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 الشكر والتقدير

 في كل حال هلل عزوالشكر في البداية  االنتهاء من هذا الجهد االكاديمي،تم بعون هللا 

 وجل.

سالة االستاذ الدكتور ر هذه الفرصة للتوجه بالشكر الى المشرف على هذه ال انتهزو 
التي عكست خبرته  ونصائحهتوجيهاته المستمرة ائعة و على جهوده الر  ،محمود علي

ممكنا بهذا امرا  في هذا الموضوع  والتي جعلت من دراستي ،االكاديمية في هذا البحث
 .الشكل الذي افتخر فيه

اتوجه بالشكر لكل أساتذة العلوم السياسية في جامعة الشرق االوسط الذين و  كما
اتوجه بالشكر الى ح مرة تلو مرة. و ر الصحياضافوا لي الكثير ووضعوني على المسا

االساتذة الكرام من رئيس واعضاء لجنة المناقشة الذين يتابعون الجهود االكاديمية 
 عن كثب لتحقيق أفضل النتائج.

يكون في دراسة  أن البد كان الى جميع اساتذتي الذين عرفوا منذ البداية ان طريقيو 
اخص بالذكر ، و الوصول الى هذا المكاناستطعت دعمهم الذين بايمانهم و و  ،السياسة

الدكتور س التاريخ في مدرستي الثانوية. و استاذ التاريخ الراحل فؤاد منصور مدر 
الشكر موصول لكل من قدم ألولى. و ااستاذ العلوم السياسية في جامعتي صبري سميرة 

 تخدمها.لومة او نصيحة تخص هذه الدراسة و لي مع

 دير.التقلكم مني كل الشكر والحب و 



 ه
 

 منار عمرو

 اإلهداء

 الى أمي ... التي لوال وجودها في حياتي لما كنت انا كما انا االن. 

الذي منه كونه صخرة في وجه جميع الصعاب و  ال يمل منال يكل و  الى أبي... الذي

 تعلمت كل شيء.

واللذان عرفت  عرفوا لي الحياة بتعريف جديدمن  ،اسكندرالى ولدي.... طارق و 

صبروا على انشغالي عنهم التمام هذا و  ،معهما كم انا قوية بعد وصولهم الى حياتي

 العمل .

ال تنضب بي كل يوم ورعايتهن لي ال تهدأ و فرزات... الى من هن في قلالى فيروز و 

 وال غنى لي عنها ...

الالتي الخنساء ولكنني اخص بالذكر سما ورشا و  جميعكن.... الى صديقات عمري 

حتى وقفت من جديد  ،ساعدنني على تخطي أصعب مرحلة من مراحل حياتي

 واستطعت اتمام هذه الدراسة.

.سعة قلبي من يزيدم الذي يسطع في سمائي بال تردد و الى النجو   

 منار عمرو
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 الملخص

 

األزمة أسباب هله و  واألزمة المتعلقة بهار ف بقضية دارفو يتعر الى الهله الدراسة  هدفت

حرب إفريقيا   بوصفها كما قال العديد من الكتاب السياسيين  ،حدود امتدادهاالتسلسف التاريخي لها و و 

 من ستطع أيتلم  لها، سلمي شامف ة المحاوالت إليجاد حفمن كثر  على الرغم التيو   المفضلة

تمثلت مشكلة و ظمة دولية تدخلت في النزاع من حلها. ي من، أو أاألطراف الدولية أو االقليمية

حتى يومنا هلا بسبب فظاعة ما ارتكب فيها من مشكلة مستعصية ن دارفور تبقى أفي ، الدراسة

المتكفف الراعي األساسي لحقوق اإلنسان و  منظمة األمم المتحدة لم تستطع ،جرائم انسانية حقيقية

 .ايجاد حف لها الدفاع عن حقوقهمالحفاظ على حرية مواطني الدول و  الشرعي والوحيد القادر على

حول  ةالحقيق جزء من شرح أسباب أزمة دارفور للوصول إلى در االمكانق هله الدراسةتحاول و 

  المستقبلية لها.استشراف افاق الحلول و  قف األطراف المحلية واالقليمية والدولية المشاركة بها،موا



 م
 

كف ايجابي في تتبع مم المتحدة لم يساهم بشأن تدخف األالدراسة الى اشارت فرضية وقد 

وتحقيق لالجابة عن أسئلة الدراسة وللتحقق من صحة الفرضية و  لم يساعد في حلها.قضية دارفور و 

األرقام  ومراقبة بشأنها سة التحليالتدرابعد مراقبة الوضع العام لألزمة و و تبيان مقاصدها، اهدافها و 

مزيج من المناهج  تم استخدام ،بها المتعلقة االقليميةالدولية و االتفاقيات القرارات و والتصريحات و 

خروج باستنتاجات خاصة لل ،اتخال القرارالتاريخي و ليلي و المنهج التح يأتي على رأسها العلمية،

 ناجعة لها. أو في محاولة لتقديم حلولع قائم كنزا  وصفهامتعلقة بدارفور سواء  في  الدراسةب

العالقات  االنصاف فيالتأكيد على مبادئ العدل و  كان أهمهاخرجت الدراسة بتوصيات و 

ة المزيد من واقام، الجماعي لحف النزاعات الدوليةآليات األمن السيادة الدولية و  الدولية واحترام مبادئ

المؤسسات المختلفة لحف على مختلف األصعدة و  التعاون بين الدولالتحالفات الدولية وتعزيز 

 النزاعات من هلا النوع.
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Abstract 

 

The study  aimed to highlight the Darfur conflict, in order to understand the surroundings 

of this dispute on many levels. As this war has been called “the favorite African war”. 

This study is trying to go through history that has formed this dispute, in order to 

understand it more, and then trying to analyze what is happening on the ground to get the 

full picture of the Darfur situation. 

The problem of this study is centered around the questions on how this dispute has 

evolved, what are the main reasons for this war, and what are the main objectives of the 

parties involved, and what are the mechanisms to be adopted in order to bring peace, 

security and development to the area.  

The study is trying to answer its main questions using the historical method and the 

analytical descriptive method, as well as the decision making method. The study has 

proven the validity of its hypothesis by highlighting the role and the efforts of the United 

Nations, and other states to solve the dispute. 



 س
 

The study has also suggested that there should be serious efforts to maintain a collective 

security system in order to achieve international peace and stability, and it also 

recommended empowering the sovereignty of the nation state in order to enable it to 

handle solving it’s own problems.  
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 الفصل االول

 مقدمة الدراسة

 تمهيد

 
ة وضع دولي جديد، تسعى الدول من خالله الى يئته ىعل 1945لقد عمف إنشاء األمم المتحدة عام 

دولية أن تتفاقم حروبا و خلية أاعات دصرا  يأمنع و ، ااألولى وحفظ استقرارهحماية الشعوب في الدرجة 

لكي ، و ا حصف في الحرب العالمية الثانيةعالمية أو اقليمية ممتدة، تبيد أعدادا كبيرة من الناس، كم

الدولي لحف المشاكف االقتصادية تحقيق التعاون و مفهوما جديدا لسيادة الدولة القومية  تطرح

اضافة الى  ،من خالل أجهزتها المختلفة من الجمعية العامة الى المحكمة الجنائية الدولية ،االجتماعيةو 

القرارات  واصدار مراعاة شؤونها،ظ على أمن الدول و مجلس األمن اللي تقع على عاتقه مسؤولية الحفا

   األمم المتحدة.بصفته الجهة التنفيلية في منظمة على تنفيلها  االشرافو  الملزمة والعقوبات

عن  مدى سنوات انشائها، وأمنائها العامين علىيحات ممثليها ال تنفك األمم المتحدة في تصر و 

 ،عدم استخدام القوة في النزاعات بين الدولو  على حفظ السالم واألمن الدوليينها على حرص التأكيد

ومراعاة حقوق االنسان واحترام الشعوب  ،السلميةدائما بتسوية النزاعات بالطرق والوسائف  المطالبةو 

 .األمان لجميع شعوب العالمالعدل والمساواة و لتحقيق  ومات أو الرؤساءبغض النظر عن الحك

ع في تحقيق مصالحها النفول ما يجعلها تتقاطتملك من القوة و  كبرى ود دول جإال أن حقيقة و  

قدرة الدول ف .يعيق تحقيق أهدافهاالمنظمة و  ، يفشف هلهلمصالح العالمية لألمم المتحدةامع االهداف و 

رتها على اختراق مواد الميثاق أو قدا و لحها بغض النظر عن مدى قانونيتهالكبرى على تحقيق مصا

العديد من في من أو حتى تجاهف األمم المتحدة نفسها ممثلة بمجلس األ ،توصيات الجمعية العامة

وفعالية األمم المتحدة شكف اختراقا واضحا لصالحيات عها تجمي لشائكة في العالم،النزاعات االقضايا و 



3 
 

حرج احيانا  يضعها في موقفمما  ، مسؤولة من حقها ممارسة صالحياتهامنظمة اعتبارها  ومدى

 وسيء احيانا أخرى. 

الزالت تقوم هائلة  حروبوصراعات و  وفي هلا العالم السياسي بالدرجة األولى، نجد خالفات

ال تعد وال تحصى، حتى أن التجازوات الصارخة  مواثيق والقوانين لل مخالفاتو الدول،  مختلف بين

 فهي، حت راية األمم المتحدةتليق بعالم منضوي ت ال في بعض الدول اليوم االحاصلة في عالمن

رحمة في تطبيق  ساهف أوتبينما نرى عدم  هداف سياسية،أو مهملة ومهمشة أل مسكوت عنها تماما

الت باستمرار حول على بعض الدول خاصة الضعيفة منها، مما يثير التساؤ عليها  ن المنصوصالقواني

م تحكمه سياسات و مصالح الدول لمدى ثباتها أمام عاو  جهزتها،فاعلية األمم المتحدة وأمدى صدق و 

 .ومكون رئيسي لها ،مم المتحدةاية هي جزء من منظومة األالتي في النهو  ،الكبرى 

بما  و األمم المتحدة بشكف عام للبحث في مدى فاعلية مجلس األمن اسةلللك جاءت هله الدر 

مسألة دارفور، التي هي من الوضوح بمكان تستطيع معه األمم المتحدة دراسة واقعها يتعلق في 

 والوضع القائم فيها، والخروج بحف واضح وخطة منّظمة لوقف النزاع فيها بمساعدة الدول الكبرى.

ية التدخف الدولي من خالل مواد القانون الدولي, وكيف من المتاح أن واللقاء الضوء على فاعل

يعمف هلا التدخف لصالح الدول التي تعاني من أزمات داخلية استعصى على األطراف الداخلية حلها, 

من خالل البحث في أسبابها وجلورها وامكانية عكس النوايا الحسنة للدول القادرة على المشاركة في 

 الدولي. اطار المجتمع

، فيها سوءاّ  اإلنسانيةزالت الى هله اللحظة تشتعف وتزداد األوضاع الإال أن أزمة دارفور  

المجاعات في واحدة من أخصب بقاع الوطن العربي وأغناها بالثروة ويزداد انتشار السالح وتفشي 

  .والمعدنيةراعية والنفطية الحيوانية والز 
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قدرة مجلس األمن على ايجاد مكان له  كبرى حول مة دارفور عالمة استفهامقد شكلت أز ل

كمدير لشؤون الشعوب الواقعة تحت ظلم كبير وانتهاك جائر لحقوق االنسان والطفف والمرأة، وعدم 

دعومة عسكريا النقال سمة وسريعة، على األغلب سياسية ومااألخل بعين االعتبار أي اجراءات ح

 أو من نتائجه لعالم أفضف وحقوق أوضح.، أو على األقف التخفيف منه الوضع الشائك

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

حتى يومنا هلا وعدم قدرة  ،في دارفور وتشابك النزاعات بين أطرافهايثير تفاقم الصراع الداخلي 

حول حقيقة هله  تمثلة بمجلس األمن بالمقام األول على حلها العديد من التساؤالتماألمم المتحدة 

 ومن أهم هله األسئلة:  األزمة وأبعادها وأسباب إستمرارها.

 

 ما هو مفهوم التدخف الدولي؟ .1

 فور؟ ومتى بدأت تداعياتها ؟ وما هي أسبابها الرئيسية ؟دار  ما هي أزمة .2

وماهي اآلليات واالجراءات التي أزمة دارفور  األمم المتحدة فيور ما هو د .3

 ؟اعتمدتها لحلها 

 الدولية في حف أزمة دارفور؟هو دور القوى االقليمية و ما  .4

 ات الدولية التعامف مع األزمة منكيف استطاعت االمم المتحدة وغيرها من المنظم .5

 خالل مفهوم التدخف الدولي؟ 

  أهمية الدراسة

في محاولتها لتبيان ما يعنيه التدخف الولي في النزاعات الداخلية, و  تكمن أهمية هله الدراسة

شرح االسباب التي تستند اليها الدول لتفعيف التدخف من خالل شرح المواد و القوانين المتعلقة في للك. 

فهم محاولة دراسة و في  ،األزمات الداخلية التي يواجهها السودان أهم واحدة منول الدراسة تناكما ت
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تجاه هله لنظام الدولي وتحليف دوافع القوى الدولية الفاعلة في ا باب التدخف الدولي في هله األزمة،أس

  الجهود المبلولة لحلها.األزمة والمحاوالت و 

 أهداف الدراسة

 .التعريف بمفهوم التدخف الدولي, أنواعه و تطوره 

 المختلفة. المراحف الزمنيةأسبابها وتطوراتها عبر لتعريف بأزمة دارفور و ا 

 دة في التعامف مع قضية دارفور، تحمدور مجلس األمن الدولي ومنظمة األمم ال معالجة

 ليات التي اعتمدتها المنظمة الدولية لحلها.اآلو 

  لعبتها دول التي غير المباشرة في هله األزمة، واألدوار ة و التعريف بمواقف األطراف المباشر

 الدول الكبرى لحلها.الجوار و 

 لقضية دارفور. افاق الحلول البحث في 

 

 راسةالد اتفرضي

ان التدخل الدولي في االعديد من النزاعات و الصراعات الداخلية يكمن من ورائه أهداف و أغراض 

 سياسية لبعض القوى االقليمية و الدولية.

 ليس حلها. ارفور قد أدى الى تعقيد األزمة و تدخف الدول الكبرى في النزاع الداخلي لد نإ .1

عدم فاعلية قراراتها على تصعيد الصراع الداخلي الحاصف في انعكس ضعف األمم المتحدة و  .2

 دارفور.

 حدود الدراسة

 ارفور غرب السودانالحدود المكانية:  إقليم د. 

  2011-2004 الفترة الزمنية بين :الزمانيةالحدود. 
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 :الدراسة محددات

 : تتمثف محددات الدراسة فيما يلي

حيث تتدخف  قضية النزاع في دارفور،يتعلق بتفاصيف  ثائق فيماواختالف بعض الو  تباين .1

باب التي كف منها يسرد الوقائع من وجهة نظره مبينا االس متعددة في القضية،متنازعة أطراف 

 حركات المقاومة.الحكومة السودانية و أهمها حركات التمرد و  دفعته للتدخف في النزاع،

خاصة ما هو خارج  لرسمية المتعلقة بالنزاع،التصريحات اض الوثائق و صعوبة الوصول الى بع .2

 الدولية الخاصة بالنزاع.االتفاقيات االقليمية و متحدة أو مم العن نطاق األ

تعليقات و  ةواضح الرسميين ممن قد يكون لديهم روايةالى بعض المسؤولين  صعوبة الوصول .3

 تطوره.في دارفور ومراحف  مهمة على طبيعة النزاع

خاصة وأن هلا النزاع ال يهدد المصالح المباشرة  في دارفور، قلة المراجع التي تناولت النزاع  .4

 للدول الكبرى أو الدول االقليمية الفاعلة. 

 التدخف الدولي في دارفور لم يحمف طابعا انسانيا بقدر ما كان يخدم أهدافا سياسية. .5

 

 :مصطلحات الدراسة

والتي يمكن تثبيتها على  طلحات والمفردات السياسية المهمة،مجموعة من المصتتضمن هله الدراسة 

 النحو التالي:

 ،ان يشترك فيه ،طلب ان يتدخف في النقاشيتدخف في كف نزاع: يتوسط فيه و   التدخف لغويا: -

 ان يساهم فيه.

 التدخل الدولي:
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القوة خارج حدود الدولة بواسطة دولة أو  استخدامهو التهديد أو  التدخف الدولي اصطالحا: -

سماح للك إلنهاء إجراءات تعسفية ضد حقوق اإلنسان لالفراد وللك دون ، مجموعة من الدول

ويضيف البعض عمليات  .باستخدام هله القوة للتدخف اراضيهاالدولة التي تم التدخف في 

ات التمرد أو ضد حركلضعيفة ضد الحركات االنفصالية أو التدخف لحماية السلطات السياسية ا

التي تخلق صراعات سياسية داخلية من شأنها تهديد حقوق اإلعتداء الخارجي و 

 . 11:2004معوض، ن.اإلنسان

 النزاعات الدولية:  -

 النزاع لغويا : هو صوت تضّجر المريض حين إشرافه الموت.

 نازعه: أي خاصمه وغالبه. نازع أمام القضاء: رفع دعوى الى القضاء. 

الدولة: جمع كبير من األفراد يقطن بصفة دائمة اقليما  معينا  ويتمتع بشخصية معنوية ونظام حكومي 

 واستقالل سياسي.

وضع اجتماعي ينشأ حين يسعى طرفان أو أكثر لتحقيق أهداف : النزاع الدولي اصطالحا   -

شكف  ىأو غير متالئمة. ويمكن مالحظة النزاع في العالقات الدولية يتجلى عل متعاكسة

وكسلوك في المساومة يكاد يصف  حد سواء، ىهديد بها وكواقع فعلي علالحرب، كنتيجة يتم الت

 الى مرحلة العنف. 

دم كما يعرف: بأنه حالة تفاعف قائم على الالتعايش بين فاعلين أو أكثر، حالة من التناقض وع 

الرقعة  وارد الطبيعية أن المو  مثف د تكون مصادر النزاع ماديةالتطابق في المصالح واألهداف، وق

 . األيدلوجيا أو الهويةنالجغرافية  أو معنوية قيمية مثف 

تبلغ مساحته ما يقارب نصف مليون كم غرب السودان و يقع  ،االقليم موضوع الدراسة دارفور:  -

 قبيلة. 195يضم ما يقارب و  ،االقليم حوالي ستة ماليين نسمةيبلغ عدد سكان و  ،مربع
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري 

حالل السالم واألمن الدوليين فعليا  وعلى أرض الواقع في إمدى إمكانية تبحث هله الدراسة 

المحلية واالقليمية والدولية، باتت كثيرة  عاتحيث أّن مناطق النزا  ،المناطق الساخنة من عالمنا اليوم

قرار حقوق  مستمر، على الرغم من كف األصوات المنادية بنشر الديمقراطية وتعزيز وهي في ازدياد وا 

 بغض النظر عن أصوله وتوجهاته.اإلنسان أينما كان 

كم  200ساحته اللي تبلغ مد قبائف متعددة تقطن هلا اإلقليم مثف بوجو تإّن مشكلة دارفور ت

تشعر  يز بتعداد سكاني كبير وتنوع قبلي،تتمعادل خمس مساحة جمهورية السودان، و ي ما يمربع، أ

بالتهميش السياسي واالجتماعي في ظف نظام الحكم في السودان، حيث ال يتم تمثيف قبائف االقليم 

   مان.بشكف عادل من خالل الوظائف الحكومية، وشغف المناصب السياسية، والتمثيف في البرل

وقّلة الدعم الحكومي، وضعف برامج ومشاريع التنمية على الرغم  من الفقر يعاني اقليم دارفور

من غنى اإلقليم بالموارد والثروات الطبيعية سواء كانت حيوانية أو زراعية أو حتى نفطية. كما يعاني 

حجم الثروات في هلا االقليم  اإلقليم من تدني مستوى التعليم والمعيشة، ويشكف للك تناقضا  كبيرا  بين

التساؤالت حول مدى جدية الجهود  وضع االقليم و ظروفه، استغاللها بشكف ملفت. كما يثير وقلة

حكومات السودان المتعاقبة والمنظمات الدولية والدول الكبرى في التعامف مع هله  قبف المبلولة من

 األزمة بالشكف الالئق.

يجابية قليم كما تعاقبت الحلول التي أعطى بعضها النتائج االلقد تعاقبت األزمات على هلا اال

عسكرية، أو لفشف في وضع خطط متعاقبة طويلة المدى ال تتوفر كف ثم توقف السباب سياسية أو 

ون أن يثبتوا وجهات نظرهم ضد الحكومات السودانية مان استمراريتها. وقد حاول المتمرداالمكانيات لض
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أيضا  ونجحوا المتمردون عظمها على تهميش مواطني هلا اإلقليم. وقد حاول المتعاقبة التي أصّرت م

في ايصال رسائف لقوات حفظ السالم الدولية واإلقليمية، سواء التي تم ابتعاثها من اإلتحاد اإلفريقي أو 

 من مجلس األمن.

ا وأمريكا والبد هنا من تأكيد تدخف الدول الكبرى المباشر في قضية دارفور، مثف الصين وروسي

المساندة في المحافف الدولية، وهي ياسية أوال من خالل التصريحات أو وفرنسا، وللك لتحقيق مكاسب س

سيطرة على ثانيا لتمكينها من ال بللك تحاول االستفادة من الموارد الكثيرة التي يحتويها االقليم، باإلضافة

إمتداد لألطماع االستعمارية فيها، أو النفول فيها لضمان مكان لها في التقسيم ان حصف، كمناطق 

لضمان السيطرة السياسية في مستقبف الصراع ليخدم أي من هله الدول. وقد زاد للك من حدة 

جماعات مختلفة لتمكينها من األموال أو السالح لقبائف معينة و الصراعات في الداخف، حيث تم ضخ 

 عقيد المشكلة وتداخف أبعادها وأسبابها.تمن السيطرة، وبللك تقوية الطرف الداعم، األمر اللي زاد 

البحث في حلول واقعية تساهم جميع األطراف في تبّنيها والموافقة عليها،  ةومن هنا تأتي أهمي

لوضع حد لموت األبرياء واستنزاف الموارد، وترّدي األوضاع الصحية لساكني اإلقليم، باإلضافة 

 السياسي الواضح لهلا النزاع داخف إقليم دارفور غرب السودان. لإلستعمال

سالم وأمن اإلقليم وا عادة اعماره وتثبيت حقوق اإلنسان فيه إّن تحرك مجلس األمن لحفظ        

بالصحة والتعليم والحقوق االجتماعية والسياسية لجميع مواطني اإلقليم والوصول الى اتفاقيات  واإلعتناء

القارة االفريقية و الرئيسية أمام المجتمع الدولي و  من مسؤولياتههو من واجباته و  ترضي جميع األطراف

 الشعب السوداني.

