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اجلماعات املسلحة والسواسوة يف دارفور 

 دراسة يف اخللفوة التارخيوة ومنطلقاتها الفكرية

 ذاكر حمي الدين عبد اهلل. د

 1/4/2007: تاريخ القبول 14/2/2007: تاريخ التقديم

 عمميًا حقيقة 2003 شباط عام )*(ترجم، اندالع التمرد في إقميم دارفور 
وفي . الصراعات الداخمية والخارجية التي ألقت بظالليا القاتمة عمى السودان كمو

الوقت ذاتو أفرز تناقضات حادة ومتنوعة تقاطعت فيما بينيا لعل أخطرىا تحدي 
قوية -  بين سمطة الدولة وقيادات التمرد في اإلقميم، وأدى ظيورىا اإلرادات
 إثارة تساؤالت عديدة، حول طبيعة ىذه القوى، جذورىا، وتشكيالتيا إلى- ومنظمة 

. ومنطمقاتيا الفكرية، والتي يحاول ىذا البحث تسميط الضوء عمييا
 : الجماعات المدعومة من السمطة: أوال

التي تولت السمطة في السودان منذ حزيران - حاولت حكومة اإلنقاذ الوطني 
معالجة أزمة دارفور سياسيًا - وال تزال -  بقيادة الفريق عمر حسن البشير 1989

وعسكريًا، عبر أجيزتيا وقنواتيا المختمفة ومن خالل توجيو الدعوات المباشرة لقوى 
 أماكن سكناىم، إلىوعممت جاىدة عمى عودة النازحين . (1) سالحياإللقاءالتمرد 

 مع اتفاقاكما أبرمت . وجندت لذلك كل وسائل الدولة المتاحة والممكنة لمسمطة
 جانب إلى.  أماكن سكناىمإلى النازحين من اإلقميم إلعادةمنظمة اليجرة العالمية 

 ضبط ألجل اإلقميم إلىإعالن السمطة إرسال اآلالف من رجال األمن والجيش 
. (2)األمن واالستقرار فيو 

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم التاريخ .
انظر دعوات الرئيس البشير في موقع وزارة الخارجية السودانية عمى شبكة المعموماتية ( 1)
   www. Sudanmfa.com، 2006 تشرين أول 3وكذلك تصريحاتو في يوم . (االنترنيت)
. www. Alarabiya.netأرشيف العربية نت عمى شبكة المعموماتية،: لمتفاصيل ينظر( 2)
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وفي الوقت ذاتو، رجح لدى الحكومة الحل العسكري في توجيو ضربة قوية 
إلنياء التمرد باالعتماد عمى القوات المسمحة النظامية وبعض الميميشيات المدنية 

المسمحة، مستثمرة اليدنة التي أفرزتيا مباحثات الحكومة مع متمردي الجنوب 
آنذاك، فقامت بسحب بعض القطعات العسكرية والقوة الجوية، وميميشيات الدفاع 

 قوات عسكرية منظمة إقدامثر إالذاتي لمواجية التمرد الذي اندلع في اإلقميم، 
لحركتي العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان باليجوم عمى بعض 

 بجبل مّرة أعمى قمة في اإلقميم في أواخر شباط وبداية آذار العسكريةالقطعات 
2003
(3). 

 :(الجنجويد) ميميشيات الدفاع الذاتي -
لجأت الحكومات السودانية المتعاقبة أمام استمرار القتال في الجنوب واتساع 

 االعتماد عمى قوات عسكرية إلىمساحة الدولة وتباعد أطرافيا وعواصم أقاليميا 
نظامية صغيرة نسبيًا من حيث الحجم والتسميح يساندىا في حفظ األمن واالستقرار 
قوات مدنية مسمحة مدربة تدريبًا أوليًا عمى استعمال األسمحة الخفيفة، ومستخدمة 

الشاحنات الصغيرة في التنقل السريع في مواجية الحاالت الطارئة في األقاليم 
كبر جيد عسكري منظم في مواجية أالسودانية المختمفة مما يتيح ليا فرصة حشد 

. (4)قوى التمرد في الجنوب
عرفت ىذه القوات في السودان بمسميات عديدة، فتارة ُتعرف باسم 

، وفي عيد حكومة (الفرسان) باسم وأخرى( الدفاع الشعبي)وتارة  باسم  (المراحيل)
، في حين عرفت ىذه القوات إعالميًا (ميميشيات الدفاع الذاتي)اإلنقاذ عرفت باسم 

، وقد حظيت بشيرة واسعة داخل السودان وخارجو، منذ اندالع (الجنجويد)باسم 

                                                 

وزارة الخارجية السودانية، التقرير اإلعالمي اليومي حول األوضاع في دارفور في موقع ( 3)
 .www سودان نيوز عمى شبكة المعموماتية،                                                

Sudan Neus.com.  
(4) scott straus, (Darfur and the Genocide Debate),Foraign 

AFFairs,January/  February 2005,www.clao.net.org. نقال عن موقع كوليا 
  (االنترنيت)نت عمى شبكة المعموماتية
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203التمرد في شباط 
، وتباينت اآلراء والتصريحات حول تحديد مفيوم أو (5)

دار ) لفظة سودانية أنياعمى أن المشيور والراجح منيا، . تصريح ثابت لّمفظة
الجن الذي يحمل سالحًا ويركب ) مقاطع تعني ةمحمية مكونة من ثالث (فورية
حامد ) أحد قادة العصابات المسمحة المدعو إلى، وىناك من نسبيا (6)(فرساً 

، الذي قاد حمالت نيب مسمح ضد القرى التي يقطنيا قبائل من أصول (جنجويت
ات من القرن الماضي فأدخل الرعب في قموب سكان إقميم يأفريقية في الثمانين

. (7)دارفور
 من 1985ن ىذه القوات التي تأسست ومنذ عام إوميما اختمفت التسميات، ف

داة فاعمة في يد إ كانت وما تزال ،(8)(1989-1985)قبل الحكم المدني الثالث 
كان عمادىا أبناء القبائل العربية وبعض القبائل ،الحكومات  المتعاقبة في السودان

 جانب إلىاألفريقية في أقاليم السودان  المختمفة، ومنيا إقميم دارفور حيث انضم 
ىؤالء بعض المرتزقة النازحين من جميوريات مالي والنيجر وتشاد، وىؤالء أيضا 

وقد اضطر الجنجويد الى حمل السالح والتصدي . (9)(الجنجويد)يطمق عمييم 
لمتمرد الذي قادتو حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان، بعد أن وجد ىؤالء أن 

                                                 
(5)  Jeevan  vasugcr , (kh artoum Faces Trial For Darfur genocid) 
,Guardin , June 7, 2005.  

 "ىاري ىاغوبيان، . ( ويحمل كالشنكوفاً الجان الذي يركب فرس )بأنوعرفيا البعض ( 6)
، نقال عن موقع االختالف ثورة عمى شبكة المعموماتية،  "إبادة جماعية منسية أخرى ؟ : دارفور

www.arabic.tharwaproject. com.  

 (الخرطوم)انظر، ممف أزمة دارفور الصادر عن مركز دراسات الشرق األوسط وأفريقيا، ( 7)
  .www. mascenter , com.شبكة المعموماتية

عمى اثر الثورة  (بالحكم الديمقراطي الثالث)قام الحكم المدني الثالث الذي يعرف بالسودان ( 8)
-1969) عمى أثرىا حكم الرئيس جعفر نميري وأسقطت 1985الشعبية التي اندلعت عام 

، ترجمة 1989-1898بيتر ودوارد ، السودان الدولة المضطربة : ، لمتفاصيل ينظر(1985
.   وما بعدىا150، ص 2002محمد عمي جادين، أم درمان 

(9)  jevan Vasuger. Ibid     ،موقع شبكة بي بي سي العربية عمى شبكة المعموماتية  
        www.BBC. Arabic.com.  

http://www.arabic.tharwaproject/
http://www.bbc/
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 استفحال خطر التمرد إلىانشغال الحكومة المركزية في مواجية تمرد الجنوب أدى 
.  (10)في دارفور

 قسمين، قسم أول اصفر بشمال دارفور يتكون من عمىينقسم الجنجويد 
، ويتركز القسم الثاني (بالةألا)ميميشيا تابعة لمقبائل العربية التي تمتين رعي اإلبل 

األكبر من ىؤالء بجنوب دارفور وجّميم من القبائل العربية التي ترعى البقر 
، يزيد عددىم عمى خمسة آالف مسمح يتحصنون بجبل كرفو (البقارة)والمعروفة بـ 

