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إعداد الطالب :يفتاح يحيد عير
إشراف الدكتور :يحيد بني عيسى
هدفت الدراسة مداربة دور اإلتحاد اإلفريدي في الن ازعمات اإلقليميمة (االفريديمة  ،وبيمان قمدرع اإلتحماد علمى
مواجهة هذه النزاعات والتصدت لها ،وبالتالي تحديد التكلفة والددرع اللتان يملكهما اإلتحاد اإلفريدي سواء
مما تدبمل بمه المدول االعضماء ممن سميادع االتحماد ،أم مما تسممو لمه ممن حمدود التصمرا .وانطلدمت الد ارسمة
من فرضية مفادها هنالك عالقة ارتباطيمة بمين ميثماق منظممة االتحماد االفريدمي وبمين نجاحاتهما أو فشملها
فممي حممل األزمممات التممي تعيشممها الممدول األعضمماء ،وقممد اسممتخدمت الد ارسممة المممنهج التحليلممي ،وقممد أظهممرت
النتممائج أن لإلتحمماد اإلفريدممي دوره الفاعممل فممي حممل الن ازعممات اإلقليميممة مممن خممالل تشمميكل مجل م

السمملم

واألمن الذت كان لها دوره في تحديق السالم في الدارع اإلفريدية.
وأوصممت الد ارسممة بالممدعم الكامممل مممن جميممع الممدول اإلفريديممة لإلتحمماد اإلفريدممي سمواء أكممان الممدعم ماديماً أم
بشرياً بهدا تزويدع باالسلحة والدوات الداعمه له.
كييات يفتاحي  :االتحاد االفريقي ،دارفور ،ولقوة(.( Amis
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ABSTRACT
The study aimed to approach the role of the African Union in regional
conflicts (African), and the ability of the Union to confront and respond to
these conflicts. Thus determining the cost and capacity of the African Union,
whether accepted by the member states of the sovereignty of the Union, or
whether it allows him to act. The study hypothesis that there is a positive
correlation between the institutions of the African Union and the member
states when settling the conflict on the African continent. The study used the
analytical descriptive method.
The results showed that the African Union has an effective role in resolving
regional conflicts through the formation of the Peace and Security Council,
which played its role in achieving peace on the African continent. The study
recommended the full support to all African countries of the African Union,
whether material or human support, with the aim of supplying weapons and
supporting forces.
Kewords: African Union, Darfur, Amis Power
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الفصل األول
خيفي الدراس وأهييتها
اليقدي
لم يكن ميالد اإلتحاد اإلفريدي والدع يسيرع ،فدد مر هذا الكيان برحلة طويلة وشاقة عاشت خاللها
الدارع اإلفريدية عدع تحركمات ومحماوالت تاريخيمة سياسمية وفكريمة ،فممع أواخمر الدمرن التاسمع عشمر وأوائمل
الدرن العشرين انطلدت أولى المبادرات حول فكرع الوحدع اإلفريديمة بمما أطلمق عليمه " الجامعمة اإلفريديمة"،
إالا أن هذه الفكرع رفضت من قبل أفارقة أوروبا وأمريكا كونها تفرقة عنصرية ،وظلت المحاوالت مستمرع
نحو الوحدع اإلفريدية.
توالممت المم م تمرات واإلجتماعممات لخل ممق وحممدع إفريدي ممة والت ممي مممن أبرزه مما م م تمر (مانشس ممتر ع ممام
 0145الممذت يمكممن الدممول عنممه :أنممه البدايممة الفعليممة فممي مسمميرع الوحممدع ،واسممتمرت اإلرهاصممات إلممى أن
أصممبحت الوحممدع اإلفريديممة كيان ماً حديدي ماً بر يمما ليبي مه ،نظا مر لهمما " الدممذافي" أفكمما اًر وآليممات ودعم ماً وأس م
اإلتحاد اإلفريدي في قمة لوساكا لمنظمة الوحدع اإلفريدية عام .8110
لدممد كممان إنشمماء اإلتحمماد اإلفريدممي لعممدع أسممباب ،كممان مممن أبرزهمما والتممي تهممم فممي هممذا المدممام ،تفمماقم
ظاهرع الحروب األهلية في إفريديا ،والمشاكل المتعلدة بأنظمة الحكم فيها  .كمما أن الصمراع المسملو همو
الدمموع المممدمرع للدممو اإلقتصممادية للدممارع االفريديممة وجهممود التنميممة فيهمما ،لهممذا فممرن الحممروب األهليممة التممي
شهدتها الدارع اإلفريدية وتشهدها تعد من دوافع وبواع

إيجاد مخرج للدارع وأبنائها من مثل همذه الممقزق،

3
فالتدممارير الدوليممة تشممير إلممى أن الح مروب فممي أفريديمما خلفممت وراءهمما عممددا كبي م ار مممن الالجئممين ،فمممن بممين
( 88مليون الجئ حول العالم ،هناك ما يفوق ( 2مليون منهم الجئون أفارقة.
بعممد أن تممم التحممول مممن منظمممة الوحممدع اإلفريديممة إلممى اإلتحمماد اإلفريدممي فممي عممام  8110أصممبو
واضحاً وجلياً إهتمام اإلتحاد بمسمألة العنما السياسمي المذت تشمهده بعمض المدول اإلفريديمة وعلمى مسمتو
كبير من الجدية والتي منها السودان موضوع بح

هذه الدراسة.

ففي عام  8112اندلعت المواجهات المسلحة "برقليم دارفمور" فمي السمودان بمين جماعمة الجنجاويمد
المدعومممة مممن الحكومممة السممودانية ،وبممين جمميد تحريممر السممودان وحركممة العممدل والمسمماواع ،وقممد قمماد هممذا
النزاع إلى مدتل ما يزيد عن  811.111مدني ،ونزوح مايدارب ممن  8مليمون نمازح لمدول الجموار ،وهمذه
الن ازعممات أدت إلممى وضممع متممأزم فممي " إقلمميم دارفممور" مممما دع ما اإلتحمماد اإلفريدممي للتممدخل فممي تسمموية هممذه
النزاعات ،حماية للمدنيين وانداذا لمموارد الدمارع اإلفريديمة ممن التممزق والتشمتت ،وبمدأت الجهمود والمسماعي
بررسال بعثة من اإلتحاد اإلفريدي إلى إقليم دارفور سميت ببعثة (( ، AMISأحطيبة. 640:8100 ،
واستمر اإلتحاد اإلفريدي في سعي متواصمل لحمل أزممات الدمارع فمي كمل بدماع التموتر والتصماعد السياسمي
والعسكرت ،ومن خالل هذه الدراسة فرن الباح

يتطلع إلى دراسة تحليلية لتلك الجهود المبذولة ممن قبمل

اإلتحاد اإلفريدي لتسوية األزمات وعلى وجه الخصوص أزمة دارفور.
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يشكي الدراس :
بممما أن منظمممة اإلتحمماد اإلفريدممي هممو إحممد المنظمممات اإلقليميممة لحكممم الدممانون الممدولي ،فدممد أكممد قانونهمما
التأسيسممي فممي الم ممادع الثالثممة علممى أن م ممن أهممداا اإلتحمماد ال ممدفاع ع من سمميادع ال ممدول األعضمماء ووح ممدع
أراضيها ،وأظن هذه معضله واجهت مثالً جامعمة المدول العربيمة  .كمما تمنص نفم

الممادع فمي الفدمرع (و

على تعزيز السلم واألمن واالستدرار في الدارع.
وقمد اختلفمت اآلراء والتصمريحات حمول دور اإلتحماد اإلفريدممي فمي تسموية الصمراعات فمي الدمارع اإلفريديممة،
وفي إرساء قواعد السالم ،وبالتمالي فمرن أزممة الد ارسمة الحاليمة تتمحمور حمول توضميو ذلمك المدور وأهميتمه
وتحديدا في نزاع دارفور الدامي في السودان.
في تسوية النزاعات اإلفريدية،
ً
عليه يمكن الدول أن أزمة الدراسة تتمثل في التسا ل اآلتي:
ما دور اإلتحاد اإلفريدي في تسوية النزاع في السودان؟

أسئي الدراس :
السؤال االول  :ما طبيعة دور االتحاد في الدرار االفريدي؟
السؤال الثاني  :ما مد النجاحات وماحدود الفشل واسبابه فيما يتعلق باالتحاد؟
السؤال الثالث  :ما مد قدرع اإلتحاد اإلفريدي على حل أزمة إقليم دارفور؟

فرضي الدراس :
تنطلممق الد ارسممة مممن فرضممية مفادهمما" :ثمممة عالقممة ارتباطيممة بممين م سسممات اإلتحمماد اإلفريدممي ،وبممين دول
األعضاء عند تسوية األزمة في دارفور".
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أهداف الدراس :
تسعى الدراسة إلى تحديق األهداا التالية:
الهدف األ ول  :بيان دور اإلتحاد اإلفريدي في الدرار االفريدي.
الهدف الثاني  :التعرا على مد النجاح والفشل لالتحاد االفريدي في تسوية النزاع في اقليم دارفور.
الهدف الثالث  :تحديد قدرع اإلتحاد اإلفريدي في حل أزمة إقليم دارفور وتحليله .

أهيي الدراس :
للدراسة اهمية علمية (نظرية واخر عملية (تطبيدية  ،تبينها الدراسة على النحو التالي:
األهيي العييي :
تتمثممل أهميممة هممذه الد ارسممة العلميممة فممي كونهمما مممن الد ارسممات التممي تناولممت دور اإلتحمماد اإلفريدممي فممي حممل
الن ازعممات فممي الدممارع اإلفريديممة ،ومحاولممة تعريمما اإلتح مماد وتوضمميو أهممم أهدافممه ومهامممه وآليممات عمل ممه.
والتركيممز علممى دوره فممي حممل أزمممة دارفممور كحالممة د ارسممية ،ومممد فاعليممة ه مذا الممدور مممن خممالل عممرض
اسباب النزاع في دارفور ومد قدرع االتحاد االفريدي أليجاد الحلول لها.
األهيي العييي :
تتمثممل أهميممة هممذه الد ارسممة العمليممة فممي كونهمما تسمماهم فممي إيضمماح دور اإلتحمماد اإلفريدممي فممي حممل أزمممة
دارفور التي خلفت الكثيمر ممن الضمحايا الممدنيين ومعرفمة األسمباب الداخليمة والخارجيمة لمزممة ،والتطمرق
إلى العراقيل والمعيدات التي تواجه اإلتحاد اإلفريدي في حل أزمة دارفور.
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حدود الدراس :
 حــدود زيانيـــ  :تمثلممت حممدود هممذه الد ارسممة الزمانيممة فممي فت مرع الن مزاع فممي " إقلمميم دارفممور" منممذإنطالقتها عام .8109 -8108
 -حدود يكاني  :إفريديا " إقليم دارفور" .

يحددات الدراس :
واجه الباح

تفاوت كبير في وجهات النظر حول موقا االتحاد االفريدي من أزمة دارفور ، ،حي

أن

أغلب الدراسات والبحو التي تناولت الموضوع اعتمدت على التحليالت واألراء الشخصية.

يصطيحات الدراس :
النزاع:
تعريــف الن ـزاع لغ ـ  :نممزع الشمميء اقتلعممه ،ومنممه التنممازع وهممو التخاصممم ،وتنممازع الدمموم :تخاصممموا ،وبيممنهم
نزاعة أت  :خصومة ( ابن منظور ،019 ،0111 ،ج. 04
النـــزاع اصـــط"حا :ه ممو خ ممالا ح مماد وت مماريخي ح ممول من ممافع مح ممددع مث ممل الح ممدود والمي مماه ب ممين دولت ممين
أو أكثم م ممر ،يكمم ممون موضمم مموعها ،أحمم ممد المصمم ممالو الحيويم م ممة ،ويتشم م ممعب الن م م مزاع أو ي م ممتدلص نظ م م م ار للتم م ممدخل
الخارجي فيه" (حماد. 89 :0112 ،
النزاع إجرائيـا :المدصمود بمه فمي همذا البحم
تاريخ .8109-8108

النمزاع الحاصمل حمول إقلميم دارفمور والمذت سميتم د ارسمته ممن
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الدور:
تعريف الـدور لغـ  :يعمرا الم ْدور لغويماً علمى أنمه :الطمواا ،ويدمال :دار واسمتدار بمعنمى إذا طماا حمول
الشيء ،واذا عاد إلى الموضع الذت ابتدأ منه ( .ابن منظور ،422 ،0111 ،ج. 4
الدور اصط"حا :توقا كل من الشيئين على اآلخر.
الـدور إجرائيـا :يعمرا المدور إجرائيماً علمى أنمه العمممل المذت يدموم بمه اإلتحماد اإلفريدمي فمي حمل النمزاع فممي
إقليم دارفور ،وأثره في إحالل السالم في جمهورية السودان.
ال تحــاد الفريقــي :هممو كيممان إفريدممي تممم اإلعممالن عنممه رسمممياً فممي الدمممة األولممى لإلتح ماد اإلفريدممي التممي
عددت في مدينة دربان بجنموب إفريديما فمي تمموز عمام 8118م ،بهمدا النهموض بالدمارع اإلفريديمة بجهمود
إفريدية ،ويتألا من  55دولة (عبدالرزاق. 52 :8119 ،
إلقييم دارفو :هو جزء من السودان تددر مساحته بخم

مساحة السمودان ،وتحمد اإلقلميم ثمال

دول :ممن

فضال عن متاخمته لبعض األقماليم
الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريديا الوسطى،
ً
السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق.
لقــوة  :AMISمهمممة االتحمماد األفريدممي فممي السممودان (، African Union Mission in Sudan
وتختصم م ممر ( ، AMISوكانم م ممت مهمتهم م مما اسم م ممترجاع األمم م ممن واالسم م ممتدرار فم م ممي دارفم م ممور المضم م ممطربة فم م ممي
السودان(أحمد. 55 ،8109،
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الطار النظري والدراسات السابق :
أوال :الطار النظري:
الحروب والنزاعات ليست بالظماهرع الجديمدع أو المعاصمرع ،بمل همي قديممة قمدم األزل ،إال أنهما أخمذت فمي
مر م لمماً فمي نفم
التطور مع تطور اإلنسان ،والتكنولوجيا ،فمالحروب تتمرك أث اً

سمامعها وقائلهما لمما تخلفمه

من مقسي وضحايا وآالم لحياع األفراد الذين يعيشون في ظروفها.
إيالم ما فممي المجتمعممات هممي الحممروب األهليممة ،والتممي تعممرا بممالعنا
ومممن أقس مى أن مواع الحممروب وأشممدها ً
اإلثني (قنصوه . 0 :8110 ،والنزاع اإلثني يعبر عن حاالت النزاع ،والتصعيد ضمن مجموعة معينمة،
أو الن مزاع بممين مجممموعتين ،وينشممأ هممذا الن مزاع محممدثاً حرب ماً أهليممة تغممذيها مجموعممة مممن المسممببات أهمهمما
االسمتعمار ،واخفمماق الدولممة الوطنيممة فممي تحديممق اإلسممتدرار والعدالممة اإلجتماعيممة والنمممو والتدممدم ،باإلضممافة
إلممى الفش ممل ف ممي تحدي ممق الس مملم المجتمع ممي ودعم مم بع ممض الجه ممات المتص ممارعة ،ورف ممض اإلعتممراا بهوي ممة
مجموعة إثنية معينة (المخادمي. 046 :8114 ،
وعادع ما تتسمم همذه الن ازعمات بعمدم إحترامهما للدموانين اإلنسمانية فمي الحمرب ،وعمدم التمييمز بمين المدماتلين
والسممكان المممدنيين ،وكممذلك التمممادت فممي ممارسممة أعمممال العنمما الجسممدت والنفسممي ،وبررتكمماب مدصممود
لممبعض الجمرائم المحرمممة فممي الحممروب كاإلغتصمماب ،وقممد تدممود هممذه الن ازعممات إلممى تهديممد للسممالم العممالمي
حسب عدد الدول المتورطة فيها وموقعها الجغرافي (ربيع. 015 :8118 ،
وهذا الوصا ينطبق على ما حد

من النزاع فمي دولمة السمودان ،فالسمودان يضمم أكثمر ممن  521قبيلمة

تتفاوت وتتباين في أصولها العرقية بين العروبمة والزنوجيمة ،ولهما اختالفمات فمي اللغمات واللهجمات ،ويعمد
اإلسممالم أكثممر الممديانات السممائدعذ إذ يتجمماوز معتندمموه ثالثممة أربمماع السممكان ،وأقليممة مسمميحية تعممادل %5
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ممموزعين بممين البروتسممتانت والكاثوليممك واألرثووكس

 ،وبهممذا يعممد السممودان أكثممر الممدول العربيممة تنوع ماً فممي

ثدافت ممه السياسمممية ،فه ممي البلمممد العرب ممي الوحيمممد ال ممذت تضمممم هويت ممه الثدافي ممة والدومي ممة العروبمممة واإلفريديمممة
(سعودت. 92 :8112 ،
تع ممد أسم ممباب الص م مراعات والحم ممروب األهليم ممة فم ممي الس ممودان متعم ممددع ومتنوعم ممة ،وفدًم ما لطبيعم ممة الص م مراعات
الموجودع فيها واألسباب التي أدت إلى نشموبها ،فيبمدو أن مسمتدبل التنماحر والحمروب السمودانية ال يخمرج
فرم ما التركيممب الدممائم علممى معممايير اإلنتممماء الجغ ارفممي بعيم ًمدا عممن
عممن واحممد مممن السمميناريوهات الثالثممة  :ا
الهويممة الدينيممة ،أو التفكيممك وتدسمميم السممودان إلممى مجموعممة مممن الكيانممات ذات ارتباطممات إقليميممة مختلفممة،
معم ما ،وق ممد مثل ممت إش ممكالية الس مملطة و توزي ممع الث ممروع ف ممي الس ممودان مح ممور
وام مما إع ممادع التفكيم مك والتركي ممب ً
النزاعات والحروب األهلية التي شهدها في الجنوب والغرب والشرق ،فدد رفعت جماعات التممرد مطالمب
ملحممة ضممد سياسممات التهممميد واإلقصمماء التممي تعرضممت لهمما مجتمعاتهمما طيلممة سممنوات ممما بعممد اإلسممتدالل
(حمدت. 858 :8118 ،
والنزاع في السودان ظل قائماً من قبل اإلستدالل في كانون الثماني  ،0156حيم

تمكمن الحكمم األجنبمي

بدبضته العسكرية من إخضاع المجتممع الدبلمي وأوقما الحمروب بمين الدبائمل ،فماألمن والنظمام ضمروريات
لإلستغالل األمثل للموارد مثل ضرورتيهما للبداء في الحكم نفسه ،كما إلكتفاء دول اإلسمتعمار كمل منهما
بمناطق.
ومن مسببات النزاع في السودان أيضا يكمن في البعد الخارجي ،ودوره في تأجيج الصراعات فيه ،إذ ال
يمك ممن إنك ممار دور اإلمت ممداد اإلقليم ممي ل ممبعض الدبائ ممل ،ف ممالرئي

التش ممادت ادريم م

ديب ممي وبع ممض وز ارئ ممه،

ينتمممون إلممى قبائممل الزغمماوع ،ولدممد كممان أول قائممد ميممداني فممي الجمميد التحريممرت دارفممور الممذت أطلممق ش م اررع
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التمرد األول  ،8112و عبمد اهلل ابكمر أحمد قمادع الهجموم النماجو المذت انطلمق ممن دارفمور  ،0111ليمدفع
بردري

ديبي إلى سدع السلطة فمي تشماد ،فيبدمى المتغيمر الخمارجي فمي دعمم أطمراا النمزاع ،والتمدخل فمي

تفاعالتممه المختلف ممة وكممذلك ال ممتحكم فممي آلي ممات التسمموية يش ممكل المتغيممر األه ممم فممي الن ازع ممات الدائمممة ف ممي
الس ممودان ،ألن الد ممو الغربي ممة تح مماول دائم مما ص ممياغة وتش ممكيل المنطدت ممين العربي ممة واإلفريدي ممة بم مما يخ ممدم
مصالحها وأهدافها االستعمارية (موسى. 026 :8111 ،
يشممكل إقلمميم دارفممور خمم

مسمماحة السممودان ،وهممو اإلقلمميم المذت يعكم

الصمراع فممي السممودان الممذت يعممود

ألسممباب يرجعهمما الممبعض إلممى تدسمميم مسمماحات الرعممي والمنمماطق الزراعيممة مممن أجممل اإلسممتحواذ علممى هممذه
المناطق ،لكن نجد النزاع يعد عرقي يدوم على أسا

أن الدبائل العربية تضطهد الدبائل اإلفريدية ،وهذا

يعود للخلفية التاريخية التي زرعت فكرع أن ساللة الدبائل العربية أندى وأرقى ممن السماللة اإلفريديمة ،همذا
ما أثر على النزاع في إقليم دارفور الذت تميز بالتنوع العرقي وكثرع الدبائل (الهزايمة. 099 :8119 ،
والصراع في دارفور بدأ عمام  0122بمين الرعماع والممزارعين بسمبب موجمات الجفماا والزحما الصمحراوت
ال ممذت ظه ممر ف ممي المنطد ممة ،ونتيج ممة لتف مماقم موج ممات الجف مماا أثم مره عل ممى اإلخ ممتالل ف ممي التم موازن الطبيع ممي
للجغرافية المناخية للمنطدة ،وقلة األمطار وارتفاع درجات الح اررع ،مما أدت إلى إهمدار المموارد الطبيعيمة
وفددان المزارعين ألراضيهم ،ويعتبر المنافسة بين الرعاع والمزارعين على الموارد المائية من أهمم أسمباب
الصراعات الدبلية في دارفور .ويعتبر اقليم دارفور رغم كثافة سكانه وكبر الرقعة الجغرافية ووفرع الموارد
الطبيعية من أكثر مناطق السودان تخلفا (حمد. 8105،
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ومن ناحية أخر وفي وقت اشتد فيه النزاع في السودان إنطلق اإلتحماد اإلفريدمي كبمديل لمنظممة الوحمدع
اإلفريديممة التممي قممرر الر سمماء األفارقممة اسممتبدالها بمنظمممة تكممون قممادرع علممى مواجهممة التحممديات الداخليممة
والخارجيممة التممي تواجممه الدممارع .وقممد أعلممن عممن قيممام االتحمماد رسممميا فممي دربممان بجنمموب إفريديمما والتممي كانممت
مرن بنيمة اإلتحماد اإلفريدمي تضممنت تحمولين رئيسميين
مدر انعداد أول قمة  0111 -8118بشمكل عمام ،ف ا
ف ممي م ممنهج التعام ممل اإلفريدم مي م ممع قض ممايا تس مموية الن ازع ممات بالمدارن ممة م ممع منهجي ممة عم ممل منظم ممة الوح ممدع
اإلفريدي ممة ،ويتمثم ممل ه ممذان التح م موالن ف ممي إق م مرار ح ممق اإلتحم مماد ف ممي الت ممدخل ف ممي الش م م ون الداخلي ممة للمممدول
األعضاء ،حي

تنص المادع الرابعة من الدانون التأسيسي لالتحاد اإلفريدمي علمى مبمدأ حمق اإلتحماد فمي
ا

التممدخل فممي ش م ون الدولممة ،طبدً ما لممما يدممرره م م تمر اإلتحمماد فممي ظممل ظممروا خطي مرع تتمثممل فممي :ج مرائم
الحمرب ،واإلبمادع الجماعيمة والجمرائم ضمد اإلنسمانية .وفمي الوقمت نفسمه ،ي كمد الدمانون التأسيسمي المممذكور
أم ما التحممول
علممى مبممدأ حممق الممدول األعضمماء فممي طلممب التممدخل مممن اإلتحمماد إلعممادع السمملم واألمممن فيهمما .ا
الثماني فيتمثمل فمي إنشماء آليمة جديمدع تتكفمل بتسموية الن ازعمات اإلفريديمة وتتمثمل فمي مجلم

السملم واألممن

اإلفريد ممي ليص ممبو الجه مماز المن مموط ب ممه تعزي ممز الس مملم واألم ممن واالس ممتدرار ف ممي الد ممارع بع ممدما عص ممفت بهم مما
الحروب والنزاعات الطائفية (أبوالعينين. 882 :8110،
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ثانيا:الدراسات السابق :
مممن خممالل قيممام الباح م

بمماإلطالع علممى الد ارسممات واألبحمما

التممي تتعلممق بموضمموع الد ارسممة ،فدممد تممم

اختيار عدد من الدراسات التي تكون ذات صلة بالموضوع ،وتم تدسيمها إلى محورين رئيسين هما:
الدراسات العربي :
دراس لقايت بها يجيوع األزيات الدوليـ ( )7112بعنـوان :ثـورة دارفـور أزيـ السـودان الجديـدة ،
همدفت الد ارسمة إلمى التعمرا علمى ثمورع دارفمور وتمداعياتها ،حيم

بينمت أن متممردت دارفمور المذين ال

يشماركون فمي محادثمات سمالم " ( " IGADالوكالمة الدوليمة للتنميمة توصملوا إلمى خالصمة مفادهما بمأن
عليهم الدتال مخافة أن تتخذ الد اررات بشأن اقتسام السلطة والثروع في كامل البالد ممن دونهمم ،وحكوممة
الخرطوم توصلت إلى موقا مفاده أن المجتمع الدولي لن ينتددها في مرحلمة حرجمة ممن عمليمة السمالم،
وبالتالي أبطأت من وتيرع عملية نيفاشاذ لتعطي نفسها الفرصة للديام بهجوم كاسو فمي دارفمور ،وأشمارت
الد ارسمة إلمى أن اإلسمتجابة الدوليمة كانمت ضمعيفة بحمق وغيمر فعالمة ،فأولويمة أطمراا النمزاع الخمارجيين
األساسميين -حكوممات دول الجموار ومسمانديها فمي واشمنطن ،و لنمدن ،و أوسملو ورومما -تكممن فمي أن
تتوصمل الخرطموم ممع الجميد الشمعبي لتحريمر السمودان إلمى اتفماق نهمائي .وأوصمت الد ارسمة الحكوممة
السمودانية بماإللتزام بمفاوضمات سياسمية بتسميير دولمي ممع متممردت دارفمور ،وهمدفها األول وقما إطمالق
النار بمراقبة دولية ،واألمر بنهاية فورية للهجمات من قبمل الدموات الحكوميمة والمليشميات علمى الممدنيين
واألهداا المدنية في دارفور.
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دراس ـ اليبيضــين ،والحباشــن ( )7110بعن ـوان :اليولقــف األيريكــي يــن أزي ـ دارفــور  ،هممدفت هممذه
الد ارسممة إلممى البح م

فممي الموقمما األمريكممي مممن أزمممة دارفممور منممذ بممدئها عممام  ،8112وذلممك مممن خممالل

تفحممص البممدايات األولممى لإلهتمممام األمريكممي بالسممودان بشممكل عممام ،وأزمممة دارفممور بشممكل خمماص .وكممذلك
التوقا عند األهداا األمريكية من هذه األزمة ،وأهم التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة
وباسممتخدام المممنهج الوصممفي التحليلممي ،توصمملت الد ارسممة إلممى أن إقلمميم دارفممور احتممل مرتب مةً متددم مةً فممي
األجنمدع الدوليمة منمذ عمام  ،8112لمما يحملمه الصمراع الممذت جمر فيمه ممن ممق

إنسمانية وتعديمدات إثنيممة

ومحكومم ما بالعالق ممات
مرددا
وعرقي ممة ،كم مما بين ممت الد ارس ممة أن الموق مما األمريك ممي م ممن ه ممذه األزم ممة ك ممان مت م ً
ً
األمريكية السودانية ،وباألهمية اإلستراتيجية لهذا اإلقليم ومما يحتويمه ممن ثمروات وموقمع مهمم ،كجمزء ممن
اإلسممتراتيجية األمريكيممة تجمماه الدممارع اإلفريديممة وقرنهمما اإلفريدممي وسياسممتها الكونيممة .كممما توصمملت إلممى أن
الواليات المتحدع تحاول تكثيا الضغوط على السودان لتدويل هذه األزمة ،وذلك برستبدال قوات اإلتحاد
اإلفريدي بدوات دولية ،وستبدى تضغط بهذا اإلتجماه للحصمول علمى المدعم اإلفريدمي والمدولي ،رغبمةً منهما
ف ممي إع ممادع ترتي ممب األوض مماع اإلس ممتراتيجية ف ممي منطد ممة الدم مرن اإلفريد ممي خدم ممة لمص ممالحها وحربه مما عل ممى
اإلرهاب.
دراس احطيب  )7100( ،بعنوان :دور يجيس السيم واألين األفريقي في حل النزاعات وتسويتها في
أفريقي  ،هدفت الدراسة إلمى معرفمة دور مجلم

السملم واألممن األفريدمي فمي حمل الن ازعمات وتسمويتها فمي

أفريدية ،وتدوم هذه الدراسة على فرضية :أنمه كلمما اعتممد مجلم

السملم األفريدمي فمي تمويلمه ودعممه فنيماً

ولوجيسمتياً علممى جهممات ممن خممارج الدممارع األفريديمة ،كالممدول الكبممر والمنظممات الدوليممة األخممر  ،ضممعفت
فاعلية الدور الذت يدوم به في حل النزاعات في الدمارع وتسمويتها ،وان التمدخالت الخارجيمة فمي الن ازعمات
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األفريدية تحت أت ذريعة كانت ت دت إلى الحد من دور المجل

في حمل الن ازعمات فمي الدمارع وتسمويتها،

وقممد قسمممت هممذه الد ارسممة إلممى مبحثممين ،ركممز األول منهمما علممى توضمميو أهممم الممواد المواردع فممي بروتوكممول
مجل

السلم واألمن األفريدي ،وتطرق المبح

الثاني إلى نماذج من النزاعات التي تدخل فيهما المجلم

لتسويتها ،وقد توصلت الدراسة إلى عدع نتائج من أهمها :أن التمويل الذت يأتي إلى المجل
الممدول الكبممر والمنظمممات الدوليممة األخممر أد إلممى فدممدان المجل م
والتدخالت الخارجية أضعفت من دور المجل

من طرا

السممتدالله فممي عملممه ،وأن الضممغوط

فمي حمل الن ازعمات األفريديمة وتسمويتها ،وأدت إلمى توسميع

هممذه الن ازعممات وتممدويلها ،واسممتغاللها لصممالو أجنممدات خارجيممة ،وأن ضممعا التمويممل ،وقلممة الخب مرع لممد
المجل

أدت إلى الحد من فاعلية دوره في حل النزاعات وتسويتها في الدارع.