ألزل، وا عطائها وزنها السياسي إنصاف القبائف التي سكنت اإلقليم منل ا كما أنه من الضروري  

من خالل حف داخلي واضح  اصب السياسية في الوظائف الحكومية والمنواالجتماعي، وحقها كامال

، حتى يضمن اقليم دارفور عالمي ان استدعى األمرالحكومة السودانية بدعم اقليمي و مفصف تتبناه و 
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اعات العرقية والطائفية النظر عن النز دهاره، بغض واستمرارية تطوره واز  مته وحقوق مواطنيهسال

 لم ينته بعد. لى الجو العام في هلا النزاع الليع المسيطرة

 

 السابقة الدراسات

 العربية الدراسات أوال

(، بعنوان "أزمة دارفور والمواقف المتباينة أزائها: دراسة 2009دراسة حباشنة ومبيضين ) -1

لية من أزمة دارفور منل بدئها عام و هدفت هل الدراسة الى البحث في تباين المواقف الد مقارنة"،

الواليات ف الدولية الفاعلة لات العالقة ن، وللك بالتركيز على األطرا2009وحتى عام  2003

هيئة األمم المتحدة ، وللك من أجف التعّرف يطانيا، ر بالمتحدة، روسيا االتحادية، الصين، فرنسا، 

الدول من خالل تفّحص مصالح كف طرف  هلاعالت والظروف الدولية الخاصة بهعلى حقيقة التف

من هله األطراف من أزمة دارفور مقارنة  مع مصالح األطراف األخرى، والسياسات الخارجية 

المنهج المقارن لتوضيح لهله الدول، وعالقتها باألزمة بأبعادها المختلفة. وقد استخدمت الدراسة 

مصالح ومواقع ، باختالف راسة اختالف المواقف الدولية إزاء قضية دارفورالدسألة. قد بينت الم

 .عات اإلقليمية والدولية وللك حسب خريطة الصرا  الجهات التي تطلقها،

تناولت هله الدراسة  (، بعنوان " مآالت الحرب على المرأة في دارفور"،2014) دراسة نهار -2

، وقدمت الدراسة في جامعة الخرطوم، في معهد 2014الى عام  2003أزمة دارفور من عام 

 ضمن ورشة عمف. اتبعت هله الدراسةأبحاث السالم بالتعاون مع قوات حفظ السالم في دارفور 

اء النسانها تناولت عينة من مجتمع دارفور متمثف في  ىالمنهج الوصفي التحليلي اضافة ال

المتضررات من نقص الموارد وضعف اإلمكانيات، واضطهاد المرأة في ظف الحرب الدائرة في 

 دارفور.
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منقذون وناجون _ السياسة و الحرب على  ،دارفور بعنوان " ،(2009) محمود ممداني دراسة -3

 ".االرهاب 

العرق  ،القبيلة ،التراثيحاول المؤلف بأسلوب أكاديمي أن يتناول موضوع دارفور من أربعة محاور هي 

هلية في دارفور ي كان الحرب األساسموضوع الدراسة األ .يحلف أسباب الصراع في دارفورو  ،والموقع

ها لم تكن بين قبائف عربية وغير خلص باالستنتاج بأنو  ،كيف تمت ادارتها عبر المؤسسات القبليةو 

نه قد تم حجب موضوع وأ ،على النزاع الدائرن وسائف االعالم قد لعبت دور كبير في التعتيم أو  ،عربية

 .الصراع عليها تماما في قضية دارفور االرض و 
  

 األجنبية الدراسات: ثانياً 

 ."الحرب االخرى: الصراع العربي الداخلي في دارفور  بعنوان ، 2010ن دراسة جولي فلينت .1

ان مصادر كيف و  الصراع القبلي الدائر في الداخف، قضية دارفور من ناحية تناولت هله الدراسة

تحاول الباحثة ان تضع الصراع في اطار محدد ينحصر و  ،الرعي كانت سبب من اسباب النزاع

تحاول القاء الضوء على دور قوات حفظ السالم و  حركات التمرد،الموالية للحكومة و بين القبائف 

 في دارفور.سواء االفريقية أو المرتبطة باالمم المتحدة 

 قضية ،مسؤولية الحماية  بعنوان    2007ن”Johannes Langer“دراسة جوناس النجر   .2

كيف استطاع التدخف لتدخف االنساني في قضية دارفور و . تناولت هله الدراسة جهود ا دارفور

مم المتحدة الحد من تأثير األاني بمساعدة الحكومة السودانية واالتحاد االفريقي و الدولي االنس

الحد من هود الدولية في اغاثة المدنيين و طاعت الجكيف استسير قضية دارفور على المدنيين و 

 اقليم دارفور تحديدا.اسي القائم على مواطني السودان و تأثير الصراع السي
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 Using the protective   بعنوان : 2009  ن Alastair Agerيجر  دراسة اليستي أ .3

enviorment: framework to analyze children protection needs in Darfur. 
ر على األطفال وضرورة وجود و لقد أوضحت هله الدراسة األثر الكبير للصراع الدائر في دارف ،

عملت الدراسة على . و طريقة واضحة من الواجب اتباعها لحماية االطفال في اقليم دارفورمعيار و 

 ضح بعد تقييم الوضع لتقديم المساعدات لالطفال في اقليم دارفور.ايجاد معيار وا

 
  السابقة الدراسات عنثالثا: ما يميز هذه الدراسة 

مثف تناول  ،الواردة في الدراسات السابقةالنقص  هله الدراسة أن تتجاوز بعض مظاهرستحاول  -1

تصنيفه بشكف واضح الستعماله في القياس على خف الدولي في العالقات الدولية و موضوع التد

قانونيتها أو ومدى شرعيتها و قضية شائكة مثف قضية دارفور في محاولة لفهم محاوالت التدخف 

تحاول هله الدراسة تناول قضية دارفور من منظور سياسي تحليلي يعالج و  .حتى قبولها عرفا

في الداخف أو في الخارج للوصول الى مجمف الظروف المؤثرة على أصحاب القرار، سواء كانوا 

تقييم كامف للوضع الحالي لألزمة يساهم في تعزيز مشاركة سكان إقليم دارفور في الحياة 

وتحقق الهدوء واألمن  السياسية العامة في السودان، وتخلص السودان من تعقيدات المشكلة

شر لقضية دارفور باألمم المتحدة، ألطرافها. كما أّن الدراسة ستبحث في االرتباط المباواإلستقرار 

لمرات ولم والمناقشات والتصريحات التي خدمت بعض ارارات التي اتخلت، وجميع المحاضر والق

ومعرفة تماما ما الدور اللي لعبته األمم المتحدة في هله القضية،  تخدم القضية مرات اخرى، 

خالل التدخف  الخريطة الدولية منوربطها أيضا  بالدول الكبرى التي تسعى ألخل مكان لها على 

سباب االهتمام المفرط لدول كبرى كالصين وروسيا وفرنسا وامريكا وبريطانيا في دارفور، ومعرفة أ
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 ن ارتباط القضية بالمجتمع الدولي وفاعليفي قضية سودانية داخلية، والخروج باستنتاج ع

 العالقات الدولية.

ابط اللي يجعف من الصعوبة راسات السابقة فيه القليف من التر ن السرد التاريخي في العديد من الد. ا2

حيث تناولت معظم الدراسات طرف  ،تصور واضح عن النزاع ىحداث من خالله للوصول الربط األ

ى صورة متكاملة تبين سير دون الوصول ال ،واحد من أطراف النزاع تسلسلت معه في سير القضية

 التي تبلور فيها الصراع.طراف في الفترة الزمنية جميع األ

الدول الكبرى لمعرفة مدى م المتحدة مع االتحاد االفريقي و مستحاول هله الدراسة ربط جهود األ كما

النزاعات دخف الدولي في نزاع يعتبر من أهم تأثير كف منها على االخرللحصول على تصور شامف للت

 الداخلية الحاصلة في زمننا هلا.

 منهجية الدراسة: 

من أجف تحقيق أهداف الدراسة واثبات فرضياتها واإلجابة عن اسئلتها، تم استخدام مجموعة من 

 المناهج البحثية وعلى النحو التالي: 

المنهج الوصفي التحليلي: لتحليف األزمة السياسية القائمة في إقليم دارفور ودور جميع األطراف  .1

تعاطي معها، لى تطّور األزمة وطريقة العوامف عفيها، ومعرفة دور وتأثير جميع ال المعنية

 ومراجعة الجهود المبلولة لحف المشكلة.

دة، واإلتفاقيات الدولي وميثاق األمم المتحلقانون مواد ا من خالل توظيف المنهج القانوني: وللك .2

 خف العسكري وغيره. تعانة بها لبيان مدى قانونية التدالتي أبرمت في شأن اإلقليم، واإلس
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ليات صنع القرار في الحكومة السودانية والمنظمات للك من خالل دراسة آو القرار: منهج صنع  .3

ي أروقة اتخال القرار فتسليط الضوء على كيفية صنع و باالضافة الى  ،االقليمية التى تدخلت

 .محكمة الجنائية الدوليةمجلس األمن تحديدا باإلضافة إلى المم المتحدة و األ

قضية  حداث فياألمتابعة تطور وسير  استعمال المنهج التاريخي من أجفالمنهج التاريخي: تم  .4

مدى النزاع و ربطها مع تقدم سير داث الحاصلة و الوقوف على أهم االحالنزاع الدائر في دارفور و 

الجهات المرتبطة ا وكيف أثرت على أطراف النزاع و تأثيرها على النتائج المرجو الحصول عليه

 فيه.
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 الفصل الثاني 

 التدخل الدولي

الصراعات الداخلية للدول من القضايا التي ال زالت تثير  التدخف الدولي في الشؤون أور يعتب        

 ء في األمم المتحدة خاصةوالدول لات السيادة األعضا الدولي الجدل لدى الكثير من خبراء القانون 

حيث تأتي سلطة  ،الدولية العالقات قومية هي الالعب األساسي فيالدولة الوتعتبر  دول العالم الثالث.

 ي العبين متواجدين على الساحة الدولية.أدتها فوق كف منظمة أو ميثاق يخص الدولة القومية وسيا

عالقاتها مع الدول وعلى اقليمها  يكون لها سيادة علىمن أسس تعريف الدولة القومية أن و         

و القومية مهما كان حجمها أ يعني أن الدول هلاحبة السيادة فوبكونها صا األخرى لات السيادة.

 متساوية أمام القانون الدولي.ا إمكانياتها فإنها تعتبر جميع

تستطيع تطبيق مبدأ  شعبها الو  إال أن الدولة القومية صاحبة السيادة المطلقة على أرضها        

اإلمكان ر بمختلف أنواعها تحاول قد الدول ومع للك فإن .%100بنسبة  السيادة على أرض الواقع

ت قد شهدو صمود في وجه التحديات الدولية. الخارج لتصبح قادرة على الالداخف و  مننفسها  تقوية

 نواععلى الساحة أبدأت تبرز و  ،ي قوة الدولة القومية وأهميتهاف القرن العشرين وما بعده تراجعا   نهايات

هم مثال أ لعف و  ،ات الدولية سواء كانت إقليمية أوعالميةأخرى من العبي العالقات الدولية مثف المنظم

متعددة الالشركات  الى  ، إضافةعلى للك بروز االتحاد األوروبي كقوة والعب مهم في العالقات الدولية

 . الجنسيات التي اخترقت سياسات الدول اقتصاديا  وسياسيا  

عب الفردي والدولة الطة تحول بارزة في إعادة مكانة النق 1648ليا لقد كانت معاهدة وستفاال        

تماشيا مع التحول الديمقراطي اللي بدأ  ،القومية متزامنة  مع تصاعد األصوات المنادية بحقوق اإلنسان

حيث تم إعادة تعريف مفهوم السيادة الوطنية ولم تعد الدولة فقط تستأثر بحق عدم  ،يطرأ منل تلك الفترة

ن لم تستطع تحقيق هله  التدخف في شؤونها إل إن عليها واجب حماية مواطنيها أمام المجتمع الدولي. وا 
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 مؤسساته في إطار ماصبح مسؤولية المجتمع الدولي و الغاية فإن واجب حماية مواطني هله الدولة ي

، إلى الساحة الدولية وتم بللك إعادة ما كان يسمى بمفهوم نالحرب العادلة  ،يسمى بالتدخف اإلنساني

 والتي تخوضها األطراف األقوى على المسرح الدولي لتأمين ما يعرف نباألمن الجماعي .

أن السيادة واللي يستند بمشروعيته على  نمسؤولية الحماية  وتماشيا مع هلا التيار ظهر مبدأ        

الدولة الرفاهية ة أن توفر أصبح من مبدأ السيادحماية للدول من التدخف األجنبي و لم تعد توفر حصريا  ال

على  من خالل التأكيد 2005مم المتحدة في عام لشعوبها. وقد تكَرس هلا المبدأ في القمة العالمية لأل

جرائم الحرب و  من اإلبادة الجماعية مسؤولية حماية مواطنيهاتتحمف تماما لدول لات السيادة أن ا

وعندما تكون الدولة القومية لات السيادة غير قادرة على توفير  ،العرقي والجرائم ضد اإلنسانيةر يوالتطه

, لميثاق األمم المتحدة للك فإن المجتمع الدولي يحق له التدخف لحماية المواطنين من هله الجرائم وفقا  

ثاق األمم المتحدة و اللي عهدت من خالله الى مجلس األمن بالدور من مي 24استنادا الى المادة 

 في حفظ األمن و السلم الدوليين.الرئيسي 

 

 التدخل الدوليالمبحث األول: 

البا ما إل انها غ، السياسية التي أثارت جدالر ر الظواهمن أكثدولي التدخف ال تتعتبر ظاهرة       

ما قد يقع من تناقض عند  عالوة على، شكف النظام الدولي الكبرى أوالقوى  كانت عرضة للتأثر بتغيير

 الحفاظ على سيادة هله الدولةقوق اإلنسان في دولة ما من جهة و حالديمقراطية و  ئترسيخ مبادمحاولة 

 تسيير شؤونها الداخلية من جهة أخرى.وطريقة توليها لألمور و 

 يلي: اويمكن تعريف التدخف الدولي كم

 ،خارج حدود الدولة بواسطة دولة أو مجموعة من الدولاستخدامها فعليا بالقوة أو  التهديدهو        

للك إلنهاء إجراءات تعسفية ضد حقوق اإلنسان لألفراد وللك دون سماح الدولة التي تم التدخف في و 
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البعض عمليات التدخف لحماية السلطات السياسية الضعيفة ضد الحركات  ويضيف اراضيها.

التي تخلق صراعات سياسية داخلية من شأنها ات التمرد أو اإلعتداء الخارجي و االنفصالية أو ضد حرك

  .11:2004 ،معوضن.تهديد حقوق اإلنسان 

خف االنساني هو اعتراف بحق ممارسة رقابة دولية من طرف دولة أو دأما أنتونيو رونجوا فيرى  أن الت

 التي من شأنها أن تندرج في السياسة الداخلية لدولة أخرى أكثر على أعمال مخالفة للقوانين االنسانية 

كما يعرف برنارد كوشنر التدخف الدولي االنساني بأنه   التدخف اللي ال يتم باسم دولة ما بف يجب أن 

الطابع الجماعي و ال يتم اللجوء الى استعمال القوة اال في حالة الضرورةو كما اعتبر العمليات يكتسب 

 القائمة بشكف منفرد و بدون موافقة مجلس األمن هي عمليات غير شرعية و غير قانونية 

اللي ال بد هنا من اإلشارة الى أن الدول لم تعد هي الالعب الوحيد على الساحة الدولية و         

بف ان ظهور فاعلين غير الدول أصبح عامال  مؤثرا   ،يمارس حق التدخف الخارجي حال تطلب األمر

لم تعد الدولة وحدها و  على المستويين االقليمي والدولي، في زيادة ممارسة عمليات التدخف الخارجي

 هي من تملك الحق في استخدام القوة.

تعريف شمف لتعريف واضح للتدخف الخارجي في تاريخ العالقات الدولية فقد  االفتقار وبسبب        

عادة و فهم نظرية التدخف الخارجي. عدة متغيرات أساسية تشكف صميم وأساس صياغة و هلا المصطلح 

تغييره لضمان ر نظام الحكم القائم أو إزالته و ما تلجأ الدول الكبرى الى التدخف إما لضمان استمرا

 . 31:2010يونس، ن غالبا ما يتم التدخف في دول العالم الثالثو  ،حقيق التوازن لمصلحتهااستمرارية ت

 ومن األمثلة على للك:

 2003 تدخف دول التحالف في العراق عام. 

  2001تدخف الواليات المتحدة في افغانستان عام. 

  1999تدخف حلف الناتو في يوغسالفيا عام . 
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  2011تدخف حلف الناتو في ليبيا عام. 

 :وأهدافه  غايات التدخل الدولي

لياته ومداه والشكف وسائله وآعادة ما تقرر  يمكن القول أن للتدخف الدولي غايات وأهداف محددة      

 :ما يلي  ومن هله الغايات اللي يكون عليه.

 وهنا غالبا ما يكون التدخف عسكريا.، الدفاع عن النفس -1

فتلجأ الدولة المتدخلة الى التدخف االقتصادي ممثال إما  ،السيطرة على الموارد االقتصادية -2

والعكس  تثبيته.لها تقوم بدعمه و  في حال استجابة هلا النظامو استمالته و  بكسب النظام القائم

ضعافه في حال عدم تعاونه الدولة المتدخلة بتهديد النظام و صحيح حيث تقوم  و استجابته أا 

 لها.

الضغط السياسي تدرجا من دول للتدخف الدبلوماسي و التلجأ حيث  ،ةهداف سياسيأ تحقيق  -3

 الضغط الشفوي للمقاطعة االقتصادية وصوال الى التدخف العسكري.

 .مراحل التدخل الدولي األول: المطلب

 .عناصر وشروط التدخل الثاني: المطلب

 .أشكال التدخل الخارجي: المطلب الثالث

 :مراحل التدخل الدولي: المطلب األول

 وتتلخص فيما يلي: ،هناك مراحف مر بها التدخف الدولي حتى وصف إلى شكله الحالي     

 : الحديث مرحلة ما قبل التنظيم الدولي .1

ما  مثف، السمة البارزة في العالقات القائمة بين الدول له المرحلة كان استخدام القوة هوفي ه      

ت على إرساء سياسة التي ساعد 1648وستفاليا عام حتى ظهرت معاهدة  ،إسبارتا وأثينا حدث بين
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التحالف نشأ ن  1815بعد للك في عام نو  تدوينه.توازن القوى وساهمت في والدة القانون الدولي و 

لحفظ التوازن  هلا التحالف التدخف اعتبر حيث ،روسيا والنمسا وبروسيا وانكلتراالمقدس  اللي ضم 

 عمال  مشروعا .  الدولي

التي ضمت أعضاء التحالف المقدس  1748في عام   معاهدات ناكس الشابفكللك جاءت و       

 فعليا بالتدخفدول هله المعاهدات  قامتحيث ، فرنسا وللك إلدارة شؤون أوروبا وحمايتهاباإلضافة إلى 

سبانيا عام  1821في نابولي عام   اتخل التدخف طابعا  جماعيا   بللكو  ،1826والبرتغال عام  1823وا 

 عن طريق المؤتمرات التي كانت تعقدها هله الدول لمناقشة شؤون الدول األخرى.

تصريح الرئيس من خالل اعتباره عمال  غير مشروع تحريم التدخف و  في بداية التحولوكانت       

 صريحة: ئنص على ثالثة مبادواللي عرف بمبدأ مونرو و  1823ام األمريكي نجيمس مونرو  ع

 ال يسمح باحتاللها.األمريكية أصبحت تتمتع بالحرية واإلستقالل وأن أمريكا لألمريكيين و أن القارة -

أن كف محاولة من قبف الدول األوروبية لفرض نظامها السياسي على أي جزء من القارة األمريكية -

 لنوع.وهي لن تسمح بأي تدخف من هلا ا ،سالمتهامن الواليات المتحدة األمريكية و يمثف خطرا  على أ

الحروب التي تقع ليست طرفا في هي تتدخف في شؤون أوروبا الداخلية و ليس للواليات المتحدة أن -

كما أن للدول  ،وال يسمح للدول األوروبية بالتدخف في شؤون القارة األمريكية، بين الدول األوروبية

اليات الو  ولكن مصالحها.ا الا ما وقع عدوان على حقوقها و األمريكية الحق في الدفاع عن نفسه

أصبح شؤون أوروبا و  للتدخف في يعة التهديد األوروبيتحت لر  المتحدة األمريكية استخدمت مبدأ مونرو

 . 36:37:2010يونس، ن.مع أنه وضع أصال  لمنعه ،وسيلة مهمة جدا  للتدخفالمبدأ 

 مرحلة عصبة األمم: .2

بعدم اللجوء للحرب واحترام المعاهدات والقواعد  هو اإللتزامأهم ما جاءت به عصبة األمم       

لم تحرم العصبة الحرب و  العدالة.قات الدولية على أساس العالنية والشرف و قيام العالالقانونية الدولية و 
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لم يكن لها أي أثر فعال في تحريم التدخف  التي لكنها قيدتها ببعض القيود ،لدوليةفي العالقات ا

هي الفترة لاتها التي م كمنظمة دولية لقد كانت فترة وجود عصبة األم الحروب. واإلجراءات العدائية في

التدخالت ك العالم بطرق غير مباشرة، مناطق مختلفة من ظهرت فيه صورعديدة للتدخف في

 . 38:2010يونس، ن .التدخالت العسكرية كللكاإلنسانية و  والتدخالت المالية والتدخالت األيديولوجية

 المتحدة:األمم  مرحلة .3

الميثاق الخاص  في سان فرانسيسكو عند التوقيع على 26/1/1945بدأت حقبة األمم المتحدة في      

لقد حسم ميثاق األمم المتحدة الجدل الدائر  .24/10/1945اللي أصبح نافلا  منل باألمم المتحدة و 

لك باإلستناد إلى للمتحدة التدخف عمال  غير مشروع و بخصوص التدخف حيث اعتبر ميثاق األمم ا

 تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع    من الميثاق وهي:1المادة الثانية الفقرة ن

احترام لكف دولة عضو في األمم المتحدة و ويترتب على للك احترام الشخصية القانونية  .أعضاءها 

 الدولي قد فرضت على الواقع السياسي إال أن الحرب الباردة استقاللها السياسي.ا اإلقليمية و سالمته

أولها هو مبدأ نترومان  اللي أكد على أن الواليات المتحدة ستتدخف أهمها و  يرات وانتهاكات واضحةتغي

 في أي بقعة من العالم لتساعد الشعوب الحرة على تقرير مصيرها بطريقتها الخاصة.

مساعدتها بناء  على الحكومة اليونانية و عن طريق دعم  1947فتدخلت أمريكا في اليونان عام      

المكسيك وكوبا كما تدخلت في الفلبين و  السوفييتي.لمنع التغلغف والنفول ترومان  الرئيس توصيات

من خالل تقديم  مهم لتحقيق للك ورللضغوط اإلقتصادية د كان حيثللات الغرض،  ونيكاراغوا وغيرها

 نفسه قد تدخف االتحاد السوفييتي حتى أن .معها  تجارية اتفاقيات عقد القروض للبلدان المستضعفة أو

 .1948في العديد من الدول أهمها نتشيكوسلوفاكيا  عام 

  منه على 2اللي نصت المادة نو  1957عالن نمبدأ أيزنهاور  عام في وقت الحق من هله الحقبة تم إ 

طلب أي أمة تكون واقعة تحت السماح لرئيس الواليات المتحدة باستخدام القوة المسلحة بناء  على 
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 فتحت البابقد  الحرب الباردة فان  ،يبدوعلى ما و  اإلعتداء المسلح من بلد خاضع للسيطرة الشيوعية.

على مصراعيه للتدخف الدولي في الدول المستضعفة أو دول العالم الثالث باعتبارها معسكرات استقطاب 

 . 40:2010يونس، ن  األمم المتحدة. وجود للدول الكبرى حتى في ظف

 :)في ظل النظام الدولي الجديد( 1990بعد عام  الدولي التدخل .4

 ،جديدابتداء النظام العالمي النظام ثنائي القطبية و ا عالن نهاية البعد انهيار االتحاد السوفييتي و       

 الواليات المتحدة األمريكية وحدها  بأن ،29/1/1991جورج بوش في الرئيس األمريكي السابق صرح 

من اإلمكانيات ما يكفي لخلق نظام عالمي جديد . عالم تملك من المستوى األخالقي و من بين دول ال

 أصبحتو  ،ه الشعوب في العقود الماضيةمن هنا أصبحت العالقات الدولية مختلفة تماما  عما شهدتو 

أن النظام العالمي الجديد متمثال  و  ،القوى مضبوطة على أساس توازن وليست محكومة بالمصالح 

يونس،  ن.السالم العالمية األمريكية يمتلك وسائف الردع وتحقيق اإلزدهار واإلستقرار و بالواليات المتحد

43:2010 . 

يتلخص في أن التدخالت قبف  1990الرئيسي في موضوع التدخف الدولي بعد عام  إن التغيير    

بلجيكا أو من أحدى استعمارية نسابقا   مثف فرنسا و  نت تتم بواسطة دول تعتبرالنظام العالمي الجديد كا

ة جماعية من قبف األمم المتحدة أصبحت التدخالت تتم بصور  1990أما بعد عام  القوتين العظمتين.

 بناء  على قراراتها.و 

للقانون الدولي لقد اعتبر مجلس األمن الدولي في التسعينات بعض االنتهاكات الخطيرة        

 ،العالم تهديدا  حقيقيا  لألمن والسلم الدوليين اإلنساني أو معاناة المدنيين في مختلف المناطق في هلا

أن  من ، على الرغمبللك تم اعتبار استخدام القوة العسكرية للتدخف اإلنساني أمرأ  مبررا  أو مشروعا  و 

 . 22:2010يونس، ن .ضت للفشفقد تعر األمم المتحدة اإلنسانية  تدخالت العديد من
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إلى أن تدخف األمم المتحدة في أي دولة لات سيادة عضو في األمم  الفشف وقد يعود للك      

كما أن الواليات  المتحدة هو أمر مثير للقلق خاصة بوجود قوة دولية وحيدة تسيطر على األمور.

لعالم الثالث دول ا يخفى على الثالث. والالمتحدة األمريكية كانت دائما  محط شكوك من قبف دول العالم 

 ال تلتزم في الكثير من الحاالتألمم المتحدة و أن الواليات المتحدة هي اآلمر الناهي حتى في ا شعوبه،و 

المستضعفة دول خاصة في ما يخص الد تنفيله و وتستخدم حق الفيتو لتمرير كف ما تري، بمواد الميثاق

ت التي تضمن تقدم عجلة الصناعة والتجارة للثروا مهما مصدرا  لتي تشكف وا ،في العالم الثالث

 .والسياسة

استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الفقرة  قد حرم ميثاق األمم المتحدة وعلى الرغم من أن      

اهتم بالحروب التي تهدد السلم واألمن  إال أنه، الثانية من ميثاق األمم المتحدة الرابعة من المادة

مما فتح المجال واسعا  أمام الدول الكبرى للتالعب بهله ، الدوليين والتي قد تؤدي إلى حرب عالمية

حيث يمكن وصف أي من النزاعات العادية ، لها التي ال يوجد تعريف واضح الغامضة المصطلحات

 األمن الدوليين .نمهددة للسلم و بأنها نزاعات 

من أهم األمثلة و . تم إثباته الحقا  سيمهددا  تهديدا  واضحا  وهلا ما  ومن هنا أصبح النظام الدولي     

 ، على للك قيام حلف الناتو باللجوء إلى التدخف في كوسوفو استنادا  إلى الدفاع الشرعي عن النفس

الفرصة لشن حربها ضد استغلت روسيا ، خف فيه الناتو هلا التدخف الفاضحفي نفس الوقت اللي تدو 

هكلا ثبت أن العالقات الدولية و ، خوفا  من إثارة انتقادات حوله الشيشان الطمئنانها بأن الناتو لن ينقلها

منل انهيار االتحاد السوفييتي أصبحت خاضعة أكثر من أي وقت مضى لمبدأ المصلحة التامة بدال  من 

 التوازن الدولي. 