 معسكرًا كبيرًا في 16ولمجنجويد معسكرات زاد عددىا عمى . بأقصى جنوب دارفور
 معسكر المستيرية القاعدة الرئيسة ليؤالء في وسط دّ ويع. مختمف أنحاء اإلقميم

 ال تخمو من ميابط الطائرات أنياوالمالحظ عمى ىذه المعسكرات . دارفور
، مع وجود بعض القطعات ةاألعتد العامودية، وكذلك فييا مخازن كبيرة لألسمحة و

. (11)العسكرية النظامية في بعضيا
تأسيسًا عمى ما سبق،اتيمت الحكومة السودانية من قبل الواليات المتحدة 

واألمم المتحدة وغيرىا من المنظمات الدولية بتقديم الدعم المالي والعسكري وتوفير 
المالذ لقياداتيا، والسيما بعد االنتصارات التي حققيا ىؤالء ضد قوات التمرد، األمر 
الذي جعل قادتيا، والسيما الذين يعيشون في أمريكا وأوربا يميجون بطمب المساعدة 

.  (12)ومستغمين استمرار سوء العالقة بين الخرطوم وواشنطن
–  قادتيا دون جدوى - وما تزال عمى لسان - حاولت السمطات السودانية 

 عالقة ليا بالجنجويد المتيمة بارتكابيا ةفي محاولة منيا لمواجية الضغوط، نفّي أي
إبادة جماعية في اإلقميم، وىو أمر دأب عمى نفيو أيضا، بعض رؤساء القبائل 

                                                 

 (االنترنت)، في موقعيا عمى شبكة المعموماتية 2004 آب 2، (القاىرة)صحيفة األىرام ( 10)
www.ahram.org.eg  

. ممف دارفور، المصدر السابق( 11)
لمتفاصيل عن موقف الواليات المتحدة واألمم المتحدة ينظر مواقعيما عمى شبكة ( 12)

 ؛ وكذلك موقع األمم المتحدة  www.whitehouse.govالمعموماتية ؛ البيت األبيض، 
www.un.org  

http://www.ahram.org.eg/
http://www.whiehouse.gov/
http://www.whiehouse.gov/
http://www.un.org/
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تسمية قديمة في دارفور  (لفظة الجنجويد )دّ  تعألنياواألمراء العرب واألفارقة، 
. (13)تطمق عمى العصابات والمصوص وقطاع الطــرق

في الواقع، تتحمل الحكومة المركزية مسؤولية االضطراب األمني، وفقدان 
ن عصابات السمب والنيب استفحل إبل . سيطرتيا عمى جميع األطراف المسمحة

يصعب التخمص  ( داعًا مزمناً )أمرىا وحتى قبل اندالع التمرد، فأصبحت تمثل 
منو أو الحد من شره النشغاليا آنذاك في مواجية تمرد الجنوب الذي استنزف 
طاقات السمطة بشريًا وعسكريًا واقتصاديًا، فغدت بعض ىذه الميميشيات خارج 

نطاق سيطرة الحكومة، ومثمت عبئًا ثقياًل عمى السكان، بعد أن دخمت العبًا أساسيًا 
وميما في األزمة، استغمتو قوى التمرد والدول المساندة ليا في الضغط عمى 

. (14)الحكومة السودانية لتحقيق مآربيا في السودان
 :الجماعات المتمردة عمى السمطة: ثانيا

 : جبهة نهضة دارفور -

ن ع، بدا إقميم دارفور بعيدًا 1989 السمطة عام إلىبوصول حكومة اإلنقاذ 
دائرة السمطة المركزية جغرافيًا وسياسيًا، وغدا مركزًا ميمًا لمعارضة النظام من قوى 

ولعمنا نستطيع إرجاع اإلرىاصات األولى لمعمل السياسي . سياسية مختمفة
 فترة منتصف ستينيات القرن إلىوالعسكري المنظم ضد السمطة المركزية في اإلقميم 

حمد إبراىيم دريج وعمي أالماضي،عندما تأسست جبية نيضة دارفور من القاضي 
1964الحاج محمد في تشرين أول 

 كانت أنياوالمالحظ عمى ىذه الجبية، مع . (15)
ن تأسيسيا إ أصول عرقية إفريقية، فإلىتنظيمًا محميًا ضيقًا تتميز بانتماء مؤسسييا 

نمالم يكن عمى أساس عرقي،   يقوم عمى المناداة محض عمى أساس سياسي وا 

                                                 

نقال عن شبكة بي بي سي العربية في موقعيا  " أمير القبائل العربية" جييان العاليمي، ( 13)
    .www.BBC. Arabic.comاإللكتروني عمى شبكة المعموماتية، 

موقع الفاكوم عمى شبكة  " دارفور أزمة لمحل أم لمتدويل" حمد عرفات القاضي، أ (14)
 elaph. Com. www .المعموماتية،

 . 2003 آب 27، (الخرطوم)صحيفة البيان، ( 15)

http://www.bbc/
http://www.bbc/
http://www.bbc/
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باستحقاقات األقاليم التنموية السياسية واالقتصادية عن طريق المشاركة الفاعمة في 
. السمطة

حمد إبراىيم أ عقد ىذه الجبية بعد عام من تأسيسيا، بسبب انضمام أنفرط
ثر إ صفوف حزب األمة الذي كمفو قيادة المعارضة داخل البرلمان، إلىدريج 

في . 1965انتخابو نائبًا عن إقميم دارفور في االنتخابات النيابية التي جرت عام 
.  صفوف الجبية اإلسالمية بزعامة دإلىحين فضل عمي الحاج محمد االنضمام 

 إثر قرار تعيين الرئيس نميري 1981وبعد انتفاضة أىل دارفور عام . حسن الترابي
اضطر عمى أثرىا . لمطيب المرضي، وىو من غير أىل دارفور، حاكمًا عمييا

ولعل ىذا . (16)حمد إبراىيم دريج حاكمًا عميياأ عزلو وتعين إلىالرئيس نميري 
لمقوى السياسية - في العاصمة الخرطوم - يعكس لنا طبيعة االستقطاب السياسي 

الناشئة في األطراف، من خالل السعي إلدماج قادة القوى ىذه في صفوف 
األحزاب والتكتالت السياسية الناشئة في السودان آنذاك في إطار العمل السياسي 
العام، وليس في إطار العمل السياسي اإلقميمي المحدود، ولعمو يعكس أيضًا مدى 
استجابة عناصر القوى السياسية المحمية لمعطيات العمل السياسي المنظم لمقوى 

.  الرئيسة في السودان وقتذاك
 :حركة بوالذ -

 تطور ميم ةالدارفوريفي مطمع تسعينيات القرن الماضي، حدث عمى الساحة 
ففي . تمثل بظيور قوى محمية اتخذت من العمل العسكري أساسًا لمواجية السمطة

 المنشق عن الجبية اإلسالمية من (17)داؤد يحيى بوالذ تمكن الميندس 1990عام 
تأسيس حركة عسكرية في اإلقميم مستعينًا بتأييد ودعم متمردي الجنوب والمتمثمة 

                                                 

، عمى موقع شبكة المعموماتية، 2004 تموز 30،  (لندن)صحيفة الشرق األوسط، ( 16)
   www. ashargalawsat.com.   

     وكذلك المجمة السودانية، الموقع اإللكتروني عمى شبكة المعموماتية،  
  www.sudanjournal.com.  

ىو من قبائل الفور، وكان قياديًا بارزًا في الجبية اإلسالمية القومية منذ أن كان طالبًا في ( 17)
،  2004 آب 26العربية  BBC  نقاًل عن قناة  . جامعة الخرطوم ورئيسًا التحاد طالبيا

   www.bbc Arabic.com.  

http://www.sudanjournal.com/
http://www.hhcarabic.com/
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جون قرنق، والتي وفّرت لو، ولمعديد من . بالحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة د
 فضال عن السالح (18)أبناء القبائل األفريقية التدريب العسكري والدعم السياسي

والجنود، بيدف فتح جبية جديدة أمام الحكومة السودانية في الغرب، في محاولة 
إال أن الغاية المرجوة من ذلك لم . لتخفيف الضغط العسكري المركز في الجنوب

 إلى موقفو الداخمي ضعيفًا حيث أدت مساندة الحركة الشعبية لو وأضحىتتحقق، 
 عقيدة الجهاد لن رة .. ".نأإفقاده السند الشعبي والعسكري في اإلقميم، السيما و

، مما سيل عمى القوات الحكومية إخماد (19)"...الدولة في ذروتها في اإلقميم
لقاء ىاالحركة وتطويق  القبض عمى زعيميا بواسطة ميميشيات الدفاع الذاتي وا 

عدامـو(الجنجويد) . (20)، ومن ثم محاكمتو وا 
 إلىشر ظيور حركة بوالذ انتقال رياح التمرد والثورة من السمطة المركزية أ

