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 شـــكــــر و تـــقــديـــــر
والمعرفمة والدمدرع علمى  اهلل تعالى واشكره على ما انعم به علي من فضل وتوفيق فمنحني العلممَأحمد 

 .اتمام هذا الجهد المتواضع

المدكتور محممد بنمي شكر وعرفان لكل من ساندني بهذه الرسالة وأخص بالذكر بالويسرني ان اتددم  

نصممو واالرشمماد طيلممة فتممرع الممذت تكممرم مشممكور بدبممول االشممراا علممى هممذه الرسممالة حيمم  قممدم لممي ال عيسممى

داب والعلمموم السياسممية جامعممة الشمممرق االوسممط الممذين علممى ايمممديهم الممى جميممع اسمماتذع كليمممة االو  ،اعممدادها

 اتممت هذه المرحلة مما زادني علمًا وتواضعًا.
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 الييخص 

 7102 - 2003 لقيييي تحاد الفريقي في حل النزاعات االدور ال 

 )إلقييم دارفور دراس  حال (

 يفتاح يحيد عير: لطالبإعداد ا

 يحيد بني عيسى: إشراف الدكتور

علمى  تحمادبيمان قمدرع اإلو  ،)االفريديمة  فريدي في النزاعمات اإلقليميمةتحاد اإلدور اإلمداربة هدفت الدراسة 

سواء  فريدياإلتحاد اإل اللتان يملكهما التكلفة والددرع تحديد بالتاليو  ،والتصدت لها هذه النزاعات مواجهة

نطلدمت الدراسمة  .ممن سميادع االتحماد، أم مما تسممو لمه ممن حمدود التصمرا االعضماء بمل بمه المدولمما تد وا 

وبمين نجاحاتهما أو فشملها  هنالك عالقة ارتباطيمة بمين ميثماق منظممة االتحماد االفريدميمن فرضية مفادها 

قممد أظهممرت وقممد اسممتخدمت الدراسممة المممنهج التحليلممي، و  فممي حممل األزمممات التممي تعيشممها الممدول األعضمماء،

مممن خمممالل تشمميكل مجلمم  السممملم  لإلتحمماد اإلفريدممي دوره الفاعمممل فممي حممل النزاعمممات اإلقليميممة أنالنتممائج 

  .في تحديق السالم في الدارع اإلفريدية هواألمن الذت كان لها دور 

 الممدعم الكامممل مممن جميممع الممدول اإلفريديممة لإلتحمماد اإلفريدممي سممواء أكممان الممدعم ماديممًا أمب وأوصممت الدراسممة

 بشريًا بهدا تزويدع باالسلحة والدوات الداعمه له.

 .Amis ))ولقوة كييات يفتاحي : االتحاد االفريقي، دارفور،
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Role of the African Union in Resolving Regional 

Conflicts 2003 - 2017 

(The Darfur region as a Case Study) 

Prepared by: Moftah Mohammad Omar 

Supervised by: Dr. Mohammad Bani Issa 

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

 يقدي ال
تحاد اإلفريدي والدع يسيرع، فدد مر هذا الكيان برحلة طويلة وشاقة عاشت خاللها لم يكن ميالد اإل

أواخمر الدمرن التاسمع عشمر وأوائمل الدارع اإلفريدية عدع تحركمات ومحماوالت تاريخيمة سياسمية وفكريمة، فممع 

" الجامعمة اإلفريديمة"،  الدرن العشرين انطلدت أولى المبادرات حول فكرع الوحدع اإلفريديمة بمما أطلمق عليمه

أن هذه الفكرع رفضت من قبل أفارقة أوروبا وأمريكا كونها تفرقة عنصرية، وظلت المحاوالت مستمرع  إالا 

 نحو الوحدع اإلفريدية.

جتماعمممات لخلمممق وحمممدع إفريديمممة والتمممي ممممن أبرزهممما مممم تمر )مانشسمممتر  عمممام مرات واإلتوالمممت المممم ت

واسممتمرت اإلرهاصممات إلممى أن  الممذت يمكممن الدممول عنممه: أنممه البدايممة الفعليممة فممي مسمميرع الوحممدع، 0145

 " أفكمممارًا وآليمممات ودعممممًا وأسممم ر لهممما " الدمممذافي، نظامممهريديمممة كيانمممًا حديديمممًا بر يممما ليبيمممالوحمممدع اإلف أصمممبحت

 .8110تحاد اإلفريدي في قمة لوساكا لمنظمة الوحدع اإلفريدية عام اإل

تحمماد اإلفريدممي لعممدع أسممباب، كممان مممن أبرزهمما والتممي تهممم فممي هممذا المدممام، تفمماقم اإل لدممد كممان إنشمماء

لمسملو همو الصمراع اكمما أن . فيها فريديا، والمشاكل المتعلدة بأنظمة الحكم إظاهرع الحروب األهلية في 

، لهمممذا فمممرن الحمممروب األهليمممة التمممي فيهممما وجهمممود التنميمممة للدمممارع االفريديمممةقتصمممادية لممممدمرع للدمممو  اإلالدممموع ا

شهدتها الدارع اإلفريدية وتشهدها تعد من دوافع وبواع  إيجاد مخرج للدارع وأبنائها من مثل همذه الممقزق، 



3 
 

 

مممن الالجئممين، فمممن بممين  راعممددا كبيمم وراءهمماروب فممي أفريديمما خلفممت فالتدممارير الدوليممة تشممير إلممى أن الحمم

 أفارقة. ون  مليون منهم الجئ2اك ما يفوق )  مليون الجئ حول العالم، هن88)

أصمممبو  8110اإلفريدمممي فمممي عمممام  تحمممادفريديمممة إلمممى اإلبعمممد أن تمممم التحمممول ممممن منظممممة الوحمممدع اإل

وعلمى مسمتو   تحاد بمسمألة العنما السياسمي المذت تشمهده بعمض المدول اإلفريديمةإلهتمام اإ وجلياً  واضحاً 

 هذه الدراسة. موضوع بح كبير من الجدية والتي منها السودان 

اندلعت المواجهات المسلحة "برقليم دارفمور" فمي السمودان بمين جماعمة الجنجاويمد  8112ففي عام 

المدعومممة مممن الحكومممة السممودانية، وبممين جمميد تحريممر السممودان وحركممة العممدل والمسمماواع، وقممد قمماد هممذا 

مليمون نمازح لمدول الجموار، وهمذه  8مدني، ونزوح مايدارب ممن  811.111تل ما يزيد عن النزاع إلى مد

تحمماد اإلفريدممي للتممدخل فممي تسمموية هممذه اإل ام فممي " إقلمميم دارفممور" مممما دعممالنزاعممات أدت إلممى وضممع متممأز 

نداذاا والمسماعي جهمود لمموارد الدمارع اإلفريديمة ممن التممزق والتشمتت، وبمدأت ال لنزاعات، حماية للمدنيين وا 

  .640:8100، أحطيبة، ) AMIS) تحاد اإلفريدي إلى إقليم دارفور سميت ببعثةبررسال بعثة من اإل

تحاد اإلفريدي في سعي متواصمل لحمل أزممات الدمارع فمي كمل بدماع التموتر والتصماعد السياسمي واستمر اإل

ك الجهود المبذولة ممن قبمل لتل والعسكرت، ومن خالل هذه الدراسة فرن الباح  يتطلع إلى دراسة تحليلية

 دارفور. أزمةتحاد اإلفريدي لتسوية األزمات وعلى وجه الخصوص اإل
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 :الدراس  يشكي 

المنظممممات اإلقليميممة لحكمممم الدممانون المممدولي، فدممد أكمممد قانونهممما  إحمممد همموفريدمممي تحمماد اإلبممما أن منظممممة اإل

ن سممميادع المممدول األعضممماء ووحمممدع تحممماد المممدفاع عمممممممادع الثالثمممة علمممى أن ممممن أهمممداا اإلالتأسيسمممي فمممي ال

)و   كمما تمنص نفم  الممادع فمي الفدمرع.  مثاًل جامعمة المدول العربيمة وأظن هذه معضله واجهت أراضيها،

 على تعزيز السلم واألمن واالستدرار في الدارع.

 فريدممي فمي تسموية الصمراعات فمي الدمارع اإلفريديممة،تحماد اإلفمت اآلراء والتصمريحات حمول دور اإلوقمد اختل

ور وأهميتمه توضميو ذلمك المد حمولالدراسمة الحاليمة تتمحمور  أزممةوفي إرساء قواعد السالم، وبالتمالي فمرن 

 ا في نزاع دارفور الدامي في السودان.فريدية، وتحديدً في تسوية النزاعات اإل

 لدراسة تتمثل في التسا ل اآلتي:ا أزمةعليه يمكن الدول أن 

 لنزاع في السودان؟تحاد اإلفريدي في تسوية اما دور اإل

 :أسئي  الدراس 

 ؟طبيعة دور االتحاد في الدرار االفريدي: ما  االول السؤال

 ؟مد  النجاحات وماحدود الفشل واسبابه فيما يتعلق باالتحاد: ما  الثاني السؤال

 حل أزمة إقليم دارفور؟ علىفريدي تحاد اإلاإل مد  قدرع: ما  الثالث السؤال

 :الدراس   فرضي

ثمممة عالقممة ارتباطيممة بممين م سسممات اإلتحمماد اإلفريدممي، وبممين دول الدراسممة مممن فرضممية مفادهمما: "تنطلممق 

 األعضاء عند تسوية األزمة في دارفور".
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 :أهداف الدراس 

 :تسعى الدراسة إلى تحديق األهداا التالية

 .الدرار االفريديفريدي في تحاد اإل: بيان دور اإل ولاأل  الهدف

 .مد  النجاح والفشل لالتحاد االفريدي في تسوية النزاع في اقليم دارفورعلى  : التعرا الثاني الهدف

 تحاد اإلفريدي في حل أزمة إقليم دارفور وتحليله .اإل قدرع: تحديد  الثالث الهدف

 :أهيي  الدراس 

 على النحو التالي: تبينها الدراسةللدراسة اهمية علمية )نظرية  واخر  عملية )تطبيدية ، 

 :  العييي األهيي 

تحمماد اإلفريدممي فممي حممل دور اإل تناولممتمممن الدراسممات التممي  فممي كونهمما العلميممةأهميممة هممذه الدراسممة تتمثممل 

تحممماد وتوضممميو أهمممم أهدافمممه ومهاممممه وآليمممات عملمممه. محاولمممة تعريممما اإلو  النزاعمممات فمممي الدمممارع اإلفريديمممة،

ذا الممدور مممن خممالل عممرض   فاعليممة همم، ومممدكحالممة دراسممية علممى دوره فممي حممل أزمممة دارفمموروالتركيممز 

 .أليجاد الحلول لهااسباب النزاع في دارفور ومد  قدرع االتحاد االفريدي 

 :األهيي  العييي 

فريدممي فمممي حممل أزممممة تحممماد اإلفمممي إيضمماح دور اإل تسمماهم فممي كونهممما العمليمممة تتمثممل أهميممة همممذه الدراسممة

والتطمرق  ،داخليمة والخارجيمة لمزممةومعرفمة األسمباب ال الممدنيين ضمحاياالكثيمر ممن ال دارفور التي خلفت

 أزمة دارفور. تحاد اإلفريدي في حلالتي تواجه اإلوالمعيدات  العراقيل إلى
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 :حدود الدراس 

تمثلممت حمممدود هممذه الدراسمممة الزمانيممة فمممي فتممرع النمممزاع فممي " إقلممميم دارفممور" منمممذ حــدود زيانيـــ :  -

 .8109 -8108نطالقتها عام إ

 ارفور" ." إقليم د إفريديا حدود يكاني : -

 :يحددات الدراس  

، حي  أن ، موقا االتحاد االفريدي من أزمة دارفورواجه الباح  تفاوت كبير في وجهات النظر حول 

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

 الدراس : يصطيحات

 النزاع:

ومنممه التنممازع وهممو التخاصممم، وتنممازع الدمموم: تخاصممموا، وبيممنهم نممزع الشمميء اقتلعممه،  :لغــ تعريــف النــزاع 

  . 04، ج019، 0111نزاعة أت : خصومة ) ابن منظور، 

 همممو خمممالا حممماد وتممماريخي حمممول منمممافع محمممددع مثمممل الحمممدود والميممماه بمممين دولتمممينالنـــزاع اصـــط"حا :  

ظممممممرا للتممممممدخل ، يكممممممون موضمممممموعها، أحممممممد المصممممممالو الحيويممممممة، ويتشممممممعب النممممممزاع أو يممممممتدلص نأو أكثممممممر

   .89: 0112الخارجي فيه" )حماد، 

ممن  والمذت سميتم دراسمتهالمدصمود بمه فمي همذا البحم  النمزاع الحاصمل حمول إقلميم دارفمور النزاع إجرائيـا : 

 .8109-8108تاريخ 
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 الدور:

ر  : تعريف الـدور لغـ  لغويمًا علمى أنمه: الطمواا، ويدمال: دار واسمتدار بمعنمى إذا طماا حمول  يعمرا المْدو 

ذا عاد إلى الموضع الذت ابتدأ منه. ) ابن منظور، الش   .4، ج422، 0111يء، وا 

 توقا كل من الشيئين على اآلخر.ا: اصط"ح  الدور 

تحماد اإلفريدمي فمي حمل النمزاع فممي يدموم بمه اإليعمرا المدور إجرائيمًا علمى أنمه العمممل المذت  إجرائيـا :الـدور 

 ة السودان. إقليم دارفور، وأثره في إحالل السالم في جمهوري

اإلفريدممي التممي  ادتحممنممه رسممميًا فممي الدمممة األولممى لإلهممو كيممان إفريدممي تممم اإلعممالن عتحــاد الفريقــي: ال 

الدمارع اإلفريديمة بجهمود همدا النهموض ببم، 8118عمام  تمموزعددت في مدينة دربان بجنموب إفريديما فمي 

 . 52: 8119)عبدالرزاق،  دولة 55ويتألا من ، إفريدية

هو جزء من السودان تددر مساحته بخم  مساحة السمودان، وتحمد اإلقلميم ثمال  دول: ممن  إلقييم دارفو:

 عن متاخمته لبعض األقماليم الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريديا الوسطى، فضاًل 

 .السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق

 ، African Union Mission in Sudan)مهمممة االتحمماد األفريدممي فممي السممودان  :AMISلقــوة 

المضممممممطربة فممممممي  دارفممممممور ، وكانممممممت مهمتهمممممما اسممممممترجاع األمممممممن واالسممممممتدرار فممممممي AMISوتختصممممممر )

  .55، 8109أحمد،)السودان

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 :والدراسات السابق  الطار النظري

 :أوال: الطار النظري

الحروب والنزاعات ليست بالظماهرع الجديمدع أو المعاصمرع، بمل همي قديممة قمدم األزل، إال أنهما أخمذت فمي 

فمي نفم  سمامعها وقائلهما لمما تخلفمه  اً م لمم اً الحروب تتمرك أثمر التطور مع تطور اإلنسان، والتكنولوجيا، فم

  فراد الذين يعيشون في ظروفها.آالم لحياع األمن مقسي وضحايا و 

هليممة، والتممي تعممرا بممالعنا ا فممي المجتمعممات هممي الحممروب األى أنممواع الحممروب وأشممدها إيالًمممسممومممن أق

ت النزاع، والتصعيد ضمن مجموعة معينمة،  . والنزاع اإلثني يعبر عن حاال0: 8110)قنصوه،  اإلثني

أهليممة تغممذيها مجموعممة مممن المسممببات أهمهمما  اً أو النممزاع بممين مجممموعتين، وينشممأ هممذا النممزاع محممدثًا حربمم

خفمماق الدولممة الوطنيممة فممي تحديممق  جتماعيممة والنمممو والتدممدم، باإلضممافة سممتدرار والعدالممة اإلاإلاالسمتعمار، وا 

عتمممراا بهويمممة م بعمممض الجهمممات المتصمممارعة، ورفمممض اإلمعمممي ودعمممإلمممى الفشمممل فمممي تحديمممق السممملم المجت

 . 046 :8114)المخادمي،  مجموعة إثنية معينة

حترامهما للدموانين اإلنسمانية فمي الحمرب، وعمدم التمييمز بمين المدماتلين إهمذه النزاعمات بعمدم  تتسممما وعادع 

رتكممماب مدصمممود رسمممي، وبوالسمممكان الممممدنيين، وكمممذلك التممممادت فمممي ممارسمممة أعممممال العنممما الجسمممدت والنف

غتصمماب، وقممد تدممود هممذه النزاعممات إلممى تهديممد للسممالم العممالمي ض الجممرائم المحرمممة فممي الحممروب كاإللممبع

  .015: 8118حسب عدد الدول المتورطة فيها وموقعها الجغرافي )ربيع، 

ة قبيلم 521وهذا الوصا ينطبق على ما حد  من النزاع فمي دولمة السمودان، فالسمودان يضمم أكثمر ممن 

، ولهما اختالفمات فمي اللغمات واللهجمات، ويعمد وجيمةلها العرقية بين العروبمة والزنتتفاوت وتتباين في أصو 

 %5ثالثمممة أربممماع السمممكان، وأقليمممة مسممميحية تعمممادل  دممموهيانات السمممائدعذ إذ يتجممماوز معتناإلسمممالم أكثمممر المممد
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لعربيممة تنوعممًا فممي وبهممذا يعممد السممودان أكثممر الممدول ا ،األرثووكس  ون البروتسممتانت والكاثوليممك ممموزعين بممي

ثدافتممممه السياسممممية، فهممممي البلممممد العربممممي الوحيممممد الممممذت تضممممم هويتممممه الثدافيممممة والدوميممممة العروبممممة واإلفريديممممة 

  .92: 8112)سعودت، 

ا لطبيعممممة الصممممراعات أسممممباب الصممممراعات والحممممروب األهليممممة فممممي السممممودان متعممممددع ومتنوعممممة، وفدًمممم تعممممد

فيبمدو أن مسمتدبل التنماحر والحمروب السمودانية ال يخمرج  فيها واألسباب التي أدت إلى نشموبها،الموجودع 

مم ا عمممن نتممماء الجغرافممي بعيممدً اإلا التركيممب الدممائم علممى معممايير عممن واحممد مممن السمميناريوهات الثالثممة : فرما

الهويممة الدينيممة، أو التفكيممك وتدسمميم السممودان إلممى مجموعممة مممن الكيانممات ذات ارتباطممات إقليميممة مختلفممة، 

مممما إعمممادع التفكيممم ا، وقمممد مثلمممت إشمممكالية السممملطة و توزيمممع الثمممروع فمممي السمممودان محمممور ك والتركيمممب مًعممموا 

النزاعات والحروب األهلية التي شهدها في الجنوب والغرب والشرق، فدد رفعت جماعات التممرد مطالمب 

سممتدالل اإلملحممة ضممد سياسممات التهممميد واإلقصمماء التممي تعرضممت لهمما مجتمعاتهمما طيلممة سممنوات ممما بعممد 

  .858: 8118)حمدت، 

، حيم  تمكمن الحكمم األجنبمي 0156 كانون الثمانيستدالل في من قبل اإل اً اع في السودان ظل قائموالنز 

بائمل، فماألمن والنظمام ضمروريات بدبضته العسكرية من إخضاع المجتممع الدبلمي وأوقما الحمروب بمين الد

سمتعمار كمل منهما كتفاء دول اإلالحكم نفسه، كما إل ستغالل األمثل للموارد مثل ضرورتيهما للبداء فيلإل

 بمناطق.

ومن مسببات النزاع في السودان أيضا يكمن في البعد الخارجي، ودوره في تأجيج الصراعات فيه، إذ ال 

متمممداد اإلقليممممي لمممبعض الدبائمممل، فمممالرئي  التشمممادت ادريممم  ديبمممي وبعمممض وزرائمممه، اإليمكمممن إنكمممار دور 

ائممد ميممداني فممي الجمميد التحريممرت دارفممور الممذت أطلممق شممرارع ينتمممون إلممى قبائممل الزغمماوع، ولدممد كممان أول ق

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTpYrRmPbcAhVM6KQKHdnaA1MQFjAFegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sasapost.com%2Forthodox-catholic-protestant%2F&usg=AOvVaw2oO9SqNcjnlq0x1pMWFNwM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTpYrRmPbcAhVM6KQKHdnaA1MQFjAFegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sasapost.com%2Forthodox-catholic-protestant%2F&usg=AOvVaw2oO9SqNcjnlq0x1pMWFNwM
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ليمدفع  ،0111، و عبمد اهلل ابكمر أحمد قمادع الهجموم النماجو المذت انطلمق ممن دارفمور 8112التمرد األول 

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

المممتحكم فمممي آليمممات التسممموية يشمممكل المتغيمممر األهمممم فمممي النزاعمممات الدائممممة فمممي  تفاعالتمممه المختلفمممة وكمممذلك

السمممودان، ألن الدممممو  الغربيممممة تحممماول دائممممما صممممياغة وتشمممكيل المنطدتممممين العربيممممة واإلفريديمممة بممممما يخممممدم 

  .026: 8111مصالحها وأهدافها االستعمارية )موسى، 

ذت يعكمم  الصممراع فممي السممودان الممذت يعممود إقلمميم دارفممور خممم  مسمماحة السممودان، وهممو اإلقلمميم المميشممكل 

سممتحواذ علممى هممذه رعممي والمنمماطق الزراعيممة مممن أجممل اإلألسممباب يرجعهمما الممبعض إلممى تدسمميم مسمماحات ال

المناطق، لكن نجد النزاع يعد عرقي يدوم على أسا  أن الدبائل العربية تضطهد الدبائل اإلفريدية، وهذا 

أن ساللة الدبائل العربية أندى وأرقى ممن السماللة اإلفريديمة، همذا يعود للخلفية التاريخية التي زرعت فكرع 

  .099: 8119ما أثر على النزاع في إقليم دارفور الذت تميز بالتنوع العرقي وكثرع الدبائل )الهزايمة، 

بمين الرعماع والممزارعين بسمبب موجمات الجفماا والزحما الصمحراوت  0122والصراع في دارفور بدأ عمام 

خمممتالل فمممي التممموازن الطبيعمممي لتفممماقم موجمممات الجفممماا أثمممره علمممى اإلالمنطدمممة، ونتيجمممة  المممذت ظهمممر فمممي

همدار المموارد الطبيعيمة إ مطار وارتفاع درجات الحرارع، مما أدت إلىرافية المناخية للمنطدة، وقلة األللجغ

ة من أهمم أسمباب وفددان المزارعين ألراضيهم، ويعتبر المنافسة بين الرعاع والمزارعين على الموارد المائي

الصراعات الدبلية في دارفور. ويعتبر اقليم دارفور رغم كثافة سكانه وكبر الرقعة الجغرافية ووفرع الموارد 

  .8105)حمد، الطبيعية من أكثر مناطق السودان تخلفا
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ع تحماد اإلفريدمي كبمديل لمنظممة الوحمدنطلق اإلإومن ناحية أخر  وفي وقت اشتد فيه النزاع في السودان 

اإلفريديمممة التمممي قمممرر الر سممماء األفارقمممة اسمممتبدالها بمنظممممة تكمممون قمممادرع علمممى مواجهمممة التحمممديات الداخليمممة 

والخارجيممة التممي تواجممه الدممارع. وقممد أعلممن عممن قيممام االتحمماد رسممميا فممي دربممان بجنمموب إفريديمما والتممي كانممت 

تضممنت تحمولين رئيسميين تحماد اإلفريدمي اإلبشمكل عمام، فمرنا بنيمة  0111 -8118مدر انعداد أول قمة 

ممممع قضمممايا تسممموية النزاعمممات بالمدارنمممة ممممع منهجيمممة عممممل منظممممة الوحمممدع  يفمممي ممممنهج التعاممممل اإلفريدممم

تحمممماد فممممي التممممدخل فممممي الشمممم ون الداخليممممة للممممدول اإلاإلفريديممممة، ويتمثممممل هممممذان التحمممموالن فممممي إقممممرار حممممق 

تحماد فمي اإلإلفريدمي علمى مبمدأ حمق األعضاء، حي  تنصا المادع الرابعة من الدانون التأسيسي لالتحاد ا

تحمماد فممي ظممل ظممروا خطيممرع تتمثممل فممي: جممرائم اإلا لممما يدممرره ممم تمر التممدخل فممي شمم ون الدولممة، طبدًمم

الحمرب، واإلبمادع الجماعيمة والجمرائم ضمد اإلنسمانية. وفمي الوقمت نفسمه، ي كمد الدمانون التأسيسمي المممذكور 

مماإلمبممدأ حممق الممدول األعضمماء فممي طلممب التممدخل مممن  علممى ا التحممول تحمماد إلعممادع السمملم واألمممن فيهمما. أما

إنشماء آليمة جديمدع تتكفمل بتسموية النزاعمات اإلفريديمة وتتمثمل فمي مجلم  السملم واألممن  الثماني فيتمثمل فمي

اإلفريدمممي ليصمممبو الجهممماز المنممموط بمممه تعزيمممز السممملم واألممممن واالسمممتدرار فمممي الدمممارع بعمممدما عصمممفت بهمممما 

 . 882: 8110العينين،الحروب والنزاعات الطائفية )أبو 
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 :ثانيا :الدراسات السابق 

طالع علممى الدراسممات واألبحمما  التممي تتعلممق بموضمموع الدراسممة، فدممد تممم مممن خممالل قيممام الباحمم  بمماإل

 اختيار عدد من الدراسات التي تكون ذات صلة بالموضوع، وتم تدسيمها إلى محورين رئيسين هما:

 :الدراسات العربي  

،  ثـورة دارفـور أزيـ  السـودان الجديـدة  :( بعنـوان7112وع  األزيات الدوليـ  )دراس  لقايت بها يجي

 ال المذين دارفمور بينمت أن متممردتحيم  همدفت الدراسمة إلمى التعمرا علمى ثمورع دارفمور وتمداعياتها، 

 مفادهما بمأن خالصمة إلمى توصملوا للتنميمة  الدوليمة )الوكالمة  " IGAD "سمالم محادثمات فمي يشماركون

 وحكوممة دونهمم، ممن كامل البالد في والثروع السلطة اقتسام بشأن الدرارات تتخذ أن مخافة لالدتا عليهم

السمالم،  عمليمة ممن حرجمة مرحلمة في ينتددها لن الدولي المجتمع أن مفاده موقا إلى توصلت الخرطوم

ر، وأشمارت دارفمو  فمي كاسو بهجوم للديام نفسها الفرصة لتعطي نيفاشاذ عملية وتيرع من أبطأت وبالتالي

 الخمارجيين النمزاع أطمراا فعالمة، فأولويمة وغيمر بحمق ضمعيفة الدوليمة كانمت اإلسمتجابة الدراسمة إلمى أن

 أن فمي تكممن -ورومما أوسملو و لنمدن، و فمي واشمنطن، ومسمانديها الجموار دول حكوممات -األساسميين

 راسمة الحكوممةوأوصمت الد نهمائي. إلمى اتفماق السمودان لتحريمر الشمعبي ممع الجميد الخرطموم تتوصمل

 إطمالق وقما األول وهمدفها دارفمور، متممردت ممع دولمي بتسميير سياسمية بمفاوضمات لتزاماإلالسمودانية بم

 الممدنيين علمى والمليشميات الحكوميمة الدموات قبمل من للهجمات فورية بنهاية دولية، واألمر بمراقبة النار

 .دارفور في المدنية واألهداا
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هممدفت هممذه ،  اليولقــف األيريكــي يــن أزيــ  دارفــور  :( بعنــوان7110دراســ  اليبيضــين، والحباشــن  )

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

هتمممام األمريكممي بالسممودان بشممكل عممام، وأزمممة دارفممور بشممكل خمماص. وكممذلك تفحممص البممدايات األولممى لإل

 من هذه األزمة، وأهم التطورات الداخلية واإلقليمية والدولية ذات العالقةالتوقا عند األهداا األمريكية 

فممي  متددمممةً  وباسممتخدام المممنهج الوصممفي التحليلممي، توصمملت الدراسممة إلممى أن إقلمميم دارفممور احتممل مرتبممةً 

، لمما يحملمه الصمراع الممذت جمر  فيمه ممن ممق   إنسمانية وتعديمدات إثنيممة 8112األجنمدع الدوليمة منمذ عمام 

ا بالعالقمممات ا ومحكوًمممميمممة، كمممما بينمممت الدراسمممة أن الموقممما األمريكمممي ممممن همممذه األزممممة كمممان متمممرددً وعرق

