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ملخص الدراسة
إن القراءة الواعية حلدث صدور مذكرة اعتقال الرئيس الس����وداني عمر البشير تُخرجه عن أبعاده القانونية 
ا  املزعومة لتضعه في س����ياق أجندة أمريكية - غربية تس����عى إلى إعادة تشكيل السودان وجواره اجلغرافي فّكً
وتركيًبا، مبا يخدم مصالح هذه القوى. الس����يما وأن احملكمة الدولية -صاحبة االدعاء في هذه القضية- تُعد 

جزًءا من آليات النظام العاملي اجلديد، الذي بات يفرض رؤيته األمريكية على قضايا السلم واألمن الدوليني.

 ومما يؤكد هذه الرؤية أن الس���ودان نفس���ه قد عانى من حرب أهلية ممتدة في اجلنوب، بدأت مرحلتها 
األولى قبل اإلعالن عن اس���تقالله عام 1956م، ووضعت أوزارها من خالل عملية تفاوضية ش���املة انتهت 
باتفاق عام 2005م. وعلى الرغم من أن عدد ضحايا حرب اجلنوب يتجاوز بكثير حالة دارفور، فإن أحًدا لم 

يتحدث عن إبادة جماعية أو جرائم حرب. 

ومن الواضح أن محاوالت املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو التصعيدية 
إزاء املش���تَبه بهم تكشف عن حقيقتني: أولهما: الفش���ل في إقناع الدول بتسليم املشتبه بهم. وثانيهما: عدم 

وجود دعم دولي لالعتقال في ظل السعي لتحقيق السالم من خالل التفاوض في الصراعات القائمة. 

وأّيًا ما كان األمر، فإن هذا القرار في توقيته -وبغّض النظر عن جوانبه القانونية- ميثل س���ابقًة خطيرة 
في النظام الدولي؛ حيث إنه ينتهك مبدأ حصانة رؤس���اء الدول، وه���و ما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى 
في العالقات الدولية. كما أنه ساهم في إحداث مزيد من الغموض، وعدم الوضوح إزاء مستقبل وتفاعالت 
الصراعات التي يش���هدها املجتمع الس���وداني، السيما طبيعة العالقة بني الش���مال واجلنوب طبًقا التفاق 

السالم الشامل املوّقع بينهما عام 2005م.

ولعل من املأمول في ظل استمرار تعقيد وتشابك مكونات البنية الصراعية في السودان أن يتحقق سيناريو 
وحدة الس���ودان وتكامله، دون االنزالق إلى مس���ار العنف السياس���ي، واحلرب األهلية مرة أخرى. بيد أن 
مسئولية األطراف السودانية في الداخل واملجتمع الدولي بأسره تُعّد محورية، وتتطلب بذل مزيد من اجلهد 

واإلرادة لتجنب سيناريوهات الفك والتركيب في املجتمع السوداني. 

تداعيات أزمة حماكمة البشري 
على النظام السوداني

أ.د. محدي عبد الرمحن
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مقدمة:

إن القراءة الواعية حلدث صدور مذكرة اعتقال الرئيس البش���ير تخرجه عن أبعاده القانونية املزعومة لتضعه 
ا وتركيًبا مبا يخدم  في س���ياق أجندة أمريكية وغربية تس���عى إلى إعادة تشكيل الس���ودان وجواره اجلغرافي فّكً
مصالح هذه القوى. فاألمر إًذا يتجاوز ش���خص الرئيس البش���ير ليطرح قضية الوطن الس���وداني ككل. فمعلوم 
أن احملكمة الدولية جزء من آليات النظام العاملي اجلديد بعد 11 س���بتمبر، والذي يفرض رؤيته األمريكية على 

قضايا السالم واألمن في العالم.

  لقد عانى السودان نفسه من حرب أهلية ممتدة في اجلنوب، بدأت مرحلتها األولى قبل اإلعالن عن استقالله 
عام 1956م، ووضعت أوزارها من خالل عملية تفاوضية ش���املة انتهت باتفاق عام 2005م. وعلى الرغم من أن 
عدد ضحايا حرب اجلنوب يتجاوز بكثير حالة دارفور؛ فإن أحًدا لم يتحدث عن إبادة جماعية أو جرائم حرب. 
وف���ي الصومال جند غياب الدولة منذ ع���ام 1991م، ودخول املجتمع الصومالي حالة من التراجيديا التي تتكرر 

فصولها دون إرادة حقيقية من املجتمع الدولي للتحرك.

ا أن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية الس���يد لويس مورينو أوكامبو حاول في   وم���ن الالفت للنظر حّقً
اآلونة األخيرة أن يتبنى لغة خطاب تصعيدية وهجومية إزاء املشتبه فيهم، ورمبا يُعَزى ذلك ألمرين: أولهما الفشل 
في إقناع كثير من الدول بتس���ليم املش���تبه بهم. وثانًيا عدم وجود دعم دولي لالعتقال في ظل الس���عي لتحقيق 
الس���الم من خالل التفاوض في الصراعات القائمة. ولعل ذلك يفسر سر احلملة التي يقودها املدعي العام من 
أجل القبض على زعماء التمرد في أوغندا، واملتهمني بارتكاب جرائم حرب في دارفور، مبن فيهم الرئيس البشير 

نفسه.)1)

 وس���تحاول هذه الورقة -من خالل تبني منهج التحليل االس���تراتيجي- التركيز على تداعيات وتأثيرات أزمة 
احملاكمة على الداخل السوداني، وذلك من خالل أربعة حماور أساسية: 

احملور األول: ويتناول طريقة استجابة النظام احلاكم لألزمة وطريقة إدارتها. 

 (1) Victor Peskin, Caution and Confrontation in the International Criminal Court’s Pursuit of Accountability in Uganda  
 and Sudan, Human Rights Quarterly - Volume 31, Number 3, August 2009, pp. 655-691.and Gaeta Does, President Al
Bashir Enjoy Immunity from Arrest?, Journal of International Criminal Justice, 7, no. 2 (2009): 315-332.
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احمل��ور الث��اين: ويتن���اول مواقف القوى السياس���ية 
واألطراف الفاعلة في النظام السياسي السوداني من 
قضية احملاكمة؛ حيث يصبح التساؤل الرئيس هو: ما 
هي املصالح واألهداف التي تفسر مواقف وسياسات 

هذه القوى األساسية؟ 

احملور الثالث: ويس���عى الستش���راف آفاق املستقبل 
الس���وداني من خ���الل وض���ع ثالثة س���يناريوهات 

محتملة.

أم��ا احمل��ور الراب��ع فإن���ه يط���رح 
مجموعة من التوصيات واملقترحات 
التكلفة  تعتم���د على حتلي���ل  التي 
واملنفع���ة وفًق���ا ملف���ردات التحليل 

االستراتيجي. 

وم���ع االعتراف بصعوب���ة وتعقد 
أزم���ات الس���ودان، واالس���تقطاب 

الشديد بني قوى الداخل واخلارج؛ فإن غاية التحليل 
هنا تركز عل���ى اجلوانب الداخلي���ة ألزمة احملاكمة، 
مع محاولة فهم ردود األفعال واملواقف والسياس���ات 
الرس���مية من قب���ل النظام احلاكم وق���وى املعارضة 

األساسية. 

والستكمال معالم التصور االستراتيجي فإن الدراسة 
حتاول تقدمي رؤية استشرافية ملستقبل الدولة واملجتمع 
في الس���ودان، مع حتديد إمكانيات احلركة والتعامل 

طبًقا لهذه التصورات احملتملة.

أواًل: املوقف الرمسي:

اتخ���ذت حكومة الوح���دة الوطنية في الس���ودان 
موقًفا صلًبا ال هوادة في���ه إزاء قرار اعتقال الرئيس 
البشير؛ إذ مت رفض جميع االتهامات املوجهة للرئيس 
السوداني، باعتبارها منحازة وذات أغراض سياسية، 
وال تستند إلى أدلة صحيحة. واعتمد املوقف الرسمي 
الس���وداني في رفضه لقرار احملكمة اجلنائية الدولية 

بحق الرئيس البشير على االعتبارات اآلتية: )1)

- السودان ليس طرًفا في نظام روما املنشئ حملكمة 
اجلنايات الدولية، وعليه فإنه ليس ملزًما بأية قرارات 

تصدر عن هذه احملكمة.

- أن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية السيد 
أوكامبو لم يقم بأية حتقيقات نزيهة؛ حيث إنه لم يقم 
أبًدا بزيارة الس���ودان، بل اعتمد على ادعاءات وأقوال 
مرسلة، واستند في غالب األحيان على 

تقارير تصدر عبر شبكة اإلنترنت.

- أن مجل���س األمن الدولي كعادته 
أحال  دوًم���ا مبكيالني؛ حي���ث  يكيل 
قضية دارفور إل���ى احملكمة اجلنائية 
الدولي���ة، في حني أغم���ض الطرف 
عن دول أخرى مس���ئولة عن ارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس���انية 
في العراق واألراضي الفلسطينية احملتلة. وهذا يعني 
أن قرار اعتقال الرئيس البشير أمر له طبيعة سياسة 

خالصة، وال عالقة له بالعدالة الدولية.

- ميتلك الس���ودان جهاًزا قضائّيًا مستقاًل ونزيًها، 
ومبقدوره أن يتعامل مع كافة االتهامات اجلنائية ضد 

أي شخص، وذلك بدرجة عالية من الكفاءة واملهنية.

- يس����هم ق����رار اعتقال الرئيس البش����ير في عرقلة 
جهود حتقيق السالم في السودان، والسيما تنفيذ اتفاق 

السالم الشامل في اجلنوب، واتفاق سالم في دارفور.

وأما على مستوى التحرك العملي فقد قامت احلكومة 
السودانية بتشكيل جلنة رفيعة املستوى برئاسة النائب 
األول لرئي���س اجلمهورية الس���يد س���يلفاكير لوضع 

  (1)  Godfrey Musila, Beyond the Al Bashir Arrest  
Warrant: Legal and Diplomatic options For Sudan, Preto-
 ria: ISS, April 2009. And see also: Issaka k .Souare, udan:
 What Implications for President Al-Bashir’sIndictment
by the ICC? ,Pretoria: Institute of Security  Studies, situ-

 ation Report, 25 September 2008.

///

اختذت حكومة الوحدة الوطنية يف 
الس���ودان موقًفا صلًب���ا ال هوادة فيه 
إزاء قرار اعتقال الرئيس البشري؛ إذ 
مت رفض مجي���ع االتهامات املوجهة 
باعتباره���ا  الس���وداني،  للرئي���س 
منحازة وذات أغراض سياسية، وال 

تستند إىل أدلة صحيحة. 
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تداعيات أزمة حماكمة البشري على النظام السوداني

اخلطط السياس���ية والقانونية الالزم���ة للتعامل مع 
األزمة التي أثارها قرار اعتقال الرئيس البشير. ومن 
ا أن املوقف الس���وداني الذي عمد  الالفت للنظر حّقً
إلى حشد التأييد العربي واإلفريقي باألساس قد أكد 
على التداعيات اخلطي���رة التي ميكن أن تترتب على 
تنفيذ مثل هذا القرار؛ باعتبارها س���ابقة خطيرة في 
التعامل الدولي التي يت���م فيها اتهام رئيس دولة وهو 

في منصبه.

وأقدمت احلكومة السودانية في أعقاب صدور أمر 
توقيف الرئيس البش���ير على اتخاذ قرار مثير للجدل 
يقضي بطرد ثالث عشرة منظمة إغاثة إنسانية عاملة 
ف���ي دارفور، بحجة أنها تض���ّر باألمن القومي؛ حيث 
اتهمت هذه املنظم���ات بالتعاون مع احملكمة اجلنائية 
الدولي���ة. وفي نفس الوقت قرر الس���ودان نقل مهام 
اإلغاثة في دارفور إلى منظمات وطنية سودانية. وهو 
ما يعني »س���ودنة« أعمال اإلغاثة بالكامل في دارفور، 

على أن يتم ذلك في غضون عام واحد. )1)

واملتابع لتطور املوقف الس���وداني الرسمي من أزمة 
اعتقال البش���ير يجد أن إدارة ه���ذه األزمة اعتمدت 
على انتهاج أربعة مسارات متوازية في وقت واحد، مع 
التأكيد في جميع احلاالت على رفض القرار الدولي، 
بل واالستخفاف به، كما تعكس لغة اخلطاب السياسي 

الرسمي السوداني.