شر ظيورىا أيضا تطورًا واضحًا في طبيعة العمل أقاليم السودان المختمفة، كما إ
لكل  (الثوري)وعدت ىذه الحركة أيضا، التراث . قاليمإلالسياسي والعسكري في ا

. حركات التمرد التي ظيرت في إقميم دارفور فيما بعد
 .(التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني)جبهة الخالص الوطني  -

 سعي السمطة الستخدام القوة في عممية احتواء حركة بوالذ، لم يمنع إن
ظيور حركات أخرى في اإلقميم، وكانت جبية الخالص الوطني، التي كانت تعرف 

من أولى تمك الحركات والتنظيمات السياسية  (بالتحالف الفدرالي)في أول ظيورىا 
في كانون الثاني عام  (التحالف)قام بتأسيس الجبية . التي ظيرت في اإلقميم

حمد إبراىيم دريج، الذي عاد آنذاك الى مزاولة العمل السياسي في اإلقميم أ 1994

                                                 

صحيفة  "  من بوالذ لعمي الحاج000 أنموذجاالحركة اإلسالمية " أبو عبيدة عبد اهلل، ( 18)
 في موقعيا اإللكتروني عمى شبكة المعموماتية 2004 تموز 27الرأي العام، الخرطوم، 

www.rayaam.net  
 في 2004 آب 26، منشور بتاريخ "الجذور التاريخية لمشكمة دارفور " عمر الطيب، ( 19)

 ؛ صحيفة البيان، www.BBC.Arabic.comموقع شبكة بي بي سي العربية اإللكترونية ، 
.  2003  آب 27، (الخرطوم)
.   أبو عبيدة عبد اهلل، المصدر نفسو( 20)

http://www.bbc.arabic.com/
http://www.bbc.arabic.com/
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 وقام بالتعاون 1965 في عام إليوخارج نطاق حزب األمة، الذي سبق وانظم 
 أن اتفقوا عمى ، شريف حديد ومجموعة من أبناء دارفوررالبروفسووالتحالف معو 
 تنظيمًا سياسيًا يقوم عمى أهداف واضحة لمعالجة القضايا ..".يكون تنظيميم 

ومع اندالع التمرد أقدمت قيادة التحالف عمى تغيير . (21)"...الدستورية الخالفية
 إلعطاء – وكما يبدو –في محاولة منيا  (جبهة الخالص الوطني )إلىتسميتو 

 في قوى تمرد وأقدميامدلول واسع لفصيميا المسمح الذي يعد ثالث القوى الرئيسة 
. دارفور 

شددت جبية الخالص الوطني في برنامجيا عمى إنيا حزب منفتح لكل 
 وليس حزبًا سياسيًا ، "... أفرادًا وجماعات تحت أهداف واضحة..".السودانيين 

نو من أإقميميًا يقتصر عمى أبناء دارفور، وتتمخص أىدافيا ىذه في التأكيد عمى 
 اإلبقاء عمى وحدة التراب السوداني ووحدة أبنائه عمى اختالف ..".الميم 

 ذلك ىو إلىويبدو أن الدافع . (22)"...أعراقهم ودياناتهم وثقافاتهم وأقاليمهم
تجاوز العقدة التي وقع فييا الميندس يحيى بوالذ في التأكيد عمى الجانب العرقي 
اإلقميمي الضيق، وكذلك محاولة لمتأكيد عمى وطنية الجبية واىتماميا بأوضاع 
. السودان واستعدادىا لالنفتاح واستيعاب كل أطياف الشعب السوداني ومكوناتو

 فكان طبيعيًا أن اريترياكما أن التنظيم ظير في شرق السودان وفي كنف الجارة 
يطالب بمطالب تشمل عموم السودان، بعد فشل أنظمة الحكم المتعاقبة فيو عمى 

الشعب من أمن ورفاهية وتقدم ".. إليواستيعاب وتحقيق ما يصبو 
. (23)"...واستقرار

                                                 

موقع التنظيم عمى شبكة المعموماتية، : لمزيد من التفاصيل  ينظر( 21)
www.SudanFda.com.        

 www.SudanFda.comانظر برنامج الجبية في موقعيا في شبكة المعموماتية،  ( 22)
.    برنامج الجبية، المصدر نفسو ( 23)

االتحاد  بالمغة العربية، وىي نظام سياسي ينظم العالقة بين طرفين أو :   تعني  الفدرالية)*(
 قد يمثمون دول أو أقاليم، وليا أشكال متعددة تختمف باختالف نوع االتحاد والقانون الذي تم أكثر

، وفقًا أكثرواالتحاد الكونفدرالي ىو اتحاد بين دولتين أو . االتفاق عميو بين األطراف المتحدة

http://www.sudanfda.com/
http://www.sudanfda.com/
http://www.sudanfda.com/
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قرارتبنت الجبية في برنامجيا المطالبة بصياغة   دستور دائم لمسودان يؤكد وا 
 تنتفي فيو عممية انفراد الييمنة المركزية )*(النظام االتحادي الفدرالي أو الكونفدرالي

المطمقة في صنع القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي،في محاولة لتجاوز 
. (24)أزمة الحكم المزمنة في السودان والمتمثمة في الصراع بين األطراف والمركز

ولعل في تأكيد برنامج الجبية عمى فصل المؤسسات الدينية عن المؤسسات 
السياسية واعتماد مبدأ القانون، وضمان استقالل القضاء، محاولة منيا لتجاوز 

أزمة الخالف حول فرض قوانين الشريعة اإلسالمية التي سنيا الرئيس نميري عام 
1983
، وتم تبنييا من األنظمة السياسية الالحقة، ومنيا نظام اإلنقاذ القائم (25)

. (26)أساسًا عمى تبني النيج اإلسالمي، الذي اقمق أطرافًا عديدة داخميًا وخارجياً 
 تحرير المواطن من حكم ..". ضرورة إلىودعا التنظيم أيضا، في فترة الحقة 

عادةاألنظمة الشمولية والدكتاتورية    ياغة  وهيكمة أجهزة الخدمة العامة وا 
 عمى أن تكون عاكسة لمتكوين القومي السوداني وحمايتها ...المدنية والعسكرية

ولم يغفل البرنامج أيضا، اإلشارة .  "...من التدخل السياسي والحزبي في شؤونها
وطالب بإعادة صياغة .  سوء األوضاع االقتصادية وغياب البرامج التنمويةإلى

                                                                                                                       

لمعادة يتم بموجبيا تشكيل ىيئات مشتركة في شتى المجاالت لتوحيد سياسة الدول األعضاء مع 
.   احتفاظ كل دولة بشخصيتيا الدولية

. برنامج الجبية، المصدر نفسو( 24)
نسبة لمشير الذي حدثت فيو، وىي مجموعة من   (بقوانين سبتمبر)سميت ىذه القوانين ( 25)

 تطبيق الشريعة اإلسالمية في السودان، وقد أثارت حوليا جداًل واسعًا بين إلىالقوانين تيدف 
.  مختمف األطراف

، مجمة قراءات " السودان وتجربة االنتقال لمحكم اإلسالمي "التحافي عبد القادر حامد، ( 26)
.  وما بعدىا ؛ وكممة، د49-33، ص 1993، 3، العدد 2سياسية، الواليات المتحدة، السنة 

مضوي الترابي وزير خارجية السودان األسبق، ندوة استشراف مستقبل العالقات السودانية 
 كانون الثاني 8-7األمريكية التي نظميا مركز دراسات الشرق األوسط وأفريقيا، الخرطوم 

.    وما بعدىا17، ص 2003
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االقتصاد السوداني وتنمية الموارد الوطنية المتاحة والتأكيد عمى مبدأ التكامل 
. (27)االجتماعي

ن تحقيق ىذه األىداف ال يتم إال إوفق تصورات جبية الخالص الوطني، ف
 حكومة انتقالية لمدة ثالث سنوات، ذات قاعدة عريضة تشمل ..".عبر إقامة 

جميع المؤسسات والهيئات المجتمعية السودانية، مع مراعاة تمثيل جميع أقاليم 
السودان في هذا التكوين، وتكون أولى مهامها السياسية  ياغة دستور يقدم 

الستفتاء عام لمت ويت عميه يرضى عنه كل أبناء السودان عمى اختالف 
.  (28)"...أعراقهم ودياناتهم وأقاليمهم

ن إوعمى الرغم من ىذا البرنامج الطموح الذي طرحتو جبية الخالص، ف
 دورىا في شرق السودان، وبالقياس معدورىا في إقميم دارفور كان محدودًا بالقياس 

