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  عبد المنعم أبو إدريس(

 
 
 

 استهالل

ذي قام به أفراد من يواجه السودان اآلن العنف المتوحش على أيدي الجنجويد مرة أخرى، وذلك بعد مضي عقد من الزمان على الدور ال
. فقد شهدت األشهر الستة األولى من (1)ميليشياتهم في دارفور ما أدى إلى وصمهم بالعار العالمي، كون أنهم "شياطين يمتطون ظهور الخيل"

تي شهدت ، وال4112-4112الموت، والدمار الماحق، بشكل غير مسبوق في الذاكرة الحديثة، وبشكل يفوق ما حدث بين االعوام  4112عام 
. والحقيقة أن منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في السودان سعى هو أيضا إلى دق ناقوس (4)ذروة اإلبادة الجماعية في دارفور

اء، الخطر. وحذر مؤخرا أنه لو "استمر عدم االستقرار، والفاقة الزائدة، دون تخفيف فإن عددا هائال من السودانيين سيواجهون أزمات كأد
 .(2)وبالتالي سيكونون بحاجة مستمرة إلى العون في بقية العام الحالي.."
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لكن ذلك لم  (2)وبرغم أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ألزم الحكومة السودانية بنزع سالح ميليشياتها من الجنجويد قبل عقد من الزمان
. واآلن هناك عدد من هؤالء الرجال يتحركون في أنحاء البالد تحت قيادة حكومية، ويحرقون مناطق مدنية على األرض، (2)يحدث أبدا

 .(6)ويغتصبون النساء، ويشردون المدنيين غير العرب من ديارهم

هذه "الموجة الجديدة من النزوح والتفريغ  وقال الممثل الخاص لبعثة االتحاد االفريقي واألمم المتحدة المشتركة في دارفور محمد بن شمباز، إن
وخالفا لوضع مقاتلي الجنجويد في  (7)،4112المتعمد لمناطق معينة" تحمل أوجه شبه أقرب إلى الوضع الذي حدث في المنطقة في عام 

السابق، فإن هؤالء المقاتلين  على طول امتداد القطر. وبدال من ذلك التخفي  الماضي، فإن قوات الدعم السريع الجديدة، ال تستقر في مكان
يتباهون اآلن بتوفرهم على كامل الدعم الحكومي، والحصانة من المالحقة القضائية الرسمية، وذلك بسبب وضعهم الجديد بحسبهم أعضاء 

 .(8)ينتمون رسميا إلى جهاز األمن والمخابرات الوطني السوداني
 

صبح استمرار دعم الحكومة السودانية لجماعات الجنجويد أكثر وضوحا. وذلك بعد مضى الثابت أنه مع ظهور قوات الدعم السريع هذه فقد أ
ولكن قادة النظام ال يكلفون أنفسهم اآلن حتي عناء إنكار ارتباطهم مع   .(9)سنوات يحاول فيها قادة البالد النأي بأنفسهم عن قوى الرعب هذه

حكومة السودانية معها أينما ذهبت. و في الحقيقة، فان الدبلوماسيون السودانيون قد افنوا . فقوات الدعم السريع تحمل راية ال(11)مجرمي الحرب.
رصيدهم السياسي في دعم هذه المجموعة و طفقوا يتباهون بنجاحهم في ثني االمم المتحدة عن استصدار موقف ناقد لقوات الدعم السريع. هذا 

المشاورات الواسعة، والتي تتبعت تحركات هذه القوات عبر السودان، قد أماط اللثام عن  التقرير، و الذي صدر نتيجة لتسعة أشهر من البحث و
نشاطهم الرئيس، وهواستهداف المدنيين. فبربطنا مقوالت حكومة السودان والتي تمجد قوات الدعم السريع، باالدلة علي االرضفان هذا 

وي عال من المسئولية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد االنسانية التي ارتكبتها التقريريدعم بشكل قاطع المسئولية الجنائية الفراد علي مست
. ففي الواقع، (14)ودارفور فقط (11)قوات الدعم السريع. والجدير بالذكر أن جرائم افرادها ال تقتصر على أفعال ضد اإلنسانية في جنوب كردفان

، (12)في الخرطوم 4112السلميين خالل االحتجاجات التي حدثت في سبتمبر أن هذه القوات استهلت عملها أوال بقمع قاتل للمتظاهرين 
وذات  (،12) 4112  ولنجاحها في ذلك األمر فقد وجه المسؤولون في النظام قوات الدعم السريع بتطويق العاصمة اعتبارا من مطلع يونيو عام

مقاتلي الجنجويد ارتبطوا بشبكات نهب إجرامية على مستوى اإلقليم، تلك هذه القوات، وفي إطار حيازتها على بعد آخر في تأثيرها النافذ، فإن 
. لقد ظهر الجنجويد في (12)التي تمارس الصيد غير القانوني في جمهورية أفريقيا الوسطى، والجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية

اني، و لكنهم االن يهددون السالم واالستقرار في قوس يمتد عبر اقليم كمشكلة محلية في اطار اقليم دارفور السود ٣٠٠٢الي  ٣٠٠٢الفترة من 
 الساحل واواسط افريقيا.

 

 
فرد  211مارس عبر قوة قوامها  44كل ما تبقى من معسكر للنازحين داخليا في خور أبشي في جنوب دارفور، التي تعرضت للهجوم يوم 

اجمون اضرموا النار في عشرات المالجئ، وسرقوا المواشي، وتورطوا في انتهاكات تتعلق مدججين بالسالح من قوات الدعم السريع. المه
 بالعنف الجنسي. )تصوير: مبارك باكو / يوناميد)

 

 مجرمو الحرب أنفسهم، األسلحة الجديدة، والضمانات الرسمية لإلفالت من العقاب

من أجل نفخ الروح في تحالفها مع الجنجويد، عرضت الحكومة السودانية مهمة جديدة لعميلها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي الذي 
ز اعمل لها لفترة طويلة، وتلخصت مهمته في تجنيد قوة جديدة قوامها ستة آالف مقاتل، وقد تمت ترقية قائد المليشيا إلى رتبة العميد في جه

. هذه البطاقات تخول لحامليها الحصانة (16)ن والمخابرات الوطني، وسلم بطاقات الهوية التي استصدرتها الدولة لمنحها للمجندين الجدداألم
، وكذلك الحصول على المزايا المالية األخرى التي توفرها الدولة. وفي بيان 4111القانونية بموجب قانون األمن والمخابرات الوطني لسنة 
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، أكد القائد األعلى لقوات الدعم السريع اللواء عباس عبد العزيز علنا بأن أغلبية أفراد قوة الدعم السريع التي تم تجنيدها 4112في مايو متلفز 
عم لك الزمن، فقد اعلنت الحكومة السودانية عن انتاج النسخة الثانية من قوات الد١. ومنذ (17)دارفوريون، وأن حميدتي قام بإجراءات التجنيد

 السريع، والتي من المجح ان يكون التجنيد لها قد تم من جنوب كردفان. وهكذا تحت قيادة حميدتي أصبح العديد من قادة الجنجويد األصليين
ضباطا في قوات الدعم السريع. ومع ذلك فإن مقاتلي اليوم يعملون في ظل ظروف مختلفة إلى حد كبير عن ظروف الميليشيات البالية الذي 

الموجة األولى من حملة مليشيات الحكومة السودانية إلحداث اإلبادة الجماعية. وهناك ثالث عالمات بارزة في تكوين هذه القوات. أجرت 
 باألولى هي أنه قد تم تجهيزها على نحو أفضل، ويتم االشراف عليها مركزيا، ومندمجة بشكل كامل في جهاز أمن الدولة. الثانية: إنها بموج

وداني تتباهى بحصولها على حصانة قانونية تبعدها عن المالحقة القضائية ألي أفعال ترتكب أثناء تأدية واجبها. الثالثة: على الرغم القانون الس
 من أنه تم تجنيد أفراد هذه القوات من دارفور إال أنه قد تم نشرهم في جميع أنحاء البالد تحت قيادة الحكومة السودانية.