دراس ـ زيــاني )7107( ،بعن ـوان :االتحــاد الفريقــي وتســوي النزاعــات  ،هممدفت الد ارسممة إلممى معرفممة
آليممات اإلتحمماد اإلفريدممي لتسمموية الن ازعممات داخممل الدممارع ومممد فاعليممة هممذه اآلليممات ،وقممد خلصممت الد ارسممة
إلى أنه رغم الجهود التي بذلها اإلتحاد اإلفريدي إال أن تجربته اتسمت بالمحدوديمة والدصمور وذلمك نظم اًر
لوج ممود عمممدد مم ممن المعوقم ممات والعراقيم ممل ،أهمهم مما غي مماب اإلرادع السياس ممية وكث م مرع االندسم ممامات بمممين المممدول
األعضاء ،والندص في الموارد المالية األمر الذت جعل اإلتحاد اإلفريدي عرضة للتبعية الخارجية.
دراس الكوت )7102(،بعنوان :الحروب والصراعات في إلقريقيا ودور ينظيـ االتحـاد الفريقـي فـي
حاليا مع
حيها  ،هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية تعاطي منظمة الوحدع اإلفريدية سابدًا واإلتحاد اإلفريدي ً
قضممايا السمملم واألمممن فممي إفريديمما ،فاتضممحت محمماوالت جممادع مممن المنظمممة فممي حممل الن ازعممات الحدوديممة،
وغياب كلي في إيجاد حل للحروب األهلية بسبب وجود عوائق قانونية في الميثماق ،وهمو الدصمور المذت
قانوني ما مممن خممالل قانونممه التأسيسممي ،تمهيم ًمدا لنجمماوزه عملي ماً،
أدركممه اإلتحمماد اإلفريدممي فعمممل علممى تجمماوزه
ً
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وأظهممرت الد ارسممة أهميممة إدخممال إصممالحات هيكيلممة فممي مكونممات مجل م

السمملم واألمممن ،وتمموفير الرصمميد

الكافي لهذا الجهاز لترشيد أدائه ،ألن ما تم تحديده على الصعيد األمنمي علمى المرغم ممن أهميتمه إال أنمه
ال يسمو إلى مستو األمال المعدودع.
دراس دعاس )7102( ،بعنوان :الص ارعات والحروب األهيي في السودان  ،هدفت الد ارسمة المى بيمان
التحليمل التماريخي للنمزاع فمي إقلميم دارفمور ممن خممالل التعمرا علمى المنطدمة وجمذور الصمراع فيهما ،وسممرد
المراحل التي مر بها النزاع .وهذه الدراسة انتهجت المنهج التاريخي لسرد األحدا  ،وقد أشمارت الد ارسمة
إلممى أن مسممببات الص مراع هممو التنمماف

علممى الثممروع والسمملطة ،وتممدخل دول الج موار قممد أجممج األحممدا ،

وغياب الدور اإلعالمي العربي ترك المجال لترويج الدنوات األجنبية لإلشاعات الكاذبة.
دراســـ أحيـــد )7102(،بعنـــوان :أثـــر التـــدخل الـــدولي النســـاني عيـــى الســـيادة الوطنيـــ  :دارفـــور
نيوذجـــا7102-7112م" ،هممدفت الد ارسممة إلممى تحديممد العالقممة بممين ممارسممة التممدخل الممدولي اإلنسمماني
والسيادع الوطنية ،ثم تحديد أبعاد هذه العالقة وجوانبها المختلفة من خالل دراسة حالمة التمدخل االنسماني
فممي دارفممور .إذ اسممتخدم المممنهج الوصممفي والتمماريخي ،ومممنهج د ارسممة الحالممة .وتوصمملت الد ارسممة إلممى عممدع
نتممائج منهمما :لعبممت البيئممة اإلقليميممة دور كبيممر فممي أزمممة دارفممور ،وسمماعدت فممي تممدويلها حسممب األجنممدع
واألهممداا التممي تحملهمما األطمراا المتدخلممة ،حيم

بممدأت أزمممة دارفممور كنمزاع داخلممي تناولتممه عممدع جهممات

إقليميا يزداد تأرجحاً بفتو مجال للتدخل الدولي.
داخلية وتطور إلى أن أصبو
ً
دراس نور )7102(،بعنوان :يعولقـات وتحـديات التفـاوو حـول أزيـ دارفـور(7112م7102-م) ،
هدفت الدراسة الى بيان معوقات وتحديات التفاوض حول أزمة دارفور ،نبعت أهمية البح
الوص ممول إل ممى ح ممل سياس ممي ش ممامل ألزم ممة دارف ممور ،حيم م

ه ممدا البحم م

من محاولمة

إل ممى الوق مموا عل ممى المعوق ممات
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والتحممديات التممي تعتممرض عمليممة التفمماوض فممي دارفممور والمسمماهمة فممي وضممع الحلممول والتوصمميات حممول
التفمماوض فممي أزمممة دارفممور ،ومممن الفرضممية التممي اسممتند عليهمما البحم

بوجممود عالقممة بممين تممأجيج الصمراع

الدبلممي لممدارفور واسممتمرار األزمممة ،ومممن النتممائج التممي تممم التوصممل إليها:إهمممال الحكومممات المتعاقبممة علممى
السمملطة فممي السممودان لممدارفور ،وعممدم تدممديم الخممدمات التنمويممة والخدميممة واألمنيممة أدت إلممى قيممام الثممورع
والكفاح المسلو في اإلقليم،إذ تلعب الدبلية دور استراتيجي في خلق وحل النزاعات في دارفور.
دراس يوسى )7102(،بعنـوان :أثـر القبييـ فـي االسـتقرار السياسـي فـي السـودان :حالـ دارفـور ،
هممدا الد ارسممة إلممى معرفممة مممن المسم ول عممن الن ازعممات الدبليممة فممي السممودان ،إذ توصمملت الد ارسممة إلممى ممما
يلممي :أن الصمراعات الدبليممة أضممعفت سمملطة الدولممة ،وسمموا تواصممل اإلضممعاا بمسمماعدع عوامممل أخممر ،
واسممتمرار الحكومممة فمي دفممع الممديات فممي حمماالت الدتممل بممين الدبائممل شممجع علممى اسممتمرار الجمرائم والعنمما،
وبسبب تعرضها للتسي

أصبحت اإلدارع األهلية غير قادرع على إدارع الصراع أو احتواء النزاع كما في

الماضممي ،وأصممبحت تدمما عمماجزع أمممام اقنمماع المليشمميات المسمملحة بممدارفور للتوقمما عممن اإلسممتمرار فممي
تأجيج االزمات ووضع العراقيل أمام حلها.
دراس ـ الييســي )7102(،بعن ـوان " :فــو النزاعــات الدولي ـ فــي إطــار الينظيــات اللقيييي ـ  :التحــاد
الفريقــــي نيوذجــــا  ،هدفم ممت الد ارسم ممة إلم ممى توضم مميو العالقم ممات التأسيسم ممية الدائمم ممة بم ممين األمم ممم المتحم ممدع
والمنظمات اإلقليمية في مجال تسموية الن ازعمات الدوليمة ،وهمدفت أيضماً إلمى معرفمة أثمر اإلتحماد اإلفريدمي
ف ممي ف ممض الن ازع ممات الدولي ممة ،حيم م

أظه ممرت الد ارس ممة أن دور اإلتح مماد اإلفريد ممي ف ممي دارف ممور ك ممان أكث ممر

وضمموحاً وشممموالً منممذ عممام ،8114وحتممى الوقممت ال مراهن ،والممذت يممتم فممي إطممار ش مراكة كاملممة مممع مجل م
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األمن المدولي ،وأن قيمام اإلتحماد بتعمديل قانونمه األساسمي عمام  8118أسمهم فمي بلمورع األدوار فمي مجمال
األمن والسلم الدوليين.

الدراسات األجنبي
دراس ) Segun (2011بعنوان“Darfur Conflict: An Analysis of the Obstacles :
”to the Implementation of the Comprehensive Peace Agreement
نـزاع دارفــور :تحييــل ليعقبــات التــي تعتــرو تنفيــذ اتفــاا الســ"م الشــايل  ،هممدفت الد ارسممة إلممى تحليممل
للعدبممات التممي تعتممرض تنفيممذ إتفمماق السممالم الشممامل فممي إقلمميم دارفممور فممي السممودان ،وبينممت الد ارسممة أن
الحرب في دارفور السودان كان لها عواقب وخيمة على التعايد السلمي للعرب وغير العمرب فمي المبالد
والممدول المجمماورع .وذلممك أد إلممى إهتمممام الهيئممات العالميممة واإلفريديممة إلممى مبممادرات سممالم عديممدع دون أن
يحدممق أت منهمما النتممائج المرجمموع .وتوصمملت الد ارسممة إلممى أن التنفيممذ اإلنتدممائي إلتفمماق السممالم الشممامل هممو
األزمة الرئيسية التي تعوق مبادرات السالم .ومع ذلك ،بالرغم من العدبات التمي حددتهما سملطة اإلئمتالا
الم قتممة بهممدا إنهمماء الحممرب األهليممة فممي دارفممور السممودان مممن خممالل إجمراء اإلنتخابممات واإلسممتفتاء الممذت
أد إلممى ظهممور جنمموب السممودان كدولممة مسممتدلة .وقممد أثممار اسممتدالل جنمموب السممودان مشمماكل جديممدع مثممل
النمزاع حممول توزيممع المموارد النفطيممة وغيرهمما .وعليممه أوصممت الد ارسممة بممأن يسمممو لكممل دولممة بممارسممة حممق
الملكية والسيطرع على الموارد الواقعة داخل حدودها.
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دراسـ  Abdullahi (2016),بعنـوان“Rape As A Weapon Of War In Darfur :
”Conflict
“الغتصــاب كســ"ح ليحــرب فــي دارفــور  ،هممدفت الد ارسممة إلممى إلدمماء الضمموء علممى أس موأ أن مواع السممالح
المستخدم في دارفور هو اإلغتصاب .وبينمت أنمه فمي نمزاع دارفمور ،اسمتخدمت قموات الحكوممة السمودانية
والجنجاويممد اإلغتصمماب كسممالح للحممرب ،ف ممي التطهيممر العرقممي للدبائممل غي ممر العربيممة فممي المنطدممة .فد ممد
اسممتخدم هممذا السممالح لترويممع النسمماء وتممدمير األسممر والمجتمعممات المحليممة .كممما بينممت الد ارسممة أنممه فممي
دارفممور تعرضممت النسمماء والفتيممات لالغتصمماب أمممام أف مراد أسممرهن .وضممحايا اإلغتصمماب تت مراوح أعمممارهم
ثمانية أعوام و أكثر .ويدر هذا البح

اإلغتصاب كسالح من أسملحة الحمرب ممن خمالل د ارسمة كيفيمة

اسممتخدام اإلغتصمماب كسممالح مممن أسمملحة الحممرب فممي دارفممور ،وكشمما عممن عوامممل العممرق والممدين التممي
اس ممتخدمت إلغتص مماب النس مماء األفريدي ممات .اختتم ممت عواق ممب اإلغتص مماب كس ممالح ح ممرب عل ممى الض ممحايا
والمجتمعات المحلية.
دراسـ  fafore (2017),بعنـوان“The African Union and Peace and Security in :
”Central Africa
ال تحاد الفريقي والسيم واالين في افريقيا الوسطى  ،هدا الد ارسمة إلمى تدميم أعممال اإلتحماد اإلفريدمي
في السلم وقوامه وتحدياته ،وأظهرت الدراسة أن لإلتحاد اإلفريدي دور بارز في تحديق السلم واألممن ،إذ
سممعى اإلتحمماد األفريدممي إلممى اإلسممتجابة للص مراعات العنيفممة الكثي مرع التممي شممهدتها الدممارع األفريديممة بريجمماد
حلول أفريدية للمشاكل اإلفريدية من خالل إنشاء هيكل للسلم واألمن التابع لإلتحاد األفريدي .وقمد قمدمت
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الد ارسممة عممدع توصمميات إحممداها :ضممرورع التعمماون المنسممق والمتعاضممد بممين اإلتحمماد األفريدممي والمنظمممات
اإلقليمية في وسط أفريديا بشأن السالم واألمن اإلقليميين.
يا يييز هذه الدراس عن الدراسات السابق :
وتتشمابه الد ارسممة الحاليممة ممع الد ارسممات السممابدة فمي تناولهمما للنمزاع فمي دارفممور كممما فمي د ارسممة المبيضممين،
والحباشمنة (، Segun (2011) ، 8111ود ارسمة موسممى ( 8109وفممي تناولهما دور االتحمماد االفريدممي
كممما فممي د ارسممة) ،fafore (2017الميسممي ، 8109(،وقممد أكملممت الد ارسممة وسممدت الممندص فممي بعممض
الجوانممب التممي لممم تتناولهمما الد ارسممات السممابدة كممون هممذه الد ارسممة متخصصممة فممي د ارفممور ،وتتميممز الد ارسممة
الحاليم ممة فم ممي أنهم مما تتنم مماول دور اإلتحم مماد االفريدم ممي بشم ممكل خم مماص وتحديم ممداً فم ممي أزمم ممة دارفم ممور فمممي الفت م مرع
الزمنية.8109-8108

ينهجي الدراس :
تدتضي طبيعة هذه الدراسة اللجوء إلى استخدام المنهج التحليل أوالً ،ومن ثم اللجوء إلى المنهج
الدانوني لبيان اآلثار المحتملة لالتحاد اإلفريدي في حل النزاعات اإلفريدية ،وذلك على النحو اآلتي:
دراس حال  :وهو المنهج الرئيسي الذت تم استخدامه في الدراسه وهو دراسة حالة أزمة إقليم دارفور.
الينهج التحيييي الوصفي :والذت يعتبر من أهم مناهج البح

العلمي والذت تم اللجوء إليه نظ اًر لتوفر

المعرفة حول موضوع الدراسة وأبعادها وجوانب الظاهرع المراد دراستها ،حي

تمت االستعانة بالمنهج

الوصفي من خالل مرحلتين مرحلة االستكشاا والصياغة ،وتم فيها تحديد مجال الدراسة وتحديد
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المفاهيم واألولويات وتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بها ،ومرحلة التشخيص والوصا المتعمق،
ويتم تحديد الخصائص المختلفة من خاللها وتجمع المعلومات بوصا دقيق لجميع جوانب الموضوع
المبحو  ،وبما يسمو بدقة في تحديق أهداا الدراسة.
كما يهدا الباح

من خالله التوصل لمعرفة دقيدة وتفصيلية عن عناصر موضوع الدراسة لتحديق

فهم أفضل لها ،ووضع سياسات واجراءات حول مستدبل أزمة الدراسة من خالل جمع معلومات دقيدة
ومفصلة لدور االتحاد االفريدي في حل النزاعات االفريدية ،وفي وضع تصور حول مستدبل ذلك الدور
على ضوء المعطيات والتحليل ،للتوصل إلى نتائج مناسبة وايجاد أوجه االرتباط بين عناصر األزمة
وابداء الرأت فيها ،وعرضها ومناقشتها وتفسيرها بشكل يتوافق مع أهداا الدراسة.
الينهج القانوني :وهو المنهج الذت سيتم اللجوء إليه لمعرفة البنود والتشريعات الدانونية حول موضوع
الدراسة للتوصل الى نتائج وتوصيات من شأنها أن تساهم في توضيو الحكم الدانوني في موضوع
الدراسة.
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الفصل الثاني
التحاد الفريقي وحل النزاعات اللقيييي
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الفصل الثاني
التحاد الفريقي وحل النزاعات اللقيييي
جاء االتحاد اإلفريدي كبديل لمنظمة الوحدع اإلفريدية التي قرر الر ساء األفارقة استبدالها بمنظمة تكمون
قادرع على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدارع .وقد أعلن عن قيام االتحاد رسميا في
دربان بجنوب إفريديا و التي كانت مدر انعداد أول قمة له من  2إلى  01تموز .8118
بشكل عام ،فرن بنية اإلتحاد اإلفريدي تضممنت تحمولين رئيسميين فمي ممنهج التعاممل اإلفريدمي ممع قضمايا
تسمموية الن ازعممات بالمدارنممة مممع منهجيممة عمممل منظمممة الوحممدع اإلفريديممة ،ويتمثممل هممذان التحموالن فممي إقمرار
حممق اإلتحمماد فممي التممدخل فممي الشممئون الداخليممة للممدول األعضمماء ،حي م

تممنص المممادع الرابعممة مممن الدممانون

التأسيسي لإلتحماد اإلفريدمي علمى مبمدأ حمق اإلتحماد فمي التمدخل فمي دولمة عضمو ،طبدما لمما يدمرره مم تمر
اإلتحاد في ظل ظروا خطيرع تتمثل في :جرائم الحرب ،اإلبادع الجماعية والجرائم ضد اإلنسمانية ،وفمي
الوقممت نفسممه ،ي كممد الدممانون التأسيسممي المممذكور علممى مبممدأ حممق الممدول األعضمماء فممي طلممب التممدخل مممن
اإلتحمماد إلعممادع السممالم واألمممن فيهمما .باإلضممافة إلممى إنشمماء آليممة جديممدع تتكفممل بتسمموية الن ازعممات اإلفريديممة
وتتمثل في مجل

السلم واألمن اإلفريدي الذت أعلن عن إنشائه في قمة االتحاد اإلفريدي األولى بدربان

بجنوب إفريديا في . 8118
يتناول الفصل الثاني اإلتحاد األفريدي و حل النزاعات اإلقليمية من خالل المبحثين اآلتيين:
المبح

األول :آليات عمل اإلتحاد األفريدي في حل النزاعات االقليمية.

المبح

الثاني :الحاالت التي تستدعي تدخل اإلتحاد األفريدي لحل النزاعات.
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اليبحث األول
آليات عيل التحاد األفريقي في حل النزاعات اللقيييي
لدد تعرضت الدارع األفريدية لإلستعمار األوروبي وهذا أد إلى حرمان شعوبها من حدها في اإلستدالل،
وعمل المستعمر على تدسيم الدارع قسمة ال يستند فيها إلى أس

جغرافية أو إجتماعية سليمة .وفي عام

 0145بدأت بعض الدول األفريدية في الحصول على استداللها ،لذا أدت حركة االستدالل في فترع
الستينيات من الدرن الماضي إلى سعي الدول األفريدية إلى إيجاد وحدع أفريدية للحفاظ على استداللها
وسيادتها ،وقد سعت الدول والشعوب األفريدية إلى تحديق هذا التجمع في شكل منظمة من خالل عدع
م تمرات مهدت لديام منظمة الوحدع األفريدية.
ومن أهم الم تمرات التي مهدت لديام منظمة اإلتحاد األفريدي ،كانت :أك ار في في شهر ( 4من العام
 0152بغانا ،ثم اتحاد مالي في شهر ( 0من عام  ،0151وتاله ميثاق الدار البيضاء في شهر (0
من عام  ، 0160وبعده م تمر مونروفيا في شهر ( 5من عام  ،0160وم تمر الجو

في شهر

( 0من عام  ،0160واتحاد ماالجاسي في مدغشدر في شهر ( 1من عام  0160ومن ثم الوحدع
االفريدية في شهر ( 5من عام  0162وأخي اًر قيام اإلتحاد اإلفريدي في سرت ولومي ودربان-0111
 (8118ذهب. 21 :8104،
وبعد عدود أربعة من العمل المتواصل من أجل أفريديا ،توارت منظمة الوحدع األفريدية عن العمل لتفسو
المجال لميالد م سسة جديدع هي اإلتحاد األفريدي الذت خرج إلى حيز الوجود رسميا في العاشر من
تموز  8118بمدينة "ديربان" في جنوب أفريديا بحضور زعماء ور ساء حكومات أكثر من خمسين
دولة أفريدية وسط مشاعر وتوقعات متباينة بشأن اإلتحاد اإلفريدي ومستدبله (خليل. 277: 8109،
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وقد مر االتحاد االفريدي بأربع مراحل تتمثل في قمة سرت 0111-1-1الدعوع إلنشاء االتحاد
االفريدي ،وقمة لومي 8111الدانون التأسيسي لإلتحاد(عاصمة توغو  ،وقمة لوساكا( 8110عاصمة
زامبيا حي

تم فيها تحديد خارطة الطريق إلنشاء االتحاد االفريدي،وقمة دربان 8118لإلعالن عن

االتحاد االفريدي ،وعدد أول قمة لإلتحاد في "جنوب افريديا".
وبعد استكمال المتطلبات الدانونية لديام اإلتحاد األفريدي في آيار  2001بموافدة  26دولة ،ومرور فترع
 21يوماً التي حددها الميثاق ،أعلن رسمياً عن قيام اإلتحاد األفريدي وتبدو هذه الخطوع متسدة مع
أحالم الوحدع اإلندماجية لجميع دول الدارع األفريدية ،وقد كان هنالك تياران رئيسيان يتجاذبان الجدل
حول طبيعة اإلتحاد األفريدي منذ قمة سرت األولى التي عددت في أيلول  1999فدد أنطلق التيار
األول من توصيا اإلتحاد ككيان م سسي جديد يستهدا إعادع تعريا الهوية اإلندماجية األفريدية
أما التيار الثاني فيرت في اإلتحاد تطو اًر لمنظمة الوحدع
وبلورع مجاالت عمل وظيفية أكثر فاعلية ،ا
األفريدية ومحاولة اجتهادية لمعالجة مواطن الضعا واإلخفاق في مجال عملها الوظيفي
(بطر . 55 : 8115،
ويمثل إعالن إنشاء اإلتحاد األفريدي خطوع إيجابية وهامة على طريق تفعيل العمل األفريدي الجماعي،
كما أن ه يعك

مد

جدية الديادات األفريدية وحرصها على تنشيط دور منظمة الوحدع األفريدية في

مواجهة تحديات التنمية والعولمة ،حي

أن دخول الدانون التأسيسي لإلتحاد حيز التنفيذ والشروع الفعلي

في إنشاء أجهزع اإلتحاد سيعطى دفعة لعجلة التعاون اإلقتصادت األفريدي إلى األمام سيسهم في تعزيز
المواقا األفريدية الموحدع في المحافل الدولية .
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ومن الدوافع الرئيسة إلنشاء اإلتحاد يمكن للدراسة أن تجملهما باآلتي:
 -ظلت منظمة الوحدع األفريدية بالرغم من طبيعتها الدارية مجرد ناد للحكومات ،حي

غابت المشاركة

الشعبية عن أدائها بشكل كلي تدريباً ،بالرغم من األفكار المهمة التي طرحها بعض المفكرين بهذا
الشأن ،سواء قبل إنشاء هذه المنظمة أو في أثناء اإلعداد لوضع الميثاق في م تمر أدي

أبابا

التأسيسي في أيار .0162
 قصور في بعض الجوانب الم سسية في تجربة منظمة الوحدع األفريدية مثال على ذلك ،فكرعالبرلمان األفريدي التي تحم

لها بعض المفكرين والدادع األفارقة من أمثال الرئي

نکروما( ، 1لذا لم

تتو الفرصة لمخذ بها مما جعل المنظمة في وضع مختلا بالمدارنة ببعض التجارب اإلقليمية األخر
كتجربة اإلتحاد األوروبي.
 التحديات التي باتت تواجه الدول األفريدية على وجه العموم ،والتي فرضت برلحاح ضرورع التفكيرفي آليات جديدع تتمتع بددر كاا من المرونة والفاعلية لما يمكنها من اإلرتداء بالعمل األفريدي
المشترك من أجل التصدت لهذه التحديات ( دهب. 21 :8104،
تركزت أهداا االتحاد اإلفريدي في التعجيل بتكامل الدارع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وتعزيز التنمية
المستدامة وتعزيز الديمدراطية والمشاركة الشعبية وحدوق اإلنسان و تهيئة الظروا المالئمة التي تمكن
الدارع من لعب دورها المناسب في اإلقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية ،تعزيز التعاون في جميع
ميادين النشاط البشرت لرفع مستو

معيشة الشعوب األفريدية تنسيق ومواءمة السياسات بين

 1كوامي نكروما يعد من المناضلين األفارقة األوائل ضد االستعمار ،وكان أول رئيس لغانا المستقلة ( 1يوليو  42 - 1691فبراير )1699
وأبرز دعاة الوحدة األفريقية وواحدا من مؤسسي منظمة الوحدة اإلفريقية قبل إسدال الستار عنها في يوليو .4114
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المجموعات اإلقتصادية اإلقليمية سواء الدائمة أو المستدبلية ،والتعجيل بتنمية الدارع من خالل العمل مع
الشركاء الدوليين للدضاء على األمية واألمراض وتعزيز الصحة الجيدع (عبد الحميد. 098 : 8118،
وهذه األهداا قد جاءت نتيجة الحروب التي اندلعت في الدارع اإلفريدية مما أضعفها في جميع
المجاالت لذلك كان ال بد من الدضاء على الحروب والصراعات في الدارع.
فمنذ العام  0191اندلعت في الدارع اإلفريدية أكثر من  21حرباً كانت األغلبية العظمى من تلك
الحروب حروباً أهليه .ففي العام  0116اشتركت  04دولة إفريدية من أصل  52يشكلون الدارع
بنزاعات مساحة حصدت اآلالا من الضحايا و عشرات االالا من الجرحى و أكثر من  2ماليين
شخص الجئي و مهجر و أنا

بال مأو  ،وقام اإلتحاد اإلفريدي بالتدخل مبك اًر إلحتواء العديد من تلك

النزاعات في إفريديا ،وذلك من خالل وضع حد لهذه النزاعات بوسائل سلمية ،و محاوالً فرض إحترام
قواعد الدانون الدولي اإلنساني ،والحد من اإلنتهاكات ،وحفظ السلم من خالل إرسال بعثات اإلتحاد
اإلفريدي إلى مناطق النزاعات (دهب. 41 :8104،
وبشكل عام ،فرن األهداا السالفة الذكر قام اإلتحاد اإلفريدي بالتوسع بها بشكل أكبر مما كان موجوداً
في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية ،باإلضافة إلى تركيزها على وجوب إحترام وتعزيز حدوق اإلنسان
واعترافه بالنظام الديمدراطي فهما أمران يجب االهتمام بهما على درجة كبيرع.
ومن األهمية األشارع الى أن أهداا اإلتحاد هذه ،تكشا عن واقعية الدول األفريدية في إعتبارها لبعض
األهداا كمبادئ تتبناها ،مثل تعزيز الصحة العامة وتطوير البح

العلمي والتكنولوجيا ،ولكن بشكل

متعارض فان اإلتحاد يتطلب تعزيز الجهود التي وجدت لتحديق التكامل السياسي واالقتصادت
واالجتماعي (خليل. 287: 8109،
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وتعد أهداا اإلتحاد التي تتعلق بالمشاركة الشعبية والديمدراطية واحترام مبادئ حدوق اإلنسان تعد
جدا ،وهي أهداا لم يتضمنها ميثاق منظمة الوحدع األفريدية وهو أمر له ما يبرره ،إذ أن
تطو اًر مهماً ً
فترع الستينات من الدرن الماضي كانت فترع الحدي