ومع ذلك تأىمت الجبية بنشاطيا . (29) دور حركات وتنظيمات التمرد األخرىمع
ولعمو األمر . السياسي والعسكري لكي تكون ثالث اكبر حركات التمرد في اإلقميم

الذي دفع بعض قياداتيا إلبداء رأييم في االنشقاقات التي أصابت بعض حركات 
 تجاوز خالفاتيم إلىالتمرد ومنيا حركة جيش تحرير السودان، حيث دعا قادتيا 

. (30)"... إنسان دارفور وأهل السودان..".وطالبيم أيضا، أن يكون ىدفيم  
 :جماعة طالب الحق والعدالة -

، 1998 جانب التنظيمات العمنية، ظيرت في إقميم دارفور في عام إلى
وقد اختمفت اآلراء . جماعة سرية أطمقت عمى نفسيا جماعة طالب الحق والعدالة

                                                 

.  ندوة استشراق مستقبل العالقات، المصدر نفسو ( 27)
.  لمصدر نفسو( 28)
.  2004 تموز 27، (الخرطوم)صحيفة الرأي العام ( 29)
انظر نص البيان الصادر عن الحركة في موقع سودانيز اون الين عمى شبكة ( 30)

  .www.Sudaneseonline.comالمعموماتية، 

http://www.sudaneseonline.com/
http://www.sudaneseonline.com/
http://www.sudaneseonline.com/
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 تمك الجماعة تمثل الجبية أنفيرى البعض . (31)حول خمفياتيم السياسية لسريتيا
 البعض اآلخر، عّدىافي حين . حسن الترابي في اإلقميم. اإلسالمية بقيادة د

اإلرىاصات األولى لحركة العدل والمساواة بزعامة خميل إبراىيم حمد والميندس أبو 
بكر حامد نور عبد الرحمن الذين كانا من أعضاء الجبية اإلسالمية ولفترات طويمة 

(32) .
برز عمل قامت بو ىذه الجماعة، التي تضم لجانًا من أربع وعشرين أإن 

. والية سودانية من مختمف أقاليم السودان ومختمف التيارات السياسية والفكرية
صدارىا عام 1996أخذت ومنذ عام  ، عمى عاتقيا جمع المعمومات والبيانات، وا 

، عمى شكل وثيقة سياسية ميمة جدًا من تاريخ الصراع السياسي السوداني 1998
 اختالل ميزان ..الكتاب األسود) خاصة، أطمق عمييا تسمية يوالدار فورعامة، 

الجزء األول، حمل غالف الكتاب صورة (تقسيم السمطة والثروة في السودان
 مميون ترجح 7.500لميزان العدالة واضح االختالل، حيث الكفة التي كتب عمييا 

 األقمية تغمب أنفي إشارة واضحة لمداللة عمى .   مميون28الكفة التي كتب عمييا 
 الذي يعد وثيقة عن أداء ... هذا السفرإن ..". :ومما جاء في مقدمتو. األكثرية

 فصول، 6 إلى، وقسم الكتاب " ...األنظمة السياسية في تاريخ السودان الحديث 
قدم فيو واضعوه صورًا  مجممة لمواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي، مدعمو 

. (33)بجداول تعزز وجية نظرىم في اختالل ميزان العدالة في السمطة والثروة

                                                 

نقمب السحر عمى ا ف000تجاهموا  تاريخ اإلقميم : دارفور" المحجوب عبد السالم، ( 31)
موقع الصحيفة عمى شبكة . 2004 تموز 30، (لندن)صحيفة الشرق األوسط  " الساحر

   .www.asharqalawsat.com. المعموماتية
انظر نص المقاء مع الميندس ابو بكر حامد نور عبد الرحمن في صحيفة الصحافة ( 32)
.  2006 تشرين أول 10، (الخرطوم)
اختالل ميزان تقسيم السمطة والثروة في . جماعة طالب الحق والعدالة، الكتاب األسود( 33)

ينظر نصو الكامل عمى موقع كوكيتس عمى . صفحات متعددة. 1998السودان، الخرطوم، 
  www.geocities.com/black-book ، (االنترنيت) شبكة المعموماتية

http://www.asharqalawsat.com/
http://www.asharqalawsat.com/
http://www.asharqalawsat.com/
http://www.geocities.com/black-book
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عمى أية حال، تم طبع الكتاب في الخرطوم، وتولت الجماعة والمجان 
 عمى جموع المصمين الخارجين من 1998المتعاونة معيا توزيعو بشكل سري عام 

وفي المقابل كان رد فعل الحكومة . صالة الجمعة في الخرطوم والمدن الرئيسة
إصدار وثيقة تفند ما طرحتو جماعة طالب الحق في الكتاب األسود، أطمقت عمييا 

مجذوب الخميفة الذي كان . ، كما انتقد الكتاب أيضا، د(34)( الكتاب األبيض)
وعدم  (بالعن رية)يشغل منصب والي والية الخرطوم، وىاجم مؤلفيو واصفًا إياىم 

ن الذين أ ما ورد في الكتاب ال يمت لواقع الحال في الوالية وأنالموضوعية ومبينًا 
. (35) العمم والتطورات التي طرأت عمى السودان والتركيبة السودانيةاوضعوه لم يرو

 كانت محدودة االنتشار قميمة في أعداد أنيا المالحظ عمى ىذه الجماعة، إن
تبنت العمل السياسي السممي الذي يقوم عمى نقد الواقع وتقديم الحمول . كوادرىا

كما أن ىذه الجماعة ذوت وانتيت بقيام التمرد المسمح الذي قادتو . الناجحة لو
السيما حركة العدل والمساواة التي استقطبت جل . الفصائل المسمحة األخرى

قيادات جماعة طالب الحق، والذين لعبوا دورًا بارزًا في تأسيسيا، وقيادتيا وانتشارىا 
. فيما بعد

 :حركة العدل والمساواة- 
من الراجح تحفز العديد من المعارضين لمسمطة في إقميم دارفور لمتكتل 

قامة  الفصائل المتمردة السياسية والعسكرية فيو، ما تمخض عن سعي الحكومة وا 
والفصائل المتمردة الجنوبية لعقد سمسمة من المفاوضات إلنياء تمرد الجنوب، 

بإشراف إقميمي ودولي، من نتائج إيجابية ممموسة لقوى التمرد الجنوبية، أمكنيم من 

                                                 

.     2003 آب، 15، (الخرطوم )صحيفة الرأي العام، ( 34)
، نقال عن موقع ميدل ايست اون الين،  "دارفور والكتاب األسود"إبراىيم اليطالني، ( 35)

www.middle –east- online.com.  

http://www.middle/
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وتقاسم الثروة  (نيابة رئيس الجميورية)الحصول عمى المنصب الثاني في الدولة 
.  (36) حد ما في إطار فدراليإلىوالتمتع باستقالل ذاتي 

برز الفصائل التي قادت التمرد في اإلقميم أتعد حركة العدل والمساواة من 
ثر اجتماع إ، 2001وكانت قد تأسست بشكل رسمي عام . 2003في أواخر شباط 

تقرر فيو اختيار الدكتور .  والية سودانية18سري عقد في الخرطوم حضره مندوبو 
خميل إبراىيم حمد من قبائل الزغاوة لرئاستيا والناطق الرسمي ليا،  عمى أن يكون 

كما ىو الحال مع قيادات حركة تحرير . خارج السودان، لكي ال يتعرض لالعتقال
، كما (38)وتولى قيادة الجناح العسكري فييا العميد التجاني سالم برو. (37)السودان

تولى الميندس أبو بكر حامد نور عبد الرحمن منصب المنسق العام الميداني، 
وجّل قادتيا وأنصارىا من القبائل األفريقية الزغاوة، الذين يعدون المادة األساسية 

. (39) جانب بعض أبناء القبائل األخرى في اإلقميمإلىلمحركة 
، إال أن 2001مع أن الحركة بدأت نشاطيا السياسي والعسكري بعد عام 

ات القرن الماضي، وتحديدًا كفكرة يقادتيا يرجعون فكرة تأسيسيا الى منتصف تسعين
1994منذ عام 

 (األنصار)استندت الحركة منذ نشأتيا عمى قواعد حزب األمة . (40)
. والجبية اإلسالمية في اإلقميم، ولعل ىذا يفسر لنا ميل الحركة لالتجاه اإلسالمي

 كل أبناء السودان دون تميز إلىتوجيت الحركة في برنامجيا وأىدافيا 
عرقي أو ديني فضمت في صفوفيا عناصر سودانية ذات أصول عربية 

                                                 

، عمى شبكة (المندنية)موقع جريدة الشرق األوسط . لمتفاصيل عن االتفاقية ينظر( 36)
 www.aljaziera.net  وموقع الجزيرة نت،  .www.shargalawsat.comالمعموماتية،