دورا إجراميا في شبكات النهب المتنقلة والصيد غير المشروع عبر الحدود على نطاق أوسع، مضيفة بذلك دينامية هذه القوات أيضا لعبت 
 إقليمية جديدة ألنشطتها.

 

 االندماج الكامل 

متكامل.  فإن قوات الدعم السريع منظمة مركزيا وتعمل بشكل 4112ومقارنة مع ميليشيات الجنجويد التي اثارت التخوف في العالم في عام 
ومع ذلك، فجيش مجرمي الحرب المنطلق حديثا مستخدم في ذات حملة التطهير العرقي المستمرة. ووضع جنجويد قوات الدعم اليوم يماثل 

، وكذا مليشيات المتهم بواسطة المحكمة الجنائية (18)وضع موجات المقاتلين الذين انضموا للحكومة وقاتلوا تحت قيادة ميليشيات موسى هالل
 .(19)لدولية علي كوشيبا

. ومن جانب آخر كان من الصعب التعامل مع مقاتلي الجنجويد، (41)في السابق نفت الحكومة السودانية تماما التعاون مع قوات ميليشيا الجنجويد
جنجويد لسماع جانب من ، سعت هيئة االذاعة االسترالية للقاء أفراد قوات ال4116مما يجعل من العسير الطعن في مزاعم الحكومة. وفي عام 

. حميدتي الذي يقود قوات الدعم اآلن اغتنم الفرصة حينذاك للتحدث إلى الجمهور الغربي، وأعلن أمام الكاميرا أنه تم (41)قصتهم للمرة األولى
تي بأن الرئيس البشير طلب . في تلك المقابلة تفاخر حميد(44)تجنيده شخصيا من قبل الرئيس السوداني عمر البشير لالنضمام الى ساحات القتال

. هذا االعتراف كان يمثل في ذلك الوقت اختراقا. حتى (42)4112منه تنفيذ حمالت في شمال دارفور خالل اجتماع عقد في الخرطوم في عام 
 .(42)لصوص، وبلطجية، وال يمكن السيطرة عليهم  ذلك الحين، كانت الحكومة السودانية نجحت في تصوير هؤالء المقاتلين بانهم

. بعد موجة (42)ولكن في وقت الحق، أمضت جولي فلينت وغيرها من الباحثين شهرا ناشدين فهم دوافع حميدتي وجماعات الجنجويد األخرى
ل وجيزة من التمرد ضد الحكومة قال حميدتي لباحثي مجموعة األزمات الدولية: "أردنا فقط جذب اهتمام الحكومة...ونقول لهم نحن هنا، من أج

 "(46..)صول على حقوقنا التي تتمثل في الرتب العسكرية، والنفوذ السياسي....والتنمية في منطقتناالح

 

 
العميد محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي مرتديا شارات الحكومة السودانية. الصورة التي نشرت على الصفحة 

 العسكرية. )مصور غير معروف( الرسمية لقوات الدعم في الفيسبوك توضح شارة الرتبة
 

، عندما كان قادة الجنجويد يائسون ليقولوا للعالم أن الدولة 4112-4112وعلى النقيض من الموجة األولى من القتال في الفترة بين األعوام 
. (47)حت لهبرتبة العميد التي من تؤيد أعمالهم فإن جنجويد قوات الدعم السريع ليسوا بحاجة للحصول على هذا النوع من التأكيد. فحميدتي يفتخر

ومقاتلوه في قوات الدعم يحملون بطاقات، ورموز، وشارات جهاز األمن الوطني معهم أينما ذهبوا. كما أن جهاز المخابرات يملك صفحة في 
. ولقد عقد (49)ات نفسها. فضال عن ذلك فإن السفارة السودانية في واشنطن توزع بيانات عامة حول القو(48)الفيسبوك تعرض أنشطة القوات

 .(21)كبار قادة قوات الدعم المؤتمرات الصحفية العامة في مقر الحكومة للدفاع عن سمعتهم

. (21)الثابت أن الوقائع الحكومية عن قوات الدعم تصر على أن القوات تعمل تحت نظام عسكري منضبط، ومنظم، بسلسلة من األوامر القانونية
دنا أنه هوتحاول هذه الوقائع إثبات أن تحركات القوات وعملياتها يتم التحكم المركزي الكامل عليها، وتحكمها القوانين، واللوائح العسكرية. وشا

ة الموارد يتم تكريم قوات الدعم بعد األعمال التي قامت بها في احتفال كبير اقيم بوزارة حكومية، وهناك مع نغمات الموسيقى أعلنت وزيرة تنم
البشرية إشراقة سيد محمود عن هدية مالية إلى قوات الدعم السريع، وهنأتهم على الفوز وأشارت في كلمتها إلى أن "الشعب السوداني يقدر 

 (24)التضحيات التي قدمتها هذه القوات."
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أكثر من ستة آالف من أفراد األمن الذين يشكلون أكد اللواء علي النصيح مدير عمليات جهاز األمن الوطني أن "  ،4112وفي أواخر مايو عام 
 دعامة قوات الدعم تم توزيعهم في مواقع البترول، ويشاركون القوات المسلحة تحركها وانتشارها على الحدود، وكذلك يشاركون الشرطة عملها

صفوف قوات الدعم السريع تضخمت إلى عشرة ومنذ ذلك الوقت يقرر محللون بأن  (22)لحماية عواصم الواليات، وغيرها من المدن الرئيسية."
 آالف جندي وعلى االقل ثالثة آالف منهم يتمركزون في الخرطوم.

 
 

 
 

)غير  4112يونيو  1بطاقات الهوية الرسمية لقوات الدعم السريع واضعة شارة الحكومية الرسمية في الصورة بتاريخ 
 شبكة رصد السودان)  لمصور /معروف ا

 

. وفي أوائل (22)األهم من ذلك أن قوات الدعم السريع المعينين حديثا تلقوا أسس التدريب تحت إشراف جهاز المخابرات وقيادة الجيش العليا
ذكر حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض آنذاك أن ما ال يقل عن خمسة آالف وخمسمائة من الجنجويد تلقوا تدريبا  4112فبراير عام 

. وتؤكد مصادر موثوقة أن قوات الدعم السريع تلقت تدريبا من أفراد من جهاز (22)خاصا في قواعد عسكرية تقع إلى الشمال من الخرطوم
. ووفقا (26)ألمن الوطني، والقوات المسلحة السودانية، في قواعد وادي سيدنا والجيلي في شمال أم درمان والخرطوم بحري على التواليا

لتصريحات حميدتي نفسه شارك كبار المسؤولين في جهاز المخابرات في برنامج تدريب القوات ومن بينهم بشرى الصادق المهدي، وهو ابن 
 .(27)القومي رئيس حزب االمة

قوات الدعم السريع عملها رسميا كان قادة من القوات المسلحة السودانية في الواقع يتولون أمر القيادة. ومن ضمنهم اللواء عباس   حين باشرت
رات جهاز المخاب عبد العزيز الذي يسهم في ادارة القوات. باإلضافة إلى ذلك هناك اللواء علي النصيح القلع، قائد قوات الدعم والعمليات في

 والذي يحتفظ بالسيطرة الكاملة على القوات، متفوقا على سلطات كل من حميدتي وعباس.