عن الجهود الدولية لتصفية االستعمار ،وحق تدرير

المصير ومواجهة سياسات التمييز العنصرت ،فكان من البديهي أن ال يتضمن ميثاق المنظمة ذلك.
ويمكن مالحظة أن هذه األهداا في مجموعها تمثل مرتكزات ينطلق منها العمل األفريدي المشترك من
خالل مجموعة مبادئ تحكمها ويمكن تحديد هذه األهداا في مجموعتين هما (خشيم-2 :8110 ،
-: 01
اليجيوع االولى :األهداف السياسي :
نصت المادع الثالثة من الدانون التأسيسي على األهداا السياسية أو األهداا ذات البعد السياسي التي
سيعمل اإلتحاد على تحديدها ،وتتناول الدراسة تلك األهداا بريجاز على النحو التالي :
أ -تحقيا وحدة أفريقيا وتضاينها:
يعتبر هذا الهدا من أهم األهداا التي يسعى اإلتحاد إلى تحديدها إذ يساعد اإلتحاد على مجابهة أت
مخاطر تتعرض لها الدارع أو إحد

دولها ،نتيجة أت محاوالت استعمارية تهدا إلى تمزيق الدارع

واشاعة اإل ندسام في ربوعها من جديد ،ولدد ورد في الوثيدة التأسيسية وبالتحديد الفدرع السادسة والتي
نصت على الر ية المشتركة ألفريديا موحدع قوية ،والحاجة إلى بناء شراكة بين حكومات وجميع
قطاعات المجتمع المدني وبخاصة النساء والشباب والدطاع الخاص ،من أجل تدعيم التضامن والتالحم
بين شعوبنا.
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ب -الدفاع عن سيادة الدول األعضاء ووحدة أراضيها واستق"لها:
فمن المبادئ التي تدوم عليها الوثيدة التأسيسية لإلتحاد اإلفريدي هي مبدأ احترام سيادع كل دولة،
وسالمة أراضيها ،ومبدأ عدم التدخل في الش ون الداخلية للدول األعضاء ،والتي يتم تناولها الحداً في
دراسة مبادئ اإلتحاد ،وهذه المبادئ الثالثة ترتبط ارتباطًا وثيداً بموضوع الدفاع عن سيادع الدول
األعضاء والحفاظ على استداللها وهو أهم أهداا اإلتحاد.
ج -التعجيل بتكايل القارة السياسي واالجتياعي وااللقتصادي:
الهدا من قيام اإلتحاد األفريدي هو تحديق حياع أفضل للشعوب األفريدية ،ولتحديق هذا الهدا يتطلب
التعاون بين دول اإلتحاد وتنسيق الجهود المشتركة وتدوية الروابط بين شعوب الدول األعضاء ومن أهم
صوره ،التعاون االقتصادت ويشمل االستثمار في الموارد االقتصادية للدارع األفريدية لتحديق الرخاء
المادت لشعوبها ويدخل في هذا النوع تنسيق ودعم وسائل الندل والمواصالت واالتصاالت بين دول
الدارع التعاون .والتعاون السياسي وخاصة في مجال األمن وتحديق السالم .التعاون االجتماعي ويشمل
التعاون والتنسيق في الميادين الصحية والتعليمية.
د -تعزيز يوالقف أفريقي يوحدة حول اليسائل ذات االهتيام ليقارة وشعوبها:
هناك العديد من المسائل االقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدول األفريدية تتطلب موقفاً أفريدياً
موحداً ،مثل قضية الديون وقضية الالجئين وحماية البيئة ،فدد ثبت أن التعامل مع مثل هذه المسائل
يحتاج إلى تعاون وتنسيق الدول األفريدية على المستو اإلقليمي أو الدولي .
و -تعزيز الس"م واألين واالستقرار في القارة:
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هناك العديد من التحديات ذات الطبيعة السياسية واإلقليمية والتي كانت سبباً من أسباب تدهور
األوضاع في الدول األفريدية ،وفي مددمة هذه التحديات تأتي الصراعات والحروب األهلية ،التي
خسائرها المادية والبشرية الناجمة من الصراعات والحروب األهلية فهناك نزاعات بين الدول األفريدية
بسبب الحدود (النزاع األثيوبي اإلرترت وألسباب سياسية تعود الختالا توجهات النظم الحاكمة ،أو
لدعم إحد الدول المعارضة.
ز -تعزيز اليبادئ واليؤسسات الدييقراطي واليشارك الشعبي والحكم الرشيد:
ظل المراقبون السياسيون ينظرون إلى منظمة الوحدع األفريدية منذ إنشائها عام  0112باعتبارها مجرد
سلبا على أدائها طوال
نادت للحكومات والمشاركة الشعبية مفدودع عن أدائها بشكل كلي تدر ًيبا مما أثر ً
ثمانية وثالثون عام ،وهو األمر الذت تجاوزه اإلتحاد األفريدي ليتدارك ما فات منظمة الوحدع األفريدية
ويشير الدانون التأسيسي ،صراحة أو ضمنا ،إلى استحدا

المشاركة الشعبية ضمن فعاليات اإلتحاد

وتعزيز المبادئ والم سسات الديمدراطية والحكم الرشيد ( الصلا. 062-069 :8112،
ح -تعزيز وحياي حقوا النسان والشعب طبقا ليييثاا األفريقي لحقوا النسان والشعوب:
تعتبر أفريديا نظاماً فرعياً من النظام العالمي ،فالدانون التأسيسي لالتحاد األفريدي ي كد بدوره على
مبادئ يدرها النظام العالمي والتي أهمها احترام حدوق اإلنسان ،وانطالقاً من أن الشعوب األفريدية
تعتبر شعوباً ال يمكنها تجاهل مثل هذه الحدوق فاحترام حدوق هذه الشعوب سيولد دفعة قوية لنجاح
اإلتحاد األفريدي ،من هنا ورد النص على تعزيز وحماية حدوق اإلنسان كهدا من أهداا اإلتحاد
األفريدي (خشيم. 9 :8101،
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اليجيوع الثاني  :األهداف االلقتصادي :
من بين األهداا الهامة ذات البعد االقتصادت ،نص مشروع الدانون التأسيسي لإلتحاد المادع الثالثة
على أهداا تعرضها الدراسة على النحو اآلتي :
أ .تهيم ممأت الظم ممروا الالزمم ممة التم ممي تمكم ممن الدم ممارع مم ممن لعم ممب دورهم مما المناسم ممب ف م مي اإلقتصم مماد العم ممالمي
والمفاوضم ممات الدوليم ممة فدم ممد حددم ممت منظمم ممة الوحم ممدع األفريديم ممة نجاحم ممات فم ممي مجم مماالت عديم ممدع وفم ممي
مدم م ممدمتها تأكيم م ممد روح التعم م مماون األفريدم م ممي الجمم م مماعي ،ووضم م ممع األس م م م

للتكامم م ممل االقتصم م ممادت مم م ممن

خالل إنشاء الجماعة االقتصادية األفريدية بمدتضی (معاهدع أبوجا. 0110 ،
ب .تعزيز التنمية المستدامة على المستويات االقتصادية واالجتماعية والثدافية وكذلك تكامل
ونظر
ًا
اإلقتصاديات األفريدية  :إن التنمية المستدامة تشكل الداعدع األساسية لتددم األمم والمجتمعات
لتعثر جهود التنمية في الدول األفريدية فشلت معظم العمليات التكاملية اإلقليمية في تحديق الهدا
المرجو منه لذلك جاء التأكيد على أهمية العمل على تحديق التنمية المستدامة على مستو الدول
األفريدية بحي

يساعد ذلك في نجاح التكتالت اإلقتصادية واإلقليمية وتحديق التكامل واإلندماج

اإلقتصادت .
ج .تنسيق ومالءمة السياسات بين المجموعات اإلقتصادية األفريدية اإلقليمية الدائمة والمستدبلية من
أجل التحديق التدريجي ألهداا اإلتحاد ،إذ ي كد الدانون التأسيسي على أهمية وفاعلية التنظيمات
المختلفة في تحديق عملية التكامل اإلقتصادت ،ويالحظ أن هذا البعد كان غائباً في إطار ميثاق
منظمة الوحدع األفريدية ،وقد أعربت وبالتحديد في الفدرع ( 5عن اإلقتناع الكامل بالحاجة إلى التعجيل
بعملية تنفيذ المعاهدع الم سسة للجماعة اإلقتصادية األفريدية الصادرع عن المنظمة في حزيزان 0110
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بمدينة أبوجا نيجيريا ،والسارت مفعولها منذ آيار  0114ذلك بغية تعزيز التنمية االقتصادية
واالجتماعية في أفريديا.
وقد جاءت هذه األهداا بصفة إجمالية متسدة مع المتغيرات اإلقليمية والدولية والحاجة الملحة إلى
إيجاد نوع من التكتل والتكامل ولم يكن مبالغ فيها بل جاءت معتدلة ممكنة التنفيذ.
ولتحديق األهداا السابدة ال بد من وجود مبادئ أساسية ،والتي نصت عليها المادع ( 4من وثيدة
تكرر لما ورد في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية
اإلنشاء ،إذ حددت بستة عشر مبدأ ،يعد بعض منها
اً
كمبدأ المساواع بين كل الدول األعضاء في السيادع ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات من خالل تشجيع
الوسائل السلمية التي نصت عليها المادع الرابعة في الفدرع ( ، 5وكذلك مبدأ حظر استخدام أو التهديد
باستخدام الدوع بين األعضاء حسب المادع الرابعة في فدرتها (و  .أما المبادئ الجديدع التي وردت في
وثيدة إنشاء اإلتحاد اإلفريدي :فهي حق التعايد السلمي بين كل دول اإلتحاد بأمن وسالم استناداً للفدرع
(ط من المادع سالفة الذكر ( بطر . 55 :8115 ،
ولعل األبرز في هذا اإلطار هو التأكيد وللمرع األولى على المشاركة الفاعلة للشعوب األفريدية في
نشاطات اإلتحاد وم سساته على عك
حي

ما كان عليه الحال في م سسات منظمة الوحدع األفريدية،

كان التغييب المتعمد للشعوب في أعمال المنظمة وم سساتها وتعزيز المساواع الكاملة بين

الجنسين كأسا

لتحديق مفهوم العدالة اإلجتماعية واحترام الحياع اإلنسانية الخاصة كمبادئ جديدع

جاءت بها( دهب. 26 :8104،
أيضا ،ما يعرا بالدعوع لخلق سياسة دفاعية مشتركة بين الدول األعضاء في
ومن المبادئ الجديدع ً
مجاالت األمن والدفاع الوطني .وهو مرتبط بحظر التدخل في ش ون الدول األعضاء حي

نصت

32
الفدرع (

من المادع ( 4على منع النشاطات الهدامة داخل دول اإلتحاد أو تشجيعها من دولة عضو

بأشكالها المختلفة( الصلا. 091 :8112،
فتعزيز السالم واألمن واإلستدرار في الدارع اإلفريدية من بين األهداا الرئيسة التي ذكرتها المادع (2
من ميثاق اإلتحاد ،حي

ال يمكن تخيل قيام تنمية كاملة في الدارع دون وجود السالم و األمن

واإلستدرار ،فدد جاء الدانون التأسيسي لإلتحاد اإلفريدي يددم ر ية جديدع لدور اإلتحاد في مجال حل
الص راعات و حفظ السالم و فرض و بناء سياسة دفاعية مشتركة  .كما يعتبر من المبادئ المنصوص
عليها في أغلبية مواثيق إنشاء المنظمات الدولية العالمية و اإلقليمية ،ألن تسوية النزاعات و الخالفات
ت دت دائما إلى النهوض بهذه المنظمات ،أما إذا ثارت النزاعات ولم يكن هناك حل لها ،في دت ذلك
إلى تصدع البناء الدائم ،ألن الميثاق المنشأ هو دائما حجر الزاوية في كل بناء لتنظيم دولي
(بوسراج. 061 :8102،
و لذلك تم التأكيد على هذا المبدأ في ميثاق منظمة اإلتحاد اإلفريدي و كان موضحاً به األنواع
أما في الدانون التأسيسي لإلتحاد اإلفريدي فرنه
والطرق التي يحق ألطراا النزاع الرجوع فيها لإلتحاد ،ا
لم يحدد ماهية الوسائل التي يجب على دول اإلتحاد السير على هديها و لكن تركت هذه الحلول أو
الوسائل السلمية إلى الم تمر الذت سيعدد ،و يكون باتفاق األطراا أصحاب النزاع إلختيار ما يناسبهم
من حلول في هذا الشأن (الصلا. 091 :8112،
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لدد أجاز م تمر الدمة اإلفريدية في ديربان تموز  8118بروتوكول مجل

األمن والسلم اإلفريدي ،و

قرر عرضه على الدول األعضاء للموافدة عليه مع استمرار العمل بقلية منع و إدارع النزاعات الدائمة
في عملها إلى حين استكمال تأسي
حي م م

دخم ممل بروتوكم ممول المجل م م

باإلتح م م مماد ،حيم م م م

السلم واألمن اإلفريدي (خليل. 279 :8109،

مجل

حيم ممز التنفيم ممذ فم ممي  8112بعم ممد أن صم ممادقت عليم ممه  89دولم ممة عض م موا

يعم م م ممل المجلم م م م

وفدم م م ماً للسياس م م ممة األمني م م ممة والدفاعي م م ممة لإلتح م م مماد اإلفريد م م ممي ،وطبدم م م ماً

لنصم م مموص الدم م ممانون التأسيسم م ممي لإلتحم م مماد و البروتوكم م ممول المنشم م ممئ للمجل م م م  ،و الم م ممذت يم م ممنص علم م ممى أن
لك ممل دولم ممة عضم ممو صم مموتاً واحم ممداً ،و لم ممي

أليمممة دولم ممة حمممق الفيت ممو ،و تص ممدر ق ار ارت ممه بأغلبيمممة الثلثمممين،

و عم م ممدد الم م ممدول األعضم م مماء فم م ممي المجل م م م

خمسم م ممة عشم م ممر عض م م مواً ،تنتخم م ممب عشم م ممر دول لمم م ممدع سم م ممنتين

وخمم م م

دول لم م ممدع ث م ممال

س م ممنوات يتض م مممن بروتوك م ممول مجلم م م

تناولم م ممت الجوان م م ممب المختلف م م ممة للمجل م م م

حيم م م م

األم م ممن و الس م مملم اإلفريد م ممي  88م م ممادع

أج م م مماز البروتوك م م ممول إنشم م مماء لج م م ممان م قت م م ممة للوس م م مماطة و

التحديق و التدقيق ،أو لجان من الخبراء العسكريين و الدانونيين (بطر . 61 :8115،
وتكمن أهداا المجل

في تعزيز وتشجيع الممارسات الديمدراطية ،والحكم الصالو ،وسيادع الدانون،

وحماية حدوق االنسان والحريات االساسية كجزء من الجهود لمنع الصراعات .اما مبادئ المجل

تكمن

في احترام سيادع الدانون والحدوق والحريات األساسية للبشر ،وقدسية الحياع البشرية والدوانين الدولية
لحدوق االنسان (. Manby,2004:986
إن مبادئ مجل

السلم واألمن جزء ال يتج أز من مبادئ اإلتحاد األفريدي عامة ،فالدضايا األمنية الواردع

في تلك المبادئ هي التي ستشكل المادع األساسية للمجل  ،وتتمثل في التسوية السلمية للنزاعات
والصراعات ،واإلستجابة المبكرع إلحتواء األوضاع الصراعية التي يمكن أن تتطور إلى أزمات ،واحترام

34
السيادع والسالمة اإلقليمية للدول األعضاء ،والمساواع في السيادع وعدم التدخل في الش ون الداخلية،
واحترام الحدود الدائمة عند اإلستدالل وحق التدخل في الحاالت المنصوص عليها في الدانون التأسيسي
(بطر . 68 :8115،
ويتشكل المجل

منتخبا على أس
من خمسة عشر عضوا
ً

ينتخبون لمدع عامين .وخمسة أعضاء ينتخبون لمدع ثال
المواد  00و  08و  02و  80من بروتوكول المجل

متساوية وفق الكيفية التالية :عشرع أعضاء
سنوات لتحديق االستم اررية .وقد نصت

على أربع آليات للمجل  ،وتشكل هذه اآلليات

جزءا من الهيكل التنظيمي للمجل  ،وهي على النحو اآلتي:
 .0هيئ الحكياء:
نصت المادع  00من بروتوكول المجل
باختيارهم رئي

المفوضية على أسا

على تكوين هيئة للحكماء من خم

شخصيات يدوم

التمثيل اإلقليمي ،و يتم تعيينهم لمدع ثال

سنوات من قبل

الم تمر و مهمتهم تدديم النصو والمشورع ،واتخاذ اإلجراءات المالئمة لدعم جهود المجل  ،و تجتمع
عند الضرورع .حي

استفادت الهيئة في إطار الشراكة مع األمم المتحدع من خالل شعبة الش ون

السياسية بالدعم في مجاالت دعم الوساطة و برنامج الحدود و تكوين الخبراء و المراقبين اإلنتخابين،
كما يدوم بأنشطة مشتركة في مجال الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم سعياً إلى حل األزمات في كل
من جزر الدمر وغينيا وغينيا بيساو وكينيا والنيجر والصومال (اإلتحاد اإلفريدي. 8102 ،
 .8نظام النذار اليبكر:

35
نصت المادع  08من بروتوكول المجل

على إنشاء نظام اإلنذار المبكر يعمل على تسهيل عملية

ترقب النزاعات و منعها ،ويتكون من وحدع مركزية للمراقبة و الرصد في العاصمة اإلثيوبية أدي
تعرا بفرقة األوضاع و وحدات فرعية منتشرع في أقاليم الدارع الخم

بابا

داخل اآلليات األمنية التابعة

للتجمعات اإلقليمية الفرعية( خليل. 011 :8109،
 .2القوة الفريقي الجاهزة:
حددت المادع  02من بروتوكول المجل

مهام هذه الدوع في التدخل في حالة وجود ظروا خطيرع في

دولة ما من الدول األعضاء أو بناء على طلب دولة عضو من أجل استعادع السالم واألمن و الحيلولة
دون تدويل الصراعات اإلفريدية و التعامل مع أت من الحروب األهلية أو النزاعات الحدودية فور
وقوعها ،وتدديم المساعدات اإلنسانية للسكان المدنيين في مناطق النزاعات.
وتتكون هذه الدوع من خمسة ألوية عسكرية تمثل األقاليم الخمسة الرئيسية في إفريديا وقوامها ( 05ألا
جندت وتدبيرها لجنة أركان الحرب و يرأسها وزراء دفاع الدول األعضاء كما تدرر إنشاء صندوق
لتمويل عمليات حفظ السلم التي تدوم بها هذه الدوع ( خشيم. 09 :8101،
 .4صندوا السيم:
تم إنشاء صندوق السلم لتوفير الموارد المالية الالزمة لمهام دعم المجل

وذلك من خالل اإلعتمادات

المالية في ميزانية اإلتحاد األفريدي ،ومن مساهمات الدول األعضاء ،ونسبة من المعونات اإلقتصادية
من داخل الدارع أو من خارجها ،أو المساهمات الطوعية( اإلتحاد االفريدي. 8102،

36
وقمم ممد تمم ممم إنشمم مماء الصمم ممندوق ألن التمويم م ممل ندطم م ممة أساسمم ممية ومهم م ممة ف م ممي عمم م ممل المجل م م م  ،إذ يمكم م ممن أن
تم م م ثر مص م ممادر التموي م ممل المختلف م ممة م م ممن الدط م مماع الخ م مماص أو األم م ممم المتح م ممدع م م ممن الت م ممأثير عل م ممى عم م ممل
المجلم م م

واس م ممتدالليته بص م ممورع س م مملبية .تعتب م ممر ه م ممذه الم سس م ممات واألجهم م مزع الس م ممالفة ال م ممذكر ،م سس م ممات

حيويم م مة و تع م ممد إض م ممافة جدي م ممدع و ض م ممرورية لمنظم م ممة إقليمي م ممة حديث م ممة كاإلتح م مماد اإلفريد م ممي و الت م ممي م م ممن
ش م ممأنها مس م مماعدته ف م ممي أداء دوره بش م ممكل إيج م ممابي ،بم م مما يتماش م ممى م م ممع المتغيم م مرات و التط م ممورات السم م مريعة
على المستو الدارت و الدولي (خليل. 844 :8109،

37
اليبحث الثاني
الحاالت التي تستدعي تدخل التحاد األفريقي لحل النزاعات
تضمن الدانون التأسيسي لإلتحاد األفريدي الذت قدم في الدورع العادية رقم ( 26لر ساء الدول
والحكومات بمنظمة الوحدع األفريدية فدرات لها صلة وثيدة بالدضية األمنية ،وردت ضمن مادتين ،وذلك
على النحو التالي:
 . 0المادع ( : 2وتتعلق بأهداا اإلتحاد :تنص الفدرع (ب من هذه المادع على أن من أهداا اإلتحاد
"الدفاع عن سيادع الدول األعضاء ووحدع أراضيها واستداللها" وتنص الفدرع (و على "تعزيز السلم
واألمن واالستدرار في الدارع".
 .8المادع ( 4وتتعلق بمبادئ اإلتحاد حي

تنص الفدرع (د على "وضع سياسة دفاعية مشتركة للدارع

األفريدية" ،وهي فدرع ال نظير لها في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية ،األمر الذت يعني تعزيز جانب
مهم وهو الجانب الدفاعي  -وتنص الفدرع (ه على "تسوية الخالفات بين الدول األعضاء بوسائل
مناسبة قررها الم تمر" ،فرذا كان ميثاق منظمة الوحدع األفريدية يحدد في مسألة تسوية الخالفات بين
الدول وسائل التسوية وهي التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم ،فرن الدانون التأسيسي لالتحاد
األفريدي في هذه الدضية لم ينص على هذه الوسائل ،األمر الذت يعني عدم قفل الباب أمام أية وسيلة
أخر لفض النزاعات أو تسويتها ،وقد تكون إحد تلك الوسائل الدوع العسكرية.
 وتنص الفدرع (ز على "حق اإلتحاد في التدخل في دولة عضو طبدا لما يدرره الم تمر في ظلظروا خطيرع متمثلة في جرائم الحرب ،واإلبادع الجماعية ،والجرائم ضد اإلنسانية" ،وهو مبدأ جديد

38
يتجاوز السيادع الوطنية ،ويتجاوز مبدأ عدم التدخل في الش ون الداخلية للدول األعضاء الوارد في
ميثاق منظمة الوحدع األفريدية.
 وتنص الفدرع (ت على حق الدول األعضاء في طلب التدخل من اإلتحاد إلعادع السالم واألمن".وهو مبدأ جديد يأخذ في االعتبار إمكانية حدو

صراعات داخلية تستدعي طلب المساعدع من باقي

أعضاء اإلتحاد من قبل الحكومة الشرعية.
 وتنص الفدرع (ع على "إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات" ،ويأتي ذلك لمواجهةاالندالبات العسكرية والتغييرات بوسائل غير دستورية التي عرفتها الدارع (اإلتحاد االفريدي. 8102،
ونص الدانون التأسيسي على حالتين تبرران تدخل اإلتحاد االفريدي وهما :اإلنتهاكات الصارخة للدانون
الدولي اإل نساني ومسألة حفظ السلم واألمن ،والتي أعاد مجل

األمن التأكيد عليهما من خالل

البرتوكول المنشئ له.
الحال األولى :النتهاكات الصارخ ليقانون الدولي النساني:
لدد نصت المادع ( 4ه من الدانون التأسيسي على الحاالت التي تعد من اإلنتهاكات الصارخة أو
لظروا الخطرع التي تبرر تدخل اإلتحاد والمتمثلة فيما يلي (مطر: 826 :8112 ،
 جرائم الحرب التي عرفها ميثاق محكمة نكرنبيرغ ( 1بأنها الجرائم التي ترتكب ضد األشخاصوالممتلكات وذلك انتهاكاً للدوانين وألعراا الحرب ،وجرائم اإلبادع والجرائم ضد االنسانية.

 1تعد محاكمات نورنبيرغ من أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر ،وتناولت المحاكمات في فترتها األولى،
مجرمي حرب القيادة النازية .
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 جرائم اإلبادع التي عرفتها المحكمة الجنائية الدولية اإلبادع على أنها" أت فعل يرتكب بدصدإهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية ،إهالكا كليا أو جزئيا".
ولدد اعتبرت منظمة  Amnesty Internationalفي تدريرها الصادر في  8114ما يحد
في دارفور إبادع جماعية ،ووجهت االتهامات للحكومة السودانية بسبب عدم احترام حدوق
اإلنسان في إقليم دارفور ،إذ حمل تدرير عدع اتهامات خطيرع منها خرق قانون االنسان بصفة
آلية وسجل التدرير وجود االعتداءات الجنسية والرق للنساء (بوسراج. 091 :8102 ،
كما بينت منظمة  Human rights watchاالمريكية أعمال الحكومة بأنها ال إنسانية وبأنها
تصفية عرقية ضد السكان ،ولكن اإلتحاد االفريدي رفض ما يعتبر في دارفور باإلبادع العرقية
(خليل. 280 :8109،
ولدد صرح اإلتحاد في م تمره المنعدد في الفترع من  6إلى  2تموز  " 8114حتى وان كان
الوضع االنساني في دارفور خطي اًر فرنه ال يمكن وصفه بأنه إبادع إجماعية" ومن ثم جاء تدخله
في هذه األزمة استجابة لطلب الحكومة السودانية في إطار حفظ السلم واألمن (خشيم:8101،
. 09
 الجرائم ضد اإلنسانية والتي عرفت بأنها االفعال التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفرادآخرين من دولتهم أو من غير دولتهم ،بشكل مخطط له وضمن خطة االضطهاد والتميز في
المعاملة بدصد االضرار المتعمد باالخرين(عبد الغفار. 811 :8114،
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الحال الثاني  :حفظ السيم واألين في دول عضو:
محتكر من جانب األمم المتحدع تحديدا مجل
ًا
قطاعا
لدد كانت مسألة حفظ السلم ،في بداية ظهورها،
ً
األمن ،غير أن المنظمات اإلقليمية على غرار اإلتحاد االفريدي كرستها فيما بعد من خالل نصوصها.
إذ اعطم ممي اإلتحم مماد لنفسم ممة الحم ممق فم ممي مثم ممل هم ممذه اإلج م مراءات ،وهم ممو مم مما جم مماء فم ممي الم م مواد (9ح،ت مم ممن
الد م م ممانون التأسيس م م ممي لإلتح م م مماد ،و الم م م ممادع ( 6د م م م ممن البروتوك م م ممول المنش م م ممئ لمجلم م م م

الس م م مملم واألم م م ممن،

والت م ممي منح م ممت لإلتح م مماد م م ممن خ م ممالل مجلس م ممه للس م مملم واألم م ممن ص م ممالحية تنظ م مميم عملي م ممات حف م ممظ الس م ممالم
بمختلا أنواعها (بوجالل. 01 :8112 ،
كما أن تنفيذ تدخل اإلتحاد اإلفريدي في أت دولة عضو ال يكون إال بدرار صادر عن الم تمر ،واذا
كانت مواثيق اإلتحاد جعلت سلطة اتخاذ قرار التدخل مبك ار حك ًار على الم تمر عند انعداده
(بوسراج. 099 :8102،
وحتى يكون تدخل اإلتحاد في دولة ما مشروعا ،ال بد أن يتم وفداً لضوابط ومعايير موضوعية تكفل
تحديق مصالو الدولة طالبة التدخل ،على النحو االتي:
أوال :أن يكون التدخل بناء على طلب الحكومة الشرعية :فالتدخل إذا كان من داخل الدولة ولكن لي
من قبل الحكومة فال يجوز ،كأن تطلب المساعدات الخارجية من قبل جماعات الثوار وحركات التمرد
الموجودع في الدولة.
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وهذا النوع من طلب التدخل الصادر من الجماعات الثائرع أو الحكومات غير الشرعية ال يمكن قبوله
من قبل االتحاد ألنه ي دت إلى زعزعة كيان الدولة ،ويشجع كل من العصابات والجماعات المتمردع
على الثورع واالنفصال مما ي دت إلى الفوضى وعدم الثدة في العالقات الدولية ،فالتدخل المدبول يكون
بناء على طلب الحكومات الشرعية الموجودع في الدولة.
ثانيـــــا :أن يكم ممون هنالم ممك ن م مزاع :س م مواء أكم ممان دولي م ماً (وهم ممو الن م مزاع الم ممذت يكم ممون بم ممين دولتم ممين أم غيم ممر
دولم ممي( هم ممو الن م مزاع الم ممذت يثم ممور داخم ممل حم ممدود إقلم مميم الدولم ممة  ،أمم مما إذا كم ممان مجم ممرد اضم ممطرابات داخليم ممة
أو حال م م ممة ع م م ممدم االس م م ممتدرار ،فيغ م م ممدو االم م م ممر أكث م م ممر ص م م ممعوبة ودق م م ممة بالنس م م ممية لش م م ممرعية الت م م ممدخل (عب م م ممد
الغفار. 890 :8114،
وهنالك حاالت يتم تدخل اإلتحاد االفريدي فيها مستوحاع من النصوص وتتمثل هذه الحاالت في
المساعدات االنسانية والتدخل الوقائي:
 اليساعدات النساني :تعتبم ممر المسم مماعدات األنسم ممانية الت ازم م ماً دولي م ماً يم ممتم بموجبم ممه تدم ممديم دعم ممم مم ممادت مم ممن طم ممرا دولم ممي لطم ممرا
آخ م ممر يوج م ممد ف م ممي وض م ممعية اقتص م ممادية واجتماعي م ممة معين م ممة ،دون أن يك م ممون هنال م ممك نم م مزاع مس م مملو ،كم م مما
تع م ممرا بأنه م مما ك م ممل عم م ممل مس م ممتعجل لض م مممان بد م مماء أولئ م ممك المت م ممأثرين مباشم م مرع بنم م مزاع مس م مملو دول م ممي أو
داخلم م م ممي أو كارثم م م ممة أيم م م مما كانم م م ممت طبيعتهم م م مما وتتضم م م مممن عم م م ممادع المسم م م مماعدات المددمم م م ممة خم م م ممالل الك م م م موار
الطبيعي م ممة ف م ممي المم م مواد الغذائي م ممة والمالبم م م