.   2005 كانون ثاني 10، (الخرطوم)   ؛ صحيفة الرأي العام 
.  ىاغوبيان، المصدر السابق( 37)
نقاًل عن موقع دار .  تشادياً أمىناك من يشكك في جنسيتو من حيث كونو سودانيًا ( 38)

  www. daralansar.comاألنصار عمى شبكة المعموماتية، 
. أبو عبيدة عبد اهلل، المصدر السابق( 39)
، موقع  " األكثر تنظيميًا ومؤسسية000حركة العدل والمساواة السودانية " حامد حجر، ( 40)

،  2004 آب 28دارفور نيوز عمى شبكة المعموماتية، منشور بتاريخ 
www.darfournews.net.                

http://www.aljaziera.net/
http://www.aljaziera.net/
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مة مع ء، مما ميد ليا السبيل لتكون حركة قادرة عمى االستيعاب والموا(41)وأفريقية
ن خطيا العام السياسي والعسكري ال يقتصر إوعميو ف. مجريات األمور في اإلقميم

نماعمى المطالبة بحقوق إقميم دارفور فقط،   عموم التراب السوداني إلى تعداىا وا 
، (42)"... أوليات إنهاء واقع التهميش والظمم لألقاليم..".حين تأخذ بعين االعتبار 

. حسب قوليم
 .. ".:تأسيسًا عمى ما سبق، قدمت الحركة نفسيا، وفي برنامجيا عمى أنيا

 شعبية اجتماعية سودانية ..."نيا ثورة أ و، "...ثورة األقاليم، ثورة المستضعفين
 القضاء عمى ظاهرة .. ".إلى أيضا عمى إنيا تيدف وأكدت ". ...المنشأ واإلطار

الظمم االجتماعي واالستبداد السياسي وتحقيق العدل والمساواة بين جميع 
 ولتحقيق (43) " ...ووقف جميع الحروب األهمية، وتامين وحدة البالد. المواطنين

 نظام فدرالي ديمقراطي يستجيب لحقائق أهل ..".إلقامةذلك، تبنت الحركة الدعوة 
 " ...السودان، ويمنع احتكار السمطة والثروة ويؤكد عمى التداول السممي لمسمطة

وبموجب ىذا النظام يقسم السودان الى سبعة أقاليم فدرالية ىي . في السودان
. (44)(الشمال والجنوب والشرقي ودارفور وكردفان والوسط والخرطـوم )

فقد رأت الحركة أن ذلك . وفيما يتعمق باقتسام السمطة والتداول السممي ليا
الرئاسة، رئاسة الوزراء، )سيتم من خالل تقسيم المناصب السيادية األساسية 

 بين (ورئاسة مجمس الشيوخ ومجمس النواب، والقضاء، والمحكمة الدستورية
جميع أقاليم السودان بالتساوي دون أن يستأثر إقميم بالسمطة عمى حساب األقاليم 

 قمة ..". حيث تسيطر – عمى حسب زعم  قياداتيا  –األخرى، كما ىو الحال  

                                                 

رسالة لمباحث من قبل السيد نصر الدين حسين دفع اهلل عضو القيادة التنفيذية لحركة ( 41)
.  2004 آب 11العدل والمساواة، بتاريخ 

. حجر، المصدر السابق ؛ دار األنصار، المصدر السابق( 42)
   www.sudanjem.comموقع الحركة في شبكة المعموماتية، : لمتفاصيل ينظر( 43)
رؤية حركة العدل والمساواة القيادة الميدانية في حل " انظر بيان الحركة المعنون ( 44)

، موقع سودان نيوز اونالين ،        2005 آذار 10، الصادر في  "مشكمة دارفور
www.sudaneseonline.com.  
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 نسبة قميمة من مجمل سكان إالحاكمة ال تعد سوى شريحة ضيقة ال تمثل 
الكتاب )،ولتعزيز ىذه الرؤيا طرحت قيادة الحركة الجزء الثاني من  (45)"...السودان
ن طرحت أ، والذي سبق و( اختالل تقسيم السمطة والثروة في السودان...األسود

 ..".: ومما جاء في مقدمتو. كما سبقت اإلشارة. ه األول جماعة طالب الحقءجز
 دويالت إلىيواجه السودان اليوم أخطارًا جسيمة تهدد بتفتيت وحدته وتقسيمه 

نتيجة لمظمم الذي وقع وما زال عمى بعض أقاليمه من قبل المجموعة المتسمطة 
كما أكدت مقدمة الكتاب أيضا، عمى أن ىناك بادرة أمل قوية لتفادي . "...الحاكمة

ذلك في إطار الحل السياسي لألطراف المؤيدة لمسمطة أو المعارضة ليا، تعطي 
.  (46)لكل حقو

ويرى البعض أن الحركة في تمردىا عمى السمطة، إنما تسعى لتنفيذ 
مخططات المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي والمنشق عن المؤتمر 

، وذلك في محاولة منيا لتييئة األجواء لمدخول في مرحمة (الحزب الحاكم)الوطني 
أعمى من التصعيد والتدويل بيدف زعزعة النظام في الخرطوم، ويستند ىؤالء عمى 

. انتماءات قادة حركة العدل والمساواة لمحركة اإلسالمية السودانية لسنوات طويمة
 جانب الحركة تأييدًا لعمي الحاج إلىكما اندمجت قاعدة الجبية اإلسالمية بمجمميا 

.  (47)محمد القيادي في الحركة
 وأىدافيا عن سابقتييا، اومنطمقاتووىي بذلك ال تختمف في كثير من 

التحالف الفدرالي وجماعة طالب الحق، السيما في مواضيع التيميش والفدرالية 
وتقاسم السمطة، إال أن ما ميزىا عنيما تشكيالتيا اإلدارية من قيادة تنفيذية ومؤتمر 

، (لممغتربين)عام ومجمسين أحدىما في داخل السودان، واآلخر خارج السودان 
 قدراتيا معاألمر الذي جعميا تتميز بقوة دعوتيا ومنيجيا السياسي، بالقياس 

العسكرية، رشحيا لكي تكون ليا رؤيتيا السياسية الخاصة لمستقبل الوضع في 
                                                 

 عمى موقع الحركة 2001، الصادر في تشرين أول (بيان ىام)انظر بيان الحركة بعنوان ( 45)
 www.sudanjem.comفي شبكة المعموماتية، 

. المصدر نفسو( 46)
. 2003 تشرين ثاني 15، (الخرطوم)حجر، المصدر السابق ؛ صحيفة الصحافة، ( 47)
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ولعل في ىذا ما . (48) الحركات المتمردة األخرى في اإلقميم معدارفور بالقياس 
 عمى األولىيبرر لمحركة ميميا لمعمل السياسي والحل السياسي لالزمة في مراحميا 

عادةالحل العسكري، في محاولة منيا لإلطاحة بحكومة اإلنقاذ،   تأسيس السمطة وا 
وىو ما اتضح في سعييا المتكرر إلفشال . السياسية في السودان عمى قواعد جديدة

 من مفاوضات ابتداءمفاوضات السالم التي كانت تجري بين الحكومة والمتمردين، 
بوجا أ، و(2004نيسان )، وما تالىا في انجامينا ( 2003أيمول  )ايشي بتشاد 

، وما تالىما من اجتماعات مستندة في ذلك عمى (2004تشرين الثانــي )األولى 
ثقميا الميداني السياسي والعسكري باعتبارىا ثاني أقوى الفصائل المتمردة في 

 لن تقبل بحالة ..".اإلقميم، وفي كل ىذه المفاوضات تؤكد الحركة عمى أنيا 
 [نضالها ومقاومتها  ] أن توا ل وأما ... مفاوضات جادةفأماالالسمم والالحرب، 

، بالتعاون والتنسيق وباقي الحركات المتمردة األخرى، والسيما (49)"...المسمحة
. (50)حركة تحرير السودان

تعرضت الحركة خالل الفترة الماضية لعدة انشقاقات، كان أوليا في 
، عندما أعمن العقيد جبريل عبد الكريم باري االنشقاق عن الحركة، 2004أواخرعام 

وتأسيس حركة جديدة أطمق عمييا الحركة الوطنية لإلصالح والتنمية، فضال عن 
ومجموعتو عزل الدكتور خميل إبراىيم عن  (حربو)محاولة المقدم محمد صالح 

 .(51)رئاسة الحركة
 :الحركة الوطنية لإل الح والتنمية -

                                                 

. أبو عبيدة عبد اهلل، المصدر السابق( 48)
 أيمول 16حمد حسين آدم، الناطق باسم الوفد المفاوض في اسمرا بتاريخ أانظر تصريح ( 49)