من ضباط الجنجويد إلى أعلى الرتب ضمن قوة قتالية لقوات الدعم  22، اتضح دور اللواء القلع عندما رقى 4112في منتصف شهر مايو عام 
بع تسلسل القيادة. ووفقا لما يقول الباحث مجدي الجزولي فإن هناك تمويها في سلسلة القيادة لدى . أبعد من ذلك فإنه من الصعب تت(28)السريع

. ومع ذلك فقد ضبط حميدتي في صور فوتغرافية مع (29)قوات الدعم. فهناك من يسمح لهم ادعاء الفوز، وتجنب االعتراف باقتراف المجازر
 أحمد هارون.وزير الدفاع السوداني وأيضا والي شمال كردفان 

 

 
أفراد من قوات الدعم السريع يمتطون ظهر دبابة بعد اعادة السيطرة على منقة دلدكو خارج مقر القيادة العسكرية في كادقلي 

 . )تصوير: محمد نور الدين عبد هللا / رويترز)4112مايو  41
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 الحصانة الكاملة

حصانة رسمية في جميع ما تقوم به من اإلجراءات. ووفقا لقانون األمن الوطني في  كأعضاء في جهاز األمن الوطني تحمل قوات الدعم السريع
فإن وكالء جهاز األمن الوطني محصنون من المالحقة القضائية واإلجراءات التأديبية لجميع األفعال التي يقوموا بارتكابها  4111السودان عام 

عالن سحب الحصانة بقرار من مدير جهاز األمن الوطني، فإن على مستوى . وعلى الرغم من أن القانون يسمح بإ(21)في سياق عملهم
قوات  نالممارسة ال يمكن إال تفادي تطبيقات القانون وذلك ما يسمح بوجود مناخ من اإلفالت من العقاب. وبيانات الحكومة السودانية تشير إلى أ

." ومع ذلك فإن في الممارسة (21)ة واالستخبارات والقضاء العسكريالدعم السريع تشمل وحدات االنضباط والسيطرة مثل الشرطة العسكري
ا والعملية نادرا ما يؤخذ عمالء جهاز األمن السوداني إلى المحكمة، حتى في الحاالت التي يزعم في أنهم قاموا بتعذيب المعتقلين أو ارتكب

ين ضد جرائمها يشير الباحث مجدي الجزولي إلى أنه "إذا باشرت بطاقة تحص  . وبينما تحمل قوات الدعم(24)انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان
 "(22..)قوات الجنجويد في منطقة الحصانة القانونية، فإن قوات حميدتي تشكل قانون محاكمتها بنفسها

 

 
الناجيات من االغتصاب في دارفور يطالبن بمعاقبة جنجويد قوات الدعم السريع )مصور غير معروف، السودان التغيير  

  اآلن(
 

تقل عفي الواقع إن أولئك الذين يحاولون لفت االنتباه إلى انتهاكات قوات الدعم يواجهون االدعاء بأنفسهم في الواقع. ففي منتصف شهر مايو ا
سوداني السابق والقيادي المعارض الصادق المهدي من قبل االستخبارات الوطنية وأجهزة األمن بناء على طلب من حميدتي رئيس الوزراء ال

. وأثار اعتقال المهدي احتجاجات في الشارع في (22)واتهم بأنه شهر بالقوات ألنه تجرأ على انتقاد سجلها الضعيف في مجال حقوق اإلنسان
. (27). ومع ذلك رفضت الرئاسة السودانية وقف القضية المرفوعة ضد زعيم المعارضة(26)جه بشجب واسع النطاقوو (22)مختلف مدن البالد

. وفي أوائل يونيو اعتقل ابراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر (28)بدال من ذلك فقد فرضت التعتيم اإلعالمي على أي نقاش حول هذه القضية
هذه االعتقاالت تأتي بالتزامن مع عملية الحوار الوطني التي فرضتها الحكومة في هذه المرحلة الجارية،  . ولكن كل(29)السوداني، بتهم مماثلة

كومة حوالحقيقة أن هذه االعتقاالت التي تمت لكبار الشخصيات السياسية المؤثرة، وفي جو يعنى بعملية الحوار الوطني المقبلة، وذلك رغم أن ال
ال يقل عن انطباع سطحي أنها ترعى بيئة سياسية حرة. ولكن يبدو أن دافع هذه االعتقاالت في هذا التوقيت  لديها مصلحة في الحفاظ على ما

شكل بيظهر رأس المال السياسي الكبير الذي وضع لقوات الدعم. فاللواء عباس عبد العزيز، القائد الرسمي الذي يتخذ من الخرطوم مقرا، أعلنها 
وجع لقوات الدعم لن يتم التسامح فيه. وفي تصريحات علنية رفض عباس بشكل قاطع مزاعم انتهاكات حقوق واضح بأن المزيد من النقد الم

اإلنسان، وحذر من أن جهاز األمن الوطني "سيكون على اهبة االستعداد لمواجهة ما سماها االفتراءات ضدهم"، ودعا أولئك الذين شهروا 
 (21".)بالقوات إلى "االعتذار للشعب السوداني

 

 حملة دولية ومحلية
 وعلى عكس الموجة األولى من المقاتلين الذين ركزوا اهتمامهم على دارفور، فإن الحكومة السودانية تنشر قوات الدعم بين مسارح العمليات

ق ال تقتصر على مناط الحربية المتعددة داخل السودان وخارجه. ولعلها تشرح الواقع بقولها: "إن المجاالت التي يؤذن قوات الدعم للعمل فيها،
. وقد بدأت بالفعل عملياتها في واليات جنوب كردفان (21)معينة، ولكن اعتبارا من طبيعته الوطنية فإنها يمكن أن تعمل في أي مكان في السودان

 وغرب دارفور. وهي على استعداد للقيام بأي مهام في جميع أنحاء البالد. "

. (24)4112ه القوات تنشط في القمع العنيف لالحتجاجات السلمية في الخرطوم في سبتمبر وعلى وجه الخصوص كانت هناك وحدة من هذ
وحاليا فقوات الدعم تبدو في عرض ضخم للقوة الموجهة من قبل الحكومة السودانية لمحاصرة الخرطوم بعد أن أقامت نقاط تفتيش للسيطرة 

 على حركة المرور داخل وخارج العاصمة.