ممن ثمروات وموقمع مهمم، كجمزء ممن  ستراتيجية لهذا اإلقليم ومما يحتويمهمريكية السودانية، وباألهمية اإلاأل

يممة. كممما توصمملت إلممى أن سممتراتيجية األمريكيممة تجمماه الدممارع اإلفريديممة وقرنهمما اإلفريدممي وسياسممتها الكوناإل

تحاد ستبدال قوات اإلرالواليات المتحدع تحاول تكثيا الضغوط على السودان لتدويل هذه األزمة، وذلك ب

منهما  تجماه للحصمول علمى المدعم اإلفريدمي والمدولي، رغبمةً دوات دولية، وستبدى تضغط بهذا اإلاإلفريدي ب

رن اإلفريدمممي خدممممة لمصمممالحها وحربهممما علمممى سمممتراتيجية فمممي منطدمممة الدممموضممماع اإلفمممي إعمممادع ترتيمممب األ

 .اإلرهاب

 دور يجيس السيم واألين األفريقي في حل النزاعات وتسويتها في  :( بعنوان7100دراس  احطيب ، )

هدفت الدراسة إلمى معرفمة دور مجلم  السملم واألممن األفريدمي فمي حمل النزاعمات وتسمويتها فمي ، أفريقي  

فرضية: أنمه كلمما اعتممد مجلم  السملم األفريدمي فمي تمويلمه ودعممه فنيمًا أفريدية، وتدوم هذه الدراسة على 

ولوجيسمتيًا علممى جهممات ممن خممارج الدممارع األفريديمة، كالممدول الكبممر  والمنظممات الدوليممة األخممر ، ضممعفت 

ن التمدخالت الخارجيمة فمي النزاعمات  فاعلية الدور الذت يدوم به في حل النزاعات في الدمارع وتسمويتها، وا 
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دية تحت أت ذريعة كانت ت دت إلى الحد من دور المجل  في حمل النزاعمات فمي الدمارع وتسمويتها، األفري

وقممد قسمممت هممذه الدراسممة إلممى مبحثممين، ركممز األول منهمما علممى توضمميو أهممم المممواد الممواردع فممي بروتوكممول 

هما المجلم  مجل  السلم واألمن األفريدي، وتطرق المبح  الثاني إلى نماذج من النزاعات التي تدخل في

الدراسة إلى عدع نتائج من أهمها :أن التمويل الذت يأتي إلى المجل  من طرا  تلتسويتها، وقد توصل

الممدول الكبممر  والمنظمممات الدوليممة األخممر  أد  إلممى فدممدان المجلمم  السممتدالله فممي عملممه، وأن الضممغوط 

سمويتها، وأدت إلمى توسميع والتدخالت الخارجية أضعفت من دور المجل  فمي حمل النزاعمات األفريديمة وت

همممذه النزاعمممات وتمممدويلها، واسمممتغاللها لصمممالو أجنمممدات خارجيمممة، وأن ضمممعا التمويمممل، وقلمممة الخبمممرع لمممد  

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

ــاني، ) ــوان (7107دراســ  زي سممة إلممى معرفممة هممدفت الدرا ،  االتحــاد الفريقــي وتســوي  النزاعــات  :بعن

تحمماد اإلفريدممي لتسمموية النزاعممات داخممل الدممارع ومممد  فاعليممة هممذه اآلليممات، وقممد خلصممت الدراسممة آليممات اإل

تحاد اإلفريدي إال أن تجربته اتسمت بالمحدوديمة والدصمور وذلمك نظمرًا لى أنه رغم الجهود التي بذلها اإلإ

لسياسممممية وكثممممرع االندسممممامات بممممين الممممدول لوجممممود عممممدد مممممن المعوقممممات والعراقيممممل، أهمهمممما غيمممماب اإلرادع ا

 تحاد اإلفريدي عرضة للتبعية الخارجية.موارد المالية األمر الذت جعل اإلاألعضاء، والندص في ال

ينظيـ  االتحـاد الفريقـي فـي   الحروب والصراعات في إلقريقيا ودور  :بعنوان (7102دراس  الكوت،)

ا مع فريدي حاليً تحاد اإلا واإلفريدية سابدً نظمة الوحدع اإلرفة كيفية تعاطي مهدفت الدراسة إلى مع، حيها 

قضممايا السمملم واألمممن فممي إفريديمما، فاتضممحت محمماوالت جممادع مممن المنظمممة فممي حممل النزاعممات الحدوديممة، 

ق، وهمو الدصمور المذت هلية بسبب وجود عوائق قانونية في الميثماوغياب كلي في إيجاد حل للحروب األ

ا لنجمماوزه عمليممًا، ا مممن خممالل قانونممه التأسيسممي، تمهيممدً فعمممل علممى تجمماوزه قانونًيممفريدممي تحمماد اإلأدركممه اإل
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ت هيكيلممة فممي مكونممات مجلمم  السمملم واألمممن، وتمموفير الرصمميد اظهممرت الدراسممة أهميممة إدخممال إصممالحوأ

الكافي لهذا الجهاز لترشيد أدائه، ألن ما تم تحديده على الصعيد األمنمي علمى المرغم ممن أهميتمه إال أنمه 

  يسمو إلى مستو  األمال المعدودع.ال

 الدراسمة المى بيمانهدفت ، عات والحروب األهيي  في السودان   الصرا:( بعنوان7102دراس  دعاس، )

التحليمل التماريخي للنمزاع فمي إقلميم دارفمور ممن خممالل التعمرا علمى المنطدمة وجمذور الصمراع فيهما، وسممرد 

تهجت المنهج التاريخي لسرد األحدا ، وقد أشمارت الدراسمة المراحل التي مر بها النزاع. وهذه الدراسة ان

إلمممى أن مسمممببات الصمممراع همممو التنممماف  علمممى الثمممروع والسممملطة، وتمممدخل دول الجممموار قمممد أجمممج األحمممدا ، 

 .وغياب الدور اإلعالمي العربي ترك المجال لترويج الدنوات األجنبية لإلشاعات الكاذبة

ـــوان7102دراســـ  أحيـــد،) ـــدخل:( بعن ـــر الت ـــور    أث ـــ : دارف ـــى الســـيادة الوطني ـــدولي النســـاني عي ال

همممدفت الدراسمممة إلمممى تحديمممد العالقمممة بمممين ممارسمممة التمممدخل المممدولي اإلنسممماني ، "م7102-7112نيوذجـــا  

والسيادع الوطنية، ثم تحديد أبعاد هذه العالقة وجوانبها المختلفة من خالل دراسة حالمة التمدخل االنسماني 

وتوصمملت الدراسممة إلممى عممدع  الوصممفي والتمماريخي، ومممنهج دراسممة الحالممة.فممي دارفممور. إذ اسممتخدم المممنهج 

دارفممور، وسممماعدت فممي تممدويلها حسممب األجنمممدع  أزمممةنتممائج منهمما: لعبممت البيئممة اإلقليميمممة دور كبيممر فممي 

دارفممور كنممزاع داخلممي تناولتممه عممدع جهممات  أزمممةواألهممداا التممي تحملهمما األطممراا المتدخلممة، حيمم  بممدأت 

 ا يزداد تأرجحًا بفتو مجال للتدخل الدولي.أن أصبو إقليميً داخلية وتطور إلى 

،  م(7102-م7112  يعولقـات وتحـديات التفـاوو حـول أزيـ  دارفـور):بعنوان (7102دراس  نور،)

، نبعت أهمية البح  من محاولمة معوقات وتحديات التفاوض حول أزمة دارفورهدفت الدراسة الى بيان 

دارفمممور، حيممم  همممدا البحمممم  إلمممى الوقممموا علمممى المعوقممممات الوصمممول إلمممى حمممل سياسمممي شممممامل ألزممممة 
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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 البحمم  بوجممود عالقممة بممين تممأجيج الصممراع 

تممائج التممي تممم التوصممل إليها:إهمممال الحكومممات المتعاقبممة علممى الدبلممي لممدارفور واسممتمرار األزمممة، ومممن الن

السممملطة فمممي السمممودان لمممدارفور، وعمممدم تدمممديم الخمممدمات التنمويمممة والخدميمممة واألمنيمممة أدت إلمممى قيمممام الثمممورع 

 والكفاح المسلو في اإلقليم،إذ تلعب الدبلية دور استراتيجي في خلق وحل النزاعات في دارفور.

 ، السياسـي فـي السـودان: حالـ  دارفـور   أثـر القبييـ  فـي االسـتقرار :وانبعنـ (7102دراس  يوسى،)

إذ توصمملت الدراسممة إلممى ممما  هممدا الدراسممة إلممى معرفممة مممن المسمم ول عممن النزاعممات الدبليممة فممي السممودان،

يلممي: أن الصممراعات الدبليممة أضممعفت سمملطة الدولممة، وسمموا تواصممل اإلضممعاا بمسمماعدع عوامممل أخممر ، 

ي دفممع الممديات فممي حمماالت الدتممل بممين الدبائممل شممجع علممى اسممتمرار الجممرائم والعنمما، واسممتمرار الحكومممة فمم

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

سممتمرار فمممي ات المسممملحة بممدارفور للتوقمما عمممن اإلالماضممي، وأصممبحت تدممما عمماجزع أمممام اقنممماع المليشممي

 مام حلها.أاالزمات ووضع العراقيل تأجيج 

فــو النزاعــات الدوليــ  فــي إطــار الينظيــات اللقييييــ : التحــاد  " :بعنــوان (7102دراســ  الييســي،)

ــــي نيوذجــــا   مممممم المتحممممدع عالقممممات التأسيسممممية الدائمممممة بممممين األدفممممت الدراسممممة إلممممى توضمممميو اله،  الفريق

فريدمي تحماد اإل، وهمدفت أيضمًا إلمى معرفمة أثمر اإلوالمنظمات اإلقليمية في مجال تسموية النزاعمات الدوليمة

أكثمممر  فريدمممي فمممي دارفمممور كمممانتحممماد اإليمممة، حيممم  أظهمممرت الدراسمممة أن دور اإلفمممي فمممض النزاعمممات الدول

مجلمم   ، وحتممى الوقممت الممراهن، والممذت يممتم فممي إطممار شممراكة كاملممة مممع8114وضمموحًا وشمممواًل منممذ عممام
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سمهم فمي بلمورع األدوار فمي مجمال أ 8118ساسمي عمام ونمه األتحماد بتعمديل قانوأن قيمام اإل ،األمن المدولي

 من والسلم الدوليين. األ

 الدراسات األجنبي 

 Darfur Conflict: An Analysis of the Obstacles“: بعنوان Segun (2011)دراس  

to the Implementation of the Comprehensive Peace Agreement” 

هممدفت الدراسممة إلممى تحليممل  ، لتــي تعتــرو تنفيــذ اتفــاا الســ"م الشــايلنــزاع دارفــور: تحييــل ليعقبــات ا 

تفممماق السمممالم الشمممامل فمممي إقلممميم دارفمممور فمممي السمممودان، وبينمممت الدراسمممة أن إللعدبمممات التمممي تعتمممرض تنفيمممذ 

الحرب في دارفور السودان كان لها عواقب وخيمة على التعايد السلمي للعرب وغير العمرب فمي المبالد 

هتمممام الهيئممات العالميممة واإلفريديممة إلممى مبممادرات سممالم عديممدع دون أن إ. وذلممك أد  إلممى والممدول المجمماورع

تفمماق السممالم الشممامل هممو إلنتدممائي أن التنفيممذ اإل يحدممق أت منهمما النتممائج المرجمموع. وتوصمملت الدراسممة إلممى

ئمتالا لطة اإلمن العدبات التمي حددتهما سم الرئيسية التي تعوق مبادرات السالم. ومع ذلك، بالرغم زمةاأل

سممتفتاء الممذت نتخابممات واإلالسممودان مممن خممالل إجممراء اإل الم قتممة بهممدا إنهمماء الحممرب األهليممة فممي دارفممور

أد  إلممى ظهممور جنمموب السممودان كدولممة مسممتدلة. وقممد أثممار اسممتدالل جنمموب السممودان مشمماكل جديممدع مثممل 

سمممو لكممل دولممة بممارسممة حممق النممزاع حممول توزيممع الممموارد النفطيممة وغيرهمما. وعليممه أوصممت الدراسممة بممأن ي

 الملكية والسيطرع على الموارد الواقعة داخل حدودها.

 



18 
 

 

 Rape As A Weapon Of War In Darfur“: بعنـوان ,Abdullahi (2016)دراسـ  

Conflict” 

السممالح هممدفت الدراسممة إلممى إلدمماء الضمموء علممى أسمموأ أنممواع  ، غتصــاب كســ"ح ليحــرب فــي دارفــورال“

الحكوممة السمودانية غتصاب. وبينمت أنمه فمي نمزاع دارفمور، اسمتخدمت قموات هو اإلالمستخدم في دارفور 

غتصممماب كسمممالح للحمممرب، فمممي التطهيمممر العرقمممي للدبائمممل غيمممر العربيمممة فمممي المنطدمممة. فدمممد والجنجاويمممد اإل

اسمممتخدم همممذا السمممالح لترويمممع النسممماء وتمممدمير األسمممر والمجتمعمممات المحليمممة. كمممما بينمممت الدراسمممة أنمممه فمممي 

غتصمماب تتممراوح أعمممارهم اإلضممت النسمماء والفتيممات لالغتصمماب أمممام أفممراد أسممرهن. وضممحايا دارفممور تعر 

ممن خمالل دراسمة كيفيمة  غتصاب كسالح من أسملحة الحمرب. ويدر  هذا البح  اإلثمانية أعوام و أكثر

امممل العممرق والممدين التممي غتصمماب كسممالح مممن أسمملحة الحممرب فممي دارفممور، وكشمما عممن عو اسممتخدام اإل

غتصممماب كسمممالح حمممرب علمممى الضمممحايا عواقمممب اإلتصممماب النسممماء األفريديمممات. اختتممممت غاسمممتخدمت إل

 والمجتمعات المحلية.

 The African Union and Peace and Security in“: بعنـوان ,fafore (2017)دراسـ 

Central Africa” 

فريدمي تحماد اإلاإلعممال أهدا الدراسمة إلمى تدميم  ، فريقي والسيم واالين في افريقيا الوسطىتحاد الال  

إذ  ممن،يدي دور بارز في تحديق السلم واألفر تحاد اإلن لإلأفي السلم وقوامه وتحدياته، وأظهرت الدراسة 

بريجمماد  سممتجابة للصممراعات العنيفممة الكثيممرع التممي شممهدتها الدممارع األفريديممةتحمماد األفريدممي إلممى اإلسممعى اإل

وقمد قمدمت  .تحاد األفريديواألمن التابع لإل كل للسلمفريدية من خالل إنشاء هيحلول أفريدية للمشاكل اإل
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تحمماد األفريدممي والمنظمممات حممداها: ضممرورع التعمماون المنسممق والمتعاضممد بممين اإلإالدراسممة عممدع توصمميات 

 اإلقليمية في وسط أفريديا بشأن السالم واألمن اإلقليميين. 

 :هذه الدراس  عن الدراسات السابق يا يييز 

المبيضممين،  كممما فمي دراسممة للنممزاع فمي دارفممور اليممة ممع الدراسممات السممابدة فمي تناولهمماوتتشمابه الدراسممة الح

 وفممي تناولهما دور االتحمماد االفريدممي  8109موسممى ) ودراسمة، Segun (2011) ، 8111والحباشمنة )

وقممد أكملممت الدراسممة وسممدت الممندص فممي بعممض  ، 8109الميسممي،) ،fafore (2017)دراسممةكممما فممي 

تتميممز الدراسممة و  ناولهمما الدراسممات السممابدة كممون هممذه الدراسممة متخصصممة فممي درافممور،الجوانممب التممي لممم تت

فممممي الفتممممرع  تحمممماد االفريدممممي بشممممكل خمممماص وتحديممممدًا فممممي أزمممممة دارفممممورفممممي أنهمممما تتنمممماول دور اإل الحاليممممة

  .8109-8108الزمنية

 ينهجي  الدراس : 

اًل، ومن ثم اللجوء إلى المنهج أو  التحليلتدتضي طبيعة هذه الدراسة اللجوء إلى استخدام المنهج 

 الدانوني لبيان اآلثار المحتملة لالتحاد اإلفريدي في حل النزاعات اإلفريدية، وذلك على النحو اآلتي:

 دراسة حالة أزمة إقليم دارفور.: وهو المنهج الرئيسي الذت تم استخدامه في الدراسه وهو دراس  حال 

ن أهم مناهج البح  العلمي والذت تم اللجوء إليه نظرًا لتوفر والذت يعتبر م :الوصفي التحييييالينهج 

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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جميع المعلومات والبيانات الخاصة بها، ومرحلة التشخيص والوصا المتعمق، المفاهيم واألولويات وت

ويتم تحديد الخصائص المختلفة من خاللها وتجمع المعلومات بوصا دقيق لجميع جوانب الموضوع 

 المبحو ، وبما يسمو بدقة في تحديق أهداا الدراسة.

ن عناصر موضوع الدراسة لتحديق كما يهدا الباح  من خالله التوصل لمعرفة دقيدة وتفصيلية ع 

جراءات حول مستدبل  الدراسة من خالل جمع معلومات دقيدة  أزمةفهم أفضل لها، ووضع سياسات وا 

ومفصلة لدور االتحاد االفريدي في حل النزاعات االفريدية، وفي وضع تصور حول مستدبل ذلك الدور 

 زمةيجاد أوجه االرتباط بين عناصر األعلى ضوء المعطيات والتحليل، للتوصل إلى نتائج مناسبة وا  

 وعرضها ومناقشتها وتفسيرها بشكل يتوافق مع أهداا الدراسة. وابداء الرأت فيها، 

وهو المنهج الذت سيتم اللجوء إليه لمعرفة البنود والتشريعات الدانونية حول موضوع  الينهج القانوني:

م في توضيو الحكم الدانوني في موضوع الدراسة للتوصل الى نتائج وتوصيات من شأنها أن تساه

 الدراسة.
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 الفصل الثاني

اللقيييي حل النزاعات و فريقي ال التحاد  

 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 

 .8118 تموز 01إلى  2دربان بجنوب إفريديا و التي كانت مدر انعداد أول قمة له من 

ي ممع قضمايا بشكل عام، فرن بنية اإلتحاد اإلفريدي تضممنت تحمولين رئيسميين فمي ممنهج التعاممل اإلفريدم

إقممرار  تسمموية النزاعممات بالمدارنممة مممع منهجيممة عمممل منظمممة الوحممدع اإلفريديممة، ويتمثممل هممذان التحمموالن فممي

مممن الدممانون  حممق اإلتحمماد فممي التممدخل فممي الشممئون الداخليممة للممدول األعضمماء، حيمم  تممنص المممادع الرابعممة

عضمو، طبدما لمما يدمرره مم تمر  التأسيسي لإلتحماد اإلفريدمي علمى مبمدأ حمق اإلتحماد فمي التمدخل فمي دولمة

اإلتحاد في ظل ظروا خطيرع تتمثل في: جرائم الحرب، اإلبادع الجماعية والجرائم ضد اإلنسمانية، وفمي 

مبممدأ حممق الممدول األعضمماء فممي طلممب التممدخل مممن  الوقممت نفسممه، ي كممد الدممانون التأسيسممي المممذكور علممى

ء آليممة جديممدع تتكفممل بتسمموية النزاعممات اإلفريديممة إنشمما. باإلضممافة إلممى اإلتحمماد إلعممادع السممالم واألمممن فيهمما

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

 . 8118بجنوب إفريديا في 

:تييناآلمن خالل المبحثين  فريدي و حل النزاعات اإلقليميةاإلتحاد األ الفصل الثانييتناول   

 .االقليمية النزاعات حلفريدي في اإلتحاد األعمل   األول: آليات المبح

 .لحل النزاعات فريديالمبح  الثاني: الحاالت التي تستدعي تدخل اإلتحاد األ
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 اليبحث األول

 لقيييي ال النزاعات حلفريقي في التحاد األعيل آليات 

 ،ستداللحرمان شعوبها من حدها في اإل ستعمار األوروبي وهذا أد  إلىلدد تعرضت الدارع األفريدية لإل

وفي عام  .جتماعية سليمةإإلى أس  جغرافية أو  فيها ال يستند قسمةوعمل المستعمر على تدسيم الدارع 

ا أدت حركة االستدالل في فترع ذفريدية في الحصول على استداللها، لبدأت بعض الدول األ 0145

ألفريدية إلى إيجاد وحدع أفريدية للحفاظ على استداللها إلى سعي الدول امن الدرن الماضي الستينيات 

وسيادتها، وقد سعت الدول والشعوب األفريدية إلى تحديق هذا التجمع في شكل منظمة من خالل عدع 

 .م تمرات مهدت لديام منظمة الوحدع األفريدية

   من العام4) في شهر في أكرا التي مهدت لديام منظمة اإلتحاد األفريدي، كانت: ومن أهم الم تمرات 

  0) شهر الدار البيضاء في ، وتاله ميثاق0151  من عام 0شهر ) ثم اتحاد مالي في، بغانا 0152

في شهر  الجو  م تمرو  ،0160   من عام5) شهر م تمر مونروفيا في ، وبعده 0160من عام 

ثم الوحدع  ومن 0160  من عام 1شهر )، واتحاد ماالجاسي في مدغشدر في 0160  من عام 0)

 -0111وأخيرًا قيام اإلتحاد اإلفريدي في سرت ولومي ودربان 0162  من عام 5شهر ) االفريدية في

  .21 :8104) ذهب،8118

لتفسو  عن العمل وبعد عدود أربعة من العمل المتواصل من أجل أفريديا، توارت منظمة الوحدع األفريدية

 في العاشر من ارسمي حيز الوجوديدي الذت خرج إلى المجال لميالد م سسة جديدع هي اإلتحاد األفر 

بمدينة "ديربان" في جنوب أفريديا بحضور زعماء ور ساء حكومات أكثر من خمسين  8118 تموز

  .277: 8109اإلتحاد اإلفريدي ومستدبله )خليل، دولة أفريدية وسط مشاعر وتوقعات متباينة بشأن



24 
 

 

الدعوع إلنشاء االتحاد  0111-1-1ثل في قمة سرتوقد مر االتحاد االفريدي بأربع مراحل تتم

)عاصمة  8110الدانون التأسيسي لإلتحاد)عاصمة توغو ، وقمة لوساكا 8111االفريدي، وقمة لومي

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

 ".في "جنوب افريديا االتحاد االفريدي، وعدد أول قمة لإلتحاد

مرور فترع ، و دولة 26بموافدة  2001 آياربعد استكمال المتطلبات الدانونية لديام اإلتحاد األفريدي في و 

الخطوع متسدة مع عن قيام اإلتحاد األفريدي وتبدو هذه  أعلن رسمياً  ،التي حددها الميثاق يوماً  21

يتجاذبان الجدل  انرئيسي انتيار  ، وقد كان هنالكديةدول الدارع األفري لجميعندماجية أحالم الوحدع اإل

التيار  فدد أنطلق 1999 أيلولحول طبيعة اإلتحاد األفريدي منذ قمة سرت األولى التي عددت في 

ندماجية األفريدية ككيان م سسي جديد يستهدا إعادع تعريا الهوية اإل تحاداإلاألول من توصيا 

لمنظمة الوحدع  ا التيار الثاني فيرت في اإلتحاد تطوراً أما  ،ليةوبلورع مجاالت عمل وظيفية أكثر فاع

األفريدية ومحاولة اجتهادية لمعالجة مواطن الضعا واإلخفاق في مجال عملها الوظيفي 

  .55:  8115)بطر ،

ويمثل إعالن إنشاء اإلتحاد األفريدي خطوع إيجابية وهامة على طريق تفعيل العمل األفريدي الجماعي، 

ه يعك  مد  جدية الديادات األفريدية وحرصها على تنشيط دور منظمة الوحدع األفريدية في كما أن

حي  أن دخول الدانون التأسيسي لإلتحاد حيز التنفيذ والشروع الفعلي  ،مواجهة تحديات التنمية والعولمة

سيسهم في تعزيز في إنشاء أجهزع اإلتحاد سيعطى دفعة لعجلة التعاون اإلقتصادت األفريدي إلى األمام 

 المواقا األفريدية الموحدع في المحافل الدولية .
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 :باآلتيومن الدوافع الرئيسة إلنشاء اإلتحاد يمكن للدراسة أن تجملهما 

ظلت منظمة الوحدع األفريدية بالرغم من طبيعتها الدارية مجرد ناد للحكومات، حي  غابت المشاركة  -

، بالرغم من األفكار المهمة التي طرحها بعض المفكرين بهذا الشعبية عن أدائها بشكل كلي تدريباً 

الشأن، سواء قبل إنشاء هذه المنظمة أو في أثناء اإلعداد لوضع الميثاق في م تمر أدي  أبابا 

 .0162 يارأالتأسيسي في 

قصور في بعض الجوانب الم سسية في تجربة منظمة الوحدع األفريدية مثال على ذلك، فكرع  -

، لذا لم  1)نکروما الرئي  األفريدي التي تحم  لها بعض المفكرين والدادع األفارقة من أمثال البرلمان

تتو الفرصة لمخذ بها مما جعل المنظمة في وضع مختلا بالمدارنة ببعض التجارب اإلقليمية األخر  

 .كتجربة اإلتحاد األوروبي

عموم، والتي فرضت برلحاح ضرورع التفكير التحديات التي باتت تواجه الدول األفريدية على وجه ال -

رتداء بالعمل األفريدي من المرونة والفاعلية لما يمكنها من اإل كاا   في آليات جديدع تتمتع بددر  

  .21: 8104) دهب، المشترك من أجل التصدت لهذه التحديات

وتعزيز التنمية  ،اجتماعيوا اواقتصادي االتعجيل بتكامل الدارع سياسي فياالتحاد اإلفريدي تركزت أهداا 

تهيئة الظروا المالئمة التي تمكن  و المستدامة وتعزيز الديمدراطية والمشاركة الشعبية وحدوق اإلنسان

تعزيز التعاون في جميع  ،قتصاد العالمي والمفاوضات الدوليةالدارع من لعب دورها المناسب في اإل

فريدية تنسيق ومواءمة السياسات بين ميادين النشاط البشرت لرفع مستو  معيشة الشعوب األ

                                                           
( 1699فبراير  42 - 1691يوليو  1المستقلة ) لغانا ، وكان أول رئيساالستعمار من المناضلين األفارقة األوائل ضديعد  كوامي نكروما 1

 .4114قبل إسدال الستار عنها في يوليو  منظمة الوحدة اإلفريقية وواحدا من مؤسسي األفريقية وأبرز دعاة الوحدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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العمل مع  من خاللالتعجيل بتنمية الدارع و  ،قتصادية اإلقليمية سواء الدائمة أو المستدبليةالمجموعات اإل

  .098:  8118)عبد الحميد، الشركاء الدوليين للدضاء على األمية واألمراض وتعزيز الصحة الجيدع

التي اندلعت في الدارع اإلفريدية مما أضعفها في جميع  وهذه األهداا قد جاءت نتيجة الحروب

 المجاالت لذلك كان ال بد من الدضاء على الحروب والصراعات في الدارع.

