا�س بها جميعا مع 
الت�سجيالت امل�ستخدمة يف �سالح اجلو ال�سوداين82. 

وقالت �سركة اأنتونوف اأن هذه الأعمال قد متت 
على اأ�سا�س العقود مع �سركة �سودانية وهي �سركة 
ال�سودان لهند�سة التكنولوجية الرئي�سية واأن هذه 

ال�سركة اأ�سدرت تاأكيدا موثقا على التزامها ال�سريح 
بقرارات جمل�س الأمن 1556 و1591 )التي تفر�س 

حظر الأ�سلحة على دارفور( اإ�سافة اإلى حقيقة 
اأن كافة الطائرات التي تعود اإلى تلك ال�سركة اأو 

تقوم بت�سغيلها مل ت�سارك اأبدا ولن ت�سارك يف اأي 
اعتداءات على وليات �سمال دارفور وجنوب دارفور 

وغرب دارفور83. وذكرت تقارير جلنة اخلرباء 
لالأمم املتحدة التابعة اأن ثالث من هذه الطائرات 

اخلم�س )ارقامها 7705 و7706 و7777( حتت اإدارة 
القوات امل�سلحة ال�سودانية يف دارفور84.

ومبا اأن احلظر الأممي ل يغطي جميع ال�سودان، 
فقد متكنت احلكومة ال�سودانية من اإن�ساء مرافق 

حملية ل�سيانة واإ�سالح الطائرات مت تطويرها 
بالكامل ب�سكل قانوين خالل ال�سنوات الأربع 

الأخرية مب�ساعدة اأجنبية. ويقوم م�سنع �سافات 
للطريان ب�سيانة طائرات اأنتونوف ومروحيات 

النقل الع�سكرية من نوع Mil، وقد مت افتتاح امل�سنع 
بالقرب من اخلرطوم يف عام 2006 ولكنه عمل 

بكامل طاقته الت�سغيلية يف عام 2009 ح�سبما تفيد 
 (MIC) التقارير85. وتقول هيئة الت�سنيع احلربي

�سواريخ S8 لحظتها جلنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة يف منطقة �سنقل 
طوباي يف مايو/ اأيار 2011 )لحظ رقم ال�سحنة )68-89-86(. 

(Africa Confidential, 2012, Annexe XI)  :امل�سدر

�سواريخ S8 من هجمة �سنتها طائرات �سوخوي- 25 بالقرب من قاعد 
اجلي�س ال�سعبي لتحرير ال�سودان (SPLA) يف الفرقة يف غرب بحر الغزال، 

جنوب ال�سودان يف 23 فرباير/ �صباط 2011. )مالحظة: اأرقام ال�سحنة يف 
ال�سورة الظاهرة )86-89-68( معكو�سة(.

)امل�سدر: �سري(
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ال�سودانية التابعة للدولة اأن م�سنع �سافات "واحد 
من م�ساريع الهيئة ال�سرتاتيجية لتزويد القوات 

امل�سلحة بالقدرات احلربية الالزمة لتمكنيها 
من اأداء واجباتها"86. ووفقا للوكيل العام ل�سركة 
�سافات، وهي �سركة طريان مقرها يف ال�سارقة 
تدعى �سركة الأميال خلدمات الطريان )�سركة 
منطقة حرة( )وهي جزء من جمموعة جتارية 

مقرها الإمارات ت�سمى VBA Income(87، فقد 
مت اإن�ساء امل�سنع بالتن�سيق مع حكومة ال�سودان 

(GoS) و�سركات اأجنبية ت�سمل م�سنع نوفو�سبري�سك 

لإ�سالح الطائرات (NARP) الرو�سي، واملرخ�س 
منذ عام 2008 من قبل هيئة ترخي�س �سيانة 
الطائرات يف رو�سيا للقيام ب�سيانة جمموعة 

من مروحيات Mil الرو�سية املخ�س�سة للنقل يف 
اخلرطوم88. واخربت �سركة الأميال م�سروع م�سح 

الأ�سلحة ال�سغرية اأنها  و�سركة VBA Income "ل 
عالقة لهما باأي طريان ع�سكري اأو طائرات من النوع 

الع�سكري اأو خدماتها الفنية اأو اإ�سالحها. وتعمل 
�سركتنا فقط يف الطريان املدين. وجميع املروحيات 
التابعة لنا موجودة على من�سات مدنية وتعمل بناء 

على معايري الطريان املدين يف رو�سيا با�ستخدام 
معدات �سافات ل غري89. وح�سبما ورد يف خطاب 

تفوي�س من �سركة �سافات، مت تعيني �سركة الأميال 
اأي�سا كوكيل عام ل�سركة �سافات يف عام 2008 يف 

ال�سودان واإفريقيا وال�سرق الأو�سط ل�سيانة واإ�سالح 
اأي نوع من املروحيات رو�سية ال�سنع90.

