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  	��" دار��ر: ا ��ح �� ا���دان ��� ����� ا��ا�� وأ��و	�ت ا���رج

  

  :مقدمة
تعد السودان من الدول املتميزة يف العامل 
اإلسالمي، من حيث تنوعها العرقي والثقايف والقبلي، 
وكوا إحدى حلقات الوصل اهلامة بني الشمال 
اإلفريقي الناطق بالعربية، وجنوب الصحراء املسلم ذو 
. الثقافة اإلفريقية، فضلًا عن ثرائها االقتصادي والثقايف

- 1956إال أا تعاين منذ استقالهلا عن مصر عام 
 من الصراعات األهلية املسلحة، -باستثناء فترات قصرية

اليت استرتفت موارد البالد البشرية واملادية، كما خلقت 
حالة من العداء بني مكونات اتمع السوداين، سواء 

عرقية؛ ذوي األصول العربية ونظرائهم األفارقة، ال
والدينية؛ مسلمو الشمال واملسيحيني وأصحاب 
الديانات التقليدية يف اجلنوب، فضلًا عن التناحر بني 

وقد أسهمت هذه الصراعات . القبائل املتجاورة
يف فترات متفاوتة يف -املتواصلة يف وضع السودان 

ومنذ بداية القرن . ة يف بؤرة األحداث العاملي-تارخيه
احلادي والعشرين، أعطت اجلهود الدولية إلحالل 

متوازية مع تصاعد الصراع يف -السالم يف اجلنوب 
 زمخًا هلذا الوضع السوداين دوليا؛ مما -دارفور غربا

حفز عديدا من الفاعلني الدوليني على إطالق دعاوى 
 اإلصالح يف السودان؛ بل وممارسة التدخل السافر يف
بعض األحيان لتطبيق الرؤى اإلصالحية اخلارجية، 
املعتمدة دوليا، بغض النظر عن مدى قبوهلا ومالءمتها 

  .للواقع السوداين
والواقع إن عديدا من الدراسات تشري إىل أن 
احلركة اإلصالحية يف العامل اإلسالمي خالل النصف 
األول من القرن العشرين واجهت ثالث عقبات 

. جزئة واالستبداد السياسي واالستعماررئيسية؛ الت

وبرغم مرور ما يقرب من نصف قرن من الزمان على 
اجلهود اإلصالحية، وظهور الصراعات مبالمح خمتلفة 

قضايا األقليات، وانتهاء االستعمار العسكري، : مثل(
إال أن العقبات ) قبل عودته جمددا يف العراق وأفغانستان

 من جهود اإلصالح الثالث ال تزال معرقلة لكثري
وباإلضافة إىل ذلك ظهرت . املعاصر يف العامل اإلسالمي

قضية الفقر وحماوالت التنمية العصية كإحدى نتائج 
تعثر اإلصالح السياسي يف العامل اإلسالمي، وسرعان 

فمن . ما حتولت إىل إحدى العقبات أمام االستقرار فيه
ق جانب استمر االستبداد السياسي الداخلي يف خن

املطالب املشروعة ألبناء األقليات واألكثرية على حد 
سواء، ومل تفلح عمليات اإلحالل واالستبدال بني 
احلكومات املختلفة يف تغيري هذا الواقع السياسي، طاملا 

وبينما استطاعت . استمرت روح االستبداد يف احلكم
بعض النظم املعاصرة تقدمي رشاوى اقتصادية ملواطنيها 

ستبداد السياسي؛ أسهمت الصعوبات كمسكنات لال
االقتصادية لدول أخرى يف انفجار اآلالم السياسية 
واالقتصادية يف اتمع، ووضعت القوى اخلارجية امللح 
فوق اجلروح امللتهبة لتزيدها إيالما واتساعا، طارحة 
حلولًا تدفع بالدول اإلسالمية حنو املزيد من التجزئة 

  .السياسية واالجتماعية
يف هذا الصدد تناقش هذه الورقة جذور و

السوداين يف دارفور، من منطلق / الصراع السوداين
حتليل هذه املعوقات األربعة؛ الفقر والتنمية، واالستبداد 
. السياسي، والتدخل اخلارجي، وحماوالت التجزئة

فربغم االتفاق على احلاجة امللحة للدولة يف السودان 
 على كافة األصعدة السياسية إلجناز تنمية حقيقية وفعالة

واالقتصادية واالجتماعية، إال أن الدعاوى اخلارجية 
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نزعت حنو إعادة تشكيل اتمع السوداين جتاه مزيد من 
التفرقة، وزرع بذور ومقومات التفكك فيه؛ بل 
وإضفاء الشرعية على اجلهود االنفصالية لبعض أطيافه، 

د أدت وق. كما يف حاليت جنوب السودان ودارفور
الصراعات األهلية وجتاهل مطالب اإلصالح الداخلي 
وضغوط دعاوى اإلصالح اخلارجي؛ إىل وضع 

  .على مفترق طرق) احلكومة واتمع(السودان 
وتركز هذه الورقة على قضية دارفور، 
باعتبارها أهم احملفزات احلالية لوضع السودان على 

ز على أولوية األجندة الدولية، على خلفية من التركي
وجتتهد الورقة يف . عالقتها بتسويات قضية اجلنوب

طرح رؤية خمتلفة جلذور الصراع يف دارفور، وحتديد 
. جوانب إخفاق النظام يف اصالح الداخل السوداين

كما تسعى إىل تقصي الدعاوى اإلصالحية اخلارجية 
وآثارها يف عمليات تغيري اتمع والدولة يف السودان، 

تفاعل بني الداخل واخلارج حول خطاب وإبراز أمناط ال
اإلصالح وعملياته، وجتليات هذا اجلدل اإلصالحي 

وتنقسم الورقة إىل . على تطور الصراع يف دارفور
مبحثني؛ يركز األول على جذور الصراع يف دارفور 
وحمدداته، يف حماولة إلعادة تعريف القضايا حمل الرتاع، 

خلارجي يف قضية ويهتم املبحث الثاين بإبراز الدور ا
دارفور، سواء من حيث بلورة الصراع وتفاعالته 
الداخلية واخلارجية، أو أطروحاته اإلصالحية؛ إلائه 
يف إطار من التحوالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، تعيد صياغة الداخل السوداين، حكومة 

وحتاول خامتة الورقة تقدمي استشراف . وجمتمعا
ين يف ظل الرتاع بني إصالح الداخل للمستقبل السودا
  .وإصالح اخلارج
: جذور الصراع يف دارفور: املبحث األول

  الفقر والتنمية واالستبداد السياسي

يركز هذا املبحث على دور قضايا الفقر 
والتنمية واالستبداد السياسي يف إشعال فتيل األزمة يف 
دارفور، من خالل توضيح اإلطار السياسي والثقايف 

وحياول . قتصادي لتفجر الصراع املسلح يف اإلقليمواال
هذا املبحث حتليل وجهات نظر املعارضة املتمردة، اليت 
اعتربت هذه القضايا الدوافع األساسية حلملها السالح 

  .يف دارفور
  
  : الفقر والتنمية- أوالً

برغم امتالك السودان مقومات الثراء 
ة، ووفرة االقتصادي، من حيث اتساع األراضي الزراعي

الثروات احليوانية واملعدنية، إال أا ما فتأت تعاين من 
صعوبات سياسية واقتصادية مجة، عرقلت بصورة 

وميكن إرجاع . ملموسة حدوث تنمية فعالة يف البالد
هذه الصعوبات جزئيا، إىل استمرار احلرب األهلية بني 
الشمال واجلنوب لعقود، اليت استرتفت الكثري من 

 املادية والبشرية للسودان، كما أعاقت استغالل املوارد
وقد تأثرت . الثروات املعدنية والزراعية يف مناطق الرتاع

 ذه -بدرجات متفاوتة-كافة األقاليم السودانية 
التنمية املتعثرة، إال أن املعارضة الدارفورية فجرت 

، 2003صراعها املسلح مع حكومة اخلرطوم يف عام 
مباشرة بقضييت الفقر والتنمية يف حتت دعاوى مرتبطة 

وميكن تفكيك هذه الدعاوى يف إطار . )1(اإلقليم
مناقشة عدد من اجلوانب املتعلقة باألنشطة االقتصادية 
والتركيبة السكانية يف اإلقليم، باإلضافة إىل حتليل دور 
حكومة اخلرطوم يف تنمية اإلقليم للوقوف على مدى 

  .مصداقية دعاوى املعارضة
ة البدوية ودورها يف الصراعات بني احليا •

 يقع إقليم دارفور على :األفارقة والعرب
 آالف كم، وهي تقترب من 510مساحة 
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ربع مساحة السودان، وتقارب مساحة 
العراق، ويبلغ عدد سكانه ستة ماليني نسمة 
تقريبا، واإلقليم مقسم إداريا إىل ثالث 

. مشال وجنوب وغرب دارفور: واليات هي
دارفور على احلدود مع ثالث دول هي قع وت

وقبائل دارفور  .ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى
متعددة، وتنقسم إىل أعراق زجنية وحامية 
وسامية، ومجيع سكاا مسلمون دينا، 

 منهم، بينما ميثل  %75 ويقطن يف الريف 
، والباقون  %15  الرعاة الرحل حوايل

ياال، يقيمون يف بعض املدن مثل الفاشر، ون
 وتنقسم أنشطة سكانه بني الزراعة . وزالنجي

أساسا (يف القرى ذات املوارد املائية املتوسطة 
وبني ) من املياه اجلوفية ومياه األمطار املومسية

الرعي الذي تقوم به مجاعات البدو الرحل، 
ويغلب على سكان القرى املزارعني ذوي 
األصول اإلفريقية؛ من قبائل الفور والزغاوة 
واملساليت والربيت والتامة والربحق والغالتة، 
بينما ينتمي معظم البدو الرحل إىل القبائل 
ذات األصول العربية؛ مثل التعايشة واهلبانية 

  .)2(وبين هلبة والرزيقات واملعاليا

ويسجل التاريخ املعاصر عديدا من املشاحنات 
عربية يف والرتاعات احمللية بني القبائل اإلفريقية والقبائل ال

ومل متنع هذه . صراع على املوارد البيئية، وحتديدا املاء
الرتاعات عرب األعراق من نشوب صراعات يف بعض 
األحيان بني قبائل ذات أصول عرقية واحدة؛ مثل 

وتوضح دوافع . اخلالفات بني الزغاوة واملساليت
 صراعا على -باألساس–الرتاعات الدارفورية كوا 

نطقة بني املزارعني والبدو الرحل، فرضت املوارد يف امل
وقد انعكس هذا . التركيبة السكانية تقسيما عرقيا عليها

التقسيم العرقي على أطراف الصراع املسلح، فبينما 
امت حكومة اخلرطوم بدعم ميليشيات اجلنجويد، 
ومعناها الرجل ذو البندقية الذي يترجل حصانا، واليت 

بائل ذات األصول العربية؛ تتألف من بعض رجال الق
استندت احلركتان املتمردتان الرئيسيتان على قاعدة 

اعتمدت  ف،ة باألساسإفريقياجتماعية ذات أصول 
حركة حترير السودان على حتالف يتكون من ثالث 

 الفور والزغاوة واملساليت، ية أساسية هإفريقيقبائل 
لة  حركة العدالة واملساواة على أحد أفرع قبيتستندوا

 .)3()الزغاوة كويب(الزغاوة 

وتعترب التحوالت املناخية من العوامل الرئيسية 
يف تصاعد الصراعات البينية يف دارفور منذ أوائل 
التسعينيات، وعلى فترات متقطعة، حىت انفجارها يف 

، باعتبار الصراع على املوارد املائية ذو 2003عام 
ب يؤدي فمن جان. صلة باألوضاع البيئية يف املنطقة

اجلفاف إىل تفجر الصراعات التقليدية على املوارد 
املائية بني القبائل املزارعة والبدو العرب الرحل يف 

، وكلما ازدادت )4(تنافس تقليدي على املوارد احملدودة
حمدودية املوارد املائية املتنافس عليها؛ تصاعدت حدة 