املسار األول: والذي حاول من خالله النظام السوداني 
االس���تفادة من التأيي���د العرب���ي واإلفريقي وبعض 
األطراف الدولية األخرى إلظهار أنه وقع ضحية تآمر 
سياسي، وإن جاء حتت ستار قانون دولي. اتضح هذا 
التحرك من زيارات الرئيس البشير لعدد من العواصم 

العربية واإلفريقية. 

 ويبدو أن القصد من التحرك الس���وداني على هذا 
املسار هو جتاوز أزمة احملاكمة، وإظهار مدى االلتفاف 

)1) د. حمدي عبد الرحمن، جريشن والهجوم األمريكي على السودان، 
جريدة العرب القطرية، 23 مارس 2009م. 

العربي واإلقليمي حول الس���ودان وقيادته الشرعية. 
وقد حاولت الدبلوماس���ية السودانية جاهدة في هذا 

املسار التأكيد على أمرين متالزمني: 

أولهما أن توقيت قرار محاكمة البشير ليس مناسًبا؛ 
حيث إن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اتفاق السالم الشامل 

في اجلنوب، ويزيد األمور توتًرا في دارفور. 

وثانًي���ا: التأثير س���لًبا على جه���ود حكومة الوحدة 
الوطنية في السودان جتاه عملية التسوية السلمية في 

دارفور. )2)

أما املسار الثاين فإنه حاول االستفادة من هذا احلشد 
الدولي املناصر للسودان في محاولة إعمال نص املادة 
16 م���ن نظام روما، والتي تخوِّل ملجلس األمن الدولي 
جتميد قرار احملكمة ملدة عام قابل للتجديد. وقد بدأ 
التحرك العرب���ي واإلفريقي حتى قبيل صدور مذكرة 
التوقيف في 4 مارس 2009م؛ حيث تشكل وفد عربي 
إفريقي لزيارة األمم املتحدة والتفاوض بش���أن تأجيل 
قرار احملاكمة. بيد أن هذه احملاوالت باءت بالفش���ل 
نتيجة الرفض الغربي لها، والس���يما من قبل الواليات 

املتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويتمثل املسار الثالث: الذي انتهجته احلكومة السودانية 
في تفعيل نظام العدالة الوطنية، أي الولوج إلى الش���ق 
القانوني واجلنائي لألزمة، وهو ما يعني جتريد احملكمة 
اجلنائية الدولية من أسلحتها. وبالفعل مت اإلعالن عن 
محاكمة عدد من املشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب 
ف���ي دارفور، وكان من بني هؤالء علي كوش���يب الذي 
ورد اسمه في الئحة االتهام األولى للمحكمة اجلنائية 

الدولية فيما يتعلق بقضية دارفور. 

وقد أك���د املدعي العام الس���وداني جلرائم احلرب 
في دارفور عدم إفالت أّي شخص من احملاكمة، على 
الرغم من الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة اخلاصة 

بالتحقيق في جرائم دارفور.

محمد أبو الفضل، احملكمة اجلنائية واخليارات السودانية، مجلة   (2(
السياسة الدولية، العدد 175، أبريل 2009م.
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أم��ا املس��ار الرابع: الذي س���لكته احلكومة السودانية 
فيتمثل في محاولة حشد التأييد الداخلي حول قيادة 
البش���ير، في نفس الوقت الذي تعمل فيه جاهدة على 
التوصل لتسوية س���لمية في دارفور. ففي أكتوبر عام 
2008م أطلق الرئيس البش���ير من مدينة كنانة مبادرة 
أهل الس���ودان الت���ي تعتمد على التف���اوض واحلوار 
كأس���اس حلل أزمة دارف���ور، كما أنه���ا ال تتعارض 
مع االتفاقات املوقعة س���ابًقا، والس���يما اتفاق سالم 
دارفور في أبوجا. وفي فبراير 2009م قبلت احلكومة 
بالوساطة القطرية، وعقدت اجتماًعا مع فصيل حركة 
ع اتفاق حسن  العدل واملس���اواة في الدوحة؛ حيث ُوقِّ
النوايا بني الطرفني، عل���ى أن صدور مذكرة اعتقال 
البش���ير قد أفضى إلى تعقيد األم���ور، وهو ما دفع 

باملفاوضات إلى طريق مسدود. 

ثانًيا مواقف القوى السياسية:

تباينت مواقف القوى السياسية السودانية من قرار 
اجلنائية الدولية القاضي باعتقال الرئيس البش���ير. 
فق���د أجمع البعض على ضرورة رفض القرار، وتأييد 
املس���اعي احلكومي���ة الرامية إلى جت���اوز تداعياته 
اخلطيرة على املشهد السوداني، في حني طالب البعض 
اآلخر بضرورة إب���داء قدر من املرونة في التعامل مع 

قرار احملكمة، والتعاون معها سياسّيًا وقانونّيًا. 

أما بعض األطراف والقوى املعارضة -الس���يما في 
دارفور- فقد رحبت بالقرار، وطالبت بتسليم الرئيس 
البشير لتتم محاكمته أمام احملكمة اجلنائية الدولية.

وعل���ى الرغ���م م���ن أن احلركة الش���عبية بزعامة 
س���لفاكير، والتي متثل الش���ريك الثان���ي في حكومة 
الوحدة الوطنية، قد رفضت قرار محاكمة البش���ير؛ 
فإنها دعت في الوقت نفس���ه إلى ضرورة التعاون مع 

احملكمة بكافة الطرق القانونية والسياسية. 

ويبدو أن احلركة انطلقت من موقفها على أس���س 
حزبية وإقليمي���ة؛ إذ إنها كانت تفّك���ر في تداعيات 

القرار وليس في طبيعة القرار نفسه أو مصير رئيس 
الدولة. )1)

 فثمة مخاوف من انهيار اتفاق السالم الشامل الذي 
أنهى احل���رب األهلية في اجلنوب عام 2005م؛ إذ إن 
احلركة الش���عبية متتلك في أيديه���ا -مبقتضى هذا 
االتف���اق- زمام املبادرة من خ���الل حق تقرير املصير 
للجنوب في اس���تفتاء عام يُجَرى عام 2011م. وعليه 
فإن���ه ليس من مصلحتها التخلي عن ش���ريك احلكم 
)املؤمتر الوطني بزعامة البش���ير) ف���ي هذه املرحلة 

احلرجة التي مير بها السودان.

ورمب���ا يؤكد هذا املنح���ى قيام احلرك���ة بإصدار 
تصريح���ات ومواقف متباينة؛ ذه���ب بعضها إلى حد 
املطالبة بتس���ليم البش���ير، في حني أكد قادة آخرون 
على ضرورة رفض مذكرة التوقيف الدولية بحق رئيس 
الدولة؛ حيث إنها س���تفتح املجال واسًعا أمام التدخل 
اخلارجي في شئون السودان، وهو ما قد يعرقل مسيرة 

العملية السلمية في اجلنوب.

أما حزب املؤمتر الشعبي املعارض بزعامة الدكتور 
حسن الترابي فقد ذهب -في شطط معارضته للنظام 
احلاكم- إلى حد املطالبة بتس���ليم الرئيس البش���ير 
حملكمة اجلنايات الدولية. وقد أشار الترابي غير مرة 
إل���ى قانونية وعدالة احملكم���ة الدولية، وهو ما يعني 

ضرورة تعاون الدولة السودانية معها.

وقد ارتكز موقف املؤمتر الشعيب على أمرين متالزمني: 

أولهما أن رفض الس���ودان التعاون مع احملكمة قد 
يؤدي إلى نق���ل ملف تنفيذ قرار احملاكمة إلى مجلس 
األمن، وقد تس���عى بعض القوى الدولية الفاعلة إلى 
اس���تخدام القوة من أجل تنفيذه. ويعني ذلك إمكانية 

تكرار السيناريو العراقي في السودان. 

)1) أبو بكر حس���ن الباش���ا، قرار اعتقال البش���ير.. التداعيات احملتملة 
واملخرج املتاح في:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1003C637-E4D5-4948-
A0DA-5AB1CA20D565.htm
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أما األمر الثاين فهو يدعو إلى ضرورة تش���كيل جلنة 
للحقيقة واملصاحلة والعدالة في السودان، على غرار 
ما حتقق في جنوب إفريقي���ا بعد التخلص من نظام 

التفرقة العنصرية.

ويرفض حزب األمة القومي بزعامة الس���يد صادق 
املهدي تسليم الرئيس البش���ير، أو أي سوداني آخر، 

للمحكم���ة اجلنائية الدولية؛ ألن في 
ذلك تبعات خطيرة على اس���تقرار 
وأمن السودان. ويرى املهدي أن أية 
محاول���ة خارجية لتغيي���ر األوضاع 
في الس���ودان سوف جتابَه بالرفض 
واملقاومة من جانب القوى السودانية 
املهدي  الصادق  أن  عل���ى  الوطنية، 
يرى إمكانية تشكيل محاكم مختلطة 
وأفارقة  من قضاة سودانيني وعرب 

للتحقي���ق في جرائم احلرب الت���ي ارتُكبت في إقليم 
دارفور، وتطبيق قواعد القانون الدولي.

وقد س���ار احلزب االحتادي الدميقراطي في نفس 
االجتاه الراف���ض إلجراءات احملكمة اجلنائية الدولية 
بحق الرئيس البشير، كما رفض أيًضا تسليم أّي مواطن 
سوداني. ودعا احلزب على لسان زعيمه محمد عثمان 
امليرغني بضرورة )سودنة) وتوطني العدالة، أي ضرورة 
محاكمة املتهمني بارتكاب جرائم حرب في دارفور من 

خالل محاكم سودانية.

أما احلزب الشيوعي السوداني فقد عبَّر من خالل 
أمينه الع���ام محمد إبراهيم نقد على ضرورة التعامل 
مع احملكمة وفًقا لقرار القمة اإلفريقية القاضي بعدم 
تسليم أّي رئيس دولة ليحاكم خارج بالده. كما طالب 
احل���زب في الوقت نفس���ه بض���رورة توحيد اجلهود 
الوطني���ة من أجل معاجلة األس���باب احلقيقية ألزمة 

دارفور. 

وعلى صعيد حركات التمرد املس���لحة في دارفور، 
فقد أيدت حركة العدل واملساواة بزعامة الدكتور خليل 

إبراهيم قرار احملكمة دون حتفظ، بل إنها اعتبرته نقطة 
حتول فاصلة في تاريخ الس���ودان. ولم تكتِف احلركة 
بهذا املوقف، وإمنا أبدت اس���تعدادها للمساهمة في 
تنفيذ القرار الدولي. وعليه فإن حركة التمرد الرئيسة 
في دارف���ور نظرت إلى الرئيس الس���وداني باعتباره 
فاقًدا للش���رعية القانونية والسياسية، وهو ما يحّتم 

عليه ضرورة تسليم نفسه ملرفق العدالة الدولية.

ولم يختلف موق���ف فصيل التمرد 
الرئي���س اآلخر، وه���و حركة حترير 
الس���ودان بزعامة عب���د الواحد نور 
ع���ن حركة الع���دل واملس���اواة، فقد 
رحب زعي���م احلركة بقرار االعتقال، 
واعتبره نصًرا تاريخّيًا للسودان. ومن 
املنطق���ي أن يأتي ه���ذه املوقف من 
جانب هذي���ن الفصيلني؛ حيث إنهما 
ال يجدان غضاضة في االس���تقواء باخلارج من أجل 

حتقيق مصاحلهما السياسية. 

فاألول زعيم الع���دل واملس���اواة يتحالف مع نظام 
إدري���س ديبي في تش���اد م���ن أجل تدعي���م مركزه  
السياسي والعسكري إزاء النظام احلاكم في السودان. 
أما عبد الواحد نور فإنه يعيش في فرنس���ا، ويحاول 
جاهًدا استعداء اجلاليات اليهودية واملوالية إلسرائيل 
ضد نظام الرئيس البشير. كما أنه يطرح نفسه كبديل 
دميقراطي وعلماني مواٍل للغرب وإس���رائيل إذا تولى 

السلطة في اخلرطوم.