اخلال�صة 
منذ عام 2009، ا�ستمرت جميع اجلهات يف �سراع 

دارفور باحل�سول على املوارد الع�سكرية. ومت انتهاك 
حظر الأ�سلحة الأممي لعام 2005 ب�سكل علني وم�ستمر 

ودون عواقب. ومت نقل الأ�سلحة ال�سغرية والذخرية 
والأ�سلحة اخلفيفة والأ�سلحة الكبرية اإلى دارفور 
ب�سكل م�ستمر ومت ا�ستخدامها يف اإطالة ال�سراع 

بطرق كان من املوؤمل اأن مينعها احلظر. وعلى نحو 
مماثل، ا�ستمرت احلكومة ال�سودانية يف نقل الطائرات 

الع�سكرية امل�سرتاة حديثا اإلى دارفور وا�ستخدامها يف 
املخالفات الروتينية حلظر جمل�س الأمن لعام 2005 

حول "الطريان الع�سكري الهجومي". 
وبالرغم من اإخفاقه- املوثق يف تقارير متعاقبة 

للجنة اخلرباء التابعة لالأمم املتحدة حول ال�سودان 
اإ�سافة اإلى الأدلة املن�سورة من م�سروع م�سح الأ�سلحة 

ال�سغرية ومنظمة العفو الدويل وامل�سادر غري 
احلكومية الأخرى – مل يح�سل �سوى تعديل طفيف 

على حظر الأ�سلحة على دارفور منذ عام 2005. 
فنطاقه اجلغرايف املحدود، الذي يغطي وليات 

دارفور فقط، �سمح خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية 

للموردين الدوليني )احلكوميني والتجاريني( بتقدمي 
 (GoS) الأ�سلحة وامل�ساعدة اإلى حكومة ال�سودان

ب�سكل قانوين متاما بالرغم من الدليل الوا�سح على 
اأن حكومة ال�سودان (GoS) تنقل الأ�سلحة ب�سكل 

�سريع وم�ستمر اإلى دارفور. وتفاقم النطاق املحدود 
للحظر ب�سبب الفتقار الوا�سح للجهود احلثيثة من 

طرف الدول املوردة لل�سالح، والتي ا�ستمرت منذ 
عام 2009 بتوريد ال�سالح اإلى اخلرطوم - "املورد" 

الرئي�سي لإمدادات ال�سالح اإلى جميع اجلهات يف 
�سراعات ال�سودان – بالرغم من الدليل الوا�سح 

على انتهاك اتفاقيات امل�ستخدمني النهائيني ب�سكل 
م�ستمر. وخالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية، ا�ستطاع 
ال�سودان اأي�سا زيادة قدرته على الحتفاظ بالأ�سول 
اجلوية الع�سكرية واللوج�ستية امل�ستخدمة يف انتهاك 

قرار الأمم املتحدة حول دارفور واملحافظة عليها، 
وهي قدرة تدعمها ال�سركات ال�سودانية والأجنبية 

بطريقة قانونية متاما. ومل يعدل احلظر ب�سكل 
ملحوظ من �سلوك اأطراف ال�سراع عموما، والذين 

ا�ستمروا يف تكرار نف�س الأ�ساليب والتقنيات التي 
�ساغت ال�سراع منذ اندلعه91.

ويعود تباطوؤ جمل�س الأمن يف تطبيق اأو تعديل اأو 
تو�سيع نظام العقوبات جزئيا اإلى الفتقار اإلى 

الإجماع حول ال�سودان عموما، وعلى نطاق العقوبات 
و�سرعيتها وفاعليتها خ�سو�سا. لكن ل ميكن 

اعتبار الفتقار اإلى الإجماع حول ال�سودان م�سوؤول 
بالكامل عن هذا املاأزق. فاأنظمة العقوبات ذات 

احل�سا�سية ال�سيا�سية نف�سها – كتلك املطبقة على 
كوريا ال�سمالية واإيران- اأ�سبحت اأ�سد واأكرث �سمولية 