ومن جانب آخر فإن عدم قدرة . الرتاعات يف دارفور
سواء املزارعني أو البدو -كان احملليني يف املنطقة الس

 على مواصلة حيام الطبيعية، ومزاولة -الرحل
أنشطتهم االقتصادية املعتادة بسبب قلة املياه؛ جتعلهم 
أكثر التفاتا حنو دور حكومة اخلرطوم يف تقدمي املعونة 
هلم خالل أوقات اجلفاف العصيبة، كما يركزون على 

ق تنمية اقتصادية فعالة يف مناطقهم، مبا دورها يف حتقي
جيعلهم قادرين على مواجهة صعوبات نقص املوارد، 
فضلًا عن تنويع أنشطتهم االقتصادية، خبالف الزراعة 

وتبدو قضية التنمية موضع إحباط ألهل . والرعي
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دارفور، نظرا لتقصري احلكومة السودانية امللحوظ يف 
 .هذا الصدد

انية تقدمي اخلدمات إمهال احلكومة السود •
األساسية، فضالً عن إحداث تنمية حقيقية 

ال خيتلف عديد من : وشاملة يف اإلقليم
الباحثني حول إخفاق احلكومة السودانية يف 
تقدمي الكثري من اخلدمات األساسية ملواطين 
دارفور، وبالتايل فإن قضية التنمية يف اإلقليم 

حلالية تبدو متعثرة للغاية بسبب نقص املوارد ا
. )5(فيه، وإمهال احلكومة السودانية دعمه

وبرغم األخذ يف االعتبار ضيق املوارد 
السودانية بسبب احلرب طويلة األمد يف 
اجلنوب؛ إال أن إشكالية التنمية يف البالد، مع 
مراعاة املوارد املتاحة تنبع من تركز احلركة 
التنموية يف قلب الشمال؛ حيث توجد 

 بينما تترك األطراف فريسة احلكومة املركزية،
للتخلف والصراعات على املوارد البيئية 

أي إن غياب التوازن . املتقلبة واملتناقصة
التنموي بني الشمال املركزي ومناطق الشرق 
والغرب هو جوهر اإلشكالية التنموية يف 

 .السودان

الصراع على عوائد الثروات املعدنية  •
تناقص يف ظل : املكتشفة والقابلة للزيادة

املوارد املائية يف األطراف السودانية واشتعال 
الصراع عليها، وإمهال حكومة اخلرطوم 
اإلسهام يف تنمية هذه املناطق املعزولة؛ تربز 

فمن . قضية الثروات املعدنية املكتشفة حديثًا
جانب، جيد سكان األطراف السودانية 

حيث مناطق الثروة املعدنية البترول يف (
أنفسهم ) وكسيد يف دارفوراجلنوب، والب

أحق بعوائد ثروات أراضيهم، اليت طاملا 
ويتحفظ الكثريون . تركوا ليعانوا من جفافها

من أهايل األطراف املهمشة على حصول 
حكومة اخلرطوم املركزية على عوائد 
الثروات املعدنية يف أراضيهم، حبجة إعادة 
توزيعها على أقاليم الدولة كلها، بسبب 

 .ومة ملطالبهم التنموية املتواصلةإمهال احلك

ومن جانبها تعترب احلكومة املركزية توزيع 
عوائد الثروات املعدنية على سكان املناطق املكتشفة 
فيها إخاللًا بسلطاا وسيادا على أقاليم الدولة 
املختلفة، كما أن توزيع عوائد الثروة املعدنية على 

 باملعادن، بينما أساس إقليمي حيرم األقاليم غري الغنية
أي بعبارة أخرى؛ تعيد . يعطي األقاليم الغنية باملعادن

 توزيع الثروة يف -يف حال حتقيقها-هذه املطالب 
السودان استنادا إىل معايري غري خمطط هلا من قبل 

وباإلضافة إىل ذلك فإن خضوع . احلكومة املركزية
حكومة اخلرطوم بسبب الضغوط الدولية ملطالب توزيع 

 للسلم مع اجلنوب؛ 2005ثروة يف اتفاقية نيفاشا ال
جعلها أكثر تعرضا لتزايد هذه املطالبات من قبائل 

وبرغم أا حاربت كثريا الستبعادها . الغرب والشرق
من أجندة املفاوضات مع متمردي دارفور، إال أا مل 
تفلح يف النهاية، واضطرت إىل ادراج مطالب توزيع 

  .بوجاالثروة يف اتفاقية أ
  : االستبداد السياسي-ثانيا

مل تفلح احلكومة السودانية ذات الشعارات 
اإلسالمية يف التخلص من مظاهر االستبداد السياسي يف 
احلكم، الذي يبدو من األمراض املزمنة يف العامل 
اإلسالمي، فمارست سياسات جعلتها موضع انتقاد من 

 املستمرة سكان األقاليم السودانية، فضلًا عن نزاعاا
كما حتملت تبعات بعض . مع قوى املعارضة املختلفة
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سياسات حكومات اخلرطوم السابقة، خاصة مع جتاهل 
حكومة اإلنقاذ إحداث حتوالت بنيوية يف هيكل 

وقد كانت هذه . املشاركة السياسية يف البالد
املمارسات ضمن دعاوى حركات التمرد الدارفورية 

.  حكومة اخلرطوميف تفسريها حلملها السالح ضد
وفيما يلي حناول رصد هذه املمارسات وآثارها على 

  .تصاعد األزمة يف دارفور
تفكيك الدولة القومية ألوصال اتمعات  •

قامت احلكومات السودانية : التقليدية
 بعدد من -عن عمد أو غري عمد-املتعاقبة 

اإلجراءات اليت سامهت يف التقليل من أمهية 
يف حل املنازعات القبلية يف الوسائل التقليدية 

فمن . دارفور؛ مثل نظام التحكيم والوساطة
جانب حلت حكومة الرئيس األسبق جعفر 
منريي نظام املندوبني احملليني، الذين ارتكزت 
على جهودهم ممارسات التحكيم بني القبائل 
منذ عهد االستعمار الربيطاين، وبرغم إعادة 

 املنظم حكومة جبهة اإلنقاذ إقرار القانون
لعملهم، إال أم كانوا بالفعل قد فقدوا 
الكثري من رصيدهم الشعيب وقوم التقليدية 

ومن جانبها عقدت . )6(يف اتمع الدارفوري
حكومة اإلنقاذ عددا من املؤمترات الشعبية 
للتحكيم والوساطة يف املنازعات بني القبائل 
احمللية يف دارفور، إال أن هذه املؤمترات 

دت إىل املصداقية؛  فقد غاب احلياد يف افتق
اختاذ القرارات امللزمة لألطراف املتخاصمة؛ 
حيث غالبا ما حتيزت القرارات لصاحل القبائل 
العربية، لضمان استمرار والئها للحكومة يف 
الشمال، على حساب القبائل اإلفريقية؛ مما 
ساهم يف جتدد الرتاعات بني األطراف احمللية 

ات وجيزة، عقب عقد هذه يف غضون فتر
املؤمترات، كما حدث يف نزاع قبائل 

، 1995الرزيقات واملساليت يف دارفور عام 
بل إن تطبيق أحكام هذه املؤمترات خضع 

 .)7(للوالءات السياسية

وباإلضافة إىل ذلك، اصطدمت جهود الوساطة 
التقليدية بني القبائل يف دارفور، حتديدا، بقضييت تسييس 

فمن جانب دعمت بعض . تسليحهاالصراعات و
األحزاب السياسية فصائل دون األخرى يف الصراعات 

ففي مقابل دعم حكومة اخلرطوم للقبائل (الدارفورية 
العربية، لقيت مطالب القبائل اإلفريقية تعاطفًا ملحوظًا 
من حزيب األمة واملؤمتر الشعيب بزعامة الترايب، خاصة 

ومن جانب آخر ) 1999بعد خروجه من السلطة عام 
واجهت جهود الوساطة التقليدية صعوبة يف إنفاذ 
قراراا، يف ظل االنتشار واسع النطاق للسالح، والذي 
خلفته مرحلة احلرب األهلية يف تشاد نتيجة لتشابك 

وكانت . )8(التشادية/ القبائل على احلدود السودانية
احلكومة السودانية قد دعمت متمردي تشاد بزعامة 

بكميات هائلة ) الرئيس التشادي احلايل(دييب الرئيس 
من السالح عن طريق دارفور؛ األمر الذي أسهم يف 

واستخدمت هذه . نشر السالح بني سكان اإلقليم
األسلحة يف مرحلة سابقة يف احلماية الشخصية ومحاية 
املمتلكات من عصابات النهب املسلح، إال أا سرعان 

 على املوارد، والحقًا ما وجهت حنو القبائل املتنافسة
 .ضد حكومة اخلرطوم

متثلت إحدى : مركزية املمارسات السياسية  •
الشكاوى الرئيسية ملتمردي دارفور يف 
مركزية املمارسات السياسية يف الشمال، 
سواء على املستوى احلزيب أو اإلقليمي أو 

فمن جانب اكتفت احلكومة املركزية . النخبة
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 يف األنشطة باستيعاب النخبة الدارفورية
احلزبية واحلكومية احمللية؛ مما حرم أبناء األقليم 
من املشاركة يف عمليات صنع القرار احلزيب 
والرمسي يف العاصمة، وبالتايل نقل مطالبهم 

كما . السياسية والتنموية للحكومة املركزية
أخلت هذه التوجهات احلكومية بالتمثيل 

يف املتوازن بني أقاليم السودان املختلفة 
 .احلكم، مقابل سيطرة مشالية ملموسة

ويف هذا الصدد يعد انقالب الدكتور خليل 
أحد القيادات احلكومية السابقة يف دارفور، (إبراهيم 

وتزعمه حركة العدالة واملساواة، إحدى احلركات 
مثاالً صارخا على عواقب ) املتمردة املسلحة يف دارفور

، وهو وزير وكان الدكتور خليل. السياسة احلكومية
سابق يف حكومة دارفور احمللية قد دأب على الشكوى 
من صعوبة تصعيد القيادات احمللية إىل بؤرة احلكم يف 
اخلرطوم؛ بل أسهم يف إعداد الكتاب األسود، وهو 
إحصاء لالنتماءات اإلقليمية للقيادات احلكومية الرمسية 

ويكشف الكتاب عن سيطرة . منذ استقالل السودان
لنطاق لقيادات الشمال على املناصب احلكومية واسعة ا

النافذة يف صنع القرار، مقابل ميش واستبعاد قيادات 
األقاليم األخرى، وتنتمي معظم القيادات الشمالية 
لقبائل ذات أصول عربية؛ مما محل القضية بعدا 

واالنتماءات اإلقليمية واألصول العرقية زادت : مزدوجا
 .)9(من تعقيده

كومة اإلسالمية يف إجياد أرضية فشل احل •
 أخفقت :مشتركة للتفاهم مع مواطنيها

احلكومة السودانية يف إجياد أرضيات مشتركة 
للتالقي بني مواطين األقاليم املختلفة املنتمني 

ويتجلى هذا . لقبائل وأصول عرقية خمتلفة
اإلخفاق يف حالة دارفور؛ فمن جانب ينتمي 

لشمالية يف البالد إقليم دارفور إىل األقاليم ا
 بقدر -خبالف احلال يف اجلنوب-اليت تتمتع 

من االنسجام الثقايف العتناق الغالبية العظمى 
من سكاا اإلسالم، وحتدثهم اللغة العربية، 

ومن جانب آخر . فضالً عن اللغات احمللية
فإن عدم قدرة حكومة اإلنقاذ حتديدا على 

 داخل تطبيق شعاراا عن األممية اإلسالمية
الدولة بني أبناء الدين الواحد؛ يعد ضربة 

ويف . ملصداقية احلكومة ذات الطابع اإلسالمي
تشري : "هذا الصدد، يؤكد هانئ رسالن أنه

معظم الكتابات والتقارير إىل مسئولية 
األنظمة واحلكومات املتعاقبة يف السودان عن 

 من خالل تراكم األخطاء ،أزمة دارفور
التنمية، إال أن هذه  عملية والقصور يف

الكتابات تشري أيضا إىل مسئولية خاصة لنظام 
 حاول أن خيترق النسيج ي الذاإلنقاذ احلايل