 :2001تمبر سب 11بعد أحداث  الدولي التدخل .5
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. عما كان عليه من قبفلقد أخل التدخف الدولي في النزاعات الداخلية منحى جديدا يختلف تماما       

غيرت الواليات المتحدة األمريكية  ،على برجي التجارة العالمي 2001سبتمبر  11فمنل هجمات 

والتي صبغت  9/2002استراتيجية األمن الوطني التي تتبعها والتي كشفت عنها بكف وضوح في شهر 

 .النقاشات المستقبلية حول استخدام القوة للدفاع عن أمريكا

عقيدة  أكد وزير الدفاع رامسفيلد أن الواليات المتحدة األمريكية تعتزم وضع 2002وفي عام     

عاد مبدأ ، و ة التي تمتلك أسلحة دمار شامفعسكرية جديدة تمنحها الحق في توجيه الضربة األولى للدول

بعد اإلطاحة بنظام الرئيس و  2003ففي عام  .ائية للظهور على الساحة الدوليةالضربات الوقو أ الردع

الرغم من أن مجلس األمن لم على ف .كأنها غير موجودةأصبحت األمم المتحدة و  ،صدام حسينالسابق 

لكن المجتمع الدولي واألمم المتحدة ، متحدة األمريكية الحتالل العراقيعط الضوء األخضر للواليات ال

مما خلق ، ات المتحدة األمريكية فقط ال غيرالجميع كان يعلم أن مصير العراق هو حقا  بين يدي الواليو 

يسخر وفقا  و  ديهمش ويجمَ  الدولي فقد بدأ القانون  .على مستوى العالقات الدولية اوقضائي اسياسي اتراجع

دولي في ومن هنا اتسع نطاق التدخف ال، ماية األمن القومي للدولة األقوى للمصالح الوطنية أو لح

خاصة في المجاالت المتعلقة بحقوق اإلنسان والديمقراطية وحماية البيئة الشؤون الداخلية للدول و 

 .Weiss, 2014: 4)امتالك أسلحة الدمار الشامف. نو 

التناقضات التي أبدتها الواليات المتحدة األمريكية في بداية هله الحقبة بعد إعالنها عن  ان من أهم     

كما جاء على   وكوريا الشمالية، إيران، حربها ضد اإلرهاب وا عالنها عن ندول محور الشر  العراق

هله الدول بوصفه  29/1/2002لسان الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش في خطابه اللي ألقاه في 

نفسها إلى اتباع معايير  عمدت إدارة بوش ،تسعى لشراء األسلحة النوويةبأنها داعية لإلرهاب و 

بعثة من التصنيع في الدول المن ي تحد من انتشار الغازاتبعدم التوقيع على اتفاقية كيوتو الت، مزدوجة

الصناعية الكبرى والتي تنص ايضا على مساعدة الدول النامية إلقامة مشاريع تساعدها على تنفيل هله 
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استبدال التكنولوجيا في ت دورا  مهما  في تغيير المناخ و اإلتفاقية للتقليف من انبعاث هله الغازات التي لعب

إن اتفاقية كيوتو تعتبر من  المواصالت.النقف و و  مجاالت الطاقة صديقة للبيئة في الدول النامية بتقنيات

تحقيق ل، بها لنهوضوا لدول الكبرى ا لالستفادة من الدول النامية هدف لمساعدةالتي تالمهمة و  االتفاقيات

بما يعينها على تحقيق  . إال أن الواليات المتحدة تدخلتب الدول المتقدمةالهدف النهائي لها للحاق برك

مد يد العون لها التي يقع على عاتقها مساعدتها و و  لم تتدخف لتحقيق مصالح الدول الناميةمصالحها و 

كما أشارت إلى نفسها عندما تعلق األمر ، على أساس أنها قوة عظمى وحيدة في النظام العالمي القائم

 بمحاربة اإلرهاب.

اعتباره أحد في النزاعات الداخلية للدول و  دور حلف الناتو في التدخف هنا الى من المفيد االشارةو        

 بدأت حقبة استعمال حلف فقد .المستخدمة لتحقيق غايات التدخف العسكريةو  أهم األدوات السياسية

بللك أصبح الحلف مخترقا و  ،كأحد أدوات تنفيل السياسة الداخلية في كوسوفو 1999الناتو منل عام 

رى بف بكونه حلف يضم الدول الكب ،دوليةكسبه أي شرعية بال قرار دولي ي الدولةواضحا لسيادة 

 .نظام الدوليالمهيمنة على ال

 

 

 :شروط التدخلو عناصر : المطلب الثاني

تدخال دوليا اال الا توافرت العناصر يا أو النزاعات الدولية القائمة ال يكون التدخف فى احدى القضا     

 التالية :

ة لها الحق في إدارة جميع شؤونها الداخلي ،لات سيادة التدخف واقعا على دولة مستقلةن أن يكو -

ما يفقد الدولة عدم  وألن التدخف ه. ن خاضعة قانونا لسيطرة دولة اخرى ان تكو  الخارجية دون و 
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اسي للقول بوقوع تدخف شرط اسفان استقاللية دولة ما  وعليه ،خضوعها لقوة اخرى تحكم شؤونها

 .يهاعل

ن تتعرض الدولة المتدخلة أص الدولة محف التدخف وبللك نعني ان يكون التدخف واقعا على اختصا-

 في شأن من شؤون اختصاصها الوطني مثف حماية مواطنيها من أي خطر يهددهم داخف هله الدولة.

 ان جميع التدخف الحاصف  Potterقال بعض الفقهاء مثف  حيث حول هلا العنصر قد اختلفت االراءو 

 في دولة ما هو تدخف سواء كان في شؤونها الخارجية ام الداخلية . 

ضع الدولة بللك فإن الدولة المتدخلة تخهو فرض ارادة الدولة المتدخلة و  أن يكون الغرض من التدخف-

د أال وهو فأساليب التدخف عديدة إال أن الغرض واح، محف التدخف إلرادتها وتوجهها حسب مصالحها

 إخضاع الدولة محف التدخف.

خرقا  واضحا  لمبدأ عدم التدخف انتهاكا لسيادة الدولة و  وعند توافر هله العناصر الرئيسية يعتبر

  .34:2010يونس، التدخف.ن

 

 :أشكال التدخل الخارجي: المطلب الثالث

القوة المسلحة أو بدونها سآتي مباشر للتدخف الدولي سواء باستخدام هناك تقسيم بسيط واضح و         

 على لكره باختصار:

 التدخف المباشر:

يتم بتقديم طلبات كتابية أو مالحظات شفوية من قبف الدولة المتدخلة إما  التدخف الدبلوماسي: .1

 بصورة رسمية علنية أو بصورة غير رسمية غير علنية تحمف طابع التهديد عادة .

  خف من دولة منفردة أو من عدة دول مجتمعة.يقع التد التدخف الفردي أو الجماعي: .2

 الخارجية للدول.التدخف في الشؤون الداخلية و  .3
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 عن طريق استخدام القوة الفعلية أو التهديد باستخدامها. :التدخف العسكري  .4

وتحف محلها الضغوط التي ، يخلو هلا النوع من استخدام القوة حيث التدخف اإلقتصادي: .5

ة اتخال التدابير اإلقتصادية التي ترمي الى التأثير في سياس عن طريقمارسها الدولة المتدخلة ت

 .الدول المراد التدخف في شؤونها

 شرحه الحقا .يتم تدخف اإلنساني اللي سال .6

 

 أهمها : ، واللي يتم من خالل صور عديدة،التدخف غير المباشر

 التدخف اإلقتصادي. .1

 التدخف األيديولوجي. .2

 التدخف الهدام. .3

التقسيم  ت الدولية هوالعالقاعمف على تحليف الواقع السياسي و  الليالتقسيم األشمف واألدق و لكن      

 األرقام.هله الدراسة مدعوما  بالجداول و  تعتمدهالتالي اللي س

يتم  غير المعلنة ألي قضية تدخفرة واضحة بشأن األهداف المعلنة و لصو  من أجف الوصولو         

ساسيان أحيث أن هناك شكالن  ،فهمهاال التدخف الخارجي و أشك توضيح بمكانفمن األهمية ، دراستها

 التدخف غير العسكري.خارجي أال وهما التدخف العسكري و للتدخف ال

 أو غير مباشر من  ،مباشر سواء فردي أو جماعي بأسلوب التدخف العسكري: يكون عادة

بحيث يغير هلا  ،خف مباشرخالل توفير الدعم والسالح ألحد أطراف الصراع دون حدوث تد

 آخر. طرف ميزان القوى لصالح طرف على حساب التدخف
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 يستعمف عادة في ، حيث غير مباشرأو  اقد يكون مباشر  التدخف غير العسكري: هلا التدخف

ومن أهم  حاالت دعم الثورات الداخلية أو اإلنقالبات وللك حسب طبيعة الطرف المتدخف.

  العقوبات االقتصادية. أشكاله

 :تناول اشكال التدخف العسكري بإسهاب أكبر فيما يلييتم سو 

 لمباشرأوال: التدخل ا

 التدخل الدولي اإلنساني المنفرد )العسكري المباشر(   .1

للسياسات القواعد األساسية ول من أّرخوا للفلسفة السياسية و هم أن اليونان القدماء و القول أ يمكن    

ال تندلع إال إلا كان سبب هله الحرب مبرر ا  وهو ما يعرف بعصرنا  لكروا أن   الحرب يجب أن الدولية

ها القديس أوجستين اللي يرى أن الحرب حدد مفهومرب العادلة  والتي كان أول من الحديث ب  الح

تحقيق السلم. لللك سمي التدخف انسانيا بالرغم من لتي تهدف الى القضاء على الظلم و العادلة هي ا

   3:2014،علين  بعد.أهدافه باعتباره عادال يخدم هدفا عسكرية لتنفيل أ استخدام القوة ال

لقد لكر التدخف اإلنساني  في القرن التاسع عشر في كتابات بعض الفقهاء مثف أنطوان روجيه       

ومن امثلته على للك االحتالل الفرنسي لسوريا اللي تم تبريره لحماية المسيحيين المضطهدين في عهد 

 1877الهرسك وبلغاريا عام وأيضا  تدخف روسيا في البوسنة و  ،1860طورية العثمانية عام اإلمبرا

 .لنفس السبب

سيطرة الواليات بعد نهاية الحرب الباردة و  ،نساني ظهر بالصورة التي نعرفهالكن التدخف اإل      

استخدام مفهوم المتحدة األمريكية كقطب منتصر يسعى لفرض إرادته على الصعيد الدولي. لم يتم 

كانت معظم التدخالت عسكرية مباشرة منفردة لتحقيق حيث لدولي نهائيا في الحرب الباردة التدخف ا

أما بعد الحرب الباردة فإن أهم  أهداف سياسية أو أيدولوجية أو قمعية للحفاظ على توازن القوى.

و كانت هله أول مرة ، الفياعسكريا في كوسوفو ضد يوغس التدخالت اإلنسانية كانت تدخف حلف الناتو
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يشن فيها تحالفا  دوليا  حربا  على دولة عضو في األمم المتحدة دون تفويض صريح من األمم المتحدة 

 نفسها.

 التدخل الدولي الجماعي المباشر : .2

م هلا التدخف بمثابة االجماع على التدخف الدولي في مسألة أو نزاع معين عن طريق األم يعتبر 

إال أن حق الفيتو قد حد كثيرا من قدرة مجلس األمن على التدخف في ، متمثلة في مجلس األمنالمتحدة 

  .معظم األحيان

 :التدخل غير العسكري المباشر الجماعي  .3

يندرج تحت هلا النوع استخدام المساعدات والعقوبات كآلية للتدخف في شؤون دولة ما سواء بصورة      

العقوبات بأنها :  اإلجراء العقابي المتخل من قبف دولة أو أكثر ضد  فردية أو جماعية ويمكن تعريف

دولة أخرى واللي يضمن ايقاف العالقات التجارية مع تلك الدولة أو قطع العالقات الدبلوماسية معها 

: 2004محمد،ن        أو فرض الحصار االقتصادي عليها أو قطع العالقات الثقافية واالقتصادية معا  

20-21 . 

كعقاب او رد فعف ، لدول منفردة الى العقوبات الموجهة ضد دولة مااوقد لجأت األمم المتحدة و       

  41اقف عنفا  من الحروب المباشرة حيث أجاز ميثاق األمم المتحدة اللجوء للعقوبات كما في المادة ن

ابير التي ال تتطلب   لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاله من التدالتي تنص على أن  من الميثاق

، وله أن يطلب الى أعضاء  األمم المتحدة  تطبيق هله التدابير، استخدام القوات المسلحة لتنفيل قراراته

ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية 

 فا  جزئيا  أو كليا  وقطع العالقات الدبلوماسية .والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائف المواصالت وق
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ومن أمثلة العقوبات المفروضة على الدول والتي كانت معظمها بضغط من الواليات المتحدة      

 ، 1990ما فرض على العراق ن ،األمريكية استنادا الى الفصف السابع من ميثاق األمم المتحدة

 ايران على سبيف اللكر ال الحصر. ، 1996السودان ن،  1994رواندا ن ، 1991يوغسالفيا السابقة ن

 التدخل غير العسكري المباشر الفردي: .4

وقطع عالقات اقتصادية ودبلوماسية  أن تفرض دولة بعينها تعيين عقوبات منفردة وحصارات

 مع الدولة المستهدفة بهدف الضغط عليها.

 .مباشرثانيا : التدخل غير ال

 المباشر :التدخل العسكري غير  .1

يتمثف بالدعم اللوجستي والعسكري ألحد أطراف النزاع ليستطيع التفوق على خصمه بدون تدخف 

ومن أمثلته تدخف كف من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي  فعلي أو مباشر من الدولة الداعمة.

 في الصراع العربي_ االسرائيلي ودعم أطرافه.

 

 المباشر:التدخل غير العسكري غير  .2

أو دعم انقالب عسكري  ،وقد يتمثف هلا التدخف باستخدام أجهزة المخابرات لإلطاحة بنظام ما

أو دعم ثورات داخلية   2002مثف ما فعلت الواليات المتحدة ضد الرئيس الفنزويلي شافيز ن

   21:2010محمد، بهدف زعزعة استقرار الدولة.ن

 

 .محددات التدخل الخارجي: الرابعالمطلب 

 :أواَل: محددات داخلية
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الداخلية لدولة ما هي ما يعزز احتماالت لظروف واألوضاع الى أن ا ساتالعديد من الدراتشير   

 التدخف الخارجي وتوسعه بعد للك ليشمف كافة المجاالت.

  :وهناك عوامف كثيرة من شأنها فتح المجال للتدخف الخارجي مثف    

  االقتصادية.األزمات السياسية و 

 . ضعف القدرات المؤسسية نأساس الديمقراطية 

  العسكرية للخارج.التبعية السياسية واالقتصادية و 

فقد خلصت الدراسات الى أن  ،2013يونيو//25ا بهلا الشأن ثورة التي تمت دراستهاألمثلة  ومن    

  . 11:2014: ن معوض، هم عوامف التدخف الخارجي في مصر كانتمن 

  الديمقراطية.ضعف الممارسة 

  حدتها.تزايد حجم المشكالت الداخلية و 

 .ضعف القدرة على مواجهة التحديات الداخلية 

 العسكرية.لى السلع االستراتيجية المائية والغلائية والتصنيعية المدنية و عدم االعتماد اللاتي ع 

يا حتى وصلت فكر ين منقسمة سياسيا و لللك أصبحت مصر بعد اإلطاحة بنظام اإلخوان المسلم      

استقرارها الى درجة اإلستقطاب  عدمألسس الداخلية الداعمة لوحدتها و بحدة انقسامها وعدم توافر ا

سقوط للك على حساب اتساع نطاق العنف و الخارجي للحفاظ على الوضع الراهن أو تغييره وكان كف 

 مئات الضحايا وتباطؤ االقتصاد واألزمات السياسية الحادة.

مقومات الدولة مظاهر االنكشاف أمام التدخالت الخارجية فإن على الدولة أن يكون لديها ولتفسير      

 :األساسية الثالث وهي

القدرة على توفير األمن داخله وحمايته من اي تهديدات شرعية السياسية على إقليم محدد و ال .1

 خارجية.
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 قدرة الدولة على توفير الرفاه المادي للمواطنين. .2

يعزز رغبتهم  التوافق بين مواطني اإلقليم حول عناصر هوية جماعية مماخلق حد أدنى من  .3

 الحكم المؤسسي.في العيش المشترك و 

للتدخالت  جلبا األمني تكون أكثر صادي أوولللك فإن مظاهر الضعف السياسي أو االقت     

 ه الفجوات.سواء لمعالجة أو توظيف هل الخارجية السياسية أو االقتصادية أو األمنية العسكرية

  failed statesإن بعض مظاهر التدخف الخارجي تعد كأحد مؤشرات مقياس الدول الفاشلة 

index  1لجدول نا كما يوضح العسكرية تحديدا .ضمن مجموعة المؤشرات السياسية و  من  

 مؤشرات ضعف الدولة وفشلها.مقياس الدول الفاشلة و 

ن محصلة تحقق هله المؤشرات جميعها أو بعضا  منها هي مؤشرات تمكين        داخلية للتدخف وا 

الداخلية لمواجهة الهيمنة اإلقتصادية. وبللك تقف الممانعة الخارجي خاصة في ظف نظام العولمة و 

   والصلبةواالقتصادية نالسياسية والدبلوماسية الخارجي نتيجة ضعف القدرات الناعمةف التدخ

عندما و  .يطرة مادية محسوسة على اإلقليمالعسكرية  للدولة مما يفرز تآكال  للشرعية وعدم وجود سن

 تتوافر هله المؤشرات تصبح الدولة عاجزة عن التفاعف مع الدول األخرى كدولة كاملة قائمة لها

 .مقومات دولة عضو في المجتمع

ومن الجدير باللكر أن هله العوامف جميعَا ال تشكف في حد لاتها مصدرَا للتدخف الخارجي    

حاوالت التدخف الخارجي ان وجدت أوعدمه بف هي مرتبطة بقدرة الدولة على الرد على م

 .استراتيجيات الدولة داخف دائرة التفاعفو 

 

 :الدولية للتدخل: المحددات الخارجية اإلقليمية و ثانياَ 
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دفَا ضعيفا  لالستهداف الخارجي لداخلية تجعف من الدولة هان المحددات كما تم التوضيح سابقَا فإ

طريقة لدولة دور كبير في تحديد كيفية و كللك فإن للجو العام على الساحة الدولية المحيطة باو 

 حدوث التدخف بعد أن يتقرر الدخول في هله الدولة أو تلك.

 :ف الخارجية الىويمكن تصنيف محددات التدخ 

  سياسية.محددات ناعمة معنوية و 

  عسكرية.محددات قانونية صلبة اقتصادية و 

المحددات الناعمة المعنوية: والتي تصطبغ بصبغة المثالية والتي تحلف عمليات التدخف الخارجي    

لتوفير األمن مثف التدخف العسكري لدواع انسانية واقتراح معايير ، كما ينبغي أن يكون ال بما هو كائن

التدرج في استخدام آليات التدخف بحيث يكون التدخف العسكري هو و  ،حماية حقوق اإلنسانو  الجماعي

نخفاض تكاليف التدخف وا ،كما تشمف المحددات الناعمة درجة التأييد السياسي الداخلي للتدخف. الخيار

تأثيراته في مصالح الدولة أهدافه و تحديد األعباء والخسائر المتوقعة ووضوح اإلطار الزمني للتدخف و و 

انهاء التدخف أو تغيير اتيجية واضحة للخروج من الدولة و ووجود استر  ،السياسية واإلقتصادية واألمنية

 طبيعته عند الضرورة.

التقييم المتوازن هداف و لألالوسائف  مدى مالئمة وهو ا السياقهل وهناك عامف مهم يدخف في     

حيث يوضح ، ا خيار عدم التدخف في هله الدولةبحيث ال تفوق آثار التدخف في دولة م ،للنتائج

 المصلحية للقائمين بالتدخف الخارجي.  المحددات القيمية و 2الجدول ن

من جمال  فعلى الرغم، لحيةوالتي تعتبر المحددات اللاتية المص :المحددات القانونية الصلبة    

فإن معظم الدراسات السياسية باإلضافة الى مراقبة  ،تدخف في دولة مادات القيمية للدراسات المحد

الواقع السياسي قد أثبتت أن التدخف في دولة ما صعب الحدوث في حالة غياب العوامف المصلحية 

 مثف:
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  :المصالح االقتصادية -1

مهمة في الدولة المضطربة أو المقصود التدخف فيها. وجود موارد طبيعية و تتمثف هله المصالح ب     

مما يعزز طموح الدولة المتدخلة في ، إقليمية تجارية لدولة ما وجود أهمية استراتيجية عالمية أوأو 

الدولة المضطربة لتكون هدفا  سهال  يتم تحقيق   زيادة نفولها بمساعدة أحد العوامف الداخلية التي تؤهف

 السيطرة عليه.المصالح من خالل 

 :المصالح األمنية والجيوستراتيجية -2

 الدولة موضع التدخف شكفأو أن ت، الحرب على اإلرهاب مثف أهمية الدولة في المشاركة في      

 تهديدَا على الدولة المتدخلة أو تضر بمصالح عسكرية أو أمنية سياسية.

 :المصالح السياسية لصانع القرار -3

 ،في منطقة ما تدخفغوطا  من الرأي العام تؤيد الالقرار في الدولة المتدخلة ضقد يواجه صانع        

أو قد يستغف صانع القرار مشاكف الدولة موضع التدخف لتشتيت الرأي العام الداخلي لديه عن قضية 

توظيف قضايا التدخف في النزاعات بشكف عام هو أوضح االمثلة على للك استغالل و  من.  و معينة

الحمالت االنتخابية في الدول الديمقراطية مثف الواليات المتحدة االمريكية التي تشهد مناظرات فيما 

تأييده أو رفضه من قبف تبرير التدخف الخارجي و تنفيلها، و يتعلق بالسياسات الخارجية و كيفية 

  المرشحين لالنتخابات الرئاسية.

نوع واحد من  هناك ن تفاعف العالقات الدولية فإنه من الصعب أن يكو واقع السياسة و و بالنظر الى     

هو المسؤول تماما  أو يبرر تماما  حدوث التدخف. لللك  ،الصلبةسواء الناعمة أو  المحددات الخارجية

خف درير حدوث التأو تب المصلحية معا  لفهملى الجمع بين المحددات القيمية و عمدت الدراسات الحديثة ا

عليه قد تبنى صناع القرار خطابات مزدوجة لتبرير التدخف تجمع بين الحسابات في دولة معينة. و 
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والحسابات القيمية التي تجعلها تكسب المنظمات الدولية  ،المصلحية لكسب الرأي العام واقناع الداخف

 والرأي العام العالمي. 

حيث ي تشتعف فيها الصراعات الداخلية، الت لتدخف في المناطقكبرى الى اتتزايد حاجة الدول الو 

لى أو لتعزيز قوتها ع ،يساعدها للك على تحقيق العديد من األهداف سواء كانت سياسية او اقتصادية

خف باستخدام العديد من المبررات . لللك فانه من المنطقي أن يتم التدالساحة الدولية واثبات وجودها

حتى و  اقليميا  و  يخلق معه رأيا  عاما  دوليا  ان وجود أزمة فعلية داخف بلد ما حيث . اختالف الحالةحسب 

أن يتم توجيهه أو استغالله لتبرير التدخف في  على الصعيد الداخلي للدولة واللي من السهولة بمكان

ت اثنية أو تاريخية بين البلدين، أو وجود عالقاستخدام ما هو متاح من مبررات مثف، صراع معين با

بأهمية الدولة التي معززا للك  استخدام مبدأ المسؤولية للتدخف لحماية المدنيين خدمة ألهداف انسانية

من األهمية سواء كانت اقتصادية، عسكرية أو  حيث تتمتع على األغلب بنوعتسعى للتدخف، 

مهيئة تماما لحدوث التدخف الخارجي سواء بة و استراتيجية. كف للك قد يحدث، مما يخلق بيئة مناس

  على أساس الحسابات االنسانية أو المصلحية.

 

 عالقته بالتدخل الدولي و مفهوم األمن الجماعي المبحث الثاني: 

 المطلب االول: األمن الجماعي

الفكرة األساسية من إن  األمن العالميين باالتفاق الفعلي بين جميع الدول. هو نظام لحفظ السالم و       

متفقة بحيث يكون المجتمع الدولي م لجعف القوى العالمية متوازنة و األمن الجماعي هي انشاء اتفاق دائ

   . McMillan,2003: 90ن . متفق على مواجهة أي عدوان من أي دولة كانت
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بحيث يتم التعامف ، بهلا التستطيع أي دولة أن تقف في وجه جميع الدول التي تعهدت بهلا المبدأو     

لتحقيق مبدأ األمن  تطلبات وشروطهناك مو  الحرب.المواجهة و و  بالرفض دولة ةعتداء من أيأي ا  مع

 وهي:، الجماعي

بشكف أن تقبف الوضع الراهن  الموافقة على مبدأ األمن الجماعي ع الدول األطرافعلى جمي .1

 Statusعلى الوضع القائم نللحفاظ  أو ،واضح لمنع أي استعمال للقوة إال لغرض الدفاع

Quo  عن حدود الدولة أو سيادتها.للدفاع  وأ 

حتى ال يتم التغاضي  على جميع الدول األطراف أن تكون على علم واضح بتعريف ناإلعتداء  .2

 أو التأخير في تنفيل التزاماتها المتعلقة بدرء اإلعتداء.

لوضع جميع امكانياتها جاهزة صة الكبرى منها أن تكون مستعدة و على جميع الدول خا .3

ة على أي وضع يهدد األمن تمويلها للسيطر لخلق أي أداة تحتاجها و  صادية أواالقتالعسكرية و 

مثف تشكيف قوات حفظ السالم على أي بقعة كانت حتى لو كانت بعيدة جغرافيا   ،الجماعي

 عنها أو تتعارض مع أي من مصالحها.