واألدوي م ممة .ويس م ممتثنى م م ممن المس م مماعدع توري م ممد االس م مملحة الت م ممي

يمكمم ممن اسم م ممتخدامها إللحمم مماق األذ  ،والمسم م مماعدع تعمم م ممل علمم ممى تم م مموفير الحمايم م ممة أثن م مماء حركم م ممات النم م ممزوح
والتهجير وكذلك توفير الحماية للمعتدلين والمحتجزين ( بو جالل. 2 :8112،
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ويأتي حق اإلتحاد في التدخل في هذه الحالة ،يمكن استخالصة من نص المادع(02ه من الدانون
األساسي والمادع(05و من البروتوكول المنشئ لمجل

السلم واألمن اإلفريدي .وتدديم المساعدع

االنسانية يتم بموافدة الدولة التي ستددم فوق إقليمها ،وفي حالة رفض الدوله استدبال المساعدع االنسانية
الدولية يمكن لإلتحاد فرض تدديم المساعدع للسكان بهدا حماية حدوق اإلنسان باعتبار أن الدافع
الوحيد هو تخفيا المعاناع البشرية ( عبد الغفار. 892 :8114،
 التدخل الولقائي:التدخل الوقائي يتميز بفعالية في حماية حدوق اإلنسان ،وحتى ال ترتكب جرائم ضد السكان ،إذ يتم
تجنب نشوب الصراعات ،فالتدخل الوقائي يستعمل لدرء ذلك النزاع ،وهي مهمة اإلتحاد اإلفريدي من
خالل مجلسه للسلم واألمن ،حي
بالتعاون مع رئي
أ

تنص المادع (9أ من البروتوكول ":يدوم مجل

السلم واألمن

المفوضية بما يلي:

ترقب الخالفات والنزاعات فضالً عن السياسات التي قد ت دت إلى اإلبادع الجماعية والجرائم ضد
االنسانية (عبد الغفار. 891 :8114،

وانطالقم مما مم ممن تلم ممك المهم ممامذ فدم ممد تم ممدخل اإلتحم مماد اإلفريدم ممي عبم ممر مجل م م

السم مملم واألمم ممن اإلفريدم ممي فم ممي

تسم م م مموية الص م م م مراع فم م م ممي توجم م م ممو عم م م ممام  ،8115وذلم م م ممك بالتعم م م مماون والتنسم م م مميق الكامم م م ممل مم م م ممع الجماعم م م ممة
اإلقتص م ممادية ل م ممدول غ م ممرب إفريدي م مما اإليكم م موا  .و ت م ممدخل اإلتح م مماد اإلفريد م ممي ف م ممي موريتاني م مما ع م ممام 8115
بعم ممد حم ممدو اإلندم ممالب العسم ممكرت ،وتواصم ممل مم ممع األط م مراا الموريتانيم ممة عبم ممر مفوضم ممية السم مملم واألمم ممن
اإلفريدم ممي ،والتم ممي نجحم ممت فم ممي وضم ممع خارطم ممة طريم ممق إلحم ممدا
الدو السياسية الموريتانية كافة (خليل. 081 :8109،

التحم ممول الم ممديمدراطي بم ممالبالد ،بموافدم ممة
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أيض م مما ت م ممدخل اإلتح م مماد اإلفريد م ممي عس م ممكرياً ف م ممي ج م ممزر الدم م ممر ف م ممي الع م ممام  ،8112ع م ممن طري م ممق إرس م ممال
ق م موات عسم ممكرية لوضم ممع حم ممل للص م مراع حم ممول السم مملطة ومحم مماوالت انفصم ممال جزي م مرع أنج م موان ،وقم ممد نجم ممو
اإلتحمم مماد اإلفريدمم ممي فم م ممي مسمم ممعاه مم م ممن خمم ممالل التمم ممدخل العسم م ممكرت المس م ممنود بتسم م مموية سياس م ممية بمسم م مماعدع
فرنسية (عبد الحميد. 012-011:8118،
أما في الصومالذ فدد تعددت مبادرات اإلتحاد اإلفريدي وأخذت أشكاالً مختلفة ،تراوحت ما بين الدعم
ا
السياسي للحكومة الصومالية ،وارسال قوات عسكرية لحفظ السالم في العام  ،8119فضال عن التعاون
مع قوات المهام المشتركة للدرن اإلفريدي (األفريكوم

التابعة للواليات المتحدع األمريكية

(الصلا. 021 :8112،
ل دد ور اإلتحاد األفريدي تركة ثديلة في المجال األمنيذ إذ أن منظمة الوحدع األفريدية لم تدم بدورها
المنوط بها في معالجة الحروب األهلية التي كانت تنتشر في دول الدارع  ،وكان اإلتحاد مدرکا حجم
الكارثة من جهة ،والموانع الموجودع في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية ،فسعى إلى تجاوز العائق
الدانوني ،إذ كانت السياسة الرسمية لمنظمة الوحدع األفريدية مبنية على سيادع الدول األعضاء وعدم
التدخل في الش ون الداخلية فرن اإلتحاد األفريدي يتمتع بصالحيات أوسع في إدارع األزمات وله حق
التدخل  -وان عسكريا -في حاالت قصو كجرائم الحرب والتطهير العرقي .ولعل أهم أزمة واجهت
اإلتحاد األفريدي منذ لحظة ميالده هي األزمة المستمرع في دارفور .فهذه األزمة تعد واحدع من أهم
األزمات التي تواجه الدولة السودانية ،والتي ال تتوقا تأثيراتها على إحدا

حالة من حاالت عدم

إما بسبب استمرار
اإلستدرار الداخلي ،وانما تتعد ذلك إلى تهديد کيان الدولة ونظامها السياسي ذاته ،ا
النزاعات والصراعات في أقاليم السودان المختلفة ،واما من خالل توسيع دائرع األطراا المتصارعة
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والمشاركة فيها ،والداعمة لها ،أو بالترويج للنزاعات والميول االنفصالية بهدا تفتيت السالمة اإلقليمية
للدولة .وال يتوقا األمر في هذا الشأن على األطراا المحليين أو الوطنيين ،و إنما يتجاوز ذلك إلى
تورط أطراا إقليمية ودولية ،بشكل مباشر أو غير مباشر( بوسراج. 061 :8102،
وتر الدراسة أن اإلتحاد اإلفريدي يعتبر من أحد

المنظمات الدولية الدارية ،إذ أن له دور فاعل في

الدارع األفريدية من خالل التدخل لفك النزاعات وتحديق السلم واألمن والتسوية السلمية للنزاعات
والصراعات ،والتدخل الوقائي للصراعات التي يمكن أن تتطور إلى أزمات ،واحترام السيادع والسالمة
اإلقليمية للدول األعضاء إذ ال يتدخل اإلتحاد إال بموافدة الدولة العضو أو طلب الدولة المساندع من
قبل اإلتحاد .
وجاء هذا الفصل كتمهيد لموقا اإلتحاد االفريدي إذ أن الدانون التأسيسي لإلتحاد األفريدي أعطى
لإلتحاد الحق في حفظ السلم واألمن في الدوله العضو ،وتعتبر السودان أحد أعضاء اإلتحاد االفريدي،
وأزمة دارفور هي إحد األزمات التي تعاني منها السودان.
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الفصل الثالث
يولقف ال تحاد الفريقي ين النزاع في إلقييم دارفور
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الفصل الثالث
يولقف ال تحاد الفريقي ين النزاع في إلقييم دارفور
تمثل أزمة إقليم دارفور غرب السودان واحدع من أبرز الدضايا الدولية تعديدا وأبرزها داللة ،ذلك أن
بعيدا في أعماق مجتمع ينطوت على تنوع عرقي ألدى به في أتون الحرب
جذور هذه األزمة تضرب ً
األهلية لسنوات طوال ربما تكون هي ذاتها سنوات عمر الكيان السوداني ،وخاصة عندما تتدخل
العوامل الط بيعية التي ت ثر في تصعيد النزاعات حول الموارد االقتصادية والمياه بين األطراا
المتنازعة ،ومن واقع تتبع تطورات أزمة دارفور منذ بدايتها قد يصدق الدول بأنها حتمية و انفجارها كان
ينتظر اللحظة التاريخية المناسبة.
وتعد أزمة دارفور من أكثمر مشمكالت الدمارع اإلفريديمة تعديمدا والتمي أدت إلمى حمدو الكثيمر ممن الخسمائر
البشرية والمادية ،بل وأربكت اإلستدرار السياسي واإلقتصادت واإلجتماعي لد الدول المجاورع.

ويتناول الفصل الثال موقا اإلتحاد اإلفريدي من النزاع في إقليم دارفور من خالل المبحثين اآلتيين:
المبح

األول :أسباب النزاع في إقليم دارفور.

المبح

الثاني :اإلتحاد اإلفريدي والتدخل في نزاع إقليم دارفور.
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اليبحث األول
أسباب النزاع في إلقييم دارفور
يعود أسا

األزمة في إقليم دارفور إلى أسباب داخلية ،تتمثل في الصراع الدبلي والخالفات األهلية،

واالقتصادية والثدافية ،في حين تتمثل االسباب الخارجية في التدخل الخارجي للدول األوروبية،
والواليات المتحدع التي تربطها جذور تتواصل مع أطراا النزاع الناشطة باإلقليم.
أوال :األسباب الداخيي ألزي دارفور:
كان للظروا اإلقتصادية واإلجتماعية ،والعوامل الجغرافية السائدع للمنطدة تأثير مباشر أو غير مباشر
في السياسية الداخلية أو الخارجية للدولة ،وعلى هذا يمكن إرجاع األسباب الداخلية الزمة إقليم دارفور
إلى ما يأتي:
أ .الصراع القبيي في إلقييم دارفور:
توتر في السودان ومن أكثر الواليات التي شهدت زعزعة أمنية
يعتبر إقليم دارفور من أكثر المناطق ًا
واسعة النطاق ،فرقليم دارفور له تركيبة متنوعة عرقية واجتماعية وقبلية ،وهو عبارع عن نموذج مصغر
لدولة السودانذ تبلغ مساحته اإلجمالية ( 541ألا/كم ، 8ويبعد عن العاصمة بحوالي ( 0611كم،
ويحد اإلقليم ثال

دول ،ليبيا وتشاد وافريديا الوسطي ،إذ ال توجد عوائق تديد حركة الدبائل ،وهذا ما

يفسر وجود قبائل مشتركة ومتنوعة مع الدول المجاورع ،مما أد إلى سلسلة من الصراعات الدبلية نتج
عنها نشوب معارك كبيرع دامية بين الدبائل المختلفة في اإلقليم.
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وكان من أهم هذه المعارك التي كانت بين الدبائل معركة قبيلتي الرزيدات والمعاليا في عام 0162
ومعركة بين السالمات والتعايشة في عام  0121ومعركة بين الزغاوع والدمر في عام  ،0111أخر
بين الزغاوع والبرقد في عام  ،0110وكل هذه الصراعات كان خلفها العصبية الدبلية التي كانت سبباً
في تحالا الدبائل العربية ضد قبائل الزرقة اإلفريدية ،وكذلك غياب السلطة الفاعلة للحكومة السودانية
في إقليم دارفور( النحا . 92 :8115،
لدد مرت هذه النزاعات المسلحة بين المجموعات في دارفور بمرحلتين رئيسيتين في تطورها ،نزاعات
بسيطة محدودع كالتحرشات الدبلية واإلشتباكات المتكررع والتي تميزت بها الخالفات منذ الخمسينات
در ما كانت تتجاوز مجموعتين وتدا أمثلة على ذلك النزاعات
وحتى السبعينات من الدرن الماضي ونا ًا
التي جرت بين المعاليا والرزيدات ،وبين التعايشة والسالمات .0120-0192
ونزاعات متأججة واسعة النطاق وطويلة المد  ،تفجرت في العام  0125ومن أمثلتها صراع الزغاوع
والماهيريه رعاع األبل الذين يسكنون األجزاء الشمالية العليا من حزام الصحراء ضد المزارعين
المستدرين ،إذ أنه بعد تلك الصراعات المشتعلة وتوسع نطاقاها بشكل كبير بدات األوضاع في إقليم
دارفور تستدطب المزيد من اإلهتمام بعد الهجمات العسكرية التي قامت بها المجموعات المسلحة في
هذا اإلقليم وبعد أن قامت بضرب مطار مدينة الفاشر ،والسيطرع على المدينة لبضع ساعات ثم الهجوم
بعد ذلك على مدينة كتم على الحدود السودانية التشادية (محمد. 92 :8111،
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وكان للتعصب الدبلي أثره في النزاع في إقليم دارفور ،حي
لإلقليم مما أد

أصبو اإلنتماء للدبيلة على حساب اإلنتماء

إلى بروز جماعات سياسية بين مثدفي إقليم دارفور سعت لإلستحواذ على السلطة

استنادا على الوزن الدبلي ،مما أد
ً

إلى بروز مسميات تحمل ظالالً سياسية مثل دولة دار الزغاوع

الكبر  ،تو ار بورا ،التجمع العربي ،الجنجويد ،الباشمرقة ،دولة الفور للفور ،الزرقة والعرب والمليشيات
(فضل واألن . 54 :8114 ،
ب :الحروب األهيي في األلقاليم اليجاورة للقييم دارفور:
تعد الحروب األهلية من األسباب التي أدت إلى النزاع الدائم برقليم دارفور وجعلته يختلا عن العديد
من النزاعات التي حدثت فيه سابدًا ،والتي أهمها النزاع الليبي التشادت حول اإلقليم التشادت الشهير "
أوزو " والصراع التشادت الذت انطلق من دارفور بالحدو الممتدع بين ليبيا وتشاد وافريديا الوسطى،
حي

أن هذه النزاعات جعلت اإلقليم يتأثر بالنزاع ،ونتج عن ذلك توفر السالح بحوزع سكان اإلقليم من

كل جانب وأصبو أهل دارفور يتميزون على كل المجتمعات السودانية بحتمية حمل السالح للدفاع عن
قبائلهم ،وفضال عن ذلك فرن اإلقليم تعيد فيه قبائل متالصدة بين الدول المجاورع ،كان لها دور في
انتشار السالح والنهب واالنتدام بسبب الوالء الدبلي الذت أدخل المنطدة في مأزق كبير من الحروب
(البحيرت. 11 :8101 ،
ويعد إنتشار السالح النارت بكميات كبيرع خالل العدود األربعة الماضية نتيجة لظروا داخلية وخارجية
إذ كان السالح في السابق مل ًكا لر ساء اإلدارع األهلية واألثرياء وفدا للدانون ولكن إنتشاره بانواعه
المختلفة أد

إلى ذهنية حل أصغر المشكالت بالدوع والعنا .تعز أسباب إمتالك الدبائل للسالح
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لإلحسا

بعدم األمان بسبب عجز الحكومة عن توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم من عصابات النهب

المسلو ،ألن السالح الذت بحوزع هذه العصابات اكثر تطو ار مما في أيدت الشرطة والدوات النظامية،
إضافة إلى وجود عدم الثدة والشك في بعض رموز وأجهزع الحكومات اإلقليمية سابدا والوالئية حاليا
التي تنحاز إلى جانب بعض الدبائل مما يجعلها تغض النظر عن ممارستهم (فضل واألن :8114،
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ج :سياسات الحكوي السوداني :
منذ استدالل السودان عام  0156بدأت أخطاء الحكومات المتعاقبة في السودان تتراكم ،وكانت هذه
األخطاء دافعاً لتصعيد النزاع في اإلقليم ،والتي تمثلت ب م :إضعاا اإلدارع المحلية إلقليم دارفور إذ
اعتمدت السودان في تنظيمها الدستورت واإلدارت على أسلوب السياسة المركزية مما نتج عنه إضعاا
اإلدارع المحلية ،وعدم تجسيد مبدأ الالمركزية اإلدارية ،حي

قامت بتعيين إدارع محلية لتسيير اإلقليم

من خارج المديمين فيه ،كان هدفها بسط سلطة الدولة واقامتها في اإلقليم رغم صدور قانون الحكم
الشعبي المحلي عام  ،0120الذت ركز على حكم الالمركزية اإلدارية في إدارع اإلقليم إال إن ذلك لم
ينفذ حتى بعد صدور دستور جديد عام  (0112بشيرت. 50 :8111،
لدد كان لغياب التنمية في إقليم دارفور دور في حدو

النزاع .وبالرغم من كثافة سكانه وكبر رقعته

الجغرافية ووفرع وتنوع موارده الطبيعية الواعدع فال يزال إقليم دارفور من أكثر مناطق السودان تخلفًا
وفدر.
ًا
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حي

أنه لم ينل حظه من التنمية إبان العهود الماضية خاصة ما قبل أيار عام  0161وذلك لسببين

رئيسيين ،أن أغلب الذين كانوا يمثلون دارفور في البرلمانات األولى ممن عرفوا في الساحة السياسية
بالنواب المصدرين الذين لم يتكبد أغلبهم مشدة زيارع دوائرهم الجغرافية التي فازوا بها إال مرع واحدع ،مما
أد إلى عدم إلمامهم بالمشكالت الحديدية الواقعة في إقليم دارفور ،ثانياً أن األحزاب الكبر التي كانت
تشكل الحكومات في إقليم دارفور كانت تضمن الفوز في دوائرها ،لذلك كانت تسعى الستدطاب أكبر
عدد من النواب يمكنها من تشکيل الحكومة الدادمة لذلك كان تميل إلى توجيه خدمات التنمية المناطق
أخر بعيدع عن هذه الدوائر المضمونة للحزب طمعاً في كسب أصوات الناخبين في أماكن أخر ،
وهذا ما حرم معظم مناطق اقليم دارفور من حظها من التنمية (نور. 22 :8109 ،
كان إقليم دارفور يفتدر إلى البنى التحتيه كاالمداد الكهربائي والخدمات التعليمية والصحيةذ حي
نصيبا
تعرض اإلقليم للتهميد لبعده عن المركز وقلة خضوعه للحكومة ،فدارفور أقل مديريات السودان
ً
في التعليم حسسب اإلحصائيات لتوزيع المدار

اإلبتدائية في شمال السودان لعام  0214إذ أنه

التوجد مدرسه حكوميه واحده على مستو التعليم االبتدائي في دارفور كما لم يوجد غير طالب واحد
في العام نفسه في كلية غردون من أبناء دارفور مدابل  041طالب من مديرية الخرطوم و 45طالب
من بربر ،وكان عدد التالميذ في المدار

األهلية في مديرية شمال السودان بلغ  4249تلميذ ،في

حين لم يكن في إقليم دافور مدرسة أهلية واحدع والطالب علم واحد (عبد الكريم. 49 :8104،
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يفتدر اقليم دارفور للمشاريع التنموية الزراعية أو الصناعية رغم كثرع موارد اإلقليم الطبيعية واتساع
مساحته وتعدد مناخاته ،إذ لم تدم باإلقليم منذ عهد االستعمار سو مشروعات بسيطة كمشروع تنمية
جبل مرع ،ومشروع ساق النعام ،ومشروع الغزالة ،وهذه المشروعات توقفت كلها تماما وأصبحت دارفور
خالية من أت مشروع تنموت ،وهكذا فرن غياب البنيات األساسية قد أثر سلبا على الحياع االقتصادية
واالجتماعية باالقليم ( البحيرت. 26 :8101،
أن التوزيع غير العادل للثروع من قبل الحكومة السودانية ،ورفض المشاركة الفعلية األطراا المعارضة
في السلطة ،وتطبيق سياسات التهميد واعطاء األهمية لممن دون التنمية ،جعل من سكان اإلقليم
يشعرون بأن هناك تهميشاً حديداً وغيابا للتنمية ،وي كد ذلك تصفية المشروعات التي كانت قائمة في
بعض المناطق ،مثل مشروع " ساق النعام" وطريق اإلنداذ الغربي " رغم صدور قانون في عام 0115
في شكل مرسوم م قت من المجل

الوطني االنتدالي على أن يتم تنفيذه بحلول عام .0119

هكذا تعاملت الحكومات في النظام السوداني مع إقليم دارفور بالتهميد واإلهمال ،مما أد إلى تفاقم
الوضع العام في اإلقليم ،وفوتت الفرصة على الحكومة لحل األزمة التي كانت في بداية األمر أزمة
تنمية ،بدل من أن تكون أزمة سياسية أو اجتماعية (الهاشمي. 02 :8102،
باالضافة إلى ذلك إن مجتمع دارفور مجتمع قبلي ،كان من الخطأ حل اإلدارع األهلية في اإلقليم في
عهد الرئي

جعفر النميرت ،حي

لم تستطع اإلدارع المحلية أن تدوم بمهام اإلدارع األهلية السابدة ألنها

تفتدد إلى طريدة التعامل مع مشكالت المنطدة ،ولذلك أصبحت هذه اإلدارع ضعيفة مما أضعا هيبة
الدولة.
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وير بعض مثدفي دارفور إن في عودع اإلدارع األهلية إلى اإلقليم ستساهم مساهمة كبيره في حل
مشكالته ،ولكنهم يشترطون أن تكون هذه اإلدارع محايدع سياسيا ،وأن تعمل على خلق الروابط
االجتماعية بالمصاهرع والصداقة وتبادل الهدايا فعلى الرغم من حدو

بعض التجاوزات يبدى النظام

العرفي يحظى باالحترام والدبول بين الطرفين بما يحدق مصالو المجتمع فرقليم دارفور يحتوت على
أكثر من ثمانين قبيلة ( الغزو. 019 :8111 ،
د :أسباب أجتياعي :
تعرض األقليم إلى التهميد من قبل حكومات النظام
نظ ار لبعد اقليم دارفور عن العاصمة ،فدد
ا
السوداني ،حي

كان إقليم دارفور أقل مديريات السودان نصيبا من المدار االبتدائية ،إضافة إلى عدم

وجود ثانويات وجامعات إال في وقت متأخر ،األمر الذت جعل طالب دارفور ينتدلون الى الشمال من
اجل التعليم ،وكذلك ندص الخدمات الصحية ،وعدم توفر وسائل الموصالت ،وانتشار البطالة وهو ما
ساعد على انتشار الهجرع إلى دول الجوار ،ودخول إقليم دارفور في عزلة اجتماعية ،األمر الذت جعل
سكان المنطدة يعانون من قلة الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية ،ويحملون الحكومة السودانية
سبب هذا التخلا .كل هذا واكثر ي كد أن الصراع في السودان ناتج عن فوارق اجتماعية واقتصادية
ولي

كما يصوره اإلعالم الغربي على أنه صراع عربي إفريدي ( اسماعيل. 01 :8119،

إن عملي ممة تند ممل الرع مماع بمواش مميهم وبرفدم مة أبن ممائهم ورفض ممهم إدخ ممال أبن ممائهم للم ممدار ش ممكلت عائد مما أم ممام
سياسممات الحكومممة التعليميممة مممما سمماعد علممى زيممادع نسممبة األميممة وانعك م

ذلممك علممى مشمماركة أهممل اقلمميم

دارف ممور ف ممي إدارع الحك ممم عل ممى المس ممتو المرك ممزت والمحلم مي ،وص ممارت المنطد ممة مص ممد ار لمي ممدت العامل ممة
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الرخيصة لمشروع الجزيرع والمصانع في السودان ،إضافة إلى الديام ببعض األعمال الهامشمية البسميطة،
وشكلت الهجرع للبالد العربية خاصة ليبيا منفمذا هامما لهمذه الشمريحة ،أمما األغلبيمة فدمد وجمدت الممالذ إمما
في االنضمام للدوات المسلحة أو االحتماء بالروابط الدبلية والجهويمة بأفكارهما المختلفمة ممما سماعد الحدما
في انضمام ه الء اللحركات المتمردع ( علي. 29 :8112 ،
ه :أسباب القتصادي :
يعتبر العامل اإلقتصادت من أكثر األسباب مساهمة في ظهور الصراعات الدائرع ألنه ي دت إلى
الطمع والغبن .فالنزاعات المسلحة تطالب بالعدالة في توزيع السلطة والثروع مستغلة األوضاع المحلية
التي يعشيها ساكن اإلقليم والمتمثلة في الفدر والجهل وعدم العدالة في توزيع الموارد مما ي دت إلى
الشعور بالتهميد اإلقتصادت الذت يرتبط بمحدودية الموارد.
لذا تعتبر التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد سبب في صراعات اإلقليم .فرقيلم دارفور
يعاني من ضعا البنى التحتية اإلقتصادية ويفتدر كذلك إلى الطرق المعبدع التي تربطه بالمركز أو
بالواليات المجاورع أو تربط عاصمة اإلقليم برئاسة المحليات ،كما يفتدر إلى المشروعات التنموية
الستيعاب العمالة المحلية وضعا الخدمات التعليمية التربوية ،وتحول كثير من المنتجين إلى
مستهلكين متأثرين بالتغيرات اإلجتماعية وزيادع نسبة العاطلين عن العمل وأصحاب المهن الهامشية
(يعدوب. 819 :8112 ،
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لدد أد حرمان أبناء اإلقليم من التنمية البشمرية واإلقتصمادية إلمى سمهولة اسمتغالل همذه الفئمات وتعبئمتهم
من قبل الدادع السياسميين ،كمما شمكل النهمب المسملو مهنمة العديمد ممن األفمراد العماطلين عمن العممل وغيمر
المتعلمين (فضل واألن . 80 :8114،
ويممر الممبعض أن الن ازعممات فممي دارفممور يعممود بشممكل كبيممر علممى مواردهمما ،حيم

يشممكل ثبممات أو تنمماقص

الم موارد (ممماء  -أرض  -كممال مدابممل االزديمماد المضممطرد فممي مسممتخدمي هممذه الم موارد عممامال مهممما فممي
نشوب النزاعات .وهذا يفسر لماذا كان الرعاع الرحل طرفما فمي  %21ممن اإلحتمراب الدبلمي .يمثمل كمذلك
التممدهور البيئممي المسممبب للفدممر وممما يتممرب عليممه مممن نممزوح الجماعممات المتضممررع بحثمما عممن بممدائل أفضممل
مسببا لإلحتكاكات بين الدبائل النازحة والمستدرع (الهاشمي. 06 :8102،
لدد تسببت موجات الجفاا والتصحر التي ضربت منطدة الساحل األفريدي منذ أواخر الستينات من
الدرن الماضي والتدهور البيئي الناجم عنها في إنحسار المراعي والموارد المائية وفددان سكان قبائل
أخر  ،أسهم في تغيير التشكيلة الدبلية واختالل التوازن الدبلي ،وألن معظم الدبائل لي
إحدا

لها مصلحة في

أت تغير في األوضاع السائدع ،فرنها تدا ضد أت محاولة إلنتزاع أراضيها بحجة الحداثة

وتطالب بعدم المسا

بالنظم التدليدية واألعراا ،ونتيجة لهذا التناقض في المصالو ،برزت الصراعات

الدبلية التي سرعان ماتطورت إلى حرب دامية ،ويعتبر غياب مشروعات التنمية من أبرز الظواهر التي
ساهمت في هذا المجال (فضل واألن . 85 :8114،
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كما أن تشجيع صندوق الندد الدولي للحكومة السودانية على تصدير اإلنتاج الزراعي الغذائي ،األمر
الذت أد إلى انهيار العالقة بين المزارعين والرعاع ،حي

تراجع سعر الدطن الذت يعتمد عليه السودان

في دخله الدومي في األسواق العالمية ،إذ بدأت تنافسه صادرات اللحوم تدريجيا إلى أن تغلبت عليه،
وقد حد

ذلك ألول مرع عام  .0125كما أن اكتشاا المعادن وفي مددمتها النفط ،الذت قدر بحوالي
بتركيز عالي ،والحديد الذت قدر احتياطه بحوالي 01 %