 دارفور لصاحل أيدلوجيته  يفياالجتماع
اإلسالمية، وتعامل مع القبائل من منطلق 

 كما حاول إرساء ،املواالة للنظام من عدمها
د أوضاع اجتماعية جديدة ختتلف عن التقالي

  اإلقليم، خاصة يفواألعراف املستقرة يف
والية غرب دارفور اليت تشكل قبيلة املساليت 

 حيث قام بإعادة تشكيل ؛الغالبية فيها
 يف الوالية وإضفاء يأوضاع احلكم احملل

أوضاع إدارية وتنظيمية على بعض الفئات 
 مما أثار حنق قبيلة ؛املوالية لنظام اإلنقاذ
فسها صاحبة احلق يف املساليت اليت تعترب ن

 .)10("األرض وإدارا طبقًا لألعراف احمللية

ويف مقابل ذلك انعكست الصراعات السياسية 
على الساحة السودانية على األجواء يف دارفور؛ حيث 
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سعت األحزاب املتنافسة إىل دعم املطالب السياسية 
واالقتصادية حلركات التمرد يف اإلقليم؛ إلحراج 

وكتها، فساند املؤمتر الشعيب احلكومة وإضعاف ش
بقيادة الترايب حركة حترير دارفور، وكانت القيادات 
الدارفورية قد ساندت الترايب يف صراعه مع البشري 

وقد تبنت حركة . ؛ مما نتج عنه استبعادها معه1999
الكثري ) إحدى أكرب الفصائل املتمردة(العدالة واملساواة 

ارة إىل رضاها عن من مقوالت املؤمتر الشعيب، يف إش
ويذكر أيضا يف هذا الصدد . مبادئ املؤمتر الشعيب

حماوالت اجلبهة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون 
جارانج لنشر حركات التمرد يف دارفور لتشتيت جهود 
حكومة اإلنقاذ؛ حيث سبق ودعمت حماولة التمرد 

وقد . 1991بقيادة داوود حيىي بوالد يف دارفور عام 
 حركة التمرد يوه(حركة حترير دارفور  غريت

 امسها إىل حركة وجيش حترير )الرئيسية يف اإلقليم
 جمموعة من األهداف املستقاة من ت تبن، كماالسودان

مع  يتطابق بشكل يكاد ،مانفيستو احلركة الشعبية
 ،جارانجمشروع السودان اجلديد الذي طرحه جون 

قسمة وزيع إعادة ت من خالل ،بإاء التهميشمطالبة 
 واملساواة دون ،السلطة واملوارد، واعتماد العلمانية
كما أورد . )11(النظر إىل األصول العرقية أو الدينية

عددا من التقارير وجود دعم عسكري من احلركة 
الشعبية لتحرير السودان حلركات التمرد يف دارفور يف 

؛ وهو األمر الذي مل حيدث للمرة األوىل 2004عام 
 احلركة، إال أن تكراره بينما اتفاقية سالمها يف تاريخ

مع حكومة اخلرطوم كانت على وشك التوقيع؛ يلقي 
بظالل من الشك حول أهداف احلركة ونواياها جتاه 

 .)12(قضية وحدة السودان

استخدام وسائل القمع السياسي  •
رفعت احلكومات السودانية : والعسكري

ت املتعاقبة شعار احلل األمين لوأد الصراعا
املتعددة يف دارفور كبديل عن احلوار 

 قامت احلكومة 1984ففي عام . السياسي
بشن هجوم كاسح على اإلقليم، استطاعت 
من خالله قمع املعارضة املتمردة فيه، ومل 
تبذل اخلرطوم أي مساعٍ ملموسة يف سبيل 
الوصول إىل حل سياسي ملطالب سكان 
 اإلقليم يف حتسني التمثيل السياسي، وحتقيق

وقد ساعد جناح احلل . التنمية االقتصادية
األمين يف هذه املرة، وعدد آخر من املرات 
على إغفال احلكومة مطالب املعارضة 
الدارفورية، والتمادي يف سياساا غري 
املتوازنة سياسيا واقتصاديا جتاه سكان 

 -بالفعل–وحاولت حكومة اإلنقاذ . اإلقليم
مة دارفور تطبيق احلل األمين يف حل أز

احلالية، خاصة يف بدايات األزمة عام 
، كما شنت هجوما قاسيا على 2003

 لنفس اهلدف، 2004اإلقليم يف أوائل 
خاصة بعد فشل املفاوضات بالوساطة 

وقد أعلن الرئيس السوداين البشري . التشادية
 اية التمرد، ومل يكن األمر 2004يف فرباير 

قدت كثريا من أكثر من حماولة للحل األمين ع
األوضاع اإلنسانية يف اإلقليم، ومهدت 
لدخول املفاوضات عند استئنافها يف جنامينا 

، كما )13( مرحلة التدويل2004يف مارس 
ظهرت عدد من حماوالت الضغط العسكري 
املتبادل عقب فشل حمادثات أبوجا يف 

، إال أنه كما يقول هانئ 2004ديسمرب 
ة مل تنتبه إىل احلكومة السوداني"رسالن فإن 

 التمرد مل تكن أن القوة األساسية حلركيت
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 بقدر ما كانت ،تنبع من قدراما الذاتية
نابعة من التأييد والدعم الذي كانتا حتصالن 

 .)14("عليه من القوى واملنظمات الدولية

ويتضح أن األوضاع االقتصادية والسياسية يف 
ر دارفور كانت مهيأة النفجار نزاعات بسبب انتشا

الفقر وافتقار اإلقليم إىل جهود ملموسة من احلكومة 
كما أسهمت املمارسات السياسية واألمنية . لتنميته

فضالً عن تراكمات احلكومات -حلكومة اإلنقاذ 
 يف اشتعاهلا، وأذكتها املنافسات بني -السودانية السابقة

األحزاب الشمالية واجلنوبية من جانب وبني حكومة 
وباإلضافة إىل ذلك حولت . آخراخلرطوم من جانب 

تراكمات السالح الوفرية يف دارفور هذه الرتاعات إىل 
صراعات مسلحة مستفحلة؛ األمر الذي قاد تدرجييا إىل 
تدويل األزمة وتدخل األطراف اخلارجية يف تسيري 

 .حركة الصراع وطرح حلول له

  
األدوار اخلارجية يف أزمة : املبحث الثاين

  يك وجتزئة حمتملةتدخل وش: دارفور
يناقش هذا املبحث األدوار اخلارجية يف تأجيج 
الصراع، وتقدمي أطروحات ممزقة ألوصال السودان، 
باعتبارها حلوالً لألزمة الدارفورية، وهي الرؤى اليت 
تعتربها حكومة اخلرطوم ديدا سياسيا وأمنيا هلا، تقدم 

سلح يف يف مواجهته أطروحات خمتلفة لتهدئة الرتاع امل
، أقدمت املعارضة 2003ففي أبريل . املنطقة

الدارفورية على اقتحام مطار مدينة الفاشر إحدى أهم 
مدن اإلقليم، وقتل عدد من جنود احلكومة السودانية 

وبعد . يف املطار؛ مما فجر الرتاع املسلح بني الطرفني
سلسلة من اهلجمات املتبادلة ظهر عدم قدرة أي من 

م املعركة لصاحله؛ مما أدى إىل بدء الطرفني على حس
إال أن فشل . 2003احملادثات يف تشاد يف سبتمرب 

هذه احملادثات مثل بداية لتدخالت إقليمية ودولية 
فترى حكومة . وضعت األزمة على منعطف خطري

اخلرطوم األدوار الدولية، وأحيانا اإلقليمية، عناصر 
ة شوكة دافعة حنو تصعيد األزمة الدارفورية، وتقوي

. املتمردين، ورفع سقف مطالبهم السياسية واالقتصادية
باإلضافة إىل ختوف احلكومة من استمرار التدخل 
الدويل يف الشأن السوداين الداخلي لصاحل تقوية 
حركات التمرد يف األقاليم املختلفة، وتنفيذ حلول 

ويف املقابل، تعترب قيادات التمرد . جتزيئية للدولة
جية، خاصة الداعمة هلا، تأمني هلا يف التدخالت اخلار

مواجهة احللول األمنية اليت حاولت احلكومة فرضها، 
وضمانة ملفاوضات عادلة تأخذ يف االعتبار مطالبها 
السياسية واالقتصادية، فضلًا عن تقدمي األطراف 
الدولية مساعدات يف جمال حتسني األوضاع اإلنسانية 

ا، إىل حد كبري، يف اإلقليم، اليت يلقى عبء تدهوره
وفيما يلي رصد لتفاعل . على عاتق حكومة اخلرطوم

األدوار اخلارجية، اإلقليمية والدولية، مع طريف األزمة 
الدارفورية، وأثرها على تصاعد الصراع وتدويلها، 

  .ورؤيتها الجتاهات احلل
 األطراف اخلارجية بني الوساطة - أوالً

 :اإلقليمية والتدخل الدويل

يزة من بدء الصراع انغمست بعد فترة وج
األطراف اخلارجية يف لعب أدوار قوية على صعيد 

وقد تباينت أهداف هذه . تطور األزمة الدارفورية
األطراف وغاياا من التدخل يف السودان، فضالً عن 
تعدد وسائلها ما بني الضغوط السياسية واالقتصادية، 
وتقدمي الدعم املادي واملعنوي لكال الطرفني 

واختلفت هذه األطراف اخلارجية على . تصارعنيامل
املستوى اإلقليمي والدويل، وبالتايل جيدر التعرف إىل 
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هذه األطراف مث حبث أدوارها وغاياا من التدخل يف 
 .الصراع يف دارفور وتفاعالا فيه

 :الدائرة اإلقليمية
 تعترب الدائرة العربية :الوهن والغياب العريب •

للتحرك السواداين من الدوائر اهلامة 
السياسي، وتركزت الدول العربية ذات 
االهتمام بالشأن السوداين يف مصر وليبيا، قبل 
تركيز األخرية على لعب دورها اإلقليمي يف 
الصراع الدارفوري من خالل االحتاد 

وقد . )15(اإلفريقي، فضلًا عن اجلامعة العربية
متيزت أدوار هذه األطراف بثالثة مالمح 

مساندة حكومة اخلرطوم أساسية؛ 
وأطروحاا السياسية وضمنيا حلوهلا األمنية، 
وجتاهل مطالب املتمردين، وإمهال القيام 
بوساطة فعالة بني طريف الرتاع كتكرار 

 .للتجاهل يف مفاوضات اجلنوب

وكانت القمة اخلماسية حبضور رؤساء كل من 
مصر والسودان ونيجرييا وتشاد وليبيا اليت انعقدت يف 

 بعد فترة من جتاهل القضية يف 2004ليبيا يف سبتمرب 
 يف  تدخل أجنيبيرفض أ"دارفور؛ قد أكدت على 

ة خالصة، مع دعوة إفريقيقضية دارفور باعتبارها قضية 
 املعارضة يف دارفور إىل التوقيع بدون تأخر على حركيت

 معمر  وتفويض الزعيم اللييب،الربوتوكول اإلنساين
اتصاالت مع املعارضة للمساعدة على  بالقيام بالقذايف

تضييق اهلوة بني كل األطراف من أجل التوصل إىل 
كما شددت القمة على ضرورة تنفيذ قرارات . حل

 وتنفيذ قرار جملس األمن بتحسني ي،فريققمة االحتاد اإل
األحوال األمنية واإلنسانية يف دارفور، باإلضافة إىل 

يان طرابلس  عمل لتنفيذ بةاالتفاق على وضع آلي
اخلاص بدارفور، وتشكيل جلنة مخاسية من الدول 

ووفرت هذه القمة . )16("املشاركة ملتابعة املفاوضات
دعما قويا للحكومة السودانية يف مواجهة الضغوط 
الدولية واالنتقادات لسلوكياا غري اإلنسانية يف 

وشجع هذا الدعم . دارفور، واليت مل تشر إليها القمة
للحكومة السودانية على ) وحيتمل املادي(اإلعالمي 