 اعتبارو  ،دعوات لفرض عقوبات على دول أخرى  يجب على جميع الدول األعضاء منع أي .4

 1991عتبر التدخف في الكويت عام قد أ و  .داة لتنفيل مبدأ األمن الجماعياألمن أ مجلس

 . Weiss،40 :2014ن .تطبيق هلا المبدأنجاح  على عالمة

أو تحتلها، أخرى  دولة أن تسيطر على دولة ال يمكن ألي، واضح مثف هلا النظامبوجود نظام و      

أن تتعاون باقي الدول ستخشى الدولة المعتدية ألن للك سيعرض السالم واألمن الدوليين للخطر و 

ألن اي اعتداء على أي دولة من هلا التجمع يعتبر إعتداء على جميع هله  اإلطاحة بها.لعقابها أو 

 . Weies،26 :2014ن.الدول
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ه يمكن نإال أ ،تحصيف حاصفو وكأنه منطق سلس ، يبدو نظام األمن الجماعي غاية في البساطة      

 : أهمها النحو التالي ىعل العديد من التساؤالت طرح

بوجود عدد  ا عادة إحالل السالم في العالمعلى مبدأ األمن الجماعي لحماية و هف يمكن حقا  االعتماد  

في تحقيق مصالحها أليس من الممكن أن تنشغف الدول  ؟كبير من الدول األعضاء في األمم المتحدة

جهود بللك تقلف من شأن الو ، الوطنية الخاصة على حساب مبدأ األمن الجماعي ولو بصورة بسيطة

 ؟المبلولة لتحقيق هله الغاية

قد رفضت بعض الدول المشاركة ف عند التطبيق. كبيرة من الجماعي ثغراتلقد أظهر نظام األ       

 ،الدولية تحالفاتى خريطة البسبب مكانها عل ةالبداي لمن في المساعي الداعمة لفكرة األمن الجماعي

حلفائها في العالم. فإبان الحرب الباردة لم تشارك الواليات المتحدة بأي وأنها على علم بهوية أعدائها و 

كللك االتحاد السوفييتي سابقا  لم يدعم اي و ، جهود أمن جماعي ضد اي دولة عضو في حلف الناتو

  . Weies :6,2014نضو في حلف وارسو.جهود ضد اي دولة ع

لكنه لم  ف العقوبات ضد إسرائيلوح أيزنهاور ب وبعد العدوان الثالثي على مصر، 1956وفي عام       

كون إسرائيف حليف مهم له في  ،لم يأخلها على محمف الجد بسبب حساباته السياسيةيطبقها بالفعف و 

بطريقة كف اإلعتداءات  فانه يجب التعامف مع ،حقيقيةفي ظف نظرية أمن جماعي  الحرب الباردة.

تبدو هله المطالب لتحقيق و . جب رفضها أو التعامف معها مباشرةالتهديدات للسلم الدولي ي كفو  ،واحدة

 األمن الجماعي بعيدة جدا  عن الواقع السياسي للقوى العظمى على مدى التاريخ.

 موضوع التدخل الدوليب المتعلقة األمم المتحدة ميثاق مواد: المطلب الثاني

األمم المتحدة التي نصت على منع استخدام القوة بين  ميثاق مواد استعراض سيتم التدرج في      

ستفحال  ما مهما كان النزاع فيها م، التدخف الخارجي في أي دولة كانت الدول المتنازعة وصوال الى منع

 األمن الدوليين.دام ال يخف بالسالم و 
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  اة في السيادة بين الدول األعضاءمبدأ المساو  أواًل:

معنى هلا المبدأ أن جميع الدول متساوية أمام القانون الدولي وتتمتع بالحقوق التي يقرها هلا       

قوتها العسكرية  ا أومقدار تقدمه عدد سكانها أو عن مساحتها أو نون وتلتزم بالتزاماته بغض النظرالقا

في  أوضح مؤتمر سان فرانسيسكو التفسير لمبدأ المساواةق افي هلا السيو  أو السياسية. اإلقتصادية أو

 على النحو اآلتي: السيادة

إال أن هله المساواة ال تحجب  أي المساواة من ناحية السيادة.، مساواة الدول من الناحية القانونية -

ال تتضمن على الخصوص مساواتها في المقدرة القانونية على تنفيل و عدم المساواة الفعلية بين الدول 

بللك فإن المساواة و  ،ة في قدرتها على ممارسة الحقوق والواجباتوهي بالتأكيد ليست متساوي التزامتها.

اتباع الحصول على الحماية القانونية و  كبيرها فيو ليست إال تقرير الحق للدول جميعها صغيرها 

 ا أمام أجهزة العدالة الدولية.اإلجراءات نفسه

 تتمتع الدول جميعها بالحقوق اللصيقة بالسيادة الكاملة. -

 استقاللها السياسي.احترام شخصية الدولة وسالمتها اإلقليمية و  -

 التزاماتها الدولية بإخالص.أن تؤدي كف دولة واجباتها و  -

أن تنفل التزاماتها واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية و تختار بحرية أنظمتها السياسية  حق كف دولة أن -

 . 122:121:2010الفتالوي، ن .الدولية بحسن نية

 

 .حل المنازعات الناشئة بين الدول بالطرق السلمية مبدأ ثانيّا:

 على ما يلي: الفقرة الثالثة من المادة الثانية حيث نصت 

السلمية على وجه ال يجعف السلم واألمن  يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائف 

  أن على الدول المعنية أن 33وحدد الميثاق في الفصف السادس الفقرة ن.  الدوليين عرضة للخطر
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وسيلة  التسوية القضائية أو أيث عن حلول سلمية مثف المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة و تبح

لقد تم لكر هله المادة في الميثاق لبيان أن الخالفات بين أي  سلمية من اختيارها لتسوية أي نزاع بينها.

محاولة جميع و  ،بطرق سلمية أوال أن تحف يجب في منظمة األمم المتحدةدولتين متساويتين قانونيا  

 السبف بعيدا  عن استخدام القوة.

التركيز على مف مع الصراعات الداخلية للدول و مادة كمرجعية للتعااألخل بهله ال فمن األولى      

ن كان ال بد من التدخف فيهاو  ،اإلمكان لحلهار جاد طرق سلمية قدضرورة إي فال بد أن يكون بالطرق  ا 

مما يؤدي بنا إلى االستنتاج أن أي دولة غير معنية بالنزاع الداخلي أو حتى بالنزاع بين دولتين  ،السلمية

 بدون أي مراعاة لقواعد األمم المتحدة.ا التعامف مع هلا النزاع بحرية و يحق لهال 

التي نصت لثانية من ميثاق األمم المتحدة و ومن هنا تجدر اإلشارة إلى الفقرة السابعة من المادة ا      

 على ما يلي:

التي تكون من صميم   ليس في ميثاق األمم المتحدة ما يسوغ لها أن تتدخف في الشؤون الداخلية      

لمسائف ألن تحف وليس فيه ما يقتضي لألعضاء أن يعرضوا مثف هله ا ،السلطان الداخلي لدولة ما

 . اردة في الفصف السابععلى أن هلا المبدأ ال يخف بتطبيق تدابير القمع الو ، بحكم هلا الميثاق

فال  في الشؤون الداخلية ألي دولة. إن القاعدة العامة في ميثاق األمم المتحدة تقضي بعدم التدخف     

يحق لألمم المتحدة مناقشة أي مسألة تتعلق بنظام الحكم في دولة ما او إصدار أي تشريعات تطبق 

 إال أن تتخل أحد إجراءات القمع التي حددها الميثاق بما يلي: كقانون على هله الدولة.

والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية البحرية والمواصالت الحديدية و  وقف الصالت اإلقتصادية     

 المواصالت وقفا  جزئيا  أو كليا .وغيرها من وسائف االتصال و 
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 قطع العالقات الدبلوماسيةثالثا: 

و ال تفي بالغرض يجوز له أن يستعين بالقوات البحرية أر رأى مجلس األمن ان هله التدابي إلا     

 ا عادة النزاع إلى نصابه.واألمن العالميين و  الجوية أو البرية لحفظ السلم

ل األعضاء تصديق الدو ا بناء  على طلب من مجلس األمن و وهله اإلجراءات يجب الموافقة عليه     

بالمحصلة لم يجيز أي نص من نصوص ميثاق األمم المتحدة التدخف في عليها وليس قبف للك. و 

 :يتينالشؤون الداخلية للدول إال في الحالتين التال

 األمن الدوليين أي أن التدخف يمنع قيام اك حقوق اإلنسان أن يهدد السلم و إلا كان من شأن انته

 حرب.

 .إلا طلبت الدولة من األمم المتحدة أن تتدخف لعدم قدرتها على فرض هيبة القانون 

التدخف لها  ال يحقأنها ليست سلطة عليا فوق الدول و من هنا ينظر إلى منظمة األمم المتحدة على     

قة بالعالقات الودية بين الدول القانون الدولي المتعل ئكما نص إعالن نمباد، في الشؤون الداخلية للدول

 فقا  لميثاق األمم المتحدة  على:و 

ألي سبب كان خف بصورة مباشرة أو غير مباشرة و  ليس ألي دولة أو مجموعة من الدول أن تتد     

 . 129:2010الفتالوي، ن.الخارجية ألي دولة أخرى في الشؤون الداخلية أو 
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 االقليمدارفور واألزمة القائمة في إقليم بتعريف المبحث األول: 

 :التعريف باقليم دارفور طبيعته و تركيبته القبلية :المطلب االول

نالفور هو اسم القبيلة التي تقيم في هلا اإلقليم  غرب عني بالد الفور لي ييقع إقليم دارفور وال     

، % من مساحة السودان20السودان حيث تبلغ مساحته حوالي نصف مليون كم مربع أي ما يعادل 

تربط دارفور بين شمال افريقيا وجنوب  العراق.و ا  تعادل مساحة فرنسا تقريبا  أهي مساحة كبيرة جدو 

شماال  و  20و10يمتد إقليم دارفور بين خطي عرض و  افريقيا.حوض النيف غرب صحراء افريقيا و 

 شرقا . 27و16 خطي طول 

  :يحد إقليم دارفور

 الصحراء الليبية ،من الشمال.  

 فريقيا الوسطى ننفس حد السودان الغربي ألنها على طرفه الغربي التشاد و ، من الغرب  .ا 

 فريقيا الوسطى.جنوب السودان و ، من الجنوب  ا 

  إقليم كردفان.، من الشرق 

 ،مة أي ما يعادل خمس سكان السودانويبلغ عدد سكان إقليم دارفور أكثر من ستة ماليين نس      

نقسم سكان وي. قبيلة 570 اللي يضم السودان كامال  ب قياسا ،قبيلة 195رفور حوالي يضم إقليم داو 

واليات  أكثر حيث يعتبر رصيد ضخم من الثروة الحيوانية هيتوفر فيو  زرقة.و  دارفور إلى قسمين عرب

تنوع  وللك بسبب مجموع ماشية السودان% من 26التي تعادل و  ،سودان امتالكا  للثروة الحيوانيةال

% من اجمالي 60لي ليبيا بحواحيث تقدر صادراتها من اإلبف والضأن لمصر و ، المناخ ووفرة المراعي

الزراعية الهائلة بسبب تنوع المناخ في باالضافة للثروة النباتية و  ، 77:2009موسى،ن صادرات السودان

وب الزيتية مثف الفول حيث يتنوع انتاج اقليم دارفور من الحب ،أكثر من منطقة في الفصف الواحد

 البرتقال.السوداني واللرة الى التبغ والمانجو و 
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تغلة في باطن األرض مثف الحديد مة غير مسباإلضافة الى للك يملك اإلقليم ثروة معدنية ضخ     

اإلسمنت في مناطق واللهب والرصاص و  ،والنحاس في الشمال ،والزنك والرصاص في غرب دارفور

ما تحمله من أهمية. إل أن هناك عن وفرة المياه و نظر ايضا  غض الوال يمكن  مختلفة من دارفور.

اضافة الى توفر  ،ارفور وتحديدا  في الحوض النوبيد مخزونا  استراتيجيا  هائال  من المياه الجوفية في

 التربة الزراعية الخصبة والمناخ المالئم.

لات مستقبف واعد إلا ما تم واعدة غنية لات موقع متميز و  كف للك جعف من دارفور والية     

حتى إن تنظيم االنتاج  ،ل كف ما فيها لمصلحة مواطنيها ومواطني السودان وافريقيا بشكف عاماستغال

 بال شكرا  مزدها  جديدا  تصديرها بشكف منظم للعالم العربي قد يخلق واقعفي هلا اإلقليم ومراقبة موارده و 

ستؤدي الى رفع مستويات المعيشة ومعالجة مشاكف البطالة والفقر في  اقتصادية  أن يوفر فرصا   بإمكانه

 األقاليم المجاورة.هلا االقليم و 

 داريا  الى ثالث واليات:إينقسم إقليم دارفور 

 السياسية لإلقليم.المدينة التاريخية و التي هي و ، والية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر .1

 العمرانية.المدينة التجارية و  تمثفالتي  والية جنوب دارفور وعاصمتها نياال .2

 والية غرب دارفور عاصمتها الجنينة وهي مدينة تجارية قرب الحدود التشادية. .3

على مناطق  من خاللها بحيث تسيطر دارفور ،لقد اكتسبت دارفور أهمية كبيرة بسبب أقاليمها الثالث 

 ماك، ع فيها سبف العيش ووسائف الحياةتتنو توافر فيها اإلمكانيات الرعوية والزراعية على مدار السنة و ت

  .2010,9نالبحيري:النفط.اإلضافة لوجود المعادن و بانها تقع على طرق تجارة متعددة 

القبائف المتعددة التي ب تتعلقدان عامة وفي دارفور خاصة هناك خصوصية واضحة في السو و      

 على طريقة الحياة في دارفور. يطراّ ال زال مس للك ألن النظام القبلي ،قطن األقاليم والواليات المختلفةت

ى المناصب السياسية في حتكان يتم تقسيم مناطق الرعي والتجارة والسكن و توزيع القبلي على أساس الف
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لتي تبدو لمن من المرور على التركيبة القبلية الدارفورية ا ان ال بدالمدن السودانية. لللك كالخرطوم و 

محكم وال يمكن  في الخارج بأنها نظام سياسي اجتماعيقد تبدو لمن و  ،في الداخف طبيعية ومتزنة

لكرها  يأتيهله التركيبة القبلية التي سفي الدول الطامعة القوى اإلستعمارية و وقد رأت  .التعدي عليه

ازية  أسبابها لالنقسام القبلي ع، وملابح محلية هليةفيها لتبرير إشعال حروب أ  حجة ال ضير، حقا  ال

فيما يتعلق و  . 47:2010البحيري، ن.عربير غيو  أساس عربيالعنصري ما بين المسلمين على و 

 قبائف زرقةإلى قبائف عرب و  بالتركيبة القبلية في اقليم دارفور يمكن القول أن سكان هلا االقليم ينقسمون 

 على النحو اآلتي:

ينقسم الزرقة و  .وأول من سكن دارفور األصلية صاحبة األرض ،القبائف غير العربيةي ه :الزرقةقبائل  

 التالية: لقبائف اإلفريقيةاإلى 

 ،سكن دارفور هم أقدم مناللين  الفورو  ،الطنجر ،الداجو ،الزغاوة ،البرتي ،البرقو، المساليت -1

يتحدثون لغة و  ،فور_طقة على إسمهم الفور وأصبحت دارسميت المن قدأصولهم غير معروفة و 

 يتناقلونها من جيف الى جيف.شفهية غير مكتوبة 

 :ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتيناللين العرب  فهم نية من سكان دارفورأما المجموعة الثا -2

 :تتنوع على النحو االتي هيو القبائف العربية 

للين يشتغلون في رعاية األبقار وهم من أقوى القبائف العربية واتسموا بالعدوانية وهم ا البقارة: .1

بقر القبائف التي ترعى ال كفوتتبعهم  ،التعايشةو الهبانية , الزريقات :تضمنزوعا  للحرب و وأكثرهم 

 .في جنوب دارفور

اختلطوا منل مئات السنين و  استوطنوا جميعا  في مناطق جنوب دارفوراللين  رعاة اإلبف األبالة: .4

 وتضم األبالة .مثاليا  وقد كان التعايش بينهم وبين الزرقة سلميا  تماما  و  .ألصليينبالسكان ا

 البني هلبة. ،النوايبة، الشقيرات، أوالد تاكو، أوالد زيد ,الرزيقات األبالة, المحاميد,الزيادية  قبائف
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 رنبذة عن تاريخ دارفو: المطلب الثاني

كانت دارفور بعد دخول اإلسالم في مطلع القرن السابع الميالدي واحدة من ثالثة مماليك       

 هي:ليها دولة السودان الشمالي أال و ع إسالمية قامت

قبائف نزنجية  جاءت من الجنوب وأسلمت وتحالفت مع القبائف  من تكونتالتي مملكة الفونج و  .1

 أسست مملكة كبيرة.العربية و 

وغزتها جيوش المسلمين بقيادة  ،كانت عاصمة المقرة المسيحية في السودان ،مملكة دنقال .2

 فيها العديد من االثار.و  خلدون كمدينة على ضفة النيف،ن قد وردت في مقدمة ابو  ،مصر

على االستيطان في  لقد نشر ملوك هله الممالك الثالث الدعوة اإلسالمية وشجعوا القبائف العربية    

ى أبد ، حيثأكرموهم ومنحوهم اإلقطاعاتالمسلمين وحببوا لهم اإلقامة و هله الممالك ورحبوا بالعلماء 

وقد أثر للك  استيطانا .لمون بالسكان األصليين تزاوجا  و امتزج المسسماحة كبيرة و  ون السكان األصلي

ولعف للك الدمج  تأثيرا ايجابيا على تركيبة اقليم دارفور حتى وقتنا الحاضر. الحضاري الدمج الفكري و 

رية العنصرية بين الطامعة دائما  التركيز على نظأحد أسباب محاولة الدول الكبرى و القديم هو من 

من ثروات ومكاسب من  تستطيععرب في محاولة للتمييز بينهم النتزاع أكثر ما الغير عرب و الالمسلمين 

ع سكان دارفور فجمي ،ن الواقع الدارفوري يختلف تماما  إال أ .خالل اشعال الفتنة واستغاللها بعد للك

ومن الصعب جدا  تمييز السكان األصليين الحضارة متشابهين بالشكف والطباع والفكر وحتى التاريخ و 

 من العرب اللين استوطنوا في دارفور.

هله القبائف حيث جميعهم مسلمين األجناس بين جميع يس هناك اي مجال لتصنيف األصول و ل      

القتف على أساس العرق بين  مما قد ينفي فيما بعد تهمة التطهير العرقي أو، وجميعهم يتحدثون العربية

ة كانت معظمها عرفت هله القبائف جميعها على مدى تعايشها معا  صراعات كثير وقد  غيرهم.عرب و 
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ي بعض فا دارت بينهم صراعات على الماء و أوقات الرعي في اختالف الفصول كمحول أماكن الرعي و 

   67:2009موسى: ن.األوقات على طرق التجارة وكيفية السيطرة عليها وحمايتها

 

 في السودان  دارفور أزمةأصول  :بحث الثانيالم

أن التمييز على  ن المالحظفإن م ،بالرغم من التنوع الكبير في التركيبة القبلية داخف دارفور      

يها للتصنيف المجال ف فالقبائف ممتزجة ومنصهرة مع بعضها عربي صعب جدا .ر غيو  أساس عربي

كما أن المتمردين هم  يتحدثون العربية. جميعهمفجميعهم مسلمون و ، العنصري في أصولها وأجناسها

لقتف على أساس العرق بين العرب اتهمة التطهير العرقي أو التعصب و عرب مما ينفي ر غيمن عرب و 

 غير العرب.و 

ا البعض بما فيهم ني كثيرا  النغمة التي يرددهتيقول الخبير االستراتيجي اللواء طلعت مسلم :  أزعج    

لات أصول  قبائفو ، راع في دارفور بين قبائف عربية وهم الرعاةاإلفريقي أن الصاالتحاد قوى دولية بف و 

اللي أدى الى للك عمليات دين في دارفور أفارقة بالطبيعة و الموجو ن العرب إ، إفريقية تعمف بالزراعة

  . 47, 2010البحيري:) المصاهرة الدائمة بين القبائف باعتبارها مسلمة .

بغض  قبائف المزارعينهو بين قبائف الرعاة و  ،المعروف في دارفور منل زمنان الصراع الوحيد      

بدا. لقد أصبح الفور سودانيون أو العرق أتظهر أي خالفات متعلقة باالصول  لمالنظر عن أصولهم. و 

عن  الدارفورية تخلت القبائفو  راضي السودانية سلميا  وطوعيا  ولهم األواندمجوا بالثقافة العربية منل دخ

يق يمكن ألحد التفر  وال ،وداني بأكملهأصبح شعب دارفور سو  ،مظهرها المختلف وثقافتها ألجف االندماج

دي فال، ن.إال بالرجوع إلى النسب األصلي على أساس عرقي ن مواطني دارفوربين أي م والتمييز

56:2006 . 
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 : أسباب نشوء أزمة دارفورولالمطلب األ 

ت تقسيمها بشكف واضح للوصول إلى مسبباو  أزمة دارفور النظرية لتفسيرلى هنالك أسباب تم قياسها ع

صعوبة الظروف و  بخصوصية اإلقليم تتعلق  بشكف واضح رجات. وهناك أسباب تم شرحهاوتفاعف ومخ

القاطنين فيه على موارد العيش وسبف الرعي  التي أدت إلى تفاقم أزمة دارفور من تشابك إقليمي بين

لى أزمة سياسية متشعبة تم إهمال جلورها حتى وصلت إلى أزمة مدنية مجتمعية سياسية ، إوالكسب

وللك في عهد جعفر النميري الرئيس السوداني  ،طياتها ظروف عدم التمكين السياسيجمعت في 

محاوال  بللك اجتلاب  ،عمف بموجبه على الغاء النظام القبليللي أدخف نظام المحليات الجديد و السابق ا

صبحت أبين الحكومة وهله القبائف التي  أوجد نوعا  من عدم الثقةء بعض رؤساء القبائف المحليين و وال

 . 176:2015عبد القادر، تنظر الى الحكومة كطرف غير محايد في النزاعات المحلية.ن

 

 عوامف داخلية: .1

السياسية عملت  اإلضطراباتدية السياسية كثقافة ديمقراطية و ان ضعف التعد الشكف السياسي:      

بين اللين يملكون الثروة والسلطة  الصراع. وقد أدى المشاركة السياسيةة و على ايجاد صراع على السلط

 الى ارتفاع من أبناء اإلقليم ظهور نسبة متعلمةو  ،انتشار الوعي بالتخلف النسبيو اللين ال يملكونها و 

ن تتمتع بها بقية أقاليم السودان و الخدمات األساسية التي بالتنمية و المطالبين  بناء اإلقليمأصوات أ ا 

اف الحكومة الجنوب في السودان على إضعكما ساهم الصراع بين الشمال و  كانت بدرجات متفاوتة.

التهميش على حساب الصراع اآلخر عاناة إقليم دارفور من اإلهمال و بالتالي ازدياد مالمركزية السودانية و 

 هي:أدت الى ظهور األزمة في دارفور،  العوامف الداخلية التي ومن أبرز القائم في السودان.

: بسبب تباين الخلفيات السياسية االيديولوجية في التنظيمات السياسية داخف األيديولوجي العامف .1

 االقليم.
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: وللك بسبب تباين المناخ واللي يتم االعتماد عليه بصورة مستمرة لتنظيم أوقات العامف البيئي .2

 الرعي بين القبائف مما خلق خالفات تاريخية ممتدة.

 : بسبب االختالف العميق بين القبائف الدارفورية وغير الدارفورية.النزاع الثقافي .3

 : على أساس االصف, عربي وغير عربي.صراع الهوية .4

صناعة تخدم الصحية وعدم وجود مشاريع تحديث و تردي مستوى الخدمات العامف االجتماعي و  .5

 .اإلقليم

اني من صراعات مسلحة في حدوده مع ثالثة دول تعع الجيوسياسي بسبب موقع دارفور و النزا  .6

 ليبيا مما أدى الى انتشار النهب المسلح.التشاد و 

ع داخلي أو حرب أهلية التي قد تؤدي الى حدوث اي صرا  المعروفة رئيسيةهله األسباب التعتبر      

حقيقية سباب المباشرة العلى الصراع في دارفور. إال أن األ لكرالتي تنطبق جميعها كما و  ،في بقعة ما

 ما يلي: أزمة دارفور التي ضاعفت من

 العوامل اإلقتصادية: .1

كبيرة كان من المفروض  مالية مبالغجهودّا و  يمكن القول أن الصراع في دارفور قد استنزف

لم  اللي إلقليم دارفورجنوب والغرب وخاصة البنية التحتية في ال طويرأن تنفق على ت

لللك تفشى الفقر وزادت البطالة وبدأت الهجرة للخرطوم  ،بسط سبف العيشيتوافر فيه أ

 أمريكا بسبب إهمال حكومات السودان المتعاقبة إلقليم دارفور.ودول الجوار وأوروبا و 

في بعد ظهور مفهوم الدولة الحديثة حصف هناك تغيير  :مشكالت الملكية وحيازة األرض .2

اختالف في أماكن إقامتها حيث نزحت بعض القبائف الكبرى التركيبة القبلية في دارفور و 

بيقها محاولة تطسبب طرح مفاهيم الدولة الحديثة و الى أماكن أخرى غير أماكنها األصلية ب

صاحبة تكافؤ الفرص. كانت القبائف الكبيرة في دارفور هي كالمساواة بين المواطنين و 



49 
 

ولم يكن من مصلحتها التغيير والتنقف ومقاسمة هله ، األراضيحصة األكبر من ال

األعراف التقليدية على حد تعبيرها وطالبت بعدم المساس بالنظم و ، األراضي بحجة الحداثة

ظهور وقد أدى للك الى نشوب نزاعات وصراعات مسلحة و  حفاظا  على مصالحها.

الراغبين في مالكين األراضي و اهات العنصرية بين أصحاب األرض والرعاة وبين االتج

 امتالكها.