ولم يخرج ع���ن هذا املوقف الدارفوري املؤيد لقرار 
احملكمة س���وى جناح مني أركو مناوي زعيم )فصيل) 
حركة حترير الس���ودان املوقع عل���ى اتفاق أبوجا عام 
2006م للس���الم في دارفور. فق���د أعلن مناوي الذي 
يشغل منصب مساعد رئيس اجلمهورية رفضه لقرار 

احملكمة الدولية اخلاصة بالرئيس البشير.

 وعل���ى أية حال  فقد أفضى قرار احملكمة الدولية 
إلى إحداث تغيير لواقع املعادلة السياسية والعسكرية 

///

واملس���اواة  الع���دل  حرك���ة  أي���دت 
بزعام���ة الدكت���ور خلي���ل إبراهيم 
قرار احملكم���ة دون حتفظ، بل إنها 
اعتربت���ه نقط���ة حت���ول فاصلة يف 
تاريخ السودان. ومل تكتِف احلركة 
بهذا املوقف، وإمنا أبدت اس���تعدادها 
للمساهمة يف تنفيذ القرار الدولي. 
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على األرض في دارف���ور، وهو ما دفع فصائل التمرد 
إلى إع���ادة حس���اباتها لتعظيم منافعه���ا من خالل 
االستقواء باخلارج، وذلك على حساب النظام احلاكم 

في اخلرطوم. )1)
بيد أن حركة العدل واملساواة حاولت أن تقدم نفسها 
باعتباره���ا الفاعل الرئيس الذي ميكن االعتماد عليه 
في أية تسوية محتملة للصراع في دارفور؛ إذ اجتمعت 
مع قادة القوة الهجني )يونيميد)، ووافقت على تنسيق 

اجلهود بينهما حلماية املدنيني.

 عل���ى أن موقف احلركة غي���ر الواضح واملتذبذب 
من عملية الس���الم التي رعتها قطر، والس���يما بعد 
ص���دور مذكرة االعتقال يش���ير إلى أنه���ا تقوِّي من 
آلتها العسكرية، وحتاول استفزاز النظام احلاكم لكي 
يقوم بعملية عس���كرية كبرى في دارفور، عندئذ يزداد 
الضغط الدولي والس���يما من قب���ل الواليات املتحدة 

ملزيد من التفصيالت حول دور احملكمة اجلنائية الدولية في أزمة   (1(
دارفور انظر الرابط التالي:

http://www.icc-cpi.int/cases/Darfur.html

سياس���ّيًا وعسكرّيًا على الس���ودان، وال شك أن هذا 
التكتيك الذي يس���عى إلى توريط املجتمع الدولي في 
الصراعات الداخلية ليس أمًرا جديًدا. فقد استُخِدَم 
من ِقبَل جيش حترير كوس���وفو، وال���ذي أفضى إلى 

تدخل خلف الناتو عسكرّيًا في اإلقليم عام 1999م. 

ويبدو أن هذه املواق���ف املتباينة من قرار التوقيف 
الدولي قد أفضت إلى ظهور معس���كرين متنافس���ني 
داخل حزب املؤمت���ر الوطني احلاك���م: يضم أولهما 
الرئيس عمر البش���ير ومؤيديه، أما الثاني فإنه يضم 
النائب الثاني لرئيس اجلمهورية علي عثمان طه ومدير 
جهاز االستخبارات واألمن الوطني الفريق صالح عبد 

الله قوش. 

ورمبا يفس���ر لنا ذل���ك قيام الرئيس الس���وداني 
بعزل مدير مخابراته وتعيينه مستش���اًرا في رئاسة 
اجلمهورية. وال ش���ك أن اتس���اع هوة اخلالف بني 
هذين املعس���كرين املتنافس���ني، ومحاولة كل منهما 
تصفي���ة اآلخر قد ت���ؤدي إلى متزي���ق وحدة البالد 

وإشاعة الفوضى والسيما في دارفور.
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ثالًثا: السيناريوهات وآفاق املستقبل:
 إذا كان قرار اعتقال الرئيس البش���ير قد أثار نوًعا 
من االنقسام في املجتمع الدولي حول معايير وإجراءات 
تطبيق العدالة على الصعيد الدولي فإنه كما بينا آنًفا 
قد أفضى إلى حالة من االنقسام في املواقف والرؤى 

داخل السودان نفسه.)1) 

فثمة من رأى بأن القرار يُعّد خطوة مهمة في حتقيق 
حلم العدالة الدولية؛ حي���ث إنه يطيح بعقبة حصانة 
بعض األش���خاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة وهم 
يعتق���دون بأن في مقدورهم اإلفالت من العقاب. بيد 
أن هن���اك من ينتق���د قرار احملكمة باعتب���اره معوًقا 
جلهود التس���وية السلمية في الس���ودان، بل ويعرِّض 
للخطر وجود قوات حفظ الس���الم الدولية ومنظمات 

اإلغاثة اإلنسانية العاملة في السودان.

 ويبدو الس���ؤال ح���ول احتماالت املس���تقبل أمًرا 
مش���روًعا؛ إذ ليس من املعقول وفًقا ملوقف احلكومة 
الس���ودانية وطبيع���ة النخبة احلاكم���ة في اخلرطوم 
أن يقوم الرئيس البش���ير بتس���ليم نفسه طوًعا ملرفق 

العدالة الدولية. 

ومع ذلك فإن إصدار مذكرة االعتقال الدولية بحق 
الرئيس البش���ير متثل نقطة فارقة بالنسبة لتطورات 
الواقع الس���وداني، وتترك املج���ال مفتوًحا أمام كافة 
االحتماالت التي تؤثر على مس���تقبل الدولة واملجتمع 

في السودان.

وميك����ن الق����ول إجم����االً: إن قض����اة احملكمة 
اجلنائية الدولي����ة الذين أصدروا مذكرة االعتقال 
بحق الرئيس البش����ير لم يكن يدور بخلدهم هذه 
التداعيات اخلطيرة على الواقع السياس����ي املعقد 
في السودان. فهذا التحرك من جانب مرفق العدالة 
الدولية ق����د خرج عن إط����اره القانوني واملعياري 

)1) هانئ رسالن، قرار اعتقال الرئيس البشير.. اخللفيات الدولية 
والتداعيات في: 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4710E3D2-3DD0-44E8-
8261-09C75B8C20F3.htm

ليطرح إش����كاليات الواقع اجليواس����تراتيجي بالغ 
التعقيد في السودان وجوارها اجلغرافي. )2)

  وعل���ى صعيد آخر ميكن الق���ول بأن توقيت قرار 
اعتقال البشير جاء في فترة بالغة احلرج والتعقيد في 
املشهد السوداني العام. فالبالد على أعتاب إجراء أول 
انتخابات عامة )أبريل 2010م) على أساس تعددي بعد 
توقيع اتفاق س���الم اجلنوب، كما أنها تستعد إلجراء 
استفتاء عام حاسم في اجلنوب عام 2011م، وهي أمور 
حتتاج إلى تهيئة األجواء واس���تثمار الطاقات، وليس 

إلصدار قرار دولي يزيد األمور اشتعاالً وتعقيًدا.

وفي س���ياق تداعيات أزمة محاكمة الرئيس البشير 
ومسارات األزمات الداخلية التي يعاني منها السودان 
ميكن تصور أربعة سيناريوهات حاكمة ملستقبل الدولة 

واملجتمع في السودان على النحو التايل:

السيناريو األول 
احملافظة على وحدة السودان 
وتكامله يف إطار الوضع القائم

وميكن أن يتم ذلك على الرغم من بعض املس���ارات 
التي تتخذها أزمة محاكمة البشير، ومن ذلك: 

1- جتميد أو تعليق إجراءات حماكمة البشري: 

ويتطلب ذلك قراًرا من مجلس األمن الدولي مبا في 
ذلك األعضاء اخلمس���ة دائمي العضوية. فاملادة 16 
من نظام روما تعطي مجلس األمن حق تعليق إجراءات 
احملكمة ملدة 12 شهًرا قابلة للتجديد)3)، وال توجد أي 

قيود قانونية على املجلس في هذا الصدد. 

)2) انظ���ر: د. حمدي عب���د الرحمن، العرب وإفريقي���ا في زمن متحول، 
القاهرة : دار مصر احملروسة، 2009م، ص 65-63.

)3)  ثمة من يرى بأن تدخل احملكمة الدولية قد ال يحقق بالضرورة السالم 
واألمن، وإن أسهم في وقف تدهور األوضاع في دارفور، انظر:

 Payam Akhavan. «Are International Criminal Tribunals a
Disincentive to Peace?: Reconciling Judicial Romanti-
 cism with Political Realism.» Human Rights Quarterly
31.3 (2009): 624-654.
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على أن االعتبارات السياسية قد جتعل من الصعب 
على إدارة أوباما وبعض الدول األوروبية مثل بريطانيا 

وفرنسا القبول بهذا اخليار. 

وعلى الرغم من املس���اندة اإلفريقي���ة التي أبداها 
االحتاد اإلفريقي للرئيس البش���ير ف���إن نحو ثالثني 
عت على نظام روما اخلاص باحملكمة  دولة إفريقية وقَّ
اجلنائي���ة الدولية، ومن ثَم فهي ملزمة مبقتضى املادة 

89 باملساعدة في اعتقال البشير.

2- ضعف سلطة البشري وعزله دوليًّا: 

وذل���ك بغض النظر ع���ن محاول���ة توظيف الدعم 
السياسي الداخلي لتقوية نظام حكمه حتت مسميات 
وش���عارات الوطني���ة والس���يادة، ومقاوم���ة التدخل 

اخلارجي. 

وفي ه���ذه احلالة قد يرى بعض املنافس���ني داخل 
احلزب احلاكم أن البشير أصبح عبًئا ينبغي التخلص 
منه، وميكن أن نتذكر في هذا الس���ياق حالة الرئيس 
الليبيري الس���ابق ش���ارلز تايلور بعد إدانته من قبل 
احملكمة الدولية اخلاصة بسيراليون. فقد تبنت النخبة 
احلاكمة منظوًرا براجماتّيًا للمحافظة على مصاحلها 

من خالل التضحية بالرئيس تايلور. 

بي���د أن مصالح الصني الضخمة في الس���ودان قد 
جتعلها غير متحمس���ة للدخول في مثل هذه املخاطرة 

والتخلي عن نظام البشير. )1)

3 - إمكانية جتاوز أزمة البشري:

من خالل تشكيل حكومة سودانية جديدة تكون أكثر 
تعاوًن���ا مع احملكمة اجلنائية الدولية، والس���يما فيما 
يتعلق مبذك���رة االعتقال الصادرة ع���ام 2007م بحق 
الوزير أحمد محمد هارون وقائد ميليشيا )اجلنجويد) 
علي محمد عبد الرحمن املعروف باسم علي كشيب.

 (1) A. Natsios, ‘Beyond Darfur: Sudan’s Slide Toward  
Civil War’, Foreign Affairs, 2008, VOL 87; No3, pp 77-93

السيناريو الثاني 
سيناريو التفكيك والتجزئة

يرى بعض املراقبني واحملللني للش���أن السوداني أن 
املشروع احلضاري الس���وداني الذي يرتكز على كون 
الس���ودان نقطة التق���اء عوالم ثالثة ه���ي: العروبة، 
واإلفريقية، واإلسالم ميثل عقبة أساسية أمام مشاريع 
الف���ك والتركيب اجليواس���تراتيجي التي تس���تهدف 
املنطقة ككل مثل مش���روع الش���رق األوس���ط الكبير 

ومشروع القرن اإلفريقي.

 وفي هذه احلالة يفضي قرار محاكمة البش���ير إلى 
عزل النخبة احلاكمة، ومحاصرة مشروعها السياسي، 
في ذات الوقت الذي تزداد فيه وتيرة التدافع اإلقليمي 
والدولي على الس���ودان. ورمبا يسهل ذلك لبعض دول 
اجلوار اجلغرافي مث���ل كينيا وأوغندة تعبئة وتوظيف 
النزاعات الزجنية اإلفريقية في اجلنوب، وطبًقا لهذا 
السيناريو ميكن تصور انهيار منظومة الوطن السوداني 
اجلامع وتفككها إلى كيانات خمسة ضعيفة في الشمال 

واجلنوب، والشرق والغرب والوسط.