كانت األغلبية العظمى من تلك  حرباً  21اندلعت في الدارع اإلفريدية أكثر من  0191عام المنذ ف

يشكلون الدارع  52فريدية من أصل إ دولة 04اشتركت  0116عام الفي ف. حروبًا أهليه الحروب

ماليين  2من الجرحى و أكثر من  االالاشرات عبنزاعات مساحة حصدت اآلالا من الضحايا و 

حتواء العديد من تلك إل مبكراً  بالتدخل اإلتحاد اإلفريدي، وقام شخص الجئي و مهجر و أنا  بال مأو 

حترام إفرض  زاعات بوسائل سلمية، و محاوالً النزاعات في إفريديا، وذلك من خالل وضع حد لهذه الن

، وحفظ السلم من خالل إرسال بعثات اإلتحاد نتهاكاتاإلنساني، والحد من قواعد الدانون الدولي اإل

  .41: 8104)دهب،اإلفريدي إلى مناطق النزاعات 

 اً مما كان موجود أكبربشكل  فريدي بالتوسع بهاالسالفة الذكر قام اإلتحاد اإل فرن األهداا ،وبشكل عام

حترام وتعزيز حدوق اإلنسان إعلى وجوب  باإلضافة إلى تركيزها ،في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية

 . على درجة كبيرعيجب االهتمام بهما عترافه بالنظام الديمدراطي فهما أمران ا  و 

عتبارها لبعض إفي  تكشا عن واقعية الدول األفريدية ،أن أهداا اإلتحاد هذه األشارع الىومن األهمية 

مثل تعزيز الصحة العامة وتطوير البح  العلمي والتكنولوجيا، ولكن بشكل  ،األهداا كمبادئ تتبناها

متعارض فان اإلتحاد يتطلب تعزيز الجهود التي وجدت لتحديق التكامل السياسي واالقتصادت 

  .287: 8109خليل،) واالجتماعي



27 
 

 

ركة الشعبية والديمدراطية واحترام مبادئ حدوق اإلنسان تعد تتعلق بالمشا اإلتحاد التي أهداا وتعد

 إذ أن ،وهي أهداا لم يتضمنها ميثاق منظمة الوحدع األفريدية وهو أمر له ما يبرره ،اجدً  مهماً  تطوراً 

وحق تدرير  ،فترع الستينات من الدرن الماضي كانت فترع الحدي  عن الجهود الدولية لتصفية االستعمار

 .فكان من البديهي أن ال يتضمن ميثاق المنظمة ذلك ،جهة سياسات التمييز العنصرتالمصير وموا

ويمكن مالحظة أن هذه األهداا في مجموعها تمثل مرتكزات ينطلق منها العمل األفريدي المشترك من 

-2: 8110)خشيم،  همامجموعتين خالل مجموعة مبادئ تحكمها ويمكن تحديد هذه األهداا في 

01: - 

 :األهداف السياسي  االولى: ع يجيو ال

األهداا السياسية أو األهداا ذات البعد السياسي التي  علىمن الدانون التأسيسي نصت المادع الثالثة 

 : بريجاز على النحو التالي تلك األهدااوتتناول الدراسة سيعمل اإلتحاد على تحديدها، 

 :تحقيا وحدة أفريقيا وتضاينها -أ

على مجابهة أت  اإلتحاد ى اإلتحاد إلى تحديدها إذ يساعدهم األهداا التي يسعيعتبر هذا الهدا من أ

مخاطر تتعرض لها الدارع أو إحد  دولها، نتيجة أت محاوالت استعمارية تهدا إلى تمزيق الدارع 

شاعة اإل ندسام في ربوعها من جديد، ولدد ورد في الوثيدة التأسيسية وبالتحديد الفدرع السادسة والتي وا 

الر ية المشتركة ألفريديا موحدع قوية، والحاجة إلى بناء شراكة بين حكومات وجميع على صت ن

قطاعات المجتمع المدني وبخاصة النساء والشباب والدطاع الخاص، من أجل تدعيم التضامن والتالحم 

 .بين شعوبنا
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  :الدفاع عن سيادة الدول األعضاء ووحدة أراضيها واستق"لها -ب

 ،مبدأ احترام سيادع كل دولة اإلفريدي هي تحادالتي تدوم عليها الوثيدة التأسيسية لإل المبادئ فمن

في  التي يتم تناولها الحداً و  ،وسالمة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في الش ون الداخلية للدول األعضاء

ن سيادع الدول بموضوع الدفاع ع اً ا وثيدالمبادئ الثالثة ترتبط ارتباطً  ، وهذهمبادئ اإلتحاد ةدراس

 .استداللها وهو أهم أهداا اإلتحاداألعضاء والحفاظ على 

 :التعجيل بتكايل القارة السياسي واالجتياعي وااللقتصادي -ج

تحديق هذا الهدا يتطلب لو  ،الهدا من قيام اإلتحاد األفريدي هو تحديق حياع أفضل للشعوب األفريدية

شتركة وتدوية الروابط بين شعوب الدول األعضاء ومن أهم التعاون بين دول اإلتحاد وتنسيق الجهود الم

التعاون االقتصادت ويشمل االستثمار في الموارد االقتصادية للدارع األفريدية لتحديق الرخاء  ،صوره

المادت لشعوبها ويدخل في هذا النوع تنسيق ودعم وسائل الندل والمواصالت واالتصاالت بين دول 

التعاون االجتماعي ويشمل  .السياسي وخاصة في مجال األمن وتحديق السالم . والتعاونالدارع التعاون

 .التعاون والتنسيق في الميادين الصحية والتعليمية

 :تعزيز يوالقف أفريقي  يوحدة حول اليسائل ذات االهتيام ليقارة وشعوبها -د

 اً أفريدي اً ريدية تتطلب موقفهناك العديد من المسائل االقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدول األف

الديون وقضية الالجئين وحماية البيئة، فدد ثبت أن التعامل مع مثل هذه المسائل  مثل قضية ،اً موحد

 .يحتاج إلى تعاون وتنسيق الدول األفريدية على المستو  اإلقليمي أو الدولي 

  :تعزيز الس"م واألين واالستقرار في القارة -و
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من أسباب تدهور  حديات ذات الطبيعة السياسية واإلقليمية والتي كانت سبباً هناك العديد من الت

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 

الحدود )النزاع األثيوبي اإلرترت  وألسباب سياسية تعود الختالا توجهات النظم الحاكمة، أو بسبب 

  .ةلدعم إحد  الدول المعارض

 :تعزيز اليبادئ واليؤسسات الدييقراطي  واليشارك  الشعبي  والحكم الرشيد -ز

مجرد  باعتبارها 0112م ظل المراقبون السياسيون ينظرون إلى منظمة الوحدع األفريدية منذ إنشائها عا

ا على أدائها طوال ا مما أثر سلبً ت للحكومات والمشاركة الشعبية مفدودع عن أدائها بشكل كلي تدريبً دنا

ثمانية وثالثون عام، وهو األمر الذت تجاوزه اإلتحاد األفريدي ليتدارك ما فات منظمة الوحدع األفريدية 

ى استحدا  المشاركة الشعبية ضمن فعاليات اإلتحاد إل ،صراحة أو ضمنا ،ويشير الدانون التأسيسي

  .062-069: 8112وتعزيز المبادئ والم سسات الديمدراطية والحكم الرشيد ) الصلا،

 :تعزيز وحياي  حقوا النسان والشعب طبقا ليييثاا األفريقي لحقوا النسان والشعوب -ح

ون التأسيسي لالتحاد األفريدي ي كد بدوره على فالدان ،من النظام العالمي اً فرعي اً تعتبر أفريديا نظام

من أن الشعوب األفريدية  وانطالقاً  ،مبادئ يدرها النظام العالمي والتي أهمها احترام حدوق اإلنسان

ال يمكنها تجاهل مثل هذه الحدوق فاحترام حدوق هذه الشعوب سيولد دفعة قوية لنجاح  اً تعتبر شعوب

النص على تعزيز وحماية حدوق اإلنسان كهدا من أهداا اإلتحاد من هنا ورد  ،اإلتحاد األفريدي

  .9: 8101خشيم،) األفريدي
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 اليجيوع  الثاني : األهداف االلقتصادي :

 المادع الثالثة تحادمشروع الدانون التأسيسي لإل من بين األهداا الهامة ذات البعد االقتصادت، نص

 :تعرضها الدراسة على النحو اآلتي على أهداا 

قتصمممماد العمممممالمي ي اإلالظممممروا الالزممممممة التممممي تمكممممن الدمممممارع مممممن لعمممممب دورهمممما المناسممممب فممممم هيممممأتت .أ

فمممممي و فمممممي مجممممماالت عديمممممدع نجاحمممممات  منظممممممة الوحمممممدع األفريديمممممةفدمممممد حددمممممت والمفاوضممممات الدوليمممممة 

مدممممممدمتها تأكيممممممد روح التعمممممماون األفريدممممممي الجممممممماعي، ووضممممممع األسمممممم  للتكامممممممل االقتصممممممادت مممممممن 

 .   0110، صادية األفريدية بمدتضی )معاهدع أبوجاالجماعة االقتخالل إنشاء 

تماعية والثدافية وكذلك تكامل تعزيز التنمية المستدامة على المستويات االقتصادية واالج .ب

ا قتصاديات األفريدية : إن التنمية المستدامة تشكل الداعدع األساسية لتددم األمم والمجتمعات ونظرً اإل

ل األفريدية فشلت معظم العمليات التكاملية اإلقليمية في تحديق الهدا لتعثر جهود التنمية في الدو 

المرجو منه لذلك جاء التأكيد على أهمية العمل على تحديق التنمية المستدامة على مستو  الدول 

ندماج ة واإلقليمية وتحديق التكامل واإلقتصادي  يساعد ذلك في نجاح التكتالت اإلاألفريدية بحي

 قتصادت . اإل

قتصادية األفريدية اإلقليمية الدائمة والمستدبلية من الءمة السياسات بين المجموعات اإلتنسيق وم .ج

 ي كد الدانون التأسيسي على أهمية وفاعلية التنظيماتإذ  ،أجل التحديق التدريجي ألهداا اإلتحاد

في إطار ميثاق  كان غائباً البعد  أن هذايالحظ و  ،قتصادتفي تحديق عملية التكامل اإل المختلفة

قتناع الكامل بالحاجة إلى التعجيل عن اإل 5)أعربت وبالتحديد في الفدرع وقد منظمة الوحدع األفريدية، 

 0110 حزيزانقتصادية األفريدية الصادرع عن المنظمة في فيذ المعاهدع الم سسة للجماعة اإلبعملية تن
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ذلك بغية تعزيز التنمية االقتصادية  0114آيار والسارت مفعولها منذ  ،بمدينة أبوجا نيجيريا

 . 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. 

من وثيدة   4)التي نصت عليها المادع و  ،ساسيةأمبادئ وجود من بد  السابدة الهداا األق يتحدول

لما ورد في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية  اً تكرر بعض منها يعد بستة عشر مبدأ،  ، إذ حددتاإلنشاء

كمبدأ المساواع بين كل الدول األعضاء في السيادع ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات من خالل تشجيع 

و التهديد أ ، وكذلك مبدأ حظر استخدام 5لسلمية التي نصت عليها المادع الرابعة في الفدرع )الوسائل ا

باستخدام الدوع بين األعضاء حسب المادع الرابعة في فدرتها )و . أما المبادئ الجديدع التي وردت في 

للفدرع  وسالم استناداً فهي حق التعايد السلمي بين كل دول اإلتحاد بأمن  إنشاء اإلتحاد اإلفريدي:وثيدة 

  . 55: 8115 ) بطر ، من المادع سالفة الذكر  ط)

التأكيد وللمرع األولى على المشاركة الفاعلة للشعوب األفريدية في  هو ولعل األبرز في هذا اإلطار

نشاطات اإلتحاد وم سساته على عك  ما كان عليه الحال في م سسات منظمة الوحدع األفريدية، 

ييب المتعمد للشعوب في أعمال المنظمة وم سساتها وتعزيز المساواع الكاملة بين حي  كان التغ

جتماعية واحترام الحياع اإلنسانية الخاصة كمبادئ جديدع الجنسين كأسا  لتحديق مفهوم العدالة اإل

  .26: 8104) دهب،جاءت بها

ة بين الدول األعضاء في يعرا بالدعوع لخلق سياسة دفاعية مشترك ما ،اومن المبادئ الجديدع أيضً 

مجاالت األمن والدفاع الوطني. وهو مرتبط بحظر التدخل في ش ون الدول األعضاء حي  نصت 
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و تشجيعها من دولة عضو أعلى منع النشاطات الهدامة داخل دول اإلتحاد   4)من المادع    )الفدرع 

  .091: 8112المختلفة) الصلا، بأشكالها

  2)ستدرار في الدارع اإلفريدية من بين األهداا الرئيسة التي ذكرتها المادع فتعزيز السالم واألمن واإل

من ميثاق اإلتحاد، حي  ال يمكن تخيل قيام تنمية كاملة في الدارع دون وجود السالم و األمن 

تحاد اإلفريدي يددم ر ية جديدع لدور اإلتحاد في مجال حل ستدرار، فدد جاء الدانون التأسيسي لإلواإل

راعات و حفظ السالم و فرض و بناء سياسة دفاعية مشتركة . كما يعتبر من المبادئ المنصوص الص

عليها في أغلبية مواثيق إنشاء المنظمات الدولية العالمية و اإلقليمية، ألن تسوية النزاعات و الخالفات 

لها، في دت ذلك ت دت دائما إلى النهوض بهذه المنظمات، أما إذا ثارت النزاعات ولم يكن هناك حل 

 إلى تصدع البناء الدائم، ألن الميثاق المنشأ هو دائما حجر الزاوية في كل بناء لتنظيم دولي

   .061: 8102)بوسراج،

نواع األبه  على هذا المبدأ في ميثاق منظمة اإلتحاد اإلفريدي و كان موضحاً التأكيد و لذلك تم  

نه رتحاد اإلفريدي فا في الدانون التأسيسي لإلأما  ،تحادإلألطراا النزاع الرجوع فيها لالطرق التي يحق و 

هذه الحلول أو  تالوسائل التي يجب على دول اإلتحاد السير على هديها و لكن ترك ةلم يحدد ماهي

ختيار ما يناسبهم الوسائل السلمية إلى الم تمر الذت سيعدد، و يكون باتفاق األطراا أصحاب النزاع إل

  .091: 8112)الصلا،ن من حلول في هذا الشأ
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بروتوكول مجل  األمن والسلم اإلفريدي، و  8118تموز أجاز م تمر الدمة اإلفريدية في ديربان  لدد

منع و إدارع النزاعات الدائمة  بقليةقرر عرضه على الدول األعضاء للموافدة عليه مع استمرار العمل 

  .279: 8109)خليل، فريديفي عملها إلى حين استكمال تأسي  مجل  السلم واألمن اإل

دولممممة عضمممموا  89بعممممد أن صممممادقت عليممممه  8112دخممممل بروتوكممممول المجلمممم  حيممممز التنفيممممذ فممممي حيمممم  

 وطبدمممممممماً  ،تحمممممممماد اإلفريدمممممممميللسياسممممممممة األمنيممممممممة والدفاعيممممممممة لإل حيمممممممم  يعمممممممممل المجلمممممممم  وفدمممممممماً  ،باإلتحمممممممماد

أن تحمممممماد و البروتوكممممممول المنشممممممئ للمجلمممممم ، و الممممممذت يممممممنص علممممممى لنصمممممموص الدممممممانون التأسيسممممممي لإل

، و لممممي  أليممممة دولممممة حممممق الفيتممممو، و تصممممدر قراراتممممه بأغلبيممممة الثلثممممين، واحممممداً  لكممممل دولممممة عضممممو صمممموتاً 

، تنتخممممممب عشممممممر دول لمممممممدع سممممممنتين و عممممممدد الممممممدول األعضمممممماء فممممممي المجلمممممم  خمسممممممة عشممممممر عضممممممواً 

مممممممادع  88وخممممممم  دول لمممممممدع ثممممممال  سممممممنوات يتضمممممممن بروتوكممممممول مجلمممممم  األمممممممن و السمممممملم اإلفريدممممممي 

لفمممممممة للمجلممممممم  حيممممممم  أجممممممماز البروتوكمممممممول إنشممممممماء لجمممممممان م قتمممممممة للوسممممممماطة و تناولمممممممت الجوانمممممممب المخت

  .61: 8115)بطر ، التحديق و التدقيق، أو لجان من الخبراء العسكريين و الدانونيين

وتكمن أهداا المجل  في تعزيز وتشجيع الممارسات الديمدراطية، والحكم الصالو، وسيادع الدانون، 

ساسية كجزء من الجهود لمنع الصراعات. اما مبادئ المجل  تكمن وحماية حدوق االنسان والحريات اال

في احترام سيادع الدانون والحدوق والحريات األساسية للبشر، وقدسية الحياع البشرية والدوانين الدولية 

  .Manby,2004:986) لحدوق االنسان

مة، فالدضايا األمنية الواردع مجل  السلم واألمن جزء ال يتجزأ من مبادئ اإلتحاد األفريدي عا مبادئإن 

في تلك المبادئ هي التي ستشكل المادع األساسية للمجل ، وتتمثل في التسوية السلمية للنزاعات 

حتواء األوضاع الصراعية التي يمكن أن تتطور إلى أزمات، واحترام ستجابة المبكرع إلواإل والصراعات،
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، ساواع في السيادع وعدم التدخل في الش ون الداخليةالسيادع والسالمة اإلقليمية للدول األعضاء، والم

 ستدالل وحق التدخل في الحاالت المنصوص عليها في الدانون التأسيسيواحترام الحدود الدائمة عند اإل

  .68 :8115)بطر ،

ا على أس  متساوية وفق الكيفية التالية: عشرع أعضاء يتشكل المجل  من خمسة عشر عضوا منتخبً و

. وقد نصت االستمراريةخمسة أعضاء ينتخبون لمدع ثال  سنوات لتحديق و دع عامين. ينتخبون لم

 اآللياتللمجل ، وتشكل هذه  آلياتمن بروتوكول المجل  على أربع  80و  02و  08و  00المواد 

 على النحو اآلتي:وهي  ،جزءا من الهيكل التنظيمي للمجل 

 :هيئ  الحكياء .0

لمجل  على تكوين هيئة للحكماء من خم  شخصيات يدوم من بروتوكول ا 00نصت المادع 

باختيارهم رئي  المفوضية على أسا  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 

ئة في إطار الشراكة مع األمم المتحدع من خالل شعبة الش ون عند الضرورع. حي  استفادت الهي

نتخابين، السياسية بالدعم في مجاالت دعم الوساطة و برنامج الحدود و تكوين الخبراء و المراقبين اإل

إلى حل األزمات في كل  كما يدوم بأنشطة مشتركة في مجال الدبلوماسية الوقائية وصنع السالم سعياً 

  .8102فريدي، اإلتحاد اإل) ينيا وغينيا بيساو وكينيا والنيجر والصومالمن جزر الدمر وغ

 :نظام النذار اليبكر .8



35 
 

 

من بروتوكول المجل  على إنشاء نظام اإلنذار المبكر يعمل على تسهيل عملية  08نصت المادع 

ية أدي  بابا ترقب النزاعات و منعها، ويتكون من وحدع مركزية للمراقبة و الرصد في العاصمة اإلثيوب

األمنية التابعة  اآللياتتعرا بفرقة األوضاع و وحدات فرعية منتشرع في أقاليم الدارع الخم  داخل 

  .011 :8109) خليل،للتجمعات اإلقليمية الفرعية

 :. القوة الفريقي  الجاهزة2

طيرع في من بروتوكول المجل  مهام هذه الدوع في التدخل في حالة وجود ظروا خ 02حددت المادع 

جل استعادع السالم واألمن و الحيلولة أدولة ما من الدول األعضاء أو بناء على طلب دولة عضو من 

دون تدويل الصراعات اإلفريدية و التعامل مع أت من الحروب األهلية أو النزاعات الحدودية فور 

 وقوعها، وتدديم المساعدات اإلنسانية للسكان المدنيين في مناطق النزاعات.

ألا   05)وتتكون هذه الدوع من خمسة ألوية عسكرية تمثل األقاليم الخمسة الرئيسية في إفريديا وقوامها 

جندت وتدبيرها لجنة أركان الحرب و يرأسها وزراء دفاع الدول األعضاء كما تدرر إنشاء صندوق 

  .09 :8101) خشيم،لتمويل عمليات حفظ السلم التي تدوم بها هذه الدوع 

 :السيم صندوا .4

توفير الموارد المالية الالزمة لمهام دعم المجل  وذلك من خالل اإلعتمادات لم إنشاء صندوق السلم ت

قتصادية المالية في ميزانية اإلتحاد األفريدي، ومن مساهمات الدول األعضاء، ونسبة من المعونات اإل

  .8102فريدي،) اإلتحاد االةمن داخل الدارع أو من خارجها، أو المساهمات الطوعي
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وقممممممد تممممممم إنشمممممماء الصممممممندوق ألن التمويممممممل ندطممممممة أساسممممممية ومهمممممممة فممممممي عمممممممل المجلمممممم ، إذ يمكممممممن أن 

تممممم ثر مصمممممادر التمويمممممل المختلفمممممة ممممممن الدطممممماع الخممممماص أو األممممممم المتحمممممدع ممممممن التمممممأثير علمممممى عممممممل 

تعتبمممممر همممممذه الم سسمممممات واألجهممممممزع السمممممالفة المممممذكر، م سسممممممات  .المجلممممم  واسمممممتدالليته بصمممممورع سمممممملبية

ة و تعمممممد إضمممممافة جديمممممدع و ضمممممرورية لمنظممممممة إقليميمممممة حديثمممممة كاإلتحممممماد اإلفريدمممممي و التمممممي ممممممن حيويممممم

شمممممأنها مسممممماعدته فمممممي أداء دوره بشمممممكل إيجمممممابي، بمممممما يتماشمممممى ممممممع المتغيمممممرات و التطمممممورات السمممممريعة 

  .844: 8109)خليل،على المستو  الدارت و الدولي 
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 اليبحث الثاني

 لحل النزاعات فريقيالتحاد األ الحاالت التي تستدعي تدخل

  لر ساء الدول 26) رقم العاديةتحاد األفريدي الذت قدم في الدورع ضمن الدانون التأسيسي لإلت

والحكومات بمنظمة الوحدع األفريدية فدرات لها صلة وثيدة بالدضية األمنية، وردت ضمن مادتين، وذلك 

 على النحو التالي:

داا اإلتحاد: تنص الفدرع )ب  من هذه المادع على أن من أهداا اإلتحاد : وتتعلق بأه 2). المادع  0

تعزيز السلم ""الدفاع عن سيادع الدول األعضاء ووحدع أراضيها واستداللها" وتنص الفدرع )و  على 

 .واألمن واالستدرار في الدارع"

دفاعية مشتركة للدارع   وتتعلق بمبادئ اإلتحاد حي  تنص الفدرع )د  على "وضع سياسة 4المادع ). 8

األفريدية"، وهي فدرع ال نظير لها في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية، األمر الذت يعني تعزيز جانب 

وتنص الفدرع )ه  على "تسوية الخالفات بين الدول األعضاء بوسائل  -مهم وهو الجانب الدفاعي 

يدية يحدد في مسألة تسوية الخالفات بين ميثاق منظمة الوحدع األفر  مناسبة قررها الم تمر"، فرذا كان

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 

 . ن إحد  تلك الوسائل الدوع العسكريةأخر  لفض النزاعات أو تسويتها، وقد تكو 

الفدرع )ز  على "حق اإلتحاد في التدخل في دولة عضو طبدا لما يدرره الم تمر في ظل  تنصو  -

ظروا خطيرع متمثلة في جرائم الحرب، واإلبادع الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية"، وهو مبدأ جديد 
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دخل في الش ون الداخلية للدول األعضاء الوارد في يتجاوز السيادع الوطنية، ويتجاوز مبدأ عدم الت

  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 

 . اإلتحاد من قبل الحكومة الشرعية أعضاء

وتنص الفدرع )ع  على "إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات"، ويأتي ذلك لمواجهة  -

   .8102)اإلتحاد االفريدي، االندالبات العسكرية والتغييرات بوسائل غير دستورية التي عرفتها الدارع

هاكات الصارخة للدانون نتخل اإلتحاد االفريدي وهما: اإلدونص الدانون التأسيسي على حالتين تبرران ت

نساني ومسألة حفظ السلم واألمن، والتي أعاد مجل  األمن التأكيد عليهما من خالل الدولي اإل

 البرتوكول المنشئ له.

 الحال  األولى: النتهاكات الصارخ  ليقانون الدولي النساني:

نتهاكات الصارخة أو اإل من تعد الحاالت التيعلى  سيسي)ه  من الدانون التأ 4 المادع نصتلدد 

 : 826: 8112)مطر، يما يلي ف والمتمثلةلظروا الخطرع التي تبرر تدخل اإلتحاد 

بأنها الجرائم التي ترتكب ضد األشخاص  1) نكرنبيرغ محكمة عرفها ميثاقالتي  جرائم الحرب -

  جرائم اإلبادع والجرائم ضد االنسانية.و والممتلكات وذلك انتهاكًا للدوانين وألعراا الحرب، 

                                                           
وتناولت المحاكمات في فترتها األولى، من أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر،  نورنبيرغ عد محاكماتت 1

 . رمي حرب القيادة النازيةمج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
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الجنائية الدولية اإلبادع على أنها" أت فعل يرتكب بدصد  المحكمةعرفتها التي  جرائم اإلبادع -

 . "أو عرقية أو دينية، إهالكا كليا أو جزئيا أثنيةإهالك جماعة قومية أو 

ما يحد   8114الصادر في في تدريرها  Amnesty Internationalولدد اعتبرت منظمة 

االتهامات للحكومة السودانية بسبب عدم احترام حدوق في دارفور إبادع جماعية، ووجهت 

ع منها خرق قانون االنسان بصفة عدع اتهامات خطير إذ حمل تدرير  اإلنسان في إقليم دارفور،

  .091: 8102 )بوسراج، آلية وسجل التدرير وجود االعتداءات الجنسية والرق للنساء

وبأنها  إنسانيةاالمريكية أعمال الحكومة بأنها ال  Human rights watchكما بينت منظمة 

 باإلبادع العرقيةاإلتحاد االفريدي رفض ما يعتبر في دارفور  تصفية عرقية ضد السكان، ولكن

 . 280: 8109)خليل،

ن كان  8114 تموز 2إلى  6ولدد صرح اإلتحاد في م تمره المنعدد في الفترع من  " حتى وا 

م جاء تدخله ثالوضع االنساني في دارفور خطيرًا فرنه ال يمكن وصفه بأنه إبادع إجماعية" ومن 

: 8101)خشيم، فظ السلم واألمنفي هذه األزمة استجابة لطلب الحكومة السودانية في إطار ح

09 .  

الجرائم ضد اإلنسانية والتي عرفت بأنها االفعال التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد  -

آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، بشكل مخطط له وضمن خطة االضطهاد والتميز في 

   .811: 8114)عبد الغفار،المعاملة بدصد االضرار المتعمد باالخرين
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 :الحال  الثاني : حفظ السيم واألين في دول  عضو

مجل   ا من جانب األمم المتحدع تحديدالدد كانت مسألة حفظ السلم، في بداية ظهورها، قطاًعا محتكرً 

 األمن، غير أن المنظمات اإلقليمية على غرار اإلتحاد االفريدي كرستها فيما بعد من خالل نصوصها.

)ح،ت  مممممن 9حممممق فممممي مثممممل هممممذه اإلجممممراءات، وهممممو ممممما جمممماء فممممي المممممواد إذ اعطممممي اإلتحمممماد لنفسممممة ال

)د  ممممممممن البروتوكمممممممول المنشمممممممئ لمجلممممممم  السممممممملم واألممممممممن،  6الدمممممممانون التأسيسمممممممي لإلتحممممممماد، و الممممممممادع 

والتمممممي منحمممممت لإلتحممممماد ممممممن خمممممالل مجلسمممممه للسممممملم واألممممممن صمممممالحية تنظممممميم عمليمممممات حفمممممظ السمممممالم 

  .01: 8112 بمختلا أنواعها )بوجالل،

ذا  بدرارتنفيذ تدخل اإلتحاد اإلفريدي في أت دولة عضو ال يكون إال  كما أن صادر عن الم تمر، وا 

كانت مواثيق اإلتحاد جعلت سلطة اتخاذ قرار التدخل مبكرا حكرًا على الم تمر عند انعداده 

  .099: 8102)بوسراج،

ومعايير موضوعية تكفل ، ال بد أن يتم وفدًا لضوابط تدخل اإلتحاد في دولة ما مشروعا وحتى يكون

 تحديق مصالو الدولة طالبة التدخل، على النحو االتي:

من داخل الدولة ولكن لي   إذا كان: أن يكون التدخل بناء على طلب الحكومة الشرعية: فالتدخل أوال  

، كأن تطلب المساعدات الخارجية من قبل جماعات الثوار وحركات التمرد فال يجوزمن قبل الحكومة 

 ودع في الدولة. الموج
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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 

ات الدولية، فالتدخل المدبول يكون على الثورع واالنفصال مما ي دت إلى الفوضى وعدم الثدة في العالق

 بناء على طلب الحكومات الشرعية الموجودع في الدولة.