ب كردفان فقد ذهب مقاتلو قوات الدعم إلى مهاجمة المدنيين مباشرة، وال سيما الذين ينتمون إلى أربع مجموعات عرقية، أما في دارفور وجنو
وهي الفور، والمساليت، والزغاوة، والنوبة في جنوب كردفان. وهناك مصادر موثوقة أكدت لمشروع كفاية أن أوامر الحكومة بضرب وقتل 

مبر في الخرطوم شملت توجيهات خاصة الستهداف أولئك الذين تبدو مالمحهم بأنهم غير منتمين لقبائل المتظاهرين خالل مظاهرات سبت
. (22). وقالت تقارير هيومن رايتس ووتش إن المحتجين من الجماعات المهمشة تعرضوا للتعذيب واالحتجاز االضافي المطول(22)عربية

ي سبتمبرقد اظهرت أنه من غير المحتمل أن الجيش النظاميقد شارك في مثل هذا القمع والحقيقة أن تورط قوات الدعم في قمع االحتجاجات ف
 الوحشي.
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  خريطة تصور أنشطة قوات الدعم في جميع أنحاء السودان انسحبت من صفحة الفيسبوك الترويجية المجموعة

 

ألفيال غير بصيد ا  جرامية عبر الحدود على نطاق أوسع. ويرتبط بعضهممقاتلو الجنجويد المواليين لحكومة السودان قد تورطوا في الشبكات اإل
. (26). وبعضهم مرتبط بجيش الرب والذي يقوده زعيم الحرب سيئ السمعة جوزيف كوني(22)المشروع في حديقة قارامبا الوطنية في الكنغو

يبيا ل فالسالح الليبي يتم تهريبه عبر تشاد و جمهورية افريقيا الوسطي الي السودان، و بالمثل، فان السالح السوداني قد وجد طريقه الي كل من
ة موساحل العاج و الصومال و سوريا. الحكومة السودانية عمقت أيضا عالقاتها مع مقاتلي الجنجويد لدعم جهود تحالف سليكا للتخلص من حكو

جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تهريب الماس هو التجارة المربحة. وهناك مصادر أفريقية تؤكد أنه في بعض الحاالت فان نفس الرجال الذين 
 . فموسى السميح، والذي يدعي بانه(27)قاتلوا نيابة عن تحالف سليكا في جمهورية أفريقيا الوسطى اآلن مندمجون تماما في قوات الدعم السريع

من المرتزقة من دارفور في حملة الحتالل بانغي، ذلك  4،111جنرال وهو مقاتل ضمن الجنجويد، كان القائد الرئيس لتحالف سليكا الذي قاد 
. وفي (29). زعيم تحالف سليكا اعتمد على قوات السميح في بانغي لمحاربة جيوب المقاومة(28)وفقا للجنة خبراء األمم المتحدة في السودان

 .(61)منحه دجودية ميدالية لجهوده في مواجهة معارضين سليكا 4112بر أكتو

وبالمقابل هناك أدلة على ان كل أولئك الذين يقاتلون تحت راية قوات الدعم السريع في السودان ليسوا هم في الواقع سودانيون. واحد من 
ج نياال من قبل ميليشيا قوات الدعم. وكان الرجل المسؤول عن الدالة على ذلك أن والي جنوب دارفور أوقف عند نقطة تفتيش خار  األمثلة

ي ا حراسة نقطة التفتيش ليس سودانيا، وكان ال يدرك مكانة الوالي داخل المجتمع. هذا النوع من عدم التقدير لوظيفة الوالي لن يحدث من قبل
وردت أن رجال الميليشيات كانوا يتحدثون اللغة العربية جندي محلي. على نطاق أوسع أصدر المخبرون داخل السودان عددا من التقارير أ

 بطريقة مختلفة عن أسلوب استخدامها من قبل القبائل العربية في دارفور.

ي ف ويشير بعض المحللين إلى أن هذه القوات تقاتل بفاعلية أكثر من المرات السابقة، إذ إنها تتلقى تعليمات من عمالء إيرانيين على القتال
الحكومة السودانية تشير لقوات الدعم عن طريق االحرف   .(61)الحضرية، والسيطرة على الحشود، وعمل تكتيكات مكافحة التمردالمناطق 

ة وقوات ياالولى من اسمها باللغة العربية )قدس(. والتشابه بين تسميات قوات الدعم السودانية الجديدة لقوتها التي تجيد القتال بصورة أكثر وحش
 قد ال يكون من قبيل الصدفة.  يرانية المخيفةالقدس اإل

 

 إحياء اللهب القديم
ألكثر من عقد من الزمان اعتمدت الحكومة السودانية على ميليشيات عربية للقيام بأعمال قذرة تمثلت في مهاجمة المدنيين، وحرق القرى، 

. وقد تأسس هذا التحالف بين الحكومة والميليشيات بناء (64)لمستهدفةوتدمير تدريجي للروابط الثقافية التقليدية داخل محيط المجتمعات المحلية ا
يام قعلى ثالثة عوامل رئيسية هي: أوالها أن الجنجويد معدمون ويفتقدون الوضعية التاريخية في االقليم، وثانيها أن حاجة الحكومة لوكالء لل

لث هو إمكانية االستفادة االقتصادية المتبادلة بين الحكومة ومليشياتها. وفي ذروة بالقتال لصالحها مقابل التغطية القانونية ألفعالها، والعامل الثا
، كان مقاتلو الجنجويد المرتكبين الرئيسيين لهجمات وحشية على المدنيين من غير العرب، وال سيما مجتمعات 4112-4112العنف في الفترة 

الحكومة   ة الدولية تتبعت مخططات هذه الهجمات التي تورط فيها كبار المسؤولين فيالفور والمساليت والزغاوة. وكما نعلم أن المحكمة الجنائي
 .(62)السودانية، وتم إصدار مذكرة أمر القبض على الرئيس البشير نفسه، وهو المسؤول عن اإلبادة الجماعية
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ة مالجئ مؤقتة المتاخم 211أكدت تقارير وسائل االعالم المحلية ان ما ال يقل عن  4112مارس  46صور األقمار الصناعية ديجيتال بتاريخ 
لمعسكر يوناميد وجزء من قرية خور أبشي تعرضت ألضرار حريق كبير. منذ نشر هذه الصور أصدرت يوناميد صورا تظهر التأثير اإلنساني 

 XXمن هذه األرض المحروقة على أبوابهم. )ديجيتال / مشروع القمر الصناعي الحارس( 

 
 

 على الوفاء التام بالتزاماتها االقتصادية  و منذ تلك السنين، ومع فقدان عائدات النفط من اآلبار في جنوب السودان عجزت الحكومة السودانية
. في حين تم دمج بعض الجنجويد في جهاز األمن كأعضاء في قوات الدفاع (62)نحو الشبان العرب الذين يكونون القوة الضاربة من الجنجويد

 الشعبي وشرطة االحتياطي المركزي، أو حرس الحدود، والبعض اآلخر منح حق التنافس للحصول على مصادر الدخل البديلة.

، للباحثين في مجموعة 4112وكما قال الهادي آدم حامد، الفريق المتقاعد الذي يرأس بشكل متقطع قوات حرس الحدود في السودان منذ عام 
ت ااألزمات الدولية: "بمرور الوقت، شعرالعديد من األعضاء ]...[ شعروا ان الحكومة تخلت عنهم. لقد كانوا من قبل يأخذون الرواتب والسيار

. هؤالء الجنجويد المهجورين بداوا في كثير من األحيان يميلون إلى عمليات النهب (62)واآلن هذا غير وارد -ود، والزي الرسمي والوق
والخطف والسلب لملء الفراغ. في بعض الحاالت، معاركهم حدثت داخل دارفور، ولكن في كثير من الحاالت، احترفوا شبكات الصيد غير 

 المشروع والتهريب.