وإذا كانت بعض فئات النخب���ة اجلنوبية تؤيد هذه 
النزع���ة االنفصالية؛ ف���إن أطراًف���ا خارجية حتاول 
جاهدة، وحتت مس���ميات عديدة، مثل الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان أن تصنع بؤر توتر وصراع في مناطق 
أخرى من السودان. ولنتذكر هنا حالة حركات العصيان 
السياس���ي ألهل النوبة شمال السودان، والتي حاولت 
أن جتد لها مبرًرا شرعّيًا في االنتساب ململكة )كوش) 

التاريخية. 

وعل���ى الرغم من عدم وجود تيار سياس���ي حقيقي 
لهذه القوى فإن بعض اجلهات الدولية، والسيما داخل 
الواليات املتحدة، حاولت تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
لها، بل ومساعدتها في صياغة أجندتها السياسية في 

مواجهة احلكومة السودانية.

وميك��ن الق��ول: إن اس���تمرار الضغ���وط الدولية على 
السودان في ظل بيئة من االحتقان والتوتر الداخلي قد 
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يفضي إلى مزيد من إيجاد بؤر الصراع واالنقس���ام، أو 
تفجر أعمال عنف ومترد أخرى.)1) 

فثمة أزمة سياس���ية واقتصادية 
خانقة وتفاعالت الواقع السوداني 
يغيب عنه���ا التوافق العام، وهو ما 
قد يدف���ع بالبالد إل���ى حالة من 
التفتت و)التش���رذم) التي لم تكن 
في حس���بان أي طرف من أطراف 
املعادلة الس���ودانية مب���ا في ذلك 
هؤالء الذين يس���عون إل���ى خيار 

تقسيم وجتزئة الوطن السوداني.

السيناريو الثالث
سيناريو العلمنة والدميقراطية

ويش���ير إلى إمكانية حدوث تغيير في طبيعة النخبة 
السياس���ية احلاكمة في الس���ودان كأن تتم اإلطاحة 
بالرئي���س عمر البش���ير طوًعا أو كرًه���ا من خالل 
انقالب عس���كري. وقد رأى بع���ض الُكّتاب أن حزب 
املؤمتر الوطني احلاكم على اس���تعداد ألن يقدم بعض 
التضحيات مقابل بقائه في السلطة. ورمبا يفسر لنا 
ذلك طريقة تعامله مع مل���ف أبيي وقبوله -على غير 
املعه���ود في التعامل الدولي- إحال���ة هذا النزاع إلى 

التحكيم الدولي.

وطبًقا له���ذا التصور فإن غياب البش���ير قد يعني 
تخفيف الضغوط الدولية على السودان بحيث يصبح 
النظام السوداني أكثر برجماتية وواقعية في تعامله مع 
محكمة اجلنايات الدولية. بيد أن النقطة األكثر أهمية 
في هذا الس���ياق هو التخلي عن القناعات السياسية 
واأليديولوجية للنخبة السياسية  احلاكمة، والتي دفعت 

بها إلى التصادم مع قوى إقليمية ودولية مسيطرة.

)1) انظر وراجع التقرير املهم الذي أعده معهد الواليات املتحدة للسالم:

Alan Schwartz, Scenarios for Sudan: Avoiding Political Vio-
lence Through 2011, Washington, DC: United States In-
stitute of Peace, Special Report 228 August 2009.

ويبدو أن هدف حملة مناصري دارفور التي نشطت 
ف���ي أمريكا الش���مالية وأوروبا والتي رفعت ش���عاًرا 
ليبرالّيً���ا مفاده مس���ئولية احلماية 
كان   protect  to  Responsibility

يتمث���ل أحد أبعاده في تغيير النظام 
السوداني بالقوة؛ إذ يدعو هؤالء إلى 
ضرورة استخدام القوة املسلحة في 
املواقف الصراعية التي يترتب عليها 

جرائم خطيرة ضد اإلنسانية. )2) 

وعليه فقد ب���رزت دعوات كثيرة 
الس���تخدام القوة في دارفور، فعلى سبيل املثال طالب 
Reeves Eric بتدخ���ل حلف الناتو عل���ى غرار عمليته 

في كوس���وفو، وهو األمر الذي قد يتجاوز حدود أزمة 
دارفور، ويؤدي إلى تغيير النظام في اخلرطوم. )3)

عل���ى أن احتمال تغير النظام ف���ي اخلرطوم يظل 
بعيًدا؛ حي���ث إن جماعات املعارضة منقس���مة على 
نفس���ها، وترفع أجندات سياسية متنافسة. ويبدو أن 
خبرة نظام البش���ير في الصراع مع احلركة الشعبية 
في جنوب السودان قد أضافت إلى َمنَعته وقدرته على 

البقاء ومواجهة التحديات.

السيناريو الرابع
 سيناريو الفوضى العارمة 

والذي يشير إلى استمرار محاصرة السودان من قبل 
الواليات املتحدة وال���دول الغربية الكبرى. وفي نفس 
الوقت حتاول القوى واألطراف الداخلية االستفادة من 
األزمة الراهنة لتعظيم مصاحلها السياس���ية، وهو ما 
يعني توقف جهود التس���وية السلمية، واستمرار حالة 

الفوضى والصراع.

 (2) Alex De Waal, Darfur and the failure of the responsibility  
 to protect, International Affairs ,London & Oxford - 2007,
  VOL 83; No 6, pp 1039-1054
 (3) Eric Revees, Regime change in Sudan, the Washington  
post, 23 august 2004 available from: www.washington-
 post.com/wp-dyn/articles/A25073-2004August22.html

///

احتمال تغري النظ���ام يف اخلرطوم يظل 
املعارض���ة  مجاع���ات  إن  حي���ث  بعي���ًدا؛ 
منقس���مة على نفس���ها، وترف���ع أجندات 
سياسية متنافسة. ويبدو أن خربة نظام 
البشري يف الصراع مع احلركة الشعبية 
يف جنوب الس���ودان قد أضافت إىل َمَنعته 
وقدرته على البقاء ومواجهة التحديات.
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إن تداعيات مذكرة اعتقال الرئيس البشير قد تدفع 
إلى مزيد من الضغوط الدولية عليه، وهو األمر الذي 
قد يدفع إلى استخدام القوة لتسوية أزمة دارفور. ولعل 
أحد اخليارات املطروحة تتمثل في حظر الطيران على 
اإلقليم ونزع سالح امليليشيات املوالية للحكومة بالقوة، 
ونشر مزيد من قوات حفظ السالم مبقتضى الفصل 
الس���ابع من ميثاق األمم املتحدة، حتى وإن لم توافق 

احلكومة السودانية على ذلك. )1)

األولى  اخلي���ارات  أحد  ولعل 
املطروح���ة الس���تخدام الق���وة 
ضد الس���ودان هي اس���تهداف 
االس���تراتيجية  األهداف  بعض 
ف���ي الداخ���ل الس���وداني مثل 
الق���وات اجلوي���ة والعس���كرية 

واالستخباراتية.

ويعني ذلك أن هذا الس���يناريو مرتبط مبيل الدول 
الغربي���ة إلى التصعيد فيما يتعل���ق مبوقفها من قرار 

احملكمة اجلنائية الدولية ضد الرئيس البشير.

 ويشمل ذلك اإلجراءات التالية:

- رفض هذه الدول جتميد مذكرة االعتقال مبقتضى 
س للمحكمة. املادة 16 لنظام روما املؤسِّ

- رمب���ا يتبنى مجلس األمن ق���راًرا دولّيًا مبقتضى 
الفصل الس���ابع يخوِّل أعضاء األمم املتحدة مبا فيهم 

السودان التعاون من أجل تنفيذ قرار االعتقال.

- زيادة الدعم املادي والعس���كري جلماعات التمرد 
األساسية في دارفور، وهو ما قد ميثل حتدًيا خطيًرا 

للنظام في دارفور.

- ق���د يفضي ذل���ك كله إلى انهيار اتفاق الس���الم 
الش���امل في اجلنوب، وهو ما يعرض أمن واستقرار 

السودان كله للخطر.   

 (1) Alex De Waal. ‘I will not Sign’ in London Review of  
Book, 30 November 2006. Available from http://www.lrb.
co.uk/v28/n23/waal01_.htm

رابًعا: ما هي اخليارات املتاحة؟

يذهب بعض فقهاء القانون الدولي إلى إمكانية تبني 
السودان استراتيجية قانونية في التعامل مع احملكمة 
اجلنائي���ة الدولي���ة. فاملادة رقم 17 م���ن نظام روما 
األساس���ي، واخلاصة باالختص���اص التكميلي، توفر 

األساس املطلوب لتبني هذه االستراتيجية. 

فالغرض من احملكمة أن تكون مالًذا أخيًرا؛ إذ ميكن 
ل السودان من  في هذه احلالة أن يفعِّ
إج���راءات حتقيق العدالة في دارفور، 
وعليه ال يصبح م���ن املقبول أن تقوم 
باالستمرار في نظر  الدولية  احملكمة 
قضية تُعَرض في نف���س الوقت أمام 
القضاء الوطني، على أن ذلك يتطلب 
أن يك���ون ف���رض القان���ون وحتقيق 
العدال���ة الوطنية أمًرا مقنًع���ا جلميع األطراف داخل 

السودان وخارجه.)2)

ويبدو أن احلكومة السودانية قد سلكت هذا املسلك 
بالفع���ل؛ حيث أعلنت عن تش���كيل جلنة للتحقيق في 
اجلرائم التي ارتُكبت في دارفور، بل وأنشأت محكمة 
خاص���ة بجرائ���م احلرب هناك، بي���د أن حتقق هذه 
االس���تراتيجية القانونية يحتِّم على السودان ضرورة 
االعتراف بوالية احملكمة، وتقدمي األدلة واألس���انيد 
التي قد تقنع قضاة احملكمة بوقف االستمرار في نظر 
الدعوى. )انظر الش���كل الس���ابق اخلاص بإجراءات 

احملاكمة).

وعلى أي���ة حال فإن الفرص املتاح���ة لتجاوز أزمة 
محاكمة البشير تعتمد على تبني استراتيجيات توفيقية 
في إدارة وتس���وية الصراعات؛ حيث ميكن اجلمع بني 
بعض املكونات التي قد تبدو متعارضة ومتناقضة مع 

بعضها، ومن ذلك:

  (2)  Muna Abdalla,The ICC Decision on the Indictment  
of Sudan’s President and Possible Outcomes, Pretoria: In-
stitute of Security Studies, 26 February 2009.

أزم���ة  لتج���اوز  املتاح���ة  الف���رص  إن 
حماكم���ة البش���ري تعتم���د عل���ى تب���ي 
اس���رتاتيجيات توفيقية يف إدارة وتسوية 
الصراع���ات؛ حي���ث ميك���ن اجلم���ع ب���ن 
بع���ض املكونات اليت قد تب���دو متعارضة 

ومتناقضة مع بعضها
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1- السالم مقابل العدالة: 

ينبغي التأكيد على أن عملية إنش���اء محاكم جرائم 
احل���رب الدولية في أعقاب انتهاء احلرب الباردة، قد 
أثارت جدالً واس���ًعا حول إمكاني���ات حتقيق العدالة 
واإلص���رار عليها ف���ي مواقف الصراع���ات القائمة 
وتبع���ات ذل���ك على حدوث تس���ويات س���لمية على 
أس���س تفاوضية.)1) وقد أثارت التُّهم املوجهة للرئيس 
البش���ير مرة أخرى هذه العالقة اجلدلية بني السالم 
والعدالة.)2) وعليه ميكن للحكومة السودانية أن توظف 
هذه الرؤى الدولية، وتعمل جاهدة على حتقيق السالم 

في دارفور، وذلك عرب اخلطوات اآلتية:

- بدء احلوار الشامل مع كافة الفصائل الدارفورية 
املتحاربة بدون استثناء.

- إحداث إصالحات حقيقية في مرفق األمن وفرض 
النظام داخل دارفور.

- تس���وية مش���كالت الالجئني والنازحني مع دفع 
التعويضات املناس���بة، وإعادة دم���ج قوات التمرد في 

املؤسسات الوطنية.