ة توزيع تعتبر حكومة الخرطوم المسؤول األول عن تأجج الصراعات ألنها لم تأخل بجدية مسألو      

 .طريقة لتوزيع السلطة فيهاو  التي تعتبر في دارفور سمة الحياة الرئيسيةاألراضي وأوقات الرعي و 

إبدال نظام الحكم غير المباشر البريطاني  1969عام  حيث تم :الغاء اإلدارة األهلية .3

حرم بللك زعماء القبائف هلية و وتم حف اإلدارات األ ،خالل الحكم الثنائي على السودان

ألمن فانفرط ا ،ة من ممارسة صالحياتهم المعهودةالشيوخ ممن لهم اختصاصات واسعو 

ك المنطقة ي تلف اقوم بدورهتعدم وجود عناصر من الجيش بسبب عدم توافر نظام شرطة و 

ن من اللجوء الى فكان ال بد للمواطني ،سياسيا  مما انتج فراغا  أمنيا  و  ،في فترة انتقال السلطة

 .حف النزاعات بالعنف بديال  عن القانون السالح الفردي والصراع القبلي و 

بسبب عدم ندما تم الغاء اإلدارة األهلية و ع :انتشار السالح في اإلقليمتشابك الحدود و   .4

ميات كبيرة من السالح من ليبيا والتشاد ومن إفريقيا تدخف الدولة الكافي تم تهريب ك

عدم وجود قوات حدودية كافية منتشرة على حدود بسبب تداخف الحدود و ، الوسطى كللك

من  قوةفتكا و  ارفور لدرجة أنها أصبحت أكثرتطورت األسلحة المتوافرة في دقد و  دارفور.

اية نفسه أصبح حمف السالح للرجف الدارفوري ضرورة لحمو ، أسلحة الجيش السوداني نفسه

ن لم يكن طرفا  في النز في ظف الظروف المحيطة و   ،اع. وفي ظف هلا االنفالت األمنيا 
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الن عنها للتعريف بهويتهم ور للتمسك بانتمائاتهم القبلية واإلععاد جميع مواطني دارف

 . الزغاوة قبائف منهم من تبعالمساليت و  قبائف نهم من تبعفم ،حماية أنفسهمو 

تشار األمية الى زيادة األزمات انو  في دارفورإهمال التعليم  لقد أدى :لبطالةاالسياسات التعليمية و . 5

تفشي البطالة بين على مما ساعد  ،م تعليم المرأة تماما  لوقت قريبانعداخاصة في ظف  توسيع اثارهاو 

بشكف  اشتغال المواطنينا أن طبيعة الحياة في اإلقليم و كم .خاصة الشباب منهم المواطنين،فئات 

ما حلوا في أينابنائهم  حيث يرافقهم، حاجة مستمرة للتنقف في المراعييضعهم في  ،ساسي في الرعيأ

نتائجها أو محاربة البطالة و التقليف من ق جدي لسياسات التعليم رحالت الرعي مما صعب أي تطبي

 .السلبية على السكان

معزوال عن أقاليم السودان أن اقليم دارفور ظف  الوقائع الىتشير  : حيثالمواصالتعزلة اإلقليم و . 6

الي هو المواصالت السهلة بين دارفور وباقي أ تتوافر أي من الطرق الحديثة أ حيث لم ،األخرى 

ساعد ال من الناحية االجتماعية والسكانية و تداخالشمال أكثر اتصاال و وبللك أصبح الوسط و  ،السودان

أزمة تهميش بين خلقت ه العوامف و تداخلت جميع هلوقد  عن السودان.ر للك كثيرا في عزل دارفو 

  .106_87, 2010نالبحيري:.كطابع العنف على الحياة هنا وأضفتالمركز واألطراف 

فريقيا قضية دارفور قضية متشعبة ومعقد وقد أدت هله الظروف الى جعف       ة لفتت نظر العالم وا 

ات اإلقليمية لحف مشكلة المنظموبدأت الدعوات من الدول الكبرى ومنظمات حقوق اإلنسان و  ا،اليه

دخال دارفور في الحسابات السياسو ، دارفور وانقال ما يمكن إنقاله جتماعية للسودان اإلية واألمنية و ا 

مع الدولي لالطالع على األرقام ناشدت المجتكما وتدخلت األمم المتحدة و . لمعالجة األزمة

  .اإلغتصاب اللي تم على نطاق واسعائيات المتعلقة بانتشار السالح والبطالة والقتف والتشريد و اإلحصو 

القاء الضوء على ما إلا كانت حيث سيتم الحقّا  يبدأت هنا قضية دارفور مشوارها مع المجتمع الدولو 
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عملت الكبرى قد آتت أكلها و  دولهالحقوقية واإلقليمية و  منظماتهقواه األساسية و  مبلولة منجهود الال

 بجدية لحف األزمة أم أن المصالح وقفت عقبة في الطريق لحف هله األزمة المستعصية.

 مراحل أزمة دارفور: ثانيال المطلب

 ثة مراحف تاريخية على النحو االتي : الى ثال دارفورمن الممكن تقسيم أزمة    

تعود في جلورها الى منتصف القرن الماضي،  التيهي البدايات األولى لألزمة و  األولى:المرحلة .1

التنقف من ين القبائف بسبب تقسيم المراعي وأوقات الرعي و نزاعات ب حيث كانت النزاعات في معظمها

 مكان الى آخر.

ي الخرطوم وأثر بللك على فيها نظام الحكومة ف ضعف الثمانينات التيمرحلة  المرحلة الثانية:.2

سواء من الدول ، مع التدخف الخارجي اللي عانت منه  بشكف واضح اليها السالح قتدفوبدأ  دارفور

تفلح مؤتمرات ، حيث لم حتى الصين باستثماراتها النفطية التشاد أويقية المجاورة متمثلة في ليبيا و اإلفر 

 في حف هله النزاعات المسلحة.الصلح 

دارفور باألسلحة األوتوماتيكية والهجوم بعد اكتمال تسليح  2003التي بدأت في عام  المرحلة الثالثة:.3

حيث بدأت مجموعتان مسلحتان هما نجيش ، على مطار الفاشر وتستمر هله المرحلة حتى يومنا هلا

خص حسب الف ش 180 لى قتفإحربا  مفتوحة أدت  المساواة و  نحركة العدلو تحرير السودان 

   2006:130ندي فال،اعتبرت أزمة دارفور األسوا في العالم.احصائيات األمم المتحدة و 

رزح تحت االستعمار البريطاني أو ما يسمى اليه سابقا فقد كان السودان ي كما تمت االشارةو         

مصر التي خضعت آنلاك للحكم العثماني حتى عام السودان المشترك بين بريطانيا و  بالحكم الثنائي في

عالم تشكيف حكومة واضحة المصعوبات كبيرة في إدارة البالد و  شهد السودان منل استقالله وقد .1956

تضمن مشاركة جميع فئات الشعب. حيث لم يتم تجمع كف األطياف السياسية واألحزاب المتعددة و 

واضحة  مما صعب على السودان ايجاد طريقة ،االستقالل على نمط معين من الحكمقبف  االتفاق
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ن صح التعبير من التنوع اإلثني والثقافي فالسودان تعتبر من أكثر الدول التي تعاني إ د.ارة البالإلد

ة بقد فشلت النخو  ،لغة 115  قبيلة ويتحدث سكانها 572ث يضم ما يقارب ال ناللغوي حيوالديني و 

فلم تكن قضية التنوع الكبير عائقا  في وجه التنمية  ،السياسية في تحقيق االنسجام والتكامف القومي

موسى، ن.تته التجربة السياسية في السودانللك ما أثبمهددة للسالم الوطني السوداني و  فحسب بف

6:2009 . 

من الحديث عن التركيبة الحزبية التي كان يتسم بها السودان بعد إعالن اإلستقالل  البد لللك كان     

األرض منها حركات حيث كان هناك بالفعف عدة تيارات سياسية قائمة على  ،1/1/1956مباشرة في 

 وأهم األحزاب التي كانت قائمة هي:. أخرى ساهم اإلستعمار نفسه في صناعتهاثورية تمردية و 

 اللي تمخض عنه عدة تيارات بعد للك.بقيادة عبد الرحمن المهدي و  األمة:حزب  -

 حزب المؤتمر الشعبي اللي يمثف التيار االسالمي واللي يرأسه روحيا  حسن الترابي. -

 الحزب الشيوعي السوداني اللي يمثف التيار السياسي اليساري في السودان. -

السودان انطالقا  من نمولج جنوب السودان ونمولج دارفور ومما زاد من تعقيدات أزمة الدولة في      

اإلثنيات كما أنها لم أو لم تعترف بتعدد الهويات و ، أن النخبة السياسية السودانية لم تعي بما فيه الكفاية

دارة هلا التنوع بشفافيةسيفساء في بوتقة انصهار حقيقية و تعمف في الواقع بما يحقق ادماج هله الف  ا 

 الوحدة المستدامة.ققان التكامف الوطني و وعدالة يح

م في دارفور بسبب لقد كان من مصلحة بريطانيا عند استعمارها السودان أن تحافظ على السل        

الخصوصية في التعامف مع الشأن الداخلي لإلقليم كانت للك ألن التعددية اإلثنية و  ،هناكالتعدد اإلثني 

فاهمات واسعة مع زعماء تو  ،م مؤسسي موحد يحكم السلطة هناكتستدعي جهودا  كبيرة إلقامة نظا

بريطانيا التعامف مع كف تلك المسائف المتعلقة  تستطع لمو  ،رفهم تام لمشاكف دارفو القبائف ومفاوضات و 

أداروا وجوههم عن بعض التجاوزات في ز البريطانيون عن بعض الخصوصية و بدارفور. لللك فقد تجاو 
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المحلية في دارفور. وعليه فقد اتبع االستعمار البريطاني نظام اإلدارة المحلية اللي يقضي نظام اإلدارة 

  بأن يدير زعماء القبائف قبائلهم نيابة عن الحكومة.

مر اللي األ ،ر تقتصر فقط على إدارة األراضيكانت مهمة زعماء القبائف الرئيسية في دارفو و        

بأي شكف من األشكال في الحضارة السودانية  اسيا بحيث لم يسهمعجزه سيأدى الى تهميش االقليم و 

 . 124:2009موسى، ن .جنوب السودان –الخرطوم  –التي كونها محور مصر 

 بأن أصبحت شكاوي أهالي دارفور واضحة حتى الثمانينات عندما ،وبقي الحال على للك       

  ال بالمشاركة السياسية  مواطنةسودانيين أو كاملي ال الحكومة السودانية ال تعاملهم بوصفهم مواطنين 

 لم تكن شكوى  كللك  .49:2006دي فال،ن . ال بالخدمات وال بالتعليم وال حتى بالبنى التحتيةو 

بف العكس تماما  فقد كانت شكواهم أنهم  الفريد بهمو  بأنهم قد تم نفي اإلرث الثقافي الخاص نالدارفوريي

 ال يعاملون بأنهم مواطنين سودانيين كاملي المواطنة.

حف مكانه سوار اللهب اللي تولى إدارة حصف انقالب على حكومة النميري و   1985في عام و      

كان في عهد سوار اللهب اللي و هو ما عرف بالحكومة االنتقالية للسودان. ، د لعام واحد فقطالبال

 الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون غرنغ.الحرب ضد  تصعيدمتعاطفا  مع اإلسالميين تم 

 بللك سادو ، 1986ام بعد للك جاء للسلطة الصادق المهدي رئيسا  للوزراء في انتخابات ع        

لهم مما جع ،السودانية صارت أقرب إليهم شعور لدى القبائف العربية في دارفور بأن الحكومة المركزية

شمف كف  1987لللك تم اقامة تحالف عام و  تطرفا  ضد الحكومة اإلقليمية.و  يتبنون موقفا  أكثر عدائية  

ف في وجه الحكومة المركزية ومحاولة توحيد نالتجمع العربي  للوقو  قبائف دارفور العربية عرف باسم

 . 125: 2009موسى، ن .موقفهم

حيث فتحت  ،األثر الكبير على تغيير األوضاع في دارفور لحرب األهلية في التشادوقد كان ل       

باإلضافة الى تدخف ، الحدود بين البلدين مما سهف تعاون القبائف من الجهتين عبر الحدود المفتوحة
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السياسية الدائرة في  النزاعاتحت دارفور مسرحا  خلفيا  للقوى و بللك أصبو  .ليبيا ضد القبائف التشادية

تدفقها سهال  للغاية. وقد تم إغراق دارفور بالسالح في محاولة أصبح الحصول على األسلحة و و  ،شادت

الحتواء الطموحات الليبية في تشاد مما أدى إلى تأجيج الصراعات القبلية في دارفور حيث أن الزعيم 

 إلنشاءفقد كان يحلم بضم تشاد كمقدمة  .الراحف معمر القلافي كان له مخططه الخاص بالمنطقة

نشاء ممر الى إفريقيا ولواء إسالميو  امبراطورية سواحيلية واسعة لغت وقد جهز ميليشيات من أماكن ب .ا 

التشاد في عام عن الوحدة بين ليبيا و حتى أن القلافي قد أعلن  ،السودانفي بعدها ما بين موريتانيا و 

أنه دعم بشكف ال محدود تسليح الجماعات العربية هناك  بف، الدمج لكنه لم يعمف فعليا  لتحقيق 1980

 . 45:2006دي فال،ن .مما انعكس بدوره على قضية دارفور

والمسماة بالحزبية الثالثة كانت السمة العامة  1989 – 1986خالل الفترة الديمقراطية من عام        

كانت االستراتيجية حيث  ،أحداث دارفور هي الصمت الكامف والتعتيم لموقف قيادة حزب األمة من

تعويضها. وقد عرف ت الصلح في حدود تصنيف الخسائر و العامة للحكومة هي حصر دور مؤتمرا

د مؤتمر الفاشر في غير العربية حتى انعقاإلقليم منل للك الحين صراعات ونزاعات بين القبائف العربية و 

 . 126: 2009موسى، ن الحة بينهما في الفاشر عاصمة دارفورتمت المصو  1989عام 

رجر تم االتفاق على توزيع السالح وتوزيع الموارد و في اتفاق الفاشو       اع األراضي المسلوبة إلى ا 

متعلقة بالمراعي  تطبيق اجراءات جديدةو  ،نالتشاديين  الغرباء المسلحين فترحيأهلها ونزع السالح و 

بللك تجدد على الوحدة العربية اإلسالمية و  بدال  منه شدد القلافيالفاشر لم يطبق و  لكن اتفاق الماء.و 

 الصراع.

كانت كما لكر و  30/7/1989لسلطة في الخرطوم في وبعد للك تولت حكومة اإلنقال الوطني ا       

ن أحمد فبدأت حكومة اإلنقال الوطني بثورة وانقالب عسكري قاده نعمر حس منحازة للعرب ضد الفور.
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قد خوان المسلمين بالجيش السوداني و البشير  أحد كوادر الجهة اإلسالمية المنشقة عن جماعة اإل

 األحزاب السياسية الحقا .   حلت البرلمان و حف و  ،أطاح بللك بالصادق المهدي

انضم عنها و  ومنل للك الوقت انسلخ داوود يحيى بوالد القيادي بحزب الجبهة اإلسالمية القومية       

ونتيجة لللك قامت الحكومة بحشد  .مساندة أهله نالفور شعبية لتحرير السودان بهدف دعم و للحركة ال

نجحت بحيث ، من المجموعات المهاجرة من التشادكان معظمها و  ،ة القبائف العربية في المنطقةتعبئو 

تعرف نبالجنجويد  ة من الحكومة أصبحت الميليشيات المدعومو  ،زحف بوالد هله القبائف في إيقاف

موسى، ن.ط بف امتد الى المساليت في الغربالتي لم ينحصر نشاطها في منطقة الفور فقو 

126:2009 . 

تبين فيما بعد أن حكومة البشير هي ليست إال وجه آخر للجبهة اإلسالمية القومية بقيادة وقد      

لوطني ال وم أن  ثورة اإلنقال احيث أعلن البشير بعد مدة من استالمه حكومة الخرط، حسن الترابي

بسبب ، كومة معارضة كبيرة من أغلب الدولوقد القت هله الح السياسة .تعرف الفصف بين الدين و 

عقوبات مستمرة وحاالت حصار اقتصادي إال انتهاجها الدين إلدارة الدولة وقد واجهت ضغوطا  كبيرة و 

 .أنها صمدت بقوة كبيرة

كان البشير واضحا  في مساراته  المشهد أكثر حدة في السودان فقدبدا  1990في عام و        

نه يدير األمور من تحت الطاولة ألترابي كان مهندس هلا االنقالب و سياساته مع العلم أن حسن او 

يستطع عندما غزا صدام حسين الكويت لم  1990إال أن في عام ، وهكلا كانت تدار شؤون البالد

ين ووجد في هلا الحدث لحظة تاريخية له لإلعالن عن تأييده لصدام حس ،حسن الترابي أن يصبر أكثر

بسبب هله العزلة عقدت و  بللك نقف السودان الى عالم معزول تماما .في محاولة منه لكسب التأييد و 

فتحت لها أبواب االستثمار في النفط بما أثر بشكف مباشر السودان عالقة صداقة مع الصين و  حكومة

 قضية دارفور. فيما بعد على
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يحاولون استيعاب ما يحصف لهم في دارفور  1991في خضم كف للك كان الفور منل عام        

خلجنجويد الحقا  يريدون إبادتهم و حتى تأكدوا أن العرب أو ا ض راجهم من دارفور بحجة أن األر ا 

من العناصر التي هم نادى العرب بتفوقهم على غير و . والمراعي هي فقط ملك للعرب وأنهم أولى بها

عملت زعامات عربية من القبائف داخف دارفور على التعامف مع الخرطوم عن قرب و ، تقطن دارفور

دي ن .التجمع العربي لتحقيق هلا الغرض الشيخ ابن عمر القامةو  على رأسها نموسى هالل 

 . 40:2006فال،

حاول الرئيس بعمر البشير و انب الفور لإلطاحة وقفت أريتيريا إلى ج 1995في عام و          

 ،كان للخرطوم إال أن والئه، نافورني  إقناع ديبي رئيس التشاد بدعم الدارفوريين األريتيري نايدياس

مع الراحف معمر القلافي  إضافة إلى عالقة نديبي  ،سودانيون هم من أوصلوه للحكم ا  حيث أن ضباط

السودان لتنفيل طموحاته غير الواقعية إلقامة اللي كان يدعم العرب في دارفور للسيطرة على شمال 

 . 22: 2006ندي فال،الحزام العربي.

في خضم هله األحداث المتتابعة ظهر ما يعرف بالكتاب األسود اللي كان من تأليف و           

هلا الكتاب اللي تم توزيع نسخ  .2000العدالة  عام على نفسها اسم  طالبي الحقيقة و  مجموعة تطلق

صال  عن مراكز السلطة السياسية تحليال  مف تضمن 2000يار عام عد صالة الجمعة في شهر أمنه ب

ائف على ووثق أن جهاز الدولة تسيطر عليه مجموعات صغيرة من ثالث قب ،اإلقتصادية في السودانو 

. كامال  بائلها تم تهميشه تهميشا  قن ما عدا للك من مناطق السودان و وا، ضفاف النيف شمال الخرطوم

 . 38:2006دي فال، ن

خرطوم من الوزراء أن الغالبية الكبرى من المناصب الحكومية في ال على الكتاب األسودوقد أكد        

الملكورة سابقا . لقد كان الكتاب األسود بمثابة حكم  الثالث ابناء القبائف حكر على يحتى السائقين ه

هما في المراحف اع على الزعامة بينالصر  اللي أدى الى، األمر شير والترابياإلعدام على ثورة الب
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مع توالي الحكومات على السودان وانشغالها بخالفاتها الداخلية وحف مشاكف السودان وتزامنا   .الالحقة

 ، بعد يومكانت مشكلة دارفور تتفاقم يوما   ،إضافة للتركيز على المشكلة بالجنوب ،الصراع على السلطةو 

وأصبح هناك شعور بالحرمان  ،بال شك ةوالسياسي ةوالبيئي ةالجغرافي صعدةعلى األ شهميتال ازدادو 

 . 90-89: 2006 دي فال، ن. اإلقتصاديواإلقصاء والخلف اإلجتماعي و 

 

 

 

 

 النزاع المسلح في دارفور الثالث: طلبالم

ة مشتركة حيث سارت قو  ،25/4/2005كانت نقطة التحول في الصراع الدائر في دارفور في        

فجر للك اليوم بما يعرف بهجوم  دخلت الفاشرمن جيش تحرير السودان وحزب العدالة والمساواة و 

على مدار ما يقارب و  بالغة في الجيش السوداني ومعداته وطائراته. اّ أضرار ألحقت  ،مطار الفاشر

بال شك هله لشعبي لتحرير السودان كانت الجيش امن الصراع بين الجيش السوداني و  العشرين عاما

طبيعة  في غيرتت و بدلثت خسائر مادية كبيرة حيث أحد ،أقوى ضربة تعرض اليها الجيش السوداني

بدأ الشباب  حقق نصرا لاع صيته حتىحصف الجيش الشعبي على اللخيرة والعتاد و  فقد، الصراع

 يلتحق به.الدارفوري يؤمن به و 

المراجع أكثر من الدراسات و  العديد هم كما تبيناللين جويد و ن لكر حركة الجنال بد لنا هنا م       

كأداة وهم من الميليشيات العربية التي سخرتها حكومة الخرطوم  ،حركة مسيطرة على النزاع في دارفور

مع وجود و  ،يا  على األرض ويمتلكون السالح والمهارات القتاليةلقد كانوا فعل، للسيطرة على إقليم دارفور
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هله كان من المتوقع جدا  أن تطلب الحكومة المساعدة من ، أعداد قليلة من الجيش النظامي في دارفور

للحكومة نقوات الدفاع الشعبي   االلتباس كبيرين حول الميليشيا الرسميةالميليشيات. وكان اإلرتباك و 

ة بانت أهميتها فيما بعد فة ثابتاستخدم الجنجويد في وظي بحيث  الجنجويدنالميليشيات غير الرسمية و 

أن الحكومة قد استطاعت تأمين غطاء لنفسها هو غطاء نالنزاع القبلي طويف األمد  اللي  أال وهي

 ،قريعين .سمح لها على مدى سنين األزمة من إنكار وجود أي حرب أهلية على اإلطالق

28:2010 . 

ن التشادية_التشادية   في  الحرببدأت خالل  نشأة مليشيا الجنجويد مكن القول أنيو           

الثمانينات حين واجه الرئيس نديبي  خصمه نحسين هبري  فجند كف طرف بعض الميليشيات من أبناء 

هناك اختالف في المصادر إلا ما كانت الجنجويد هي ميليشيات و  القبائف التشادية فبرزت الجنجويد.

كانت  وسواءاّ  ،حة غير خاضعة ألي جهة كانتات مسلمدعومة من حكومة الخرطوم أم جماع

فمن المتفق عليه أنهم قطاع طرق  ،جويدالحكومة ام أحد أطراف النزاع القبلية هي من تدعم الجن

بسبب عدم الرؤية الواضحة إلدارة  1956أفرزتهم سياسات الحكومات السودانية المتعاقبة منل عام 

 بحيث سان والقانون اإلنساني الدوليالقانون الدولي لحقوق اإلن وقد انتهك الجنجويد الدولة السودانية.

يد من العقوبات من عنصر منهم بالعد 200تمت إدانة أكثر من و ، دةشاع لكرهم في أروقة األمم المتح

   .28:2010،نقريعي .بينها اإلعدام

 حيث شن بمقتف اآلالف.تهجير القسري لحوالي مليون شخص و وقد تسبب الجنجويد بال        

تسحون القرى هجوما  هو األول من نوعه ضد المدنيين الدارفوريين فكانوا يك 2002الجنجويد في عام 

 ي القرى ويتم قتف الرجال فيهم والتمثيف بجثثهم وتغتصب النساء ويخطف األطفال وتشعف النيران ف

  .15:2006فال، نديمنظمة تدمر البنى التحتية بطريقةالماشية و و  وتصطاد الحيوانات واإلبف
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حيث قال أحد زعماء القبائف  ،واضحا  أن الجنجويد يتمتعون بحصانة كاملة من العقابقد ظهر و       

كان الشعب يقصد الشرطة لكن الحكومة لم تكن تبالي  ،ة  عندما يحرق الجنجويد قرية مافي الزغاو 

عندما أصبح الجنجويد يفلتون و  الزغاوة .أما الا هاجم الزغاوة العرب فإنهم يهجمون سريعا  لقتف ، بللك

 من العقاب أصبح الناس يرتابون من أن الحكومة في الخرطوم هي من تصدر األوامر للجنجويد.

الشباب  الجنجويد هم حسب تعريف الطيب زين العابدين الوارد في الموقع اإللكتروني لمجلة البيان:و 

ف الموبقات من نهب وفاحشة واعتداء على الغير. عن ارتكاب ك اللي ال يتورعالمنفلت من قبيلته و 

 هي كناية عن الفارس الصعلوك.نجنجويد  هو الجن يركب الجواد و  اللفظو 

 كما عَرف الرئيس التشادي ادريس ديبي الجنجويد أنهم : ميليشيات موالية للحكومة السودانية .     