خالل هذه الفرتة. لكن يبدو اأن عقوبات دارفور 
ح�سا�سة جدا ليتم التو�سل الى اتفاق دون اإرادة 

�سيا�سية قوية، وحتديدا بالنظر اإلى اأن ع�سوين من 
الأع�ساء اخلم�سة دائمي الع�سوية ما�سون يف تزويد 
ال�سودان بال�سالح الذي مت الإ�سارة ب�سكل متكرر اإلى 

ا�ستخدامه يف دارفور. ول تزال نتائج هذه الورطة 
الدبلوما�سية وا�سحة يف دارفور وجنوب ال�سودان 

املجاور. وما مل يتم اتخاذ اإجراءات تطبق ب�سورة 
فاعلة وموؤثرة احلظر القائم اأو تو�سع نطاقه لي�سمل 

ال�سودان باأكمله، فمن الأرجح اأن ي�ستمر الو�سع 
الراهن. و�سي�ستمر ال�سالح واملواد الع�سكرية الأخرى 
بالتدفق من موردي اخلرطوم الدوليني اإلى دارفور، 

مما يوؤدي يف نهاية املطاف اإلى جتديد خمزون 
القوات امل�سلحة ال�سودانية (SAF) ووكالء احلرب 
التابعني لها وقوات التمرد يف دارفور. ونظرا اإلى 

انخراط هذه القوى حاليا يف �صراع اأكرب خارج 
دارفور على طول حدود ال�سودان اجلنوبية املتنازع 
عليها، تبدو العقوبات احلالية ونظام التطبيق بال 

تاأثري اأكرث من اأي وقت م�سى.
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(HSBA) ملخ�ص م�صروع التقييم الأ�صا�صي لالأمن الب�صري
ُيعد م�سروع التقييم الأ�سا�سي لالأمن الب�سري يف ال�سودان وجنوب 

ال�سودان م�سروعًا ميتد على عدة �سنوات يديره م�سروع م�سح الأ�سلحة 
ال�سغرية. مت تطوير هذا امل�سروع بالتعاون مع احلكومة الكندية وبعثة 

 (UNDP) وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي  (UNMIS) الأمم املتحدة يف ال�سودان
وجمموعة كبرية من ال�سركاء الدوليني وال�سودانيني. ومن خالل اإعداد ون�سر البحوث 

التجريبية املنتظمة، يدعم هذا امل�سروع املبادرات الرامية اإلى احلد من العنف، مبا يف 
ذلك برامج نزع ال�سالح والت�سريح واإعادة الإدماج، واخلطط املحفزة جلمع الأ�سلحة 

املدنية، واإ�سالح القطاع الأمني و�سبط الأ�سلحة يف ال�سودان وجنوب ال�سودان. كما 
م امل�سروع توجيهات ذات �سلة بال�سيا�سات املتعلقة مبعاجلة م�ساألة انعدام الأمن.  ُيقدِّ

ممت تقارير ال�سودان لتوفر ملحات دورية عن املعلومات الأ�سا�سية ب�سيغة �سهلة  و�سُ
على القارئ. كما ُي�سدر هذا امل�سروع �سل�سلة من اأوراق العمل الأطول والأكرث تف�سيال. 

وتتوفر كال ال�سل�سلتان باللغتني الإجنليزية والعربية على املوقع الإلكرتوين
 /http://www.smallarmssurveysudan.org ا�سافة الى ذلك، ين�سر امل�سروع 

تقارير »حقائق واأرقام« �سهرية حول ق�سايا الأمن الرئي�سية على املوقع
 www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures.php

 (HSBA) يتلقى م�سروع التقييم الأ�سا�سي لالأمن الب�سري يف ال�سودان وجنوب ال�سودان
دعمًا ماليًا مبا�صرًا من وزارة اخلارجية الأمريكية ووزارة ال�صوؤون اخلارجية الدامناركية 

وزارة اخلارجية الهولندية ووزارة اخلارجية الرنويجية اإلى جانب املعهد الأمريكي 
لل�سالم. وقد ح�سل امل�سروع اأي�سًا على الدعم يف ال�سابق من �سندوق ال�سالم والأمن 

العاملي التابع لإدارة ال�سوؤون اخلارجية والتجارة الدولية بكندا والتجمع املعني مبنع 
ن�سوب ال�سراعات الدولية التابع حلكومة اململكة املتحدة. كما �سبق اأن تلقي امل�سروع 

الدعم من املجموعة الدامناركية لإزالة الألغام واملعهد الدميقراطي الوطني.
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