- النظر إلى قضية دارفور باعتبارها قضية وطنية 
وعربي���ة وإفريقية، وهو ما يعني ضرورة توفير الدعم 

اإلقليمي من أجل تسويتها.

األع���راض  مقاب���ل  احلقيقي���ة  األس���باب   -2
الظاهرية: 

لق���د أثبتت خبرة التعامل الدول���ي مع أزمة دارفور 
-والسيما في شقها اإلنساني واإلغاثي- التركيز على 

(1) Lanz, D., ‘Of Peace and Justice: The Impact of H -
man Rights in Peacemaking’, Medford, MA: The Fletch-
er School of Law and Diplomacy, 2008. Available from: 
http://ginn.fl etcher.tufts.edu/mald/2007/lanz.pdf
(2) Alex De Waal., ‘Sudan and the ICC: A Guide to the 
Controversy’, 11 July 2008. Available from: 
http://www.ssrc.org/blogs/darfur/2008/07/11/sudan-and-
the-icc-a-guide-to-the-controversy/

جانب األعراض الظاهرة، وليس البحث عن األسباب 
احلقيقية التي أفضت إليها. وعليه فإن الناظر إلى هذا 
الكّم الهائل من املنظمات غير احلكومية الدولية، والتي 
تشمل نحو ثالثة عشر ألف موظف ونحو مائة منظمة 
إغاثية تعم���ل في دارفور؛ يجد أنها أضحت جزًءا من 
املشكلة. فقد أفضت إلى تغيير بنية وثقافة املجتمع في 
دارفور مثل التوجه نحو املجتمعات احلضرية، وتهميش 
دور القيادات التقليدية، ووجود جيل جديد من الشباب 
الذين تربوا في معس���كرات الالجئني والنازحني حتت 
مؤثرات سياسية وأيديولوجية معينة. ورمبا يدفع ذلك 
كله إلى مزيد من التعقي���د على البنية الصراعية في 
دارفور، حتى وإن اتفقت جميع األطراف على التسوية 

السلمية.)3)

ولعل أبرز اخليارات السياسية املتاحة أمام احلكومة 
تؤكد على ضرورة معاجلة األسباب احلقيقية للصراع، 

ومن ذلك:

- التأكيد على سياسة املشاركة في الثروة والسلطة 
للجميع، وهو ما يعني إزالة أسباب التهميش واإلقصاء 

التي ترفعها جماعات التمرد والعصيان املسلح.

- تقدمي من���وذج تنموي في دارف���ور بحيث يجعل 
السالم جاذًبا للجميع.

- إقام���ة حوار وطن���ي جامع يش���مل كافة القوى 
الس���ودانية الفاعل���ة بهدف إيجاد تس���وية س���لمية 
وتفاوضية لكافة ملف���ات النزاعات والصراعات التي 

يشهدها السودان.

3- حس���م إش���كالية السياس���ي والعس���كري يف 
الصراع الدارفوري: 

  إذا كانت أطراف الصراع الرئيسة في دارفور تؤكد 
على خيارها العس���كري لتعظيم مطالبها السياسية؛ 

 (3) David Lanz, Conflict Management and Opportunity  
Cost: the International Response to the Darfur Crisis, Ma-
drid: Fride Comment, September 2008. P 2.



الباب الثاني )ملف التقرير(: السودان وتتابع الضغوط الدولية

التقرير االسرتاتيجي السابع 130

فإن املجتمع الدولي ال يزال منقس���ًما هو اآلخر حول 
ض���رورة فرض الس���الم في دارف���ور، كما حدث في 
ر لنا أسباب اعتبار نشر قوات  البوسنة. ولعل ذلك يفسِّ
حفظ الس���الم الدولية واإلفريقية في دارفور أولوية 

لإلدارة األمريكية والدول األوروبية الكبرى.)1)

وميكن للحكومة السودانية في هذا السياق أن تؤكد 
على املسار السياسي التفاوضي في إطار منظومة من 
احلل الشامل، وهو ما يقطع الطريق أمام دعاة التدخل 

الدولي في السودان. 

وأحس��ب أن تبين هذه االس��تراتيجية يقتض��ي انتهاج 
السياسات اآلتية:

تفعيل مرفق العدالة الوطنية في الس���ودان؛ بحيث 
يت���م إجراء محاكمات عادلة لكل املتورطني في جرائم 
حرب بدارفور. وميكن في هذا الس���ياق االس���تعانة 
ببعض اخلبرات العربية واإلفريقية كما طرحت بعض 

القوى السياسية الوطنية في السودان.

اتفاق ش���ريكي احلك���م )حزب املؤمت���ر الوطني، 
واحلركة الش���عبية لتحرير السودان) على تسوية كافة 
امللفات العالقة واخلالفية بينهما، والس���يما مس���ألة 
االنتخابات العامة، والتعداد السكاني، واالستفتاء حول 
ا من الثقة  تقرير املصير في اجلنوب، وهو ما يُوِجد جّوً

واجلاذبية لقضية الوطن السوداني اجلامع.

إش��كالية الداخل��ي واخلارج��ي يف الصراع��ات 

السودانية: 

ال يخفى أن العالقة بني املكونات الداخلية واخلارجية 
للصراع تضفي عليه مزيًدا من التعقيد والتشابك، وهو 

ما يجعل عملية تسويته أمًرا صعب املنال. 

فقد اتُِّه���َم تورط احملكمة اجلنائي���ة الدولية في 
الشأن الس���وداني بأنه إعالء للسياسي في مواجهة 
القانوني، وأن هذا التحرك يستبطن في جوهره أبعاًدا 

  (1) Ibid, p 6.  

سياسية تستهدف وحدة واستقرار السودان.)2)

  وأّيً���ا كان األمر فإن التعويل على املوقف الداخلي، 
ومحاولة حشد القوى الوطنية الرافضة لقرار توقيف 
البش���ير ال ميكن أن يُؤتي ثماره بدون االس���تفادة من 
املوقف العربي واإلفريقي وبعض القوى الدولية املؤيدة 

للموقف السوداني.

ويف هذه احلالة تستطيع السودان القيام مبا يلي:

- محاولة االس���تفادة من مواقف الصني وروس���يا، 
وبعض املنظمات اإلقليمية والدولية، مثل جامعة الدول 
العربية واالحتاد اإلفريقي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
وحركة عدم االنحياز في استخدام املادة 16 من نظام 

روما مبا يؤدي إلى تعليق وجتميد قرار االعتقال.

- محاولة بذل اجلهود الدبلوماس���ية للضغط على 
مجل���س األمن الدولي حتى ال يتمك���ن من إصدار أو 

مترير قرارات أخرى بشأن اعتقال الرئيس البشير.

- استخدام األدوات السياسية والدبلوماسية لكسر 
احلصار الدولي املفروض على السودان.

اخلامتة
حاولت هذه الدراسة املختصرة البحث في تداعيات 
قرار اعتقال الرئيس البشير على الوضع الداخلي في 
الس���ودان. وقد تبني لنا أن القرار في توقيته -وبغض 
النظر عن جوانبه القانونية- ميثل سابقة خطيرة في 
النظام الدولي؛ حيث إنه ينتهك مبدأ حصانة رؤس���اء 
الدول، وهو ما قد ي���ؤدي إلى مزيد من الفوضى في 

العالقات الدولية.

ومن الواضح أن القرار أس���هم مب���ا ال يدع مجاالً 
للش���ك في إحداث مزيد من الغموض وعدم الوضوح 

 (2) Sarah Williams and Lena Sherif, «The Arrest Warrant  
 for President Al-Bashir: Immunities of Incumbent Heads
 of State and the International Criminal Court». Journal
of Conflict & Security Law. . 2009 ,14, no. 1: 71-92.
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إزاء مس���تقبل وتفاعالت الصراعات التي يش���هدها 
املجتمع الس���وداني، والس���يما طبيع���ة العالقة بني 
الشمال واجلنوب طبًقا التفاق السالم الشامل بينهما 

عام 2005م.

 ولعل من املأمول في ظل اس���تمرار تعقيد وتشابك 
مكونات البني���ة الصراعية في الس���ودان أن يتحقق 
س���يناريو وحدة الس���ودان وتكامله دون االنزالق إلى 
مسار العنف السياس���ي واحلرب األهلية مرة أخرى. 
بي���د أن مس���ئولية األطراف الس���ودانية في الداخل 

واملجتمع الدولي بأس���ره تع���د محورية، وتتطلب بذل 
مزيد من اجلهد واإلرادة لتجنب س���يناريوهات الفك 

والتركيب في املجتمع السوداني. 

فاالنتخاب���ات التعددية املزمع عقدها في أبريل عام 
2010م، واالستفتاء العام في اجلنوب ) يناير 2011م) 
يتطلبان جتاوز إش���كالية محاكمة البش���ير مبا يحقق 
االس���تقرار املطلوب إلدارة املرحلة االنتقالية الراهنة، 
وجع���ل خيار الوحدة والتكامل جاذًب���ا لكافة مكونات 

اجلسد السوداني الواحد.
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معلومات إضافية

نص مذكرة اتهام البشري باإلبادة وجرائم حرب بدارفور:

الهاي، في 14 متوز/ يوليو 2008م
ICC-OTP-20080714-PR341-ARA

احلالة: دارفور، السودان:

قام السيد لويس مورينو أوكامبو املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية اليوم بتقدمي األدلة التي تبرهن على 
أن الرئيس الس���وداني عمر حس���ن أحمد البش���ير قد ارتكب جرائم اإلبادة اجلماعية، وجرائم ضد اإلنسانية، 

وجرائم حرب في دارفور.

 فبعد مرور ثالث س���نوات على طلب مجلس األمن بالتحقيق في دارفور، واس���تناًدا إلى األدلة الدامغة يرى 
املدعي العام أن هناك مبررات معقولة لالعتقاد بأن عمر حس���ن أحمد البش���ير يتحمل املسئولية اجلنائية فيما 
يخص التهم املوجهة بارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنس���انية، وجرائم احلرب. وتبني األدلة 
الت���ي قدمها املدعي العام أن البش���ير قد دبَّ���ر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، واملس���اليت 

والزغاوة، ألسباب إثنية.

وقد احتج بعض أعضاء هذه املجموعات الثالث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمن، على تهميش الوالية، 
وشرعوا في التمرد، ولم يتمكن البشير من هزمية احلركات املسلحة، فصار يهاجم الشعب. ويقول املدعي العام: 

إن دوافع البشير سياسية في معظمها، وهو يتذرع بحجة »مكافحة التمرد«، أما نيته فهي »اإلبادة اجلماعية«.

 فبمجرد أمر من البش���ير، وألكثر من خمس س���نوات، هاجمت ميليش���يا اجلنجويد القرى ودمرتها وتابعت 
األش���خاص الذين جنوا إلى الصحاري. وأُخضع من متكن من الوصول إلى مخيمات املشردين داخلّيًا للعيش في 

ظروف مدروسة، ليكون مصيره التدمير. 

إن البشير يعرقل تقدمي املعونات الدولية، والقوات التابعة له حتيط باملخيمات. فقد قال أحد الشهود: »عندما 
نراه���م، نفر جرًيا. فينجو بعضن���ا، ويُقبض على البعض اآلخر، فيُقاد ويُغتص���ب جماعّيًا، وقد يَغتِصب حوالي 
عش���رين رجاًل امرأًة واحدة، وهذا أمر عادي بالنس���بة لنا نحن هنا في دارفور. إنه أمر يحدث باستمرار، لقد 
ا َمن يراهم وهم يغتصبون إحدى النس���اء، فهم يغتصبون الفتيات  ش���هدت أنا أيًضا عمليات اغتصاب، ليس مهّمً

بحضور أمهاتهن وآبائهن«.

 وألكثر من خمس س���نوات، ُش���رد ماليني املدنيني من أراضيهم التي س���كنوها لقرون، وُدمرت جميع وسائل 
عيشهم، واغتُصبت أراضيهم، وسكنها مستوطنون جدد. »وفي املخيمات يحّث البشير على قتل الرجال واغتصاب 
النساء. إنه يريد إلغاء تاريخ شعوب الفور، واملساليت والزغاوة«، ثم يسترسل املدعي العام قائاًل: »فأنا ال أحتمل 

غّض الطرف، لدي أدلة«.