. فاستعداد هالل لتحدي أسياده السابقين تمظهر (66)ضح أثر هذه األزمة المالية بشكل واضح في حملة موسى هالل المستمرة ضد الحكومةويت
. فخالل السنة والنصف الماضية، كانت شمال دارفور (67)بشكل بائن في الصراع الدائر حول منجم ذهب جبل عامر الواقع في شمال دارفور

هير عرقي واسعة النطاق، إذ سعت الحكومة السودانية وحليفها السابق موسى هالل للسيطرة على األراضي من أصحابها موقعا لحملة تط
من  االتقليديين، وهم ينتمون إلى قبيلة البني حسين المستقرة هناك. وما دام أن كال من بني حسين واآلالف من عمال المناجم المهاجرين ابعدو

 انبين يكافحا اآلن لالحتفاظ بالسيطرة على المنطقة.منطقة التعدين فكال الج

اب رواتضح أنه حينما ال تقوم الحكومة بمنح كوادر الجنجويد حقوقهم التي يترقبونها بين فترة واخرى فإن بعض الجنجويد الغاضبين يثيرون الخ
أمن الدولة والميليشيات العربية ويعتقد بعض المحللين شهدت نياال قتاال ضاريا بين عناصر من قوات  4112ويرتكبون الفظائع. ففي يوليو عام 

، إذ إن الحكومة السودانية (68)أن هذا النزاع كان مرتبطا في الواقع بجدل حول توزيع غنائم الحرب التي حدثت في جمهورية أفريقيا الوسطى

7



. على نطاق أوسع، وهذه االشتباكات تقيم األدلة (69)ودانارسلت بعض مقاتلي الجنجويد حينذاك إلى اتون الحرب الدائرة في الدولة المتاخمة للس
 على التجزئة المتزايدة لتحالف جهاز أمن الدولة مع افراد قبيلة الجنجويد ما ادي الي انهيار شبكات المحسوبية.

رفات جماعات الجنجويد األقل محاولة لمعالجة ومكافحة هذه التخوفات في تص -في جزء منه  -ولكل هذا فإن تشكيل الحكومة لقوات الدعم كان 
 موثوق فيها ويمكن االعتماد عليها، إذ هي على استعداد للعمل في جميع أنحاء البالد. موثوقية. فالنظام مقتنع بأن قوته التي أطلقها حديثا

 

 
 

امرأة تجلس على السرير بجانب بقايا منزلها المحترق في خور أبشي، حيث أحرق رجال الميليشيات قوات الدعم معسكرا للنازحين داخليا على 
 األرض

 
 

 فرقة واحدة من اإلرهاب في جميع أنحاء البالد

يواجه نظام البشير لسنوات تحديات عسكرية وسياسية من حركات مسلحة تنتمي إلى الهامش وكذلك من المعارضة المتصاعدة في المركز. 
ل النظام مع هذه المستجدات اعتمد على رؤية ضيقة ومثيرة لالنقسام وسط مكونات السودانيين االثنية والمناطقية. وسعى نتيجة لذلك إلى ولتعام

التركيز على استراتيجية إلحداث العقاب الجماعي للمجتمعات التي تتحدر منها غالبية المتمردين. ويؤكد على وضوح هذا النهج في سياسة 
مراقبون للسياسة السودانية، حيث يوافقون على ان الحكومة تنحو إلى تشريد وطرد هذه المجتمعات وأن هذه التصرفات ال تزال تشكل النظام ال

 عنصرا أساسيا في استراتيجية الحكومة إلدارة التنوع والتعامل مع التمرد.
 

 4112الخرطوم في سبتمبر 
عم السريع لمهاجمة المجتمعات الطرفية في البالد فحسب، ففي الواقع أن أول اختبار لفاعلية إن الحكومة السودانية ال تسهم في توجيه قوات الد

هذه القوات كان مسرحه الخرطوم. إذ تولت وحدة من قوات الدعم السريع التعامل مع المتظاهرين السلميين في شوارع الخرطوم في سبتمبر 
هيومن رايتس ووتش وكذلك منظمة العفو الدولية أن هذه القوات التي ارسلت لقمع  وتلك كانت اول مهمة لها. وقد أوردت منظمة 4112  عام

. وقد أكد هذا المعلومات منشق من جهاز األمن الوطني والذي كشف خطط (71)االحتجاجات تستخدم تكتيكات تبادل إلطالق النار بقصد القتل
. وقد كانت القوات بحاجة لوضع مرشد وسائق في كل مركبة أرسلت (71)لعربيةتنفيذ المجموعة لقمع المظاهرات في مقابلة تلفزيونية مع قناة ا

 بل.قلقمع االحتجاجات وذلك ألن العديد من مقاتلي قوات الدعم المعينين حديثا هم من الدارفوريين الذين أل يعرفون الخرطوم أو أم درمان من 

سلت الى مكان المظاهرات السلمية في الخرطوم بسبب قناعة المسؤولين في وأكدت مصادر مقربة من أمن الدولة السودانية أن قوات الدعم ار
. وفي ظل التضخم المتزايد (74)الحكومة بأن بعض قيادات الشرطة الوطنية والجيش كان مترددا في قمع المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي

ها في قمع متظاهري الخرطوم. وبينما كانت قوات الدعم تدين بكامل من االحتجاجات الشعبية كان النظام في حاجة إلى قوة يمكن االعتماد علي
الوفاء لقادة النظام، خالفا لضباط الجيش من الرتب الوسيطة، فإن الحكومة وجدت ضالتها في قوات حميدتي بوصف أنه يمكن االعتماد عليها 

ت الدعم هذه كانت تستهدف قتل المتظاهرين غير المنتمين بشكل مريح إلطالق النار وقتل معارضي النظام دون ندم. والمضاف لهذا أن قوا
واجه، يللقبائل العربية، وفي كثير من األحيان ـ وفقا لهيومن رايتس ووتش ـ أن عمليات االستجواب قد كشفت أن المتظاهر "لم يكن عربيا"، فإنه 

 .(72)أو تواجه، معاملة أكثر قسوة
 

 4112وأوائل  4112جنوب كردفان في أواخر عام 

، تم إرسال قوات الدعم السريع إلى جنوب كردفان للمشاركة في حملة على نطاق واسع ضد قوات 4112بعد قمع التظاهرات في سبتمبر عام 
عبر اعالن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، 4112نوفمبر  11الجبهة الثورية السودانية المتمردة. و تم الكشف عن ذلك في 

 إن قواته "لن  لوب القبض عليه بواسطة المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة في دارفور. وقال وزير الدفاعوالذي هو مط
 .(72)تتوقف حتى تسحق الحركات المسلحة"

لقد و ولقد عانى النظام من تحديات لتعبئة جيشه للقتال، والذي يتكون إلى حد كبير من ذات المجموعات العرقية التي تكون جيش الجبهة الثورية.
كانت قوات الجنجويد هي الحل مرة أخرى. فهناك تقرير صحفي يستطرد: "انخفاض الروح المعنوية بين ضباط من الرتب المتوسطة، والتهديد 
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المعلن بحدوث انقالب، وعدم إحراز أي تقدم ضد الجماعات المتمردة قد اضطرت كل هذه العوامل الحكومة إلى االعتماد بشكل أكبر على  غير
، كانت حملتها العسكرية عاجزة عن (76)." وعلى الرغم من ان الحكومة تدعي عكس ذلك تماما(72)الوحدات شبه العسكرية مثل قوات الدعم

المدربة في المقام األول لحرب المدن عانت خسائر كبيرة من الحركات المسلحة الناشطة في   شكل كبير. فقوات الدعمتحقيق نجاحات ب
. وبينما هم في مواجهة التمرد ألحقوا أضرارا كبيرة بأهالي جنوب كردفان، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المدن والمراكز (77)المنطقة

 الحضرية.