القيام بعمليات أمنية موسعة يف دارفور لوأد التمرد يف 
  .، إال أا مل تفلح يف ذلك2004ديسمرب 

كل من  اجتمع رؤساء 2005 مايو 17ويف 
  يف طرابلس،مصر والسودان وليبيا ونيجرييا وأريتريا

دول وشارك أيضا عمرو موسى األمني العام جلامعة ال
 إىل استئناف مفاوضات أبوجا ودعت القمة. العربية

بني اخلرطوم ومتمردي دارفور يف موعد ال يتجاوز اية 
 تلطيف  إال أن هدفها الرئيسي كان حماولةالشهر نفسه،

 اقتربتا مناألجواء بني السودان وأريتريا اللتني كانتا قد 
ي تدخل أجنيب يف أل هاالقمة رفضجددت و. احلرب

حصر املشكلة يف إطارها ضرورة  و،دارفورمشكلة 
 ومواجهة أي عوامل سلبية أو إشارات ،اإلفريقي

 تعوق الوصول إىل ،خاطئة تصدر عن أي طرف أجنيب
كما عقدت قمة سداسية أخرى، . )17(حل ناجع

ضمت رؤساء السودان وليبيا ومصر وإريتريا وتشاد 
، 2006 نوفمرب 21وإفريقيا الوسطى يف طرابلس يف 

ت باألساس على تصفية األجواء بني السودان وركز
وتشاد وبني السودان وإفريقيا الوسطى، بعد فترة من 

وأشار على . التوترات السياسية والتالسنات اإلعالمية
أمني شئون االحتاد اإلفريقي يف وزارة التريكي، 

القادة اتفقوا على تفعيل اتفاقية "اخلارجية الليبية، إىل أن 
 عن أمهية إحالل السالم بدارفور، طرابلس، وأعربوا

باجتاه التحاق األطراف اليت مل توقع على اتفاقية  والدفع
وقال إن رفع . دارفور أبوجا ذه االتفاقية للسالم يف

عدد قوات االحتاد اإلفريقي يف دارفور سيبحث مع 
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مشددا على أن القادة اتفقوا على دعم , األمم املتحدة
حيل القادة  ور، وعلى أنالوجود اإلفريقي يف دارف

األفارقة مشاكلهم بأنفسهم دون تدخل خارجي 
  .)18("ضغوط على السودان  أو

ويف املقابل جتاهلت الدول املشاركة يف هذه 
القمم مطالب حركات التمرد الدارفورية، ومل تسع 

وقد عكس هذا السلوك . ملناقشتها أو التوقف عندها
بية تتجاهل استمرارا ملمارسات مستمرة حلكومات عر

إال أن . احلقوق السياسية لألغلبية أو األقلية من شعوا
هذا التجاهل ملطالب املعارضة أفقد هذه الدول خاصة 
مصر مصداقيتها كطرف حمتمل إلدارة مفاوضات بني 

ويف الواقع فإن . احلكومة السودانية ومتمردي دارفور
قضايا االبتعاد العريب عن القيام بأدوار وساطة فعالة يف ال

السودانية يعد استمرارا النسحاب الدور العريب من 
مفاوضات احلكومة ومتمردي اجلنوب، الذي اكتفى 
األمني العام للجامعة العربية ووزير اخلارجية املصري 

ومسح هذا االبتعاد . باحلضور الشريف يف احتفالية توقيعه
العريب عن مسرح األحداث السودانية ألطراف دولية 

مارسة ضغوط مكثفة على حكومة اخلرطوم، متعددة مب
دون وجود غطاء عريب لدعمها؛ فقد أجربت يف اتفاقها 
مع قوى اجلنوب على املوافقة على طرح فكرة 
االنفصال بعد فترة من احلكم االنتقايل؛ األمر الذي 
يهدد بوجود دولة يف جنوب منابع النيل ذات والءات 

ن القومي ومصاحل متشابكة، دد بشكل مباشر األم
وال ميكن تربير هذه السلوكيات العربية إال يف . املصري

ضوء حالة الوهن اليت تسود النظم العربية، وخضوعها 
 إزاء قضايا بالغة -خاصة األمريكية-للضغوط الدولية 

اخلطورة على حاضر الشعوب العربية ومستقبلها، كما 
يف القضية الفلسطينية والعراق، حىت إن جملة 

ست قد ذكرت يف إحدى تقاريرها حول اإليكومني

إن اجلامعة العربية قد أبدت منذ بدء األزمة "دارفور 
جتاهلًا ملحوظًا للتطهري العرقي الذي حيدث على 
أراضي إحدى دوهلا، وحان الوقت للتعويض بعد 

 .)19(اتفاقية أبوجا

 يبدو اال اإلفريقي أكثر :الدائرة اإلفريقية •
مع قضية دارفور، حركية وفعالية يف التعامل 

وميكن تقسيم هذه التحركات إىل مرحلتني؛ 
مرحلة الوسيط التشادي املستقل ومرحلة 
رعاية االحتاد اإلفريقي للمفاوضات، مث كونه 

 .وسيط تنفيذي التفاقية أبوجا

وفيما يتعلق باملرحلة األوىل تقدمت تشاد 
مببادرة فورية عقب اندالع الصراع للقيام بوساطة بني 

خلرطوم ومتمردي دارفور، وكانت الوساطة حكومة ا
التشادية حماولة لوأد نزاع مسلح كان من املتوقع أن يثري 
قالقل مباشرة يف شرق تشاد، وهو ما حدث بالفعل يف 

 نظرا للتداخل بني أوضاع 2006أكتوبر ونوفمرب 
وقد أعطى انتماء الرئيس . الدولتني عرقيا وسياسيا
إحدى قبائل التمرد يف دارفور، التشادي لقبيلة الزغاوة 

فضلًا عن عالقته الوثيقة حبكومة اخلرطوم مصداقية 
للوساطة املبكرة، إال أنه عقب مفاوضات شاقة أعلن 
فشل جهوده الوساطة، مرجعا ذلك لتعنت املتمردين 

2003يف مطالبهم السياسية يف ديسمرب 
إال أنه . )20(

نية سرعان ما دبت اخلالفات بني احلكومة السودا
ونظريا يف تشاد؛ بسبب إعالن الثانية عن إيواء 
اخلرطوم ملتمردي تشاد، بينما امت السودان الرئيس 
دييب بدعم متمردي دارفور؛ األمر الذي كاد يفجر 

ويف إطار جهودها . 2006حربا بني الدولتني يف ربيع 
للحصول على الدعم اإلقليمي عقدت حكومة اخلرطوم 

ة ثالث اتفاقيات لتحسني العالقات مع احلكومة التشادي
، كما شارك 2006السياسية واالقتصادية يف أغسطس 
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رئيسا البلدين يف قمة طرابلس يف نوفمرب من نفس 
العام، باإلضافة إىل رؤساء ليبيا ومصر وإريتريا وإفريقيا 
الوسطى لتصفية اخلالفات السودانية مع تشاد وإفريقيا 

  .)21(ليبية/ الوسطى مبساعٍ مصرية
ويف نفس اإلطار التفاوضي قام االحتاد اإلفريقي 
برعاية الوساطة بني احلكومة السودانية ومتمردي 

وبرغم تدشني املفاوضات برعاية االحتاد إال أنه . دارفور
مع استمرار املفاوضات لفترة طويلة ازداد تعنت 
األطراف املشاركة؛ فشهدت املفاوضات انشقاقات 

 وانسحابات متعددة من متوالية من حركات التمرد،
وباإلضافة إىل ذلك ضغطت حركات التمرد . قياداا

األمم املتحدة والواليات (إلدخال األطراف الدولية 
كوسطاء يف هذه املفاوضات؛ وهو األمر الذي ) املتحدة

وبرغم جناح االحتاد يف رعاية توقيع اتفاق . جنحت فيه
ورية سالم بني حكومة اخلرطوم وأحد الفصائل الدارف

املتمرد يف أبوجا، إال أن هشاشة االتفاق عكست 
الصعوبات اليت يواجهها الوسيط اإلقليمي يف مواجهة 

ويف هذا الصدد، . ضغوط القوى الدولية ومصاحلها
يبدو جناح االحتاد متمثلًا يف إدماج قواته يف حفظ 
السالم يف دارفور، باعتبارها جتربة هامة يف رصيد الدور 

، وكذلك نشر قوات حمايدة بديلة عن األمين لالحتاد
دور األمم املتحدة، الذي بات حمل شك من الدول 

 .النامية

  الدائرة الدولية
ميكن تقسيم األطراف الدولية املتدخلة يف قضية 
دارفور إىل ثالثة أطراف أساسية؛ منظمات اإلغاثة 
اإلنسانية، والواليات املتحدة األمريكية، واألمم 

ي استعراض ألدوار هذه األطراف يف وفيما يل. املتحدة
 :تفاعالت الصراع يف اإلقليم، وأطروحاته لتسويته

  منظمات اإلغاثة اإلنسانية •

لعبت منظمات اإلغاثة اإلنسانية الغربية غري 
فمن . احلكومية دورا بارزا يف تطور أزمة دارفور

خاصة املدعومة من -جانب، استطاعت هذه املنظمات 
 تقدمي األزمة الدارفورية -ألمريكيةاملؤسسات املسيحية ا

لإلعالم العاملي، من خالل محلة دعائية ضخمة حول 
وقد محلت معظم هذه . األوضاع اإلنسانية يف اإلقليم

املنظمات املليشيات العربية ومن خلفها حكومة 
اخلرطوم؛ عبء التدهور الشديد واملتزايد يف األوضاع 

 بلورة رأي عام اإلنسانية لسكان اإلقليم، مما أسهم يف
دويل معاد حلكومة اخلرطوم، وأفقد كافة إجراءاا 

وحشدت . )22(السياسية مصداقية جهود حل األزمة
املنظمات التبشريية األمريكية الرأي العام الداخلي 
لترمجة الضغوط اإلعالمية إىل قرارات سياسية لصاحل 
تشديد الكوجنرس للعقوبات على السودان، يف حماولة 

ومن الالفت . دورها يف قضايا جنوب السودانلتكرار 
للنظر أن احلمالت الدعائية ضد احلكومة السودانية يف 
الواليات املتحدة متثل املنظمات املسيحية واليهودية جل 
الداعمني هلا، رغم كون القضية يف دارفور نزاعا 
يستبعد منه شبهة الطائفية، كما سبق وصور الرتاع يف 

تماء أغلبية سكان دارفور لإلسالم اجلنوب، باعتبار ان
إال أن هذه املنظمات . كما حال حكومة اخلرطوم

أشارت إىل أن رعاية حقوق اإلنسان من القضايا 
العاملية اليت حتمل احلضارة الغربية دورا يف رعايتها 

وتضع هذه اجلهود املوجهة . )23(والتدخل إلنقاذها
مات عالمات استفهام حول األهداف املشبوهة للمنظ

 .املسيحية يف إقليم دارفور املسلم

  الواليات املتحدة •
يعترب دور الواليات املتحدة األمريكية يف 
القضية السودانية من أكثر األدوار تشابكًا وتعقيدا، 
العتبارات الداخل األمريكي واخلارج الدويل 
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ففي بداية تصاعد . السودانية/ والعالقات األمريكية
 اكتفت اإلدارة 2003/ 2002أزمة دارفور يف عام 

األمريكية باإلدانات املتواصلة والدعوة إىل االلتزام 
وبرغم اشتداد الضغوط . بقرارات األمم املتحدة

الداخلية من املنظمات املسيحية وقرارات الكوجنرس 
واملزايدات االنتخابية من احلزب الدميقراطي ومرشحه 
جون كريي، يف حماولة لضمان أصوات األفارقة 

مريكيني ودعاة حقوق اإلنسان؛ مل تتخذ احلكومة األ
. )24(إجراءات عقابية شديدة جتاه حكومة اخلرطوم

ويرى بعض احملللني أن حتركات اإلدارة األمريكية 
 تعكس باألساس معطيات السياسة 2004خالل عام 

الداخلية من حيث التصارع بني احلزب اجلمهوري 
منها جهودا احلاكم واملرشح الدميقراطي كريي، أكثر 