ربية مسلحة تعرف  مجموعات ع على أنهم: الجنجويد نكولن باول  عرف وزير الخارجية األمريكيةو 

التي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق اإلنسان أنها تقوم بحملة تطهير عرقي في باسم الجنجويد و 

   .2010:132.نالبحيري،منطقة دارفور

  من انتاج The Devil Came On A Horsebackعن الجنجويد ن وفي الفيلم الوثائقي       

BBC،  في دارفور مالا يفعف الجنجويد في إقليم  2004اقبي وقف إطالق النار عام يشرح أحد مر

كيف أنهم هم المسؤولون عن معظم الجرائم التي ترتكب في اإلقليم ويعطي هلا الفيلم فكرة دارفور و 

تقها مرة بعد مرة واضحة جدا  عن مدى نفول القبائف العربية أو الميليشيا العربية التي تأخل على عا

اإلغتصاب داخف دارفور. كف للك جعف من قضية دارفور قضية الصراع والقتف والتهجير و  تجديد

فريقيا اليها و م دول الكبرى ومنظمات حقوق بدأت الدعوات من التشعبة ومعقدة لفتت نظر العالم وا 

دخالو ، انقال ما يمكن إنقالهات اإلقليمية لحف مشكلة دارفور و المنظماإلنسان و  بات دارفور في الحسا ا 

مع ناشدت المجتكما وتدخلت األمم المتحدة و ، جتماعية للسودان لمعالجة األزمةاإلألمنية و االسياسية و 
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ت المتعلقة بانتشار السالح والبطالة والقتف والتشريد اإلحصائياالدولي لالطالع على األرقام و 

  .youtube,sudanewsmedia ,2014ن اإلغتصاب اللي تم على نطاق واسع.و 

الباحثة في  تأجر  ،فوراقليم دار ولالطالع أكثر على االثر الكبير اللي خلفه النزاع المسلح في 

 Danielالسيد  ARCمقابلة مع المدير التنفيلي للجمعية االمريكية لالجئين ن 16/1/2016

Wordsworth، اصمة االقليم على مقربة من نياال عتدير الجمعية مخيما لالجئي دارفور  حيث

 يقارب المليون الجيء الزالكان و  عدد الالجئين فيه أفاد السيد دانيف أن ،الجنوبي لها بالممر

طفال المتضررين فيه الرعاية الصحية للنساء و األ تقدم ،المتضررين من النزاع المسلح القائم في دارفور

نساء و االطفال ما تقديم خدمات خاصة للضافة لتوفير مياه صالحة للشرب و من النزاع القائم هناك باال

 .ف والوالدة وما بعدهاالالتي تعرضن للعديد من المشاكف الصحية خالل فترة الحمبعد الوالدة و 

ن تواجدهم هناك كان منل عن جهود االغاثة المقدمة من الجمعية في اقليم دارفور حيث أوسألته كللك  

قال:  ،عن مدى تواجد الجنجويد في دارفورعندما سألته حتى يومنا هلا. و  2004مة من عام ز بداية األ

الحكومة  بعيدا تماما عن تدخف ،مع المواطنينأنهم متواجدون بكثرة و لهم اليد العليا في التعامف 

 ان عمليات التهجير القسري اعدة القاطنين في للك االقليم. و شكال في مسالسودانية بأي شكف من األ

 خطر حقيقي في اقليم دارفور.و ان الجنجويد يشكلون  مستمرة و الزالت

عندما سألته هف و  ،طاقم الجمعية هناك قد تعرض للخطف من قبف الجنجويد بعض اعضاء حتى ان 

أجاب بالنفي و قال أن  ،خليص المخطوفين من أيدي الجنجويدمم المتحدة للمساعدة في تتدخلت األ

مما اضطر نفس  ،االقليم خطير جدان المكان في و أ ،المتحدة هناك ضعيف جدا ايضامم تواجد األ

العاملين في الجمعية للتفاوض مع ميليشيات الجنجويد بنفسهم لتخليص طاقمهم من الخطف و محاولة 

  .www.arcrelief.orgن  اعادتهم سالمين.

 

http://www.arcrelief.org/
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 الدولية في قضية درافوراالقليمية و  : الوساطةالمبحث الثالث

البحث في فيه و  التدخف من قد تطور الصراع في دارفور حتى أصبح نزاعا البد للمجتمع الدوليل     

المتعددة التي قامت بها الدول المجاورة  رمن خالل تحليف األدواو  اولة ايجاد وسائف لحله.محأسبابه و 

ومنظمة االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة تحاول الدراسة الوصول الى رؤية مقنعة متعلقة بمدى جدية 

الدول اإلفريفية المجاورة  وقد تدخلت العديد من .محاوالت المجتمع الدولي التدخف في مشاكف السودان

 من أهمها: في أزمة دارفور

 ا أواصر تاريخية ممتدة، وهو للك مإن عالقة مصر بالسودان عالقة قوية تربطهحيث  :مصر

السياسة والمصالح السياسية، وهو ارتباط حضاري، ثقافي،  ىالنوع من اإلرتباط اللي يتعد

عامف تعزيز للمصالح المشتركة إجتماعي، كما أن نهر النيف كان مصدر الحياه للطرفين و 

 .بينهما

قال الوزير السوداني عبد الرحيم محمد حسين في  على عمق العالقة بين الطرفين فقدللتأكيد و     

النظام السوداني يحتاج لمصر في هله المرحلة، وأضاف أن مصر   أن: 2005حديث لألهرام عام 

، نالبحيري  صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية لدفع العمف المشترك بين البلدين في مشروعات تكامف  

 ومن هنا يأتي اهتمام مصر بالسودان بشكف عام وبدارفور بشكف خاص. . 193-194 :2010

 وكان الموقف المصري مبني على أساس النقاط التالية:

 .وقف المساعي لتدويف أزمة دارفور -1

 .عربي -معالجة األزمة تحت مظلة اإلتحاد اإلفريقي وفي إطار إفريقي -2
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ء إلى عقوبات دولية على السودان من المجتمع عدم اللجوء إلى استخدام القوة، ورفض اللجو  -3

  466: 2011،. نمنكاشالدولي 

  التشاد: إن للتشاد دور كبير في النزاع القائم في دارفور ومما ساعد تشاد على أن يكون طرف

 مهم لتحريك النزاع عامالن أساسيان هما:

قليم دارفور والتي ت حيثعامف الجغرافيا:  -1 خضع الحدود الصحراوية المفتوحة ما بين تشاد وا 

تنقف القبائف التشادية إلى دارفور يتم بسهولة عند وجود أي  تجعفلرقابة حدودية ضعيفة جدا و 

 إضطرابات والعكس صحيح.

ضافة امتدادات في التشاد باإل عربية وغير العربية في دارفورلقبائف اللن حيث أ: العامف القبلي -2

ر أزمة دارفو ، بحيث تم استغالل  468:2011،نجبارللدعم اللي تقدمه التشاد لهله القبائف. 

 2009نموسى،.1999-1981 االقليم بين عامي التشادية في-التشادية الصراعات تصفيةل

:109.  

وكانت الحكومة السودانية قد طلبت من حكومة التشاد ومع بداية األزمة بشكف واضح أن ال     

القوية حالت فإن اإلنتماءات القبلية , ى متمردي دارفور. وبالرغم من للكتقدم أي دعم لوجستي إل

المتشابك على الحدود بين  ومن هنا فإن هلا الوضع السياسي اإلجتماعي .دون تنفيل هلا الطلب

البلدين فتح المجال لسيناريو الفعف ورد الفعف اللي صعد من النزاع القبلي في دارفور والنظامين 

 1960الحاكمين في الدولتين. وال بد هنا من القول أن التشاد كانت مستعمرة فرنسية حتى عام 

 جيوسياسيا ور أيضا والتي تعتبر عامالوتمثف أهمية استراتيجية لفرنسا سواء للتشاد نفسها أو لدارف

اكتشاف النفط في حوض يقع بين دارفور باالضافة الى ، على أيه أحداث في دارفورللتأثير  مهما

ف من خالل ة في تأجيج الصراع ليس فقط بصفته السيادية بتوالتشاد، وبللك فإن التشاد زادت أهمي

 .  113: 2009موسى، ن.أطماع فرنسا في دارفور
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 كان موقف ليبيا في البداية غامضا، حيث أن لليبيا إرتباطات بكف أطراف الصراع، فهي اليبي :

مرتبطة بالحكومة السودانية من جهة لقيامها باستثمارات كبيرة في السودان، ومن ناحية أخرى 

اعتمدها القلافي كأساس لنشر القومية العربية التي  طة بالجنجويد منل الثمانيناتفهي مرتب

مية في إفريقيا. وتؤكد تقارير رسمية في السودان أن كف الدعم اللوجستي غير العسكري اإلسال

استضافت ليبيا قمة  2004في عام  .ريق ليبياوالبترول كللك واألسلحة يأتي للمتمردين عن ط

خرجت حيث  ودان، نيجيريا، تشاد وليبيا السن خماسية في مدينة سرت ضمت كف من رؤساء

بالنتيجة التالية ن رفض أي تدخف أجنبي في قضية دارفور بوصفها قضية  بعد القمة هله الدول

إفريقية بحتة، وتفويض معمر القلافي بالقيام باإلتصال مع زعماء المعارضة في اإلقليم 

 .  467: 2011منكاش، ن .للمساعدة للوصول إلى حف نهائي لألزمة

اف المتصارعة في دارفور تقريب وجهات نظر األطر    لعبت ليبيا دورا فعليا في2005في عام ن     

ليبيا  موقف فيل ظفلكن الغموض  . وحركة العدل والمساواة حركة تحرير السودان حاولت توحيد حيث

تعد أحد مقومات فصيف متمرد لها أطراف في  حيث أن قبيلة الزغاوة تجاه األزمة في السودان

الجماهيرية، وبالرغم من استبعاد ما يمثف دعما ماديا أو معنويا للمتمردين إال أن ليبيا لم تنفي أو تصرح 

  بأي شيء له عالقة بللك.

  أساسيان هما: الليبي في دارفور بعدانو يمكن القول أن للدور 

 .ية والمتمردينرعاية المفاوضات بين الحكومة السودان -1

 دارفور. األساسي في اقليم معبرالكونها المساعدات االمريكية, تسهيف وصول المعونات و   -2

سمحت ليبيا بإنسياب المعونات اإلنسانية واستقبالها على موانئ البحر المتوسط كما  حيث
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 الحموالت اإلغاثية برا عن طريق األراضيلطلب األمريكي لوصول المساعدات و وافقت على ا

 الليبية إلى مخيمات الالجئين في التشاد.

وصف بين الحكومة السودانية وحركات  ةظلت طرابلس همز  فقد ،أما فيما يخص حركات دارفور       

التمرد لفترة طويلة خاضت فيها العديد من المفاوضات والوساطات بين الحركات نفسها وحركات التمرد 

ى أبناء دارفور اللي تمخض عنه إعالن طرابلس في عام والحكومة السودانية. فقد رعت ليبيا ملتق

ركة العدل والمساواة وحركة بدعوة من معمر القلافي نفسه حيث التقى بممثلي أبناء دارفور من ح 2004

السودان، ومن داخف السودان ممثلي اإلدارة األهلية ونواب وبرلمانيين وقيادات سياسية وحزبية ر تحري

ورموز المجتمع المدني ومن خارج السودان كللك من قادة اتحادات وتجمعات من أبناء دارفور سواء 

يرلندا وهولندا وليبيامن السعودية أو دول الخليج والمملكة  في شهر آب،  2007في عام  . المتحدة وا 

اتفقت عدة حركات على الدخول في مفاوضات مع الحكومة بوساطة مشتركة بين األمم المتحدة 

 .  117-115: 2009،نموسىواإلتحاد اإلفريقي وحركة العدل والمساواه وحركة تحرير السودان.

اك العديد من حاولت ليبيا بقيادة القلافي أن تكون محايدة في أزمة دارفور بالرغم من أن هن وقد     

مما سبب مضايقة للحكومة  ،قريبة جدا  من الحركات المسلحة الدارفورية كانت المراقبين لكروا أن ليبيا

السودانية حيث كانت الحكومة الليبية تعتبر نفسها المركز في دول الساحف والصحراء عنصر فاعف 

 ومؤسس في اإلتحاد اإلفريقي.

 اإلفريقي لحل األزمة في دارفورجهود االتحاد المطلب األول: 

وقد طلبت  حف النزاعات في القارة اإلفريقية.ب مختصاإلتحاد اإلفريقي هو المن المعروف أن       

لمحركة لموقف االتحاد ان من أهم الدوافع ا .رة من االتحاد االفريقي لحف األزمةالسودان التدخف مباش

لى قضية دارفور كمحك لمصداقيته النظر اتجربة روندا و و الخشية من تكرار زمة هاالفريقي من األ
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 291: 2008،بمستوى ما من التدخف العسكري لألزمة نعمر ته األمنية الدفاعيةسياسيف رغبته في تفعو 

من قضية  ا  كبير  ا  لللك فإن جزء ،من التدخف الخارجي أفضالّ  كان خيار التدخف االفريقي بديالّ . و  

د لتأسيس لجنة حامن هنا جاءت مسؤولية االتو  ،ضمن اختصاصاتهحاد و عاتق االت يقع على دارفور

اوضات وتفعيلها بين ، وبدأت بعد للك جهود اإلتحاد لتنظيم المفة لمراقبة عملية وقف إطالق الناردولي

القوة اإلفريقية من  دور تم التأكيد على ضرورة تحويف وبعد تدهور األوضاع في دارفور. أطراف النزاع

رسال قوات حفظ سالم. بالتدخف العسكري المباشر  متمثال ن قوة لحماية المراقبين إلى دور أكثر جدية  وا 

جندي لمساندة بعثة مراقبة على شكف لجنة سياسية مكونة من إثنين  300-100وتم نشر قوة مؤلفة من 

ما من حركة تحرير السودان وكللك من من حكومة السودان واثنين من حركة العدل والمساواة ومثله

تحاد االفريقي قد اال أن دور اال اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة وهو ما عرف باتفاق ن أنجامينا .

االفتقاد الدوات الضغط الفعالة على أطراف محدودية القدرات التمويلية. و  ،تأثر بعدة مدخالت أهمها

  العملية التفاوضية المباشرة.

تدخف غير عسكري   من خالل المفاوضات ن ء تدخف االتحاد االفريقي على شكفمن ثم جاو        

مكن تلخيص يزعة. و مة السودانية وجميع الطراف المتناجهات النظر بين الحكو تقريب و المؤتمرات لو 

 الجهود التي قام بها االتحاد االفريقي على النحو التالي: 

ة دارفور على في أديس أبابا واستحولت قضي 2004قي قمته الثالثة في لقد عقد اإلتحاد اإلفري      

، كما تكونت قمة إفريقية مصغرة خاصة بمشكلة دارفور برئاسة الرئيس النيجيري ن النصيب األكبر منها

ورؤساء السودان والسنيغال وجنوب إفريقيا  ،ري ناعمر كو و  رئيس دولة االتحاد اإلفريقي ونأوبا سانج

 ترسالها لحماية المراقبين، فقد رأوكان في تلك القمة خالف حول مهمة القوات اإلضافية المقرر إ
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وقد مثلت هله القمة  . 191: 2009نموسى, في دارفور ال تكفي الدوليين الخرطوم أن حماية المراقبين

  :ما يلي الرئيس البشير لمنع التدخف الدولي حيث اقترح عيةنو  بقرارتها الصادرة بشأن دارفور نقلة

  عدةتعزيز المراقبين االفارقة عددا و.  

  تسهيف عملية نزع سالح الميليشيات و  ،تجميع المتمردين خارج مناطق تجمعات المدنيين

 .الخارجة عن القانون 

   النازحين تسريع عودة الالجئين و. 

  .التأكيد على أهمية المقاربة السياسية كمفتاح رئيسي لحف األزمة 

ن رئيس مفوضية االتحاد االفريقي أاال  ،قد صدر قرار عن هله القمة تبنى مقترحات البشيرو  

أعاد وأشار الى ضرورة توسيع مهمة قوة  ،ي مفهوم موسع للتفويض الممنوح لالتحادأشار الى تبن

   294: 2008،نعمرالتصدي النتهاكات حقوق االنسان.الحماية االفريقية لتشمف 

تلكير المع  ،ولوية الحف في نطاق افريقيأ التأكيد على الىدائما  يسعى االتحاد االفريقي نمن هنا كاو  

.  والتركيز على للحكومة السودانية بأن نشر قوات حفظ سالم افريقية ال يعتبر بمثابة نشر قوات أجنبية

دخف الدولي في النزاعات اللريعة للتالنسان التي تمثف الباب الواسع و حقوق ا أهمية وقف انتهاكات

 في محاولة منها للسيطرة على االنتهاكات الحاصلة. ،المماثلة

حيث  ،تبلور دور االتحاد االفريقي كوسيط في عملية التسوية اعتبارا من قمة اديس أبابافقد  وهكلا  

حيث أصبحت  رؤية حكومته لمعالجة النزاع في اطار افريقي طرح الرئيس البشير خالل هله القمة 

المفاوضات تجري برعاية اإلتحاد وتنظيمه. وبللك دعا اإلتحاد اإلفريقي إلى مفاوضات بين الحكومة 

  في العاصمة اإلثيوبية إديس أبابا لحف أزمة اإلقليم. 15/6/2004السودانية وجماعات المعارضة في 

رأت حركة العدل  حيث ،لكنها كانت غير إيجابية عموماي وقتها المحدد إنعقدت المفاوضات فوقد 
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والمساواة أن االتحاد اإلفريقي غير قادر على حف األزمة وحده وانسحب متمردو دارفور من هله 

 .المفاوضات

 :سببب

 ألمم المتحدة.الى االدارفوري من اإلتحاد اإلفريقي  نقف الملف -1

السياسية لحركتي تحرير السودان وحركة العدل والمساواة اللتان كان هناك تباين في المواقف  -2

 يفترض أنهما في خندق واحد.

ب قيادات لات وزن تمثف غياب اإلستراتيجية والرؤية السياسية لدى قيادات التمرد وغيا -3

  .135 137: 2009نموسى، .المتمردين

أبوجا  مفاوضات هي مرحلة ،اقليميا  لحف االفريقي في دارفور من أهم المراحف التي عرفت محاوالت ا  

إحتدم الخالف حول البروتوكول التي أخلت مكانها في الصراع القائم عندما ، و األولى 2004عام 

حيث رفضت حكومة الخرطوم كف ما ورد فيه عن حظر الطيران فوق  ،21/10/2004في  األمني

لكنها كانت بسبب القضايا دارفور فلم تكن الخالفات في هله الجولة في شأن القضايا اإلنسانية و 

تم تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة قدر اإلمكان، وشدد وفد الوساطة من وقد  .األمنية

نار ووقف الغارات على أنجامينا  لوقف كامف إلطالق الرورة تطبيق إتفاقية نفريقي على ضاإلتحاد اإل

مدنين وتقديم قائمة بأسماء الجنجويد وتقديم زعمائهم إلى المحاكمة والسماح للقوات اإلفريقية بمراقبة ال

ن تتولى اقترح الرئيس اوباسانجو أو  تحركاتهم إال أن الطرفان الحكومة والمتمردين رفضوا هلا اإلقتراح.

لكن  ،حكومة السودان نزع سالح الجنجويد و يتولى االتحاد االفريقي نزع سالح المتمردين في دارفور

 فقد رأت حكومة السودان ،هلا االقتراح تم رفضه من من الحكومة السودانية و المتمردين على حد سواء

في السودانية نزع سالحها. و لى الحكومة رفض المتمردين ان تتو أنها قادرة على نزع سالح الجميع، و 



68 
 

توصف الطرفان إلى تفاهم ظهر على هيئة إعالن مبادئ إلنهاء الصراع في دارفور   5/2005 شهر

 2004  الحاصلة في طراف بالعمف باتفاقية نأنجاميناتحت رعاية اإلتحاد اإلفريقي التزمت فيه جميع األ

نشاء مفوضية لتطبيق ما تم لكره سابقا باإلضافة إلى البروتوكولين اإل نساني واألمني واقتسام الثروة وا 

 .  180: 2008نالبحيري,لإلعمار والتوطين وا عداد برنامج لتنمية دارفور.

لمتنازعة ورقة لتقريب وجهات النظر بين األطراف ا 9/2005قدم بعدها اإلتحاد اإلفريقي في وقد       

نإن مسار السالم   األفارقة سالم أحمد سالمالوسطاء أبوجا قال كبير  في 11/2005وفي أواخر شهر 

الجولة ويرغب في أن تكون  وصف إلى مرحلة حاسمة وأن المجتمع الدولي يراقب هله

  . 2010:184نالبحيري، .نهائية

تحديدا وقعت حكومة الوحدة الوطنية وحركة تحرير السودان برئاسة  11في شهر 2006في عام       

 هو ما عرف باتفاق ابوجا الثاني و  لس بروتوكول سياسي لتنفيل إتفاق أبوجاابو القاسم الحاج آدم بطراب

 وأبرز ما جاء فيها :

 .إلنسان والمواطنة لكف السودانيينعلى إحترام حقوق ا تأكيدال -1

 إحترام الديانات والتقاليد الخاصة بالمجموعات المختلفة. -2

 صيانة الملكية الخاصة من أي إنتهاكات. -3

 واالنتقال الديمقراطي للسلطة. ،بين السلطات واحترام دولة القانون التأكيد على الفصف  -4

 :فيما يخص دارفور فقد نصت االتفاقية على ما يليو 

مشاركة أهف دارفور في كافة مستويات الحكم وجميع مؤسسات الدولة، وكانت هله من أبرز   -1

اسي في الحكومات االنجازات للدارفوريين اللين عانوا على مدى سنين من عدم اإلشراك السي

 المتعاقبة.
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 تحديد حصص مواطني دارفور من الوظائف على أساس التعداد.  -2

حيث أقرت اإلتفاقية بضرورة إيجاد نظام فيدرالي في السودان ليستفيد منه  ،تقاسم السلطة -3

بصورة خاصة وأول خطوة للمساعدة على تنفيل هلا البند كانت إعادة حدود إقليم  الدارفوريين

 . 137: 2009،نموسى .1956دارفور كما كانت عليه عند اإلستقالل عام 

اإلفريقي جاهدا ليكون متواجدا على الخريطة فيما يخص دارفور لكن جهوده لم  لقد عمف اإلتحاد

تكن كافية مما أدى في النهاية إلى تحويف قضية دارفور من قضية محلية إقليمية إلى أزمة أنسانية 

يد قلة خبرة االتحاد االفريقي في التعامف مع الصراعات الدائرة في افريقيا بشكف عام والتعق ولعف دولية.

قضية  عمف على لفت نظر االمم المتحدة لضرورة اخراج، المرافق لالزمة في دارفور بشكف خاص

ع االطراف قد عملت جاهدة الحتواء األزمة بوصفها بالرغم من ان جمي دارفور من المحيط االقليمي، 

الحكومات السودانية  غض نظراال ان انتشار االسلحة و في أسوا االحوال.  ةاقليمية أو محلي أزمة

المتمردين حالت دون قدرة قوات االتحاد االفريقي السيطرة على النزاع لمتعاقبة عن الحركات المسلحة و ا

  الدائر.

فمع إختراقات وقف إطالق النار التي  .تدريب قوات هله البعثة كان ضعيفا فان ،عالوة على للك

وأصبحت ، لمدنيين تعقدت األمور أكثروتوالي الهجمات على ا 2007-2006حصلت ما بين عام 

 113- 112قوات حفظ السالم اإلفريقية هدفا آخر للحكومة وللجنجويد تحديدا وللمتمردين بشكف عام. ن

& Thomas: Weiss  

اإلفريقي في السودان في السيطرة على األوضاع  لقد فشف اإلتحاد اإلفريقي وتحديدا بعثة اإلتحاد

في دارفور، بسبب قلة اإلمكانيات المادية وضعف التمويف واستخدام معدات غير صالحة نسبيا للتعامف 

 مع أزمه متشعبة مثف أزمة دارفور.
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 االمم المتحدة و دورها في قضية دارفورالمطلب الثاني: 

ة الضغط على الحكومة بممارسا لالتحاد االفريقي، البداية داعممم المتحدة من كان دور األ

اظهار جميع رفور والتحقيق فيها و متابعة جميع انتهاكات حقوق االنسان الحاصلة في اقليم داالسودانية و 

  .(gelot:2014: 2 .الحقائق  من خالل ارسال لجان تقصي الحقائق للوقوف على الحقائق

الى  11/6/2004ما بين من سبعة قرارات بخصوص دارفور لقد أصدر مجلس األ

وكانت  ،في صدورها على الفصف السابع من ميثاق األمم المتحدة استندت جميعهاو  24/3/2005

ام سيادة السودان ووحدة أراضيه وسالمتها والتأكيدعلى مبدأ عدم التدخف جميعها تؤكد على احتر 

 على النحو االتي:كانت هله القرارات والتعاون االقليمي. و 

 الوثيقة رقم ، 5082في جلسته رقم  ،11/6/2004الصادر في  1547 رقم القرار

S/RES/1547(2004)،  بناء على طلب  1547أصدر مجلس االمن الدولي القرار رقم حيث

ف تزام بوقلاللي طلب فيه من اطراف النزاع في دارفور االمن الواليات المتحدة االمريكية و 

  .(www.un.orgاطالق النار المبرم في انجمينا. 

  الوثيقة رقم 30/6/2004 الصادر في 1556 رقم رالقرا ،S/2004/453،  اللي يعتبر نقطة

للي أفاد بخطورة الوضع في او  ،روقة مجلس االمنف الدارفوري الى أالتحول في نقف المل

ه انتهاكات جسيمة فيو  استقرار المنطقةسالم واألمن العالميين و أصبح يهدد ال نهأو  ،دارفور

من الدولي في هلا القرار مسؤولية ما حصف في دارفور حمف مجلس األو لحقوق االنسان. 

عليه فان و  عدم قدرتها على حماية المدنيين او التعامف مع المتمردينكومة السودانية و للح

ون بين االتحاد االفريقي التعا تم تعزيزف بموجب الفصف السابع من الميثاق. و المجلس سيتصر 

  .www.un.orgن.ي محاولة الحتواء الصراع القائممم المتحدة فاألو 
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أدان و  ،عرب المجلس عن بالغ قلقه اتجاه االنتهاكات الواسعة لحقوق االنسان في دارفورأ  وقد

بناء على للك دعا جنجويد. و خاصة العنف فيها من جانب كافة االطراف و عمال الجميع أ 

همها تيسير وصول المساعدات التي من أ وري بكافة التزاماتها و الدارفورية الى الوفاء الفمة الحكو 

نشر مراقبين  أيد المجلستوفير الحماية للمدنيين والعاملين بالمعونة االنسانية. و و  ارفورالى د

دعا الى ابرام اتفاق سياسي في اقرب وقت تحت رعاية االتحاد االفريقي دوليين في دارفور و 

  .www.un.orgندون شروط مسبقة.