)وهمممممو النمممممزاع المممممذت يكمممممون بمممممين دولتمممممين  أم غيمممممر  : أن يكمممممون هنالمممممك نمممممزاع: سمممممواء أكمممممان دوليممممماً ثانيـــــا  

دولممممي) هممممو النممممزاع الممممذت يثممممور داخممممل حممممدود إقلمممميم الدولممممة ، أممممما إذا كممممان مجممممرد اضممممطرابات داخليممممة 

)عبمممممممد  حالمممممممة عمممممممدم االسمممممممتدرار، فيغمممممممدو االممممممممر أكثمممممممر صمممممممعوبة ودقمممممممة بالنسمممممممية لشمممممممرعية التمممممممدخلأو 

  .890: 8114الغفار،

وهنالك حاالت يتم تدخل اإلتحاد االفريدي فيها مستوحاع من النصوص وتتمثل هذه الحاالت في  

 اعدات االنسانية والتدخل الوقائي:المس

 اليساعدات النساني : -

طممممرا ليممممتم بموجبممممه تدممممديم دعممممم مممممادت مممممن طممممرا دولممممي  اً دوليمممم اً التزاممممم نسممممانيةتعتبممممر المسمممماعدات األ

آخممممممر يوجممممممد فممممممي وضممممممعية اقتصممممممادية واجتماعيممممممة معينممممممة، دون أن يكممممممون هنالممممممك نممممممزاع مسمممممملو، كممممممما 

تعمممممرا بأنهمممممما كممممممل عمممممممل مسمممممتعجل لضمممممممان بدمممممماء أولئممممممك المتمممممأثرين مباشممممممرع بنممممممزاع مسمممممملو دولممممممي أو 

ضمممممممممن عممممممممادع المسمممممممماعدات المددمممممممممة خممممممممالل الكمممممممموار  داخلممممممممي أو كارثممممممممة أيمممممممما كانممممممممت طبيعتهمممممممما وتت

الطبيعيمممممة فمممممي الممممممواد الغذائيمممممة والمالبممممم  واألدويمممممة. ويسمممممتثنى ممممممن المسممممماعدع توريمممممد االسممممملحة التمممممي 

يمكممممممن اسممممممتخدامها إللحمممممماق األذ ، والمسمممممماعدع تعمممممممل علممممممى تمممممموفير الحمايممممممة أثنمممممماء حركممممممات النممممممزوح 

  .2: 8112) بو جالل، والتهجير وكذلك توفير الحماية للمعتدلين والمحتجزين
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)ه  من الدانون 02ويأتي حق اإلتحاد في التدخل في هذه الحالة، يمكن استخالصة من نص المادع

)و  من البروتوكول المنشئ لمجل  السلم واألمن اإلفريدي. وتدديم المساعدع 05األساسي والمادع

فض الدوله استدبال المساعدع االنسانية فوق إقليمها، وفي حالة ر  ستددماالنسانية يتم بموافدة الدولة التي 

الدولية يمكن لإلتحاد فرض تدديم المساعدع للسكان بهدا حماية حدوق اإلنسان باعتبار أن الدافع 

  .892: 8114الوحيد هو تخفيا المعاناع البشرية ) عبد الغفار،

 التدخل الولقائي: -

، إذ يتم ى ال ترتكب جرائم ضد السكانحتو نسان، في حماية حدوق اإل يتميز بفعالية التدخل الوقائي 

هي مهمة اإلتحاد اإلفريدي من و تجنب نشوب الصراعات، فالتدخل الوقائي يستعمل لدرء ذلك النزاع، 

)أ  من البروتوكول:" يدوم مجل  السلم واألمن 9خالل مجلسه للسلم واألمن، حي  تنص المادع 

 بالتعاون مع رئي  المفوضية بما يلي:

والنزاعات فضاًل عن السياسات التي قد ت دت إلى اإلبادع الجماعية والجرائم ضد  ترقب الخالفات  أ

  .891: 8114االنسانية )عبد الغفار،

وانطالقمممما ممممممن تلمممممك المهممممامذ فدمممممد تمممممدخل اإلتحممممماد اإلفريدممممي عبمممممر مجلممممم  السمممملم واألممممممن اإلفريدمممممي فمممممي 

الجماعمممممممممة  ، وذلمممممممممك بالتعممممممممماون والتنسممممممممميق الكاممممممممممل ممممممممممع8115عمممممممممام تسممممممممموية الصمممممممممراع فمممممممممي توجمممممممممو 

 8115تمممممدخل اإلتحممممماد اإلفريدمممممي فمممممي موريتانيممممما عمممممام  و قتصمممممادية لمممممدول غمممممرب إفريديممممما اإليكممممموا .اإل

ندمممممالب العسمممممكرت، وتواصمممممل ممممممع األطمممممراا الموريتانيمممممة عبمممممر مفوضمممممية السممممملم واألممممممن بعمممممد حمممممدو  اإل

اإلفريدمممممي، والتمممممي نجحمممممت فمممممي وضمممممع خارطمممممة طريمممممق إلحمممممدا  التحمممممول المممممديمدراطي بمممممالبالد، بموافدمممممة 

  .081 :8109)خليل، لدو  السياسية الموريتانية كافةا
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، عمممممن طريمممممق إرسمممممال 8112فمممممي جمممممزر الدممممممر فمممممي العمممممام  اً أيضممممما تمممممدخل اإلتحممممماد اإلفريدمممممي عسمممممكري

قممممموات عسمممممكرية لوضمممممع حمممممل للصمممممراع حمممممول السممممملطة ومحممممماوالت انفصمممممال جزيمممممرع أنجممممموان، وقمممممد نجمممممو 

ود بتسمممممموية سياسممممممية بمسمممممماعدع اإلتحمممممماد اإلفريدممممممي فممممممي مسممممممعاه مممممممن خممممممالل التممممممدخل العسممممممكرت المسممممممن

  .012-8118:011)عبد الحميد، فرنسية

مختلفة، تراوحت ما بين الدعم  ا في الصومالذ فدد تعددت مبادرات اإلتحاد اإلفريدي وأخذت أشكاالً أما 

رسال قوات عسكرية  عن التعاون  ، فضال8119لحفظ السالم في العام السياسي للحكومة الصومالية، وا 

 المشتركة للدرن اإلفريدي )األفريكوم  التابعة للواليات المتحدع األمريكية مع قوات المهام

  .021 :8112)الصلا،

دد ور  اإلتحاد األفريدي تركة ثديلة في المجال األمنيذ إذ أن منظمة الوحدع األفريدية لم تدم بدورها ل

وكان اإلتحاد مدرکا حجم المنوط بها في معالجة الحروب األهلية التي كانت تنتشر في دول الدارع ، 

الكارثة من جهة، والموانع الموجودع في ميثاق منظمة الوحدع األفريدية، فسعى إلى تجاوز العائق 

كانت السياسة الرسمية لمنظمة الوحدع األفريدية مبنية على سيادع الدول األعضاء وعدم إذ الدانوني، 

ع بصالحيات أوسع في إدارع األزمات وله حق التدخل في الش ون الداخلية فرن اإلتحاد األفريدي يتمت

ن عسكريا -التدخل  في حاالت قصو  كجرائم الحرب والتطهير العرقي. ولعل أهم أزمة واجهت  -وا 

اإلتحاد األفريدي منذ لحظة ميالده هي األزمة المستمرع في دارفور. فهذه األزمة تعد واحدع من أهم 

لتي ال تتوقا تأثيراتها على إحدا  حالة من حاالت عدم األزمات التي تواجه الدولة السودانية، وا

نما تتعد  ذلك إلى تهديد کيان الدولة ونظامها السياسي ذاته، إما اإل ا بسبب استمرار ستدرار الداخلي، وا 

ما من خالل توسيع دائرع األطراا المتصارعة  النزاعات والصراعات في أقاليم السودان المختلفة، وا 
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لداعمة لها، أو بالترويج للنزاعات والميول االنفصالية بهدا تفتيت السالمة اإلقليمية والمشاركة فيها، وا

للدولة. وال يتوقا األمر في هذا الشأن على األطراا المحليين أو الوطنيين، و إنما يتجاوز ذلك إلى 

  .061 :8102) بوسراج،تورط أطراا إقليمية ودولية، بشكل مباشر أو غير مباشر

إذ أن له دور فاعل في أحد  المنظمات الدولية الدارية، يعتبر من  اإلتحاد اإلفريدين أ ةالدراس وتر 

التسوية السلمية للنزاعات الدارع األفريدية من خالل التدخل لفك النزاعات وتحديق السلم واألمن و 

والسالمة التي يمكن أن تتطور إلى أزمات، واحترام السيادع للصراعات  والتدخل الوقائيوالصراعات، 

إذ ال يتدخل اإلتحاد إال بموافدة الدولة العضو أو طلب الدولة المساندع من  اإلقليمية للدول األعضاء

 قبل اإلتحاد .

وجاء هذا الفصل كتمهيد لموقا اإلتحاد االفريدي إذ أن الدانون التأسيسي لإلتحاد األفريدي أعطى 

، وتعتبر السودان أحد أعضاء اإلتحاد االفريدي، لإلتحاد الحق في حفظ السلم واألمن في الدوله العضو

 وأزمة دارفور هي إحد  األزمات التي تعاني منها السودان.

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 في إلقييم دارفور فريقي ين النزاعتحاد اليولقف ال 
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 الفصل الثالث

 في إلقييم دارفور فريقي ين النزاعتحاد اليولقف ال 

أن  رفور غرب السودان واحدع من أبرز الدضايا الدولية تعديدا وأبرزها داللة، ذلكإقليم دا أزمةتمثل 

به في أتون الحرب  ألدىا في أعماق مجتمع ينطوت على تنوع عرقي جذور هذه األزمة تضرب بعيدً 

األهلية لسنوات طوال ربما تكون هي ذاتها سنوات عمر الكيان السوداني، وخاصة عندما تتدخل 

بيعية التي ت ثر في تصعيد النزاعات حول الموارد االقتصادية والمياه بين األطراا العوامل الط

 دارفور منذ بدايتها قد يصدق الدول بأنها حتمية و انفجارها كان أزمةالمتنازعة، ومن واقع تتبع تطورات 

 ينتظر اللحظة التاريخية المناسبة.

والتمي أدت إلمى حمدو  الكثيمر ممن الخسمائر  تعديمدامشمكالت الدمارع اإلفريديمة  وتعد أزمة دارفور من أكثمر

 البشرية والمادية، بل وأربكت اإلستدرار السياسي واإلقتصادت واإلجتماعي لد  الدول المجاورع.

 :اآلتيينفي إقليم دارفور من خالل المبحثين  فريدي من النزاعتحاد اإلموقا اإلالثال  ويتناول الفصل 

 .إقليم دارفور أسباب النزاع فيالمبح  األول: 

 إقليم دارفور. فريدي والتدخل في نزاعالمبح  الثاني: اإلتحاد اإل
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 األول اليبحث

 أسباب النزاع في إلقييم دارفور 

األهلية،  والخالفاتتتمثل في الصراع الدبلي  ،األزمة في إقليم دارفور إلى أسباب داخلية أسا  يعود

لدول األوروبية، الخارجي لتدخل الفي  باب الخارجيةاالس تتمثل في حينثدافية، الو واالقتصادية 

 .تواصل مع أطراا النزاع الناشطة باإلقليمتوالواليات المتحدع التي تربطها جذور 

 أوال: األسباب الداخيي  ألزي  دارفور:

جتماعية، والعوامل الجغرافية السائدع للمنطدة تأثير مباشر أو غير مباشر قتصادية واإللظروا اإلل كان

إقليم دارفور وعلى هذا يمكن إرجاع األسباب الداخلية الزمة  ،في السياسية الداخلية أو الخارجية للدولة

 :إلى ما يأتي

  :الصراع القبيي في إلقييم دارفور .أ

ومن أكثر الواليات التي شهدت زعزعة أمنية السودان ا في أكثر المناطق توترً من دارفور إقليم يعتبر 

دارفور له تركيبة متنوعة عرقية واجتماعية وقبلية، وهو عبارع عن نموذج مصغر رقليم فواسعة النطاق، 

م،   ك0611 ، ويبعد عن العاصمة بحوالي )8كم  ألا/541)لدولة السودانذ تبلغ مساحته اإلجمالية 

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

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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 0162قبيلتي الرزيدات والمعاليا في عام التي كانت بين الدبائل معركة  أهم هذه المعاركمن  كانو 

، أخر  0111ومعركة بين الزغاوع والدمر في عام  0121لسالمات والتعايشة في عام ومعركة بين ا

 ، وكل هذه الصراعات كان خلفها العصبية الدبلية التي كانت سبباً 0110الزغاوع والبرقد في عام بين 

دانية في تحالا الدبائل العربية ضد قبائل الزرقة اإلفريدية، وكذلك غياب السلطة الفاعلة للحكومة السو 

   .92: 8115) النحا ،في إقليم دارفور

بمرحلتين رئيسيتين في تطورها، نزاعات  النزاعات المسلحة بين المجموعات في دارفور لدد مرت هذه

والتي تميزت بها الخالفات منذ الخمسينات  المتكررعبسيطة محدودع كالتحرشات الدبلية واإلشتباكات 

ا ما كانت تتجاوز مجموعتين وتدا أمثلة على ذلك النزاعات درً ونا الماضيوحتى السبعينات من الدرن 

 . 0120-0192التي جرت بين المعاليا والرزيدات، وبين التعايشة والسالمات 

ومن أمثلتها صراع الزغاوع  0125العام  فيونزاعات متأججة واسعة النطاق وطويلة المد ، تفجرت 

الشمالية العليا من حزام الصحراء ضد المزارعين والماهيريه رعاع األبل الذين يسكنون األجزاء 

األوضاع في إقليم  بشكل كبير بداتها نطاقا عمشتعلة وتوسالالصراعات  ، إذ أنه بعد تلكالمستدرين

تستدطب المزيد من اإلهتمام بعد الهجمات العسكرية التي قامت بها المجموعات المسلحة في  دارفور

ار مدينة الفاشر، والسيطرع على المدينة لبضع ساعات ثم الهجوم هذا اإلقليم وبعد أن قامت بضرب مط

  .92: 8111)محمد، بعد ذلك على مدينة كتم على الحدود السودانية التشادية
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حي  أصبو اإلنتماء للدبيلة على حساب اإلنتماء ، دارفور إقليم في أثره في النزاع تعصب الدبليلل وكان

ستحواذ على السلطة إللدارفور سعت  إقليم سياسية بين مثدفيبروز جماعات مما أد  إلى  لإلقليم

سياسية مثل دولة دار الزغاوع  ا على الوزن الدبلي، مما أد  إلى بروز مسميات تحمل ظالالً استنادً 

 الكبر ، تورا بورا، التجمع العربي، الجنجويد، الباشمرقة، دولة الفور للفور، الزرقة والعرب والمليشيات

  . 54: 8114 )فضل واألن ،

 :ب: الحروب األهيي  في األلقاليم اليجاورة للقييم دارفور

برقليم دارفور وجعلته يختلا عن العديد  أدت إلى النزاع الدائم الحروب األهلية من األسباب التيتعد 

" الليبي التشادت حول اإلقليم التشادت الشهير  النزاعا، والتي أهمها سابدً  فيهالتي حدثت  النزاعاتمن 

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 

مل السالح للدفاع عن كل جانب وأصبو أهل دارفور يتميزون على كل المجتمعات السودانية بحتمية ح

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

  .11: 8101البحيرت، )

 نتيجة لظروا داخلية وخارجية الماضية كبيرع خالل العدود األربعة ويعد إنتشار السالح النارت بكميات

ا لر ساء اإلدارع األهلية واألثرياء وفدا للدانون ولكن إنتشاره بانواعه كان السالح في السابق ملكً إذ 

أسباب إمتالك الدبائل للسالح   صغر المشكالت بالدوع والعنا. تعز المختلفة أد  إلى ذهنية حل أ
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األمان بسبب عجز الحكومة عن توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم من عصابات النهب  معدلإلحسا  ب

المسلو، ألن السالح الذت بحوزع هذه العصابات اكثر تطورا مما في أيدت الشرطة والدوات النظامية، 

يا إضافة إلى وجود عدم الثدة والشك في بعض رموز وأجهزع الحكومات اإلقليمية سابدا والوالئية حال

: 8114)فضل واألن ، ض النظر عن ممارستهمغالتي تنحاز إلى جانب بعض الدبائل مما يجعلها ت

59 .  

 :سياسات الحكوي  السوداني  ج:

تتراكم، وكانت هذه  السودان بدأت أخطاء الحكومات المتعاقبة في 0156منذ استدالل السودان عام 

 إذ إضعاا اإلدارع المحلية إلقليم دارفور :تمثلت بمموالتي في اإلقليم،  النزاعلتصعيد  اً األخطاء دافع

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 

، كان هدفها بسط سلطة الدولة واقامتها في اإلقليم رغم صدور قانون الحكم فيهمن خارج المديمين 

، الذت ركز على حكم الالمركزية اإلدارية في إدارع اإلقليم إال إن ذلك لم 0120الشعبي المحلي عام 

  .50: 8111) بشيرت،0112ينفذ حتى بعد صدور دستور جديد عام 

 كثافة سكانه وكبر رقعته وبالرغم من دور في حدو  النزاع. غياب التنمية في إقليم دارفورلدد كان ل 

ا من أكثر مناطق السودان تخلفً  إقليم دارفورفال يزال  الطبيعية الواعدع موارده تنوعو الجغرافية ووفرع 

 .اوفدرً 
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لسببين  وذلك 0161 يار عامأمن التنمية إبان العهود الماضية خاصة ما قبل  حظه ينللم  أنه حي  

أن أغلب الذين كانوا يمثلون دارفور في البرلمانات األولى ممن عرفوا في الساحة السياسية  ،رئيسيين

ما مصدرين الذين لم يتكبد أغلبهم مشدة زيارع دوائرهم الجغرافية التي فازوا بها إال مرع واحدع، بالنواب الم  

أن األحزاب الكبر  التي كانت  اً يثان الواقعة في إقليم دارفور،إلمامهم بالمشكالت الحديدية  أد  إلى عدم

ستدطاب أكبر ال لذلك كانت تسعى ،هاكانت تضمن الفوز في دوائر إقليم دارفور تشكل الحكومات في 

تميل إلى توجيه خدمات التنمية المناطق لذلك كان عدد من النواب يمكنها من تشکيل الحكومة الدادمة 

في كسب أصوات الناخبين في أماكن أخر ،  أخر  بعيدع عن هذه الدوائر المضمونة للحزب طمعاً 

  . 22: 8109)نور،  دارفور من حظها من التنميةاقليم وهذا ما حرم معظم مناطق 

ذ حي  تحتيه كاالمداد الكهربائي والخدمات التعليمية والصحيةالبنى كان إقليم دارفور يفتدر إلى ال

ا قل مديريات السودان نصيبً أدارفور ، فومةللحك المركز وقلة خضوعهتعرض اإلقليم للتهميد لبعده عن 

نه إذ أ 0214بتدائية في شمال السودان لعام في التعليم حسسب اإلحصائيات لتوزيع المدار  اإل

التوجد مدرسه حكوميه واحده على مستو  التعليم االبتدائي في دارفور كما لم يوجد غير طالب واحد 

طالب  45طالب من مديرية الخرطوم و 041فور مدابل بناء دار أفي العام نفسه في كلية غردون من 

في  ،تلميذ 4249المدار  األهلية في مديرية شمال السودان بلغ في  التالميذ عدد، وكان من بربر

  . 49: 8104)عبد الكريم، طالب علم واحدالواحدع و أهلية  ةمدرس إقليم دافوريكن في  حين لم
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صناعية رغم كثرع موارد اإلقليم الطبيعية واتساع الزراعية أو ال تنمويةالمشاريع لليفتدر اقليم دارفور 

مشروعات بسيطة كمشروع تنمية سو  عهد االستعمار  منذمساحته وتعدد مناخاته، إذ لم تدم باإلقليم 

كلها تماما وأصبحت دارفور  توقفت المشروعاتوهذه  ،ومشروع الغزالة ،ومشروع ساق النعام ،جبل مرع

وهكذا فرن غياب البنيات األساسية قد أثر سلبا على الحياع االقتصادية  ،وع تنموتخالية من أت مشر 

  .26: 8101باالقليم ) البحيرت،واالجتماعية 

العادل للثروع من قبل الحكومة السودانية، ورفض المشاركة الفعلية األطراا المعارضة  التوزيع غيرأن 

جعل من سكان اإلقليم  ،مية لممن دون التنميةعطاء األهوا  في السلطة، وتطبيق سياسات التهميد 

التي كانت قائمة في  المشروعاتوغيابا للتنمية، وي كد ذلك تصفية  اً حديد يشاً ميشعرون بأن هناك ته

 0115قانون في عام  صدور رغمبعض المناطق، مثل مشروع " ساق النعام" وطريق اإلنداذ الغربي " 

 .0119االنتدالي على أن يتم تنفيذه بحلول عام  في شكل مرسوم م قت من المجل  الوطني

، مما أد  إلى تفاقم همالبالتهميد واإلهكذا تعاملت الحكومات في النظام السوداني مع إقليم دارفور  

 أزمةالوضع العام في اإلقليم، وفوتت الفرصة على الحكومة لحل األزمة التي كانت في بداية األمر 

  .02: 8102)الهاشمي، سياسية أو اجتماعية أزمةتنمية، بدل من أن تكون 

، كان من الخطأ حل اإلدارع األهلية في اإلقليم في مجتمع دارفور مجتمع قبلي باالضافة إلى ذلك إن

عهد الرئي  جعفر النميرت، حي  لم تستطع اإلدارع المحلية أن تدوم بمهام اإلدارع األهلية السابدة ألنها 

شكالت المنطدة، ولذلك أصبحت هذه اإلدارع ضعيفة مما أضعا هيبة تفتدد إلى طريدة التعامل مع م

 .الدولة
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مساهمة كبيره في حل ستساهم وير  بعض مثدفي دارفور إن في عودع اإلدارع األهلية إلى اإلقليم  

، وأن تعمل على خلق الروابط سياسيامشكالته، ولكنهم يشترطون أن تكون هذه اإلدارع محايدع 

فعلى الرغم من حدو  بعض التجاوزات يبدى النظام  هرع والصداقة وتبادل الهدايااالجتماعية بالمصا

رقليم دارفور يحتوت على فالعرفي يحظى باالحترام والدبول بين الطرفين بما يحدق مصالو المجتمع 

  .019: 8111) الغزو، أكثر من ثمانين قبيلة 

 :أجتياعي د: أسباب 

إلى التهميد من قبل حكومات النظام  األقليم تعرضا فدد ، عن العاصمة لبعد اقليم دارفور نظرا

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

ينتدلون الى الشمال من وجود ثانويات وجامعات إال في وقت متأخر، األمر الذت جعل طالب دارفور 

ص الخدمات الصحية، وعدم توفر وسائل الموصالت، وانتشار البطالة وهو ما ، وكذلك نداجل التعليم

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 

ي كد أن الصراع في السودان ناتج عن فوارق اجتماعية واقتصادية . كل هذا واكثر ا التخلاسبب هذ

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

أبنمممائهم ورفضمممهم إدخمممال أبنمممائهم للممممدار  شمممكلت عائدممما أممممام  ةإن عمليمممة تندمممل الرعممماع بمواشممميهم وبرفدممم

اقلمميم لحكومممة التعليميممة مممما سمماعد علممى زيممادع نسممبة األميممة وانعكمم  ذلممك علممى مشمماركة أهممل سياسممات ا

، وصمممارت المنطدمممة مصمممدرا لميمممدت العاملمممة يدارفمممور فمممي إدارع الحكمممم علمممى المسمممتو  المركمممزت والمحلممم
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 ،الرخيصة لمشروع الجزيرع والمصانع في السودان، إضافة إلى الديام ببعض األعمال الهامشمية البسميطة

مما إهمذه الشمريحة، أمما األغلبيمة فدمد وجمدت الممالذ لالهجرع للبالد العربية خاصة ليبيا منفمذا هامما  وشكلت

في االنضمام للدوات المسلحة أو االحتماء بالروابط الدبلية والجهويمة بأفكارهما المختلفمة ممما سماعد الحدما 

  .29: 8112) علي، في انضمام ه الء اللحركات المتمردع 

 :ب القتصادي ه: أسبا

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 

ي توزيع الموارد مما ي دت إلى التي يعشيها ساكن اإلقليم والمتمثلة في الفدر والجهل وعدم العدالة ف

 الشعور بالتهميد اإلقتصادت الذت يرتبط بمحدودية الموارد.

رقيلم دارفور . فاإلقليم لذا تعتبر التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد سبب في صراعات

بطه بالمركز أو التحتية اإلقتصادية ويفتدر كذلك إلى الطرق المعبدع التي تر  البنىمن ضعا يعاني 

كما يفتدر إلى المشروعات التنموية  ،الواليات المجاورع أو تربط عاصمة اإلقليم برئاسة المحلياتب

الستيعاب العمالة المحلية وضعا الخدمات التعليمية التربوية، وتحول كثير من المنتجين إلى 

 مل وأصحاب المهن الهامشيةنسبة العاطلين عن الع وزيادع مستهلكين متأثرين بالتغيرات اإلجتماعية

  .819: 8112)يعدوب، 
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سمهولة اسمتغالل همذه الفئمات وتعبئمتهم  إلمىحرمان أبناء اإلقليم من التنمية البشمرية واإلقتصمادية لدد أد  

من قبل الدادع السياسميين، كمما شمكل النهمب المسملو مهنمة العديمد ممن األفمراد العماطلين عمن العممل وغيمر 

  . 80: 8114)فضل واألن ، المتعلمين

، حيمم  يشممكل ثبممات أو تنمماقص همماموارديعممود بشممكل كبيممر علممى فممي دارفممور النزاعممات الممبعض أن  ويممر 

كممال  مدابممل االزديممماد المضممطرد فممي مسممتخدمي همممذه الممموارد عممامال مهممما فمممي  -أرض  -الممموارد )ممماء 

دبلمي. يمثمل كمذلك ممن اإلحتمراب ال %21. وهذا يفسر لماذا كان الرعاع الرحل طرفما فمي النزاعاتنشوب 

التممدهور البيئممي المسممبب للفدممر وممما يتممرب عليممه مممن نممزوح الجماعممات المتضممررع بحثمما عممن بممدائل أفضممل 

  .06: 8102)الهاشمي، مسببا لإلحتكاكات بين الدبائل النازحة والمستدرع

من تسببت موجات الجفاا والتصحر التي ضربت منطدة الساحل األفريدي منذ أواخر الستينات  لدد

فددان سكان قبائل و والتدهور البيئي الناجم عنها في إنحسار المراعي والموارد المائية لدرن الماضي ا

ختالل التوازن الدبلي، وألن معظم الدبائل لي  لها مصلحة في  سهم فيأ ،أخر  تغيير التشكيلة الدبلية وا 

اضيها بحجة الحداثة نتزاع أر ت محاولة إلأفرنها تدا ضد  إحدا  أت تغير في األوضاع السائدع،

ونتيجة لهذا التناقض في المصالو، برزت الصراعات  ،وتطالب بعدم المسا  بالنظم التدليدية واألعراا

التنمية من أبرز الظواهر التي  مشروعاتويعتبر غياب  ،الدبلية التي سرعان ماتطورت إلى حرب دامية

  .85: 8114)فضل واألن ، ساهمت في هذا المجال
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األمر  ،على تصدير اإلنتاج الزراعي الغذائي السودانية يع صندوق الندد الدولي للحكومةتشج كما أن

الذت أد  إلى انهيار العالقة بين المزارعين والرعاع، حي  تراجع سعر الدطن الذت يعتمد عليه السودان 

، تغلبت عليهفي دخله الدومي في األسواق العالمية، إذ بدأت تنافسه صادرات اللحوم تدريجيا إلى أن 

في مددمتها النفط، الذت قدر بحوالي و  المعادناكتشاا  كما أن .0125وقد حد  ذلك ألول مرع عام 

 01من احتياطي دولة السودان، والنحا  بتركيز عالي، والحديد الذت قدر احتياطه بحوالي %  45%

  09: 8119اعيل،) اسمإقليم دارفور يحظى باالهتمام العالمي واألمريكيمن )مليون طن ، جعل 

في النزاع الحاصل في إقليم  قليم كانت سبباميع الحكومات التي تعاقبت على اإلأن ج وتر  الدراسة

دارفور فرهمال االهتمام باالقليم من حي  التعليم والبنى التحتية والمشاريع االستثمارية كلها امور دفعت 

 الى تصاعد االزمة في دارفور.