                              .www.darfournews.net، موقع دارفور نيوز، 2005
. انظر بيان الحركة في موقع سودانيوز اونالين، المصدر السابق( 50)
، مركز دراسات   "الممف األسود في حياة حركات التمرد في دارفور: " لمتفاصيل ينظر( 51)

  ، في شبكة المعموماتية،                          (الخرطوم)الشرق األوسط وأفريقيا، 

www.mascenter.com.  
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 تعرضيا ةالدار فوريلعل مما اضعف كثيرًا من قدرات حركات التمرد 
برز االنقسامات تمك التي أ، وكان من وأدناىا األسباب وألتفولالنقسام والتشظيـة، 

 األمتعرضت ليا حركة العدل والمساواة، عندما أعمنت االنفصال عن الحركة 
، بقيادة األمين العام نورين (السياسية والعسكرية)مجموعة من قياداتيا الميدانية 

. مناوي برسم والعقيد جبريل عبد الكريم باري والعقيد جمال إسماعيل بامبو وغيرىم
وكان العقيد جبريل عبد الكريم باري قد نصب نفسو قائدًا عامًا لمقوات ورئيسًا 

ثورة األقاليم ثورة )لممجمس الثوري، أقامو تنظيم سياسي وعسكري جديد باسم     
ثم أطمقوا عميو منذ مؤتمر وادي ىور المنعقد . 2004في مطمع عام  (المهمشين

. (52)(الحركة الوطنية لإل الح والتنمية)، 2004 نيسان 17بتاريخ 
، عمى الرغم (أول ف يل مسمح في دارفور)أعمنت الحركة عن نفسيا بأنيا 

ولعميا في .  فرد200من محدودية عدد أفرادىا، إذ ال يتجاوز عددىم في الغالب 
وفي ما . رثيا في حركة العدل والمساواة المنشقة عنياإذلك االدعاء تستند عمى 

 يخص منياجيا السياسي والعسكري، فقد جاء في منياجيا السياسي بأنيا حركة 
 سياسية سودانية المنطمق واألهداف، قومية التكوين والرؤية،وطنية الهوية، ..".

 وتحددت أىدافيا بالعدل والحرية، والتقدم لعموم الشعب  "....شعبية قوية واعية
. (53)السوداني

وعمى النقيض من حركة العدل والمساواة، فقد مالت الحركة الوطنية 
 موقفيا الرافض لمنيج اإلسالمي الذي تبنتو وأعمنت، (عممنة الدولة)لإلصالح نحو 

 حكومة اإلنقاذ، وعدتو  األسباب الدافعة لمتمرد ضدىا وحمل السالح بوجييا،
باعتبارها جاءت انعكاسًا وتعبيرًا موضوعيًا عن الحالة السياسية المتردية في ..".

انقمب عمى نظام ديمقراطي  [اسالموي إرهابي  حسب  اعتقادهم  ]ظل نظام 
 عمق الغبن لدى أبناء الشعب السوداني بتهميش أقاليمهم المهممة ..شعبي

                                                 

انظر البيان التأسيسي في موقع الحركة عمى شبكة المعموماتية،         ( 52)
www.sudanhawat.com.  

.  البيان التأسيسي، المصدر نفسو ( 53)
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وىي ببرنامجيا وأىدافيا . (54) " ...ضعف سمطة القانون وهيبة الدولةأو. أ الً 
ىذه تحاول أن تعكس الواقع السياسي المتشدد تجاه حكومة اإلنقاذ القائمة عمى 

. (نظام إرىابي) الحد الذي تصف فيو النظام بأنو إلىقوانين الشريعة اإلسالمية، 
ومع ذلك فقد دخمت في سمسمة من المفاوضات مع الحكومة ووقعت معيا مجموعة 
من االتفاقيات األمنية واإلنسانية، بعد مشكمة دارفور، وكما أكد العقيد عبد الكريم 

،ألىمية  "...مشكمة سياسية تحتاج الى الحوار الهادئ والجاد ... ":باري، ىي
مما يعكس تناقضًا واضحًا . (55)ذلك بعد تدويل األزمة وتدخل المجتمع الدولي فييا 

 باعتبارىا حركة متمردة عمى السمطة وعنصرًا واألزمةتجاه موقفيا من السمطة 
. فاعاًل في تفجر األزمة في اإلقميم

وبما أن الحركة باألصل ىي انشقاق عن حركة العدل والمساواة، فقد تبنت 
 ...": سبعة أقاليم ىيإلىىي أيضا النظام الفدرالي، وقامت بتقسيم السودان 

ن أ و"...األوسط والجنوبي ومنطقة الخرطوم ودارفور والشرقي والشمالي وكردفان
 واستئثار قسم من سكان واإلق اء التهميش ..".عموم ىذه األقاليم تعاني من 

 وىي بيذا ، "...عمى السكان بالسمطة% 5 عمىالسودان الذين ال تزيد نسبتهم 
وىناك من . شاطرت نظيراتيا األخريات في مسالة الدعوة الى تقاسم السمطة والثروة

 . (56)يرى أن من أىم دوافع ىذه الحركة الرغبة في اقتسام عائدات النفط السوداني
. وتميزت الحركة أيضا، بامتالكيا قيادتين إحداىا سياسية وأخرى عسكرية

، رغم محدودية فاعميتيا ومحدودية ةالدار فوريفي محاولة لمتأثير عمى الساحة 
 النظر في مسألة االنفصال عن إلعادةولعل ىذا األمر، ىو ما دفع قادتيا . معيتيا

                                                 

.  المصدر نفسو( 54)
انظر نص البيان عمى موقع سودانيوز اونالين عمى شبكة ( 55)

  .www.sudanese online.com.المعموماتية
.  ؛ الممف األسود، المصدر السابق 2004 آب 2، (القاىرة)صحيفة األىرام، ( 56)
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، عندما 2005 آذار 10 وىو ما تحقق في -األم الحركة -حركة العدل والمساواة 
. (57)أعمن عن عودة الحركة سياسيًا وعسكريًا الى حركة العدل والمساواة مرة أخرى

 :حركة تحرير السودان-
 وتأتيكبر تنظيمات التمرد في إقميم دارفور، أبرز وأتعد ىذه الحركة أقوى و

 التمرد إلعالنبعدىا حركة العدل والمساواة، األمر الذي أىل حركة تحرير السودان 
 ضد السمطة، أطمق عمى الحركة من بدايات 2003في أواخر شباط وبداية آذار 

جيش )نشاطيا السياسي والعسكري تسميات مختمفة، فعرفت في أول عيدىا بـ 
وىما  (جيش تحرير دارفور)و  (جبهة تحرير دارفور)، ومن ثم (الخالص الوطني

ن لتنظيم واحد، تولى عممية توحيدىما عبد اهلل أبكر الذي يعد المؤسس اجناح
وتعد قبائل الفور األفريقية األساس الذي استندت عميو . (58)الحقيقي لمحركة

.  (59)الحركة
ثر اجتماع ثمانية من أبناء دارفور بقيادة عبد اهلل إانبثقت أول نواة لمحركة 

أبكر وحسن مانديال وداود طاىر حريفة، الذي يعد القائد الميداني لمحركة، في 
، وجل ىؤالء من القبائل 2001 غرب دارفور في كانون أول عام (قمّي كي)منطقة 

األفريقية الزغاوة والفور والمساليت، حيث تمتمك ستة معسكرات في اإلقميم وجيش 
. (60) آالف مقاتل مدرب ومجيز تجييزًا عسكريًا جيداً 3قوامو 

بدأت الحركة أولى عممياتيا العسكرية عمى شكل مناوشات في أواخر عام 
 حوادث نيب مسمح يقوم بيا قطاع 2002 واعتبرتيا الحكومة خالل العام 2001

 باليجوم عمى مركز أمني 2002 تموز 19طرق، عمى الرغم من قيام الحركة في 
جيش تحرير )في منطقة قولو في جبل مّرة، ووضعوا بعد العممية ورقة كتبوا عمييا 

                                                 

انظر نص بيان االنضمام عمى موقع سودانيوز اونالين عمى شبكة المعموماتية، المصدر ( 57)
. السابق

، في موقع دارفور نيوز  "حركة تحرير السودان النشأة والبداية " عصام الدين سميمان،( 58)
   .www.DarfourNews.netعمى شبكة المعموماتية،

. ممف دارفور، المصدر السابق( 59)
.  ؛ ممف دارفور، المصدر السابق2003 آب 27، (الخرطوم)صحيفة البيان، ( 60)
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خذوا يضعون تسجيل صوتي بمغة قبائل الزغاوة أ؛ وفي ىجمات أخرى  (دارفور
. (61)(جيش تحرير دارفور )هالسودانية ويذكرون فييا االسم نفس