 وألكثر من خمس س���نوات، أنكر البش���ير وقوع هذه اجلرائم. فهو يقول: ال وجود لالغتصاب في الس���ودان، 
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إن كل هذا مجرد ادعاءات. »إن البش���ير قد جعل ارتكاب املزيد من اجلرائم ممكًنا مبنعه الكش���ف عن احلقيقة 
بشأن اجلرائم، وإخفاء جرائمه حتت قناع »استراتيجية مكافحة التمرد«، أو »الصدامات بني القبائل«، أو »أفعال 
نهم من اإلفالت من العقاب من أجل ضمان رغبتهم  ميليش���يات غير قانونية ومستّقلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومكَّ

في ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية«.

يقول املدعي العام: إن نية البشير في ارتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات املنسقة 
تنسيًقا جيًدا. »إن البشير قد تعمد إفقار األشخاص الناجني، إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص؛ فقد استخدم 
غير ذلك من األس���لحة، لقد استخدم االغتصاب، والتجويع واخلوف، وهي وسائل كلها في نفس الفاعلية، لكنها 

أسلحة صامتة«.

 يقول املدعي العام: تبني األدلة اليوم أن البش���ير، بدالً من مس���اعدة أهل دارفور قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، 
مبا في ذلك القوات املسلحة، وجهاز االستخبارات، والدوائر الدبلوماسية واإلعالمية، واجلهاز القضائي من أجل 
إجبار األش���خاص الذين يعيشون في مخيمات املشردين داخلّيًا، ومعظمهم من املجموعة املستهَدفة، على العيش 

في ظروف مدروسة لتدميرهم جسدّيًا.

 وأضاف الس���يد لويس مورينو أوكامبو قائاًل: »إن البشير هو الرئيس، وهو القائد األعلى، لقد استعمل جهاز 
الدولة بأكمله، واس���تخدم اجليش، وجنَّد ميليشيا اجلنجويد، إن هذه األجهزة كلها حتت مسئوليته، وهي تطيعه، 

إنه يتمتع بسلطة مطلقة«.

 ستنظر الدائرة التمهيدية األولى اآلن في األدلة، وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى االعتقاد 
بأن الش���خص املسمى قد ارتكب اجلرائم املزعومة، فستقرر أجنع السبل ملثوله أمام احملكمة، فقد طلب املدعي 

العام إصدار أمر بإلقاء القبض.

املصدر:

http://www.icc-cpi.int املوقع الرسمي للمحكمة اجلنائية الدولية

* * *

الفصائل املسلحة يف إقليم دارفور:

لم يكن إقليم دارفور غربي السودان يعرف مع بدايات األلفية احلالية سوى فصيلني عسكريني سياسيني: هما 
حركة حترير السودان، وحركة العدل واملساواة، ولكن منذ عام 2006م بدأت تظهر عدة فصائل أخرى مسلحة.

حركة حترير السودان:

أسس���ها بعض أبناء قبائل الزغاوة واملس���اليت والفور، وُعرفت احلركة في البداية باسم جبهة حترير دارفور، 
وكانت عضويتها مقصورة على بعض أبناء قبيلة الفور اإلفريقية.

وبعدما انفتحت على أبناء القبائل األخرى باإلقليم أطلقت على نفسها االسم احلالي، وذلك في 14 مارس 2003م.
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وف���ي 28 أكتوبر 2005م عقدت احلركة مؤمترها ببلدة حس���كنيتة في جنوب���ي دارفور، وفيه تقرر فصل عبد 
ع سنة  الواحد نور من رئاس���تها، فانش���قت احلركة إلى قس���مني: أحدهما أمينه العام مني أركو مناوي الذي وقَّ
2006م اتفاقية أبوجا، وبعد ذلك أصبح كبير مس���اعدي الرئيس السوداني عمر حسن البشير. أما القسم اآلخر 

له جناح رئيس احلركة عبد الواحد محمد نور. فقد شكَّ

وتتالت االنش���قاقات داخل احلركة، فانشقت عنها فصائل شكلت قادة شمالي دارفور بزعامة جار النبي عبد 
القادر، وانشق فصيل يسمى حركة حترير السودان )مجموعة ال�19)، ومنه انشقت حركة حترير السودان املوحدة 

بزعامة القائد أحمد عبد الشافي.

حركة العدل واملساواة:

كانت هذه احلركة تشكل ثاني أهم تنظيم سياسي عسكري بإقليم دارفور بعد حركة حترير السودان، وأسسها 
أبناء قبيلة الزغاوة.

ويترأس هذه احلركة الدكتور خليل إبراهيم محمد الذي شغل منصب وزير إقليمي في عدد من واليات السودان 
في حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

أصدرت احلركة بيانها التأسيس���ي عام 2001م، وبدأت نشاطها العسكري في فبراير 2003م إلى جانب حركة 
حترير السودان.

وقد انش���قت عن حركة العدل واملس���اواة في مارس 2004م احلركة الوطنية لإلصالح والتنمية بقيادة جبريل 
عبد الكرمي باري وخليل عبد الله، وانشق عنها بدورها املهندس محمد صالح حربة مكوًنا حركة العدل واملساواة 

القيادة امليدانية.

كما انشق عنها عبد الرحيم أبو ريشة مكوًنا حركة العدل واملساواة جناح السالم.

وانشقت عنها مجموعة الدكتور إدريس أزرق.

ومن بن الفصائل املسلحة مبنطقة دارفور واليت انشق أغلبها عن حركة حترير السودان:

حركة جيش حترير السودان:

ويترأسها خميس أبو بكر وهو من قبيلة املساليت، وكان نائب رئيس حركة حترير السودان عبد الواحد محمد 
نور قبل أن ينس���حب منها، ويؤس���س حركة جيش حترير السودان. وهو من بني سياسيي حركة حترير السودان 

الذين أسسوا مجموعة ال�19، وجمدوا صالحيات رئيس احلركة نور قبل أن يفصلوه.

قادة مشايل دارفور:

ويتزعم هذا التنظيم القائد جار النبي عبد القادر يونس، وقد احتد معه فصيالن مس���لحان: أحدهما برئاسة 
صديق عبد الكرمي، واآلخر بقيادة محمد علي كالعي؛ ليشكلوا تنظيم قادة شمالي دارفور. واجلميع كانوا أعضاء 

في حركة حترير السودان قبل أن تعصف بها االنشقاقات.
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حركة حترير السودان املوحدة:

وهي حركة منشقة عن حركة حترير السودان، ويتزعم هذا الفصيل القائد أحمد عبد الشافي القائد امليداني 
ل مع مجموعة من السياسيني والعسكريني  الس���ابق لقوات عبد الواحد نور بدارفور. وكان عند انشقاقه قد شكَّ
تنظيًما أطلقوا عليه حركة حترير الس���ودان )مجموعة ال�19) مجمدين صالحيات عبد الواحد، ثم انشق أحمد 

عبد الشافي عن حركة حترير السودان )مجموعة ال�19) مشكاًل حركة حترير السودان املوحدة.

حركة العدل واملساواة - فصيل القيادة املوحدة:

وهو تنظيم منشق عن حركة العدل واملساواة تزعمه املهندس محمد صالح حربة. 

جمموعة آدم خبيت:

ومن أبرز ش���خصياتها القائد امليداني آدم بخيت، وهو من الكوادر التي اس���تقطبها الدكتور شريف حرير في 
بداية تكوين االحتاد الفيدرالي في أس���مرا. وقد انضم إلى مني مناوي ثم انفصل عنه، والتحق بتجمع موس���ع 

يعرف بجبهة اخلالص، ويضم العديد من قادة وسياسيي دارفور.

 ومعه في هذه املجموعة ش���خصيات دارفورية من بينها من العس���كريني: صديق برة وعبد الله يحيى وصالح 
جوك، وعبد الله بريق إلى جانب بعض السياسيني مثل الدكتور شريف حرير وآدم علي شوقار.

املصدر:

اجلزيرة نت، ملف »البشير واحملكمة اجلنائية«، انظر الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1D08E867-8B6A-4BFF-8564-9D26604A4019.htm
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ملخص الدراسة
س���بَّب قرار احملكمة اجلنائية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير ردود أفعال إقليمية ودولية متباينة 
بتباين املصالح واألهداف اخلاصة بكل طرف، وميكن القول: إن تلك املواقف وردود األفعال بهذا الشأن إمنا 

حتمل من الفرص بقدر ما حتمل من التحديات. 

فاملوقف املعارض لقرار احملكمة يحمل من التعارض والتناقض الكثير؛ حيث ال ينبع في معظمه من قناعة 
بصواب املوقف الس���وداني، بقدر ما ينب���ع من مخاوف ومصالح خاصة لهذا الط���رف أو ذاك من أطراف 
املعادل���ة، األمر الذي يجعل من دفاع تلك األنظمة عن النظام الس���وداني، ورفضها لقرار احملكمة اجلنائية 

الدولية بتوقيف الرئيس »عمر البشير«، مبثابة دفاع عن نفسها.

وعلى الرغم من ذلك فإنه يصعب الرهان على مواقف ذلك الفريق؛ بفعل تعارض دوافع ومبررات مكوناته. 
كم���ا أن تلك الدول الرافضة تفتقر إلى اإلرادة واإلدارة الفعال���ة ملعارضة القرار على أرض الواقع، في ظل 

حقيقة ضعف الكثير من الدول واملؤسسات أنصار هذا االجتاه وتبعيته للقوى الغربية باألساس.

ولك���ن على الناحي���ة األخرى جند أن املوقف املؤيد لق���رار احملكمة الدولية يحمل ف���ي طياته أيًضا من 
التناقضات ما ميكن معه للحكومة الس���ودانية -حال توافر اإلرادة السياس���ية الفاعلة- العمل على حتييد 
بعض هؤالء املؤيدين، السيما فرنسا مبا قد يؤدي إلي تفكيك ذلك املوقف وإضعافه؛ وذلك عبر القيام ببعض 
التكتيكات التي من شأنها أن تعمل على احتواء املخاوف الفرنسية بشأن تشاد، عبر التأكيد على عدم التدخل 
في الش���ئون الداخلية لتشاد، مقابل توقف تشاد وفرنسا عن تقدمي الدعم السياسي واملادي بإيواء ومساندة 
متمردي دارفور، وكذلك ممارس���ة قدر من الضغط على املتش���ددين داخل تلك احلركات للقبول باتفاقات 

التسوية وفي مقدمتها مقررات »أبوجا«. 

 كما أن اضطالع احلكومة السودانية بإنشاء محكمة دولية - سودانية مبساعدة إفريقية، عربية وإسالمية، 
عى عليهم، من شأنه أن يدعم املوقف السوداني في  ومبراقبة أوروبية، حملاكمة املس���ئولني الس���ودانيني املدَّ
مواجهة خصومه من خالل س���حب البس���اط القانوني الزاعم بعدم جدية القضاء السوداني ونزاهته، األمر 
الذي من ش���أنه أن يجنِّب السودان مزيًدا من السيناريوهات الكارثية التي تستهدف وحدته وأمنه ومستقبله 

السياسي.
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مقدمة:

في الثاني عشر من يوليو 2008م أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية على لسان املتحدث باسمها »شون ماكورماك« 
ه  أن »أوكامبو« سيتقدم بطلب إلصدار مذكرة توقيف للبشير. وبعد يومني وفي الرابع عشر من يوليو 2008م وجَّ

»أوكامبو« اتهاًما رسمّيًا للبشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

وف���ي بيان صدر ف���ي الهاي، حيث مقر احملكمة، قال »مورينو أوكامبو«: إنه ق���دم للمحكمة دلياًل على تورط 
البش���ير في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب في دارفور؛ حيث أشار املدعي 
العام إلى وجود أُس���س قوية تدعو لالعتقاد بأن عمر حسن البشير يتحمل املسئولية اجلنائية فيما يتعلق بعشرة 
اتهام���ات خاصة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد اإلنس���انية وجرائم حرب«. و»بتدبير وتنفيذ خطة 
للقضاء على أعداد كبيرة من أفراد قبائل الفور واملس���اليت والزغاوة بسبب عرقهم، وكانت دوافعه سياسية إلى 

حد كبير«. 