 :الزي  دارفور األسباب الخارجي ثانيا : 

 الدولي  -أ

أطممممممماع الدممممممو   إنسمممممماني بدممممممدر ممممممماهوإن االهتمممممممام العممممممالمي باألزمممممممة فممممممي إقلمممممميم دارفممممممور لممممممي  هدفممممممه 

أمريكممممما، فمممممي مدمممممدمتها و بسمممممط الهيمنمممممة ممممممن خمممممالل مسممممماندتها ألطمممممراا النمممممزاع فمممممي دارفمممممور، و الكبمممممر  

  .864: 8112)البحرت،  وفرنسا، والصين
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فمممممي ال يختلممممما عمممممن غيمممممره ممممممن األدوار األخمممممر  التمممممي تلعبهممممما دارفمممممور  أزممممممةفمممممي حمممممل  أمريكممممماإن دور 

إال مممممممممن منطلممممممممق  أزمممممممممةمنمممممممماطق النفمممممممموذ وخاصممممممممة فممممممممي البلممممممممدان اإلفريديممممممممة، فهممممممممي ال تتممممممممدخل لحممممممممل 

مصمممممالحها المباشمممممرع وغيمممممر المباشمممممرع. إذ سمممممارعت إلدانمممممة مممممما يحمممممد  فمممممي دارفمممممور واصمممممدر الكمممممونغر  

ان وزيمممممممر الخارجيمممممممة آنمممممممذاك )كمممممممولن دأقمممممممرارا يصممممممما فيمممممممه األزممممممممة باإلبمممممممادع الجماعيمممممممة. كمممممممما  8114

بمممماول  فممممي زيارتممممه لإلقلمممميم حكومممممة الخرطمممموم لعممممدم وفائهمممما بتعهممممداتها الخاصممممة بنممممزع سممممالح ميليشمممميات 

الجنجويممممممد ومحاكمممممممة قادتهمممممما. ثممممممم لجممممممأت الستصممممممدار قممممممرار مممممممن مجلمممممم  األمممممممن يفممممممرض العدوبممممممات 

  .22: 8104)بو حبيله، االقتصادية على السودان وتضخيم جانب التدخل اإلنساني 

إلمى ممما يزخممر بمه اإلقلمميم مممن ثمروات طبيعيممة ومتنوعممة أهمهما الثممروع المعدنيممة الهائلممة،  هممذا التممدخل يعمودو 

وحفر النحا  التي توجد بالدرب من حمدود  %21والمتمثلة في جبال الحديد التي تصل درجة ندائها إلى

ت الدولية المعاصرع، وكذلك التخوا دولة إفريديا الوسطى واليورانيوم الذت صار الحافز األكبر للصراعا

الغربي بشكل عام من امتداد التأثير اإلسالمي في جنوب الدارع حي  توجد مصمالحها فالواليمات المتحمدع 

األمريكية تر  أن لها حدا في بترول السودان، على أسا  أن أول شركة اكتشمفت البتمرول فمي السمودان 

والذت قابلته الحكومة السودانية برعطاء حق التنديب لشركات  "ChevronTexacoهي شركة أمريكية "

ماليزية وصينية مما سبب انزعاجا لواشنطن والتي ترغب في الحصول على مصالو اقتصادية لشمركاتها 

  .896: 8112) شافعي، الخاصة، خاصة وأن السودان يعد من الدول البكر في مجال اإلنتاج النفطي

االقتصممممادية  لهمممما ولسياسمممماتها معاديمممماالنظممممام السمممموداني خصممممما  أن األمريكيممممةالواليممممات المتحممممدع  وتعتبمممر

، وممماتاله مممن حممروب أمريكيممة علممى اإلرهمماب، فدممد 8110عممام  أيلممول 00والدوليممة وخاصممة بعممد أحممدا  
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تغيممرت النظممرع السياسمممية واإلسممتراتيجية للسممودان، وأصمممبحت سمماحة للتنمماف  السياسمممي واالسممتراتجي بمممين 

العالم، لهذا ازداد الضغط األمريكمي تجماه النظمام السموداني، وتحركمت اإلدارع األمريكيمة  الدو  الكبر  في

يصما فيمه الوضمع فمي إقلميم دارفمور باإلبمادع الجماعيمة. وهمذا مما  حي  أصدر الكونغر  األمريكمي بيانماً 

لة وثيدممة أكممده قائممد اإلمممدادات فممي حركممة العممدل والمسمماواع عيممد كرامممة قممائال : " أن األمممريكيين علممى صمم

  .865: 8112) البحرت، بالحركة، ويوجد لهم ممثلين ميدانيين في دارفور " 

فدمممممممممد تمكنمممممممممت الواليمممممممممات المتحمممممممممدع برفدمممممممممة حلفائهممممممممما األوربيمممممممممين ممممممممممن إقنممممممممماع أعضممممممممماء مجلممممممممم   لمممممممممذا

 ، والمممممممممممذت يلمممممممممممزم الحكوممممممممممممة8114عمممممممممممام  آذار 21  فمممممممممممي 0556األممممممممممممن برصمممممممممممدار الدمممممممممممرار رقمممممممممممم )

 وبمممممممممممممالرغم ممممممممممممممن .للسمممممممممممممالم، ونمممممممممممممزع أسممممممممممممملحة ميليشممممممممممممميات بتنفيمممممممممممممذ اتفممممممممممممماق " أبوجممممممممممممما " السمممممممممممممودانية

مسمممممممماعي الحكومممممممممة فممممممممي تحديممممممممق تدممممممممدم لوقمممممممما العنمممممممما الممممممممذت شممممممممهد بممممممممه مبعممممممممو  األمممممممممم المتحممممممممدع 

اسمممممتمرت الواليمممممات المتحمممممدع فمممممي  ، فدمممممدفمممممي تدريمممممره حمممممول الوضمممممع فمممممي اإلقلممممميم "يمممممان برونمممممك "

تدريمممممممممره فمممممممممي للعمممممممممدم االشمممممممممارع  فانتدمممممممممدت مبعمممممممممو  األممممممممممم المتحمممممممممدع ،ندمممممممممدها للوضمممممممممع فمممممممممي دارفمممممممممور

 ،إلمممممممممممممى تمممممممممممممورط الحكوممممممممممممممة السمممممممممممممودانية وميليشممممممممممممميات الجنجويمممممممممممممد فمممممممممممممي الجمممممممممممممرائم ضمممممممممممممد الممممممممممممممدنيين

تشممممممممكيل لجنممممممممة تدصممممممممي الحدممممممممائق ل يممممممممدعوإلممممممممى مجلمممممممم  األمممممممممن  بطلممممممممبدممممممممدمت برفدممممممممة بريطانيمممممممما فت

للرغبممممممممممممممة  تلبيممممممممممممممة  0501رقممممممممممممممم ) الدممممممممممممممرارأصممممممممممممممدر مجلمممممممممممممم  األمممممممممممممممن ففممممممممممممممي جممممممممممممممرائم دارفممممممممممممممور، 

 أوصمممممممممي ئق فمممممممممي جمممممممممرائم اقلممممممممميم دارفمممممممممورلجنمممممممممة تدصمممممممممي الحدمممممممممااألمريكيمممممممممة، وبعمممممممممد صمممممممممدور تدريمممممممممر 

 وفمممممممممق الدمممممممممراربرحالمممممممممة الوضمممممممممع فمممممممممي دارفمممممممممور إلمممممممممى المحكممممممممممة الجنائيمممممممممة الدوليمممممممممة  مجلممممممممم  االممممممممممن

  .891: 8112) شافعي،   0512رقم )



59 
 

 

الممممممذت تممممممراه مهممممممما لمصممممممالحها  ،هممممممي األدنممممممى مممممممن الممممممدول الطامعممممممة فممممممي اقلمممممميم دارفممممممورفرنسمممممما  وتعممممممد

مين التوصممممممل إلممممممى تسمممممموية سمممممملمية لمزمممممممة ألممممممى تممممممقتصممممممادية. وعليممممممه تسممممممعى الحكومممممممة الفرنسممممممية إاإل

السممممممودانية مممممممما يسمممممممو لهمممممما اسممممممتغالل حصممممممتها فممممممي الثممممممروع النفطيممممممة السممممممودانية وتحديممممممق دعمهمممممما و 

 ولهممممذا .مصممممادر الطاقممممة والممممموارد الطبيعيممممة ومجابهممممة الهيمنممممة األمريكيممممة ذلكنفوذهمممما فممممي إفريديمممما، وكمممم

ت فمممممممرض العدوبممممممممات االقتصممممممممادية علممممممممى واليممممممممات المتحممممممممدع وعارضممممممممللا ا مغمممممممايرً أخمممممممذت فرنسمممممممما موقفًمممممممم

كانمممممت  إذ أنهممممما نطلمممممق ممممممن مصمممممالحها البتروليمممممة فمممممي السمممممودانإفمممممي حمممممين أن دور الصمممممين  .السمممممودان

 فكرع حل مشکالت دارفور والسودان عن طريق االتحاد اإلفريدي.  مع

ممممما الممممم بريطممممماني فمممممي السممممممودان كمممممان حاميممممما لمممممه وتعتبمممممره منطدممممممة نفممممموذ و بالتمممممالي تعممممممل علممممممى الدور أما

 5 ،نمممممب تمممممدهور األوضممممماع فمممممي اإلقلممممميم وقمممممدمت لمممممه المسممممماعدات اإلنسمممممانية والماليمممممة بلغمممممت قيمتهممممماتج

مليممممممون جنيممممممه إسممممممترليني. غيممممممر ان الموقمممممما البريطمممممماني تحممممممول عنممممممدما هممممممددت الحكومممممممة السممممممودانية 

بمنمممممع إيصمممممال المسممممماعدات لمممممدارفور، وطالبمممممت الحكوممممممة بوقممممما العمليمممممات المسممممملحة اتجممممماه الممممممدنيين 

لين إلممممى  و يليشمممميات فممممي اإلقلمممميم وتسممممهيل إيصممممال المعونممممات اإلنسممممانية وتسممممليم المسممممونممممزع أسمممملحة الم

المحكمممممة الجنائيممممة الدوليممممة وعممممودع الالجئممممين إلممممى أممممماكنهم، والتهديممممد بفممممرض عدوبممممات فممممي حالممممة عممممدم 

  .22: 8104)بو حبيله،  تنفيذ وتحديق قرارات مجل  األمن الدولي
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 االلقيييي .ب

المسممتو  اإلقليمممي فممي تصممعيد األزمممة فممي دارفممور، فالسممودان بلممد كبيممر، أسممهمت العديممد مممن الممدول علممى 

ومتاخم لعدد من الدول، وحدوده مفتوحة، ويضم مجموعمة ممن الدبائمل اإلفريديمة التمي لهما أصمول وجمذور 

التصاهر فيما بينها وايجاد جسمور سمهلت الحركمة  ،في دول الجوار مما أتاح لهذه الدبائل فرصة التداخل

وار، ومممن ثممم كممان لهمما ارتبمماط ثدممافي واقتصممادت نممتج عنممه تممأثير دول الجمموار فممي اإلقلمميم و مممع دول الجمم

 .المتمثلة في وتشاد واريتريا

لدد كان لدولمة تشماد دور كبيمر فمي أزممة دارفمور، وبشمكل مباشمر فمي المحادثمات التمي جمرت بمين حركمة و 

لمدولتين المتمثلمة فمي وجمود حموالي ثالثمة والمتمردين، وهمذا بحكمم العالقمات االجتماعيمة بمين ا  1)السودانية

كما إن للحكومتين اتفاقيات مشتركة  ،عشر قبيلة عربية وافريدية مشتركة بين غرب السودان وشرق تشاد

لضممبط مشممكالت الحممدود، وتنظمميم عمليممات التندممل، ومنممع تهريممب السممالح منهمما، وهممذا ممما جعممل الحكومممة 

م بين الحكومة والمتمردين بتفويض من االتحاد اإلفريدي، التشادية تدوم بدور أساسي في محادثات السال

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

  .899: 8112) شافعي، 8114عام  نيسانفي إقليم دارفور في 

 

                                                           
الواقع على منطدة  للظلم قامت لما تراه رفعا دارفور هي إحد  الحركات السياسية والعسكرية الرئيسية في الحرك  السوداني : 1

 .دارفور والمناطق المهمشة األخر  على امتداد السودان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D9%85
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دعمم لوجسمتي إلمى المتممردين فمي وقبل هذا طلبمت الحكوممة السمودانية ممن حكوممة تشماد عمدم تدمديم أت  

همممذا  حكوممممة تشممماد خالفمممتوممممنعهم ممممن التسمممرب إلمممى األراضمممي السمممودانية، إال أن الديمممادات فمممي  دارفمممور

تفمماق، وظلممت تممدعم المتمممردين بالسممالح والممم ن، وهممذا ممما أكدتممه بعممض التدممارير الدوليممة منهمما تدريمممر اإل

 ب دورا خفيمممممة المممممدعم المتممممممردين بمممممدارفورالمجموعمممممة الدوليمممممة لالزممممممات التمممممي اتهممممممت تشممممماد بأنهممممما تلعممممم

  .66: 8111)بشيرت،

طوال الفترع من مطلع التسعينات من الدرن الماضي كما كان الريتريا دور في الصراع في إقليم دارفور ف

يمرع العمداء اإلريتمرت لوحمدع السمودان مسمتمرع، و أن تو  بديمت اليموموحتمى  8112مرورا ببداية األزمة عمام 

لفا حتى يبادر النظام اإلريترت إلى فتو ملا جديد، و علمى المرغم ممن المحماوالت التمي يطوت السودان م

، اإل أن جميممع تلممك المحمماوالت بمماءت بالفشممل، عقامممت بهمما الخرطمموم إلصممالح العالقممات مممع نظممام أسمممر 

: 8101)هركل،  هذه األزمة في ويعود ذلك إلى التنسيق اإلسرائيلي اإلريترت الذت يسعی إلى االستمرار

80.  

رغم أن اريتريممما ال تمتلمممك حمممدودا ممممع دارفمممور، إال أنهممما انتهجمممت سياسمممة اتصمممفت بالعدوانيمممة لحكوممممة بمممالو 

السمممودان وأيمممدت كمممل الدمممو  المعارضمممة لهممما واسمممتدبالها فمممي أراضممميها، ودعممممت حركتمممي العمممدل والمسممماواع 

 ارض المذت يتخمذوتحرير السودان خاصة بعد أن أصبحت الحركتان عضوين في التجمع السوداني المعم

مممن أسمممرا مدممرا لممه، وتحمماول اريتريمما مممن خممالل تصممعيدها ألزمممة دارفممور تحديممق عممدع أهممداا مممن ضمممنها 

ثيوبيمما والسممودان عليهمما  تخفيمما حممدع الضممغط اإلقليمممي الممذت يشممكله محممور صممنعاء المكممون مممن المميمن وا 

حدا  الدلق فيه   855: 8112) البحرت، وذلك خالل اختراقها للسودان وا 
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ا أن هممدفها أيضمما تخفيمما الضممغوط التممي تفرضممها الدمموات الحكوميممة السممودانية علممى منطدممة الشممرق كممم 

 وتتطلمعخاصة، وأن انشغال الحكومة السودانية بأزممة دارفمور تسماعد اريتريما علمى االنفمراد بالشمرق كلمه، 

ة ممن الخرطموم، اريتريا لجعل المنطدة الشرقية ساحة لتصفية الحسابات مع المعارضة اإلريترية المدعوم

 اً كما أن لها أطماع في األراضي الزراعية ومنطدة البجا في شرق السودان. ثم أن اريتريا تلعب دورا أخر 

  .91: 8111)بشيرت، لحساب بعض الدو  الخارجية كالواليات المتحدع واسرائيل
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 اليبحث الثاني

 فريقي والتدخل في نزاعات إلقييم دارفورالتحاد ال 

نطاقها اإلقليمي وعدم تدويلها،  ضمن حصر أزمة دارفورعمل االتحاد اإلفريدي منذ البداية على  لدد

فمن الجانب السياسي والدبلوماسي أعطى األولوية للحل السلمي والسعي إلى إيجاد حل نهائي لالزمة 

عض الدول من دون التفريط بوحدع السودان حي  كان له دور كبير في رعاية المفاوضات إلى جانب ب

 . المجاورع للسودان

قام االتحاد بمجهودات كبيرع للسيطرع على األزمة وكبحها باعتباره األكثر دراية بدضايا الدارع، وذلك إذ 

من  أزمةمن خالل رعاية المفاوضات ومتابعة جهود الوساطة بين األطراا المتنازعة وارسال قوات 

االتحاد اإلفريدي ما يحد  في إقليم دارفور بأنه أزمة  فوصادارفور. دول االتحاد اإلفريدي إلى إقليم 

سانية، وبذل جهدا كبيرع للحد من تفاقمها رغم حداثة نشأته، وقله إمكانيته وتجاربه في معالجة األزمة، إن

تدخله في أزمة إقليم دارفور أول تجربة له على الواقع الميداني. إال أنه رغم ذلك كان له الدور  فكان

لسيطرع على الوضع، ولو بشكل نسبي ولمدع معينة من خالل ما قام به من ترتيبات الكبير في ا

  .012: 8114 )نعمة، واجراءات مخولة له قانوناً 

هو دوره في حل األزمات اإلفريدية سواء ما  ،تحاد اإلفريدي في أزمة دارفوراألسا  الدانوني لتدخل اإلف

 .ميثاق االتحاد اإلفريدي في ميثاق األمم المتحدع، أو بناء على ما ورد
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سمات المجتمع الدولي المعاصر ظهور التنظيم اإلقليمي، المتمثل في المنظمات الدولية  تظهر أهمية

 واإلقليمية، واألجهزع التي تهدا إلى تحديق الوحدع اإلقليمية، ومصالو أعضاء هذه المنظمات، انطالقاً 

ع المعبر عنه بالمنظمات والترتيبات اإلقليمية، والذت ميثاق األمم المتحدفمن عالقتها باألمم المتحدع. 

يبين اإلطار الدانوني الحاكم العالقة األمم المتحدع بالمنظمات الدولية واإلقليمية في ندطتين أساسيتين 

عمل المنظمات اإلقليمية في مجال التسوية السلمية للنزاعات بين أعضائها. استعانة مجل   :هما 

قليمية في أعمال الدمع كلما رأ  ذالك مناسبا ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وا األمن بالمنظمات اإل

: 8116 )بلرياح، شرافه، ويستثنى من ذلك حالة الدفاع الشعبي الحصول على اإلذن من مجل  األمن

12.  

تعلدة المنظمات اإلقليمية تعالج األمور الم من ميثاق األمم المتحدع أن  58/  0دد أضافت المادع ) ف

، ويتالئم مع أهداا األمم المتحدع اً ومناسب بحفظ السلم واألمن الدوليين إذا كان العمل اإلقليمي صالحاً 

ومبادئها مع وجوب العمل على إيجاد تسوية سلمية للنزاعات في اإلطار اإلقليمي قبل عرضه على 

ثاق األمم المتحدع تنص   من مي52/  0األجهزع المختصة في األمم المتحدع. ونجد كذلك المادع ) 

للديام بمهامه الحاجة المنظمات اإلقليمية، كلما دعت االستعانة بعلى أن لمجل  األمن الحق في 

األساسية في حفظ السلم واألمن الدوليين، ويجب على المنظمات اإلقليمية لديامها بمهامها في حفظ 

  . 22: 8102 الهاشمي،) السالم واألمن اإلقليمي
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حاد اإلفريدي منظمة إقليمية، كانت له األسبدية والشرعية في التدخل لحل األزمة قبل تولكون اإل

المنظمات األخر ، ألنه أول من استبق المنظمات الدولية في حق التمسك بالشرعية في معالجة أزمة 

والحكم الدانون الدولي، أو مع ميثاق االمم المتحدع من جهة أخر   دارفور م كدا أن دوره ال يتنافى مع

اإلقليم يجب أن يكون من منظور إفريدي من جهة أخر ، وكون الدضية لها مسا  على االوضاع في 

 مباشر بوحدع الدارع وأمن الدول اإلفريدية.

، قوبل بترحيب من مجل  األمن وذلك في اقليم دارفور كما أن التدخل من قبل االتحاد اإلفريدي

، والذت وصا فيه مجل  األمن دور 8114عام  زتمو   الصادر في 0556بموجب الدرار رقم )

االتحاد اإلفريدي بالدور الريادت، وأعرب عن استعداده لتدديم الدعم الكامل لجهود االتحاد اإلفريدي، 

  .12: 8116)بلرياح،وهذا مما يعتبر كذلك أساسا قانونيا لتدخل االتحاد 

تحاد اإلفريدي بأنه يحق للدول األعضاء لإل  من النظام األساسي 4المادع )إضافة إلى هذا فدد أجازت 

التددم بطلب التدخل لالتحاد اإلفريدي إلعادع السالم واألمن أو التدخل في حالة ظروا خطرع مثل 

  .28: 8102)الهاشمي، جرائم اإلبادع الجماعية

ثة لحفظ تحاد اإلفريدي األزمة في إقليم دارفور، من خالل أجهزته المستحدوعلى هذا األسا  واجه اإل

الذت يهدا إلى تعزيز السالم  "مجل  السالم واألمن اإلفريدي"السالم واألمن الدارت، والمتمثلة في 

واالستدرار في إفريديا، والعمل على منع نشوب الصراعات في الدارع من حي  رصد هذا األخير ميزانية 

ن دوالر، لمدع ثال  سنوات، ومن مليو  081تددر بحوالي  والتي لتطبيق أجندع السالم واألمن في الدارع،

 .هنا كان التحرك لالتحاد اإلفريدي مبكرا الحتواء األزمة
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الذت عدد في  8114تموز 89 ، الذت عدد بتاريخ 02ففي اجتماع مجل  السلم واألمن األفريدي رقم )

 سالح بعثة لنزعدعم  ، طلب من رئي  مفوضية اإلتحاد األفريدي إعداد خطة شاملة لكيفيةأدي  أبابا

األطراا المتصارعة و إحالل السلم واألمن وتسوية الصراع في اإلقليم. وفي اجتماع المجل  رقم 

قرر المجل  تشكيل قوع لحفظ السلم في اإلقليم  8114 تشرين األول 81  الذت عدد بتاريخ 09)

رسالها، سميت بدو  )  راقبة، م 451من العسكريين و  8240ا، منهم فردً  2281قوامها    Amis1وا 

 .8115من المدنيين الدوليين، مدع عام واحد حتی  86من الشرطة المدنية و  205

التأكد من التزام أطراا الصراع كافة باتفاقية انجمينا توقا إطالق  :  Amisأهم أهداا قوع ) ومن  

يئة آمنة بناء الثدة والمساهمة في خلق ب، و وغيرها من االتفاقيات في هذا الشأن 8114النار في أبريل 

في اإلقليم، لتأمين مواد اإلغاثة توزيعها وتوصيلها إلى المتضررين، وتيسير عودع المشردين إلى 

حماية المدنيين المهددين في هذا الصراع، باإلضافة إلى ديارهم، والالجئين إلى داخل حدود اإلقليم. 

الدو  و الهدا األساسي لهذه ، والعمل على تحديق وحدع السودان واستدراره، وهسلمياً وتسوية الصراع 

  .01: 8116)جالل،

لتحديق أهدافها، وعلى أثر ذلك قام رئي   للبعثة توفير كل الدعم الممكناالمن  مجل ولدد سعى 

لو المفوضية بطلب هذا الدعم من خالل التعاون مع األمم المتحدع  م تمر دولي حول دارفور  تعدد تيا 

م من األمم المتحدع والشركاء اآلخرين، وأهمهم االتحاد ، لطلب هذا الدع8115 آذار 88 – 01من 

  . 011: 8116)بلرياح، األوروبي والواليات المتحدع
                                                           

 ، وكانت مهمتها AMIS ، وتختصر )African Union Mission in Sudan: باإلنجليزيةمهمة االتحاد األفريدي في السودان ) 1
 .السودانطربة في المض دارفوراألمن واالستدرار في  فرض

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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بعثة، وبناء على توصيات مجل  السلم األفريدي، شكلت المفوضية لجنة من ال مهام ةومن أجل توسع

)األمم المتحدع،  لتددير الوضع في دارفور بمشاركة بعض الشركاء الدوليين 8115 آذار 88 - 01

من حي   دعم البعثة، منها توصياتال عدد من أسفرت عن حي  االتحاد األوروبي، الواليات المتحدع ،

" من  0561" عسكرية، فضال عن "  6090الدوات العسكرية إلى أن يصل عدد أفرادها " عةتوسالديام ب

  .12 :8111) موسى، قوات الشرطة

  Amisي دارفور بمرحلة هدوء نسبي سيطرت فيه قوع حفظ السلم )مرت األوضاع ف هوبعد هذه التوسع

 البعثة، وتعرضت 8115 آبا، إال أن األوضاع تدهورت مرع أخر  في اإلقليم منذ على الوضع نسبيً 

عن مدتل اثنين من الدوات النيجيرية،  ختطاا، فضالً عتداءات واإلصابات وعمليات اإلكثير من اإللل

ا من البعثة في الدطاع " فردً 22الدطاع الثاني في البعنة، واختطاا " وسائدين من العاملين في

عن   ، فضالً Amisالخام ، وقيام بعض قوات الشرطة السودانية بتبادل إطالق النار مع بعثة )

  .81: 8116)جالل،على بعض مواد اإلغاثة اإلنسانية في أثناء ندلها للمدنيين اإلستيالء

فمممممي العاصممممممة النيجريمممممة  دوره الفعمممممال فمممممي المفاوضمممممات والتمممممي عدمممممدت فريدممممميتحممممماد اإلوأيضممممما كمممممان لإل

فممممي  ألولممممىالجولممممة ا 8114 فممممي آب أبوجمممما، والتممممي بممممدأت بممممين حركممممات التمممممرد فممممي دارفممممور والحكومممممة

تحممممممماد اإلفريدمممممممي والجامعمممممممة العربيمممممممة واألممممممممم المتحمممممممدع وليبيممممممما بحضمممممممور ممثلمممممممين عمممممممن اإل ، السمممممممودان

مفاوضممممممات طممممممرح ملفممممممات هامممممممة منهمممممما: ملمممممما الشممممممئون وتشمممممماد، وقممممممد تممممممم خممممممالل هممممممذه الجولممممممة مممممممن ال

اإلنسمممممانية، والملممممما األمنمممممي، والدضمممممايا االجتماعيمممممة والسياسمممممية، لكمممممن همممممذه الجولمممممة ممممممن المفاوضمممممات 

لمممممم تمممممنجو نتيجمممممة الخالفمممممات التمممممي نشمممممبت بمممممين األطمممممراا المتفاوضمممممة، وسمممممرعان مممممما اتهممممممت حركمممممات 
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الحكومممممة السممممودانية، وبأنممممه تحممممول مممممن تحمممماد اإلفريدممممي بأنممممه غيممممر محايممممد، ويدمممموم بممممدعم المعارضممممة اإل

  .011: 8111موسى، )وسيط إلى طرا في الصراع 

تشرين الثاني تحاد اإلفريدي جرت الجولة الثانية من مفاوضات أبوجا في وبجهود مضنية من اإل

: ضرورع الوقا ، وقد تمخضت هذه الجولة عن توقيع اتفاقية " أبوجا" والتي جاء فيها ما يلي8115

احتواء األزمة في إطار إقليمي لمنع أت تدخل  و بمراقبة االتحاد اإلفريدي طالق النار، وذلكالفورت إل

  .06: 8108) كريم، االلتزام بوحدع األراضي السودانية والتأكيد على سيادع السودان و خارجي

  األخيرع دارفور، فدد كانت األحدا اقليم لنزاعات من الظواهر المتكررع في تاريخاإن الدراسة  تر و 

ا ألهل السودان بمختلا توجهاتهم السياسية، حي  ا كبيرً تحديً  8112التي بدأت تداعياتها في شباط 

ن أإنها تحولت إلى أزمة معددع بفعل الهجمة اإلعالمية الممنهجة والضغوط الدولية التي رافدتها. وكما 

من االسباب الخارجية التي تساعد في العديد و هنالك العديد من االسباب الداخلية ألزمة إقليم دارفور، 

 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.
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 الفصل الرابع 
 ورحل أزي  إلقييم دارف عيىفريقي تحاد الال  لقدرة
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 عــــــل الرابـــــالفص

 حل أزي  إلقييم دارفور عيىفريقي تحاد الال  لقدرة

فرن أت خلل في الجغرافيا السياسية سوا يعك   ، لذلكدول الجوار على ادارفور ت ثر كثير  أزمة إن

ارثة دارفور، فسوا تشكل ك إقليم ا على دول المنطدة، وعليه لو تدرر إرسال قوات أجنبية إلىسلبً 