طالبت الحركة في بياناتيا السابقة أيضا، بإطالق سراح المعتقمين السياسيين 
من أبناء دارفور كان منيم المحامي عبد الواحد محمد نور، العضو السابق في 

 صفوف الحركة في كانون الثاني إلىالحزب الشيوعي السوداني، والذي انضم 
، وتولى قيادة الحركة سياسيًا وعسكريًا بعد مقتل عبد اهلل أبكر في العام ذاتو 2003

في حين . عمى يد القوات الحكومية التي حاولت احتواء الحركة واعتقال قياداتيا
 باإلعالن 2003 آذار 14تولى مني أركو مناوي األمانة العامة لمحركة،  وقام في 

، تيمنًا بالحركة الشعبية (جيش تحرير السودان/ حركة)وفي بيان طويل قيام 
الذي قتل )جون قرنق .لتحرير السودان، الفصيل المتمرد الجنوبي األقوى بقيادة د

(.  2005في حادث تحطم طائرتو في مطمع آب 
في بيانو السابق، حدد مني أركو مناوي المنطمقات الفكرية والسياسية 

نياء معاناة المناطق  لمحركة، ومن خاللو  طالب بحقوق اإلنسان والوحدة الوطنية وا 
 أقاليم فدرالية مع التركيز عمى إلىالميمشة وتقاسم السمطة والثروة وتقسيم السودان 

 (العمماني)إقميم دارفور ولفترة طويمة، كما لم يغفل مناوي التأكيد عمى اتجاه الحركة 
 يمثل المشكمة الحقيقية في ألنه ..". ضرورة فصل الدين عن الدولة إلىالداعي 
وال ريب أن الحركة في موقفيا ىذا تنطمق من منيجيا .  حسب زعمو"...السودان

العمماني المتأثرة بو من الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية من جية، وكذلك 
انبثاقيا كحركة متمردة عمى السمطة التي تنتيج نيجا إسالميا بقيادة أغمبية عربية ال 

ن غالبية أبنائيا من أل. حسب ادعاءاتيم– من سكان السودان % 5يمثمون إال 
. (62)أصول أفريقية

                                                 

، منشور في موقع "مأساة دارفور واألبعاد اإلنسانية واألخالقية لمصراع " فيصل عموش؛ ( 061
.  المصدر السابق. االختالف ثـروة

انظر نص البيان في موقع الحركة عمى شبكة المعموماتية، ( 62)
www.sudanslm/A.com.               

http://www.sudanslm/A.com
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 تشرين 28وفي المؤتمر التأسيسي الثاني الذي انعقد في مدينة حسكنيتو في 
2005أول 

 وضوحًا في التعبير عن أكثر، تبنت الحركة منطمقات سياسية (63)
اتجاىاتيا السياسية، منيا التأكيد عمى مكافحة كافة أشكال الغبن والتيميش 

السياسي، ومقاومة الفكر االنقالبي العسكري، وترسيخ النظام الديمقراطي القائم عمى 
عمى أساس تطبيق النظام الفدرالي القائم عمى المشاركة . احترام الدستور والقانون

فيو بصورة عادلة في تقاسم السمطة المركزية وفقًا لنسب السكان والمعايير القياسية 
        حق النقض في إلىالمتعارف عمييا؛ مع منح األقاليم صالحيات ترقى 
ولعل من أىم ما تبناه . القرارات المركزية فيما يتعمق باإلدارة الداخمية لإلقميم

 ة والمتضررة من الحرب وفق أي(قاليم األطرافإ)سماه أالمؤتمر تأكيده عمى حق ما 
ترتيبات أو اتفاقيات تمت من الحكومة في مجال االستثمار تضر بمصالح ىذه 

األقاليم، مثل االتفاقيات الحصرية التنقيبية التي لم تأخذ في االعتبار رأي األقاليم 
 االتفاقيات المتعمقة بالتنقيب عن النفط وتصنيعو األخصفي ذلك، وعمى 

.  (64)وتصديره
وفق المعطيات السابقة والطروحات المتقدمة فقد اتفقت ىذه الحركة مع بقية 

قرار الفدرالية  الحركات المتمردة في إقميم دارفور في ما يتعمق بالحكم المركزي وا 
وتقسيم السودان وتقاسم السمطة والثروة، كما اتفقت مع ىذه الحركات في التمرد 

 ولم تغفل قياداتيا كذلك، الجانب السياسي ،عمى السمطة ورفع السالح ضدىا
. (65)والدخول في مفاوضات مع الحكومة المركزية في ظل دعم دولي واضح

                                                 

قميمي واضح حيث مثل الحضور الواليات ( 63) عقد المؤتمر وسط حضور دولي وعربي وا 
المتحدة وبريطانيا واألمم المتحدة ودول عربية مثل مصر وليبيا ودول إقميمية مثل تشاد وأثيوبيا 

.          موقع الحركة اإللكتروني المصدر نفسو: لمتفاصيل ينظر.  جانب تغطية إعالمية واسعةإلى
انظر نص مقررات المؤتمر عمى موقع الحركة في شبكة المعموماتية، المصدر نفسو ؛ ( 64)

           .www.alarabonlin.orgكذلك موقع عرب اون الين عمى شبكة المعموماتية، 
 في موقعيا عمى شبكة االنترنيت 2005 أيمول 11، (الخرطوم)صحيفة االتحادي، ( 65)

www.alIthade.net  آذار 6 ؛ تصريحات مني أركو مناوي لمتمفزيون السوداني بتاريخ 
2006 .

http://www.alavabonlin.org/
http://www.alavabonlin.org/
http://www.alavabonlin.org/
http://www.alithade.net/
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عبر منافذ مختمفة، والسيما دول جوار  (إسرائيل)والسيما من الواليات المتحدة و 
لتمقي  (إسرائيل) إلىكما ذىب بعض قادة الحركة . غرب وجنوب غرب السودان

الدعم والتدريب مما أضاف بعدًا دوليًا خطيرًا ووضع عالمات استفيام كثيرة حول 
 (.66)طبيعة ىذه الحركة وأىدافيا ومصادر تمويميا

ضعف ىذه الحركة وَحدَّ قمياًل من قدراتيا، وقوعيا في دائرة االقتتال أومما 
 عدة فصائل إلى االنقسام والتشرذم إلى كسابقاتيا أفضىوالتناحّر الداخمي الذي 

تفجرت ىذه االنقسامات منذ إعالن العميد . (67)هسياسية وعسكرية، تحمل االسم ذات
 2005 كانون الثاني 21محمد حفار القائد العام لجيش حركة تحرير السودان في 

بعزل الرئيس السابق لمحركة عبد الواحد محمد نور، وتجميد أعمال األمين العام 
السابق والرئيس الحالي مني أركو مناوي عن قيادة الحركة، فضاًل عن انشقاق 

 لألسباب 2005، عن الحركة في أواسط عام (نائب رئيس الحركة)منصور أرباب 
.  (68)ذاتيا

وفي محاولة لرأب الصدع  وتوحيد الصفوف عقدت الحركة مؤتمرىا العام 
، 2005 تشرين الثاني 5–  تشرين أول 28 في الفترة من حسكنيتوالثاني في مدينة 

 عضوا وتحت إشراف دولي 716، وبحضور(تنظيم، وحدة، سالم) تحت شعار
قميمي وأعالمي واضح تم في االجتماع انتخاب قيادة جديدة لمحركة بزعامة مني . وا 

أركو مناوي، واعتبار خطابو في المؤتمر وثيقة تنفيذية توضع موضع التنفيذ 
وتفويضو بقيادة الحركة مع التأكيد عمى دور الرئيس السابق لمحركة عبد الواحد 

                                                 

، عمى موقعيا في 26انظر نص تقرير مجموعة إدارة األزمات الدولية، تقرير أفريقيا رقم ( 66)
                                                .www.crisisgroup.orgشبكة المعموماتية، 

عرف كل فصيل منيم بحركة تحرير السودان، مجموعة عبد الواحد محمد نور أو ( 67)
خالفات حركة تحرير " إبراىيم عبد اهلل بقال سراج، : لمتفاصيل ينظر. مجموعة مناوي وغيرىم

، موقع دارفورنيوز عمى شبكة المعموماتية، "السودان م درة من الداخل
www.darfournews.net. ممف دارفور، المصدر السابق  .