ا مشروع القمر الصناعي سنيتنيل اثبتت وقوع القصف الجوي للطائرات الحكومية واالشتباكات النشطة في أبو زبد. إذ الصور التي حصل عليه
، بين مقاتلي قوات الدعم وحركة العدل والمساواة، وأفاد شهود بوجود آليات عسكرية ضخمة ووجود 4112نوفمبر  17اندلعت االشتباكات يوم 

محل في سوق المدينة. وأظهرت الصور احتراق مبان  12الهليكوبتر، وقالوا إنهم رأوا ثقوب الرصاص في  الطائرات، بما في ذلك طائرات
  وسيارتين

 

 4112مساومة مادية لمغادرة االبيض في فبراير 

حمد خاصة بهم من أبعد الجولة األولى من القتال في جنوب كردفان تراجعت قوات الدعم السريع شماال باتجاه مدينة األبيض لجمع مكافأتهم ال
. (78)هارون، والي شمال كردفان. وفي غضون ذلك، كثفت القوات المسلحة السودانية حملة القصف الجوي ضد السكان المدنيين في المنطقة

سلوكهم  ، وكان(79)وبينما كانوا في االبيض فقد تورط أفراد الدعم السريع في االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، والنهب والعنف الجنسي
. وفي الوقت نفسه، (81)المدمر هذا قد اضطر والي الوالية أحمد هارون، وهو نفسه متهم بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، لالعتذار عن أفعالهم

يدا عن مليون دوالر لدفعها لقوات الجنجويد في مقابل التحرك بع 2مع دعم هارون، جمع المسؤولون الحكوميون المحليون معا ما يقرب من 
 .(81)منطقة شمال كردفان والعودة إلى دارفور

 

 إطالق العنان لإلرهاب في جميع أنحاء نياال

بعد عملها السابق في جنوب كردفان وانسحابها من شمال كردفان توجهت قوات الدعم السريع إلى دارفور. وكانت الضعين أول محطة في 
. والحقا أحرقت قوات (84)من والي شرق دارفور، وقائد المنطقة العسكرية في المدينة مسار رحلتها، إذ استقبلتها المسيرات، ووجدت تكريما

قرية جنوب شرقي نياال، وقد ساهمت في تشريد عشرات اآلالف في الخالء. ووصف المحللون هذه العملية، التي شردت ما ال  28الدعم السريع 
. وقد أكدت وسائل االعالم المحلية هذه (82)حزام من المشردين حول نياال بأنها محاولة إلقامة  مواطن في غضون أيام، 21،111يقل عن 
 .(82)التقييمات

وفيما يشبه فعل جنجويد الماضي دمرت هذه القوات تحديدا القرى التي تنتمي إليها مجموعات عرقية مستهدفة، وتركت مجموعات أخرى دون 
منطقة في جنوب دارفور وقامت بقتل واغتصاب المدنيين كما اضرموا النار  22ثر من أن تلحقها بأذى. في أواخر فبراير دمرت القوات ذاتها أك

. وصور مشروع القمر الصناعي (82)في منازل في مناطق حجير تونو، وعفونة، وبركة تويل، وتوكماري، وام قونجا، وثاني دليبا، وحميدية
في حميدية. وقال محللون تابعون لمنظمة السودان   قطية 146  قمارس أدت إلى حر 41-16بينت أن الهجمات التي وقعت في الفترة من 

الديموقراطي إن "هذا االعتداء تحول إلى حملة إخالء قسرية لمواطنين من أصل أفريقي من قراهم في جنوب شرق نياال وغرب الفاشر، والتي 
ت لقوات الدعم السريع بالتركيز على "تطهير المنطقة من فلول ." وكان قد نقل عن وزير الدفاع نفسه توجيها(86)لم تتأثر بمراحل العنف السابقة

 .(87)المتمردين ومن يتبعون لهم"
 

 الهجمات الوحشية عبر جنوب ووسط دارفور

في أواخر فبراير هاجمت قوات الدعم عشر من سكان معسكر كلمة بينما كانوا يجمعون الحطب في وادي برلي. وقد أورد راديو دبنقا سلسلة من 
ت الوحشية على النازحين، بما في ذلك اإلذالل الجنسي من خالل التعري. ولقد اعتدى أفراد الميليشيات على المواطنين بالضرب المبرح الهجما

. أحد الشيوخ (88)بأعقاب البنادق والهراوات، وأخذوا كل ممتلكاتهم. واضطر النازحون إلى العودة إلى المعسكر حفاة االقدام وبمالبسهم الداخلية
وصلوا "منهكين للغاية" إلى معسكر كلمة للنازحين في نياال   من القرويين 2،111قال لراديو دبنقا، إن نحوا من   لذين فروا من حجير تونوا

من ميليشيات حمديتي، على األقل، وصلوا منطقة حجير بعربات الند كروزر،  2،111بعد الهجوم على منازلهم. ووفقا لما قاله ذلك الشيخ فإن 
أوا يطلقون النار ما أدى إلى قتل العشرات على الفور. وذكر الشيخ أن رجال الميليشيات قاموا بنهب المنازل وأضرموا النار فيها. وقد وبد

من الفتيات وقاموا باغتصابهن. ووفقا لهذه الشهادة فإنه كان هناك اآلالف من القرويين الذين تاهوا هلعين حينذاك  41اعتقلت القوات أكثر من 
. األكثر إثارة للقلق أن صفحة قوات الدعم السريع في الفيسبوك عرضت لقطات (89)ي الصحراء، بعد أن كانوا تعرضوا لسرقة جميع ممتلكاتهمف

للفيديو تؤكد وجود قواتها في كل من هذه القرى. وفي مقابلة تلفزيونية، قال حميدتي للصحفيين إن قواته هاجمت شرق جبل مرة، وسرفاية، 
والبعاشيم، وطاردت المتمردين الى المناطق الخلوية وتركوهم هناك ليموتوا من الجوع والعطش. وتعكس تصريحات القائد حميدتي في وبركة، 

 .(91)األول من يونيو معلومات عن حملة األرض المحروقة التي ظلت قوات الدعم السريع تقوم بها في جميع أنحاء المنطقة

من المدنيين من  11،111مارس قامت قوات الدعم السريع بمهاجمة وتشريد نحو  12ثة والتوثيق إنه في يوم وقالت تقارير مركز دارفور لإلغا
. (94). وأثبتت وثائق مشروع القمر الصناعي سينتنيل أثبتت صحة هذه التقارير(91)مناطق تارني، خرطوم بالليل، وكنجارة في شرق جبل مرة

 .(92)وقال المركز إنه بعد حرق الجنجويد كل القرى قاموا بنهب الممتلكات واالستيالء على ماشية الضحايا
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 الرماد من معسكر للنازحين
 
 

 
 

 في مليط بشمال دارفور تظهر األرض المحروقة وبقايا منزل. )غير معروف مصور / السودان التغيير اآلن) 4112صورة التقطت في مارس 

 
 
 

