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 الجحیم: من الحدود مراقبة

 الملیشیات" "دولة للھجرة األوربیة الشراكة تقنن كیف
 

 بلدو سل�مان لل�اتب
 2017 اب��ل

 
  التنفیذي: الملخص

 
 بین وتمتینھا السودان، وحكومة األوروبي االتحاد بین العالقات فى نوعى تحول إلى أوروبا إلى النطاق الواسعة الھجرة  أدت

 الحكومة تحصل لكي الیورو عملة من مالیین بصرف األوروبي االتحاد قیام الجدیدة الشراكة ھذه عن ونتج . الطرفین
 إثیوبیا من مینالقاد أولئك و السودان من المھاجرین تدفق وقف إلى تھدف تدریبیة وعملیات تقنیة معدات على السودانیة
 . السودان عبر یمرون الذین الصحراء، جنوب األفریقیة البلدان من وغیرھا والصومال وإریتریا

 
 الشبھ المجموعة ذلك في بما السودان، في القانون تنفیذ أجھزة و األمن قدرات بناء األوروبي اإلتحاد عمل خطة تتضمن

 سیساعد . السودان في الرئیسیة "الحدود حرس" كقوة تصنیفھا إعادة تم التي و السریع، الدعم قوات بإسم تعرف التي عسكریة
 . للمھاجرین إحتجاز مرافق مع معسكرین بتشیید الصلة ذات األجھزة من وغیرھا و السریع الدعم قوات األوروبي اإلتحاد

 والخوادم الضوئیة والماسحات بالكامیرات ھذه السودانیة الحدود حرس قوات بتجھیز األوروبي اإلتحاد سیقوم كما
 . الالجئین لتسجیل اإللكترونیة

 

ً  . الخطط ھذه بشأن مشروعة مخاوف ھناك  ذات مسائل ھي األوروبي اإلتحاد من الممولة والمعدات التدریب ھذا إن فغالبا
 الحكومة لدى المراقبة قدرات ستعزز وتسجیلھم المھاجرین على التعرف من تمكن التي المعدات أن كما . مزدوج إستخدام

 . الماضیة 28 ال السنوات مدى على السودانیین المواطنین بقمع قامت أن سبق التي السودانیة
 

 على السریع الدعم قوات قبل من قاسیة حملة أوروبا عن نیابة المھاجرین تدفقات لوقف السودان إستراتیجیة تتضمن
 خصوم یقودھا التي المسلحة الجماعات من كبیر عدد من بإستمرار السودانیة الحكومة عانت وقد . السودان داخل المھاجرین

 الحكومة وكانت . الطرفیة المناطق في السیاسیة والسلطة الوطنیة الثروة توزیع في المزمن المساواة عدم على یحتجون
ً دا تعتمد السودانیة  إحدى السریع الدعم قوات وتعتبر  . المتمردین ضد في المتلفتة الملیشیات من عدیدة مجموعات على ئما
 اإلبادة سیاسة تنفذ كانت التي المتباینة الجنجوید میلیشیات من السریع الدعم قوات تطورت قد و . المیلیشیات تلك جماعات
 في تختلف السریع الدعم قوات أن غیر . السوداني النظام ضد ،2003 عام في بدأ الذي ،دارفور في التمرد لمكافحة الجماعیة
 . الحكومة تستخدمھا التي األخرى المیلیشیات مجموعات عن كبیراً  إختالفا وتطورھا وظائفھا
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 التمرد لمكافحة وطنیة قوة إلى دارفور في المتمردین ضد نشرھا تم ضاربة قوة من مرة ألول السریع الدعم قوات تطورت
 الشعبي الجیش /  الشعبیة الحركة بمحاربة تكلیفھا تم و السوداني الوطني والمخابرات األمن بجھاز العملیات لقیادة تابعة