 %45من احتياطي دولة السودان ،والنحا

(مليون طن  ،جعل من إقليم دارفور يحظى باالهتمام العالمي واألمريكي( اسماعيل09 :8119،
وتر الدراسة أن جميع الحكومات التي تعاقبت على اإلقليم كانت سببا في النزاع الحاصل في إقليم
دارفور فرهمال االهتمام باالقليم من حي

التعليم والبنى التحتية والمشاريع االستثمارية كلها امور دفعت

الى تصاعد االزمة في دارفور.
ثانيا :األسباب الخارجي الزي دارفور:
أ -الدولي
إن االهتم م ممام الع م ممالمي باألزم م ممة ف م ممي إقل م مميم دارف م ممور ل م ممي

هدف م ممه إنس م مماني بد م ممدر م م مماهو أطم م مماع الد م ممو

الكب م ممر وبس م ممط الهيمن م ممة م م ممن خ م ممالل مس م مماندتها ألطم م مراا الن م مزاع ف م ممي دارف م ممور ،وف م ممي مد م ممدمتها أمريك م مما،
وفرنسا ،والصين (البحرت. 864 :8112 ،

57
إن دور أمريكم مما فم ممي حم ممل أزمم ممة دارفم ممور ال يختلم مما عم ممن غي م مره مم ممن األدوار األخم ممر التم ممي تلعبهم مما فم ممي
من م م مماطق النف م م مموذ وخاص م م ممة ف م م ممي البل م م ممدان اإلفريدي م م ممة ،فه م م ممي ال تت م م ممدخل لح م م ممل أزم م م ممة إال م م م ممن منطل م م ممق
مصم ممالحها المباش م مرع وغيم ممر المباش م مرع .إذ سم ممارعت إلدانم ممة مم مما يحم ممد

فم ممي دارفم ممور واصم ممدر الكم ممونغر

 8114قمم م م ار ار يص م م مما في م م ممه األزم م م ممة باإلب م م ممادع الجماعي م م ممة .كم م م مما أدان وزي م م ممر الخارجي م م ممة آن م م ممذاك (ك م م ممولن
ب مماول فم ممي زيارتمممه لإلقلممميم حكومم ممة الخرطممموم لعمممدم وفائهم مما بتعه ممداتها الخاص ممة بنم ممزع سم ممالح ميليشممميات
الجنجويم م ممد ومحاكمم م ممة قادتهم م مما .ثم م ممم لجم م ممأت الستصم م ممدار ق م م مرار مم م ممن مجل م م م

األمم م ممن يفم م ممرض العدوبم م ممات

االقتصادية على السودان وتضخيم جانب التدخل اإلنساني (بو حبيله. 22 :8104 ،
ويعمود هممذا التممدخل إلمى ممما يزخممر بمه اإلقلمميم مممن ثمروات طبيعيممة ومتنوعممة أهمهما الثممروع المعدنيممة الهائلممة،
والمتمثلة في جبال الحديد التي تصل درجة ندائها إلى %21وحفر النحا

التي توجد بالدرب من حمدود

دولة إفريديا الوسطى واليورانيوم الذت صار الحافز األكبر للصراعات الدولية المعاصرع ،وكذلك التخوا
الغربي بشكل عام من امتداد التأثير اإلسالمي في جنوب الدارع حي
األمريكية تر أن لها حدا في بترول السودان ،على أسا

توجد مصمالحها فالواليمات المتحمدع

أن أول شركة اكتشمفت البتمرول فمي السمودان

هي شركة أمريكية " "ChevronTexacoوالذت قابلته الحكومة السودانية برعطاء حق التنديب لشركات
ماليزية وصينية مما سبب انزعاجا لواشنطن والتي ترغب في الحصول على مصالو اقتصادية لشمركاتها
الخاصة ،خاصة وأن السودان يعد من الدول البكر في مجال اإلنتاج النفطي( شافعي. 896 :8112 ،
وتعتب ممر الوالي ممات المتح ممدع األمريكي ممة أن النظ ممام الس مموداني خص ممما معادي مما له مما ولسياس مماتها االقتص ممادية
والدوليممة وخاصممة بعممد أحممدا

 00أيلممول عممام  ،8110وممماتاله مممن حممروب أمريكيممة علممى اإلرهمماب ،فدممد
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تغيممرت النظ مرع السياسممية واإلسممتراتيجية للسممودان ،وأصممبحت سمماحة للتنمماف

السياسممي واالسممتراتجي بممين

الدو الكبر في العالم ،لهذا ازداد الضغط األمريكمي تجماه النظمام السموداني ،وتحركمت اإلدارع األمريكيمة
أصدر الكونغر األمريكمي بيانماً يصما فيمه الوضمع فمي إقلميم دارفمور باإلبمادع الجماعيمة .وهمذا مما

حي

أكممده قائممد اإلمممدادات فممي حركممة العممدل والمسمماواع عيممد ك ارمممة قممائال  " :أن األم مريكيين علممى ص ملة وثيدممة
بالحركة ،ويوجد لهم ممثلين ميدانيين في دارفور " ( البحرت. 865 :8112 ،
ل م م م ممذا فد م م م ممد تمكن م م م ممت الوالي م م م ممات المتح م م م ممدع برفد م م م ممة حلفائه م م م مما األوربي م م م ممين م م م م ممن إقن م م م مماع أعض م م م مماء مجلم م م م م
األمم م م م ممن برصم م م م ممدار الد م م م م مرار رقم م م م ممم ( 0556فم م م م ممي  21آذار عم م م م ممام  ،8114والم م م م ممذت يلم م م م ممزم الحكومم م م م ممة
الس م م م م م ممودانية بتنفي م م م م م ممذ اتف م م م م م مماق " أبوج م م م م م مما " للس م م م م م ممالم ،ون م م م م م ممزع أس م م م م م مملحة ميليش م م م م م مميات .وب م م م م م ممالرغم م م م م م م ممن
مس م م مماعي الحكوم م م ممة ف م م ممي تحدي م م ممق تد م م ممدم لوق م م مما العن م م مما ال م م ممذت ش م م ممهد ب م م ممه مبع م م ممو األم م م ممم المتح م م ممدع
"يم ممان برونم ممك"

فم ممي تدري م مره حم ممول الوضم ممع فم ممي اإلقلم مميم ،فدم ممد اسم ممتمرت الواليم ممات المتحم ممدع فم ممي

ند م م م ممدها للوض م م م ممع ف م م م ممي دارف م م م ممور ،فانتد م م م ممدت مبع م م م ممو األم م م م ممم المتح م م م ممدع للع م م م ممدم االش م م م ممارع ف م م م ممي تدريم م م م مره
إلم م م م م ممى تم م م م م ممورط الحكومم م م م م ممة السم م م م م ممودانية وميليشم م م م م مميات الجنجويم م م م م ممد فم م م م م ممي الج م م م م م مرائم ضم م م م م ممد المم م م م م ممدنيين،
فتدم م م ممدمت برفدم م م ممة بريطانيم م م مما بطلم م م ممب إلم م م ممى مجل م م م م
فم م م م م م ممي ج م م م م م م مرائم دارفم م م م م م ممور ،فأصم م م م م م ممدر مجل م م م م م م م

األمم م م ممن يم م م ممدعو لتشم م م ممكيل لجنم م م ممة تدصم م م ممي الحدم م م ممائق
األمم م م م م م ممن الد م م م م م م مرار رقم م م م م م ممم ( 0501تلبيم م م م م م ممة للرغبم م م م م م ممة

األمريكيم م م ممة ،وبعم م م ممد صم م م ممدور تدريم م م ممر لجنم م م ممة تدصم م م ممي الحدم م م ممائق فم م م ممي ج م م م مرائم اقلم م م مميم دارفم م م ممور أوصم م م ممي
مجلم م م م م

االم م م م ممن برحال م م م ممة الوض م م م ممع ف م م م ممي دارف م م م ممور إل م م م ممى المحكم م م م ممة الجنائي م م م ممة الدولي م م م ممة وف م م م ممق الدم م م م مرار

رقم ( ( 0512شافعي. 891 :8112 ،
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وتعمم ممد فرنسم م مما مم م ممن المم ممدول الطامعم م ممة فم م ممي اقلم م مميم دارفمم ممور هم م ممي األدنم م ممى ،ال م ممذت ت م م مراه مهمم م مما لمصم م ممالحها
اإلقتصم م ممادية .وعليم م ممه تسم م ممعى الحكومم م ممة الفرنسم م ممية إلم م ممى ت م م مأمين التوصم م ممل إلم م ممى تسم م مموية سم م مملمية لمزمم م ممة
السم م ممودانية ممم م مما يسم م مممو لهم م مما اسم م ممتغالل حصم م ممتها فم م ممي الثم م ممروع النفطيم م ممة السم م ممودانية وتحديم م ممق دعمهم م مما و
نفوذهم مما فم ممي إفريديم مما ،وك م مذلك مصم ممادر الطاقم ممة والم م موارد الطبيعيم ممة ومجابهم ممة الهيمنم ممة األمريكيم ممة .ولهم ممذا
ماير للوالي م م ممات المتح م م ممدع وعارضم م م مت ف م م ممرض العدوب م م ممات االقتص م م ممادية عل م م ممى
أخ م م ممذت فرنس م م مما موقفًم م م ما مغ م م م ًا
الس م ممودان .ف م ممي ح م ممين أن دور الص م ممين إنطل م ممق م م ممن مص م ممالحها البترولي م ممة ف م ممي الس م ممودان إذ أنه م مما كان م ممت
مع فكرع حل مشکالت دارفور والسودان عن طريق االتحاد اإلفريدي.
أم م مما الم م مدور البريط م مماني ف م ممي الس م ممودان ك م ممان حامي م مما ل م ممه وتعتبم م مره منطد م ممة نف م مموذ و بالت م ممالي تعم م ممل عل م ممى
ا
تجن م ممب ت م ممدهور األوض م مماع ف م ممي اإلقل م مميم وق م ممدمت ل م ممه المس م مماعدات اإلنس م ممانية والمالي م ممة بلغ م ممت قيمته م مما5 ،
مليم م ممون جنيم م ممه إسم م ممترليني .غيم م ممر ان الموقم م مما البريطم م مماني تحم م ممول عنم م ممدما هم م ممددت الحكومم م ممة السم م ممودانية
بمن م ممع إيص م ممال المس م مماعدات ل م ممدارفور ،وطالب م ممت الحكوم م ممة بوق م مما العملي م ممات المس م مملحة اتج م مماه الم م ممدنيين
ونم ممزع أسم مملحة الميليشم مميات فم ممي اإلقلم مميم وتسم ممهيل إيصم ممال المعونم ممات اإلنسم ممانية وتسم ممليم المس م م ولين إلم ممى
المحكممممة الجنائيمممة الدوليمممة وعمممودع الالجئمممين إلم ممى أمم مماكنهم ،والتهدي ممد بفم ممرض عدوبم ممات فم ممي حالمممة عم ممدم
تنفيذ وتحديق ق اررات مجل

األمن الدولي (بو حبيله. 22 :8104 ،
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ب .االلقيييي
أسممهمت العديممد مممن الممدول علممى المسممتو اإلقليمممي فممي تصممعيد األزمممة فممي دارفممور ،فالسممودان بلممد كبيممر،
ومتاخم لعدد من الدول ،وحدوده مفتوحة ،ويضم مجموعمة ممن الدبائمل اإلفريديمة التمي لهما أصمول وجمذور
في دول الجوار مما أتاح لهذه الدبائل فرصة التداخل ،التصاهر فيما بينها وايجاد جسمور سمهلت الحركمة
مممع دول الج موار ،ومممن ثممم كممان لهمما ارتبمماط ثدممافي واقتصممادت نممتج عنممه تممأثير دول الج موار فممي اإلقلمميم و
المتمثلة في وتشاد واريتريا.
ولدد كان لدولمة تشماد دور كبيمر فمي أزممة دارفمور ،وبشمكل مباشمر فمي المحادثمات التمي جمرت بمين حركمة
السودانية( 1والمتمردين ،وهمذا بحكمم العالقمات االجتماعيمة بمين المدولتين المتمثلمة فمي وجمود حموالي ثالثمة
عشر قبيلة عربية وافريدية مشتركة بين غرب السودان وشرق تشاد ،كما إن للحكومتين اتفاقيات مشتركة
لضممبط مشممكالت الحممدود ،وتنظمميم عمليممات التندممل ،ومنممع تهريممب السممالح منهمما ،وهممذا ممما جعممل الحكومممة
التشادية تدوم بدور أساسي في محادثات السالم بين الحكومة والمتمردين بتفويض من االتحاد اإلفريدي،
حي

استضمافت العاصممة التشمادية انجامينما المفاوضمات التمي أدت إلمى عدمد اتفماق بوقما إطمالق النمار

في إقليم دارفور في نيسان عام  (8114شافعي. 899 :8112 ،

 1الحرك السوداني  :هي إحد الحركات السياسية والعسكرية الرئيسية في دارفور قامت لما تراه رفعا للظلم الواقع على منطدة
دارفور والمناطق المهمشة األخر على امتداد السودان.
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وقبل هذا طلبمت الحكوممة السمودانية ممن حكوممة تشماد عمدم تدمديم أت دعمم لوجسمتي إلمى المتممردين فمي
دارفممور ومممنعهم مممن التسممرب إلممى األ ارضممي السممودانية ،إال أن الديممادات فممي حكومممة تشمماد خالفممت هممذا
اإلتفمماق ،وظلممت تممدعم المتمممردين بالسممالح والم م ن ،وهممذا ممما أكدتممه بعممض التدممارير الدوليممة منهمما تدريممر
المجموع م ممة الدولي م ممة لالزم م ممات الت م ممي اتهم م ممت تش م مماد بأنه م مما تلعم م مب دو ار خفي م ممة ال م ممدعم المتم م ممردين ب م ممدارفور
(بشيرت. 66 :8111،
كما كان الريتريا دور في الصراع في إقليم دارفور فطوال الفترع من مطلع التسعينات من الدرن الماضي
مرو ار ببداية األزمة عمام  8112وحتمى اليموم بديمت وتيمرع العمداء اإلريتمرت لوحمدع السمودان مسمتمرع ،و أن
يطوت السودان ملفا حتى يبادر النظام اإلريترت إلى فتو ملا جديد ،و علمى المرغم ممن المحماوالت التمي
قامممت بهمما الخرطمموم إلصممالح العالقممات مممع نظممام أسمممرع ،اإل أن جميممع تلممك المحمماوالت بمماءت بالفشممل،
ويعود ذلك إلى التنسيق اإلسرائيلي اإلريترت الذت يسعی إلى االستمرار في هذه األزمة (هركل:8101 ،
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وبممالرغم أن اريتريمما ال تمتلممك حممدودا مممع دارفممور ،إال أنهمما انتهجممت سياسممة اتصممفت بالعدوانيممة لحكومممة
السممودان وأي ممدت كممل الد ممو المعارض ممة لهمما واس ممتدبالها فممي أ ارض مميها ،ودعم ممت حركتممي الع ممدل والمس مماواع
وتحرير السودان خاصة بعد أن أصبحت الحركتان عضوين في التجمع السوداني المعمارض المذت يتخمذ
مممن أسممم ار مدم ار لممه ،وتحمماول اريتريمما مممن خممالل تصممعيدها ألزمممة دارفممور تحديممق عممدع أهممداا مممن ضمممنها
تخفيمما حممدع الضممغط اإلقليمممي الممذت يشممكله محممور صممنعاء المكممون مممن المميمن واثيوبيمما والسممودان عليهمما
وذلك خالل اختراقها للسودان واحدا

الدلق فيه( البحرت855 :8112 ،
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كم ما أن هممدفها أيضمما تخفيمما الضممغوط التممي تفرضممها الد موات الحكوميممة السممودانية علممى منطدممة الشممرق
خاصة ،وأن انشغال الحكومة السودانية بأزممة دارفمور تسماعد اريتريما علمى االنفمراد بالشمرق كلمه ،وتتطلمع
اريتريا لجعل المنطدة الشرقية ساحة لتصفية الحسابات مع المعارضة اإلريترية المدعومة ممن الخرطموم،
أخر
كما أن لها أطماع في األراضي الزراعية ومنطدة البجا في شرق السودان .ثم أن اريتريا تلعب دو ار اً
لحساب بعض الدو الخارجية كالواليات المتحدع واسرائيل (بشيرت. 91 :8111،
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اليبحث الثاني
التحاد الفريقي والتدخل في نزاعات إلقييم دارفور
لدد عمل االتحاد اإلفريدي منذ البداية على حصر أزمة دارفور ضمن نطاقها اإلقليمي وعدم تدويلها،
فمن الجانب السياسي والدبلوماسي أعطى األولوية للحل السلمي والسعي إلى إيجاد حل نهائي لالزمة
من دون التفريط بوحدع السودان حي

كان له دور كبير في رعاية المفاوضات إلى جانب بعض الدول

المجاورع للسودان.
إذ قام االتحاد بمجهودات كبيرع للسيطرع على األزمة وكبحها باعتباره األكثر دراية بدضايا الدارع ،وذلك
من خالل رعاية المفاوضات ومتابعة جهود الوساطة بين األطراا المتنازعة وارسال قوات أزمة من
دول االتحاد اإلفريدي إلى إقليم دارفور .فوصا االتحاد اإلفريدي ما يحد

في إقليم دارفور بأنه أزمة

إن سانية ،وبذل جهدا كبيرع للحد من تفاقمها رغم حداثة نشأته ،وقله إمكانيته وتجاربه في معالجة األزمة،
فكان تدخله في أزمة إقليم دارفور أول تجربة له على الواقع الميداني .إال أنه رغم ذلك كان له الدور
الكبير في السيطرع على الوضع ،ولو بشكل نسبي ولمدع معينة من خالل ما قام به من ترتيبات
واجراءات مخولة له قانوناً (نعمة. 012 :8114 ،
فاألسا

الدانوني لتدخل اإلتحاد اإلفريدي في أزمة دارفور ،هو دوره في حل األزمات اإلفريدية سواء ما

بناء على ما ورد في ميثاق األمم المتحدع ،أو ميثاق االتحاد اإلفريدي.
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تظهر أهمية سمات المجتمع الدولي المعاصر ظهور التنظيم اإلقليمي ،المتمثل في المنظمات الدولية
واإلقليمية ،واألجهزع التي تهدا إلى تحديق الوحدع اإلقليمية ،ومصالو أعضاء هذه المنظمات ،انطالقاً
من عالقتها باألمم المتحدع .فميثاق األمم المتحدع المعبر عنه بالمنظمات والترتيبات اإلقليمية ،والذت
يبين اإلطار الدانوني الحاكم العالقة األمم المتحدع بالمنظمات الدولية واإلقليمية في ندطتين أساسيتين
هما  :عمل المنظمات اإلقليمية في مجال التسوية السلمية للنزاعات بين أعضائها .استعانة مجل
األمن بالمنظمات اإلقليمية في أعمال الدمع كلما أر ذالك مناسبا ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وا
شرافه ،ويستثنى من ذلك حالة الدفاع الشعبي الحصول على اإلذن من مجل

األمن (بلرياح:8116 ،

. 12
فدد أضافت المادع (  58 / 0من ميثاق األمم المتحدع أن المنظمات اإلقليمية تعالج األمور المتعلدة
بحفظ السلم واألمن الدوليين إذا كان العمل اإلقليمي صالحاً ومناسباً ،ويتالئم مع أهداا األمم المتحدع
ومبادئها مع وجوب العمل على إيجاد تسوية سلمية للنزاعات في اإلطار اإلقليمي قبل عرضه على
األجهزع المختصة في األمم المتحدع .ونجد كذلك المادع (  52 / 0من ميثاق األمم المتحدع تنص
على أن لمجل

األمن الحق في االستعانة بالمنظمات اإلقليمية ،كلما دعت الحاجة للديام بمهامه

األساسية في حفظ السلم واألمن الدوليين ،ويجب على المنظمات اإلقليمية لديامها بمهامها في حفظ
السالم واألمن اإلقليمي (الهاشمي. 22 :8102 ،
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ولكون اإلتحاد اإلفريدي منظمة إقليمية ،كانت له األسبدية والشرعية في التدخل لحل األزمة قبل
المنظمات األخر  ،ألنه أول من استبق المنظمات الدولية في حق التمسك بالشرعية في معالجة أزمة
دارفور م كدا أن دوره ال يتنافى مع الدانون الدولي ،أو مع ميثاق االمم المتحدع من جهة أخر والحكم
على االوضاع في اإلقليم يجب أن يكون من منظور إفريدي من جهة أخر  ،وكون الدضية لها مسا
مباشر بوحدع الدارع وأمن الدول اإلفريدية.
كما أن التدخل من قبل االتحاد اإلفريدي في اقليم دارفور ،قوبل بترحيب من مجل

األمن وذلك

بموجب الدرار رقم ( 0556الصادر في تموز عام  ،8114والذت وصا فيه مجل

األمن دور

االتحاد اإلفريدي بالدور الريادت ،وأعرب عن استعداده لتدديم الدعم الكامل لجهود االتحاد اإلفريدي،
وهذا مما يعتبر كذلك أساسا قانونيا لتدخل االتحاد (بلرياح. 12 :8116،
إضافة إلى هذا فدد أجازت المادع ( 4من النظام األساسي لإلتحاد اإلفريدي بأنه يحق للدول األعضاء
التددم بطلب التدخل لالتحاد اإلفريدي إلعادع السالم واألمن أو التدخل في حالة ظروا خطرع مثل
جرائم اإلبادع الجماعية (الهاشمي. 28 :8102،
وعلى هذا األسا

واجه اإلتحاد اإلفريدي األزمة في إقليم دارفور ،من خالل أجهزته المستحدثة لحفظ

السالم واألمن الدارت ،والمتمثلة في "مجل

السالم واألمن اإلفريدي" الذت يهدا إلى تعزيز السالم

واالستدرار في إفريديا ،والعمل على منع نشوب الصراعات في الدارع من حي

رصد هذا األخير ميزانية

لتطبيق أجندع السالم واألمن في الدارع ،والتي تددر بحوالي  081مليون دوالر ،لمدع ثال
هنا كان التحرك لالتحاد اإلفريدي مبك ار الحتواء األزمة.

سنوات ،ومن
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ففي اجتماع مجل
أدي

السلم واألمن األفريدي رقم ( ، 02الذت عدد بتاريخ  89تموز 8114الذت عدد في

أبابا ،طلب من رئي

مفوضية اإلتحاد األفريدي إعداد خطة شاملة لكيفية دعم بعثة لنزع سالح

األطراا المتصارعة و إحالل السلم واألمن وتسوية الصراع في اإلقليم .وفي اجتماع المجل
( 09الذت عدد بتاريخ  81تشرين األول  8114قرر المجل
وارسالها ،سميت بدو ( Amis

1

رقم

تشكيل قوع لحفظ السلم في اإلقليم

فردا ،منهم  8240من العسكريين و  451مراقبة،
قوامها ً 2281

 205من الشرطة المدنية و  86من المدنيين الدوليين ،مدع عام واحد حتی .8115
ومن أهم أهداا قوع (  : Amisالتأكد من التزام أطراا الصراع كافة باتفاقية انجمينا توقا إطالق
النار في أبريل  8114وغيرها من االتفاقيات في هذا الشأن ،وبناء الثدة والمساهمة في خلق بيئة آمنة
في اإلقليم ،لتأمين مواد اإلغاثة توزيعها وتوصيلها إلى المتضررين ،وتيسير عودع المشردين إلى
ديارهم ،والالجئين إلى داخل حدود اإلقليم .باإلضافة إلى حماية المدنيين المهددين في هذا الصراع،
وتسوية الصراع سلمياً ،والعمل على تحديق وحدع السودان واستد ارره ،وهو الهدا األساسي لهذه الدو
(جالل. 01 :8116،
ولدد سعى مجل

االمن توفير كل الدعم الممكن للبعثة لتحديق أهدافها ،وعلى أثر ذلك قام رئي

المفوضية بطلب هذا الدعم من خالل التعاون مع األمم المتحدع والتي عددت م تمر دولي حول دارفور
من  88 – 01آذار  ،8115لطلب هذا الدعم من األمم المتحدع والشركاء اآلخرين ،وأهمهم االتحاد
األوروبي والواليات المتحدع (بلرياح. 011 :8116،
 1مهمة االتحاد األفريدي في السودان (باإلنجليزية ، African Union Mission in Sudan :وتختصر ( ، AMISوكانت مهمتها

فرض األمن واالستدرار في دارفور المضطربة في السودان.
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ومن أجل توسعة مهام البعثة ،وبناء على توصيات مجل

السلم األفريدي ،شكلت المفوضية لجنة من

 88 - 01آذار  8115لتددير الوضع في دارفور بمشاركة بعض الشركاء الدوليين (األمم المتحدع،
االتحاد األوروبي ،الواليات المتحدع  ،حي

أسفرت عن عدد من التوصيات منها دعم البعثة ،من حي

الديام بتوسعة الدوات العسكرية إلى أن يصل عدد أفرادها " " 6090عسكرية ،فضال عن "  " 0561من
قوات الشرطة( موسى. 12 :8111 ،
وبعد هذه التوسعه مرت األوضاع في دارفور بمرحلة هدوء نسبي سيطرت فيه قوع حفظ السلم (Amis
نسبيا ،إال أن األوضاع تدهورت مرع أخر في اإلقليم منذ آب  ،8115وتعرضت البعثة
على الوضع ً
للكثير من اإلعتداءات واإلصابات وعمليات اإلختطاا ،فضالً عن مدتل اثنين من الدوات النيجيرية،
فردا من البعثة في الدطاع
وسائدين من العاملين في الدطاع الثاني في البعنة ،واختطاا "ً "22
ال عن
الخام  ،وقيام بعض قوات الشرطة السودانية بتبادل إطالق النار مع بعثة ( ، Amisفض ً
اإلستيالء على بعض مواد اإلغاثة اإلنسانية في أثناء ندلها للمدنيين(جالل. 81 :8116،
وأيضم مما كم ممان لإلتحم مماد اإلفريدم ممي دوره الفعم ممال فم ممي المفاوضم ممات والتم ممي عدم ممدت فم ممي العاصم مممة النيجريم ممة
أبوج مما ،والتم ممي بمممدأت بمممين حركم ممات التمم ممرد فم ممي دارفمممور والحكوممممة ف ممي آب  8114الجولم ممة األولمممى فمممي
الس م م ممودان  ،بحض م م ممور ممثل م م ممين ع م م ممن اإلتح م م مماد اإلفريد م م ممي والجامع م م ممة العربي م م ممة واألم م م ممم المتح م م ممدع وليبي م م مما
وتش م مماد ،وق م ممد ت م ممم خ م ممالل ه م ممذه الجول م ممة م م ممن المفاوض م ممات ط م ممرح ملف م ممات هام م ممة منه م مما :مل م مما الش م ممئون
اإلنس م ممانية ،والمل م مما األمن م ممي ،والدض م ممايا االجتماعي م ممة والسياس م ممية ،لك م ممن ه م ممذه الجول م ممة م م ممن المفاوض م ممات
لم ممم ت م ممنجو نتيج م ممة الخالف م ممات التم ممي نش م ممبت ب م ممين األطمم مراا المتفاوضم ممة ،وس م ممرعان م م مما اتهم م ممت حرك م ممات
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المعارضم ممة اإلتحم مماد اإلفريدم ممي بأنم ممه غيمممر محايم ممد ،ويدممموم بم ممدعم الحكوم ممة السم ممودانية ،وبأنمممه تحم ممول مم ممن
وسيط إلى طرا في الصراع (موسى. 011 :8111 ،
وبجهود مضنية من اإلتحاد اإلفريدي جرت الجولة الثانية من مفاوضات أبوجا في تشرين الثاني
 ، 8115وقد تمخضت هذه الجولة عن توقيع اتفاقية " أبوجا" والتي جاء فيها ما يلي :ضرورع الوقا
الفورت إلطالق النار ،وذلك بمراقبة االتحاد اإلفريدي و احتواء األزمة في إطار إقليمي لمنع أت تدخل
خارجي و االلتزام بوحدع األراضي السودانية والتأكيد على سيادع السودان( كريم. 06 :8108 ،
وتر الدراسة إن النزاعات من الظواهر المتكررع في تاريخ اقليم دارفور ،فدد كانت األحدا

األخيرع

كبير ألهل السودان بمختلا توجهاتهم السياسية ،حي
تحديا ًا
التي بدأت تداعياتها في شباط 8112
ً
إنها تحولت إلى أزمة معددع بفعل الهجمة اإلعالمية الممنهجة والضغوط الدولية التي رافدتها .وكما أن
هنالك العديد من االسباب الداخلية ألزمة إقليم دارفور ،والعديد من االسباب الخارجية التي تساعد في
تأجيج األزمة في االقليم.
ولدممد كممان لالتحمماد االقريدممي موقفممه الفاعممل فممي محاولممة حممل األزمممة فممي إقلمميم دارفممور ،مممن خممالل تبنيممة
للمفاوضات بين المنازعين في إقليم دارفور.