من هناك واصلت قوات الدعم السريع التوجه نحو الشمال حيث عززت هجماتها على السكان المدنيين في دارفور، بما في ذلك غارة كبيرة على 
من القطاطي  211مخيم خور أبشي للنازحين المجاور لبعثة حفظ السالم لألمم المتحدة. ويبين مشروع سنتينل لصور األقمار الصناعية أكثر من 

. ذات هذه القوات أحرقت شيخا حتى الموت، واختطفت القادة (92)ام والمالجئ المؤقتة قد أحرقت من قبل قوات الدعم في خور أبشيوالخي
 12مارس أفاد راديو دبنقا أنه تمت مداهمة ما ال يقل عن  21. وفي يوم (92)المحليين، ودمرت مصادر المياه، واحرقت البيوت والمستشفيات

شمال دارفور وأحرقت حتى صارت رمادا، وفر آالف األشخاص من منازلهم، معظمهم من النساء واألطفال والمسنين. وهؤالء قرية في كتم في 
. هذه القرى المستهدفة تضم جميع المدنيين من غير العرب، ومعظمهم من (96)ظلوا يتخبطون اآلن في الخالء ويواجهون خطر الموت عطشا"

 قبائل الزغاوة والفور.

 
يان ب في ابريل الماضي تحدث نشطاء من دارفور تابعون لمنظمات المجتمع المدني ضد أفعال قوات الدعم، وناشدوا بانسحابها من المنطقة. وفي

علني احتج تحالف ضم أكثر من اثني عشرة منظمة مجتمع مدني على قيام "مليشيات الدعم السريع، وتحت قيادة المخابرات الوطنية وأجهزة 
األمن، بحرق المئات من القرى في جنوب وشمال دارفور منذ فبراير من هذا العام. وهدفت هذه الهجمات إلى قتل، وجرح واغتصاب، ونهب 

 (97)المدنيين األبرياء، والتسبب في تشريد مئات اآلالف من أهالي دارفور"ممتلكات 

 
 العودة إلى جنوب كردفان

ي دارفور، عادت قوات الدعم الى جنوب كردفان في ابريل نيسان وبدأت في استهداف المدنيين في بعض بعد هذا الهيجان من الهجمات البرية ف
المناطق، ليس فقط بواسطة هجمات برية، ولكن أيضا بدعم من ضربات القوات الجوية السودانية. وهكذا أثناء توغلها من الشمال تسببت في 

 .(98)النوبةمن المدنيين في جبال  71،111نزوح شبه فوري ل 

أبريل لقصف  14تقارير جمعية االتحاد السوداني أفادت بأن عدة مواقع في مقاطعة ديالمي، وال سيما ابري، ومارديس وسرفاي تخضع منذ 
. وبعد أسبوعين من القصف (99)مكثف على أساس يومي من قبل المدفعية وأنظمة صواريخ متعددة اإلطالق نصبت من قبل القوات البرية

أبريل اضطر المدنيون الذين يقطنون في هذه المناطق إلى التخلي عن منازلهم بعد هجوم بري من قوات الدعم. وتضيف مراقبة  47في  الجوي،
وجود لمعارضة   كيلومترا من خطوط الجبهة الثورية العسكرية ولم تتضمن أي 11الجمعية أن القرى التي وقع فيها الضحايا تبعد 

 .(111)عسكرية

قوات الدعم، ما كان يجب أن تعتبر أهدافا عسكرية مشروعة.   نون اإلنساني الدولي، فان معظم المواقع التي عانت من وطأة هجومبموجب القا
في أعقاب هذه الهجمات على األرض قصفت طائرات القوات المسلحة السودانية عمدا المستشفى الوحيد في جبال النوبة، وبالتالي عوقت بشكل 

. وبعد بضعة أيام، ألقت الطائرات سلسلة من القنابل على منظمة (111)فادة المتضررين من العنف من الرعاية الطبية العاجلةكبير امكانية است
 .(114)النوبة لإلغاثة والتنمية، وهي جماعة من المجتمع المدني المحلية التي ظلت تكرس جهدها لتقديم الخدمات االجتماعية في المنطقة

 

 يتواصل العنف في الهامش تطويق الخرطوم بينما

بينما  (112)أصدر رئيس جهاز األمن الوطني، الجنرال محمد عطا قرارا يأمر قوات الدعم السريع باالنتشار حول الخرطوم 4112في مايو عام 
( أنه خالل شهر مايو عام Sudan Consortiumال تزال في الوقت نفسه نشطة في كل من دارفور وجنوب كردفان. وتشير تقارير منظمة )

، واصلت الحكومة توجيه قوات الدعم بالقيام بهجوم عسكري مكثف بدأ في شهر أبريل، مع زيادة الغارات الجوية على األهداف المدنية 4112
االستيالء   عن  . وأسفرت هجمات قوات الدعم(112)بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس والبنية التحتية اإلنسانية واألنشطة الزراعيةالمحمية، 

 على منطقتي دلدكو والعتمور اللتين تقعان قرب كاودا في جنوب كردفان. في الوقت نفسه قصفت القوات المسلحة السودانية كاودا ما أدى إلى
ا يقرب من ستين من القنابل على مناطق مدنية. وفي دارفور، اوردت منظمة "سودو" ومقرها في المملكة المتحدة تقارير عن التحرش سقوط م
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، 4112. الالفت للنظر أنه في االول من يونيو (112)المستمر بالمواطنين الذين يعيشون في معسكرات للنازحين داخليا بالقرب من نياال والجنينة
ر أبو سروج قرب بلدة الجنينة في غرب دارفور اغتال اثنين من أفراد يرتدون الزي الرسمي لقوات الدعم رئيس رؤساء المعسكر وفي معسك

 عبد هللا محمد البخاري
 

 استمرار أعمال اإلبادة الجماعية وجرائم جديدة ضد اإلنسانية

، فان المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في التحقيق ومقاضاة األفراد 1292بموجب السلطة الممنوحة بموجب قرار مجلس األمن الدولي 
، فإنه ال يزال في انتظار التطبيق 4112(. ورغم صدور هذا القرار في عام 116ي دارفور)عن مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت ف

 في وقتنا الحاضر.

ية من لوالجدير بالذكر أن العديد من األفراد المتهمين بارتكاب جرائم نتيجة لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية تورطوا أيضا في الجولة الحا
نسانية التي تكشفت في مختلف أنحاء السودان. وعلى وجه التحديد يرتبط أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين جرائم الحرب والجرائم ضد اإل

. كجزء كبشكل وثيق ببنية قيادة قوات الدعم. والبشير كقائد عام للقوات المسلحة للبالد وزعيم جهازها األمني، فانه يتحمل مسؤولية القيادة كذل
مستمرة، ينبغي للمحكمة النظر في التوسع في التهم الموجهة ضد هؤالء الرجال. باإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تنظر من جهودها لرصد الجريمة ال

 تقديم اتهامات إضافية جديدة ضد كبار قادة قوات الدعم، بما في ذلك حميدتي والمسؤولون عن جهاز األمن الوطني.  في

. ذات القوات (117).4112مباشرة لحملة اإلبادة الجماعية التي لفتت انتباه العالم في عام  لقد كان المدنيون من غير العرب في دارفور أهدافا
نفسها استمرت إللحاق العقاب الجماعي على تلك الجماعات حتى يومنا هذا، وبالعمل على زعزعة استقرار ما يرونها كقواعد دعم محتمل 

 ومة السودانية نهج االستهداف العرقي وتطهير األراضي.لحركات التمرد المسلحة التي تتحدى السلطة اعتمدت الحك

. في انتهاك كامل لهذا المبدأ، في دارفور، صنف (118)المبدأ األساسي للقانون الدولي اإلنساني يدعو إلى عدم جعل المدنيين أهدافا للقتال المسلح
. لم يتغير هذا النمط على مر (119)ض النظر عن وضعهم كمقاتلينالنظام أفراد من الزغاوة، والفور، والمساليت، أهدافا أولية في النزاع، بغ

 السنين. ومع ذلك فليس هناك تفريق بين األنشطة التي يقوم بها الجنجويد وتلك التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية.