و عراق آخر، ولذلك يجب أن يكون الحل عن طريق أستصبو دارفور أفغانستان وبذلك  يستعصي حلها

 .االتحاد اإلفريدي

تحاد اإلفريدي والذت حل محل منظمة الوحدع اإلفريدية في ددرع اإلمعملي ل أزمة دارفور اختباروتعد  

تحاد ة التي طرأت على مفاهيم وآليات هذا اإلمعالجة النزاعات اإلفريدية وال سيما عدب التغييرات الجذري

في  اإلفريدي تحادتضمنت آليات عمل اإلقد في التعامل مع الدضايا والصراعات الدائرع في الدارع، و 

الش ون الداخلية للدول األعضاء في حالة ارتكب جرائم الحرب أو اإلبادع الجماعية، وبالنسبة بالتدخل 

 .تكرار ما حد  في رواندا من إبادع جماعية اإلفريدي تحادألحدا  دارفور فدد خشي اإل

 من خالل المبحثين التاليين: قدرع االتحاد االفريدي في حل أزمة أقليم دارفورالرابع ويتناول الفصل 

 .النزاع في إقليم دارفور وتحليلهعلى اإلتحاد اإلفريدي انعكاسات دور المبح  األول: 

 د اإلفريدي من النزاعات في إقليم دارفور.دور اإلتحامستدبل المبح  الثاني: 
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 اليبحث األول

 النزاع في إلقييم دارفور وتحيييهعيى انعكاسات دور التحاد الفريقي 

مفاوضات التي لل تهبما يجرت في دارفور، وذلك من خالل متابع اتحاد اإلفريدي مهتممنذ البداية كان اإل

تحماد اإلفريدمي اإل إلفريديمة والتمي فمي مدمدمتها تشماد، وبمدأتجرت حول أزمة دارفور، برعاية بعمض المدول ا

جمممدل حمممول التمممدخل المممدولي أو الدار حيممم  ، ةيسمممتعد لخممموض أولمممى تجاربمممه فمممي فمممض النزاعمممات اإلفريديممم

التدخل اإلفريدي، لمراقبة وقا إطالق النمار وحمايمة الممدنيين فمي دارفمور، والمذت وجمه بمالرفض ممن قبمل 

تحماد اإلفريدمي، الضغوط المتوالية على الحكومة جعلهما توافمق علمى تمدخل اإلالحكومة السودانية، إال أن 

تفاقيمة دخمول الدموات اإلفريديمة، حسمب مما جماء فمي البرتوكمول الصمادر إوصادق البرلمان السموداني علمى 

   .011-021: 8111)عبده، عن مجل  السلم واألمن اإلفريدي

فريدية الموجمودع فمي واليمات إقلميم دارفمور والتمي تدموم ت اإلقتراح تحويل مهمة الدوارباإلتحاد اإلفريدي قام 

أن  بمهمممة حمايممة المممراقبين مممن أجممل وقمما إطممالق النممار إلممى قمموات حفممظ السممالم مممع زيممادع عممددها إالا 

يرجممع ذلممك إلممى خشممية السممودان مممن أن هممذا و  ذقتممراح فممي بدايممة األمممرالحكومممة السممودانية رفضممت هممذا اإل

قامممت الحكومممة السممودانية علممى حيمم  سممتندعة عراقيممة جديممدع" فممي دارفممور، قتممراح سمموا يخلممق لهمما "ماإل

 . 81: 8102) الهاشمي،ود قوات حفظ سالم أفريدية األصل موافدة وج

جنممدت فممي إقلمميم دارفممور  811تحمماد األفريدممي نشممر قمموات حفممظ السممالم قرابممة مايزيممد عممن وقممد اسممتطاع اإل

أجل وقا إطالق النمار وكمذلك حمايمة الممدنيين المذين  وذلك في إطار حماية وتعزيز مهمة المراقبين من

وكممان مممن المخطممط أن تبلممغ عممدد هممذه الدمموات األفريديممة  ،يتعرضممون للتهديممد مممن قبممل جماعممات الجنجويممد
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إلى دارفمور حتمى نهايمة عمام  تحاد األفريديجندت من جانب اإل 2511المرسلة لحفظ السالم من حوالي 

ممن  اإلنتهماء علمىالجميد دمدرع معمدم ذلمك ل يرجمعذ و للغاية اً كان بطيئ أن انتشار هذه الدوات إالا  ،8114

التي سوا تدوم بمهمة المراقبة من  اإلفريديةزمة من أجل إقامة تلك الدوات إنشاء الثكنات العسكرية الم

  .811: 8111) عبده،أجل وقا إطالق النار وكذلك مهمة حماية المدنيين 

يدمممي فمممي تعامالتمممه ممممع األزممممة بكمممل خصوصممميتها، يجمممب التطمممرق إلمممى تحممماد اإلفر أهميمممة دور اإل وإلدراك

رسمممال  ، والتمممي تتمثمممل فمممي رعايمممة المفاوضممماتا اإلتحممماداإلجمممراءات التمممي أقمممدم عليهممم بعثمممة إلمممى اإلقلممميم وا 

 على النحو اآلتي: والمشاركة مع الدوات األممية

 لنزاع في السودانأ: رعاي  اليفاوضات بين أطراف ا 

ا في خلق مناخ للتفاوض ما بين الحركات المسلحة والحكوممة السمودانية، ا كبيرً دي دورً تحاد اإلفريكان لإل

فمي مدينمة " أبشمي" الحدوديمة التشمادية  حماملي السمالحوقد أجريت المحادثات والمفاوضات ألول مرع ممع 

تفمماق وقمما إطممالق النممار بواسممطة الرعايممة التشممادية، حيمم  كانممت إوقممد أفضممت إلممى  ،8112 أيلممول 2فمي 

 .هذه المرع األولى التي تتعامل فيها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في دارفور

 أيلمول 6تفاق لم ينفذ وبعمده ومباشمرع أقيممت محادثمات عاممة بمدينمة، "أنجمينما" بتشماد فمي أن هذا اإل إالا  

 02ول قمدرها وا السالح بالحكم الذاتي لمدارفور، وحصمة ممن عائمدات البتمر مل، طالب فيها حا8112 عام

واالحتفاظ بجيد تحرير السودان تابع لها، وهذا ما أد  إلى فشل المفاوضات مرع أخمر ، واسمتئناا  %

  .011 :8111 ) عبده، ، لكنها فشلت كذلك8114نيسان محادثات السالم في أنجمينا في 
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فريديممة إميممة فممي كممل المفاوضممات وحممل محممل تشمماد باعتبمماره منظمممة إقلي راتحمماد اإلفريدممي حاضمموكممان اإل 

بوجمما أبالجولممة األولممى فممي  ، ورعممي المفاوضممات الجاريممة بممين األطممراا بممدءاً اوتممولى ملمما دارفممور رسمممي

، ثم توالت 8115 تموز، وفي 8114تشرين األول ، والجولة الثانية في 8114 آبعاصمة نيجيريا في 

االتفاق قدم فريق الوساطة  ، وأثناء هذا8116 آيار 5المفاوضات حتى تم توقيع اتفاق أبوجا للسالم في 

، يرممي إلمى 8116 نيسمان 85طمراا النمزاع فمي اإلقلميم مشمروع اتفماق شمامل بتماريخ إلتحاد اإلفريدمي لإل

 .إعادع السالم لإلقليم

، للتوصمممل إلمممى 8116نيسمممان 21ألطمممراا النمممزاع مهلمممة تنتهمممي بتممماريخ اإلفريدمممي تحممماد أعطمممى اإلوقمممد  

تحمماد اإلفريدممي قممائال: " يشممرفني هممذا النهممار تدممديم كبيممر وسممطاء اإل م " سممالم أحمممد سممالم "تفمماق، وتكلامماإل

مشروع اتفاق السالم في دارفور لمطراا، وأنا أضعه أمامكم كضيا، دقت ساعة الدمرار لمم يعمد هنالمك 

مجمممال للمماطلمممة، إن أنظمممار العمممالم تتوجمممه إلممميكم كمممما توجمممه إلممميكم أيضممما أنظمممار شمممعب دارفمممور وافريديممما 

  .011 :8111 ) عبده،تشجعكم"

وشممممارك فممممي هممممذه المفاوضممممات كممممل مممممن الحكومممممة السممممودانية، وحركممممة تحريممممر السممممودان، وحركممممة العممممدل 

والمساواع، وأطراا دولية لمحاولة دفع المتنازعين إلى التوقيع على االتفاق الذت تستند بنوده إلى مبمادئ 

أن تمتثمل السملطة فمي دارفمور  ، وتداسم السلطة، و ذلك بتعين مساعد لمرئي  الجمهوريمة :أساسية أهمها

، فممي عشممرع أعضمماء مممنهم رئممي  وثالثممة والع ور سمماء سممت لجممان متخصصممة لتأهيممل وأمممن إقلمميم دارفممور

تحسين الوضع اإلنساني والوضع األمني في اإلقليم، وذلك من خالل منع طرا الحكومة  برالضافة إلى

ع فممي السممودان بشممكل عممادل، مممع مراعمماع تداسممم الثممرو  و ممن الطيممران فمموق اإلقلمميم، ونممزع أسمملحة الجنجويممد

التركيممز علممى  ، باإلضممافة إلمىاآلثمار المتراكمممة الناجممة علممى التخلمما المذت كممان يعماني مممن إقلمميم دارفمور



74 
 

 

تحمماد اإلفريدممي فممي وقمما إطممالق النممار، وذلممك برنشمماء آليممة للمراقبممة تضمممنت نشممر قمموات مراقبممة تابعممة لإل

  .19: 8116)بلرياح،دارفور

تفاق الموقع من قبل الحكومة السودانية، وحركة تحرير السودان، جناح " اركو مناوت " لم إال أن هذا اإل

يحل األزمة، خاصة بعد رفض الحركات المشاركة في المفاوضات و التوقيع عليها، والمتمثل في حركمة 

غيمر أنمه علمى تحرير السودان جناح " عبد الواحد نور" وحركة العدل والمسماواع بديمادع " خليمل إبمراهيم "، 

تفمماق، مممن خممالل إظهممار نوايمما لحممل األزمممة الممرغم مممن ذلممك فدممد اسممتفادت الحكومممة السممودانية مممن هممذا اإل

تحماد اإلفريدمي فمي المنطدمة، والمذت تسمعى إليمه الحكوممة بدصمد قطمع الطريمق أممام وابراز المدور المهمم لإل

  .051: 8112)حسني والصبان،تدخل الدو  العظمى في العالم 

عدمد قمتمه الثالثمة  حيم  "أديم  أبابما"قممة  هي ا فيهافريدي دورً تحاد اإلالمفاوضات التي كان لإل ومن أهم

فمممي أبابممما"، حيممم  اسمممتحوذت أزممممة دارفمممور بطبيعمممة الحمممال علمممى  8114 تمممموزفمممي األسمممبوع األول ممممن 

ي  دارفممور برئاسممة الممرئ أزمممةالنصمميب األكبممر مممن اهتمممام الدمممة، وتكونممت قمممة أفريديممة مصممغرع خاصممة ب

تحمماد تحمماد األفريدممي وعضمموية كممل مممن رئممي  مفوضممية اإلالنجيممرت "أوباسممانجو" ورئممي  الممدورع الحاليممة لإل

: 8102) الهاشممممي،األفريدممي "ألفممما عمممر کونمممارت" ور سمماء كمممل مممن السمممودان والسممنغال، وجنممموب أفريديمما

88 . 

الدموات األفريديمة المكلفمة  وقد اتخذت الدمة في نهاية اجتماعاتها خمسة قمرارات وهمي: إمكانيمة زيمادع عمدد

جنمدت والعممل  211بحماية فريق المراقبين الذت يدوم بمتابعة عملية وقا إطالق النار فمي دارفمور إلمى 

برالضممممافة إلممممى نممممزع أسمممملحة الميليشمممميات األخممممر   ،علممممى تجميممممع قمممموات المتمممممردين فممممي أممممماكن محممممدودع

ة فمممي المحادثمممات المدمممرر عدمممدها بمممين و المشمممارك ،و التأكيمممد علمممى أهميمممة الحمممل السياسمممي، )الجنجويمممد 
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فممي "أديمم  أبابمما" وهممذا وقممد انعدممدت المفاوضممات بممين  8115 تممموز 05 فمميالحكومممة ومتمممردت دارفممور 

 حركتي التمرد والحكومة السودانية في "أدي  أبابا" في موعدها المحدد .

ات الجنجويممد تحديممد موعممد لنممزع سممالح ميليشممي تفمماوض وهممي :للوقممد وضممعت حركتممي التمممرد سممتة شممروط 

لتمزام يجمب اإل و بد من وصول المساعدات من المنظمات اإلنسمانية للمتضمررينال ووتدديمهم للمحاكمة 

يجب أن تسمو الحكومة السودانية للجنة الدولية التي و طالق النار إتفاق الذت تم من أجل وقا من باإل

السممجناء السياسمميين فممي قضممية  العمممل مممن أجممل إطممالقو  الحدممائق فممي إقلمميم دارفممور، تدمموم بعمليممة تدصممي

وفي المدابمل اسمتجاب  أطراا النزاع عليه،أن تجر  المحادثات السياسية في بلد محايد يتفق  ، ودارفور

الوفد الحكومي لهذه الشروط إال أن المتمردين لم يلتزموا بتجميع مداتليهم في معسكرات محددع، هذا مما 

  .15-14: 8112ج )أبو رزيرع،أت نتائ أد  إلى انتهاء هذه المفاوضات دون

 آب 82تحاد دورًا فيها مفاوضات أبوجا : لدد عددت هذه المفاوضات في لإلومن المفاوضات التي كان 

 حي  تم في تلمك الفتمرع اسمتئناا المباحثمات الراميمة لتسموية أزممة دارفمور فمي العاصممة النيجيريمة 8114

تحمماد األفريدممي لتمممرد، بمشمماركة ممثلممين عممن اإلبممين كممل مممن الحكومممة السممودانية وحركتممي اوالتممي كانممت 

تحممماد األوروبمممي، ومممممثالن واألممممم المتحمممدع، وجامعمممة المممدول العربيمممة، والواليمممات المتحمممدع األمريكيمممة، واإل

  .189-186: 8115) محمود،لدولتي ليبيا وتشاد

 نيسممان 2تممم فممي حثممات باتفمماق أنجامينمما الممذتالمتمممردين، والحكومممة السمموانية فممي المباا وقممد أكممد ممثلممو  

التمي بمرزت فمي بدايمة مفاوضمات "أبوجما" وال سميما بشمأن  زممةأن األ بشأن وقا إطمالق النمار إالا  8114

قتراح الخاص بنشر قوات أفريدية تتولى مهمة نزع سالح المتمردين في دارفمور، وهمي الفكمرع التمي قمام اإل

ح الميليشمممميات المواليممممة لهمممما بطرحهمممما "أوباسمممماجنو" فممممي إطممممار صممممفدة تتضمممممن قيممممام الخرطمممموم بنممممزع سممممال
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تحماد األفريدمي نمزع سمالح المتممردين )جماعمات المعارضمة ، والمعروفة باسمم )الجنجويمد  بينمما يتمولى اإل

دممممممدرع علممممممى نممممممزع سممممممالح هممممممذه الجماعممممممات ما إلممممممى أن حكومممممممة السممممممودان ربممممممما ليسممممممت لممممممديها الاسممممممتنادً 

  .054 :8101البحيرت،)

قتممراح وأصممرت علممى أنهمما قممادرع علممى نممزع سممالح الميليشمميات إلإال أن الحكومممة السممودانية رفضممت هممذا ا

المواليممة للحكومممة، وقمموات التمممرد فممي اإلقلمميم ولممي  هنمماك حاجممة إلممى ضممرورع إرسممال قمموات السممالم تابعممة 

 تحاد األفريدي إلى المنطدة .لإل

راا وبناء على ذلك وصلت المفاوضات المنعددع فمي "أبوجما" إلمى طريمق مسمدود وذلمك بسمبب تمسمك أطم

األفريدمي فمي مشماركته ممع أطمراا النمزاع حمول  حمادتوممع ذلمك اسمتمر اإل ،التفاوض بمواقفهما المتعارضمة

تحمماد األفريدممي وتوسمميع مهمتممه فممي إقلمميم دارفممور، البروتوكممول األمنممي، وحممول عمليممة زيممادع عممدد قمموات اإل

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

 :إلى إلقييم دارفور تحاد الفريقيبعث  ال ب: إرسال 

تفاقية انجامينا بين الحكومة إإلى  8114 نيسان 2قد أفضت بتاريخ  كانت بداية جوالت التفاوض بتشاد

السمممودانية وحركمممة تحريمممر السمممودان وحركمممة العمممدل والمسممماواع برعايمممة الوسممماطة التشمممادية حيممم  نمممص فمممي 

  يومما قابلمة التجديمد، ممع إطمالق 45علميمات العدائيمة لممدع )وقما ال االتفاق على مبادئ أساسمية أهمهما:

إلممممزام الحكومممممة بالسمممميطرع علممممى الميليشمممميات المسمممملحة، وتجميممممع  ت، وسممممراح األسممممر  وتسممممهيل اإلمممممدادا

تشمكيل لجنمة مشمتركة تضمم األطمراا، ووفمد الوسماطة التشمادية،  ، والمعارضة فمي مواقمع موحمدع للمراقبمة

  .تحاد اإلفريديواإل
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تحممماد نشمممر قممموع ممممن دول اإلاآلتمممي: إثمممر همممذا االتفممماق قمممدم االتحممماد اإلفريدمممي اقتراحمممات تتمثمممل فمممي وعلمممى 

تشممكيل لجنممة للعمليممات مممن ممثلممي  اإلفريديممة، و   جنممدت مممن الممدول211 -011اإلفريدممي قوامهمما بممين )

ثلمممين ممممن أطمممراا النمممزاع، والوسممميط التشمممادت، وممممراقبين أفارقمممة ممممن نيجيريممما وغانممما وزامبيممما وموزنبيمممق ومم

دعموع األطمراا  ، وتأسي  مدر الرئاسمة الموضموعة فمي مدينمة الفاشمر فمي دارفمور ، وتتحاد اإلفريدياإل

تحماد الدولية واإلقليمية للمشاركة في تمويل عملية انتشار قوات المراقبة، مع زيارع الوفمد المشمترك بمين اإل

 ر لمعاينتمممه قبمممل نشمممر الدممموات اإلفريديممممةتحممماد األوروبمممي، إلمممى إقلمممميم دارفمممو اإلفريدمممي واألممممم المتحمممدع واإل

 . 26-25: 8102)الهاشمي،

 يتمراوح الممرع األولمى إذ كمان عمددهم فميررسمال الممراقبين بوبعد زيارع هذا الوفد والديام بمعاينمة اإلقلميم بمدأ 

م توزيعهم بمين مدينمة الجنينمة وكباكيمة، ونيماال والعينمة، داخمل الحمدود التشمادية ثم تما حي  ذ ا  مراقب21ب)

تصممال حتممى وصممل العممدد إلممى أخممذ العممدد يتزايممد، رغممم قلممة الممدعم اللوجسممتي وقلممة اإلمكانيممات وأجهممزع اإل

حي  رحب مجل  األمن بهذا األمر، وذلك بموجب الدرار رقم  ،8116 حزيران 0بتاريخ  ا  فرد9015)

استعداده للمشاركة تحاد اإلفريدي، وأعلن عن عن ترحيبه بالدور الريادت لإل اوالذت جاء معبرً  ، 0556)

 ، فمي فدرتممه الثانيمة التممي 0564فمي معالجممة الوضمع فممي دارفمورذ وتممم التأكيمد علممى ذلمك فممي الدمرار رقممم )

تحاد اإلفريدي في معالجة الوضمع فمي دارفمور تنص على أن : " إذ يرحب بالدور الديادت الذت ي ديه اإل

راره ح  المجتممع المدولي علمى مواصملة واستعداده لدعم الكامل لتلك الجهود وأضاا مجل  األمن في ق

 دعمممممم همممممذه الجهمممممود ال سممممميما فيمممممما يتعلمممممق باإلممممممدادات، ووسمممممائل الندمممممل والمركبمممممات ووسمممممائل االتصمممممال

  .9: 8115رسالن،)
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تحمممممممماد اإلفريدممممممممي عملهمممممممما فممممممممي السممممممممودان برنشمممممممماء الصممممممممندوق المشممممممممترك للسمممممممملع بممممممممدأت بعثممممممممة اإلوقممممممممد 

م قمممممممرار مجلممممممم  السممممممملم واألممممممممن اإلفريدمممممممي ، ودعممممممم8114 آيمممممممار 82األساسمممممممية ونشمممممممر الممممممممراقبين فمممممممي 

وقممممد بممممدأت بعثممممة وقمممما إطممممالق  ،رنشمممماء لجنممممة وقمممما إطممممالق النممممار فممممي واليممممة الفاشممممر شمممممال دارفممممورب

ضممممممابطا تولممممممت  61م وضمممممممت  8114 حزيممممممرانتحمممممماد اإلفريدممممممي التممممممي نشممممممرت فممممممي إلالنممممممار التابعممممممة ل

وبممممدأت بمراقبممممة  ،وروانممممدا جنممممديا ينتمممممون بمعظمهممممم إلممممى نيجيريمممما 251حمممممايتهم فيممممما بعممممد قمممموع قوامهمممما 

 . 26-25: 8102) الهاشمي،انتهاكات وقا إطالق النار

تحماد اإلفريدمي علمى اإلبمال  عمن وفي البداية اقتصرت صالحيات مراقبي وقا إطالق النار التمابعين لإل

لتمزام بعمدم والتمي تتضممن اإل 8114 نيسمان 2انتهاكات اتفاقية وقا إطالق النار اإلنسماني الموقعمة فمي 

السكدانية كجيش تحرير السكدان كحر ة العدل كالمساكاة في  هاجمة المدنيين، والتي وقعتها الحكوممةم

تحماد اإلفريدمي صمرحت بوضموح تمام أنهما وبعد قبول الحكوممة السمودانية بمالدوع التابعمة لإل ،انجامينا بتشاد

بمممدأت فكمممرع تحويمممل بعثمممة و  ،تحممماد اإلفريدمممي ال تملمممك صمممالحيات لحمايمممة الممممدنيينتعتبمممر أن قممموع بعثمممة اإل

تحماد اإلفريدممي فممي دارفممور ممن مراقبممة وقمما إطممالق النمار إلممى حفممظ السممالم والحمايمة مممن خممالل طلممب اإل

تحماد اإلفريدمي ممن إعمداد خطمة شماملة إلمكانيمة تعزيمز مجل  السملم واألممن اإلفريدمي ممن رئمي  بعثمة اإل

 . 095: 8101)العمامي،عثة لحفظ السالمتحاد اإلفريدي وتحويلها بالكامل إلى بوالية وحجم بعثة اإل

 

ا وفممي وجممر  توسمميع صممالحيات الدمموع الموسممعة لتشمممل مراقبممة تمموفير األمممن لمشممخاص المهجممرين داخلًيمم

وتمممأمين وجمممود عسمممكرت ظممماهر  ،محممميط مخيممممات األشمممخاص المهجمممرين والتحدمممق ممممن تممموفير األممممن لهمممم

رتكماب أعممال عدائيمة ضمد إمنضمبطة عمن للعيان عبمر تسميير دوريمات لمردع الجماعمات المسملحة غيمر ال
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السممكان، ومراقبمممة الجهممود التمممي تبممذلها الحكوممممة السمممودانية لنممزع سمممالح الميليشمميات الخاضمممعة لسممميطرتها 

والتحدق ممن بمذل همذه الجهمود، ومراقبمة ورصمد أداء الشمرطة المحليمة لمهامهما بفاعليمة ورفمع تدمارير حمول 

  .01: 8101محمود،  ( ذلك

ت الدموع حمايمة الممدنيين فمي بعمض الظمروا، أت سمتحمى الممدنيين المذين تصمادفهم من صمالحياكما تمت 

تحماد اإلفريدمي وقمد واجهمت بعثمة اإل ،والذت يحدق بهمم خطمر وشميك ضممن اإلمكانيمات والدمدرات المتاحمة

مشاكل عدع أهمها مماطلة الحكومة السودانية لتنفيذ أت سياسات عمليمة تسماعد أعضماء البعثمة فمي أداء 

معظمهممما معمممدات وحزممممة المسممماندع  والتمممي كمممان ورغمممم أن األممممم المتحمممدع قمممدمت المسممماندع الخفيفمممةعملهمممم 

تممأخر تسمملمها لمممدع طويلممة بسممبب مماطلممة الحكومممة إال أنممه قممد تحمماد اإلفريدممي، لتعزيممز بعثممة اإلذ الثديلممة

  .861: 8115)أبو طالب،السودانية 

تحممماد تعممماني بعثمممة اإلإذ لكنهممما لمممم تصمممحو،  تحممماد اإلفريدمممي قابلمممة للتصمممحيوندممماط ضمممعا بعثمممة اإلوتعمممد 

 عممن اإلفريدممي مممن الضممعا بسممبب العدبممات التممي تضممعها الحكومممة السممودانية فممي وجممه عملياتهمما، فضمماًل 

للهجممممات علمممى أيمممدت  بعثمممة اإلتحممماد وتتعمممرض المممموارد غيمممر الكافيمممة التمممي يدمممدمها المجتممممع المممدولي لهممما،

ا كممل طممرق دارفممور غيممر آمنممة حيمم  وقممد باتممت تدريًبمم جماعممات المعارضممة المسمملحة المنتشممرع فممي دارفممور،

مسمملحون هجمممات علممى قوافممل لليشممن الجنجويممد أو جماعممات المعارضممة المسمملحة أو الميليشمميات المواليممة 

  :على النحو اآلتي أسباب الضعا بعض ويمكن إيجاز، البعثة وينهبون األسلحة والعربات

عنصممر  5454 تحمماد اإلفريدممي إالا م يكممن لممدت بعثممة اإللمم 8119 أيلممولفممي نهايممة فقلممة عممدد الجنممود  :أوالً 

، وبوجمممود مممما يزيمممد علمممى مليممموني شمممخص مهجمممرين اعنصمممر  6090بمممرغم أنمممه يفتمممرض أن يكمممون لمممديها 

  .ومليونين آخرين تضرروا من النزاع
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تحمماد اإلفريدممي تفتدممر إلممى العممدد الكممافي مممن األفمممراد بممدأ واضممحا منممذ البدايممة أن بعثمممة اإلومممن هنمما فدممد  

ضممافة إلممى ذلممك تفتدممر لحم األفممراد المممدنيين، وبخاصممة العنصممر مممن قمموع إلممى ايممة المممدنيين فممي دارفممور، وا 

المختص بالش ون المدنية للحفاظ على عالقات قوية مع المجتمع الممدني، والعمدد الكمافي ممن المموظفين 

 السياسيين ومراقبي حدوق اإلنسان.

تحممماد اإلفريدمممي "أممممي " التحمممرك بسمممرعة لحمايمممة عثمممة اإلفتدمممار إلمممى وسمممائل الندمممل: لمممم تسمممتطع باإل :ثانيممماً  

المدنيين أو الوحدات التابعة لها، فدمد كمان لمديها نماقالت جنمد مدرعمة قمدمتها كنمدا وجمر  تمأخير إخراجهما 

قبممل السممماح لهمما بالممدخول إلممى دارفممور، ولممي  لممديها  8115مممن بممور سممودان لمممدع سممتة أشممهر فممي العممام 

 . 092: 8101)العمامي، مهامهامروحيات عسكرية تساعدها في 

إذ ا: اإلفتدار إلى حرية التندل فدد واجهت بعثة اإلتحاد اإلفريدي عدبات كثيرع في وجمه حركتهما، ا ثالثً أما  

 .أن الطرقات غير آمنة بحجة تحتاج إلى إذن في كل مرع وغالًبا ما يتم تأخير الدوريات أو وقفها

الطرق، ويحمد  تمأخير فمي إصمدار التأشميرات لعناصمر بعثمة ا ما تنتظر الدوريات لساعات على بو غال 

تحمماد اإلفريدممي وتممأخير فممي مممنو التصمماريو لهممم لإلنتدممال إلممى دارفممور، وفممي بعممض المنمماطق فرضممت اإل

نهما تلدمي أ إذالحكومة حظر تجول على عناصر بعثة اإلتحاد اإلفريدي طالبة منهم العودع إلى قاعدتهم، 

 لون ذلك، كذلك فرضت جماعات المعارضة المسملحة قيموًدا عليهما، فممثاًل الدبض على أولئك الذين اليفع

وفمي هاسمكانيتا فمي  8116 شمباطمنعت قوات بعثة اإلتحاد اإلفريدي من مغادرع قواعمدها فمي جريمدع فمي 

 .8119 تموز
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نتشمممار األسممملحة داخمممل دارفمممور فمممرن جماعمممات المعارضمممة المسممملحة إفتدمممار إلمممى األسممملحة ممممع ا: اإلرابًعممم 

تحماد اإلفريدمي التمي زود عناصمرها بسمالح رشماد ا أكبمر ممن األسملحة ممن بعثمة اإلنجويد تملمك عمددً والج

 فدط.