وأضاف أن البش���ير »عرقل املساعدات الدولية«، كما أنه مس���ئول عن قتل وتعذيب املدنيني في دارفور. كما 
أوضح »أوكامبو« أن لديه الدليل على أن البش���ير »حش���د كل أجهزة الدولة لتصفية مليوني و450 ألف شخص 

يعيشون في املخيمات في ظروف حياتية تهدف إلى القضاء عليهم«. 

د »أوكامبو« تعهده بعد ذلك في نهاية ش���هر سبتمبر 2008م، وطلب من قضاة احملكمة إصدار مذكرة  وقد جدَّ
العتقاله، األمر الذي حتقق في الرابع من مارس 2009م مع إصدار احملكمة اجلنائية الدولية أمر توقيف للرئيس 

السوداني عمر البشير. )1) 

وق���د أعقب قرار احملكمة اجلنائية ردود أفعال إقليمية ودولية متباينة بتباين املصالح واألهداف. وتخوًفا مما 
قد تس���فر عنه ردود األفعال املختلفة بعد القرار بتوقيف الرئيس الس���وداني قامت السفارات الغربية في معظم 
عواص���م العالم بتحذير مواطنيها من الزيارات غير الضرورية إلى الس���ودان، فيما رفعت منظمة األمم املتحدة 
من مس���توى إجراءاتها األمنية؛ خشية حدوث أعمال انتقامية، أو أن يقدم السودان على طرد أعضاء قوة حفظ 
السالم التي تقودها األمم املتحدة في دارفور ال�»يوناميد« أو املزيد من موظفي منظمات اإلغاثة الدولية، بعد أن 

راجع اجلزيرة نت في 2009/7/5م.  (1(

حتوالت مواقف األطراف الدولية 
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وضعت خطًطا إلجالء املوظفني من الس���ودان، فضاًل 
عن ص���دور تعليمات إلى املوظفني غير األساس���يني 

بالبقاء في منازلهم.)1) 

وتسعى هذه الورقة، عبر أدوات منهج حتليل النظم، 
ٍف على البيئة احمليطة، ومدخالت  وما يتضمنه من تعرُّ
ومخرج���ات العملية السياس���ية، إل���ى اإلجابة على 

مجموعة من التساؤالت هي: 

 - م���ا ه���ي ردود األفع���ال 
اإلقليمي���ة والدولي���ة من قرار 

توقيف الرئيس البشير؟
وأس���باب  - ما هي مبررات 

تلك املواقف؟ 
- ما الفرص والتحديات التي 
تل���ك املواقف؟ وكيف  تطرحها 

ميكن التعامل معها؟ 

- ما املسارات احملتملة للقضية؟

أواًل: ردود األفعال اإلقليمية جتاه قرار توقيف 
البشري:

عكس���ت طبيعة العالقات السودانية مع دول اجلوار 
وعالقات الطرفني والتزاماتهم���ا الدولية واإلقليمية 
نفس���ها في ردود األفعال جتاه ق���رار توقيف الرئيس 

البشير. )2)

فعلى الصعيد املصري، ح���ّذرت مصر من خطورة 
القرار املدين لعمر البش���ير، مؤك���دة أن العدالة في 
الس���ودان ميك���ن أن تتحقق عبر تس���وية سياس���ية 
حتقق االس���تقرار ومتنع احلرب، وحتافظ على وحدة 
الس���ودان، وأن القرار ميكن أن يزي���د األمر خطورة، 
ويدفع نحو مزيد من تدهور األوضاع في الس���ودان، 

املرجع السابق.  (1(
انظر بدر ش���افعي، عالقات السودان ودول اجلوار اإلفريقي بني املد   (2(
واجلزر، السياس���ة الدولية، القاهرة : مؤسس���ة األهرام، عدد 175، 

يناير 2009م. 

مبا ال يحقق االستقرار في املنطقة. وسعت مصر إلى 
إقناع السودان بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، 
وبحث فت���ح حتقيق في جرائم احلرب في دارفور من 
جانب القضاء السوداني، واستقبلت القاهرة الرئيس 
الس���وداني أكثر من مرة في أعق���اب صدور مذكرة 
املدع���ي العام للمحكمة اجلنائي���ة، وبعد صدور قرار 

احملكمة اجلنائية. )3) 

التداعيات  رت مصر من  وحذَّ
القرار  لهذا  احملتملة  الس���لبية 
عل���ى مس���تقبل تنفي���ذ اتفاق 
وطالب���ت  الش���امل،  الس���الم 
التوقيف،  ق���رار  تنفيذ  بتأجيل 
وعقد مؤمتر دولي ملناقشة كافة 

جوانب القضية.)4)

ول���م تختلف ال���رؤى العربية 
الرس���مية في مجملها عن الرؤية املصرية، وأش���ارت 
كثير م���ن الكتابات العربية إل���ى أن هناك مؤامرات 
حُتاك ضد العرب، وتهّدد حتقيق الس���الم في دارفور 

واجلنوب السوداني. )5)

ورفض���ت جامعة الدول العربي���ة -ممثلة في وزراء 
اخلارجية العرب- قرار احملكمة الدولية بحق الرئيس 
البش���ير، وأعرب الوزراء عن تضامنه���م مع الرئيس 
البش���ير، وأعادوا التذكير مبوقفه���م الذي أعلنوه في 
مواجهة مذك���رة طلب التوقيف التي كان املدعي العام 
قد قّدمها عام 2008م، ورفضهم فكرة توقيف الرئيس 
البش���ير. واملطالبة بعقد مؤمتر دولي تش���رف عليه 
اجلامعة بالتنسيق مع االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة 

راج���ع ماعت للدراس���ات احلقوقية والقانوني���ة، املالحقة القضائية   (3(
للرئيس الس���وداني بسبب أزمة دارفور عن ش���هور يوليو وأغسطس 

 www.maatpeace.org                       :وسبتمبر 2008م
راجع بيانات اخلارجية املصرية وتصريحات وزير اخلارجية واملتحدث   (4(
الرس���مي باس���م اخلارجية املصرية بجريدة األهرام املصرية خالل 
شهر مارس 2009م في أعقاب صدور قرار احملكمة اجلنائية الدولية 

بتوقيف البشير.
انظر ملخص تلك املواقف على اجلزيرة نت، في 2009/3/5م.  (5(

ح���ّذرت مص���ر من خط���ورة القرار املدي���ن لعمر 
البش���ري، مؤكدة أن العدالة يف السودان ميكن أن 
تتحقق عرب تس���وية سياس���ية حتقق االستقرار 
ومتن���ع احل���رب، وحتافظ على وحدة الس���ودان، 
وأن الق���رار ميكن أن يزيد األمر خطورة، ويدفع 

حنو مزيد من تدهور األوضاع يف السودان.
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لوضع خارط���ة طريق وجدول زمني لتس���وية األزمة 
سلمّيًا.)1)

كما س���عت اجلامعة بالتنسيق مع االحتاد اإلفريقي 
إلى إقناع مجلس األمن بإص���دار قرار إلرجاء تنفيذ 

قرار احملكمة ملدة عام.)2)

ومن ناحيتها انتقدت العديد من املنظمات الشعبية 
وغي���ر احلكومية ق���رار احملكمة اجلنائي���ة الدولية؛ 
باعتباره ممارس���ًة صارخًة الزدواجية املعايير، محملة 
أيًض���ا احلكومات العربية مس���ئولية فتح الباب على 
مصراعي���ه للتدخ���ل اخلارج���ي بانتهاكاتها حلقوق 

اإلنسان.)3)

 ولم يش���ّذ عن املوقف العربي سوى وليد جنبالط 
زعيم احلزب التقدمي االشتراكي اللبناني؛ حيث قال: 
»إنه مع صدور ق���رار التوقيف تدخل العدالة الدولية 
مرحلة جديدة، تؤكد على أهمية محاس���بة كل الذين 
يتورطون ف���ي جرائم القتل اجلماعي، وتنس���جم مع 
في أعقاب ص���دور مذكرة املدعي العام للمحكم���ة اجلنائية الدولية   (1(
متضمنة املطالبة بإصدار قرار بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير 
عق���د وزراء اخلارجية العرب اجتماًع���ا طارًئا في مقر األمانة العامة 
للجامعة العربية برئاس���ة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، 
وحضور األمني العام للجامعة السيد عمرو موسى، ومبشاركة 16 وزير 
خارجية، ووزير العدل الفلس���طيني لبحث تداعيات قرار املدعي العام 
للمحكمة اجلنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، وعقد الوزراء 
اجتماعا تش���اورّيًا مغلًقا لبحث كيفية اخلروج من األزمة ووضع خطة 
عمل عربية عاجلة على الس���احة الدولية لشرح التداعيات اخلطيرة 
احملتملة ملالحقة البشير، سواء لبحث الوضع الداخلي في السودان أو 

في املنطقة عامًة.
       وطالب الس���ودان خالل تلك االجتماعات املشاركني بتجميد عضوية 
ال���دول العربية في اتفاقية احملكمة اجلنائي���ة الدولية، واإلعالن عن 
رفضه���م التوقيع والتصديق على النظام األساس���ي، رغم أن هناك 3 
دول عربية فق���ط هي أعضاء احملكمة حالًيا، لك���ن مثل هذا القرار 
س���يكون رس���الة قوية تعّبر عن موقف عربي جماعي ضد قرار إدانة 
الرئيس السوداني، وحاول السودان إقناع الدول العربية رسمّيًا ووزراء 
اخلارجية العرب برفض االتهام املوجه للرئيس السوداني والتعامل في 
الشق القانوني مع احملكمة اجلنائية الدولية، لكن القرار قوبل بالفتور 
العربي للغالبية، مبرري���ن موقفهم بأنه يجب التعامل مع القرار بحذر 
شديد، باعتباره سابقة على الساحة الدولية. انظر: ماعت للدراسات 

احلقوقية والقانونية، مرجع سابق، ص 7.
اجلزيرة نت 2009/3/4م.  (2(

املرجع السابق.  (3(

ش���رعة حقوق اإلنس���ان واملواثيق الدولية«. لكنه من 
ناحية أخرى ط���رح »عالمات اس���تفهام حول غياب 
احلماسة الدولية حملاسبة إسرائيل وقادتها، وهم من 

كبار مجرمي احلرب تاريخّيًا«.)4)

وجددت منظمة املؤمتر اإلس���المي رفضها ملالحقة 
احملكمة اجلنائية الدولية للقادة السودانيني، مبا فيهم 
الرئيس عمر البش���ير، بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم 
دارفور، وكان أكمل الدين إحس���ان أوغلو األمني العام 
للمنظمة قد حّذر »من التداعيات اخلطيرة التي ميكن 
أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت 
بالغ احلساس���ية من ش���أنه أن يهدد السالم -الذي 

وصفته املنظمة بالهش- في إقليم دارفور«.)5)

 ومن ناحيتها اعتبرت إيران –على لس���ان رئيسها 
أحمدي جناد- احملكمة اجلنائية الدولية أداةَ ترهيب 
بيد الق���وى الكبرى ف���ي مواجه���ة دول العالم، وأن 
القراَر الصادر عنها بش���أن السودان محاولٌة لتقسيم 
السودان،)6) وفي أعقاب صدور قرار احملكمة اجلنائية 
قام املتحدث باس���م املجلس الدستوري اإليراني علي 
الرجاني بزيارة الس���ودان للتعبير عن الدعم اإليراني 
للس���ودان.)7) وطالبت إيران مبط���اردة »قادة الكيان 

الصهيوني املجرمني.)8)

وعلى الصعيد اإلفريق���ي أعربت العديد من الدول 
اإلفريقية عن رفضها لقرار توقيف الرئيس السوداني، 
مشيرة إلى تعارض ذلك مع مقتضيات احلصانة الدولية 
لرؤساء الدول، وأن تلك السابقة ستكون مدخاًل النهيار 
منظومة العالقات الدولية، وهيمنة القوى الكبرى على 

(4) www.almanar.com.lb/newssite/ArticlePrintPage.  
aspx?id=76550&mode=DOC

)5) ماعت للدراسات احلقوقية والقانونية، مرجع سابق، ص 7.