إال أن تصرحيات املسئولني . حقيقية حلل األزمة
األمريكيني املنتقدة لسلوكيات حكومة اإلنقاذ دعمت 

 مواقف حركات التمرد خالل -بصورة غري مباشرة-
. )25(مفاوضات األخرية مع احلكومة السودانية يف تشاد

 انتهت االنتخابات، واشتدت 2004وبنهاية عام 
فورية والضغط الدويل على احلكومة وترية األزمة الدار

األمريكية الختاذ قرارات صارمة جتاه احلكومة 
السودانية، فوصف وزير اخلارجية األمريكية الوضع يف 

ويرى بعض الباحثني ". تطهريا عرقيا"دارفور باعتباره 
أن انشغال الواليات املتحدة يف دعم اتفاقية نيفاشا قد 

، باإلضافة إىل )26(ورأثر على جدية تدخلها يف دارف
  .الدوافع املرتبطة بالسياسة الداخلية وتطورات حركتها

وعلى الصعيد الدويل مثلت الضغوط على 
احلكومة األمريكية الختاذ إجراءات يف أزمة دارفور 
إحراجا ماديا ومعنويا؛ حيث إا فقدت املصداقية 
. إلطالق دعاوى التدخل اإلنساين بعد حالة العراق

 بعض الباحثني إىل أن الواليات املتحدة وبريطانيا ويشري

عانتا من صعوبات يف محل راية التدخل العسكري 
اإلنساين حلماية املستضعفني يف العامل، بعد الصعوبات 
اليت واجهتها وال تزال القوات الدولية يف العراق، 
وكذلك أحوال الشعب العراقي اليت ساءت بعد التدخل 

 ويرى هؤالء أن هذا األمر قد .)27(الدويل يف بالده
انعكس يف عدم قدرة األمم املتحدة، كمنظمة ممثلة 
للمجتمع الدويل على اختاذ اإلجراءات املناسبة، بسبب 
االهتزاز امللموس يف جهود ترسيخ مفهوم التدخل 
العسكري ألسباب إنسانية نتيجة فقدان حاملي رايته 

از يف حالة مصداقية اإلجن) الواليات املتحدة وبريطانيا(
إال أنه ميكن احلديث أيضا عن الصعوبات . )28(العراق

املادية واخلسائر العسكرية اليت يواجهها جيشا الواليات 
املتحدة وبريطانيا يف العراق، مبا ال يسمح هلما بتحمل 
املشاركة العسكرية املباشرة ألغراض إنسانية يف الوقت 

  .الراهن
زمخًا كبريا وبالتايل وضعت الواليات املتحدة 

خلف قرارات األمم املتحدة واجلهود الدولية لتطبيقها، 
من حيث العقوبات االقتصادية على احلكومة 
السودانية، وحتويل قضية دارفور إىل احملكمة اجلنائية 
. الدولية، وأخريا جهود نشر قوات دولية يف دارفور

والواقع إن اإلدارة األمريكية ال تزال عاجزة وحمجمة 
ختاذ مبادرات فردية يف قضية دارفور، مشاة ملا عن ا

، ومن املتوقع تزايد هذا 2003قامت به يف العراق عام 
االجتاه بعد خسارة احلزب اجلمهوري ألغلبيته يف 

ويبدو أن . 2006الكوجنرس يف انتخابات نوفمرب 
اعتماد الواليات املتحدة على األمم املتحدة يف قضية 

اهد اإلدارة األمريكية يف دارفور سيزداد، بينما جت
صراعها مع كوجنرس حيارب إلعادة القوات األمريكية 

  .من العراق، وبالطبع لن يسمح بإرساهلا إىل السودان
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وينبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل العالقة 
املتأرجحة بني اإلدارة األمريكية وحكومة اخلرطوم يف 

ائي عهد اإلنقاذ؛ حيث غلب على العالقة الطابع العد
بسبب الصبغة اإلسالمية للحكومة، اليت أيضا احتضنت 
قيادات هامة معادية للواليات املتحدة، على رأسها 

وبلغ الوضع ذروته مع . أسامة بن الدن والظواهري
قصف حكومة كلينتون ألحد مصانع األدوية يف 

، بدعوى كونه معمالً 1998العاصمة السودانية 
ضطرت احلكومة لتصنيع األسلحة الكيميائية، وا

السودانية حتت ضغوط أمريكية إىل ترحيل بن الدن 
ومجاعته بعد تفجري السفارة األمريكية يف نريويب يف 

إال أن العالقات شهدت انفراجا بعد . نفس العام
اإلريترية / احلرب اإلثيوبية(حدوث حتوالت إقليمية 

الكونغولية، وانقالب حكومة اإلنقاذ على / واألوغندية
، كما شهدت حتسنا ) الفكري حسن الترايبمنظرها

؛ حيث 2001ملحوظًا بعد أحداث سبتمرب عام 
قدمت احلكومة السودانية معلومات قيمة حول 
احلركات اإلسالمية للحكومة األمريكية، يف مقابل 
وعود برفع اسم السودان من القائمة األمريكية للدول 

ه، الداعمة لإلرهاب، ورفع العقوبات االقتصادية عن
وفيما يتعلق بأزمة اجلنوب، كان . )29(وهو ما مل يتحقق

للواليات املتحدة دور هام يف توقيع بروتوكول 
، واليت قدمت ألول مرة 2002ماشاكوس يف يوليو 

طرحا لفترة انتقالية ست سنوات قبل إجراء استفتاء 
 .)30(حول انفصال جنوب السودان

 وبرغم سلبية العالقة بني الطرفني؛ إال أا
احتفظت دوما بشعرة معاوية، إدراكًا من احلكومة 
السودانية بعدم قدرا على التحدي التام للواليات 
املتحدة، واليت ترى بدورها يف حكومة اإلنقاذ عدوا 
مناسبا يف ظل األوضاع السودانية املتوترة، طاملا 

امتلكت مرونة كافية للتعاون يف املواقف احلرجة، 
ن استمرار تنفيذ اتفاقيات وكذلك ضرورية لضما

السالم يف اجلنوب، وعدم اشتعال حرب أهلية تشمل 
كافة أقاليم البالد، وتلهب منطقة القرن اإلفريقي اليت 

كما أنه مازال هناك . تعد فراغًا أمنيا لإلدارة األمريكية
خوف من فقدان تعاون السودان مع الغرب لألبد، لو 

 ماء وجه احلكومة مل يتم حل أزمة دارفور بشكل حيفظ
اليت قدمت خدمات متعددة للواليات املتحدة يف حرا 

وبالتايل استمر التعامل بني . )31(على اإلرهاب
حكوميت السودان والواليات املتحدة يف شد وجذب، 
حتافظ فيها الثانية على األوىل كضرورة مع حالة مناسبة 
من الوهن السياسي واالقتصادي، خاصة يف ظل 

ل سقوط حكومة البشري يف حالة غياب اهلواجس حو
احلل املناسب لدارفور، وجميء الترايب بديلًا عنه، 

2005واحلاجة امللحة لتطبيق اتفاق نيفاشا 
)32(.  

  األمم املتحدة •
اكتفت األمم املتحدة يف بواكري الصراع املسلح 

، وحىت األشهر األوىل من 2003يف دارفور، منتصف 
 األطراف املتنازعة  بالبيانات املنددة حبركة2004

ويف . )33(والدعوة للتهدئة وحتسني األوضاع اإلنسانية
 شنت قوات حكومة اخلرطوم هجمات 2004فرباير 

قوية حلسم الصراع، انطلقت على أثرها محالت 
إعالمية واسعة النطاق ملطالبة اتمع الدويل 

وقد اخنرطت األمم املتحدة يف الصراع . )34(بالتدخل
ات بالوساطة التشادية، واحملاوالت بعد فشل املفاوض

احلثيثة ملتمردي دارفور للحصول على اإلشراف الدويل 
على مفاوضام مع احلكومة السودانية، مستفيدين من 

وشرع جملس األمن يف إصدار . دعم اإلعالم الدويل هلم
عديد من القرارات اليت تدين باألساس ممارسات 

وأقر بوجود املليشيات العربية وحكومة اخلرطوم، 
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تطهري عرقي يف دارفور؛ مما أدى إىل عدد من العواقب 
القانونية، منها إحالة عدد من املسئولني السودانيني إىل 
احملكمة اجلنائية الدولية حتت دعاوى مشاركتهم يف 
التطهري العرقي يف دارفور، واإلشراف على اإلجراءات 

تورطني القضائية اليت اختذا حكومة اخلرطوم حملاكمة امل
 .يف جرائم احلرب يف دارفور

وكان األمني العام لألمم املتحدة قد أنشأ جلنة 
، 2004التحقيق الدولية املعنية بدارفور يف أكتوبر عام 

 أن هناك 2005وأبلغت اللجنة األمم املتحدة يف يناير 
ما يدعو لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم 

صت بإحالة القضية حرب قد ارتكبت يف دارفور، وأو
وقد أشارت جلنة . )35("إىل احملكمة اجلنائية الدولية

التحقيق يف تقرير الحق إىل حتليلها معلومات حول 
جرائم احلرب يف دارفور، يف الفترة ما بني أكتوبر 

، تشري إىل تصاعد العنف 2006 وحىت مايو 2002
 الذي بلغ 2003، وحىت إبريل 2002منذ أكتوبر 

2005، وحىت إبريل 2003يل ذروته بني إبر
)36( .

القتل : وحصر التقرير عديدا من اجلرائم اإلنسانية من
واالغتصاب والتهجري القسري، وحدد قائمة من واحد 
ومخسني امسا ملالحقتها جنائيا يف هذا الصدد، مع 

وأشار التقرير بشكل . )37(استمرار سريتها حىت حني
ذا حكومة مفصل إىل اإلجراءات القانونية اليت اخت

السودان حملاكمة املسئولني عن اجلرائم االنسانية يف 
اإلقليم، إال أن التقرير حتفظ على عدم استكمال 
احلكومة السودانية للتحقيقات يف القضايا احملولة حملكمة 

 كآلية بديلة عن 2005دارفور، اليت أنشئت يف يونيو 
 التفاقية احملكمة اجلنائية الدولية، استخداما آللية مكملة

روما، فضلًا عن هشاشة القضايا احملولة وعدم اتصاهلا 
املباشر بانتهاكات حقوق اإلنسان يف اإلقليم، وعدم 

وقد أكد . )38(قدرة القضاة على العمل بشكل كفء

املدعي العام يف تقريره عن اإلجراءات األولية 
للمحاكمات على ضرورة توفري األمم املتحدة للحماية 

ارفور، سواء من الشهود أو الضحايا، للمدنيني يف د
وإال فإن عمل احملكمة الدولية سيواجه صعوبات 

  .)39(مجة
وبناًء على ذلك قررت األمم املتحدة يف 

 إحالة قضية دارفور 2005احلادي والثالثني من مارس 
1593إىل احملكمة اجلنائية الدولية بقرار 

، الذي )40(
رى يف يطلب من السودان ومن مجيع األطراف األخ

الرتاع أن تتعاون مع احملكمة، كما يدعو احملكمة 
واالحتاد اإلفريقي إىل مناقشة الترتيبات العملية اليت تيسر 
عمل املدعي العام واحملكمة، مبا يف ذلك إمكانية تنفيذ 

ومع استمرار . )41(إجراءات قانونية يف املنطقة
االنتهاكات اإلنسانية يف دارفور انتقلت األمم املتحدة 

، الذي سعت فيه إلرسال قوة 1706إىل إصدار قرار 
عسكرية إىل غرب السودان؛ من أجل محاية أهايل 
دارفور، ومراقبة وقف إطالق النار، وتنفيذ اتفاقية 

إال أن حكومة اخلرطوم أبدت معارضة . )42(أبوجا
شديدة لتنفيذ هذا القرار، ومعارضة الستقبال قوات 

نت برونك مبعوث األمم أممية على أراضيها، بل إا أعل
يف " شخصا غري مرغوب فيه"املتحدة إىل دارفور 
 .2006السودان يف سبتمرب 