تحمماد اإلفريدممي أكبممر نجمماح لهمما عنممدما كانممت تدمموم خامسممًا عممدم الديممام بأعمممال الدوريممة : حددممت بعثممة اإل 

مثمل همذه المدوريات ومن ضمنها دوريات لحمايمة جمالبي الحطمب، وعنمدما اليمتم تسميير  ،بدوريات مستمرع

يمكثمون حتمى فمي المخيممات  حتمال تعرض المهجرين للهجمات، والعديمد ممن المهجمرين الإالوقائية يزيد 

دوريات نممادرع المممخيمممات المهجممرين منمماطق محظممورع وأصممبحت إذ أصممبحت بممل فممي منمماطق ريفيممة نائيممة، 

المداتلمة رفضموا الديمام  "ينماوتفصميل مينمي م"ا، وبعدما تم تخفيض أجور أفمراد حركمة تحريمر السمودان جدً 

بعثة اإلتحماد اإلفريدمي فمي المنماطق الخاضمعة لسميطرع همذا الفصميل، فرفضمت بعثمة اإلتحماد  بدوريات مع

 . 092: 8101)العمامي، اإلفريدي الدياد بدوريات من دون مرافدتهم

ت تخليه عن دوره في تحاد اإلفريدي في احتواء األزمة بدأ يدر  خيارانتيجة للعجز الذت يعاني منه اإلو 

تحممماد يلممموح برمكانيمممة لجممموء بعثمممة اإل 8116 آيمممار 06  المممم رخ فمممي 0691دارفمممور، وجممماء الدمممرار رقمممم )

اإلفريدي في السودان إلى بعثة األمم المتحمدع، ممع التشمديد علمى أنمه تمتم العمليمة بدمدر اإلمكمان بمشماركة 

  . 8116اإلتحاد اإلفريدي: )فريدية وطابع إفريديإ
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تحاد الفريقـي واأليـم اليتحـدة تحاد الفريقي إلى البعث  اليشترك  بين ال السيط  ين بعث  ال  : نقلج

 :  يوناييد  

تحماد، وقلمة خبمرات نتيجة لدلة اإلمكانيات، وقلة الدعم اللوجستي، وعمدم وفماء الممانحين للمدعم الممادت لإل

تخمماذ إتحمماد فممي حممل األزمممة، قممرر اإل تحمماد اإلفريدمميتحمماد اإلفريدممي، والتممي كانممت خلمما عجممز اإلقمموات اإل

، وأبمد  موافدتمه علمى أن تتحمول مهممة الدموات المتواجمدع 8112 أيلمولقرار برنهاء واليته مع نهاية شهر 

في اإلقليم إلى رعاية األمم المتحدع مسمتندع إلمى أن التمويمل المتموفر ال يسممو بمأداء دوره بعمد نهايمة همذا 

 التاريخ . 

  المم رخ 0691تحاد اإلفريدي، أصدر مجل  األمن الدمرار رقمم )الذت أعلن عنه اإلا لهذا العجز واستنادً 

تحماد اإلفريدمي إلمى بعثمة األممم المتحمدع ممع المشماركة ، و الذت يلوح بتحويمل بعثمة اإل8116 آيار06في 

ممممة تحممماد اإلفريدمممي، والحكو اإلفريديمممة، ودعممما إلمممى بدايمممة التشممماور بمممين األممممين العمممام لمممممم المتحمممدع، واإل

اور صمدر الدمرار رقمم شمنتدمال العمليمة إلمى األممم المتحمدع، وبعمد التالسودانية، وأطراا النزاع للتحضير إل

  .024-022: 8116) رسالن، 8116 آب 20  الصادر بتاريخ 0916)

رصد تنفيذ أطراا  على النحو اآلتي: 0916مهام قوات الهجين حسب قرار مجل  األمن )حي  كانت 

الق النار الشامل والترتيبات األمنية النهائيمة ممن اتفماق دارفمور للسمالم واتفماق أنجمينما تفاق ) وقا إطاإل

 ،ةحمراقبة ورصد تحركات الجماعمات المسمل  ، ولوقا إطالق النار ألسباب إنسانية والتحدق من التنفيذ

عمممادع نشمممر الدممموات فمممي منممماطق انتشمممار بعثمممة األممممم المتحمممدع فمممي السمممودان بوسمممائل بريمممة وجويمممة ا وفدًممم وا 

طمممالق النمممار إوقممما و  ،مراقبمممةالتفممماقيتين واإلبمممال  عنهممما للجنمممة نتهاكمممات اإلإالتحدمممق فمممي  ، ولالتفممماقيتين

شتراك مع األطراا الفاعلة الدوليمة األخمر  بسموائل منهما المسماعدع التدنيمة والمدعم والتعاون والتنسيق باإل
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تفماق دارفمور السمالم رب المنشماع عممالً لحفاظ على وجود مناطق رئيسمية كالمنماطق الحماجزع ، و االلوجستي

رصممد  ، وا والمنمماطق منزوعممة السممالح المحيطممة بمخيمممات المشممردينومنمماطق مخيمممات المشممردين داخلًيمم

األنشطة العابرع للحمدود التمي تدموم بهما جماعمات مسملحة علمى طمول حمدود السمودان ممع تشماد وجمهوريمة 

المسمماعدع فممي وضممع وتنفيممذ  ، والبممرت والجمموتسممتطالع إفريديمما الوسممطى عممن طريممق عمليممات منتظمممة لإل

برنامج شامل ومستدام لنزع سمالح المدماتلين السمابدين والنسماء واألطفمال الممرتبطين بالمدماتلين وتسمريحهم 

عمممادع دمجهمممم  ،وتفممماق فمممي زيمممادع فهمممم عمليمممة السمممالم ودور بعثمممة األممممم المتحمممدعمسممماعدع أطمممراا اإل ، ووا 

  .01: 8101محمود،  ( كالتشاكر بين األطراف في دارفكرمساعدة األطراف في عملية التحاكر 

تحممماد األفريدمممي فمممي أفمممرادا ممممن بعثمممة اإل ممممنتحممماد األفريدمممي فمممي دارفمممور وتتكمممون بعثمممة األممممم المتحمممدع واإل

مراقممب  261والتممي تتكممون مممنالسممودان ومممن مجممموعتي الممدعم الخفيمما والممدعم الثديممل األفممراد العسممكريين 

يصمل عمددهم ممدنيين تصمال و عناصمر إممن أفمراد وضمباط  5552دع وممن عسكرت تابعين لمممم المتحم

فمردا، وتمم تعيمين رودلما  041تتكون كمل منهما ممن عمدد يصمل إلمى  أزمةوحدع شرطة  01و  998إلى 

ا للدممموع تحممماد األفريدمممي واألممممم المتحمممدع لمممدارفور، وممممارتن أغممموات قائمممدً بمممين اإل اً ا مشمممتركخاًصممم أرادا مممممثالً 

ا للمبممادئ األفريدممي واألمممم المتحممدع، وهنمماك وحممدع فممي الديممادع والممتحكم وهممذا يعنممي وفدًممتحمماد المشممتركة لإل

ا بنشمر هياكمل الديمادع األساسية لحفظ السالم وجود تسلسل قيادت واحد، ودعا األمين العام إلى البدء فمورً 

ريدمممي فمممي والمممتحكم والمممنظم الضمممرورية لكفالمممة تحديمممق عمليمممة سلسمممة لندمممل السممملطة ممممن بعثمممة االتحممماد اإلف

  .6: 8116،تحاد االفريدي)اإل السودان إلى بعثة األمم المتحدع واالتحاد األفريدي في دارفور
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وكممان السممبب المعلمممن لصممدور هممذا الدمممرار هممو المسمماعدع فمممي تنفيممذ اتفمماق ابوجممما للسممالم، وتممأمين وصمممل 

ممممن الشمممرطة   فمممرد 2211  جنمممدت، و )09211نشمممر قممموات أمميمممة بممماإلقليم قمممدرها )حيممم  تمممم اإلعانمممة، 

وحمممدع ممممن وحممدات الشمممرطة إال أن الحكوممممة السممودانية عارضمممت الدمممرار بشممدعذ معتبمممرع أنمممه  06المدنيممة، 

تحمماد اإلفريدممي بسممحب اسممتعمار جديممد، وأنهمما سممتداوم الدمموات فممي حالممة قممدومها إلممى دارفممور، وطالبممت اإل

 .ستمرارفي اإل اً قواته من اإلقليم إذا لم يكن راغب

مم المتحدع بديادع السفير البريطماني إقنماع الحكوممة بدبمول نشمر الدموات الدوليمة فمي رغم محاولة بعثة األ 

، والداضممي بنشممر 8119 تممموز 20  بتمماريخ 0961اإلقلمميم وعلممى إثممر هممذا الممرفض، صممدر الدممرار رقممم )

يم تحماد اإلفريدمي فمي إقلم  ألا فرد من الدوات والشرطة والمدنيين التابعين لمممم المتحمدع واإل86حوالي )

دارفور، وهي أكبر قوع لحفظ السالم وتابعة لممم المتحدع، حي  تمت الموافدة علمى همذا الدمرار ممن قبمل 

الحكومممة، وذلممك بسممبب ممما طممرأ مممن تعممديل فممي فدراتممه الخاصممة بالتهديممد بفممرض عدوبممات علممى السممودان، 

والتزام األمم المتحدع بتمويل والتأكيد على الطابع المشترك لدوات حفظ السالم باإلقليم، والديادع المشتركة 

تحماد اإلفريدمي إلمى البعثمة المشمتركة بمين لندل السملطة ممن بعثمة اإل ،أيلول8119 20الدوات، وحدد موعد

 . 004: 8116")بلرياح،اليوناميد"األمم المتحدع واالتحاد اإلفريدي بدار فور 

ا، بمل مهامهملمم تمنجو فمي تنفيمذ إال أنهما  8119 آيلمول 20وعلى الرغم من تسلم ) يوناميمد  مهامهما فمي 

وتيرع أعمال الدتال، ويمكمن الدمول أن تمدويل الصمراع فمي دارفمور  تا باستمرار وتصاعدزاد الوضع تعديدً 

 . 021: 8101) العمامي،لم يكن هو السبيل األمثل لتسوية هذا الصراع
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ور حمول أولويمة الحمل تحماد اإلفريدمي بخصموص أزممة دارفمور يتمحمتجماه الرئيسمي لإلإن اإل وتر  الدراسمة

 فمممي األممممم المتحمممدع والمفاوضمممات الدوليمممة تحممماد المجتممممع الممدولي مممممثاًل اإلفريدممي، وممممع ذلمممك فدمممد دعممما اإل

تحممماد األوروبمممي للمشممماركة فمممي الجهمممود المبذولمممة إلنهممماء والدمممو  الكبمممر ، وبالمممذات الواليمممات المتحمممدع واإل

 تسوية سياسية لها.المأساع اإلنسانية في دارفور والمساعدع في الوصول إلى 

تحماد األفريدمي بتعاملمه بمدأ اإلفدد تحاد األفريدي في تعامله مع أزمة دارفور على أهمية اإل وت كد الدراسة

تحممماد إلممى وقممما الدتممال بمممين جميمممع مممع األزممممة مممن الجانمممب اإلنسمماني، حيممم  أصممدر قمممرار يمممدعو فيممه اإل

ملهما وذلمك ممن أجمل حمايمة الممدنيين، وحفمظ ا بزيادع عدد هذه الدوات وتوسميع عاألطراا، ثم أصدر قرارً 

تحمماد األفريدممي مممن وراء تلممك اإلجممراءات التممي قممام بهمما هممو التعامممل السممالم فممي اإلقلمميم، وكممان هممدا اإل

 .رفورامن أجل وقا عملية اإلبادع الجماعية التي تحد  في إقليم د زمةبسرعة مع الجانب اإلنساني لم

كممان ذو دور تحمماد اإلفريدممي فممي أزمممة دارفممور تضممو أن تممدخل اإلي األول مبحمم للمممن الدممراءع السممابدة و

لعمممدع أسمممباب، أهمهممما محاولمممة وضمممع األزممممة فمممي إطارهممما اإلفريدمممي، ومعالجمممة الدضمممايا اإلفريديمممة  إيجمممابي

مصمالحها  ه إلمى تحديمقبتعاد قدر اإلمكان عن التدخالت األجنبية الخارجية الهادفمبمبادرات إفريدية، واإل

 ضة مع مصالو شعوب الدارع اإلفريدية.والمتعار  ،الخاصة

أن تممدخل اإلتحمماد اإلفريدممي فممي حممل أزمممة إقلمميم دارفممور كممان لممه أثممر إيجممابي مممن نممواحي  لممذا تممر  الدراسممة

 :والتي تشير اليها الدراسة على النحو التاليمتنوعة، 

، وحصرها فورالتي يعاني منها إقليم دار  منذ البداية على أفرقة األزمة عمل تحاد اإلفريدياإلأن  -

الجانمممب السياسمممي والدبلوماسمممي  فدمممد أعطمممى اإلتحممماد ممممن فمممي نطاقهممما اإلقليممممي وعمممدم تمممدويلها،

األولويمة للحمل السملمي والسمعي إلمى إيجماد حمل نهمائي لالزممة ممن دون التفمريط بوحمدع السمودان، 
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 حيممم  كمممان لمممه دور كبيمممر فمممي رعايمممة المفاوضمممات إلمممى جانمممب بعمممض المممدول المجممماورع للسمممودان

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

 .يرضي االطراا المتنازعة

عتبماره األكثمر درايمة بدضمايا رتحماد بمجهمودات كبيمرع للسميطرع علمى األزممة وكبحهما باإل ولدد قمام 

متنازعممة و الدممارع، وذلممك مممن خممالل رعايممة المفاوضممات ومتابعممة جهممود الوسمماطة بممين األطممراا ال

 تحاد اإلفريدي إلى إقليم دارفور.من دول اإل أزمةرسال قوات إ

، ال تتمدخل لحمل مشماكل والمدول األوربيمة الدو  األجنبية وفي مددمتها الواليات المتحمدع األمريكيمةف 

تتدخل هذه ، فعندما الصومال أو فلسطين أو العراق أزمةلحل  اً العالم كما تدعي واال قد سعت فعلي

ا مممن همممذه الفرضمممية فرنممه إذا مممما عرفنممما أن مممن منطلمممق مصمممالحها المباشممرع، وانطالقًمممتتمممدخل الدممو  

هتمممام هممذه الدممو  بأزمممة إالسممودان هممو بلممد الممموارد العظيمممة والثممروات الضممخمة عرفنمما أيضمما سممبب 

 . Daniels,2005:30) دارفور الحالية

الجانب ه لحل أزمة دارفور على تحاد كل ما بوسعل اإلذبولم يكتا اإلتحاد اإلفريدي بذلك إنما  -

تحماد اإلفريدممي بمأداء المهمام التممي أوكلمت لممه فمي مراقبمة وقمما إطمالق النممار األمنمي، حيم  قممام اإل

صدار الدرارات و التوجهات ونشرها، كما أضيا له ا  عن طريق تلدي الشكاو  والتحديق حولها و 

ن إلمى ديمارهم و مراقبمة نشماطات مهمة بناء الثدة التي تسممو بمالعودع الطوعيمة لالجئمين والنمازحي

المليشمممميات ومراقبممممة نممممزع الحكومممممة األسمممملحة الجنجويممممد وحمايممممة المممممواطنين فممممي حالممممة تعرضممممهم 

 عتداء.لإل
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مفاوضمات السمالم لدارفمور سمواء عمن طريمق تبنيمه  أزممةتحاد اإلفريدي بثدلمه فمي وهكذا دخل اإل 

لدممممة اإلفريديمممة المصمممغرع فمممي فمممي "أديممم  أبابممما" أو فمممي "ابوجممما" أو عمممن طريمممق عدمممد مممم تمرات ا

غيرها، أو في تصديه للديام بتشكيل قوع عسكرية تابعة له لمراقبة وقا إطمالق النمار  طرابل  و

 في اإلقليم.

 تحمماد اإلفريدممي ممما يحممد  فممي إقلمميم دارفممور بأنممه أزمممة الأممما مممن الجانممب اإلنسمماني فوصمما اإل -

نشأته، وقله إمكانيته وتجاربه في معالجة  ا كبير للحد من تفاقمها رغم حداثةسانية، وبذل جهدً إن

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

علممى حالممة حدمموق اإلنسممان، حيمم  مممن المدممدر أن ترتفممع  اسمملبي ااسممتمرار األزمممة فممي دارفممور ولممدت تممأثير ف

فشل اتفاقيات وقا إطالق النمار واسمتمرار  ، ويعود ذلك بسبب8105 عامفي  %05نسبة الالجئين ب 

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 

لحدوق اإلنسان أضا إلى ذلك أن الوكاالت اإلنمائيمة اإلنسمانية تواجمه اإلنساني الدولي والدانون الدولي 

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 

ممممممممة وجماعمممممممات المعارضمممممممة المسممممممملحة، التمممممممي تضممممممميق فمممممممرص تممممممموفير المسممممممماعدات فمممممممي قممممممموات الحكو 

  .012: 8114)نعمه،اإلقليم
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فالدانون التأسيسي لالتحاد األفريدي ي كد بدوره على مبادئ يدرها النظام العالمي والتي أهمها احترام 

مثل هذه الحدوق حدوق اإلنسان وانطالقا من أن الشعوب األفريدية تعتبر شعوب ال يمكنها تجاهل 

فاحترام حدوق هذه الشعوب سيولد دفعة قوية لنجاح اإلتحاد األفريدي، من هنا ورد النص على تعزيز 

  .9: 8101) خشيم،وحماية حدوق اإلنسان كهدا من أهداا اإلتحاد األفريدي

دصمور للة تحاد اإلفريدمي فمي دارفمور لمم تكمن بالدرجمة األولمى راجعماإلخفاقات التي تعرضت لها بعثة اإلو 

نما بسبب  ،تحاد اإلفريدي تجاه أزمة دارفورفي نوايا أو أهداا اإل قلة الدعم  -وكما أسلفت الدراسة  -وا 

سممتعانة بممماألمم المتحممدع والمنظمممات التابعممة لهممما تحممماد اإلفريدممي ومحاولممة اإلالمممادت واللوجسممتي لبعثممة اإل

ر ألسممباب إحممداها إيجابيممة تصممب فممي خاصممة "قمموات حفممظ السممالم" والتممي تممم اشممتراكها فممي عمليممة دارفممو 

وأخمر  سملبية الغمرض منهما الوصمول باألزممة إلمى موقمع التمدويل والتمدخل الخمارجي  ،صالو أزمة دارفمور

المباشر، رغم حاجة األزممة لمثمل همذا النموع ممن قموع التمدخل لغمرض منمع االنتهاكمات اإلنسمانية فمي إقلميم 

 .دارفور

ممن أزممة دارفمور مکاسمب لمعظمم أطمراا النمزاع الداخليمة تحاد األفريدمي فمي موقفمه لدد حدق اإلو  -

والخارجيمممة، حيممم  أسمممتفادت حكوممممة السمممودان ممممن عمممدم تضممممن البيمممان ات إشمممارع إلمممى مصمممطلو 

أو إلمممى التطهيمممر العرقمممي، علمممى نحمممو مممما كانمممت اإلدارع األمريكيمممة ترغمممب فمممي  الجماعيمممة اإلبمممادع

 افريدمممي ذاتمممه حدمممق مكسمممبا أضمممافيتحممماد األباإلضمممافة إلمممى إن اإل، وصممما مممما يجمممرت فمممي دارفمممور

تخمماذه مبممادرع قويممة للتعامممل مممع األزمممة بممدون تركهمما للدممو  الدوليممة األخممر ، وبالممذات الواليممات رب

 .تحاد األوربيالمتحدع واإل
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وهنممماك جمممدل فمممي  ،تحممماد يعتبمممر منظممممة قاريمممة إقليميمممة، فاإلفممماعالً  دوراً األفريدمممي  وممممن هنممما كمممان لمتحممماد

ألن  -وعلى األغلب فرن التمدخل اإلقليممي همو األفضمل  ،قليمي والتدخل الدولياألدبيات بين التدخل اإل

األطراا اإلقليمية تكون أكثر ديناميكية من األطراا الدولية في التحمرك، كمما أن لمديها درجمة أكبمر ممن 

ة تممدخل األطممراا اإلقليميمم، كممما أن للوصممول إلممى تسمموية للصممراع بالمدارنممة مممع األهممداا الدوليممة لتممزاماإل

باإلضممافة إلممى إن التممدخل اإلقليمممي أقممل تكلفممة مممن الناحيممة  مممن جانممب أطممراا الصممراع قبمموالً  يعتبممر أكثممر

عتبممارات الدممرب الجغرافممي وانخفمماض تكمماليا الندممل. وفهممم األزمممات مممن الناحيممة اإلقليميممة أكثممر الماديممة إل

د األفريدمي. لدمد أتضمو جليما إن تحماوهذا ما الحظناه في الدور المذت قمام بمه اإل ،فهما من الناحية الدولية

 .من األطراا الدولية األخر  تحاد لها أكثر تفهماً أزمة دارفور كان اإل

تحممماد األفريدممي وهمممو عنصمممر المممدعم الممممالي واللوجسمممتي، فكمممان ولكممن هنممماك عنصمممر تفتدمممر لمممه منظممممة اإل

ونشاطاته المختلفمة ممن  الندص في تمويل أجهزع االتحادفاإلتحاد األفريدي يعاني من قلة الددرات المالية 

تحاد وتجعله في أزمة مزمنمة وهمو مايديمد حركتمه وقدرتمه علمى تنفيمذ سياسماته أكبر العوائق التي تواجه اإل

على صعيد حفظ السلم واألمن في مناطق النزاع والتوترات أو حتى تنفيمذ برامجمه التنمويمة الطموحمة فمي 

في دارفور إذ كانت بعثة تعماني  شكل بعثة االتحاد ظهر عجز االتحاد االفريدي عندما ، وقدعموم الدارع

 من الضعا بسبب قلة الموارد المالية والبشرية.

إذ جماعات المعارضة من قبل تحاد األفريدي من غياب الدبول اإل ىأما بالنسبة لعنصر الدبول، فدد عان

نت ترغب في حل الدضية ا حكومة السودان فكافي تسوية أزمة دارفور، أما  التدخل الدوليتميل إلى أنها 

عتبممار أن الدضممية عربيممة إقليميممة، رتحمماد األفريدممي بعممن طريممق الجامعممة العربيممة، أو عممن طريممق اإل اً عربيمم
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أن تفرض على السمودان عدوبمات، ولمذلك فهمي أفضمل عن طريدها  ولي  لهذه المنظمات آليات تستطيع

  .من المنظمات الدولية

األفريدي فأنه كان يندرج في إطار مراقبة وقا إطالق النمار ممع  تحادا التدخل العسكرت من جانب اإلأما 

 توفير الحماية للمراقبين في مناطق الصراع .

مم ،تحمماد األفريدممي ال يلجممأ إلممى الضممغطوكممان اإل فكممان  ا التهديممد الممذت أعلنممه األتحمماد األفريدممي للطممرفينأما

ديمممد يحتممماج إلمممى الكثيمممر ممممن الواقعيمممة ، وهمممذا التهفدمممط لتمممزام بمممالبنود التمممي وقعهممما الطمممرفيناإل الهمممدا منمممه

 .اتحاد األفريدي من الناحية المادية وآلياته في تنفيذ كافة قراراته ضعيا جدً والفعالية، ألن اإل

اإلعتماد على الغرب حي  ظهر هو على اإلتحاد اإلفريدي  اً مأخذ تعتبرها الدراسةومن األمور التي 

ي إمداده باالسحلة التي يحتاجها لوقا إطالق النار في عندما توجه اإلتحاد إلى المنظمات الدولية ف

 إقليم دارفور والعمل على تأمين حياع الالجئين.

رعايته للمفاوضات األزمة في إقليم دارفور، من خالل دور في مواجهه  اإلفريدي ومع ذلك، كان لالتحاد

طراا المنازعة، فيها من خالل تدريب وجهات النظر بين األ فاعال وحرصه على أن يكون وسيطا

باإلضافة إلى إرساله بعثة اإلتحاد التي على الرغم من ضعفها إال أنها أشاعت نوع من الطمأنينة في 

لدلة اإلمكانيات، وقلة الدعم اللوجستي، وعدم  إقليم دافور، ولم يكتا بذلك فعندما وجد نفسه عاجزذ

والتي كانت خلا عجز  حاد اإلفريديتتحاد، وقلة خبرات قوات اإلوفاء المانحين للدعم المادت لإل

أبد  موافدته على أن حي  تخاذ قرار برنهاء واليته إتحاد تحاد اإلفريدي في حل األزمة، قرر اإلاإل

 .تتحول مهمة الدوات المتواجدع في اإلقليم إلى رعاية األمم المتحدع
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 اليبحث الثاني

 ردور التحاد الفريقي ين النزاعات في إلقييم دارفو  يستقبل

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.

تتممموزع ممممابين تحممماد االفريدمممي فمممي حمممل أزممممة دارفمممور ممممن خمممالل ثمممال  مشممماهد: يمكمممن تحديمممد مسمممتدبل اإل

 والمعتدل والمتشائم.المتفاءل 

 ائلاليتف :األول اليشهد

حظممممى بالتأييممممد مممممن ناحيممممة أخممممر . وي ،تحمممماد اإلفريدممممي يتسممممم بالتفمممما ل مممممن ناحيممممةمسممممتدبل اإل يممممر  أن

ن كانممت تبممدو مثاليممة فممي الوقممت الحاضممر ،حتممماالت التممي يتوقممع حممدوثها وفممق هممذا المشممهدفاإل إال أن  ،وا 

حة المشمتركة للمدول والشمعوب اإلفريديمة التمي ستسمتفيد أكثمر احتمال حدوثها في المستدبل سميحدق المصمل

أو اجتماعيمممة. فأهمممداا ميثممماق  ،أو اقتصمممادية ،سمممواء أكانمممت سياسمممية ،ممممن تحدمممق أهمممداا همممذا الميثممماق

ولكممممن ذلمممك سمممميتوقا علمممى الخطمممموات  ،االتحممماد اإلفريدمممي سممممتتحدق طالمممما توجممممد اإلرادع السياسمممية لمممذلك

الواقممع فممي األمممد الطويممل. فالمشممهد المتفائممل يتسممم عموممما بالطممابع واإلنجممازات التممي سممتتحدق علممى أرض 

المحافظ من حيم  تأكيمده علمى عمليمة التغييمر التدريجيمة، وبالطمابع المتفائمل ممن حيم  تصمميمه للتحمول 

 لمفضل.
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تحاد اإلفريدي مع الصراع في دارفور كان أكثر عمدا من التعامل الدولي، والسميما ممن أن تعامل اإل كما

النظممر إلممى النممزاع بوصممفه ال يتضمممن إبممادع جماعيممة، علممى العكمم  الموقمما األمريكممي و األوربممي  حيمم 

للطرح الذت ير  بأن ما يجرت في دارفور عبارع عن إبادع جماعية ضد السكان األفارقة  الذت كان مياالً 

التمي منحممت مممدع فمي اإلقلمميم، ويظهمر اإلتحمماد عارفما لمجممواء اإلفريديمة أفضممل ممن تلممك المواقما الدوليممة و 

  يوما للحكومة السودانية لنزع سالح ميليشا الجنجويد التي تتوزع على مساحة إجمالية تعادل 21شهر )

مسمماحة فرنسمما، وهممي مممدع زمنيمممة غيممر واقعيممة تماممما، مممع المبالغمممة فممي ممارسممة الضممغط علممى الحكوممممة 

ثممممر فممممأكثر فممممي سمممماحة السممممودانية بصممممفة فتحممممت المجممممال أمممممام ظهممممور حرکممممات تمممممرد أخممممر ، وتعنتهمممما أك

  .89 :8101) الطاهر،المفاوضات

مممن المممأمول أن يلعممب اإلتحمماد اإلفريدممي دورع مدممدرع فممي تحديممق اإلصممالح السياسممي فممي الدممارع اإلفريديممة 

برصمممالح الم سسمممات السياسمممية، ومواجهمممة التحمممديات السياسمممية التمممي تجابمممه المممدول اإلفريديمممة، حيممم  إن 

تحاد اإلفريدي من إقحام نفسه في الش ون الداخلية لدول االتحاد قد حساسية المسا  بالسيادع وخشية اال

يجعل األمر أكثر صمعوبة فمي أحمدا  التغييمر المطلموب للمنظم السياسمية فمي الدمارع، ولكمن يمكمن التغلمب 

علمممممى ذلمممممك بالحفممممماظ علمممممى الكيانمممممات اإلفريديمممممة وضممممممان اسمممممتدرارها والدضممممماء علمممممى األزممممممات الداخليمممممة 

مممن أجممل تحديممق االسممتدرار الكممافي والسممعي الجمماد إلصممالح الم سسممات الدسممتورية  والخالفممات، والحممروب

والتشريعية وتحديمق الديمدراطيمة والشمفافية، وتعزيمز ذلمك بنشمر ثدافمة الديمدراطيمة وحدموق اإلنسمان بتفعيمل 

  .85 :8104) دهب،وسائل اإلعالم اإلفريدية
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والسممالم فيهمما  د للدممارع االفريديممة وحممدتها ويعممم األمممنأن النظممرع التفا ليممة فممي تشممكيل قمموع تعيمم وتمر  الدراسممة

 دفعهم لإليمان بدوع االتحاد االفريدي وقدرته المستدبلية على تحديق التنمية الشاملة للدارع االفريدية. 