69

الفصل الرابع
لقدرة ال تحاد الفريقي عيى حل أزي إلقييم دارفور
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الفصـــــل الرابــــــع
لقدرة ال تحاد الفريقي عيى حل أزي إلقييم دارفور
كثير على دول الجوار ،لذلك فرن أت خلل في الجغرافيا السياسية سوا يعك
ا
إن أزمة دارفور ت ثر
سلبا على دول المنطدة ،وعليه لو تدرر إرسال قوات أجنبية إلى إقليم دارفور ،فسوا تشكل كارثة
ً
يستعصي حلها وبذلك ستصبو دارفور أفغانستان أو عراق آخر ،ولذلك يجب أن يكون الحل عن طريق
االتحاد اإلفريدي.
وتعد أزمة دارفور اختبار عملي لمددرع اإلتحاد اإلفريدي والذت حل محل منظمة الوحدع اإلفريدية في
معالجة النزاعات اإلفريدية وال سيما عدب التغييرات الجذرية التي طرأت على مفاهيم وآليات هذا اإلتحاد
في التعامل مع الدضايا والصراعات الدائرع في الدارع ،وقد تضمنت آليات عمل اإلتحاد اإلفريدي في
التدخل بالش ون الداخلية للدول األعضاء في حالة ارتكب جرائم الحرب أو اإلبادع الجماعية ،وبالنسبة
ألحدا

دارفور فدد خشي اإلتحاد اإلفريدي تكرار ما حد

في رواندا من إبادع جماعية.

ويتناول الفصل الرابع قدرع االتحاد االفريدي في حل أزمة أقليم دارفور من خالل المبحثين التاليين:
المبح

األول :انعكاسات دور اإلتحاد اإلفريدي على النزاع في إقليم دارفور وتحليله.

المبح

الثاني :مستدبل دور اإلتحاد اإلفريدي من النزاعات في إقليم دارفور.
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اليبحث األول
انعكاسات دور التحاد الفريقي عيى النزاع في إلقييم دارفور وتحيييه
منذ البداية كان اإلتحاد اإلفريدي مهتما بما يجرت في دارفور ،وذلك من خالل متابعته للمفاوضات التي
تجرت حول أزمة دارفور ،برعاية بعمض المدول اإلفريديمة والتمي فمي مدمدمتها تشماد ،وبمدأ اإلتحماد اإلفريدمي
يسممتعد لخمموض أولممى تجاربممه فممي فممض الن ازعممات اإلفريدي مة ،حي م

دار الجممدل حممول التممدخل الممدولي أو

التدخل اإلفريدي ،لمراقبة وقا إطالق النمار وحمايمة الممدنيين فمي دارفمور ،والمذت وجمه بمالرفض ممن قبمل
الحكومة السودانية ،إال أن الضغوط المتوالية على الحكومة جعلهما توافمق علمى تمدخل اإلتحماد اإلفريدمي،
وصادق البرلمان السموداني علمى إتفاقيمة دخمول الدموات اإلفريديمة ،حسمب مما جماء فمي البرتوكمول الصمادر
عن مجل

السلم واألمن اإلفريدي (عبده. 011-021 :8111،

قام اإلتحاد اإلفريدي برقتراح تحويل مهمة الدوات اإلفريدية الموجمودع فمي واليمات إقلميم دارفمور والتمي تدموم
بمهمممة حمايممة الم مراقبين مممن أجممل وقمما إطممالق النممار إلممى ق موات حفممظ السممالم مممع زيممادع عممددها إالا أن
الحكومممة السممودانية رفضممت هممذا اإلقتمراح فممي بدايممة األمممرذ ويرجممع ذلممك إلممى خشممية السممودان مممن أن هممذا
اإلقت مراح سمموا يخلممق لهمما "مسممتندعة عراقيممة جديممدع" فممي دارفممور ،حي م

قامممت الحكومممة السممودانية علممى

موافدة وجود قوات حفظ سالم أفريدية األصل ( الهاشمي. 81 :8102،
وقممد اسممتطاع اإلتحمماد األفريدممي نشممر قموات حفممظ السممالم ق اربممة مايزيممد عممن  811جنممدت فممي إقلمميم دارفممور
وذلك في إطار حماية وتعزيز مهمة المراقبين من أجل وقا إطالق النمار وكمذلك حمايمة الممدنيين المذين
يتعرضممون للتهديممد مممن قبممل جماعممات الجنجويممد ،وكممان مممن المخطممط أن تبلممغ عممدد هممذه الدموات األفريديممة
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المرسلة لحفظ السالم من حوالي  2511جندت من جانب اإلتحاد األفريدي إلى دارفمور حتمى نهايمة عمام
 ،8114إالا أن انتشار هذه الدوات كان بطيئاً للغايةذ ويرجمع ذلمك لعمدم مدمدرع الجميد علمى اإلنتهماء ممن
إنشاء الثكنات العسكرية المزمة من أجل إقامة تلك الدوات اإلفريدية التي سوا تدوم بمهمة المراقبة من
أجل وقا إطالق النار وكذلك مهمة حماية المدنيين ( عبده. 811 :8111،
وإلدراك أهمي ممة دور اإلتح مماد اإلفريد ممي ف ممي تعامالت ممه م ممع األزم ممة بك ممل خصوص مميتها ،يج ممب التط ممرق إل ممى
اإلجم مراءات الت ممي أق ممدم عليهم ما اإلتح مماد ،والت ممي تتمث ممل ف ممي رعاي ممة المفاوض ممات وارس ممال بعث ممة إل ممى اإلقل مميم
والمشاركة مع الدوات األممية على النحو اآلتي:
أ :رعاي اليفاوضات بين أطراف النزاع في السودان
كبير في خلق مناخ للتفاوض ما بين الحركات المسلحة والحكوممة السمودانية،
دور ًا
كان لإلتحاد اإلفريدي ًا
وقد أجريت المحادثات والمفاوضات ألول مرع ممع حماملي السمالح فمي مدينمة " أبشمي" الحدوديمة التشمادية
فمي  2أيلممول  ،8112وقممد أفضممت إلممى إتفمماق وقمما إطممالق النممار بواسممطة الرعايممة التشممادية ،حيم

كانممت

هذه المرع األولى التي تتعامل فيها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في دارفور.
إالا أن هذا اإلتفاق لم ينفذ وبعمده ومباشمرع أقيممت محادثمات عاممة بمدينمة" ،أنجمينما" بتشماد فمي  6أيلمول
عام  ،8112طالب فيها حاملوا السالح بالحكم الذاتي لمدارفور ،وحصمة ممن عائمدات البتمرول قمدرها 02
 %واالحتفاظ بجيد تحرير السودان تابع لها ،وهذا ما أد إلى فشل المفاوضات مرع أخمر  ،واسمتئناا
محادثات السالم في أنجمينا في نيسان  ،8114لكنها فشلت كذلك ( عبده. 011 :8111 ،
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وكممان اإلتحمماد اإلفريدممي حاض م ار فممي كممل المفاوضممات وحممل محممل تشمماد باعتبمماره منظمممة إقليميممة إفريديممة
وتممولى ملمما دارفممور رسممميا ،ورعممي المفاوضممات الجاريممة بممين األط مراا بممدءاً بالجولممة األولممى فممي أبوجمما
عاصمة نيجيريا في آب  ،8114والجولة الثانية في تشرين األول  ،8114وفي تموز  ،8115ثم توالت
المفاوضات حتى تم توقيع اتفاق أبوجا للسالم في  5آيار  ،8116وأثناء هذا االتفاق قدم فريق الوساطة
لإلتحاد اإلفريدمي إلطمراا النمزاع فمي اإلقلميم مشمروع اتفماق شمامل بتماريخ  85نيسمان  ،8116يرممي إلمى
إعادع السالم لإلقليم.
وق ممد أعط ممى اإلتح مماد اإلفريد ممي ألطم مراا النم مزاع مهل ممة تنته ممي بت مماريخ  21نيس ممان ،8116للتوص ممل إل ممى
اإلتفمماق ،وتكلا مم " سممالم أحمممد سممالم " كبيممر وسممطاء اإلتحمماد اإلفريدممي قممائال " :يش مرفني هممذا النهممار تدممديم
مشروع اتفاق السالم في دارفور لمطراا ،وأنا أضعه أمامكم كضيا ،دقت ساعة الدمرار لمم يعمد هنالمك
مج ممال للمماطل ممة ،إن أنظ ممار الع ممالم تتوج ممه إل مميكم كم مما توج ممه إل مميكم أيض مما أنظ ممار ش ممعب دارف ممور وافريدي مما
تشجعكم"( عبده. 011 :8111 ،
وش ممارك ف ممي ه ممذه المفاوض ممات ك ممل م ممن الحكوم ممة الس ممودانية ،وحرك ممة تحري ممر الس ممودان ،وحرك ممة الع ممدل
والمساواع ،وأطراا دولية لمحاولة دفع المتنازعين إلى التوقيع على االتفاق الذت تستند بنوده إلى مبمادئ
أساسية أهمها :تداسم السلطة ،و ذلك بتعين مساعد لمرئي
فممي عش مرع أعضمماء مممنهم رئممي

الجمهوريمة ،و أن تمتثمل السملطة فمي دارفمور

وثالثممة والع ور سمماء سممت لجممان متخصصممة لتأهيممل وأمممن إقلمميم دارفممور،

برالضافة إلى تحسين الوضع اإلنساني والوضع األمني في اإلقليم ،وذلك من خالل منع طرا الحكومة
ممن الطيمران فمموق اإلقلمميم ،ونممزع أسمملحة الجنجويممد و تداسممم الثممروع فممي السممودان بشممكل عممادل ،مممع م ارعمماع
اآلثمار المتراكمممة الناجممة علممى التخلمما المذت كممان يعماني مممن إقلمميم دارفمور ،باإلضممافة إلمى التركيممز علممى
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وقمما إطممالق النممار ،وذلممك برنشمماء آليممة للمراقبممة تضمممنت نشممر ق موات مراقبممة تابعممة لإلتحمماد اإلفريدممي فممي
دارفور(بلرياح. 19 :8116،
إال أن هذا اإلتفاق الموقع من قبل الحكومة السودانية ،وحركة تحرير السودان ،جناح " اركو مناوت " لم
يحل األزمة ،خاصة بعد رفض الحركات المشاركة في المفاوضات و التوقيع عليها ،والمتمثل في حركمة
تحرير السودان جناح " عبد الواحد نور" وحركة العدل والمسماواع بديمادع " خليمل إبمراهيم " ،غيمر أنمه علمى
الممرغم مممن ذلممك فدممد اسممتفادت الحكومممة السممودانية مممن هممذا اإلتفمماق ،مممن خممالل إظهممار نوايمما لحممل األزمممة
وابراز المدور المهمم لإلتحماد اإلفريدمي فمي المنطدمة ،والمذت تسمعى إليمه الحكوممة بدصمد قطمع الطريمق أممام
تدخل الدو العظمى في العالم (حسني والصبان. 051 :8112،
دور فيها هي قممة "أديم
ومن أهم المفاوضات التي كان لإلتحاد اإلفريدي ًا
ف ممي األس ممبوع األول م ممن تم مموز  8114ف ممي أباب مما" ،حيم م

أبابما" حيم

عدمد قمتمه الثالثمة

اس ممتحوذت أزم ممة دارف ممور بطبيع ممة الح ممال عل ممى

النصمميب األكبممر مممن اهتمممام الدمممة ،وتكونممت قمممة أفريديممة مصممغرع خاصممة بأزمممة دارفممور برئاسممة ال مرئي
النجيممرت "أوباسممانجو" ورئممي

الممدورع الحاليممة لإلتحمماد األفريدممي وعضمموية كممل مممن رئممي

مفوضممية اإلتحمماد

األفريدممي "ألفمما عمممر کونممارت" ور سمماء كممل مممن السممودان والسممنغال ،وجنمموب أفريديمما( الهاشمممي:8102،
. 88
وقد اتخذت الدمة في نهاية اجتماعاتها خمسة قم اررات وهمي :إمكانيمة زيمادع عمدد الدموات األفريديمة المكلفمة
بحماية فريق المراقبين الذت يدوم بمتابعة عملية وقا إطالق النار فمي دارفمور إلمى  211جنمدت والعممل
عل ممى تجمي ممع قم موات المتم ممردين ف ممي أم مماكن مح ممدودع ،برالض ممافة إل ممى ن ممزع أس مملحة الميليش مميات األخ ممر
(الجنجوي ممد  ،و التأكي ممد عل ممى أهمي ممة الح ممل السياس ممي ،و المش مماركة ف ممي المحادث ممات المد ممرر عد ممدها ب ممين
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الحكومممة ومتمممردت دارفممور فممي  05تممموز  8115فممي "أدي م
حركتي التمرد والحكومة السودانية في "أدي

أبابمما" وهممذا وقممد انعدممدت المفاوضممات بممين

أبابا" في موعدها المحدد .

وقممد وضممعت حركتممي التمممرد سممتة شممروط للتفمماوض وهممي  :تحديممد موعممد لنممزع سممالح ميليشمميات الجنجويممد
وتدديمهم للمحاكمة و البد من وصول المساعدات من المنظمات اإلنسمانية للمتضمررين و يجمب اإللتمزام
باإلتفاق الذت تم من أجل وقا من إطالق النار ويجب أن تسمو الحكومة السودانية للجنة الدولية التي
تدمموم بعمليممة تدصممي الحدممائق فممي إقلمميم دارفممور ،والعمممل مممن أجممل إطممالق السممجناء السياسمميين فممي قضممية
دارفور ،و أن تجر المحادثات السياسية في بلد محايد يتفق أطراا النزاع عليه ،وفي المدابمل اسمتجاب
الوفد الحكومي لهذه الشروط إال أن المتمردين لم يلتزموا بتجميع مداتليهم في معسكرات محددع ،هذا مما
أد إلى انتهاء هذه المفاوضات دون أت نتائج (أبو رزيرع. 15-14 :8112،
ومن المفاوضات التي كان لإلتحاد دو اًر فيها مفاوضات أبوجا  :لدد عددت هذه المفاوضات في  82آب
 8114حي

تم في تلمك الفتمرع اسمتئناا المباحثمات الراميمة لتسموية أزممة دارفمور فمي العاصممة النيجيريمة

والتممي كانممت بممين كممل مممن الحكومممة السممودانية وحركتممي التمممرد ،بمشمماركة ممثلممين عممن اإلتحمماد األفريدممي
واألم ممم المتح ممدع ،وجامع ممة ال ممدول العربي ممة ،والوالي ممات المتح ممدع األمريكي ممة ،واإلتح مماد األوروب ممي ،ومم ممثالن
لدولتي ليبيا وتشاد( محمود. 189-186 :8115،
وقممد أكممد ممثلمموا المتمممردين ،والحكومممة الس موانية فممي المباحثممات باتفمماق أنجامينمما الممذت تممم فممي 2نيسممان
 8114بشأن وقا إطمالق النمار إالا أن األزممة التمي بمرزت فمي بدايمة مفاوضمات "أبوجما" وال سميما بشمأن
اإلقتراح الخاص بنشر قوات أفريدية تتولى مهمة نزع سالح المتمردين في دارفمور ،وهمي الفكمرع التمي قمام
بطرحه مما "أوباس مماجنو" ف ممي إط ممار ص ممفدة تتض مممن قي ممام الخرط مموم بن ممزع س ممالح الميليش مميات الموالي ممة له مما
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والمعروفة باسمم (الجنجويمد بينمما يتمولى اإلتحماد األفريدمي نمزع سمالح المتممردين (جماعمات المعارضمة ،
متنادا إلمم ممى أن حكوممم ممة الس م ممودان ربمم م مما ليسمم ممت ل م ممديها المد م ممدرع عل م ممى ن م ممزع سم م ممالح ه م ممذه الجماعمم ممات
اس م م ً
(البحيرت. 054 :8101،
إال أن الحكومممة السممودانية رفضممت هممذا اإلقت مراح وأصممرت علممى أنهمما قممادرع علممى نممزع سممالح الميليشمميات
المواليممة للحكومممة ،وقموات التمممرد فممي اإلقلمميم ولممي

هنمماك حاجممة إلممى ضممرورع إرسممال قموات السممالم تابعممة

لإلتحاد األفريدي إلى المنطدة .
وبناء على ذلك وصلت المفاوضات المنعددع فمي "أبوجما" إلمى طريمق مسمدود وذلمك بسمبب تمسمك أطمراا
التفاوض بمواقفهما المتعارضمة ،وممع ذلمك اسمتمر اإلتحماد األفريدمي فمي مشماركته ممع أطمراا النمزاع حمول
البروتوكممول األمنممي ،وحممول عمليممة زيممادع عممدد قموات اإلتحمماد األفريدممي وتوسمميع مهمتممه فممي إقلمميم دارفممور،
بحي

ال تدتصر على عملية وقا إطالق النار (البحيرت. 055 :8101،

ب :إرسال بعث ال تحاد الفريقي إلى إلقييم دارفور:
كانت بداية جوالت التفاوض بتشاد قد أفضت بتاريخ  2نيسان  8114إلى إتفاقية انجامينا بين الحكومة
السممودانية وحرك ممة تحري ممر السممودان وحرك ممة الع ممدل والمسمماواع برعاي ممة الوس مماطة التشممادية حيم م

ن ممص ف ممي

االتفاق على مبادئ أساسمية أهمهما :وقما العلميمات العدائيمة لممدع ( 45يومما قابلمة التجديمد ،ممع إطمالق
سم مراح األس ممر وتس ممهيل اإلم ممدادات ،و إلم مزام الحكوم ممة بالس مميطرع عل ممى الميليش مميات المس مملحة ،وتجمي ممع
المعارضة فمي مواقمع موحمدع للمراقبمة ،و تشمكيل لجنمة مشمتركة تضمم األطمراا ،ووفمد الوسماطة التشمادية،
واإلتحاد اإلفريدي.
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وعلممى إثممر هممذا االتفمماق قممدم االتحمماد اإلفريدممي اقت ارحممات تتمثممل فممي اآلتممي :نشممر قمموع مممن دول اإلتحمماد
اإلفريدممي قوامهمما بممين ( 211 -011جنممدت مممن الممدول اإلفريديممة ،و تشممكيل لجنممة للعمليممات مممن ممثلممي
أط مراا الن مزاع ،والوسمميط التشممادت ،وم مراقبين أفارقممة مممن نيجيريمما وغانمما وزامبيمما وموزنبيممق وممثلممين مممن
اإلتحاد اإلفريدي ،وت تأسي

مدر الرئاسمة الموضموعة فمي مدينمة الفاشمر فمي دارفمور ،و دعموع األطمراا

الدولية واإلقليمية للمشاركة في تمويل عملية انتشار قوات المراقبة ،مع زيارع الوفمد المشمترك بمين اإلتحماد
اإلفريد ممي واألم ممم المتح ممدع واإلتح مماد األوروب ممي ،إل ممى إقل مميم دارف ممور لمعاينت ممه قب ممل نش ممر الدم موات اإلفريدي ممة
(الهاشمي. 26-25 :8102،
وبعد زيارع هذا الوفد والديام بمعاينمة اإلقلميم بمدأ بررسمال الممراقبين إذ كمان عمددهم فمي الممرع األولمى يتمراوح
ب( 21مراقباذ حي

تم توزيعهم بمين مدينمة الجنينمة وكباكيمة ،ونيماال والعينمة ،داخمل الحمدود التشمادية ثمم
ا

أخممذ العممدد يت ازيممد ،رغممم قلممة الممدعم اللوجسممتي وقلممة اإلمكانيممات وأجه مزع اإلتصممال حتممى وصممل العممدد إلممى
( 9015فردا بتاريخ  0حزيران  ،8116حي

رحب مجل

األمن بهذا األمر ،وذلك بموجب الدرار رقم

معبر عن ترحيبه بالدور الريادت لإلتحاد اإلفريدي ،وأعلن عن استعداده للمشاركة
( ، 0556والذت جاء ًا
فمي معالجممة الوضمع فممي دارفمورذ وتممم التأكيمد علممى ذلمك فممي الدمرار رقممم ( ، 0564فمي فدرتممه الثانيمة التممي
تنص على أن  " :إذ يرحب بالدور الديادت الذت ي ديه اإلتحاد اإلفريدي في معالجة الوضمع فمي دارفمور
واستعداده لدعم الكامل لتلك الجهود وأضاا مجل

األمن في ق ارره ح

المجتممع المدولي علمى مواصملة

دعم ممم ه م ممذه الجهم ممود ال س م مميما فيمم مما يتعل م ممق باإلمم ممدادات ،ووس م ممائل الندم ممل والمركب م ممات ووسم ممائل االتص م ممال
(رسالن. 9 :8115،
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وق م م ممد ب م م ممدأت بعث م م ممة اإلتح م م مماد اإلفريد م م ممي عمله م م مما ف م م ممي الس م م ممودان برنش م م مماء الص م م ممندوق المش م م ممترك للس م م مملع
األساسم م ممية ونشم م ممر الم م م مراقبين فم م ممي  82آيم م ممار  ،8114ودع م م مم ق م م مرار مجل م م م

السم م مملم واألمم م ممن اإلفريدم م ممي

برنشم مماء لجنم ممة وقم مما إطم ممالق النم ممار فم ممي واليم ممة الفاشم ممر شم مممال دارفم ممور ،وقم ممد بم ممدأت بعثم ممة وقم مما إطم ممالق
الن م ممار التابع م ممة لإلتح م مماد اإلفريد م ممي الت م ممي نش م ممرت ف م ممي حزيم م مران  8114م وض م مممت  61ض م ممابطا تول م ممت
حم ممايتهم فيم مما بعمممد ق مموع قوامهم مما  251جن ممديا ينتممممون بمعظمه ممم إلمممى نيجيري مما وروان ممدا ،وب ممدأت بمراقبمممة
انتهاكات وقا إطالق النار( الهاشمي. 26-25 :8102،
وفي البداية اقتصرت صالحيات مراقبي وقا إطالق النار التمابعين لإلتحماد اإلفريدمي علمى اإلبمال عمن
انتهاكات اتفاقية وقا إطالق النار اإلنسماني الموقعمة فمي  2نيسمان  8114والتمي تتضممن اإللتمزام بعمدم
مهاجمة المدنيين ،والتي وقعتها الحكوممة السكدانية كجيش تحرير السكدان كحر ة العدل كالمساكاة في
انجامينا بتشاد ،وبعد قبول الحكوممة السمودانية بمالدوع التابعمة لإلتحماد اإلفريدمي صمرحت بوضموح تمام أنهما
تعتبممر أن قمموع بعثممة اإلتحمماد اإلفريدممي ال تملممك صممالحيات لحمايممة المممدنيين ،وبممدأت فك مرع تحويممل بعثممة
اإلتحماد اإلفريدممي فممي دارفممور ممن مراقبممة وقمما إطممالق النمار إلممى حفممظ السممالم والحمايمة مممن خممالل طلممب
مجل

السملم واألممن اإلفريدمي ممن رئمي

بعثمة اإلتحماد اإلفريدمي ممن إعمداد خطمة شماملة إلمكانيمة تعزيمز

والية وحجم بعثة اإلتحاد اإلفريدي وتحويلها بالكامل إلى بعثة لحفظ السالم(العمامي. 095 :8101،

داخلي ما وفممي
وجممر توسمميع صممالحيات الدمموع الموسممعة لتشمممل مراقبممة تمموفير األمممن لمشممخاص المهج مرين
ً
محمميط مخيمممات األشممخاص المهج مرين والتحدممق مممن تمموفير األمممن لهممم ،وتممأمين وجممود عسممكرت ظمماهر
للعيان عبمر تسميير دوريمات لمردع الجماعمات المسملحة غيمر المنضمبطة عمن إرتكماب أعممال عدائيمة ضمد
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السممكان ،ومراقبممة الجهممود التممي تبممذلها الحكومممة السممودانية لنممزع سممالح الميليشمميات الخاضممعة لسمميطرتها
والتحدق ممن بمذل همذه الجهمود ،ومراقبمة ورصمد أداء الشمرطة المحليمة لمهامهما بفاعليمة ورفمع تدمارير حمول
ذلك ) محمود. 01 :8101 ،
كما تمتمن صمالحيات الدموع حمايمة الممدنيين فمي بعمض الظمروا ،أت سمتحمى الممدنيين المذين تصمادفهم
والذت يحدق بهمم خطمر وشميك ضممن اإلمكانيمات والدمدرات المتاحمة ،وقمد واجهمت بعثمة اإلتحماد اإلفريدمي
مشاكل عدع أهمها مماطلة الحكومة السودانية لتنفيذ أت سياسات عمليمة تسماعد أعضماء البعثمة فمي أداء
عملهممم ورغممم أن األمممم المتحممدع قممدمت المسمماندع الخفيفممة والتممي كممان معظمهمما معممدات وحزمممة المسمماندع
الثديلممةذ لتعزيممز بعثممة اإلتحمماد اإلفريدممي ،إال أنممه قممد تممأخر تسمملمها لمممدع طويلممة بسممبب مماطلممة الحكومممة
السودانية (أبو طالب. 861 :8115،
وتعممد ندمماط ض ممعا بعثممة اإلتح مماد اإلفريدممي قابل ممة للتصممحيو لكنهمما ل ممم تصممحو ،إذ تع مماني بعثممة اإلتح مماد
اإلفريدممي مممن الضممعا بسممبب العدبممات التممي تضممعها الحكومممة السممودانية فممي وجممه عملياتهمما ،فضم ًمال عممن
الم موارد غيممر الكافيممة التممي يدممدمها المجتمممع الممدولي لهمما ،وتتعممرض بعثممة اإلتحمماد للهجمممات علممى أيممدت
جماعممات المعارضممة المسمملحة المنتشمرع فممي دارفممور ،وقممد باتممت تدر ًيبما كممل طممرق دارفممور غيممر آمنممة حيم
يشممن الجنجويممد أو جماعممات المعارضممة المسمملحة أو الميليشمميات المواليممة للمسمملحون هجمممات علممى قوافممل
البعثة وينهبون األسلحة والعربات ،ويمكن إيجاز بعض أسباب الضعا على النحو اآلتي:

أوالً :قلممة عممدد الجنممود ففممي نهايممة أيلممول  8119لمم يكممن لممدت بعثممة اإلتحمماد اإلفريدممي إالا  5454عنصممر
مر ،وبوج ممود م مما يزي ممد عل ممى ملي مموني ش ممخص مهجم مرين
ب ممرغم أن ممه يفت ممرض أن يك ممون ل ممديها  6090عنص م ا
ومليونين آخرين تضرروا من النزاع.
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ومممن هنمما فدممد بممدأ واضممحا منممذ البدايممة أن بعثممة اإلتحمماد اإلفريدممي تفتدممر إلممى العممدد الكممافي مممن األف مراد
لحمايممة المممدنيين فممي دارفممور ،واضممافة إلممى ذلممك تفتدممر إلممى قمموع مممن األفمراد المممدنيين ،وبخاصممة العنصممر
المختص بالش ون المدنية للحفاظ على عالقات قوية مع المجتمع الممدني ،والعمدد الكمافي ممن المموظفين
السياسيين ومراقبي حدوق اإلنسان.
ثاني ماً :اإلفتدممار إلممى وسممائل الندممل :لممم تسممتطع بعثممة اإلتحمماد اإلفريدممي "أمممي " التحممرك بسممرعة لحمايممة
المدنيين أو الوحدات التابعة لها ،فدمد كمان لمديها نماقالت جنمد مدرعمة قمدمتها كنمدا وجمر تمأخير إخراجهما
مممن بممور سممودان لمممدع سممتة أشممهر فممي العممام  8115قبممل السممماح لهمما بالممدخول إلممى دارفممور ،ولممي

لممديها

مروحيات عسكرية تساعدها في مهامها (العمامي. 092 :8101،
أما ثالثًا :اإلفتدار إلى حرية التندل فدد واجهت بعثة اإلتحاد اإلفريدي عدبات كثيرع في وجمه حركتهما ،إذ
ا
وغالبا ما يتم تأخير الدوريات أو وقفها بحجة أن الطرقات غير آمنة.
تحتاج إلى إذن في كل مرع
ً
و غالبا ما تنتظر الدوريات لساعات على الطرق ،ويحمد