وميكن إرجاع تباين دور األمم املتحدة يف 
مراحل الصراع يف دارفور إىل عاملني أساسيني، يتجلى 
العامل األول يف تركيز األمم املتحدة على متابعة 

اجلنوب، اليت مفاوضات حكومة اخلرطوم مع متمردي 
كانت وصلت ملراحل متقدمة، وختللتها أزمات 
متعددة، خالل نفس الفترة التارخيية اليت اشتعل فيها 

مبتابعة -الصراع يف دارفور، وكانت األمم املتحدة 
 الوسيط األهم يف هذه املفاوضات، -الواليات املتحدة



 حالة دارفورحالة دارفورحالة دارفورحالة دارفور: : : :           اإلصالح في السودان بين مطالب الداخل وأطروحات الخارج          اإلصالح في السودان بين مطالب الداخل وأطروحات الخارج          اإلصالح في السودان بين مطالب الداخل وأطروحات الخارج          اإلصالح في السودان بين مطالب الداخل وأطروحات الخارجريهام أحمد خفاجي        ريهام أحمد خفاجي        ريهام أحمد خفاجي        ريهام أحمد خفاجي        

 15        أمتي في العالم                                                                         مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                         مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                         مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                         مركز الحضارة للدراسات السياسية         

خاصة مع استقرار أطرافها على قبول قوات دولية يف 
وقد كرس . شراف على تنفيذ االتفاقاجلنوب لإل

وجود قوات األمم املتحدة يف اجلنوب سابقة يف 
السودان استندت إليها املنظمة الدولية عند حماولتها 

ويربز العامل . مترير دخول قوات جديدة يف دارفور
أهم دعاة (الثاين يف إحجام الواليات املتحدة وبريطانيا 

عن االخنراط يف ) التدخل اإلنساين يف األمم املتحدة
جهود عسكرية جديدة حتت دعاوى إنسانية، بعد 
الصعوبات اليت تواجهها قواما يف العراق، وتدهور 
األوضاع األمنية يف العراق مبا أخل باهلدف األساسي 

وبالتايل خفت حدة األصوات . من التدخل اإلنساين ا
املطالبة يف األمم املتحدة بالتدخل اإلنساين بالقوات 

لعسكرية، بينما تزايدت أمهية الوساطة واملفاوضات ا
إال أن إصدار األمم . وغريها من الوسائل السلمية

املتحدة ملا يقرب من مخسني تقريرا للمنظمة حول 
ال ) 2006 -1996(السودان خالل عشر سنوات 

يدع جمالًا للشك بوجود خطة متدرجة املراحل لدى 
ع يف دارفور، املنظمة الدولية لالخنراط يف الصرا

 .)43(وأهداف حمددة من هذا االخنراط

األزمة الدارفورية من املفاوضات إىل : ثانيا
 :القرارات الدولية

املفاوضات املتوالية والربوتوكوالت  •
 :املتتالية

 وافقت احلكومة السودانية 2003يف سبتمرب 
على التفاوض مع حركات التمرد الدارفورية وحماولة 

مية، ومرت املفاوضات بعديد الوصول إىل حلول سل
وأسفرت هذه . من اجلوالت املتوالية، بوساطات خمتلفة

اجلوالت عن توقيع عدد من الربوتوكوالت حول 
تقسيم الثروة ومعاجلة قضايا النازحني واألوضاع 
اإلنسانية املتدهورة يف اإلقليم، قبل أن تكلل بالوصول 

متيزت ويالحظ أن هذه املفاوضات . إىل اتفاقية أبوجا
حبدوثها على خلفية من مفاوضات حكومة اخلرطوم مع 
قوات التمرد يف اجلنوب؛ األمر الذي أثر يف استمرار 

فمن . املقارنة بني احلالتني، رغم االختالفات الواضحة
جانب اجتهت املعارضة املتمردة يف دارفور تدرجييا حنو 
رفع سقف مطالبها السياسية واالقتصادية، مقارنة مع 

طالب اابة للمتمردين يف اجلنوب، من السعي حنو امل
إحداث تنمية اقتصادية، واملزيد من الدمج يف النخبة 
السياسية، حىت وصلت إىل اقتسام الثروة وحماوالت 
احلصول على منصب نائب رئيس اجلمهورية أسوة 

وباإلضافة إىل ذلك طالبت . مبفاوضات اجلنوب
 دولية على املعارضة الدارفورية بوجود مراقبة

املفاوضات، رغم قرب الرئيس التشادي من قبائل 
قيادات هذه املعارضة، اقتداًء بالوضع يف مفاوضات 

ورغم التباين الواضح يف احلالتني بني . جنوب السودان
اجلنوب الذي أكدت قياداته على األبعاد الثقافية 
للصراع مع الشمال املسلم، وبني الوضع يف دارفور 

يف املراحل املبكرة -مطالب متمرديه الذي مل تتعد 
 حتقيق إصالح سياسي واقتصادي ملموس من -للصراع

  .الشمال املقارب هلا ثقافيا
وبعد فشل املفاوضات بالرعاية التشادية؛ أقر 
االحتاد اإلفريقي اإلشراف على املفاوضات منذ يوليو 

 يف قمة أديس أبابا، إال أن املفاوضات سرعان 2004
 رئيس ةأشار الدكتور جمذوب اخلليفقد و. ما اارت

 املفاوض إىل أربعة أسباب تقف وراء يالوفد احلكوم
 يأن موقف وفد) 1 ":انسحاب وفد متمردى دارفور

 ويهدف إىل نقل ملف القضية من ي،التمرد تكتيك
 حركة ي أن وفد)2 .االحتاد اإلفريقي إىل األمم املتحدة

مل يكونا على العدل واملساواة وحركة حترير السودان 
 وذلك بسبب التباين يف ؛اتفاق تام أو توافق واضح
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ستراتيجية  غياب اال)3 .الطرح واملواقف السياسية
الكلية وعدم توافر الرؤية السياسية لدى قيادات 

 عدم وجود قيادات أو شخصيات ذات )4 .املتمردين
وكرر املتمردون . )44("وزن وخربة متثل املتمردين

كيك ونزع سالح ميليشيات تف: يوه"مطالبهم؛ 
اجلنجويد، وتقدمي قادا إىل احملاكمة، وانسياب مواد 
اإلغاثة إىل كافة الالجئني والنازحني، وإجراء حتقيق 
دويل حمايد ونزيه للنظر يف كافة جرائم اإلبادة اجلماعية 
والتطهري العرقي واالغتصاب وانتهاك حقوق اإلنسان، 

اوضات يتفق عليه واختيار مكان مناسب إلجراء املف
الطرفان، وإجراء مفاوضات سياسية تتم حبضور 

  .)45("وإشراف اتمع الدويل
ومن اجلدير بالذكر أنه منذ بدء املفاوضات 

 -بعد مرحلة من الوساطة التشادية-متعددة األطراف 
حدث ما يشبه التنازع بني األمم املتحدة واالحتاد 

 حركات وبينما أيدت. اإلفريقي لتويل ملف دارفور
التمرد الوجود الدويل، أسوة باملفاوضات مع الشمال؛ 

. )46(رحبت حكومة اخلرطوم بدور االحتاد اإلفريقي
وقد تأرجحت الدول اإلفريقية يف هذا الصدد بني 

بتويل األمم املتحدة ملف -الرضوخ للضغوط األمريكية 
دارفور والقبول بإرسال قوات دولية هناك حمل قوات 

غبتها يف حل الرتاع، خاصة بعد حتقيق  وبني ر-االحتاد
قواا جناحا نسبيا مل يشوبه سوى االفتقار للتمويل 

 .والدعم اللوجسيت

وباإلضافة إىل ذلك؛ ظهر بوضوح تشتت 
املعارضة الدارفورية بني عدد من الفصائل 
واأليديولوجيات املتباينة فيما بينها؛ حيث ارتكز كل 

ة خمتلفة يف اإلقليم، فصيل على قاعدة اجتماعية وقبلي
كما تباين طرح حركة حترير السودان العلمانية عن 
الرؤية اإلسالمية حلركة العدالة واملساواة، وأدى هذا 

التشتت إىل كرب حجم الوفود املتفاوضة؛ مما عطل 
قدرا على طرح رؤية واضحة متماسكة حول مطالبها 

بل إن البعض يذهب إىل أن . من حكومة اخلرطوم
رضة الدارفورية مل تكن لديها مطالب واضحة املعا

تطرحها يف املراحل األوىل من املفاوضات، بدليل فشل 
املفاوضات األوىل بوساطة تشاد، واليت خرج منها 
الرئيس التشادي ليعلن أن املعارضة هي سبب الفشل 

إال أن هذا . )47(ملماطلتها وعدم وضوح أهدافها
رضة على رفع التشتت يف املعارضة دعم قدرة املعا

مطالبها السياسية واالقتصادية بدعوى الرغبة يف جتميع 
ولو -الفرقاء؛ حيث مثل ديد مواصلة الصراع املسلح 

 ضمانا -مع فصيل واحد على رأس احلكومة السودانية
  .إلجناز مطالبها

 وقد تعثرت املفاوضات عدة مرات، واستمرت
، وهو تاريخ أول اتفاق يتم 2003منذ سبتمرب 

 وحىت انتهاء اجلولة السادسة من ،توصل إليهال
 بعد أكثر من ي أ؛2005مفاوضات أبوجا يف أكتوبر 

 تسفر سوى عن مل اإال أ.  شهرا من املفاوضات25
 بريلإ(توقيع اتفاق هش لوقف إطالق النار يف جنامينا 

 يف اجلولة  واإلنساينوالربوتوكولني األمين) 2004
 املبادئ يف اجلولة اخلامسة يف الثالثة يف أبوجا، مث إعالن

2005يوليو 
 هو جناح وأخريا وقع فصيل واحد. )48(

 وعارضت. مناوي الذي يقوده مين ،التحرير حركة
االتفاق مطالبة احلكومة حركة العدل واملساواة 

السودانية بتقدمي املزيد من التنازالت السياسية 
 إىل ناح عبد الواحد نورواالقتصادية، بينما دعا ج

 بالتعويضات وتوسيع املتعلقةالتعديالت  بعضحداث إ
وقد . )49(قليمبعض الصالحيات اليت مت تفويضها لإل

قدمت اخلرطوم اتفاق أبوجا باعتباره تكليلًا جلهودها 
السلمية، رغم وجود قطاع كبري من املتمردين ال يزال 
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كما جنحت اخلرطوم يف الوصول إىل . حيمل السالح
، يف 2006ر يف نوفمرب اتفاق جديد مع فصيل آخ

حماولة جاهدة منها لتاليف نشر قوات من األمم املتحدة 
 .على أراضيها

جنحت حكومة : اتفاق السالم يف أبوجا •
اخلرطوم بعد مفاوضات مضنية يف توقيع 
اتفاق أبوجا مع أحد فصائل حركة حترير 

 2006السودان بزعامة مين مناوي يف مايو 
 جنح كال وقد. برعاية االحتاد اإلفريقي

املعارضة الدارفورية واحلكومة (الطرفني 
يف حتقيق مكاسب، كما قدما ) السودانية

فعلى صعيد حركات التمرد، . تنازالت هامة
أضفى االتفاق مشروعية على مطالبها 
السياسية واالقتصادية، لكنه مل يستكمل 
طموحاا يف احلصول على نصيب مماثل ملا 

ة نسب حصل عليه متمردو اجلنوب، خاص
اقتسام الثروة ومنصب نائب رئيس 
اجلمهورية، وبدلًا منه حصلوا على منصب 

كما محل توقيع أحد . مساعد الرئيس
الفصائل اهلامة يف حركة حترير السودان، 

، على 2006وحلقه فصيل آخر يف نوفمرب 
اتفاق مع حكومة اخلرطوم شقا لصفوف 
حركات التمرد، اليت ما اجتمعت يف 

ابقة إال على قتال احلكومة السنوات الس
 .وقوات اجلنجويد

ومن جانبها استطاعت احلكومة السودانية 
حتقيق انتصار سياسي وإعالمي على املعارضة 
الدارفورية، فباإلضافة إىل حتييد إحدى احلركات 
املسلحة الدارفورية، هدأت من حدة اجلبهة وتوترها يف 