 الوثيقة 5137في جلسة مجلس األمن  10/3/2005الصادر في  1585 رقم القرار ،

الدعم لعملية السالم في  اللي تم فيه التأكيد على مواصلةو S/res/1585(2005). رقم 

تمديد تفويضه لبعثة االمم المتحدة المنشأة بموجب القرار السودان و 

  .www.un.org نالسابق.

 الوثيقة رقم5143في جلسته  17/3/2005 الصادر في 1588 رقم القرار ، 

S/RES/1588(2005) ، التزام االمم السابقة و د على مضامين القرارات اللي أكو

  .www.un.org نالمتحدة بدعم عملية السالم في السودان مرة أخرى.

 الوثيقة رقم  ،1515في جلسته  24/3/2005الصادر في  1590 رقم القرار

S/RES/1590(2005)، ان أهمها احترام ك ،نص هلا القرار على ستة عشر مبدأ

الترحيب باتفاق السالم الشامف المبرم في و  ،استقاللهالسودان وسالمة أراضيه و سيادة 

 ،فاقية انجامينا لوقف اطالق النارالتأكيد على االلتزامات الواردة في اتو  ،9/1/2005

حركتي نسانية بين الحكومة السودانية و االأبوجا الخاصة بالمسائف االمنية و بروتوكوالت و 

يجاد حف المساواة. كما جاء فيه التصميم الشديد على اوالعدل و تحرير شعب السودان 

صف الى ودانية التخال اجراءات فورية للتو دعوة االطراف السسلمي للصراع في دارفور و 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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اي من حقوق االنسان  انتهكيم كف من ارتكب جريمة انسانية او تقدتسوية سلمية. و 

المشردين عودة االختيارية لالجئين و على ال. كما اكد القرار على التأكيد الى العدالة

تحاد بالداخف. كما اشار القرار الى ضرورة التعامف الكامف مع المهمة التي يقوم بها اال

علن أ و  و المرأة بشكف خاص. طفالق األو التأكيد على حماية حقاالفريقي في دارفور و 

واالمن ي السودان ال زال مهددا للسالم ن الوضع فأالمجلس بعد ديباجة مطولة 

لالمم نشر قوات سالم تابعة  ،لقرار ثمانية عشر بندا كان أهمهاتضمن او  .الدوليين

على كافة بين بعثة االتحاد االفريقي المتحدة في جنوب السودان والتنسيق بينها و 

التحقيق في االنتهاكات وتحديد اختصاصات من وقف اطالق النار و  . التثبتالمستويات

 المساهمة في انشاء برامج نزع السالحو  ،الم الشامفبدعم اتفاق السبعثة االمم المتحدة 

شرطة اعادة هيكلة أجهزة الو  ،واعادة اندماج الجماعات المسلحة في القوات المسلحة

سيق العودة االختيارية تنواالعداد لالنتخابات وتنفيلها و  ،اقامة سلطة قضائية مستقلةو 

 .ازالة االلغاملمواتية لللك، و ة االمشردين توفير الظروف االمنيلالجئين و 

مين العام بالتنفيل الصارم لمعايير السلوك التي مطالبة واضحة من األ كللك كان هناك

 تترتكبه عناصر منها من انتهاكعدم التسامح مع ما و مم المتحدة ألفرادها حددتها األ

  .www.un.org ناتخال اجراءات وقائية مناسبة في هلا الشأن.و  عنف جنسيو 

 في جلسة مجلس األمن رقم  29/3/2005الصادر في  1591رقم  القرار

كان هلا القرا ر مشابها جدا  S/RES/1591(2005) ، الوثيقة رقم5153

الخاصة بدارفور  قمة انجاميناب مع الترحيب ،للقرار اللي سبقه في ديباجته

االتحاد التأكيد على دور حكومة السودان و و  ،16/2/2005المنعقدة في 

اكات الحاصلة لوقف اطالق النار وادان هلا القرار االنته .االفريقي مرة أخرى 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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تقاعس الحكومة عن نزع سالح الجنجويد وعدم تقديم المسؤولين عن انتهاكات و 

دم االلتزام القرار جميع اطراف النزاع بعاتهم هلا و   حقوق االنسان للعدالة.

أجف التسوية دعا مرة أخرى الى التفاوض غير المشروط من بالقرارات السابقة و 

جراءات الضرورية لمنع دخول اتخال اال فقد تقررعليه السلمية في دارفور و 

 عضاءبناء على معلومات من الدول األ ،شخاص اللين تحددهم الدولةجميع األ

نهم يعرقلون عملية أعلى  ،ام والمفوض السامي لحقوق االنسانالعمين األو 

التوقف الفوري عن شن الغارات و  االقليم.تهديدا لالستقرار في يشكلون السالم و 

تحريك المعدات العسكرية و  ،الجوية في دارفور باستثناء التدريبات الفنية

لتنسيق متابعة او  ،يبالترتيب مع اللجنة المشرفة لمراقبة عملية االتحاد االفريق

www.un.org نبعثة االتحاد االفريقي في السودان.بين بعثة االمم المتحدة و 

.  

 الوثيقة رقم  ، 5158، في جلسة مجلس األمن رقم1593 رقم القرار

S/RES/1593(2005) ،  ن احالة بشأ، 31/3/2005صدر هلا القرار في

اللي استند على و مجرمي الحرب في دارفور الى محكمة الجنايات الدولية. 

الحق في اللي يعطي مجلس االمن سي للمحكمة و من النظام االسا 13المادة 

عية فيما يتعلق بجرائم االبادة الجما ،النظر فيها احالة الدعوى الجنائية و 

العدوان. لقد اشتمف هلا القرار جريمة و  ،الجرائم ضد االنسانيةوجريمة الحرب و 

تي على لكرها فيما أعلى العديد من مظاهر التحيز التي سن

  .www.un.orgنبعد.

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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الضوء على ضرورة  مم المتحدة في صراع دارفوراألالتعاون بين االتحاد االفريقي و  لقد سلط

مم المتحدة قد لعبت انت األفقد ك. زمات الدوليةاألمم المتحدة لحف األلتعاون بين المنظمات االقليمية و ا

مراقبة تطورات و  ،عداد الضحاياطالق النيران وتسجيف التجاوزات وأ زمة ووقف اقبة األفي مرادورا 

 .) Weiss، 2014: 113ن .الفريقيقامت بنقف هله التقارير باستمرار لقوات االتحاد او  الصراع

كأنها تحاول و  نفسها باستمرار، لمتحدة كانت تعيدبعد المالحظة فان قرارات األمم ااال أن و  

دون محاولة الوصول الى حف سلمي شامف يخدم  ،تكراراتهام لجهات معنية مرارا و توجيه أصابع اال

مما  ،يضع خريطة طريق واضحة تمكن أطراف الصراع من ايجاد أرضية مشتركةو  ،األطرافجميع 

من الممكن أن نستنج أن و  .ا جلرياهيحملها المسؤولية في عدم الجدية في مساعدة دارفور لحف مشاكل

مجهزة  للتدخف الفعلي في حف النزاعات الداخلية في  قرارات مجلس األمن المتعلقة بدارفور لم تكن

ليس فقط من خالل ا من اتخال اجراءات صارمة للحف و الدول األعضاء فيها بوجود تشريعات تمكنه

وعدم االكتفاء بالتعقيب المستمر على سير األوضاع  ،انزال العقوبات ومن خالل جهود الوساطة الدولية

 في قضية ما. 

في ن عدد النازحين أ 1/7/2004مم المتحدة حتى فقد أفادت تقارير األمن جهة أخرى و   

تم مليون نازح و  1.6العام تم تسجيف ن مع شهر تشرين اول من نفس دارفور قد بلغ المليون نازح وأ

الف الجيء استقروا في  200و تسجيف  ،مليون مواطن 2دارفور ب  تقدير المتضررين من النزاع في

تم تقدير عدد ضحايا و % من قرى دارفور قد دمرت تماما 75تم تسجيف ان  2005في عام  التشاد،

كانت االرقام تشير الى ان عدد المتضررين من نزاع  2006مع بداية الف قتيف، و  300النزاع ب 

   . Gelot, 4:2014ن .ماليين 6ماليين مواطن من اصف  4دارفور 
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فقد دارفور هو ابادة عرقية جماعية،  بالرغم من االصوات التي تعالت لجعف ما يحصف في

معنوي اللحد لعدم توافر الركنين المادي و زمة الى هلا امم المتحدة أن تكون قد وصلت األنفت األ

 جميع االصعدة.لكنها بال شك كارثة انسانية على لجريمة االبادة الجماعية و 

سال قوات دولية الى اللي  نص على ار  1706صدر قرار مجلس االمن  31/8/2006في

ورافق  .دخف المباشر في شؤون دولة مستقلةفق الفصف السابع من الميثاق مما يجيز التو  اقليم دارفور،

 يه القرار هو:هم ما نص علقة الحكومة السودانية عليه . من أ غير ملزم قانونيا مواف  القرار عبارة

 حماية حقوق االنسانعدة في اقامة جهاز قضائي مستقف و المسا. 

 تعزيز بعثة االمم المتحدة في السودان. 

  رصد تحركات الحركات المسلحة.وضع وتنفيل برنامج شمف لنزع السالح و 

 ائف الالزمة في كما قرر المجلس في هلا القرار أن لبعثة االمم المتحدة استعمال جميع الوس

ا الحق في حماية افرادها ومنشاتها ان لهمناطق انتشارها وحسبما تراه في حدود قدراتها و 

دون الرجوع للحكومة  المدنيين. مما يعني صالحيات كاملة في استخدام القوة بما تراه مناسباو 

 . 202: 2009،موسىن .السودانية

 تدخالاعتبرته و استقاللها تعديا على سيادتها و  تبارهرفضت الحكومة السودانية هلا القرار باع

هلا القرار دون أي تشاور مع ربية لصدور القوى الغفي الوقت اللي ضغطت فيه  .را  مباش ا  عسكري ا  جنبيأ

بعثة  انهاءا دفع بالسودان الى رفض القرار و مم ضوع،لمعنية بالمو راف االقليمية اطو حتى األالسودان أ

اة لقوات االمم ن هله القوة هي نو حيث اعتبرت أ دارفور قبف انتهاء موعدها،يقي في االتحاد االفر 

قترح يعالج قضية دارفور سياسيا نان منتيجة أن طرح االمين العام كوفي أكانت الالمتحدة وتدخلها. و 
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حيث يتم نقف ملف الوساطة في العملية ممي، ة الى االمم المتحدة بدعم أانتقال مهمة القوة االفريقيو 

  . 205: 2009نموسى,.مم المتحدة واالتحاد االفريقياأل بفريق مشترك منالسياسية 

م مشتركة بين االتحاد اللي تقرر فيه انشاء قوات حفظ سالو  1769صدر القرار  7/2008في و 

شخص معظمهم من الجيش وبضع  26000من التي تكونت   و UNAMIDمم المتحدة ناألاالفريقي و 

اجهت هله القوة العديد من قد و . و لجميع االطراف محف رضىاالف من قوات الشرطة وكانت 

دون باستهداف القوات قام المتمر ة اعاقة حركتها و الصعوبات في البداية فقد حاولت الحكومة السوداني

لب الرئيس السوداني انلاك عمر قد كان هلا السبب المباشر لط، و لهجوم بالسالح عليهاباستمرار وا

  .WEISS،2014 :115ن .البشير للمحكمة الجنائية الدولية

حماية المدنيين في دارفور هدافها و بتحقيق أ   (UNAMID) كانت التقديرات تشير الى فشف

كان من ى حماية نفسها من حركات التمرد و فقد كانت قوات السالم غير قادرة عل، بطريقة فعالة

لم تكن قوات حفظ السالم مجهزة بالطريقة  كللك .تحفظ السالم في اقليم مضطربن ب أصعاأل

هدافها في لم تحقق أ ك لم تستطع السيطرة على النزاع و لللللتعامف مع صراع من هلا الحجم و  الصحيحة

 دارفور. ننفس المرجع السابق .

 دارفور ودورها في أزمةالمحكمة الجنائية الدولية المطلب الثالث: 

للك للتأكد من و  وضاع في دارفورتحقيق دولية للوقوف على حقيقة األمجلس األمن لجنة  أنشأ

هله اللجنة  باشرت حيث ،18/9/2004في تاريخ  1564لقرار وقوع ابادة جماعية من عدمها في ا

من بعد قدمت اللجنة تقريرها الى مجلس األ كومة السودانيةبموافقة من الح 25/10/2004عملها في 

لت الى اثبات أن حكومة السودان حيث توص 31/1/2005ثالثة أشهر من التحقيق في تاريخ 

لقانون الدولي التي يعاقب عليها االجرائم التي ارتكبت في دارفور و ميليشيات الجنجويد مسؤولتان عن و 
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وصت د أعليه فققف خطورة عن االبادة الجماعية. و انها ال تغتصاب وسلب و ا من قتف للمدنيين وتشريد و 

عليه تم الى المحكمة الجنائية الدولية. و اللجنة بان يتم احالة ملف قضية دارفور على جناح السرعة 

 في مجلس االمن بتاريخ  S/RES/1593(2005) الوثيقة رقم 1593ور سابقا  رقم الملك اصدار القانون 

عبد القادر ن.الجنائية الدوليةلى المحكمة قائم في دارفور االلي تم فيه احالة النزاع ال ،31/3/2005

،2015 :190.   

حدثت الواليات است والتي على اثره ،صاق تهمة االرهاب الدولي للسودانفي هلا القرار تم ال

اليات التدخف المباشر في السودان العادة هيكلته بما يتوافق مع مصالحها المتحدة العديد من 

امتناع الواليات صوت و  11القرار الصادر بأغلبية  االستراتيجية. و من أهم مظاهر التحيز في هلا

 ي:ما يلالمتحدة و الصين 

التي هي من أهم االنتقادات الموجهة لمجلس األمن بشكف عام عند تعامله و  ،ازدواجية القرار .1

لجرائم التي من ال يتعامف بنفس الطريقة مع اداخلية حول العالم . فان مجلس األمع القضايا ال

عراق أو أفغانستان, مثف ما تتعامف الواليات المتحدة األمريكية سواء في الترتكبها ناسرائيف  أو 

قض االخر اللي ظهر في هلا القرار التنا تجب االشارة الى ا. كممع التدخالت من دول أخرى 

الحرب في دارفور  هو استثناء غير السودانيين من االجراءات المتعلقة بتقديم مرتكبي جرائمأال و 

يكون مجلس  وبللك قضية دارفوربسبب عدم وضوح  وللك ،الى محكمة الجنايات الدولية

المرتزقة من المحاسبة اللين لهم دور أساسي ح المجال أمام مواطني دول أخرى و األمن قد فس

 . 212:2008، نعمر .في تعقيد النزاع في االقليم

همها عدم سياسية عديدة من أ القرار اعتبارات قانونية و ه هلا من عند اصدار لم يراع مجلس األ .2

ن حماية مواطنيها لكي تنظر في صفها المسؤولة عوقت الكافي للحكومة السودانية بو اتاحة ال
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فان دور   ،حكام الفصف السابع من الميثاقمن في قراره على أاستند مجلس األ وان ،مراأل

تي الا ما تقاعست دولة ما عن ممارسة ضروري ويأمحكمة الجنائية ال زال احتياطي وغير ال

لم بتدخف المحكمة الدولية . ان التهديد بالعقوبات و رة العدالة الجنائية داخف حدودهادورها في ادا

من االنتقادات من داخف عليه فقد تعرض هلا القرار للعديد يزد الوضع في دارفور اال سوءا، و 

واجية المعايير في تعامف مجلس اشار بوضوح الى ازد، و المجتمع الدولي بشكف عامالسودان و 

 .تي تتضمن انتهاكات لحقوق االنسانمن مع القضايا الدولية الاأل

هارون  الدولية ملكرة اعتقال بحق أحمدأصدرت المحكمة الجنائية بعد عامين من هلا القرار، 

القائد الميداني  الكشيبلي محمد علي عبد الرحمن عفي السودان و  وزير الدولة للشؤون االنسانية

 ،نعبد القادر.في ارتكاب جرائم حرب في دارفور بسبب دورهمالوثيقة رقم  ،27/4/2007للجنجويد في 

2015 :195.  

رئيس المحكمة الدولية  عقد لويس اوكامبو ،على القرار السابق لكره بناءا  و  14/6/2008في 

ل مؤتمرا صحفيا أعلن فيه الئحة طلب توجيه اتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير الرتكابه من خال

 . 192: 2008رسالن،ن.تخدام االغتصاب كسالح في دارفوراسحملة منظمة اعمال قتف جماعي و 

بشكف بوصفه يتعدى و  يلدوللقد اثار طلب اعتقال عمر البشير الكثير من القلق في المجتمع ا

ول في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية حيث كان هو طلب االعتقال األ صارخ على مبدأ سيادة الدولة

تم رفضه من الداخف لة الزال يشغف منصبه. وتوالت ردود الفعف على القرار و ي حق رئيس دو ف

 عدم تنظيم للحكممن انهيار دستوري و  التي خشيتحزاب السودانية المعارضة و من األالسوداني حتى 

بدأت الجهود الدبلوماسية سعيها للتقريب في وجهات في السودان بما فيها من مشاكف وصراعات، و 

جنائية ال يمثف ن طلب البشير للمحكمة البالرغم من أو  .ايجاد حلول لتداعيات هلا القرار محاولةو  النظر
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السودان على المستويين خطورة النه يزعزع النظام القائم في اال ان استدعائه قد شكف ادانة فعلية له، 

 . 197: 2008 ،نرسالن.يؤدي في النهاية الى تقويضهو السياسي والشرعي 

رفور غير زمة داولويات في التعامف مع أأن األنظار مرة اخرى الى اء البشير األلقد لفت استدع

من االنتقادات الموجهة للمبالغ الهائلة التي تم سواء مم المتحدة تحديدا، للمجتمع الدولي واأل واضحة

ن تصرف للبنى التحتية ونظام القضاء المبالغ أولى بهله التي كان أ  و UNAMIDصرفها لتشكيف ن

 للك أثار هلا االستدعاء تساؤالتك.  209:2009نموسى، .وتعزيز برامج حقوق االنسان وبرامج التنمية

السعي لبلل جهود جدية لتسوية  توقيف البشير بدال منتم طرحها حول الهدف من االصرار على 

  .الناحية الفعلية بدال من تأجيجهازمة من األ

فمن الجدير باللكر أن في حالة دارفور هناك جهتين تتنازعان  ،أما من الناحية القانونية

جهة  لقضاء الوطني السوداني منهما ا ،االختصاص في النظر في االنتهاكات الواقعة في االقليم

فقد مكن مجلس األمن المحكمة  1593بموجب القرار و  ،المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى و 

للك فقد ل ،لالختصاص األصيف للقضاء السودانيالدولية من ممارسة اختصاصها حيال جرائم تخضع 

في  يهة بشأن األحداثمحاكمات نز سودانية أن تجري تحقيقا مستقال و كان من األجدى للحكومة ال

الزال األمر ممكننا الا ما بدأ القضاء السوداني بمالحقة مرتكبي االنتهاكات مما يكفف و  ،دارفور

ن أللك  ،للحكومة السودانية حقها في الطعن بقبول الشروع بالمحاكمة من طرف المحكمة الدولية

 .  2011:546،نالنايف.الشخصي للقضيةي هو صاحب االختصاصين االقليمي و القضاء السودان

 

 



80 
 

  .ور القوى االقليمية والدولية في أزمة دارفورد: المبحث الرابع

لى مصادر النفط في أواخر أعوام غربي عدان بسبب تصاعد الصراع البرزت أهمية السو 

مقال عن  4/11/2007الصادر في  عددها صحيفة لوس أنجلوس تايمز في األزمة. حيث ورد في

العامف الخفي وراء تصاعد العنف في إقليم دارفور، وأنه بين األجندة   أن النفط يشكف :دارفور جاء فيه

: ،2009موسىن .قليم وربطه بنفط غرب إفريقيا غير المعلنة للدول الغربية للسيطرة على ثروات اإل

159  . 

وبللك أصبحت دارفور خاصة والسودان عامة واحدة من أهم مناطق الصراع الدولي بغض 

أطماع الواليات ة للتدخف في حف مشكلة دارفور، فالدول الكبرى من نواياها الحسنالنظر عن ما تدعيه 

ط الضخ وطرق نقف المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين تبدو واضحة في السيطرة على نفط اإلقليم وخطو 

ت أثبتت الدراسات الجيولوجية حجم الرصيد البترولي إلقليم دارفور إضافة إلى الثرواحيث ، النفط هناك

 . 176:2010نالجاسور،  قااألخرى من معادن ثمينة وبيئة زراعية خصبة كما تم لكره ساب

لقد انفجر الوضع بطريقة غير مسبوقة سياسيا وأحدث للك تحوال دراماتيكا في قضية دارفور 

ز حالة األمر اللي تسبب بتصعيد األزمة وأفر شر، مطار الفا بسبب الهجوم على 25/4/2003في 

نزوح من قراهم وأصبحوا بحاجة لمعونات غلائية ين على الالمواطن أجبرت سيئة جدا حيثإنسانية 

 :من أهمها كان هلا اإلنفجار محصلة عوامف عدة تطورت عبر األزمة . وقدودوائية ومساكن

 نفولهاتوسع  وفرنسا التي تحاول بريطانياكنقطة تجالب بين الدول الكبرى  أن دارفور الزالت -1

بالتشاد وافريقيا الوسطى، وتدخف أمريكا مؤخرا طمعا   ،ور متمثال  بشكف أساسيعلى حدود دارف

 في موارد اإلقليم.
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أن دارفور محاطة بمنطقة تصدر توترا سياسيا إقليميا منل فترة بعيدة من حرب جنوب السودان  -2

 .إلى الحروب األهلية في إفريقيا الوسطى والكونجو والتشاد

 ،ضمن سعيها المعلن إلسقاط النظام في األزمة في دارفور، اسيمريكا بكف ثقلها السيأتدخف  -3

وسحبها للمبعوث ، ودعمها المتصف لحركة التمرد ومحاوالت غزو السودان من خالل جيرانه

بدفع ملف الخاص للسالم في السودان وتعيينها مندوبا لها في االمم المتحدة، واللي قام بدوره 

                                  دولي واسع. وسياسي ميتصعيد إعال وسط دارفور لمجلس األمن

  .WWW. ACADEMIA.EDUن

 

 الصين : المطلب األول

لدرامي القادم في القرن الواحد يعتقد الكثير من الباحثين أن نهوض الصين هو التحول ا

ستبدأ الصين بللك ،  و النشاط الدبلوماسي غير المسبوق للصينوالعشرين بسبب النمو االقتصادي و 

. فلقد ظلت الصين اعد العادة صياغة قواعد اللعبة ومؤسسات المجتمع الدولياستخدام نفولها المتص

وسباق على موارد الطاقة  ،قليلة الماضية في صراع اقتصادي وتنافس تجاري مع امريكافي السنوات ال

زداد اهتمام الصين بافريقيا خاصة المعدنية اب الثروة النفطية و وبسب. مناطق النفولواالسواق التجارية و 

، ما يحمله من تعقيدات الحرب على االرهابمبر بصفتها بديال للشرق االوسط و سبت 11بعد احداث 

 القوى الكبرى ستعماري تسعى من خالله ا يا في هله الفترة شهدت فترة صراع وتنافسمن هنا فان افريقو 

ة التجارة العالمية صادرات النفط السودانية قد قدرت منظمو  مثف الصين ان يكون لها نصيب منها.

  .  251: 2009، نموسى .% من اجمالي صادراتها64للصين ب 
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نتون العقوبات االقتصادية والتجارية يهد كلمنل ان فرضت الواليات المتحدة االمريكية في ع

اشترت خلفها و  الغربية للي تركته شركات البترولعملت الصين على سد الفراغ اعلى السودان، 

CNPC   من هنا واجهت ن شركة النيف االعظم السودانية. م% 40شركة الصين الوطنية للنفط

دورها في المجتمع ور بسبب مصالحا النفطية من جهة و الصين صعوبة في التعامف مع قضية دارف

 .) LEE، 2011:431ن الدولي من جهة أخرى 

عدم التدخف في شؤونه الداخلية سيادة السودان و ر داعيا الحترام كان الموقف الصيني باستمرا

حف المقدم في الخرطوم عام في ال للك بشكف واضح بانالدارفورية للحف بأياد افريقية و  ووضع القضية

 :نقاط هي 4واللي جاء فيه  2007

 .م سيادة و حدود الدولة السودانيةاحترا .1

 المبني على أساس المساواة.الحوار قائم في دارفور بالطرق السلمية و حف النزاع ال .2

االمم المتحدة لعب دور بناء في حف االزمة من خالل ارسال بعثات حفظ لى االتحاد االفريقي و ع .3

 السالم الى دارفور.

 . 435،ظروف المعيشة في دارفور.ننفس المرجع تحسين االوضاع االنسانية و  .4

مليون ين صيني  60قيمة قدمت مساعدات بالصين بدعم السودان خالل الحرب و لقد استمرت و  

 للبرامج التنموية لشعب اقليم دارفور العادة االعمار فيها.

 الواليات المتحدة االمريكية : المطلب الثاني

 تتوافق مع سياسةل بانها استراتيجية السودان له عدة اسباب يمكن القو  ان التدخف االمريكي في

سة مرتكزات السياوتتمثف  .اعادة تفكيك وتركيب الشرق االوسط، والهدف االقتصادي المتمثف بالنفط

مليون برميف  20% من استهالكها اليومي من البترول البالغ 25الحصول على ب االمريكية في السودان
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ه االمنية للي اصبحت تكلفتعن نفط الشرق االوسط اكبديف  2020افريقيا مع حلول عام  يوميا من

  .259: 2009، نموسى .باهظة

افه حيث تم اكتشلمكتشف االول للنفط في السودان، بنفس السياق فان الواليات المتحدة هي او 

 ،لهجمات المتمردين على السودان غادرت بعد تعرض عمالهاعن طريق شركة شيفرون، و  1974في 

بعد الواليات  بر دولة مستوردة للنفطاللي على اساسه اصبحت الصين ثاني اكواخلت الصين مكانها و 

 :2010، من هنا جاءت المنافسة بين الصين وامريكا على النفط السوداني. نهركفالمتحدة االمريكية. و 

14  . 