تمأخير فمي إصمدار التأشميرات لعناصمر بعثمة

اإلتحمماد اإلفريدممي وتممأخير فممي مممنو التصمماريو لهممم لإلنتدممال إلممى دارفممور ،وفممي بعممض المنمماطق فرضممت
الحكومة حظر تجول على عناصر بعثة اإلتحاد اإلفريدي طالبة منهم العودع إلى قاعدتهم ،إذ أنهما تلدمي
مثال
مودا عليهما ،فم ً
الدبض على أولئك الذين اليفعلون ذلك ،كذلك فرضت جماعات المعارضة المسملحة قي ً
منعت قوات بعثة اإلتحاد اإلفريدي من مغادرع قواعمدها فمي جريمدع فمي شمباط  8116وفمي هاسمكانيتا فمي
تموز .8119
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ابعم ما :اإلفتد ممار إل ممى األس مملحة م ممع إنتش ممار األس مملحة داخ ممل دارف ممور ف ممرن جماع ممات المعارض ممة المس مملحة
رً
مددا أكبمر ممن األسملحة ممن بعثمة اإلتحماد اإلفريدمي التمي زود عناصمرها بسمالح رشماد
والجنجويد تملمك ع ً
فدط.
خامسماً عممدم الديممام بأعمممال الدوريممة  :حددممت بعثممة اإلتحمماد اإلفريدممي أكبممر نجمماح لهمما عنممدما كانممت تدمموم
بدوريات مستمرع ،ومن ضمنها دوريات لحمايمة جمالبي الحطمب ،وعنمدما اليمتم تسميير مثمل همذه المدوريات
الوقائية يزيد إحتمال تعرض المهجرين للهجمات ،والعديمد ممن المهجمرين ال يمكثمون حتمى فمي المخيممات
بممل فممي منمماطق ريفيممة نائيممة ،إذ أصممبحت مخيمممات المهجمرين منمماطق محظممورع وأصممبحت المدوريات نممادرع
جدا ،وبعدما تم تخفيض أجور أفمراد حركمة تحريمر السمودان "فصميل مينمي مينماوت" المداتلمة رفضموا الديمام
ً
بدوريات مع بعثة اإلتحماد اإلفريدمي فمي المنماطق الخاضمعة لسميطرع همذا الفصميل ،فرفضمت بعثمة اإلتحماد
اإلفريدي الدياد بدوريات من دون مرافدتهم (العمامي. 092 :8101،
ونتيجة للعجز الذت يعاني منه اإلتحاد اإلفريدي في احتواء األزمة بدأ يدر خيا ارت تخليه عن دوره في
دارف ممور ،وج مماء الدم مرار رق ممم ( 0691المم م رخ ف ممي  06آي ممار  8116يل مموح برمكاني ممة لج مموء بعث ممة اإلتح مماد
اإلفريدي في السودان إلى بعثة األمم المتحمدع ،ممع التشمديد علمى أنمه تمتم العمليمة بدمدر اإلمكمان بمشماركة
إفريدية وطابع إفريدي( اإلتحاد اإلفريدي. 8116:
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ج :نقل السيط ين بعث ال تحاد الفريقي إلى البعث اليشترك بين ال تحاد الفريقـي واأليـم اليتحـدة
يوناييد :
نتيجة لدلة اإلمكانيات ،وقلة الدعم اللوجستي ،وعمدم وفماء الممانحين للمدعم الممادت لإلتحماد ،وقلمة خبمرات
قموات اإلتحمماد اإلفريدممي ،والتممي كانممت خلمما عجممز اإلتحمماد اإلفريدممي فممي حممل األزمممة ،قممرر اإلتحمماد إتخمماذ
قرار برنهاء واليته مع نهاية شهر أيلمول  ،8112وأبمد موافدتمه علمى أن تتحمول مهممة الدموات المتواجمدع
في اإلقليم إلى رعاية األمم المتحدع مسمتندع إلمى أن التمويمل المتموفر ال يسممو بمأداء دوره بعمد نهايمة همذا
التاريخ .
استنادا لهذا العجز الذت أعلن عنه اإلتحاد اإلفريدي ،أصدر مجل
و ً

األمن الدمرار رقمم ( 0691المم رخ

في 06آيار  ،8116و الذت يلوح بتحويمل بعثمة اإلتحماد اإلفريدمي إلمى بعثمة األممم المتحمدع ممع المشماركة
اإلفريدي ممة ،ودع مما إل ممى بداي ممة التش مماور ب ممين األم ممين الع ممام لمم ممم المتح ممدع ،واإلتح مماد اإلفريد ممي ،والحكوم ممة
السودانية ،وأطراا النزاع للتحضير إلنتدمال العمليمة إلمى األممم المتحمدع ،وبعمد التشماور صمدر الدمرار رقمم
( 0916الصادر بتاريخ  20آب  ( 8116رسالن. 024-022 :8116،
حي

كانت مهام قوات الهجين حسب قرار مجل

األمن ( 0916على النحو اآلتي :رصد تنفيذ أطراا

اإلتفاق ( وقا إطالق النار الشامل والترتيبات األمنية النهائيمة ممن اتفماق دارفمور للسمالم واتفماق أنجمينما
لوقا إطالق النار ألسباب إنسانية والتحدق من التنفيذ  ،و مراقبة ورصد تحركات الجماعمات المسملحة،
واع ممادع نش ممر الدم موات ف ممي من مماطق انتش ممار بعث ممة األم ممم المتح ممدع ف ممي الس ممودان بوس ممائل بري ممة وجوي ممة وفدًم ما
لالتف مماقيتين ،و التحد ممق ف ممي إنتهاك ممات اإلتف مماقيتين واإلب ممال عنه مما للجن ممة المراقب ممة ،ووق مما إط ممالق الن ممار
والتعاون والتنسيق باإلشتراك مع األطراا الفاعلة الدوليمة األخمر بسموائل منهما المسماعدع التدنيمة والمدعم
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اللوجستي ،و الحفاظ على وجود مناطق رئيسمية كالمنماطق الحماجزع المنشماع عممالً برتفماق دارفمور السمالم
داخلي ما والمنمماطق منزوعممة السممالح المحيطممة بمخيمممات المشممردين ،و رصممد
ومنمماطق مخيمممات المشممردين
ً
األنشطة العابرع للحمدود التمي تدموم بهما جماعمات مسملحة علمى طمول حمدود السمودان ممع تشماد وجمهوريمة
إفريديمما الوسممطى عممن طريممق عمليممات منتظمممة لإلسممتطالع البممرت والجمموت ،و المسمماعدع فممي وضممع وتنفيممذ
برنامج شامل ومستدام لنزع سمالح المدماتلين السمابدين والنسماء واألطفمال الممرتبطين بالمدماتلين وتسمريحهم
واعممادع دمجهممم ،و مسمماعدع أط مراا اإلتفمماق فممي زيممادع فهممم عمليممة السممالم ودور بعثممة األمممم المتحممدع،و
مساعدة األطراف في عملية التحاكر كالتشاكر بين األطراف في دارفكر ) محمود. 01 :8101 ،
وتتكممون بعثممة األمممم المتحممدع واإلتحمماد األفريدممي فممي دارفممور مممن أف مرادا مممن بعثممة اإلتحمماد األفريدممي فممي
السممودان ومممن مجممموعتي الممدعم الخفيمما والممدعم الثديممل األفمراد العسممكريين والتممي تتكممون مممن 261م ارقممب
عسكرت تابعين لمممم المتحمدع وممن  5552ممن أفمراد وضمباط إتصمال و عناصمر ممدنيين يصمل عمددهم
إلى  998و  01وحدع شرطة أزمة تتكون كمل منهما ممن عمدد يصمل إلمى  041فمردا ،وتمم تعيمين رودلما
خاص ما مشممتركاً بممين اإلتحمماد األفريدممي واألمممم المتحممدع لممدارفور ،ومممارتن أغ موات قائم ًمدا للدمموع
أرادا ممممثالً
ً
المشممتركة لإلتحمماد األفريدممي واألمممم المتحممدع ،وهنمماك وحممدع فممي الديممادع والممتحكم وهممذا يعنممي وفدً ما للمبممادئ
مور بنشمر هياكمل الديمادع
األساسية لحفظ السالم وجود تسلسل قيادت واحد ،ودعا األمين العام إلى البدء ف ًا
وال ممتحكم وال ممنظم الض ممرورية لكفال ممة تحدي ممق عملي ممة سلس ممة لند ممل الس مملطة م ممن بعث ممة االتح مماد اإلفريد ممي ف ممي
السودان إلى بعثة األمم المتحدع واالتحاد األفريدي في دارفور (اإلتحاد االفريدي. 6 :8116،
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وكممان السممبب المعلممن لصممدور هممذا الد مرار هممو المسمماعدع فممي تنفيممذ اتفمماق ابوجمما للسممالم ،وتممأمين وصممل
اإلعانممة ،حي م

تممم نشممر ق موات أممي ممة بمماإلقليم قممدرها ( 09211جنممدت ،و ( 2211فممرد مممن الش ممرطة

المدنيممة 06 ،وحممدع مممن وحممدات الشممرطة إال أن الحكومممة السممودانية عارضممت الد مرار بشممدعذ معتب مرع أنممه
اسممتعمار جديممد ،وأنهمما سممتداوم الد موات فممي حالممة قممدومها إلممى دارفممور ،وطالبممت اإلتحمماد اإلفريدممي بسممحب
قواته من اإلقليم إذا لم يكن راغباً في اإلستمرار.
رغم محاولة بعثة األمم المتحدع بديادع السفير البريطماني إقنماع الحكوممة بدبمول نشمر الدموات الدوليمة فمي
اإلقلمميم وعلممى إثممر هممذا ال مرفض ،صممدر الد مرار رقممم ( 0961بتمماريخ  20تممموز  ،8119والداضممي بنشممر
حوالي ( 86ألا فرد من الدوات والشرطة والمدنيين التابعين لمممم المتحمدع واإلتحماد اإلفريدمي فمي إقلميم
دارفور ،وهي أكبر قوع لحفظ السالم وتابعة لممم المتحدع ،حي

تمت الموافدة علمى همذا الدمرار ممن قبمل

الحكومممة ،وذلممك بسممبب ممما طم أر مممن تعممديل فممي فد ارتممه الخاصممة بالتهديممد بفممرض عدوبممات علممى السممودان،
والتأكيد على الطابع المشترك لدوات حفظ السالم باإلقليم ،والديادع المشتركة والتزام األمم المتحدع بتمويل
الدوات ،وحدد موعد8119 20أيلول ،لندل السملطة ممن بعثمة اإلتحماد اإلفريدمي إلمى البعثمة المشمتركة بمين
األمم المتحدع واالتحاد اإلفريدي بدار فور "اليوناميد"(بلرياح. 004 :8116،
وعلى الرغم من تسلم ( يوناميمد مهامهما فمي  20آيلمول  8119إال أنهما لمم تمنجو فمي تنفيمذ مهامهما ،بمل
تعديدا باستمرار وتصاعدت وتيرع أعمال الدتال ،ويمكمن الدمول أن تمدويل الصمراع فمي دارفمور
زاد الوضع
ً
لم يكن هو السبيل األمثل لتسوية هذا الصراع( العمامي. 021 :8101،
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وتر الد ارسمة إن اإلتجماه الرئيسمي لإلتحماد اإلفريدمي بخصموص أزممة دارفمور يتمحمور حمول أولويمة الحمل
مثال فممي األمممم المتحممدع والمفاوضممات الدوليممة
اإلفريدممي ،ومممع ذلممك فدممد دعمما اإلتحمماد المجتمممع الممدولي ممم ً
والد ممو الكب ممر  ،وبال ممذات الوالي ممات المتح ممدع واإلتح مماد األوروب ممي للمش مماركة ف ممي الجه ممود المبذول ممة إلنه مماء
المأساع اإلنسانية في دارفور والمساعدع في الوصول إلى تسوية سياسية لها.
وت كد الدراسة على أهمية اإلتحاد األفريدي في تعامله مع أزمة دارفور فدد بمدأ اإلتحماد األفريدمي بتعاملمه
مممع األزمممة مممن الجانممب اإلنسمماني ،حي م

أصممدر ق مرار يممدعو فيممه اإلتحمماد إلممى وقمما الدتممال بممين جميممع

ار بزيادع عدد هذه الدوات وتوسميع عملهما وذلمك ممن أجمل حمايمة الممدنيين ،وحفمظ
األطراا ،ثم أصدر قرًا
السممالم فممي اإلقلمميم ،وكممان هممدا اإلتحمماد األفريدممي مممن وراء تلممك اإلج مراءات التممي قممام بهمما هممو التعامممل
بسرعة مع الجانب اإلنساني لمزمة من أجل وقا عملية اإلبادع الجماعية التي تحد
ومممن الد مراءع السممابدة للمبح م

في إقليم دارفور.

األول يتضممو أن تممدخل اإلتحمماد اإلفريدممي فممي أزمممة دارفممور كممان ذو دور

إيجممابي لعممدع أسممباب ،أهمه مما محاولممة وضممع األزم ممة فممي إطارهمما اإلفريد ممي ،ومعالجممة الدضممايا اإلفريدي ممة
بمبادرات إفريدية ،واإلبتعاد قدر اإلمكان عن التدخالت األجنبية الخارجية الهادفمه إلمى تحديمق مصمالحها
الخاصة ،والمتعارضة مع مصالو شعوب الدارع اإلفريدية.
لممذا تممر الد ارسممة أن تممدخل اإلتحمماد اإلفريدممي فممي حممل أزمممة إقلمميم دارفممور كممان لممه أثممر إيجممابي مممن نمواحي
متنوعة ،والتي تشير اليها الدراسة على النحو التالي:
 أن اإلتحاد اإلفريدي عمل منذ البداية على أفرقة األزمة التي يعاني منها إقليم دارفور ،وحصرهاف ممي نطاقه مما اإلقليم ممي وع ممدم ت ممدويلها ،فد ممد أعط ممى اإلتح مماد م ممن الجان ممب السياس ممي والدبلوماس ممي
األولويمة للحمل السملمي والسمعي إلمى إيجماد حمل نهمائي لالزممة ممن دون التفمريط بوحمدع السمودان،
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حيم م

ك ممان ل ممه دور كبي ممر ف ممي رعاي ممة المفاوض ممات إل ممى جان ممب بع ممض ال ممدول المج مماورع للس ممودان

كتشاد ،حي

كان حاضر في أغلب المفاوضات التي كان الهدا منها التوصل إلى حل سلمي

يرضي االطراا المتنازعة.
ولدد قمام اإلتحماد بمجهمودات كبيمرع للسميطرع علمى األزممة وكبحهما برعتبماره األكثمر د اريمة بدضمايا
الدممارع ،وذلممك مممن خممالل رعايممة المفاوضممات ومتابعممة جهممود الوسمماطة بممين األطمراا المتنازعممة و
إرسال قوات أزمة من دول اإلتحاد اإلفريدي إلى إقليم دارفور.
فالدو األجنبية وفي مددمتها الواليات المتحمدع األمريكيمة والمدول األوربيمة ،ال تتمدخل لحمل مشماكل
العالم كما تدعي واال قد سعت فعلياً لحل أزمة الصومال أو فلسطين أو العراق ،فعندما تتدخل هذه
الدممو تتممدخل مممن منطلممق مصممالحها المباش مرع ،وانطالقً ما مممن هممذه الفرضممية فرنممه إذا ممما عرفنمما أن
السممودان هممو بلممد الم موارد العظيمممة والثممروات الضممخمة عرفنمما أيضمما سممبب إهتمممام هممذه الدممو بأزمممة
دارفور الحالية (. Daniels,2005:30
 ولم يكتا اإلتحاد اإلفريدي بذلك إنما بذل اإلتحاد كل ما بوسعه لحل أزمة دارفور على الجانباألمنمي ،حيم

قممام اإلتحماد اإلفريدممي بمأداء المهمام التممي أوكلمت لممه فمي مراقبمة وقمما إطمالق النممار

عن طريق تلدي الشكاو والتحديق حولها واصدار الد اررات و التوجهات ونشرها ،كما أضيا له
مهمة بناء الثدة التي تسممو بمالعودع الطوعيمة لالجئمين والنمازحين إلمى ديمارهم و مراقبمة نشماطات
المليش مميات ومراقب ممة ن ممزع الحكوم ممة األس مملحة الجنجوي ممد وحماي ممة المم مواطنين ف ممي حال ممة تعرض ممهم
لإلعتداء.
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وهكذا دخل اإلتحاد اإلفريدي بثدلمه فمي أزممة دارفمور سمواء عمن طريمق تبنيمه لمفاوضمات السمالم
ف ممي "أديم م
طرابل

أباب مما" أو ف ممي "ابوج مما" أو ع ممن طري ممق عد ممد مم م تمرات الدم ممة اإلفريدي ممة المص ممغرع ف ممي
و غيرها ،أو في تصديه للديام بتشكيل قوع عسكرية تابعة له لمراقبة وقا إطمالق النمار

في اإلقليم.
 -أممما مممن الجانممب اإلنسمماني فوصمما اإلتحمماد اإلفريدممي ممما يحممد

فممي إقلمميم دارفممور بأنممه أزمممة ال

جهدا كبير للحد من تفاقمها رغم حداثة نشأته ،وقله إمكانيته وتجاربه في معالجة
إنسانية ،وبذل ً
األزمة ،حي

يعتبر تدخله في أزمة إقليم دارفور أول تجربه له على الواقع الميداني.

مأثير سمملبيا علممى حالممة حدمموق اإلنسممان ،حيم
فاسممتمرار األزمممة فممي دارفممور ولممدت تم ا

مممن المدممدر أن ترتفممع

نسبة الالجئين ب  %05في عام  ،8105ويعود ذلك بسبب فشل اتفاقيات وقا إطالق النمار واسمتمرار
األزمة ،مما أجبر سكان دارفور النزوح إلى مناطق أخر مثل الجارع تشاد ،وتصاعد العمليات العسكرية
والهجممات المتبادلمة بمين األطمراا المتنازعمة ،وتمورط جميممع أطمراا النمزاع فمي انتهاكمات جسميمة للدممانون
اإلنساني الدولي والدانون الدولي لحدوق اإلنسان أضا إلى ذلك أن الوكاالت اإلنمائيمة اإلنسمانية تواجمه
عدبات متزايدع أمام تدديم المساعدات الحيوية الضرورية للسكان ،من جمراء تصماعد حالمة انعمدام األممن،
والهجممات التمي يتعمرض لهما عممال اإلغاثمة ،والديمود المفروضمة علمى عممل الوكماالت اإلنسمانية ممن قبممل
قم م م موات الحكوم م م ممة وجماع م م ممات المعارض م م ممة المس م م مملحة ،الت م م ممي تض م م مميق ف م م ممرص ت م م مموفير المس م م مماعدات ف م م ممي
اإلقليم(نعمه. 012 :8114،
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فالدانون التأسيسي لالتحاد األفريدي ي كد بدوره على مبادئ يدرها النظام العالمي والتي أهمها احترام
حدوق اإلنسان وانطالقا من أن الشعوب األفريدية تعتبر شعوب ال يمكنها تجاهل مثل هذه الحدوق
فاحترام حدوق هذه الشعوب سيولد دفعة قوية لنجاح اإلتحاد األفريدي ،من هنا ورد النص على تعزيز
وحماية حدوق اإلنسان كهدا من أهداا اإلتحاد األفريدي( خشيم. 9 :8101،
واإلخفاقات التي تعرضت لها بعثة اإلتحاد اإلفريدمي فمي دارفمور لمم تكمن بالدرجمة األولمى راجعمة للدصمور
في نوايا أو أهداا اإلتحاد اإلفريدي تجاه أزمة دارفور ،وانما بسبب  -وكما أسلفت الدراسة  -قلة الدعم
المممادت واللوجسممتي لبعثممة اإلتحمماد اإلفريدممي ومحاولممة اإلسممتعانة بمماألمم المتحممدع والمنظمممات التابعممة لهمما
خاصممة "ق موات حفممظ السممالم" والتممي تممم اشممتراكها فممي عمليممة دارفممور ألسممباب إحممداها إيجابيممة تصممب فممي
صالو أزمة دارفمور ،وأخمر سملبية الغمرض منهما الوصمول باألزممة إلمى موقمع التمدويل والتمدخل الخمارجي
المباشر ،رغم حاجة األزممة لمثمل همذا النموع ممن قموع التمدخل لغمرض منمع االنتهاكمات اإلنسمانية فمي إقلميم
دارفور.
 ولدد حدق اإلتحاد األفريدمي فمي موقفمه ممن أزممة دارفمور مکاسمب لمعظمم أطمراا النمزاع الداخليمةوالخارجيممة ،حي م

أسممتفادت حكومممة السممودان مممن عممدم تضمممن البيممان ات إشممارع إلممى مصممطلو

اإلب ممادع الجماعي ممة أو إل ممى التطهي ممر العرق ممي ،عل ممى نح ممو م مما كان ممت اإلدارع األمريكي ممة ترغ ممب ف ممي
وصمما ممما يجممرت فممي دارفممور ،باإلضممافة إلممى إن اإلتحمماد األفريدممي ذاتممه حدممق مكسممبا أضممافيا
برتخمماذه مبممادرع قويممة للتعامممل مممع األزمممة بممدون تركهمما للدممو الدوليممة األخممر  ،وبالممذات الواليممات
المتحدع واإلتحاد األوربي.
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ومممن هنمما كممان لمتحمماد األفريدممي دو اًر فمماعالً ،فاإلتح مماد يعتبممر منظمممة قاريممة إقليميممة ،وهنمماك جممدل ف ممي
األدبيات بين التدخل اإلقليمي والتدخل الدولي ،وعلى األغلب فرن التمدخل اإلقليممي همو األفضمل  -ألن
األطراا اإلقليمية تكون أكثر ديناميكية من األطراا الدولية في التحمرك ،كمما أن لمديها درجمة أكبمر ممن
اإللتمزام للوصممول إلممى تسمموية للص مراع بالمدارنممة مممع األهممداا الدوليممة ،كممما أن تممدخل األط مراا اإلقليمي مة
يعتبممر أكثممر قبموالً مممن جانممب أطمراا الصمراع باإلضممافة إلممى إن التممدخل اإلقليمممي أقممل تكلفممة مممن الناحيممة
الماديممة إلعتبممارات الدممرب الجغ ارفممي وانخفمماض تكمماليا الندممل .وفهممم األزمممات مممن الناحيممة اإلقليميممة أكثممر
فهما من الناحية الدولية ،وهذا ما الحظناه في الدور المذت قمام بمه اإلتحماد األفريدمي .لدمد أتضمو جليما إن
أزمة دارفور كان اإلتحاد لها أكثر تفهماً من األطراا الدولية األخر .
ولكممن هنمماك عنصممر تفتدممر لممه منظمممة اإلتحمماد األفريدممي وهممو عنصممر الممدعم المممالي واللوجسممتي ،فكممان
اإلتحاد األفريدي يعاني من قلة الددرات المالية فالندص في تمويل أجهزع االتحاد ونشاطاته المختلفمة ممن
أكبر العوائق التي تواجه اإلتحاد وتجعله في أزمة مزمنمة وهمو مايديمد حركتمه وقدرتمه علمى تنفيمذ سياسماته
على صعيد حفظ السلم واألمن في مناطق النزاع والتوترات أو حتى تنفيمذ برامجمه التنمويمة الطموحمة فمي
عموم الدارع ،وقد ظهر عجز االتحاد االفريدي عندما شكل بعثة االتحاد في دارفور إذ كانت بعثة تعماني
من الضعا بسبب قلة الموارد المالية والبشرية.
أما بالنسبة لعنصر الدبول ،فدد عانى اإلتحاد األفريدي من غياب الدبول من قبل جماعات المعارضة إذ
أما حكومة السودان فكانت ترغب في حل الدضية
أنها تميل إلى التدخل الدولي في تسوية أزمة دارفور ،ا
عربيماً عممن طريممق الجامعممة العربيممة ،أو عممن طريممق اإلتحمماد األفريدممي برعتبممار أن الدضممية عربيممة إقليميممة،
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لهذه المنظمات آليات تستطيع عن طريدها أن تفرض على السمودان عدوبمات ،ولمذلك فهمي أفضمل

من المنظمات الدولية.
أما التدخل العسكرت من جانب اإلتحاد األفريدي فأنه كان يندرج في إطار مراقبة وقا إطالق النمار ممع
ا
توفير الحماية للمراقبين في مناطق الصراع .
أم ما التهديممد الممذت أعلنممه األتحمماد األفريدممي للط مرفين فكممان
وكممان اإلتحمماد األفريدممي ال يلجممأ إلممى الضممغط ،ا
اله ممدا من ممه اإللتم مزام ب ممالبنود الت ممي وقعه مما الطم مرفين فد ممط ،وه ممذا التهدي ممد يحت مماج إل ممى الكثي ممر م ممن الواقعي ممة
جدا.
والفعالية ،ألن اإلتحاد األفريدي من الناحية المادية وآلياته في تنفيذ كافة ق ارراته ضعيا ً
ومن األمور التي تعتبرها الدراسة مأخذاً على اإلتحاد اإلفريدي هو اإلعتماد على الغرب حي

ظهر

عندما توجه اإلتحاد إلى المنظمات الدولية في إمداده باالسحلة التي يحتاجها لوقا إطالق النار في
إقليم دارفور والعمل على تأمين حياع الالجئين.
ومع ذلك ،كان لالتحاد اإلفريدي دور في مواجهه األزمة في إقليم دارفور ،من خالل رعايته للمفاوضات
وحرصه على أن يكون وسيطا فاعال فيها من خالل تدريب وجهات النظر بين األطراا المنازعة،
باإلضافة إلى إرساله بعثة اإلتحاد التي على الرغم من ضعفها إال أنها أشاعت نوع من الطمأنينة في
إقليم دافور ،ولم يكتا بذلك فعندما وجد نفسه عاجزذ لدلة اإلمكانيات ،وقلة الدعم اللوجستي ،وعدم
وفاء المانحين للدعم المادت لإلتحاد ،وقلة خبرات قوات اإلتحاد اإلفريدي والتي كانت خلا عجز
اإلتحاد اإلفريدي في حل األزمة ،قرر اإلتحاد إتخاذ قرار برنهاء واليته حي
تتحول مهمة الدوات المتواجدع في اإلقليم إلى رعاية األمم المتحدع.

أبد

موافدته على أن
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اليبحث الثاني
يستقبل دور التحاد الفريقي ين النزاعات في إلقييم دارفور
يالحظ من أهداا االتحاد اإلفريدي أن هنالك طموحمات كمان يسمعى إلمى تحديدهما كتحديمق السملم واألممن
في الدارع االفريدية ،ولكن ظهور عدبة التمويل جعلها رهينة لمنظمات دولية.
يمكممن تحديممد مسممتدبل اإلتحمماد االفريدممي فممي حممل أزمممة دارفممور مممن خممالل ثممال

مشمماهد :تتمموزع مممابين

المتفاءل والمعتدل والمتشائم.
اليشهد األول :اليتفائل
يم ممر أن مسم ممتدبل اإلتحم مماد اإلفريدم ممي يتسم ممم بالتفم مما ل مم ممن ناحيم ممة ،ويحظم ممى بالتأييم ممد مم ممن ناحيم ممة أخم ممر .
فاإلحتممماالت التممي يتوقممع حممدوثها وفممق هممذا المشممهد ،وان كانممت تبممدو مثاليممة فممي الوقممت الحاضممر ،إال أن
احتمال حدوثها في المستدبل سميحدق المصملحة المشمتركة للمدول والشمعوب اإلفريديمة التمي ستسمتفيد أكثمر
م ممن تحد ممق أه ممداا ه ممذا الميث مماق ،سم مواء أكان ممت سياس ممية ،أو اقتص ممادية ،أو اجتماعي ممة .فأه ممداا ميث مماق
االتح مماد اإلفريد ممي س ممتتحدق طالم مما توج ممد اإلرادع السياس ممية ل ممذلك ،ولك ممن ذل ممك س مميتوقا عل ممى الخطم موات
واإلنجممازات التممي سممتتحدق علممى أرض الواقممع فممي األمممد الطويممل .فالمشممهد المتفائممل يتسممم عموممما بالطممابع
المحافظ من حيم
لمفضل.