 واألمين دارفور، وضمنت قدرا من االستقرار السياسي

الداخلي حتتاجه يف املراحل األوىل لتنفيذ اتفاقية السالم 
وبرغم أن احلكومة مل توقع مع كافة . مع اجلنوب

الفصائل، اليت مازالت تطالب باملزيد من احلقوق 
السياسية واملزايا االقتصادية؛ إال أا قدمت تنازالت 
. ملموسة يف جماالت احلقوق السياسية وتوزيع الثروات

د ال توازي هذه التنازالت اتفاقية السالم مع وق
اجلنوب، لكن حكومة اخلرطوم أبت أن تفتح يف 
الشمال بابا مغلقًا يطرح خيارات التجزئة الشمالية كما 

 .اقترب احلال يف اجلنوب

وتشري أهم بنود االتفاق إىل االتفاق األمين على 
نزع احلكومة السودانية لسالح اجلنجويد بصورة كاملة 

إدماج و ،2006 موعد أقصاه منتصف أكتوبر يف
. القوات املتمردة يف القوات املسلحة السودانية والشرطة

يعطي االتفاق احلركات وعلى الصعيد السياسي 
برز مساعدي الرئيس ورئيس السلطة أاملتمردة موقع 

إجراء ، وينص على اإلقليمية للفترة االنتقالية يف دارفور
 لتحديد 2010صاه يوليو استفتاء شعيب يف موعد أق

ما إذا كانت دارفور ستصبح منطقة احتادية مع إدارة 
إجراء انتخابات على مجيع املستويات يف ، ومنفردة

 مبوجب الدستور الوطين 2009موعد أقصاه يوليو 
نص االتفاق على إنشاء  وباإلضافة إىل ذلك .االنتقاىل

 جلنة، وإنشاء صندوق إلعادة إعمار دارفور وتنميتها
للعمل مع األمم املتحدة ملساعدة الالجئني واملهجرين 

 لتقدمي تعويضات  أخرىجلنةو ،على العودة إىل منازهلم
  .)50(إىل ضحايا الرتاع

ويبقى عدد من العراقيل أمام تنفيذ االتفاق، 
تتمثل األوىل يف مماطلة احلكومة . دد هذا السالم اهلش

 دور زعيم السودانية يف تنفيذ بعض بنود االتفاق حول
الفصيل املوقع مين مناوي يف املشاركة يف السلطة 

وجعلت هذه املماطالت مناوي يقبل بوجود . السياسية
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وتربز . قوات األمم املتحدة كضمان لتنفيذ االتفاق
الثانية يف إعالن حتالف واسع لرافض اتفاق أبوجا البيان 

من  2006التأسيس جلبهة اخلالص الوطين يف يونيو 
حركة   من كالت مشل اليتاإلريترية امسرا، العاصمة

براهيم، والتحالف إالعدل واملساواة بقيادة خليل 
جنحة أدريج، وأحد  الفيدرايل بقيادة أمحد إبراهيم

بكر، وجمموعة أحركة حترير السودان بقيادة مخيس 
 وقد هامجت قوات .شريف حرير التسعة عشر بقيادة

وقوات االحتاد اجلبهة القوات احلكومية السودانية 
اإلفريقي والبعثات اإلغاثية يف دارفور، مرسلة للحكومة 
السودانية رسالة حول قوا وعدم قدرة اخلرطوم على 

وباإلضافة إىل . )51(جتاهلها يف اتفاقيات السالم
األوضاع الصعبة يف دارفور؛ فإن احلكومة السودانية 

اشا تواجه عددا من التحديات املتعلقة بتنفيذ اتفاق نيف
مع اجلنوبيني، بسبب هشاشة االتفاق ووجود عدد من 
األطراف اإلقليمية والدولية ذات التأثري على تطبيقه، 

 .)52(فضلًا عن تعقيدات الداخل السوداين

قوات حفظ السالم يف دارفور من : ثالثًا
 :االحتاد اإلفريقي إىل األمم املتحدة

 قوات االحتاد اإلفريقي •

 ملراقبة وقف إطالق بدأت قوات االحتاد كلجنة
، بعد توقيع اتفاق وقف 2004النار يف أبريل عام 

إطالق النار اإلنساين بني احلكومة السودانية واثنان من 
الفصائل املتمردة يف دارفور، يف حماولة لبناء الثقة ومحاية 
املدنيني واألعمال اإلنسانية، ومراقبة اتفاقيات وقف 

امها على أي مهام إطالق النار، إال أنه مل تشتمل مه
وكانت قوات االحتاد اإلفريقي بدأت بنحو . قتالية

مخسة آالف جندي وحوايل مائة وعشرين من مراقيب 
 2005وقف إطالق النار، وارتفعت يف سبتمرب عام 

وكان من املتوقع ارتفاعها إىل اثين . إىل سبعة آالف

، ودأبت على تلقي 2006عشر ألفًا حبلول اية عام 
وقد أدت هذه . للوجسيت من قوات الناتوالتعاون ا

القوات أداًء مرضيا، قياسا إىل إمكانياا املادية 
وقد حققت قوات االحتاد اإلفريقي . )53(والعسكرية

تقدما ملحوظًا يف نشر األمن يف املناطق اليت كانت 
فاعلة فيها، إال أا افتقرت إىل الدعم املادي واللوجسيت 

فة إىل ذلك واجهت قوات االحتاد وباإلضا. )54(والقيادة
اإلفريقي نقصا بني أعدادها املخولة هلا واملوجودة على 
األرض، كما تعرضت هلجمات من طريف الصراع؛ 
اجلنجويد وكذلك املتمردين اللذين قتلوا ثالثة من 
جنودها واثنني من سائقيها، فضلًا عن االضطرابات اليت 

 جارانج سادت السودان بعد مصرع القائد اجلنويب
 .)55(ومترد قبائل البجا يف الشرق

وبناًء على ذلك دعت حكومة اخلرطوم األمم 
املتحدة لتقدمي الدعم املادي واللوجسيت لقوات االحتاد 
اإلفريقي، بدلًا من حماولة إنفاذ قوة جديدة أممية إىل 

إال أن األمم املتحدة أصدرت القرار . غرب السودان
وات دولية لتحل ، الذي ينص على إرسال ق1706

حمل قوات االحتاد اإلفريقي؛ األمر الذي رفضه 
السودان، وطرح بدلًا منه تقدمي دعم تقين دويل لقوات 

وميكن إدراك مدى حمورية دور . حفظ السالم اإلفريقية
الواليات املتحدة وأوربا يف التأثري على قرارات االحتاد 

يت اإلفريقي، خاصة فيما يتعلق بقوات حفظ السالم ال
تعترب الدول األوروبية والواليات املتحدة املمول 

 .)56(الرئيسي هلا

ويرى بعض الباحثني أن منوذج وجود قوات 
إفريقية للتهدئة وحتقيق االستقرار بعد وجود تسوية 
معقولة للصراع، حتل حملها قوات حفظ سالم تابعة 
لألمم املتحدة بعد ما يقرب من ثالثة أشهر، قد أصبح 

املألوفة يف إفريقيا، كما حدث يف من النماذج 
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بوروندي لتحل قوات األمم املتحدة حمل قوات االحتاد 
، وليبرييا لتحل قوات األمم 2004 -2003اإلفريقي 

، ومتوقع يف 2003املتحدة حمل قوات اإليكواس 
ويفسر ذلك يف إطار عدم قدرة األمم املتحدة . دارفور

ملسلح على التحرك مباشرة قبل استقرار الصراع ا
وتوقيع اتفاق سالم، بينما يبدو االحتاد اإلفريقي أكثر 
قدرة ورغبة يف إرسال قوات سريعة لتهدئة األوضاع 

ويرى الباحثون أن هذا . ومراقبة وقف إطالق النار
الشكل من توزيع األدوار سوف يستمر لفترة طويلة 
طاملا افتقر االحتاد اإلفريقي للموارد البشرية واملادية 

ويف ضوء كون . )57(ر قواته يف مواقع األحداثالستمرا
ممويل قوات حفظ السالم اإلفريقية من اخلارج؛ فإن 

  .هذا النموذج مرشح لالستمرار بشكل متعمد وإرادي
وباإلضافة إىل ذلك ترى روبا شارامو أن 
إحدى أهم املشكالت اليت تواجه قوات حفظ السالم 

ات الداخلية التابعة لالحتاد اإلفريقي هي تأثري السياس
على سبيل املثال مل يتخذ . واإلقليمية للدول األعضاء

االحتاد اإلفريقي إجراءات حازمة مع حكومة اخلرطوم، 
كأحد األعضاء املهمني يف االحتاد، منذ نشوب 

، رضخ 1706وبعد صدور القرار . )58(اخلالف
االحتاد اإلفريقي للضغوط الدولية وأعلن موافقته على 

داهلا بقوات من األمم املتحدة، كما سحب قواته واستب
سبق ووافق من قبل على اعتراض األمم املتحدة 
والواليات املتحدة على تويل السودان رئاسة االحتاد يف 

وبعد إعالن . ، لتحل حملها الكونغو2006دورة 
االحتاد اإلفريقي قبوله حللول قوات األمم املتحدة حمله، 

 قواته ا قبل قررت احلكومة السودانية إاء عمل
، احتجاجا على قبول 2006موعدها يف سبتمرب 

االحتاد للقوات الدولية، ولتعقيد مهام نشر القوات 
الدولية اليت كان من املتوقع أن متهد قوات االحتاد 

إال أن حكومة اخلرطوم عادت وتراجعت . )59(لعملها
عن هذا القرار، كما بذلت جهودا مضنية حماولةً 

ويض من جملس األمن الستمرار قوات احلصول على تف
 . االحتاد اإلفريقي ا

 تدخل إنساين أم استعمار 1706القرار  •
 مقنع

ارتفعت كثري من األصوات الغربية للحث على 
إجياد قوات دولية من األمم املتحدة بعد ما اعتربوه 
عجز قوات االحتاد اإلفريقي عن محاية املدنيني وضمان 

يف دارفور، خاصة بعد توقيع تنفيذ وقف إطالق النار 
وبرغم الضعف الذي شاب مهام قوات . اتفاق أبوجا

االحتاد اإلفريقي، فإنه مل يرتفع احلديث يف املقابل 
وكما أكد . مبحاولة تقدمي املعونات الفنية والتقنية هلا

تقرير اإليكومنيست فإن املطلوب يف هذا الصدد هو 
دنيني من خالل مباشرة قوات الناتو ملهام الدفاع عن امل

قوات األمم املتحدة، مع تطعيمها بعديد من جنود 
القوات املسلمة واألفارقة حىت ال يبدو الوضع اختراقًا 

  .)60(من الوجوه البيضاء ألراضي إسالمية
وبدعم من الواليات املتحدة وبريطانيا؛ أصدر 

 الذي نص على تشكيل 1706جملس األمن القرار 
مارسة مهام حفظ السالم قوات من األمم املتحدة مل

وال تكمن املشكلة . ومحاية املدنيني يف إقليم دارفور
يف األعداد الكبرية من القوات "كما يرى هانئ رسالن 

حوايل سبعة عشر ألف (اليت يراد إدخاهلا السودان 
بل ) جندي وثالثة آالف من أفراد الشرطة املدنية

لية، واليت الصالحيات اهلائلة اليت تتمتع ا القوات الدو
مرفق الشرطة وجعل أنشطته  إعادة هيكلة: تشمل
ة، الشرط  مع الدميقراطية، وتدريب وتقييم أفرادىتتماش
ساعدة يف إقامة جهاز قضائي مستقل ومحاية حقوق وامل

 استراتيجية شاملة ومنسقة دف إىل اإلنسان، ووضع
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األنشطة العابرة  رصد، واإلفالت من العقاب مكافحة
 ى السودان وكل من تشاد وإفريقيا الوسطللحدود بني

منتظمة لالستطالع الربي واجلوي،  من خالل عمليات
 واملساعدة يف معاجلة القضايا األمنية اإلقليمية بني