من ئر الفادحة وسط المدنيين الذين يدفعون الثالخسا  وهناك نمط مماثل لهذا يتكشف في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان. فالحكومة تتجاهل
حرب   لألضرار الجانبية من حملة مكافحة التمرد المسلح الفاسدة. ومع ذلك، فإن العنف الذي يتعرض له المدنيون في جبال النوبة ليس نتيجة

حشية هداف المتعمد للمرافق الطبية المنقذة للحياة، ووثانوية ال مفر منها فالتركيبة القاتلة من القصف الجوي والتي تليها الهجمات البرية، واالست
تكتيكات قتال قوات الدعم، كل هذه تقيم األدلة الستراتيجية لهجوم يستهدف المدنيين أصال. وفي حين أن التنوع الغني للجماعات العرقية 

حكومة تلبي الحد األدنى الرتكاب جرائم ضد المتساكنة في جنوب كردفان يجعل من الصعب السعي إلى اإلبادة الجماعية، فان تصرفات ال
 (.111)اإلنسانية

نتيجة لذلك، فإنه ليس هناك وسيلة لمالحقة الجرائم الدولية التي  (.111)لألسف، ال توجد والية قضائية دولية مماثلة لجرائم ارتكبت خارج دارفور
، فان هذا التقسيم المصطنع بين مسارح االختصاص يثير إشكالية. تحدث في بقية السودان. في ضوء نشاط قوات الدعم السريع على طول البالد

تكب رفنظام روما الذي بموجبه كونت المحكمة الجنائية الدولية يحدد الجرائم ضد االنسانية مثل أي واحد من األفعال السيئة التالية: عندما ت
. وتشمل هذه األفعال (114)قدرة الدولة أو سياسة تنظيمية" كجزء من "هجوم واسع النطاق أو منهجي" موجه ضد السكان المدنيين ل"تعزيز

 السيئة، ولكن ال تقتصر على، القتل والتعذيب واالغتصاب واالضطهاد لجماعة محددة ألسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو ثقافية. التعريف
 .(112)المماثل لهذا مكرس في القانون الدولي العرفي ما يجعلها قابلة للتطبيق حتى خارج دارفور

لبية الحد األدنى للجرائم ضد اإلنسانية، فإن الهجمات ليس من الضروري أن تكون مرتبطة باالستهداف العرقي أو والجدير بالذكر أنه لت
العنصري. على عكس اإلبادة الجماعية ال يلزم أن يكون هناك قصد تمييزي "لتدمير" مجموعة كليا أو جزئيا. في الواقع، أن الجريمة ضد 

. (112)ال السيئة ارتكبت في سياق إما هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنييناإلنسانية تظهر ما دامت أحد األفع
عريف توأوضحت الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أنه حتى إذا كان بعض من أولئك الذين يعيشون في منطقة "ال يسري عليهم 

 ("112. )ان من صفتهم المدنيةالمدنيين، فإن هذا ال يحرم السك

 إن "تعدد الضحايا" الملموس بواسطة هجمات قوات الدعم على السكان المدنيين في السودان يتطلب أن تدرج أفعالهم السيئة ضمن جرائم واسعة 
ما دام أن المدنيين هم الهدف "األساسي"  . وفقا للقواعد التي حددتها المحكمة الجنائية الدولية في أحكامها األخيرة أنه("116. )النطاق ضد اإلنسانية

 .("117. )لهجمات الدعم السريع، بدال من كونهم "ضحايا ثانويين" فإن هذه الهجمات تشكل جرائم ضد اإلنسانية

ا من أخيرا فأصحاب االدعاء العام سوف يكونوا بحاجة إلى اظهار أن الهجمات الواقعة على المدنيين في جنوب كردفان ودارفور كانت جزء
وقد خففت المحكمة في قرارها بشأن قضية كاتانغا مالمح جامدة من هذا المعيار، موضحة أن "أي هجوم   "عزم دولة أو سياسة تنظيمية."

والذي يتم التخطيط له أو توجيهه أو تنظيمه ــ كمعارضة ألعمال عنف عفوية أو معزولة سوف تقع ضمن معيار السياسة التنظيمية. إن هجمات 
كبر أ الدعم ـ بشكل أعم ـ يتم التخطيط لها وعلى المأل تعلن عنها الحكومة السودانية، ولهذا فإنها تلبي معايير "السياسة التنظيمية" بسهولةقوات 

. فقوات الدعم هي اآلن بال منازع جهاز دولة 4112-4112بكثير من هجمات الجنجويد خالل المرحلة األولى من القتال في االعوام بين 
 ج أنشطتها تحت حملة الحكومة التي تعلن عنها نهار جهارا.وتندر
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 ستنتاج
، قاد حميدتي وأعوانه موجات من الهجمات على المدنيين في دارفور. في ذلك الوقت، كان االهتمام الدولي يركز 4112و  4112بين عامي 

 على هذه المشكلة. هذه المرة، وبسبب الصراعات المتنافسة في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، يتواصل القتال تحت الرادار
 رة الضوء.وخارج دائ

فالحكومة عززت في كل من دارفور وجنوب كردفان، وجود قوات الدعم عن طريق اقحام هجماتها البرية بالتزامن مع غارات القصف الجوي. 
التركيز على هجمات قوات الدعم، وخاصة في المناطق التي تقطنها المجتمعات غير العربية يدل على االستهداف الذي يسم حملة قوات الدعم. 

 يوضح الباحث مجدي الجزولي أن تورط قوات الدعم في الهامش "يبدد كل االوهام التي ال تزال باقية بشأن قدرة الدولة على أن تكون بمثابةو
 الحكومة السودانية اسقطت ورقة التوت المتمثلة في سياسة اإلنكار. فقوات ("118. )وسيط محايد في النزاعات الدامية لمناطق السودان النائية"

 الدعم هي من أجهزة الدولة الناشطة بال منازع في مهمة الدولة الموجهة إلرهاب مجتمعات السودان المهمشة.
ة جديدة صبإنشاء قوات الدعم منحت الحكومة السودانية قادة الجنجويد، الذين شكلوا العمود الفقري لحملة اإلبادة الجماعية قبل عقد من الزمن، فر

قادة السانحة بأنها رخصة للقتل مع اإلفالت من العقاب، وعلى عكس الجيش الوطني، الذي على األقل نظريا ملزم للحياة. وقد عد هؤالء ال
ان دبموجبات القانون اإلنساني الدولي، وبينما أعضاء من جهاز األمن الوطني وقوات الدعم لديهم حصانة من المالحقة القضائية الرسمية. السو

 كانت تمتهن القتال بكادر من مجرمي الحرب. تخلص من قواته المسلحة التي
 

 

... 
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