 : سيناريو اليعتدلال الثاني: اليشهد

ا أن تسمتمر وقمع عموًممينطلق هذا المشهد من فرضمية أن المسمتدبل يعتبمر امتمدادا للحاضمر، وبالتمالي يتو 

تحماد م وتخلما وفدمر وحمروب، لكمن قيمام اإلاألوضاع اإلفريدية في المستدبل على ما هي عليه ممن تشمرذ

د األدنممى مممن التمموازن بحيمم  يمممتم ، سيسممتمر فممي المحافظممة علممى تحديممق الحمماإلفريدممي وفممق هممذا المشممهد

عتممدال يعتبممر السمممة ن اإلأ سممتمرار فممي تحديممق بعممض األهممداا علممى حسمماب الممبعض اآلخممر، وطالمممااإل

واسمتغالل  ،تحماد اإلفريدمي قمد يكمون قمادرا علمى تفمادت بعمض السملبياتعليه فمرن اإل ،مميزع لهذا المشهدال

 والتغلب على بعض التحديات.  ،بعض الفرص

عديمممد ممممن للمواجهمممة السممميجعله دائمممم ، المتمثمممل فمممي تحديمممق الوحمممدع الكاملمممةتحممماد اإلفريدمممي و اإل إن همممدا

، ومممن أمثلممة ذلممك: التممدخل األجنبممي فممي الشمم ون تحديممق أهدافممه المنشممودع فمميقممد تعيدممه الصممعاب التممي 

اإلفريديممة، والفدممر، والتخلمما،  - ، والحممروب اإلفريديممةاخليممة للممدول اإلفريديممة، اسممتمرار الحممروب األهليممةالد

 ، واإليدز.وتفاقم مشاكل الديون الخارجية

ال سميما  اإلفريدمي حمول مشمروع الوحمدع اإلفريديمة تحمادبمين أعضماء اإلوسيستمر اختالا وجهات النظمر 

عمليمة الوحمدع المنشمودع تتكيما بمبطء ممع فبين الدول المحافظة من جهة والدول الثورية من جهة أخر . 

  ة.ظروا البيئية المحيط
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حيمم  إن  ،يعكمم  إذن الطممابع المحممافظ المشممهد المعتممدلتحمماد اإلفريدممي وفممق هممذا استشممراا مسممتدبل اإلف

والتحممديات واحتممماالت عممدم  ،لمدترنممة بتحديممق الوحممدع تممرتبط بوجممود العديممد مممن ندمماط الضممعاالمشمماكل ا

عليمه، طالمما أن الوحمدع تمرتبط بوجمود مشماكل وتحمديات سميترتب عنهما بمروز العديمد ممن و فرص النجاح. 

لية ي كدون على عدم ضرورع إتمام عم المشهدعليه فرن أنصار هذا  ،المفاجقت المتوقعة وغير المتوقعة

 الوحدع طالما اقترن ذلك بوجود مفاجقت.

 اليتشائم: :لثالثا اليشهد

إن اسممتمرار عممدم تلبيممة االتحمماد  ،يركممز بممدوره علممى التريمم  وعممدم التسممرع فممي عمليممة االنضمممام للمنظمممةف

وفدممما  ،وبمممروز معارضمممة ممممن قبمممل المممبعض اآلخمممر سمممي دت ،اإلفريدمممي للحمممد األدنمممى ممممن مطالمممب أعضمممائه

بدمدر  ،فمي بمروز حالمة عمدم التموازن زممة. وليسمت األإلى تحديق حالة عدم التوازن ،مظلمدوالت نظرية الن

ما هي متعلدة بتجاهل المطالمب والمعارضمة وعمدم تمشمي المموارد البشمرية والماديمة والتدنيمة ممع األهمداا 

تمما حي  يالحظ أن ديموممة حالمة عمدم التموازن سمت دت ح ،المنشودع لالتحاد اإلفريدي في المد  الطويل

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

 يعك  إذن بعد تشا مية تجاه استمرار األوضاع الدائمة.

اإلفريدممي سمميكون أقممل حتممى مممن الحممد األدنممى المطلمموب لمواجهممة تحممديات -فالتنسمميق والتعمماون اإلفريدممي

نظمممرا لتعثمممر جهمممود الوحممدع خمممالل السمممنوات األولممى ممممن عممممر االتحممماد  ،الجديمممد والعولمممةالنظممام العمممالمي 

اإلفريدمممي نتيجمممة العتبمممارات مختلفمممة تعكممم  الظمممروا البيئيمممة المحيطمممة. وسممميدل الحمممما  تجممماه االتحممماد 
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ني بمل إن تأييمد المرأت العمام لالتحماد اإلفريدمي يتوقمع أن يتمد ،اإلفريدي لمي  فدمط ممن قبمل المدول اإلفريديمة

 بشكل ملحوظ طالما لم يتحول االتحاد إلى نواع لحكومة فيدرالية في إطار الواليات المتحدع اإلفريدية .

التي تم تطبيدها ممع نظريمة الظمم لتفمادت إشمكالية عمدم الدمدرع  ،وانطالقا من مدوالت نظرية صنع الدرارات

الدممرار فممي الممدول اإلفريديممة ، فممرن صممانعي د اإلفريدممي علممى المسممتو  الجزئمميعلممى وصمما وتحليممل االتحمما

، متمثال في السعي إلى تحديق من منطلق تطبيق مبدأ العدالنية يتعاملون وسيتعاملون مع قضية الوحدع

 أكبر قدر ممكن من المنافع أو المزايا وتجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر .

لدوره في تسوية األزمة من  كما أن اإلتحاد اإلفريدي عانى لمدع طويلة من غياب الدبول الكامل والمطلق

جانممب األطممراا المعنيممة، فجماعممات المعارضممة تميممل بدمموع لخيممار التممدخل الممدولي األجنبممي لممما يمثممل لهمما 

كما أن شبكة المصمالو المتداطعمة فمي  ،ذلك من تحديق المكاسب على أرض النزاع مع ضمانات جدية،

عربيمما )مصممر، ليبيمما، قطممر  كممان أو اإلقلميم جعلممت كممل حركممة مممن حركممات التمممرد تممرتبط بطممرا خممارجي 

ا )الواليمممات المتحمممدع األمريكيمممة، بريطانيممما، فرنسممما، تشممماد  وهمممو مممما تسمممبب فمممي وضمممع حممماجز لدبمممول غربًيممم

اإلتحمماد لممد  هممذه الحركممات. علممى العكمم  مممن ذلممك، تبنممت الحكومممة السممودانية منطدمما آخممر، هممو تممدخل 

ألجنبي الدولي من ضياع للسيادع الوطنية، وكذلك جامعة الدول العربية في النزاع لما يمثل لها التدخل ا

الكممم الهائممل مممن الضممغط الممذت سمموا تتعممرض إليممه مممن أطممراا خارجيممة ال تعتممرا بحديدممة الصممراع فممي 

الميمممدان، و همممو األممممر المممذت طمممرح فمممي األخيمممر حمممال وسمممط بمممين أطمممراا النمممزاع بدبمممول اإلتحممماد اإلفريدمممي 

 . 89 :8101) الطاهر،كوسيط نزيه
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أن االتحمماد اإلفريدممي كانممت بدايتممه موفدممه إذ سممعى إلممى أفرقممة األزمممات التممي تحمميط بالدممارع سممة الدرا ر تممو 

اإلفريدية، ولم يسعى إلى تدوليها إنما كان حريصًا من خالل النظر إلى أهدافه إلى وحدع الدارع االفريدية 

قمام طلمب ممن  عنمدما اولد هنالمك نظريمة تشما مية خصوصم االفريديولكن الضعا الذت أصاب اإلتحاد 

المنظممات الدوليمة فمي  بعثة االمم المتحدع تكوين قوه هجين للتغلب على األوضاع في دارفور، فمشماركة

وعممد مدممدرع االتحمماد علممى السمميطرع علممى  ،ذلممك الشممعور بالتشمما م حممل األزمممات داخممل الدممارع االفريديممة ولممدا 

 األمور في أقليم دارفور.
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 الفصل الخايس

النتائج والتوصياتو الخاتي    

 :أوال : الخاتي 

إن اإلتحاد االفريدي كان وليد الظروا التي تعيشمها الدمارع اإلفريديمة، وفشمل منظممة الوحمدع اإلفريديمة فمي 

ا المنظمممة، إذ مهممدت تحديممق السمملم واألمممان فممي الدممارع االفريديممة، والدضمماء علممى الصممراعات التممي تعيشممه

خوفممًا مممن أن يكممون امتممدادًا ه لظهممور اإلتحمماد اإلفريدممي، ضمممن مشمماعر متناقضممة اتجاهمم ممم تمرات عممدع

 لمنظمة الوحدع اإلفريدية.

وتنوعمممت االهمممداا التمممي صممماغها اإلتحممماد اإلفريدمممي تحمممت مظلتمممه والتمممي تخمممدم الدمممارع اإلفريديمممة وتحممماول 

يًا، ولمن يمتم تحديمق األهمداا إال إذا تمم الدضماء علمى المنازعمات النهوض بها سياسيًا واقتصاديًا واجتماع

التي تعيشها الدارع اإلفريدية، إذ حاول اإلتحاد اإلفريدي حل النزاعات والحد منها من خالل مجل  السملم 

 واألمن الذت تم تشكيله.

إذ أن هنالمممك  وممممن تلمممك النزاعمممات التمممي كمممان لإلتحممماد دور فاعمممل فيهممما أزممممة إقلممميم دارفمممور فمممي السمممودان،

 المتنازعممة،أسمباب متعمددع لمزممة فمي إقلمميم دارفمور منهما التعصمب الدبلمي وانتشممار السمالح بمين األطمراا 

إهمال الحكومة السودانية وتهميشة لإلقليم إد  إلى حدو  فجوه سواء أكانمت اقتصمادية  وقد يكون أيضاً 

داخل اإلقليم وبالتمالي انتشمار  ى غياب التنميةمما أد  إل ،أم تعليمية بين اقليم دارفور وغيره من األقاليم

. هممذه أن الحكومممة السممودانية كانممت غيممر عادلممة فممي توزيممع الثممرواتباإلضممافة الممى  ه.الفدممر الشاسممع داخلمم

إنمما كمان للتمدخل  ،كلها دعت إلى تفجر األزمة داخل األقليم، ولم تتوقا األمور عند هذا الحمد االسباب
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فممماألقليم غنمممي بمممالثروات المعدنيمممة التمممي كانمممت جاذبمممه  ،ي تمممأجيج األزممممةالخمممارجي أيضمممًا دوره الفاعمممل فممم

لمطماع من عدع دول كالواليات المتحدع اإلمريكية والصين وبريطانيا وغيرها الكثير من الدول، لذلك لم 

  اإلفريدي كونها عضوًا به. باالتحاداستعانت و والدضاء عليها  األزمةتستطع الحكومة السودانية إحتواء 

األطمممراا المتنازعمممه، إذ  جميمممعرضممماء إل ةلحمممل األزممممة بطريدمممة سممملمية، محاولممم االتحمممادكانمممت محاولمممة و 

اعتبرها أزمة إنسانية ال بد من حلها لذلك كان يدوم بنشر قواته للحد من الحروب، وكان طرفًا فاعاًل في 

 المفاوضات التي كانت تعدد بين األطراا المتنازعه والتدريب بينها.

منهمما  ،اإلفريدممي أثنمماء حممل األزمممة فممي إقلمميم دارفممور االتحممادواجهممت  التممي صممعوبات بعممض ولكممن هنالممك

الحكوممة السمودانية لإلتحماد داخمل  باإلضافة إلمى عمدم دعمم ،ضعا اإلمكانيات البشرية والمادية لإلتحاد

ة بالمرصماد إذ ولكن كانت الحكومة السموداني .لذلك لجأ االتحاد اإلفريدي إلى بعثة األمم المتحدع اإلقليمذ

رفضت هذا التدخل واعتبرته استعمار لإلقليم، لذلك كانت البعثمة المشمتركة بمين اإلتحماد االفريدمي واالممم 

بممين كممل مممن اإلتحمماد االفريدممي  ةالمتحممدع حمماًل لمزمممة التممي يعانيهمما اإلقلمميم، حيمم  تممم تكمموين قمموات هجينمم

 من االطراا المتنازعه.واالمم المتحدع كان لها عدع مهام من أهمها: نزع السالح 

 :األتيةوقد استطاعت الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

كمان لإلتحماد اإلفريدمي دور فعمال  فريدي في حمل النزاعمات اإلقليميمة ؟تحاد اإل: ما دور اإل االول السؤال

، إذ قمام بحمل الكثيمر ممن الصمراعات مجل  السلم واألممن اإلفريدميفي حل النزاعات اإلقليمية من خالل 

 الدارع االفريدية. في
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كان لالتحاد االفريدمي موقما  فريدي من النزاعات في إقليم دارفور؟تحاد اإل: ما موقا اإل الثاني السؤال

النزاعممات فممي إقلمميم دارفممور إذ كممان وسمميط للعديممد مممن المفاوضممات التممي عدممدت بهممدا حممل االزمممة، مممن 

 حديق السلم في اإلقليم.  التي كان الهدا منها تAmis) قوع باإلضافة إلى تشكيله

فريدمي قمدرع اإلتحماد اإلكانمت  فريدي في حمل أزممة إقلميم دارفمور؟تحاد اإل: ما مد  قدرع اإل الثالث السؤال

سمواء كمان ممن الحكوممة السمودانية  ر المدعم الكمافي لإلتحمادفي حل أزمة إقليم دارفمور ضمعيفه إذ لمم يتموف

 أو أعضاء اإلتحاد.

ار وفحمص الفرضممية " ثممة عالقمة ارتباطيمة ايجابيمة بمين م سسمات االتحمماد وقمد تمكنمت الدراسمة ممن اختبم

 االفريدي، وبين دول االعضاء عند تسوية النزاع في الدارع االفريدية"

إذ أظهممممرت الدراسممممة أن هنالممممك عالقممممة ارتباطيممممة بممممين كممممل مممممن م سسممممات اإلتحمممماد االفريدممممي وبممممين دول 

 ة.ء عند تسوية النزاع في الدارع اإلفريديعضااأل

 ثانيا : النتائج

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ممن خمالل تشميكل مجلم  السملم واألممن  لإلتحاد اإلفريدي دوره الفاعل في حل النزاعمات اإلقليميمة أن -

التممي كممان  دور واضممو فممي تحديممق السممالم فممي الدممارع اإلفريديممة مممن خممالل نشممر الدمموات لممهالممذت كممان 

 .ي الدارع اإلفريديةحفظ السالم ف ي هوهدفها الرئيس
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أن لإلتحاد اإلفريدي موقفًا من النزاعات في إقليم دارفور إذ حاول التدخل السلمي لحل النزاعات ممن  -

التوصمممل إلمممى حمممل يرضمممي الطمممرفين، باإلضمممافة إلمممى  خمممالل التفممماوض ممممع أطمممراا النزاعمممات بهمممدا

 يم دارفور.والتي كانت تسعى إلى نشر السالم في إقل Amis )تشكيله قوع أطلق عليها)

داراتها، وأسمباب خارجبمة تتعلمق بمطمامع أن أزمة دارفور  - أسبابها داخلية تتعلق بالحكومة السودانية وا 

 الدول الكبر  فيها.

أن لإلتحاد اإلفريدي دورًا في أزمة إقليم دارفور إذ سعى من خالل تشكيل قوع تتكمون ممن بعثمة االممم  -

األزمممة التممي تحمميط بممأقليم دارفممور فاإلتحمماد اإلفريدممي  المتحممدع و اإلتحمماد اإلفريدممي مممن السمميطرع علممى

 وحده لم يكن قادرًا للتصدت للنزاعات التي كانت منتشره في إقليم دارفور.

أن للحكومة السودانية دورًا في إضعاا قيام اإلتحاد اإلفريدي بدوره في إقلميم دارفمور سمواء أكمان فمي  -

 حل النزاعات أو في حماية الالجئين.

توصياتثالثا : ال  

توصي باآلتي: إستنادًا إلى ما جاء في النتائج، فرن الدراسة  

الممدعم الكامممل مممن جميممع الممدول اإلفريديممة لإلتحمماد اإلفريدممي سممواء أكممان الممدعم ماديممًا أم بشممريًا بهممدا  -

 بهدا إعادع األمن والسالم للدارع االفريدية. يدع باالسلحة والدوات الداعمه لهتزو 

لإلتحاد االفريدمي فمي إقلميم دارفمور وعمدم منعمه ممن الديمام بوظيفتمه وهمي حمل دعم الحكومة السودانية  -

 .النزاعات في إقليم دارفور
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يذ ألنممه قممد يمم دت إلممى ضممرور إيجمماد مصممادر تمويممل بديلممه الالتحمماد دون االسممتعانة بالممدعم الخممارج -

 ضعا االتحاد والمصدر البديل يكون من الدارع االفريدية.

 فريدي.تحاد اإللتي تم اإلتفاق عليها خالل تشكيل اإلااللتزام ببنود اإلتحاد ا -

تعمماون كمممل ممممن الحكوممممة السممودانية واإلتحممماد اإلفريدمممي علمممى سممحب السمممالح ممممن المتممممردين وفمممرض  -

 عدوبات حازمة اتجاههم.

 وتحديق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعليمية فيه. ،دعم الحكومة السودانية إلقليم دارفور -
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(1الملحق)  

اإلتحاد اإلفريقي تأسيس قوانين  

(، وتنص على ما يلي:3الماده)  

 يلي :  تكون أهداا االتحاد كما
 تحديق وحدع وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب األفريدية.  -أ

 الدفاع عن سيادع الدول األعضاء ووحدع أراضيها واستداللها.  -ب
 التعجيل بتكامل الدارع السياسي واالجتماعي واالقتصادت. -ج
 ها.تعزيز مواقا أفريدية موحدع حول المسائل ذات االهتمام للدارع وشعوبها، والدفاع عن  -د

العالمي لحدوق  تشجيع التعاون الدولي مع األخذ في االعتبار ميثاق األمم المتحدع واإلعالن  -ه   
 االنسان.

 تعزيز السالم واألمن واالستدرار في الدارع.  -و 

 تعزيز المبادئ والم سسات الديمدراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.  -ز

وب طبدا للميثاق األفريدي لحدوق اإلنسان والشعوب والمواثيق تعزيز وحماية حدوق اإلنسان والشع -ح
 األخر  ذات الصلة بحدوق اإلنسان والشعوب.

تهيئة الظروا الالزمة التي تمكن الدارع من لعب دورها المناسب في االقتصاد العالمي  -ط
 والمفاوضات الدولية. 

جتماعية والثدافية وكذلك تكامل تعزيز التنمية المستدامة على المستويات االقتصادية واال -ت 
 االقتصاديات األفريدية. 

 تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشرت لرفع مستو  معيشة الشعوب األفريدية.   -ك       

تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية الدائمة والمستدبلية من أجل   -ل      
 ألهداا اإلتحاد.  التحديق التدريجي

 التعجيل بتنمية الدارع عن طريق تعزيز البح  في كافة المجاالت وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا. -م    
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الوقاءع منها وتعزيز الصحة  العمل مع الشركاء الدوليين ذوت الصلة للدضاء على األوبئة التي يمكن  -ن
 .الجيدع في الدارع

 

ي:(د ،وتنص عيى يا يي2الياده)  

 وضع سياسة دفاعية مشتركة للدارع األفريدية

(ه ،وتنص عيى يا ييي:2الياده)  

.تسوية الخالفات بين الدول األعضاء بوسائل مناسبة قررها الم تمر  

(ز، وتنص عيى يا ييي:2الياده)  

جرائم  حق اإلتحاد في التدخل في دولة عضو طبدا لما يدرره الم تمر في ظل ظروا خطيرع متمثلة في

رب، واإلبادع الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانيةالح  

(ي، وتنص عيى يا ييي:2الياده)  

.على حق الدول األعضاء في طلب التدخل من اإلتحاد إلعادع السالم واألمن  

(ع، وتنص عيى يا ييي:2الياده)  

 إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات

وتنص عيى يا ييي:،(د 6الياده)  

 عمليات دعم السالم والتدخل طبداً للمادع 4 )ح   و ) ت   من الدانون التأسيسي 
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تنص عيى يا ييي:،(أ 2الياده)  

ترقب ومنع الخالفات والنزاعات فضاًل عن السياسات التي قد ت دت إلي اإلبادع الجماعية والجر ائم ضد 

 . االنسانية

وتنص عيى يا ييي:،( ح 2الياده)  

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

(، وتنص عيى يا ييي:00الياده)  

المفوضية ، السيما في  بغية دعم الجهود التي يبذلها مجل  السلم واألمن وتلك التي يبذلها رئي  .0

  .مجال منع النزاعات يتم انشاء هيئة للحكماء

تتكون هيئة الحكماء من خم  شخصيات أفريدية تتمتع باالحترام البالغ ، من مختلا فئات المجتمع  . 8

تكون قد قدمت إسهامات بارزع لدضية السالم واألمن والتنمية في الدارع ، ويختارهم رئي  المفوضية بعد 

اور مع الدول األعضاء المعنية علي أسا  التمثيل االقليمي ويتم تعيينهم للعمل لفترع ثال  سنوات التش

 .من قبل الم تمر

تددم هيئة الحكماء النصو إلي مجل  السلم واألمن ورئي  المفوضية بخصوص جميع المسائل  .2

  .المتعلدة بصون وتعزيز السالم واألمن واالستدرار في افريديا

علي طلب مجل  السلم واألمن أو بناء على مبادرتها الخاصة ، تدوم هيئة الحكماء باتخاذ  بناء .4

اإلجراءات المالئمة لدعم جهود مجل  السلم واألمن وتلك التي يبذلها رئي  المفوضية لمنع النزاعات أو 

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

  .تددم هيئة الحكماء تداريرها إلي مجل  السلم واألمن وعن طريق مجل  السلم واألمن إلي الم تمر. 5

تجتمع هيئة الحكماء كلما لزم ذلك لتنفيذ صالحياتها وتعدد الهيئة اجتماعاتها عادع في المدر الرئيسي  . 6

لهيئة الحكماء بالتشاور مع رئي  المفوضية ان تعدد اجتماعاتها في أماكن أخرت غير  لالتحاد ،ويجوز

  .المدر الرئيسي لإلتحاد

 .يدوم رئي  المفوضية بتحديد طرق عمل هيئة الحكماء ويتم إقرارها من قبل مجل  السلم واألمن.9

  .للنظم واللوائو المالية لإلتحاد يحدد رئي  المفوضية البدالت التي تدفع ألعضاء هيئة الحكماء طبداً  . 2

(، وتنص عيى يا ييي:07الياده)  

 نظام قارت لإلنذار المبكر

لتسهيل عملية ترقب النزاعات ومنعها ، يتم إنشاء نظام قارت لإلنذار المبكر يعرا ينظام اإلنذار  . 0

 .المبكر

  :. يتكون نظام اإلنذار المبكر مما يلي8

ويكون موقعه في اإلدارع المعنية بردارع النزاعات في –بغرفة األوضاع يعرا  –مركز مراقبة ورصد  -أ

 .االتحاد ويكون مسئواًل عن جمع وتحليل البيانات علي أسا  وحدع قيا  مالئمة لم شرات اإلنذار المبكر

وحدات للمراقبة والرصد تابعة لآلليات اإلقليمية يتم ربطها بصورع مباشرع من خالل وسائل االتصاالت  -ب

المناسبة بغرفة األوضاع وتعمل علي جمع البيانات ومعالجتها علي مستواها وندل هذه البيانات إلي غرفة 

 .األوضاع

تتعاون المفوضية أيضا مع األمم المتحدع والوكاالت التابعة لها والمنظمات الدولية األخرت ذات  . 2

ر الحكومية لتسهيل األداء الفعال لنظام الصلة ، ومع مراكز األبحا  والم سسات األكاديمية والمنظمات غي
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  .اإلنذار المبكر

.يضع نظام اإلنذار المبكر وحدع قيا  لإلنذار المبكرتدوم علي أسا  م شرات سياسية واقتصادية 4

نسانية يتم تحديدها وقبولها بصورع واضحة وتستخدم لتحليل التطورات داخل الدارع  واجتماعية وعسكرية وا 

  .المسارات وللتوصية بشأن افضل

يستخدم رئي  المفوضية المعلومات التي يتم جمعها عن طريق نظام اإلنذار المبكر لتدديم النصو في  . 5

الوقت المناسب إلي مجل  السلم واألمن بشأن النزاعات المحتملة والتهديدات للسالم واألمن في أفريديا 

علومات لتنفيذ المسئوليات والمهام ويوصي بأفضل المسارات ويستخدم رئي  المفوضية أيضا هذه الم

  .الموكلة إليه بموجب البروتوكول الحالي

.تتعهد الدول األعضاء بتسهيل اإلجراءات المبكرع من قبل مجل  السلم واألمن ورئي  المفوضية علي 6

  .أسا  معلومات اإلنذار المبكر

قليمية واألمم المتحدع والم سسات يدوم رئي  المفوضية ، بالتشاور مع الدول األعضاء واآلليات اال . 9

ذات الصلة األخرت ، بوضع التفاصيل العملية إلنشاء نظام اإلنذار المبكر ويتخذ جميع الخطوات 

 المطلوبه ألدائه الفعال

تنص عيى يا ييي:، و ( هـ 02اليادة)  

  تعزيز السالم ويتضمن ذلك نزع السالح وتسريو الدوات في فترع ما بعد النزاع

(، وتنص عيى يا ييي:02اليادة)  

بغية تمكين مجل  السلم واألمن من أداء مسئولياته فيما يتعلق بنشر بعثات دعم السالم والتدخالت الخاصة .0

 )ح  و )ت  من الدانون التأسيسي ،يتم إنشاء قوع افريدية جاهزع ،وتتكون هذه الدوع من فرق 4بها وفدًا للمادع )
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ية وعسكرية في بلدانها األصلية وتكون مستعدع لإلنتشار السريع عند جاهزع متعددع األفرع تضم عناصر مدن

 .إشعار مالئم

لهذا الغرض تتخذ الدول األعضاء الخطوات الالزمة إلنشاء فرق جاهزع للمشاركة في بعثات دعم السالم  .8

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

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

 :تنص عيى يا ييي ، و(و02الياده)

يتم تزويد الدوع االفريدية الجاهزع بمعدات كافية للديام باألنشطة اإلنسانية في مناطق مهامها وذلك تحت سيطرع 

  رئي  المفوضية.

(، وتنص عيى يا ييي:70الياده)  

يتم إنشاء لجنة للمثلين الدائمين، وتتكون من الممثلين الدائمين لد  االتحاد وغيرهم من مفوضي   -0

 الدول االعضاء.

وتعمل على تعليمات  له عن التحضير ألعمال المجل  التنفيذتتكون لجنة الممثلين الدائمين.مس و  -8

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

 

 

 