نشاء إ، مع ىالسودان وكل من تشاد وإفريقيا الوسط
يف هاتني الدولتني،  مم املتحدةمراكز تابعة لأل وأنقاط 

 يف الشئون السياسية واالستعانة مبوظفني دوليني
والعسكرية وشئون الشرطة للتنسيق يف هذا  واإلنسانية

لرتع السالح  وضع وتنفيذ برنامج شامل، واألمر
مراقبة ورصد ج، ووعمليات التسريح وإعادة الدم

 -حسب احلاجة-املسلحة، والقيام  حتركات اجلماعات
ظيم محلة إعالمية ، وتنمبصادرة ومجع األسلحة والعتاد

األمم املتحدة  ة لزيادة فهم عملية السالم ودور بعثةفعال
  فإن؛ا للفصل السابع من امليثاقنه وطبقًن إيف السودا

الس يقرر أن لبعثة األمم املتحدة استعمال مجيع 
 وحسبما تراه يف ،انتشارها الوسائل الالزمة يف مناطق

  حلماية احلق يف أفرادها ومنشآا ومحاية؛حدود قدراا

  .)61("نينياملد
وترفض من جانبها احلكومة السودانية قطعيا 
دخول قوات األمم املتحدة، باعتبارها ستمارس وصاية 
على البالد بشكل عام، كما أنه ليس من املعلوم موعد 
خروجها؛ مما خيرج دارفور من السيطرة السودانية 

وقد يكون هذا مقدمة لتغذية . ألجل غري مسمى
 األقاليم املختلفة يف السودان، األفكار االنفصالية يف

باعتبار رغبة القوى الدولية يف إفساح مزيد من اال 
أمام مطالب التمرد اجلديدة يف مزيد من حصص اقتسام 

ويف . الثروة واملشاركة السياسية، وحق تقرير املصري
املقابل، توجد عناصر إضعاف للموقف السوداين يف 

وافقة الداخلية مواجهة رفض القوات الدولية وهي امل
على هذه القوات من قبل كل الفصائل اجلنوبية، وممثلها 

نائب الرئيس سلفا كري، وكافة الفصائل الدارفورية 
املعارضة التفاق أبوجا، كما أن الفصيل املوقع رحب 

وباإلضافة إىل ذلك وافقت بعض األحزاب . بوجودها
الشمالية على وجود هذه القوات؛ مثل حزب املؤمتر 

عيب بزعامة حسن الترايب، وحزب األمة بزعامة الش
الصادق املهدي، الذي حتفظ على انتماء أفراد هذه 
القوة لدول هلا أجندات خارجية داخل السودان، وهو 

إال أن البشري ال . )62(ما عكس تناقض رؤيته للموقف
يزال يتمتع بدعم شعيب واسع، معارض لقدوم القوات 

قدمت تنازالت واسعة يف الدولية، معتربا أن اخلرطوم 
  .السالم مع اجلنوب، وال جيب عليها تقدمي املزيد

ويف هذا الصدد، تتجاهل القوى الدولية أي 
حماوالت جديدة للتسويات السلمية، بينما مازالت هذه 
احملاوالت جتد دعما من دول عربية وإفريقية، مثل مصر 

وترتكز احللول الوسطية . )63(وليبيا وجنوب إفريقيا
ى بقاء قوات االحتاد اإلفريقي مع مساعدات تقنية عل

وتفويض من جملس األمن؛ وهو ما ترفضه القوى 
الدولية؛ وباإلضافة إىل ذلك حماولة جذب املزيد من 

وبرغم . )64(أطياف املعارضة الدارفورية للمفاوضات
جناح السودان يف توقيع اتفاق جديد مع أحد فصائل 

، لكن ما يزال 2006حركة حترير السودان يف نوفمرب 
الطريق طويالً، بينما ينتهي تفويض قوات االحتاد 

واحلقيقة أن . 2006اإلفريقي ومتويلها بنهاية ديسمرب 
القرار كان ميكن تالفيه من خالل ممارسة املزيد من 
الضغوط السياسية على الفصائل املتمردة غري املوقعة، 

ليت حتتاج وتقدمي الدعم املايل لقوات االحتاد اإلفريقي ا
نصف مليون دوالر سنويا، بينما من املتوقع أن تصل 
تكلفة قوات األمم املتحدة حوايل مليار وثالثة أرباع 

وبالتايل فإن قوات األمم املتحدة املقترحة . املليار دوالر
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للسودان أقرب إىل سلطة االنتداب غري احملددة بفترة 
  .ودانيةزمنية؛ مما يعد انتهاكًا صارخا للسيادة الس

  
  اخلامتة

برغم حداثة تفجر األزمة يف إقليم دارفور 
، إال أا أثبتت أن )2006 -2003(السوداين 

املعوقات األساسية جلهود اإلصالح يف العامل 
اإلسالمي؛ هي الفقر والتنمية، واالستبداد السياسي، 

فمن جانبها، . والتدخل اخلارجي، وحماوالت التجزئة
نية املتعاقبة، مبا فيها حكومة أخفقت احلكومات السودا

اإلنقاذ اإلسالمية، يف معاجلة قضايا الفقر والتخلف 
وإجناز تنمية شاملة يف دارفور، كما تقاعست عن 
حماولة تغيري بنية املشاركة السياسية وحتقيق إصالح 

وقد أسهم هذا الغنب . سياسي حقيقي يف البالد
عهم حنو السياسي واالقتصادي جتاه سكان اإلقليم يف دف

محل السالح جتاه السلطة السياسية املركزية؛ األمر 
الذي أدى بدوره إىل فتح الباب على مصراعيه أمام 
التدخالت اخلارجية، متدثرة بعباءات خمتلفة وذات 

  .أهداف متباينة
ومن جانبها سعت الواليات املتحدة إىل 
استغالل الصراع يف اإلقليم للتدخل يف الشئون 

اولة تأمني مصاحلها يف املنطقة، من السودانية، وحم
خالل دعم الرتعات االنفصالية لدى بعض فئات 
اتمع املهمشة، وإضعاف احلكومة املركزية يف 

وزير الدولة للداخلية واملسئول عن اخلرطوم؛ فقد أملح 
ملف دارفور أمحد حممد هارون إىل تغري يف اخلطط 

دمية األمريكية جتاه السودان عن خطة كلينتون الق
 عرب دعم حركات التمرد ،"شد األطراف"القائمة على 

السودانية يف شرق وجنوب وغرب السودان لتقطيع 
" تفكيك النظام"أوصاله، إىل خطة بوش القائمة على 

عرب سلسلة اتفاقيات سالم متعددة تفكك أوصال 
السودان، حبيث ختدم املصاحل الغربية يف إفريقيا 

وبعد تنفيذ " عرفة أنه واعترب حممد مجال. ))65دوء
البند األول األهم يف اخلطة املتعلقة بتفكيك اجلنوب 

جاء الدور على البند الثاين ) أقل من ثلث السودان(
املتعلق بتفكيك أو فصل غرب السودان ومنطقة دارفور 

؛ لتكتمل معامل خطة حصار )مخس مساحة السودان(
 ؛نوبالنفوذ العريب اإلسالمي ومنع امتداده للغرب واجل

حيث مراكز السيطرة الغربية والتنصري، قبل أن 
ا مرة ثالثة يف الشرق تجوار إريتريا (ستأنف قريب
، مبا ميهد )66("إلكمال حصيلة التفتيت) ثيوبياإو

لتشكيل قرن إفريقي جديد خلدمة املصاحل 
  .)67(األمريكية

وقد استخدمت الواليات املتحدة األمم املتحدة 
 يف السودان، ومل تكن مبادرات كأداة لتنفيذ أهدافها

ففي مقابل . املنظمة الدولية ألهداف إنسانية حمضة
تدخلها املكثف يف دارفور، جتاهلت األمم املتحدة 
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وتطهري عرقي يف مناطق 

وكما تقول أوالرا أتونو . ليست بالبعيدة عن دارفور
تحدة واملبعوثة املساعدة السابقة لألمني العام لألمم امل

ترتكب : "اخلاصة لشئون األطفال والصراعات املسلحة
كثري من اجلرائم املروعة يف أوغندا على يد احلكومة 

فليس صحيحا أن أسباب . )68("ومتمردي جيش الرب
هذا التجاهل تكمن يف عدم قدرة األمم على التعامل 
مع األزمتني يف آن واحد، بل يف عدم رغبتها، اتساقًا 

  .رتيب أولويات السياسة اخلارجية األمريكيةمع ت
إال أن احلكومة السودانية مازالت قادرة، 
حسب رغبتها يف معاجلة الصراع يف دارفور واحلد من 

فمن جانب، البد . آثاره اجلانبية على الدولة واتمع
أن تبذل حكومة اخلرطوم جهودا إلبعاد شبح التدخل 
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ويف . زيئية للدولةاخلارجي وحماوالته تقدمي حلول جت
بدعم -هذا الصدد، يتعني على احلكومة السودانية 

 الوصول إىل حل وسط بشأن تطبيق -إقليمي قوي
، من خالل استمرار قوات االحتاد 1706القرار 

اإلفريقي، بتفويض من جملس األمن ودعم مادي وتقين 
من األمم املتحدة، كبديل عن القوات األممية ذات 

ويبدو أن الصعوبات اليت تواجهها . الصالحيات اهلائلة
كال من الواليات املتحدة وبريطانيا يف العراق قد 

 من قدرة جملس األمن على -إىل حد كبري-حدت 
 وإلزام السودان بقبول القوات 1706تنفيذ القرار 

األممية، خاصة يف ظل تزايد الدعم العريب واإلفريقي 
صوهلا على الستمرار قوات االحتاد اإلفريقي بعد ح

ومن اجلدير . دعم مادي وتقين من األمم املتحدة
بالذكر أن مفهوم التدخل اإلنساين قد تعثر رسوخه، 
بعد أن شهد مرحلة من االستقرار يف املمارسات 

الواليات (الدولية، بسبب ضعف مصداقية رعاته 
كما . عقب تفاقم الوضع يف العراق) املتحدة وبريطانيا

ياسية واقتصادية يف حالة أن تكشف وجود مصاحل س
يف العراق ألقى بظالل كثيفة من " التدخل اإلنساين"

الشك حول أي حماوالت الحقة للتدخل يف نزاعات 
وباإلضافة إىل ذلك، . داخلية حتت دعاوى إنسانية

أصبحت عديد من الدول الغربية حمجمة عن التدخل 
اإلنساين ألغراض إنسانية، طاملا كشفت العراق عن 

 باهظة أعلى كثريا مما توقع حدوثه هلذا النوع فاتورة
  .)69(من التدخل

ومن جانب آخر فإن اختاذ خطوات جدية يف 
سبيل اإلصالح السياسي واالقتصادي أمر ضروري 

ويف . إلزالة املظامل عن أهايل األقاليم السودانية املختلفة
هذا الصدد، جيدر أن تبادر احلكومة السودانية بعقد 

 جادة لتصفية األجواء بني القبائل مؤمترات شعبية
اإلفريقية والعربية يف دارفور، والسعي لتحقيق 
إصالحات اقتصادية وتنموية ملموسة فيه، واالعتماد 
على احللول التوفيقية واستبعاد احللول األمنية 

وباإلضافة إىل ذلك فالبد من قيام . االستئصالية
شاركة احلكومة بإجراء تغيريات بنيوية يف قواعد امل

السياسية يف البالد، وتصفية األجواء املشحونة بينها 
وبني معظم القوى السياسية املعارضة، وتعديل معايري 
االختيار للقيادات السياسية، والقبول حبراك سياسي 

ويبدو أن أهم . حقيقي يف مكونات النخبة احلاكمة
الدروس املستفادة من أزمة دارفور ليس فقط للحكومة 

 أن الدروس التارخيية والتجارب الواقعية السودانية؛
تؤكد أن استقرار النظم السياسية مرتبط ارتباطًا مباشرا 
باستمرار اإلصالح السياسي واالقتصادي يف اتمع؛ 

  .مما مينحه دوما مقدرة على التصحيح وحيوية اإلجناز
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