 السریع الدعم قوات نشر تم ،2013 سبتمبر في ثم، . األزرق والنیل كردفان بجنو والیتي في - شمال – السودان لتحریر
 170 من أكثر وقتل . األساسیة السلع على الدعم السودانیة الحكومة إلغاء على یحتجون كانوا الذین السلمیین المتظاھرین ضد

 و السیاسیة، المعارضة لقمع تالمیلیشیا على السوداني النظام إعتماد عن كشفت حوادث في ،2013 سبتمبر في شخصا
 . السریع الدعم قوات دور في جدیدا تطورا أظھرت

 

 قوات النظام عین التمرد، لمكافحة كقوة السریع الدعم قوات بفاعلیة منھ واقتناعا ،2016 و 2015 العامین من وإعتبارا
 بھذا السودانیة الحكومة قامت . المھاجرین حركة لمنع السودانیة الحدود بدوریات مكلفة رئیسیة سودانیة كقوة السریع الدعم

 الجدید السریع الدعم قوات وضع فإن النحو، ھذا وعلى . الھجرة على للسیطرة األوروبي االتحاد مع الشراكة إطار في التعیین
 ودانیةالس الحكومة سنت وقد . أوروبا إلى السودان من المھاجرین تدفقات من للحد األوروبي االتحاد أموال تلقي لھا یسمح
 ). الوطني الجیش السودانیة، المسلحة القوات( السودانیة المسلحة القوات في السریع الدعم قوات بدمج 2017 ینایر في قانونا

 عمر الرئیس قیادة وتحت الجیش، في ودمجھا مستقلة، السریع الدعم قوات )متضارب بشكل( 2017 عام قانون جعل وقد
 ). أدناه انظر( البشیر،

 

ً  األكثر األوروبي االتحاد في األعضاء والدول األوروبي االتحاد على ویتعین  البرنامجیة الشراكة في السودان مع إنخراطا
 بناء" خالل ومن وعلیھ، . الشراكة تواصلت كلما السریع الدعم قوات وسلوك سجل في تدقق أن الھجرة، تدفقات بشأن الفعلیة

 الدعم قوات ید یقوي لن األوروبي االتحاد فإن . حدیثا إخراجھا تم التي یةالسودان الحدود قوة تمویل و تدریب تم "القدرات
  منذ تطویرھا فى السودان نظام إستمر التى ،"المیلیشیات دولة" من معقد نظام على یخاطر نفسھ یجد قد بل ، فقط السریع
 وال . التأسیسیة لمعاھدتھ لرئیسیةا األھداف ویقوض یتناقض األوروبي االتحاد فإن وبذلك . 1989 عام في للسلطة   مجیئھ
 من النظامیة غیر الھجرة وقف یمكنھم وال . اإلنسان وحقوق األمن، بالسالم، النھوض األوروبي االتحاد ألعضاء یمكن

 فظائع، وترتكب عنیفة، صراعات تثیر التى المیلیشیات جماعة تنشر لحكومة المباشر بالتمویل األفریقي والقرن السودان
 . السودان داخل للسكان جماعي زوحن إلى وتؤدي

 

 االتحاد لدعم یمكن كیف ویناقش السریع الدعم قوات أنشطة حول العامة المعلومات فیجمع الورقة ھذه من المتبقي الجزء أما
 الصراع لتصعید یؤدى و أوروبا، إلى النظامیة غیر الھجرة تفاقم إلى المطاف نھایة في یؤدي أن المجموعة لھذه األوروبي

 العقاب، من وبإفالت بحصانة تتصرف التى المیلیشیات وقوة النظام ولتشجیع األفریقي، والقرن السودان داخل العنیف
 ,السودان من التطورات آخر على الضوء تسلیط إلى الورقة ھذه تھدف و . اإلجرامي سلوكھا على مساءلة أدنى اآلن ویواجھ

 في كلھم أو , األوروبي اإلتحاد من السودان شركاء أحد یدعى لئال  ریع،الس الدعم لقوات السابقة المخالفات سجل وتفحص
 . الضارة الحوافز لھذه بالعواقب علم على لیس أنھم الحق وقت