السودان ليس االوضاع االنسانية يرى الكثير من المحللين ان االهتمام الحقيقي المريكا في و 

أنها أكثر قربا للواليات المتحدة. بحيث تتميز مصادر النفط المكتشفة في افريقيا وانما المواد الخام، 

يقف  حيث تقدر شركة شيفرون ما تم اكتشافه من نفط جنوب لسودان بما الف تامينا من سابقاتها، اسه

  .269: 2009موسى،ن.عما في العراق او السعودية

مراعاة  ادارتها أصبحت تتعلف بحرصها علىيع امريكا السيطرة على مصالحها و لكي تستطو 

وجد اليمين المسيحي في دارفور فرصة لهبية للتبشير بالدين حيث ، حقوق االنسان في السودان

يقدم الدعم  فقد ظف اليمين المسيحي ،المسيحي وسط عدد الالجئين الهائف الناجم عن الحرب هناك

وقام بتصعيد قضية  ،قت مبكر للحركة الشعبية لتحرير السودان سواء ماديا اومعنوياوالمساندة منل و 

 االضطهاد الديني في السودان.

حدة في ضغوط الرأي العام دورا مهما في سياسات الواليات المتلعب العامف االنتخابي و وقد  

دعى الرئاسي لعام  و ساسية في السباق حيث برزت قضية دارفور كقضية امختلف القضايا العالمية، 

وللك بسبب دعوة الى التحرك السريع لوقف العنف واالبادة الجماعية في دارفور،  المرشحين انلاك
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النزاع في طلبها التدخف العسكري في حف حكومية انهاء الصراع في دارفور و الكثير من المنظمات ال

  . 28: 2008،نعمر.من العراقدارفور بدال 

الفعف باتجاه قضية دارفور من تحركت بالمتحدة لضغوط الرأي العام و يات لقد استجابت الوال

  التالية : خالل الوسائف

  مثف اصدار الكونغرس قرار تكوين لجنة معنيةدبلوماسيالتدخف والالقرارات السياسية : 

دارفور مفتوحة اسندت لها مهمة ابقاء و  2005في  بالسودان سمتها نسودان كوكاس 

باالضافة للزيارات المتكررة لمسؤوليين امريكين لالدالء بالتصريحات  ،في الكونغرس

الكونغرس  كما اجاز .ر لبيان اهميتها بالنسبة المريكاالمتعلقة باالزمة من داخف دارفو 

تمديد ضوية السودان في االمم المتحدة و اللي دعا الى تجميد عقانون محاسبة دارفور و 

 www.archive.aawsat) نحظر ارسال االسلحة للسودان.

قد تم ، و ألوفة للضغط على الحكومات المختلفةسيلة امريكا المالعقوبات االقتصادية: وهي و 

 1991السودان اقتصاديا منل عام حاصرت امريكا بحيث  تعمالها للضغط على حكومة الخرطوم،اس

التوجه كان المبرر ، كما استمرت العقوبات و بعد موقف السودان الداعم للعراق في حرب الخليج الثانية

 دعمها للجماعات االسالمية المتطرفة التي تتهمها بممارسة االرهاب.االصولي لحكومة الخرطوم و 

لقد كانت الواليات المتحدة اول من دعا لدخول قوات دولية الى  االمم المتحدة:التأثير على 

، رقم 5519جلسته  في 31/8/2006الصادر في  1706حيث ان القرار  ،السودان لحماية المدنيين

S/SER/1706(2006)  القاضي بارسال قوات دولية للسودان تم االيعاز به بشكف مباشر من الواليات

 .)www.un.org (المتحدة االمريكية.

 اسرائيل: المطلب الثالث

http://www.un.org/
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فقد  .المتمردين في هلا االقليمدعم دارفور و لقد لعبت اسرائيف دورا مهما في تضخيم مشكلة 

حيث فقد  ،توسيع نطاقهاسرائيف رسميا بمساندة التمرد و  اتهمت الحكومة السودانية في اكثر من مناسبة

العديد من القيادات المتمردة وتم اعتقال عدد من تجار السالح االسرائيليين اللين بتدريب  اسرائيفقامت 

اكدت تقارير االمم المتحدة بان اسرائيف هي المسؤول  كللك. ريبيعون السالح للمتمردين في دارفو 

اهمها النزاع في دارفور. الل تغلية هله الحروب باالسلحة و االول عن ابادة مليون مواطن افريقي من خ

نالبحيري، .فرصة لتسويق السالح االسرائيلي فلقد وجت اسرائيف في الصراع الدائر في السودان

275:2010 . 

ي النزاع القائم في دارفور ترتبط بتحقيق اهداف سياسية ان الحقيقة وراء تدخف اسرائيف ف ويمكن القول

ية في السودان المتمثلة بالنفط والمياه قد تحدثت تقارير عديدة عن المطامع االسرائيلواقتصادية. ف

ود يق السودان من خالل وجاليورانيوم. حيث ان اسرائيف تعمف منل اكثر من ربع قرن على تطو و 

ت اسرائيف بقيامها بدور فعال في اعترف، و في دول افريقية محيطةعسكري وسياسي في باب المندب و 

من المعروف ان السودان كان حتى وقت دتها للسياسات االمريكية هناك. و االوضاع في دارفور بمسان

لتحرير  كانت اسرائيف قد دعمت الحركة الشعبية، و قريب محطة لتهريب يهود الفالشا من اثيوبيا

   293,294: 2009نموسى,سياسيا.من اجف انهاك السودان اقتصاديا و السودان بقيادة نجون قرنق  

ها لتجزئة اكبر كما اوردت تقارير مخططات صهيونية امريكية تستعمف ازمة دارفور مدخال ل

حرمان العرب من ان الى دويالت بهدف خدمة اسرائيف و  عرقياقطر عربي مساحة وتنوعا جغرافيا و 

انتهاكات حقوق عرقي و بللك سعت اسرائيف لترويج التطهير الو  .العربية يكون السودان سلة الغلاء

يخدم فبقاء الصراع في دارفور بحد لاته  ما الى للك ليبقى الصراع قائما.االبادة الجماعية و االنسان و 
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 العربي كاستراتيجية طويلة االمد. اضعاف الوطنمصالح اسرائيف في التوسع والبقاء في المنطقة و 

   295, 294:2014نموسى، 

من خالل هلا الفصف نجد أن كف طرف من اطراف التدخف الدولي في دارفور تعامف مع النزاع 

ما ينعكس عليه كقوة عظمى او العب مهم على دم مصالحه في افريقيا والسودان و على اساس ما يخ

تنفيل المصالح الضيقة للدول الكبرى على تطور النزاع في  الساحة الدولية بغض النظر عما يعكسه

مصالح الدول الكبرى في  دارفور. كما نالحظ انه قد تم استعمال مواد ميثاق االمم المتحدة لتسيير

مما اثر سلبا على  ،كبر على قرارات مجلس االمنير األهمها الواليات المتحدة صاحبة التأثأ دارفور و 

تهجير واسع الكثر من حيتها عدد هائف من القتلى و التي كان ضى ارض الواقع و ضية الدارفورية علالق

 الجئين.نازحين او نصف سكان االقليم سواء 
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 الخاتمة :أوالً 

 تدخلت فيه أطراف متعددة فور امتد لفترة كبيرة من الزمن، الصراع الدائر في دار  يمكن القول أن

مبادرات سالم ومفاوضات وتدخالت عسكرية وتدخالت انسانية من خالل تقديم  ،او خارجيةداخلية 

ولية في محاولة الحتواء النزاع الدعبتها المنظمات االقليمية و باالضافة الى االدوار المتعددة التي لو 

 التعامف معه بصورة حضارية.و 

تم لكرها في التي  على اشكال التدخفتدخف في النزاع الدارفوري قياسا لقد تعددت صور ال

 .تمف يعمف على ارضاء جميع االطرافالتي جاء كف منها على شكف حف محو  ،الفصف الثاني

 أجابت الدراسة عن االسئلة الواردة فيها من خالل ما يلي:لقد 

مقياس  ايجادالداخلية للدول، و  تدخف في النزاعاتشكال الالسياسي ألالوصف القانوني و تبيان  -1

هم ما قدمته هله التي تمثف من أ في النزاعات الداخلية للدول،  هطريقتواضح المكانية التدخالت و 

لمجاورة او الدراسة لفهم الواقع المتعلق بالحاالت التي يتم فيها التدخف من قبف الدول الكبرى او ا

تستند عليه في تفسير ما و  الداخلية للدول لات السيادة،اعات العالمية في النز المنظمات االقليمية و 

ظروف النزاع ومكانه وزمانه متعددة تتبع شكف و استخدام وسائف كيفية التدخف بمثف هله الحاالت و 

 .حيط فيهام الدولي الموعالقته بالنظ

مما يمكن  ،معرفة خلفيته التاريخيةسبابه و ي شكلت النزاع في دارفور وتحليف أاث التحداألمتابعة  -2

سباب التي كان من أهمها األو  سباب النزاعأ ومعرفة من فهم القضية بشكف اوضحالقارئ 

وخارجه. وتحليف  حسابات توازن القوى في داخف السودانو  ،، والجغرافية والسياسيةاالقتصادية

 .مكانيا زمة زمانيا و األ
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لتعامف مع هودهما في اجتابعة ممم المتحدة واالتحاد االفريقي و اهتمت الدراسة بتحليف دور األ -3

النزاع بف عملت على زيادة  ة لحفي نتائج ايجابية ملموسالتي لم تسفر عن أو  ،قضية دارفور

 العناصر المشكلة للنزاع .

سباب تدخلها، مباشرة بقضية دارفور وبيان أالالقة عاللات  ساسيةتوضيح دور الدول الكبرى األ -4

 مماثلةالصراعات الكبيرة ال الدولي يقع على عاتقها حف المجتمعدوارها كدول لات مسؤولية في أو 

ادية قتصاالن المصالح السياسية و ، اال أاستقرار الشعوبعالقات الدولية و خدمة لل ،لقضية دارفور

 مما وضع الدول الكبرى على المحك. ،عامف مع قضية دارفورقد غلبت تماما على طريقة الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات: ثانياً 
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  الظروف القائمة في  قد مر بمراحف متعددة اعتمادا على لتدخف الدوليايمكن القول أن

شكف قد . و قواعدهو  النظام الدولي زمنية محددة وحسب خصوصية العالم في كف فترة

سمى صورها متمثلة في أ ،رضية واضحة صلبة لموجبات التدخف من عدمهللك أ

ساسية لضمان سيادة الدول واستقالليتها قة األبميثاق االمم المتحدة اللي يعتبر الوثي

ومن خالل  ,من جهة أخرى  وق مواطني هله الدول لات السيادةضمان حقو  ،من جهة

لتعامف مع ن االتي تشكف النظام الدولي. اال أ بين الدولالقانوني التفاهم الضمني و 

د عدم وضوح في مواعن ضعف و  ة شائكة مثف قضية دارفور، قد كشفقضية داخلي

عدم جدوى القوانين الوضعية في حال و  ،زمات من هلا النوعالتعامف مع أالميثاق في 

 ،مر الناهي في مثف هله القضاياكانت الدول الكبرى لات المصالح المتشعبة هي اآل

رض تطبيقها على أالتالعب في تنفيل القرارات و تستطيع من خالل نفولها التي و 

 ،ح ان العالقات الدولية ال زالتبوضو  كما بين هلا التعامف الدولي مع األزمة الواقع.

تنمية تعزيز الدية بحقوق االنسان ووقف الحروب و صوات المنابالرغم من تعالي األو 

 مبدأ القوة.ب محكومةفي العالم بجميع اشكالها، 

  عدم  نالدائر في دارفور. اال أ ف النزاعالمقترحات لوقات و المبادر لقد تم تقديم العديد من الحلول و

و المحبة رات المقترحة من الدول المجاورة أو لات العالقة أالمبادالقرارات و  هله الجدية في تنفيل

حوال مصالح كثير من األ اللي حكمه فيانهاء النزاع القائم في دارفور و حالت دون ، للسالم

مد يتمسك كف و بين جزر المقترحة. و  ة عن الحلولمة السودانيالدول الكبرى او عدم رضى الحكو 

بالرغم من الخسائر المادية  زيادتهمما عمف على اطالة النزاع و  ،نزاعطرف برأيه في حف ال

ي من طرفي النزاع التي لم تدفع أو  الصراع طوال السنوات الماضية، المعنوية التي نتجت عنو 

 لى حف مرضي لجميع االطراف.ل إللتنازل عن بعض مواقفه للوصو 
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 لحوار المباشر مع بسبب قلة ا، مم المتحدة السيطرة على النزاع القائم في دارفورلم تستطع األ

سودان في امكانية تهميش دور حكومة الو  ،طراف النزاع والنظر إلى القضية من منظور واحدأ

ليين من الدو ع اللي يؤثر على السلم واأللى دائرة النزا إ وتحييدها والخروج باألزمة ،ادارة النزاع

 اعتبار الحكومةعدم و طراف النزاع، تفاهم المباشر مع أبدون محاولة اليجاد حلقة وصف لل

و سلمية داخلية الحتواء االزمة. قادر على اتخال اجراءات عسكرية أو قانونية أ طرف السودانية

أدى الى  جزء من التصعيد ممابف اعتبرتها السودانية تماما،  فقد حيدت االمم المتحدة الحكومة

 .تعقيد المشكلة وتفاقمها

 

 

 

 

 

 

 

 التوصياتثالثًا: 

 :، فان الدراسة توصي بما يليالتي خرجت بها االستنتاجاتخاتمة الدراسة و  استنادا الى ما جاء في
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مراعاة خصوصية كف جماعي في حف النزاعات الداخلية و من الالسيادة الدولية واأل رجوع الى مبدأال .1

 زمة دارفور.خطاء التي ارتكبت في التعامف مع ألتفادي اال، هله النزاعاتدولة في التعامف مع 

ول المتعلقة بالنزاعات الدولية، فهي اليجاد الحلالجهود االقليمية االستعانة بالحكومات الداخلية و  .2

 .قد تحيط بكف قضية داخلية  على علم تام بالحيثيات التيأقرب للواقع و 

، وتناول توضيح المواد المتعلقة بالسيادة للدول القوميةحدة و المتاعادة النظر في ميثاق االمم  .3

 ايجاد لجان عمف مشتركةو تفصيلها، و  توضيحهافي النزاعات الداخلية لبلد ما و  موجبات التدخف

االلتزام بالنتائج و  ،النزاعات الداخلية التي قد تشكف خطرا على السالم الدولي يق فيللتحق محايدة

اتخال االجراءات المناسبة لحف الصراع و ، طابقة الحقائق على ارض الواقعبعد مالتي تتوصف اليها 

 خل بعين االعتبار االلتزام التام بحقوق االنسان.بالطرق السلمية قدر االمكان مع األ

الدول ، سواء اقليمية، سياسية، اقتصادية، خاصة بين دول العالم الثالث و اقامة تحالفات دولية .4

ال التي ه الدول الكبرى لتستطيع هله الدول الصمود في وج، النظام الدوليضعف نسبيا في األ

 .ا بغض النظر عن القوانين الدوليةلخدمة مصالحه ةفيتتوانى عن توظيف الدول الضع

 

 

 

 

 المراجعالمصادر و  ائمةق

 ع العربيةالمراج
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 أواًل: الكتب العربية

، الدوحة: االزمة بعد عقد من الزماندارفور حصاد ،  2014ناالفندي، عبد الوهاب واخرون، 

 مركز الجزيرة للدراسات.

، مشكلة دارفور اصول االزمة وتداعيات المحكمة الجنائية الدولية,  2010زكي، ن ،البحيري 

 القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 .االنسانيحقوق االنسان بين الشرعية الدولية والقانون الدولي ، (2003الجنيدي، غسان، ن

بيروت: شركة دارفور تاريخ حرب وابادة، ،  2006دي فال، اليكس وفلينت، جولي، ن

 المطبوعات للتوزيع والنشر.

 ، القاهرة: المكتب العربي للمعارف. جرائم الحرب في افريقيا،  2015عبد القادر، ايمن، ن

 لنشر والتوزيع.، القاهرة: الدار العربية لدارفور والحق المر،  2007العقيد، سيد، ن

 ، الدار العالمية للنشر.دارفور بين ادارة االزمة واالدارة باالزمة(، 2008عمر، السيد، ن

 ، عمان: دار الثقافة.مبادئ المنظمات الدولية العالمية واالقليمية،  2010الفتالوي، سهيف، ن

 الصغير. ، الجيزة: مدبوليالجنجويد والنزاع المسلح في دارفور،  2010قريعي، احمد، ن

، الدوحة: الدار دارفور من ازمة دولية الى صراع القوى العظمى,  2009موسى، عبده، ن

 الدوحة. ،العربية للعلوم 

، طرابلس: المؤسسة الحديثة التدخل الهدام والقانون الدولي العام،  2010يونس، عدي، ن

 للكتاب.
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 الدوريات والمجالتثانيا: 

، الخارجي، المعضالت النظرية في ضوء خبرة العالقات الدوليةالتدخف  ، 2014حنفي، خالد ن

 .195، العدد ملحق مع مجلة السياسة الدولية

 .14، العدد المجلة السياسية الدوليةنفط دارفور صراع دولي جديد،  ، 2010داود، كاظم ن

السياسية المجلة دارفور بين االزمة االنسانية والتدخف الدولي،  ، 2008رسالن، هانيء ن

 .174، العدد الدولية

المجلة السياسية دارفور بين االزمة االنسانية والتدخف الدولي،  ، 2011منكاش، زينب ن

 . 18، العدد والدولية

 المواقع اإللكترونيةثالثا:
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2. www.wikipedia.com 

3. www.almaany.com  

4. www.darfurdreamteam.org 

5. www.un.org 

6. www.aljazeera.net 

7. www.nbcnews.com 

8. www.sudaress.com 

9. www.youtube.com 
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96 
 

 ( المحددات القيمية و المصلحية للقائمين بالتدخل الخارجي2جدول )

المؤشرات  األبعاد
 الرئيسية

 أهم المؤشرات الفرعية

ة
ي
ع
ا
م
ت
ج
إل
ا
 
د
ا
ع
ب
أل
ا

الضغوط  
 الديموغرافية

أي الضغوط على الحكومة في تلبية احتياجات السكان بسبب 
ندرة ،ندرة المياه،سوء التغذية ،الكوارث الطبيعية

تضخم نسبة الشباب ،النمو السكاني،تلوث البيئة،الغذاء 
 ارتفاع معدالت الوفيات.،

الالجئون 
 والنازحون

تزايد الضغوط على الخدمات العامة و التهديدات األمنية 
و ،ونسب الالجئين للسكان،بسبب النزوح و الترحيل الداخلي 

واألمراض الناجمة عن النزوح ،مخيمات الالجئين و النازحين
 و اللجوءو القدرة على استيعاب الالجئين.

 مظالم الجماعات

مؤشرات لزيادة التوتر و العنف بين الجماعات بما يقوض 
و هو ،و يزيد احتماالت العنف،قدرة الدولة على توفير األمن

و انعدام القوة و العنف ،ما يرتبط بمؤشرات مثل التمييز
 الطائفي و اإلثني و الديني.

هروب الكفاءات 
 البشرية

 مؤشرات لهجرة الكفاءات بما يضعف رأس المال البشري
وهو ما تظهره مؤشرات:نسبة الهجرة الى عدد  ،للدولة
 و رأس المال البشري.،و هجرة المتعلمين،السكان

ة
ي
د
ا
ص
ت
ق
إل
ا
 
د
ا
ع
ب
أل
ا

 

التنمية 
اإلقتصادية غير 

 المتكافئة

تباينات في مخصصات التنمية على أسس إثنية أو إقتصادية 
وهو ما يرتبط ،أو جهوية بين أقاليم الدولة و جماعاتها

بمؤشرات:معامل جيني لقياس عدم المساواة في توزيع 
نصيب العشرة ،توزيع الخدمات بين الريف و الحضر،الدخل

النفاذ إلى ،بالمائة األعلى و األقل ثراء من الدخل
 سكان العشوائيات.،الخدمات المتطورة

الفقر و تدهور 
األوضاع 
 اإلقتصادية

من قدرة  تحد زيادة الفقر و تدهور األوضاع اإلقتصادية
وتلبية احتياجات ،الحكومة على توفير الخدمات

بما يزيد الفجوة بين من يملكون و الفئات ،المواطنين
الدين ،المحرومة و هو ما يرتبط بمؤشرات :عجز الموازنة

القدرة ،توظيف الشباب ،معدالت البطالة،الحكومي
نصيب الفرد من الناتج المحلي ،التضخم،الشرائية
 تج المحلي اإلجمالي.نمو النا،اإلجمالي

ة
ي
ن
م
أل
ا
/
ة
ي
ر
ك
س
ع
ل
ا
 
و
 
ة
ي
س
ا
ي
س
ل
ا
 
د
ا
ع
ب
أل
ا

تآكل شرعية  
 الدولة

العملية ،المشاركة السياسية،فاعلية الحكومة،الفساد
مستوى ،االنتخابية و نزاهتها و دوريتها

تجارة ،اإلقتصاد غير الشرعي،الديمقراطية
 صراعات القوة.،االحتجاجات و المظاهرات،المخدرات

الخدمات تدهور 
 العامة

توفير ،معدالت الجرائم،الخدمات الشرطية و األمنية
المياه و الصرف ،معدالت األمية و التعليم،التعليم

خدمات ،جودة الرعاية الصحية،البنية التحتية،الصحي
توفير مصادر ،النفاذ لالنترنت ،االتصاالت و التليفونات

 الطرق و خطوط المواصالت.،الطاقة

حقوق اإلنسان و 
 سيادة القانون

تهريب ،الحريات المدنية و السياسية،حرية الصحافة 
السجناء و المعتقلون ،االحتجاز و االعتقال،البشر

 التعذيب و اإلعدامات.،االضطهاد الديني،السياسيون

 األجهزة األمنية

وجود تحديات ضداحتكار األجهزة األمنية اإلستخدام المشروع 
ذلك بمؤشرات :الصراعات  ويرتبط،للقوة على إقليم الدولة

أعمال الشغب و ،انتشار األسلحة الصغيرة،الداخلية
أنشطة التمرد و ،اإلنقالبات العسكرية،اإلحتجاجات
السجناء ،التفجيرات،انتشار الميليشيات،المتمردين
 الوفيات نتيجة الصراعات. ،السياسيين

تشرذم النخب و 
 تناحرها

ع بينها الى زيادة تشرذم النخب و ارتفاع حدة الصرا
و رفض التفاوض و الحلول ،سياسات تعظيم المكاسب

وهو ما يرتبط ،وتبني سياسات التصعيد،الوسط
التنافس ،اإلنشقاقات،بمؤشرات:صراعات القوى

 التالعب باإلنتخابات.،السياسي

 التدخل الخارجي
وجود بعثات ،وجود قوات لحفظ السالم،المساعدات الخارجية

التصنيف ،العقوبات،العسكري األجنبي التدخل،لالمم المتحدة
 اإلئتماني للدولة.
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طبيعة 
محددات 
 التدخل

العوامل و 
 المحددات

 المؤشرات
 
و
 
ة
ي
ن
و
ن
ا
ق
 
ة
ي
ر
ا
ث
ي
إ
 
ت
ا
د
د
ح
م

ة
ي
ق
ال
خ
أ

 

حدة األزمة 
 اإلنسانية

أنواع  حدة،عدد الالجئين،عدد الوفيات
مدى ،..(،تشويه،العنف)مذابح اغتصاب

وضوح البعد اإلنساني الحمائي في خطاب 
 الحكومات المتدخلة.

الوعي العام 
باألزمة و 

 تغطيتها إعالميا  

درجة و حجم التغطية اإلعالمية لألزمة 
و طبيعة التغطية ،لدى الدولة

و مدى تركيزها على األبعاد ،اإلعالمية
مدى وعي الرأي  و،اإلنسانية لألزمة

و توجهات الرأي العام ،العام باألزمة
 إزاء التدخل لحسابات إنسانية.

شعور صانع 
القرار بالتزام 
 أخالقي للتدخل

األبعاد اإلنسانية في خطابات و تصريحات 
من حيث التكرار و ،صانع القرار

 و مصداقية التصريحات.،الشدة

ة
ي
ح
ل
ص
م
 
ت
ا
د
د
ح
م

 

المصالح 
 اإلقتصادية

وجود موارد طبيعية مهمة و حيوية 
أهمية استراتيجية لمنطقة النزاع ،

عدم ،للتجارة اإلقليمية و العالمية
تضرر مصالح اقتصادية أو تجارية و 

 استثمارية نتيجة التدخل.

المصالح األمنية 
و 

 الجيواستراتيجية

أهمية المنطقة في الحرب على 
موضع التدخل تمثل مصدر  الدولة،اإلرهاب

التدخل يدعم ،تهديد للدولة المتدخلة
نفوذ القائم به في منطقة مهمة 

مواجهة مخاطر انتشار ،استراتيجيا  
بما يهدد وحدة ،الصراع و التهديدات

التكامل و اإلستقرار اإلقليمي في منطقة 
عدم تضرر مصالح و عالقات عسكرية ،معينة

 و أمنية أساسية نتيجة التدخل.

المصالح 
السياسية لصانع 

 القرار

إمكانية تشتيت انتباه الرأي العام عن 
تصاعد ضغوط الرأي العام ،قضايا داخلية

إمكانية توظيف التدخل ،المؤيدة للتدخل
لدعم موقف صانع القرار في انتخابات 

 قادمة.
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 1الملحق:

 خريطة السودان السياسية
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 :(2ملحق )

 دارفور اقليم خريطة

 
 

 

 

 