.    الممف األسود، المصدر السابق( 68)

http://www.crisfsgroup.org/
http://www.crisfsgroup.org/
http://www.crisfsgroup.org/
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محمد نور الذي قاطع جمسات المؤتمر، ومطالبتو بضرورة تقديم تقرير عام عن 
. مسيرة الحركة خالل عيد رئاستو السابقة

. رز ما تمخض عن المؤتمر االلتزام التام بوحدة السودان شعبًا وأرضاً أبلعل 
 سالم إلى التفاوض هو االعتبار األول لمحركة لمو ول ..". أنمع التأكيد عمى 

وعمى ىذا فقد شاركت . (69) "...شامل وعادل ودائم لالزمة السودانية في دارفور
بوجا في جوالتيا السبعة في محاولة أالحركة بقيادتيا الجديدة في مفاوضات 

 أيار عام 5وجا في أب اتفاق مع الحكومة، الذي توج بتوقيع اتفاق إلىلمتوصل 
،  وبموجبو غدت المالمح األساسية لحل المشكمة في اإلقميم سياسيًا، عمى 2006

الرغم من اعتراض بعض قوى التمرد ومنيا حركة العدل والمساواة عمييا، 
جيش تحرير السودان /  جانب الفصيل المنشق عن حركةإلىواالنسحاب منيا 

جيش / في حين شارك الفصيل الثاني من حركة. بزعامة عبد الواحد محمد نور
 مناوي بموجب االتفاق  في السمطة حيث أركوتحرير السودان والذي يقوده مني 

.  (70) منصب كبير مساعدي رئيس الجميوريةإليواسند 
مما تقدم يمكننا أن نؤشر عددا من المالحظات عن طبيعة ىذه القوى 
المسمحة والمتمردة في دارفور، التي ألقت بثقميا وأثرت عمى ديمومة األزمة 

.  واستمرارىا، كما ىو عميو الحــال اآلن
في البدء تتحمل الحكومة مسؤولية االضطراب األمني في اإلقميم، فإلى 
جانب ضعف قدراتيا العسكرية، تتحدد مسؤوليتيا أيضًا في عدم قدرتيا عمى 

السيطرة عمى القوات والميميشيات المحسوبة عمييا، وكذلك عصابات النيب والسمب 
برز نتائج ذلك فشل الحكومة أفكان من . المسمح المنتشرة في اإلقميم الواسع األرجاء

في حل األزمة عسكريًا، كما فشمت في حميا سياسيًا، فييأ ذلك األجواء لدخول 
أطراف دولية عديدة،كالواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األفريقي ودول 
إقميمية عبر بعض فصائل التمرد، فانتقمت األزمة جّراءىا من الدور الداخمي 

                                                 

  .www.sudanslm/A.comانظر التفاصيل في موقع الحركة في شبكة المعموماتية،( 69)
لمتفاصيل ينظر موقع الخارجية األمريكية عمى شبكة المعموماتية،           ( 70)

www.usinfo.state.gor.     

http://www.sudanslmla.com/
http://www.sudanslmla.com/
http://www.sudanslmla.com/
http://www.usinfo.state.gor/
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وكانت فصائل التمرد تيدف . (71) الدور الخارجي اإلقميمي والدوليإلىالسوداني 
من ذلك الضغط عمى الحكومة لكي تحكم سيطرتيا عمى الميميشيات المحسوبة 

.  عمييا من جية، وتقدم المزيد من التنازالت أمام قوى التمرد من جية أخرى
أما فيما يخص الفصائل المتمردة في اإلقميم، فإننا نجد ليا امتدادات تاريخية 

 منتصف ستينيات القرن الماضي دون أن يكون لمحكومات إلىقديمة ترجع 
قل تقدير التوصل الى تسوية أالسودانية قدرة عمى استيعاب ىذه الحركات أو عمى 

 قوى إقميمية محمية منفمتة تعتمد إلىفحوليا . سياسية أو تفاىم من نوع ما معيا
كما ىو . التعصب العرقي في مطالبيا اإلقميمية باقتسام السمطة والثروة في اإلقميم

لكل الحركات المتمردة في  (اإلرث الثوري)، التي عدت بوالذالحال مع حركة 
. اإلقميم ذات الميل العرقي األفريقي

ومما ميز الحركات المتمردة اتفاقيا عمى مبدأ اقتسام السمطة والثروة واعتماد 
نو وكما ىو أإال . الحكم الالمركزي عمى أساس االتحاد الفدرالي أو الكونفدرالي

مالحظ لم يكن ىذا االتفاق عامال موحدًا ليذه الفصائل بل عانت وال تزال تعاني 
نيا شأن القوى السياسية السودانية األخرى حيث لم يسمم أمن التشرذم واالنقسام ش

 حزبين منفصمين ومنذ عام إلىالحزب الحاكم، المؤتمر الوطني ذاتو من االنقسام 
2000
ولعل في ذلك مؤشرًا عمى وجود أزمة حقيقة لكل القوى السودانية تتعمق . (72)

عمى الرغم من . في القيادة والتوحد واالتفاق عمى األحداث والمنطمقات السياسية
 ما يمثل ذلك، االنقسامات التي عانت أفضل وشعارات متماثمة ولعل ألىدافرفعيا 

                                                 

 في موقعيا عمى شبكة المعموماتية، 2006 آب 16، (الخرطوم)صحيفة الصحافة ( 71)
www.alsahafa.info  

حسن الترابي وجماعتو .  انقسامو بانفصال دإلىحدثت خالفات حادة داخل الحزب أدت ( 72)
رأي تاكيو : لمتفاصيل ينظر. في حزب المؤتمر وتأسيس حزب جديد باسم المؤتمر الشعبي

ونيكوالس غفوسديف، نشوء  اإلسالم السياسي الراديكالي وانيياره، ترجمة حسان سفيان، دار 
.    226-221، ص ص 2005الساقي، بيروت 

http://www.alsahafa.info/
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حدث أمنيا القوى الرئيسة المتمردة كحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، و
. (73)زمةاألذلك مزيدا من التعقيدات في 

ومن الممفت لمنظر، سعي قوى التمرد لتدويل أزمة دارفور في محاولة منيا 
لمضغط عمى الحكومة السودانية التي أصبحت بين مطرقة الضغط الدولي وسندان 

السيما بعد صدور جممة من القرارات والقوانين األمريكية لعل . الحركات المتمردة
2004 تشرين أول 16من أىميا قانون سالم السودان الشامل الصادر 

والى . (74)
 . (75)جانب قرارات مجمس األمن الدولي المختمفة والمتعمقة باألزمة

 مجمل ىذه األسباب جعل أي اتفاق عمى إنياء واحتواء األزمة قريبًا أمرا بالغ إن
الصعوبة لمخالفات التي تعصف بين القيادات الرئيسة لمتمرد داخل وخارج 

الحركات المتمردة ذاتيا،الذي حاولت حكومة السودان استثمارىا لصالحيا في 
محاولة لكسب وحشد التأييد اإلقميمي والدولي لصالحيا ضد قوى التمرد في 

ن ىذه القوى كميا ال تمثل إال قسمًا من أبناء دارفور، مما جعل أدارفور، السيما و
 .عممية إنياء األزمة أمرًا بالغ الصعوبة في الظروف الراىنة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مركز الدراسات السياسية  " تضاؤل آمال السالم في دارفور" حمد إبراىيم محمود، أ (73)
االستراتيجية التابع لصحيفة األىرام المصرية، عمى موقعيا في شبكة المعموماتية، 

www.ahram.org.eg/ecpss/.        
صدرت عن اإلدارة األمريكية مجموعة من القوانين والعقوبات ضد الحكم القائم في ( 74)

لمتفاصيل  .برز تمك القوانين لحل أزمة دارفورأالسودان، وكان قانون سالم السودان الشامل من 
  ينظر موقع وزارة الخارجية األمريكية عمى شبكة المعموماتية،: عن الموقف األمريكي

www.usinfo.state.gor.          
لمتفاصيل عن ىذه القرارات ينظر موقع األمم المتحدة عمى شبكة المعموماتية،          ( 75)

www.un.org.  

http://www.ahram.org.eg/ecpss/
http://www.usinfo.state.gor/
http://www.un.org/
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Armed and political  groups in Darfur :A 
study of their Historical Background and 

Intellectual Bases 
 


Dr. Thaker M. Abdullah 

 

Abstract 
The rebellion began in Darfur in February 2003,and it 

referred to internal conflicts. They have impacts on Sudan. 
The rebelled caused sharp and various contrasts ,the most 
serious of which was the challenge at  wills between the 
authority of state and leaders of the rebellion in the province. 
This has raised many questions about the nature, the roots, the 
structures ,and the intellectual bases of this force.                        

This research tries to highlight these points throughout 
two axes: first, the groups supported by the authorities, 
second, the rebellious groups. 

 

                                                 

 Dept. of History/ College of Arts/ University of Mosul. 