تأكيمده علمى عمليمة التغييمر التدريجيمة ،وبالطمابع المتفائمل ممن حيم

تصمميمه للتحمول
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كما أن تعامل اإلتحاد اإلفريدي مع الصراع في دارفور كان أكثر عمدا من التعامل الدولي ،والسميما ممن
حي م

النظممر إلممى الن مزاع بوصممفه ال يتضمممن إبممادع جماعيممة ،علممى العك م

الموقمما األمريكممي و األوربممي

الذت كان مياالً للطرح الذت ير بأن ما يجرت في دارفور عبارع عن إبادع جماعية ضد السكان األفارقة
فمي اإلقلمميم ،ويظهمر اإلتحمماد عارفما لمجمواء اإلفريديمة أفضممل ممن تلممك المواقما الدوليممة والتمي منحممت مممدع
شهر ( 21يوما للحكومة السودانية لنزع سالح ميليشا الجنجويد التي تتوزع على مساحة إجمالية تعادل
مسمماحة فرنسمما ،وهممي مممدع زمنيممة غيممر واقعيممة تماممما ،مممع المبالغممة فممي ممارسممة الضممغط علممى الحكومممة
الس ممودانية بص ممفة فتح ممت المج ممال أم ممام ظه ممور حرک ممات تم ممرد أخ ممر  ،وتعنته مما أكث ممر ف ممأكثر ف ممي س مماحة
المفاوضات( الطاهر. 89 :8101،
مممن المممأمول أن يلعممب اإلتحمماد اإلفريدممي دورع مدممدرع فممي تحديممق اإلصممالح السياسممي فممي الدممارع اإلفريديممة
برص ممالح الم سس ممات السياس ممية ،ومواجه ممة التح ممديات السياس ممية الت ممي تجاب ممه ال ممدول اإلفريدي ممة ،حيم م
حساسية المسا

إن

بالسيادع وخشية االتحاد اإلفريدي من إقحام نفسه في الش ون الداخلية لدول االتحاد قد

يجعل األمر أكثر صمعوبة فمي أحمدا

التغييمر المطلموب للمنظم السياسمية فمي الدمارع ،ولكمن يمكمن التغلمب

علم ممى ذلم ممك بالحفم مماظ علم ممى الكيانم ممات اإلفريديم ممة وضم مممان اسم ممتدرارها والدضم مماء علم ممى األزمم ممات الداخليم ممة
والخالفممات ،والحممروب مممن أجممل تحديممق االسممتدرار الكممافي والسممعي الجمماد إلصممالح الم سسممات الدسممتورية
والتشريعية وتحديمق الديمدراطيمة والشمفافية ،وتعزيمز ذلمك بنشمر ثدافمة الديمدراطيمة وحدموق اإلنسمان بتفعيمل
وسائل اإلعالم اإلفريدية( دهب. 85 :8104،
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وتمر الد ارسممة أن النظمرع التفا ليممة فممي تشممكيل قمموع تعيمد للدممارع االفريديممة وحممدتها ويعممم األمممن والسممالم فيهمما
دفعهم لإليمان بدوع االتحاد االفريدي وقدرته المستدبلية على تحديق التنمية الشاملة للدارع االفريدية.
اليشهد الثاني :السيناريو اليعتدل:
عمومما أن تسمتمر
وينطلق هذا المشهد من فرضمية أن المسمتدبل يعتبمر امتمدادا للحاضمر ،وبالتمالي يتوقمع
ً
األوضاع اإلفريدية في المستدبل على ما هي عليه ممن تشمرذم وتخلما وفدمر وحمروب ،لكمن قيمام اإلتحماد
اإلفريدممي وفممق هممذا المشممهد ،سيسممتمر فممي المحافظممة علممى تحديممق الح مد األدنممى مممن الت موازن بحي م

يممتم

اإلسممتمرار فممي تحديممق بعممض األهممداا علممى حسمماب الممبعض اآلخممر ،وطالممما أن اإلعتممدال يعتبممر السمممة
المميزع لهذا المشهد ،عليه فمرن اإلتحماد اإلفريدمي قمد يكمون قماد ار علمى تفمادت بعمض السملبيات ،واسمتغالل
بعض الفرص ،والتغلب على بعض التحديات.
إن ه ممدا اإلتح مماد اإلفريد ممي والمتمث ممل ف ممي تحدي ممق الوح ممدع الكامل ممة ،س مميجعله دائ ممم المواجه ممة للعدي ممد م ممن
الصممعاب التممي قممد تعيدممه فممي تحديممق أهدافممه المنشممودع ،ومممن أمثلممة ذلممك :التممدخل األجنبممي فممي الش م ون
الداخليممة للممدول اإلفريديممة ،اسممتمرار الحممروب األهليممة ،والحممروب اإلفريديممة  -اإلفريديممة ،والفدممر ،والتخلمما،
وتفاقم مشاكل الديون الخارجية ،واإليدز.
وسيستمر اختالا وجهات النظمر بمين أعضماء اإلتحماد اإلفريدمي حمول مشمروع الوحمدع اإلفريديمة ال سميما
بين الدول المحافظة من جهة والدول الثورية من جهة أخر  .فعمليمة الوحمدع المنشمودع تتكيما بمبطء ممع
ظروا البيئية المحيطة.
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فاستش مراا مسممتدبل اإلتحمماد اإلفريدممي وفممق هممذا المشممهد المعتممدل يعك م

إذن الطممابع المحممافظ ،حي م

إن

المشمماكل المدترنممة بتحديممق الوحممدع ت مرتبط بوجممود العديممد مممن ندمماط الضممعا ،والتحممديات واحتممماالت عممدم
فرص النجاح .وعليمه ،طالمما أن الوحمدع تمرتبط بوجمود مشماكل وتحمديات سميترتب عنهما بمروز العديمد ممن
المفاجقت المتوقعة وغير المتوقعة ،عليه فرن أنصار هذا المشهد ي كدون على عدم ضرورع إتمام عملية
الوحدع طالما اقترن ذلك بوجود مفاجقت.
اليشهد الثالث :اليتشائم:
فيركممز بممدوره علممى التري م

وعممدم التسممرع فممي عمليممة االنضمممام للمنظمممة ،إن اسممتمرار عممدم تلبيممة االتحمماد

اإلفريدممي للحممد األدنممى مممن مطالممب أعضممائه ،وبممروز معارضممة مممن قبممل الممبعض اآلخممر سممي دت ،وفدمما
لمدوالت نظرية النظم ،إلى تحديق حالة عدم التوازن .وليسمت األزممة فمي بمروز حالمة عمدم التموازن ،بدمدر
ما هي متعلدة بتجاهل المطالمب والمعارضمة وعمدم تمشمي المموارد البشمرية والماديمة والتدنيمة ممع األهمداا
المنشودع لالتحاد اإلفريدي في المد الطويل ،حي

يالحظ أن ديموممة حالمة عمدم التموازن سمت دت حتمما

إلى انهيار هذا االتحاد طالما أنه لم يلب الحد األدنى من المطالب المناديمة بالوحمدع .إذن ،فهمذا المشمهد
يعك

إذن بعد تشا مية تجاه استمرار األوضاع الدائمة.

فالتنسمميق والتعمماون اإلفريدممي-اإلفريدممي سمميكون أقممل حتممى مممن الحممد األدنممى المطلمموب لمواجهممة تحممديات
النظممام العممالمي الجديممد والعولمممة ،نظ م ار لتعثممر جهممود الوحممدع خممالل السممنوات األولممى مممن عمممر االتحمماد
اإلفريد ممي نتيج ممة العتب ممارات مختلف ممة تعكم م

الظ ممروا البيئي ممة المحيط ممة .وس مميدل الحم مما

تج مماه االتح مماد
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اإلفريدي لمي

فدمط ممن قبمل المدول اإلفريديمة ،بمل إن تأييمد المرأت العمام لالتحماد اإلفريدمي يتوقمع أن يتمدني

بشكل ملحوظ طالما لم يتحول االتحاد إلى نواع لحكومة فيدرالية في إطار الواليات المتحدع اإلفريدية .
وانطالقا من مدوالت نظرية صنع الد اررات ،التي تم تطبيدها ممع نظريمة الظمم لتفمادت إشمكالية عمدم الدمدرع
علممى وصمما وتحليممل االتحمماد اإلفريدممي علممى المسممتو الجزئممي ،فممرن صممانعي الدمرار فممي الممدول اإلفريديممة
يتعاملون وسيتعاملون مع قضية الوحدع من منطلق تطبيق مبدأ العدالنية ،متمثال في السعي إلى تحديق
أكبر قدر ممكن من المنافع أو المزايا وتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر .
كما أن اإلتحاد اإلفريدي عانى لمدع طويلة من غياب الدبول الكامل والمطلق لدوره في تسوية األزمة من
جانممب األطمراا المعنيممة ،فجماعممات المعارضممة تميممل بدمموع لخيممار التممدخل الممدولي األجنبممي لممما يمثممل لهمما
ذلك من تحديق المكاسب على أرض النزاع مع ضمانات جدية ،،كما أن شبكة المصمالو المتداطعمة فمي
اإلقلميم جعلممت كممل حركممة مممن حركممات التمممرد تمرتبط بطممرا خممارجي عربيمما (مصممر ،ليبيمما ،قطممر كممان أو
غر ًبي ما (الواليممات المتحممدع األمريكيممة ،بريطانيمما ،فرنسمما ،تشمماد وهممو ممما تسممبب فممي وضممع حمماجز لدبممول
اإلتحمماد لممد هممذه الحركممات .علممى العك م

مممن ذلممك ،تبنممت الحكومممة السممودانية منطدمما آخممر ،هممو تممدخل

جامعة الدول العربية في النزاع لما يمثل لها التدخل األجنبي الدولي من ضياع للسيادع الوطنية ،وكذلك
الكممم الهائممل مممن الضممغط الممذت سمموا تتعممرض إليممه مممن أط مراا خارجيممة ال تعتممرا بحديدممة الص مراع فممي
الميممدان ،و هممو األمممر الممذت طممرح فممي األخيممر حممال وسممط بممين أط مراا الن مزاع بدبممول اإلتحمماد اإلفريدممي
كوسيط نزيه( الطاهر. 89 :8101،
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وت مر الد ارسممة أن االتحمماد اإلفريدممي كانممت بدايتممه موفدممه إذ سممعى إلممى أفرقممة األزمممات التممي تحمميط بالدممارع
اإلفريدية ،ولم يسعى إلى تدوليها إنما كان حريصاً من خالل النظر إلى أهدافه إلى وحدع الدارع االفريدية
ولكن الضعا الذت أصاب اإلتحاد االفريدي ولد هنالمك نظريمة تشما مية خصوصما عنمدما قمام طلمب ممن
بعثة االمم المتحدع تكوين قوه هجين للتغلب على األوضاع في دارفور ،فمشماركة المنظممات الدوليمة فمي
حممل األزمممات داخممل الدممارع االفريديممة ولم امد ذلممك الشممعور بالتشمما م ،وعممد مدممدرع االتحمماد علممى السمميطرع علممى
األمور في أقليم دارفور.
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الفصل الخام
الخاتي والنتائج والتوصيات
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الفصل الخايس
الخاتي والنتائج والتوصيات
أوال :الخاتي :
إن اإلتحاد االفريدي كان وليد الظروا التي تعيشمها الدمارع اإلفريديمة ،وفشمل منظممة الوحمدع اإلفريديمة فمي
تحديممق السمملم واألمممان فممي الدممارع االفريديممة ،والدضمماء علممى الص مراعات التممي تعيشممها المنظمممة ،إذ مهممدت
م م تمرات عممدع لظهممور اإلتحمماد اإلفريدممي ،ضمممن مشمماعر متناقضممة اتجاه مه خوف ماً مممن أن يكممون امتممداداً
لمنظمة الوحدع اإلفريدية.
وتنوع ممت االه ممداا الت ممي ص مماغها اإلتح مماد اإلفريد ممي تح ممت مظلت ممه والت ممي تخ ممدم الد ممارع اإلفريدي ممة وتح مماول
النهوض بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،ولمن يمتم تحديمق األهمداا إال إذا تمم الدضماء علمى المنازعمات
التي تعيشها الدارع اإلفريدية ،إذ حاول اإلتحاد اإلفريدي حل النزاعات والحد منها من خالل مجل

السملم

واألمن الذت تم تشكيله.
ومممن تلممك الن ازعممات التممي كممان لإلتحمماد دور فاعممل فيهمما أزمممة إقلمميم دارفممور فممي السممودان ،إذ أن هنالممك
أسمباب متعمددع لمزممة فمي إقلمميم دارفمور منهما التعصمب الدبلمي وانتشممار السمالح بمين األطمراا المتنازعممة،
وقد يكون أيضاً إهمال الحكومة السودانية وتهميشة لإلقليم إد إلى حدو فجوه سواء أكانمت اقتصمادية
أم تعليمية بين اقليم دارفور وغيره من األقاليم ،مما أد إلى غياب التنمية داخل اإلقليم وبالتمالي انتشمار
الفدممر الشاسممع داخلمه .باإلضممافة الممى أن الحكومممة السممودانية كانممت غيممر عادلممة فممي توزيممع الثممروات .هممذه
االسباب كلها دعت إلى تفجر األزمة داخل األقليم ،ولم تتوقا األمور عند هذا الحمد ،إنمما كمان للتمدخل
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الخ ممارجي أيضم ماً دوره الفاع ممل فم مي ت ممأجيج األزم ممة ،ف مماألقليم غن ممي ب ممالثروات المعدني ممة الت ممي كان ممت جاذب ممه
لمطماع من عدع دول كالواليات المتحدع اإلمريكية والصين وبريطانيا وغيرها الكثير من الدول ،لذلك لم
تستطع الحكومة السودانية إحتواء األزمة والدضاء عليها واستعانت باالتحاد اإلفريدي كونها عضواً به.
وكان ممت محاول ممة االتح مماد لح ممل األزم ممة بطريد ممة س مملمية ،محاولم مة إلرض مماء جمي ممع األطم مراا المتنازع ممه ،إذ
اعتبرها أزمة إنسانية ال بد من حلها لذلك كان يدوم بنشر قواته للحد من الحروب ،وكان طرفاً فاعالً في
المفاوضات التي كانت تعدد بين األطراا المتنازعه والتدريب بينها.
ولكممن هنالممك بعممض صممعوبات التممي واجهممت االتحمماد اإلفريدممي أثنمماء حممل األزمممة فممي إقلمميم دارفممور ،منهمما
ضعا اإلمكانيات البشرية والمادية لإلتحاد ،باإلضافة إلمى عمدم دعمم الحكوممة السمودانية لإلتحماد داخمل
اإلقليمذ لذلك لجأ االتحاد اإلفريدي إلى بعثة األمم المتحدع .ولكن كانت الحكومة السمودانية بالمرصماد إذ
رفضت هذا التدخل واعتبرته استعمار لإلقليم ،لذلك كانت البعثمة المشمتركة بمين اإلتحماد االفريدمي واالممم
المتحممدع ح مالً لمزمممة التممي يعانيهمما اإلقلمميم ،حيم

تممم تكمموين قموات هجين مة بممين كممل مممن اإلتحمماد االفريدممي

واالمم المتحدع كان لها عدع مهام من أهمها :نزع السالح من االطراا المتنازعه.
وقد استطاعت الدراسة اإلجابة عن األسئلة األتية:
السؤال االول  :ما دور اإلتحاد اإلفريدي في حمل الن ازعمات اإلقليميمة ؟ كمان لإلتحماد اإلفريدمي دور فعمال
في حل النزاعات اإلقليمية من خالل مجل
في الدارع االفريدية.

السلم واألممن اإلفريدمي ،إذ قمام بحمل الكثيمر ممن الصمراعات
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السؤال الثاني  :ما موقا اإلتحاد اإلفريدي من النزاعات في إقليم دارفور؟ كان لالتحاد االفريدمي موقما
مممن الن ازعممات فممي إقلمميم دارفممور إذ كممان وسمميط للعديممد مممن المفاوضممات التممي عدممدت بهممدا حممل االزمممة،
باإلضافة إلى تشكيله قوع(  Amisالتي كان الهدا منها تحديق السلم في اإلقليم.
السؤال الثالث  :ما مد قدرع اإلتحاد اإلفريدي في حمل أزممة إقلميم دارفمور؟ كانمت قمدرع اإلتحماد اإلفريدمي
في حل أزمة إقليم دارفمور ضمعيفه إذ لمم يتموفر المدعم الكمافي لإلتحماد سمواء كمان ممن الحكوممة السمودانية
أو أعضاء اإلتحاد.
وقمد تمكنمت الد ارسمة ممن اختبمار وفحمص الفرضممية " ثممة عالقمة ارتباطيمة ايجابيمة بمين م سسمات االتحمماد
االفريدي ،وبين دول االعضاء عند تسوية النزاع في الدارع االفريدية"
إذ أظه ممرت الد ارس ممة أن هنال ممك عالق ممة ارتباطي ممة ب ممين ك ممل م ممن م سس ممات اإلتح مماد االفريد ممي وبمممين دول
األعضاء عند تسوية النزاع في الدارع اإلفريدية.

ثانيا :النتائج
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -أن لإلتحاد اإلفريدي دوره الفاعل في حل الن ازعمات اإلقليميمة ممن خمالل تشميكل مجلم

السملم واألممن

الممذت كممان لممه دور واضممو فممي تحديممق السممالم فممي الدممارع اإلفريديممة مممن خممالل نشممر الد موات التممي كممان
هدفها الرئيسي هو حفظ السالم في الدارع اإلفريدية.
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 أن لإلتحاد اإلفريدي موقفاً من النزاعات في إقليم دارفور إذ حاول التدخل السلمي لحل النزاعات ممنخ ممالل التف مماوض م ممع أطم مراا الن ازع ممات به ممدا التوص ممل إل ممى ح ممل يرض ممي الطممرفين ،باإلض ممافة إل ممى
تشكيله قوع أطلق عليها( ( Amisوالتي كانت تسعى إلى نشر السالم في إقليم دارفور.
 أن أزمة دارفور أسبابها داخلية تتعلق بالحكومة السودانية واداراتها ،وأسمباب خارجبمة تتعلمق بمطمامعالدول الكبر فيها.
 أن لإلتحاد اإلفريدي دو اًر في أزمة إقليم دارفور إذ سعى من خالل تشكيل قوع تتكمون ممن بعثمة االمممالمتحممدع و اإلتحمماد اإلفريدممي مممن السمميطرع علممى األزمممة التممي تحمميط بممأقليم دارفممور فاإلتحمماد اإلفريدممي
وحده لم يكن قاد اًر للتصدت للنزاعات التي كانت منتشره في إقليم دارفور.
 أن للحكومة السودانية دو اًر في إضعاا قيام اإلتحاد اإلفريدي بدوره في إقلميم دارفمور سمواء أكمان فميحل النزاعات أو في حماية الالجئين.

ثالثا :التوصيات
إستناداً إلى ما جاء في النتائج ،فرن الدراسة توصي باآلتي:
 الممدعم الكامممل مممن جميممع الممدول اإلفريديممة لإلتحمماد اإلفريدممي سمواء أكممان الممدعم مادي ماً أم بشمرياً بهممداتزويدع باالسلحة والدوات الداعمه له بهدا إعادع األمن والسالم للدارع االفريدية.
 دعم الحكومة السودانية لإلتحاد االفريدمي فمي إقلميم دارفمور وعمدم منعمه ممن الديمام بوظيفتمه وهمي حملالنزاعات في إقليم دارفور.
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 ضممرور إيجمماد مصممادر تمويممل بديلممه الالتحمماد دون االسممتعانة بالممدعم الخممارجيذ ألنممه قممد يم دت إلممىضعا االتحاد والمصدر البديل يكون من الدارع االفريدية.
 االلتزام ببنود اإلتحاد التي تم اإلتفاق عليها خالل تشكيل اإلتحاد اإلفريدي. تعمماون كممل مممن الحكومممة السممودانية واإلتحمماد اإلفريدممي علممى سممحب السممالح مممن المتمممردين وفممرضعدوبات حازمة اتجاههم.
 -دعم الحكومة السودانية إلقليم دارفور ،وتحديق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية فيه.
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الملحق()1
قوانين تأسيس اإلتحاد اإلفريقي
الماده( ،)3وتنص على ما يلي:
تكون أهداا االتحاد كما يلي :
أ -تحديق وحدع وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب األفريدية.
ب -الدفاع عن سيادع الدول األعضاء ووحدع أراضيها واستداللها.
ج-التعجيل بتكامل الدارع السياسي واالجتماعي واالقتصادت.
د -تعزيز مواقا أفريدية موحدع حول المسائل ذات االهتمام للدارع وشعوبها ،والدفاع عنها.
ه -تشجيع التعاون الدولي مع األخذ في االعتبار ميثاق األمم المتحدع واإلعالن العالمي لحدوق
االنسان.
و -تعزيز السالم واألمن واالستدرار في الدارع.
ز -تعزيز المبادئ والم سسات الديمدراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.
ح-تعزيز وحماية حدوق اإلنسان والشعوب طبدا للميثاق األفريدي لحدوق اإلنسان والشعوب والمواثيق
األخر ذات الصلة بحدوق اإلنسان والشعوب.
ط -تهيئة الظروا الالزمة التي تمكن الدارع من لعب دورها المناسب في االقتصاد العالمي
والمفاوضات الدولية.
ت  -تعزيز التنمية المستدامة على المستويات االقتصادية واالجتماعية والثدافية وكذلك تكامل
االقتصاديات األفريدية.
ك -تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشرت لرفع مستو معيشة الشعوب األفريدية.
ل -تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية الدائمة والمستدبلية من أجل
التحديق التدريجي ألهداا اإلتحاد.
م -التعجيل بتنمية الدارع عن طريق تعزيز البح

في كافة المجاالت وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.
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ن -العمل مع الشركاء الدوليين ذوت الصلة للدضاء على األوبئة التي يمكن الوقاءع منها وتعزيز الصحة
الجيدع في الدارع.

الياده()2د ،وتنص عيى يا ييي:
وضع سياسة دفاعية مشتركة للدارع األفريدية
الياده()2ه ،وتنص عيى يا ييي:
تسوية الخالفات بين الدول األعضاء بوسائل مناسبة قررها الم تمر.
الياده()2ز ،وتنص عيى يا ييي:
حق اإلتحاد في التدخل في دولة عضو طبدا لما يدرره الم تمر في ظل ظروا خطيرع متمثلة في جرائم
الحرب ،واإلبادع الجماعية ،والجرائم ضد اإلنسانية
الياده()2ي ،وتنص عيى يا ييي:
على حق الدول األعضاء في طلب التدخل من اإلتحاد إلعادع السالم واألمن.
الياده()2ع ،وتنص عيى يا ييي:
إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات
الياده()6د ،وتنص عيى يا ييي:
عمليات دعم السالم والتدخل طبداً للمادع ( 4ح و ( ت من الدانون التأسيسي
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الياده()2أ ،تنص عيى يا ييي:
ال عن السياسات التي قد ت دت إلي اإلبادع الجماعية والجرائم ضد
ترقب ومنع الخالفات والنزاعات فض ً
 .االنسانية
الياده( )2ح ،وتنص عيى يا ييي:
من الدانون التأسيسي بالتدخل نيابة عن االتحاد في أية دولة عضو في ظروا خطيرع ،مثل جرائم الحرب
واإلبادع الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية كما تم تحديدها في اإلتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة
الياده( ،)00وتنص عيى يا ييي:
 .0بغية دعم الجهود التي يبذلها مجل

السلم واألمن وتلك التي يبذلها رئي

المفوضية  ،السيما في

مجال منع النزاعات يتم انشاء هيئة للحكماء.
 .8تتكون هيئة الحكماء من خم

شخصيات أفريدية تتمتع باالحترام البالغ  ،من مختلا فئات المجتمع

تكون قد قدمت إسهامات بارزع لدضية السالم واألمن والتنمية في الدارع  ،ويختارهم رئي
التش اور مع الدول األعضاء المعنية علي أسا

المفوضية بعد

التمثيل االقليمي ويتم تعيينهم للعمل لفترع ثال

سنوات

من قبل الم تمر.
 .2تددم هيئة الحكماء النصو إلي مجل

السلم واألمن ورئي

المفوضية بخصوص جميع المسائل

المتعلدة بصون وتعزيز السالم واألمن واالستدرار في افريديا.
 .4بناء علي طلب مجل

السلم واألمن أو بناء على مبادرتها الخاصة  ،تدوم هيئة الحكماء باتخاذ

اإلجراءات المالئمة لدعم جهود مجل

السلم واألمن وتلك التي يبذلها رئي

المفوضية لمنع النزاعات أو

بناء علي مبادرتها الخاصة تدوم هيئة الحكماء بربداء رأيها بشأن المسائل ذات الصلة بتعزيز وصون
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السالم واألمن واالستدرار في أفريديا.
 .5تددم هيئة الحكماء تداريرها إلي مجل

السلم واألمن وعن طريق مجل

السلم واألمن إلي الم تمر.

 .6تجتمع هيئة الحكماء كلما لزم ذلك لتنفيذ صالحياتها وتعدد الهيئة اجتماعاتها عادع في المدر الرئيسي
لالتحاد ،ويجوز لهيئة الحكماء بالتشاور مع رئي

المفوضية ان تعدد اجتماعاتها في أماكن أخرت غير

المدر الرئيسي لإلتحاد.
 .9يدوم رئي
 .2يحدد رئي

المفوضية بتحديد طرق عمل هيئة الحكماء ويتم إقرارها من قبل مجل

السلم واألمن.

المفوضية البدالت التي تدفع ألعضاء هيئة الحكماء طبداً للنظم واللوائو المالية لإلتحاد.

الياده( ،)07وتنص عيى يا ييي:
نظام قارت لإلنذار المبكر
 .0لتسهيل عملية ترقب النزاعات ومنعها  ،يتم إنشاء نظام قارت لإلنذار المبكر يعرا ينظام اإلنذار
المبكر.
 .8يتكون نظام اإلنذار المبكر مما يلي:
أ -مركز مراقبة ورصد – يعرا بغرفة األوضاع –ويكون موقعه في اإلدارع المعنية بردارع النزاعات في
االتحاد ويكون مسئوالً عن جمع وتحليل البيانات علي أسا

وحدع قيا

مالئمة لم شرات اإلنذار المبكر.

ب -وحدات للمراقبة والرصد تابعة لآلليات اإلقليمية يتم ربطها بصورع مباشرع من خالل وسائل االتصاالت
المناسبة بغرفة األوضاع وتعمل علي جمع البيانات ومعالجتها علي مستواها وندل هذه البيانات إلي غرفة
األوضاع.
 .2تتعاون المفوضية أيضا مع األمم المتحدع والوكاالت التابعة لها والمنظمات الدولية األخرت ذات
الصلة  ،ومع مراكز األبحا

والم سسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتسهيل األداء الفعال لنظام
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اإلنذار المبكر.
.4يضع نظام اإلنذار المبكر وحدع قيا

لإلنذار المبكرتدوم علي أسا

م شرات سياسية واقتصادية

واجتماعية وعسكرية وانسانية يتم تحديدها وقبولها بصورع واضحة وتستخدم لتحليل التطورات داخل الدارع
وللتوصية بشأن افضل المسارات.
 .5يستخدم رئي

المفوضية المعلومات التي يتم جمعها عن طريق نظام اإلنذار المبكر لتدديم النصو في

الوقت المناسب إلي مجل

السلم واألمن بشأن النزاعات المحتملة والتهديدات للسالم واألمن في أفريديا

ويوصي بأفضل المسارات ويستخدم رئي

المفوضية أيضا هذه المعلومات لتنفيذ المسئوليات والمهام

الموكلة إليه بموجب البروتوكول الحالي.
. 6تتعهد الدول األعضاء بتسهيل اإلجراءات المبكرع من قبل مجل
أسا

السلم واألمن ورئي

المفوضية علي

معلومات اإلنذار المبكر.

 .9يدوم رئي

المفوضية  ،بالتشاور مع الدول األعضاء واآلليات االقليمية واألمم المتحدع والم سسات

ذات الصلة األخرت  ،بوضع التفاصيل العملية إلنشاء نظام اإلنذار المبكر ويتخذ جميع الخطوات
المطلوبه ألدائه الفعال
اليادة( )02هـ  ،وتنص عيى يا ييي:
تعزيز السالم ويتضمن ذلك نزع السالح وتسريو الدوات في فترع ما بعد النزاع
اليادة( ،)02وتنص عيى يا ييي:
 .0بغية تمكين مجل

السلم واألمن من أداء مسئولياته فيما يتعلق بنشر بعثات دعم السالم والتدخالت الخاصة

بها وفداً للمادع (( 4ح و (ت من الدانون التأسيسي ،يتم إنشاء قوع افريدية جاهزع ،وتتكون هذه الدوع من فرق
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جاهزع متعددع األفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية في بلدانها األصلية وتكون مستعدع لإلنتشار السريع عند
إشعار مالئم.
 .8لهذا الغرض تتخذ الدول األعضاء الخطوات الالزمة إلنشاء فرق جاهزع للمشاركة في بعثات دعم السالم
التي يدررها مجل

السلم واألمن أو للتدخل الذت يجيزه الم تمر ،ويتم تحديد قوع وأنماط مثل هذه الفرق

العسكرية ودرجة استعدادها وموقعها العام وفدا لإلجراءت التشغيلية الموحدع المعمول بها في االتحاد االفريدي
لدعم السالم وسوا تكون خاضعة للمراجعة الدورية حسب أوضاع النزاعات واألزمات السائدع
الياده()02و ،و تنص عيى يا ييي:
يتم تزويد الدوع االفريدية الجاهزع بمعدات كافية للديام باألنشطة اإلنسانية في مناطق مهامها وذلك تحت سيطرع
رئي

المفوضية.

الياده( ،)70وتنص عيى يا ييي:
 -0يتم إنشاء لجنة للمثلين الدائمين ،وتتكون من الممثلين الدائمين لد االتحاد وغيرهم من مفوضي
الدول االعضاء.
 -8تكون لجنة الممثلين الدائمين.مس وله عن التحضير ألعمال المجل

التنفيذت وتعمل على تعليمات

المجل  .ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند االقتضاء.