 (6) Ahmadinejad calls ICC a tool of the superpowers، at  
ww.tehrantimes.com
 (7) Larijani visit Sudan to express support for al-Bashir،  
 Tehran Times Political Desk ، Saturday، 7March، 2009 at:
http://www.tehrantimes.com/NCms/2007.asp?code=190538
 (8) Iran censures ICC over al-Bashir arrest warrant، Tehran  
Times Political Desk، 7March ، 2009.
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مقدرات الدول األخرى في املجتمع الدولي.)1)

وتضم���ن البيان اخلتامي الصادر عن القمة الدورية 
لرؤس���اء دول وحكوم���ات االحت���اد -والت���ي ُعقدت 
باجلماهيرية الليبية في يوليو 2009م- أسف املشاركني 
لتجاهل مجلس األمن طلب االحتاد اإلفريقي بتأجيل 
إجراءات احملكمة اجلنائية فيما يتعلق بتوقيف الرئيس 
السوداني، وقرارهم بعدم التعاون في تنفيذ املادة 98 
من ميثاق روما املنش���ئ للمحكمة فيما يتعلق بتوقيف 
الشخصيات السياسية في إفريقيا.. وحقهم في اتخاذ 
أية إجراءات ضرورية حلفظ كرامة واستقالل وسيادة 

القارة اإلفريقية.)2) 

وهو القرار الذي ُقوبل بردود فعل غاضبة من جانب 
الكثير من املنظمات اإلنس���انية الغربية، وكذا حركات 
التم���رد في إقليم دارفور)3)، األم���ر الذي دفع رئيس 
مفوضية االحتاد اإلفريقي إلى إصدار بيان للرد على 

هت لهذا القرار.)4) االنتقادات التي ُوجِّ

وعلى الرغم من املوقف اجلماعي الرس���مي، برزت 
انظر على سبيل املثال املوقف الكيني في:  (1(

Kenya protests at Bashir warrant http://www.nation.co.ke/
News/-/1056/542382/-/u32vnx/-/index.html

  - وحول موقف جنوب إفريقيا انظر:

  Minister Dlamini Zuma notes Decision of the ICC to issue a
Warrant of Arrest against Sudanese President Omar Al-
Bashir at:http://www.dfa.gov.za/docs/2009/suda0305.html

   - املوقف اإلثيوبي:

 http://www.mfa.gov.et/Press_Section/publication.
php?Main_Page_Number=4388

   - وحول املوقف اإلريتري: 

 http://www.shabait.com/staging/publish/printer_9602.htm
(2) http://www.akhbarelyom.org.eg:81/akhbar/articleDetail.  
php?x=akhbar2009&y=17850&z=12619&m=2

 (3) www.bbc.co.uk/.../2009/.../090702_ah_africanleaders_  
 tc2.shtm/

  (4) AFRICAN UNION، DECISION ON THE MEETING  
OF AFRICAN STATES PARTIES TO THE ROME STAT-

 UTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
 (ICC)، PRESS RELEASE، Addis Ababa، ETHIOPIA 14
July 2009

على الس���طح بوادر انشقاق بش���أن تعارض التزامات 
عة على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  الدول املوقِّ
مبيث���اق احملكمة والتزامها بق���رار االحتاد اإلفريقي، 
عة على النظام األساس���ي  فأعلن���ت بتس���وانا- املوقِّ
للمحكم���ة اجلنائية- أن الق���رار الصادر عن االحتاد 
اإلفريقي لم يأخذ حقه من الدراس���ة والبحث، وأنها 
س���تلتزم بقرار احملكمة بتوقيف الرئيس البشير حال 

نزوله بأراضيها.)5)

  وت���رددت أنباء ع���ن أن جنوب إفريقي���ا اتخذت 
موقًفا مش���ابًها، ف���ي مايو ع���ام 2009م، إّبان حفل 

 

تنصيب الرئيس »جاكوب زوما«، مما أدى إلى حضور 
»سيلفاكير« نائب الرئيس الس���وداني حفل التنصيب 

بدالً من الرئيس السوداني.)6)

وعلى الصعيد األوغندي ثار جدل كبير خالل شهر 
يوليو من عام 2009م عقب التصريحات الصادرة عن 
لقاء مش���ترك بني وزير الدول���ة للعالقات اخلارجية 
األوغندي، واملدعي الع���ام للمحكمة اجلنائية الدولية 
»أوكامبو« خالل زيارته ل�»كمباال«؛ حيث أكد »أوكامبو« 
الت���زام أوغندا بتوقيف البش���ير مبقتض���ى توقيعها 
على النظام األساس���ي للمحكمة اجلنائية الدولية.)7) 
وأش���ارت املصادر إلى أنه جرت محادثة هاتفية بني 
الرئيس األوغن���دي، ونظيره الس���وداني أوضح فيها 
الرئيس األوغن���دي أن التصريحات ال تعّبر عن وجهة 

نظر حكومته.)8)

وجتدر اإلشارة، إلى أن املوقف التشادي كان مؤيًدا لقرار 
احملكمة الدولية؛ باعتباره يصّب في خانة إضعاف حكومة 
البش���ير التي تتهمها حكومة »إدريس دب���ي«، بأنها وراء 

محاوالت اإلطاحة بها عبر دعم قوى التمرد التشادية.

 (5) South Africa defends stance on ICC-Sudan row amid  
criticisms، Sudan tribune، Thursday 9 July 2009
 (6) South Africa defends stance on ICC-Sudan row amid  
criticisms، Sudan tribune، Thursday 9 July 2009
 (7) Mukasa ،Sudan: ICC Asks Govt to Arrest Bashir، all  
 (8) Sudan tribune، Friday 10 July 2009  
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ثانًيا: مواقف القوى الكربى جتاه القرار: 

ف���ي أعقاب صدور قرار احملكم���ة الدولية بتوقيف 
الرئيس البش���ير حثَّ���ت الواليات املتح���دة الرئيس 
الس���وداني على املثول أمام احملكم���ة، وقالت وزيرة 
اخلارجي���ة األمريكية هيالري كلينتون: إنه »س���تتاح 
الفرصة للرئيس البش���ير عندما ميثل أمام احملكمة. 
إذا كان يعتق���د أن الئحة االته���ام ُوجهت إليه بطريق 

اخلطأ ميكنه بالتأكيد أن يطعن في ذلك«. 

وأضافت كلينتون: »إنني آمل بالتأكيد 
أال ي���ؤدي ذلك إل���ى أّي أعمال عنف 
إضافية أو عق���اب من جانب حكومة 
البش���ير«. مش���يرة إلى أن »احملكمة 
اجلنائي���ة الدولي���ة أص���درت الئحة 
االتهام استناًدا إلى حتقيقات مطولة، 

وأن القضية اآلن ينظرها القضاء«. 

وفي أعقاب قيام حكومة الس���ودان 
بالرد على ذل���ك بطرد بعض منظمات 

اإلغاثة العاملة في السودان، توعدت وزيرة اخلارجية 
األمريكية بأن البشير سيدفع ثمن ذلك األمر)1)، وكان 
املتحدث باس���م وزارة اخلارجي���ة األمريكية »روبرت 
وود« قد أش���ار إلى أن اإلدارة األمريكية تعتقد أن من 
ارتكبوا أعماالً وحش���ية يجب أن ميثلوا أمام العدالة. 
ودعا كل األطراف -مبا فيها احلكومة السودانية- إلى 

ضبط النفس.)2)

وم���ن جانبها وف���ي أعقاب صدور ق���رار احملكمة 
الدولي���ة بتوقيف الرئيس الس���وداني أعربت الصني 
عن أس���فها وقلقها جتاه إصدار احملكم���ة اجلنائية 
الدولية مذك���رة التوقيف بحق الرئيس الس���وداني. 
وقال املتحدث الرس���مي باسم اخلارجية الصينية: إن 
أولى أولويات املجتم���ع الدولي في إقليم دارفور اآلن 

 (1) You will pay for deaths، Hillary warns Bashir at:  
http://www.nation.co.ke/News/africa/-/1066/547846/-
/13qk74bz/-/index.html

اجلزيرة نت في 2009/3/5م.  (2(

هو حفظ االس���تقرار، واملضي قدًما في دفع العملية 
السياسية، ونشر عملية حفظ السالم املختلطة لألمم 

املتحدة واالحتاد اإلفريقي. 

وأشار إلى معارضة الصني ألّي خطوة من شأنها تعكير 
صفو عملية الس���الم في إقليم دارفور وفي السودان. 
وعن أمله في أن يستمع مجلس األمن ويحترم نداءات 
االحتاد اإلفريقي، وجامعة الدول العربية، وحركة عدم 
االنحياز، ويتخ���ذ اإلجراءات الالزمة ملطالبة احملكمة 
اجلنائية الدولي���ة بتعليق النظر في 
ه���ذه القضية وفًقا للمادة ال�16 من 

نظام روما األساسي.)3)

وف���ي ذات االجتاه ج���اء املوقف 
الروس���ي منتق���ًدا ق���رار احملكمة 
اجلنائي���ة الدولية، باعتباره يتعارض 
رئيسها،  وحصانة  السودان،  وسيادة 
خاص���ة وأنها ليس���ت عض���ًوا في 
احملكم���ة اجلنائية الدولية، وش���ّدد 
البي���ان الصادر عن اخلارجية الروس���ية على ضرورة 
السعي للحل السلمي، ودعم جهود الوساطة التي يقوم 
بها االحتاد اإلفريقي وغيره من الوسطاء، وأبدت روسيا 
استعدادها للقيام بأي جهود الزمة في هذا االجتاه.)4)

أما على صعيد املوقف الفرنس���ي فقد دعت فرنسا 
على لس���ان املتحدث باسم وزارة اخلارجية الفرنسية 
»أريك ش���وفالييه« اخلرطوم إلى »التعاون الكامل مع 
احملكم���ة اجلنائية الدولية من أج���ل تنفيذ القرارات 
التي أصدرها القضاة، طبًقا ملوجب قرار مجلس األمن 

الدولي رقم 1593«.)5)

(3) http://www.fmprc.gov.cn/ara/xwfw/fyrth/t540399.htm  
  (4) (Statement by Russian MFA Spokesman Andrei  
 Nesterenko Regarding the Issuance by International
 Criminal Court of an Arrest Warrant against Sudanese
President Omar al-Bashir at:  http://www.mid.ru/Brp_4.
nsf/arh/63682157C6C24B93C3257570005624A9?Open
Document

اجلزيرة نت في 2009/3/5م.  (5(

ج���اء املوق���ف الروس���ي منتق���ًدا قرار 
احملكمة اجلنائي���ة الدولية، باعتباره 
يتعارض وس���يادة السودان، وحصانة 
رئيس���ها، خاصة وأنها ليس���ت عضًوا 
الدولي���ة،  اجلنائي���ة  احملكم���ة  يف 
وش���ّدد البيان الصادر ع���ن اخلارجية 
الروس���ية على ضرورة السعي للحل 

السلمي.
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وبالنسبة للموقف البريطاني، ومع صدور قرار توقيف 
الرئيس البش���ير، أعلنت بريطانيا أنها تدعم وحتترم 
»العملية املستقلة« التي قادت احملكمة اجلنائية الدولية 
إلى إصدار مذكرة التوقيف بحق البش���ير. وقال وزير 
اخلارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان له: »لقد 
ش���جعنا -وعلى نحو راس���خ أيًضا- حكومة السودان 
على التعاون مع احملكمة بش���أن مذك���رات االعتقال 
التي أصدرتها، ونأسف ألنها لم تتعامل بصورة جدية 
مع هذه املزاعم، أو تنخ���رط في التعاون مع احملكمة 

اجلنائية الدولية، ونكرر اليوم دعوتها للتعاون«.)1)

وياُلحظ توافق الرؤية الفرنس���ية والبريطانية حول 
إمكانية تعليق اعتقال البشير؛ حيث 
أبدت فرنسا استعدادها لقبول فكرة 
تعلي���ق توجيه اتهام���ات دولية إلى 
البش���ير حول ارتكاب جرائم حرب 
في دارف���ور، وجتميد أي إجراء من 
جانب احملكمة اجلنائية الدولية في 

حق البشير، بش���رط أن تلّبي السودان شروًطا، منها: 
منع حوادث القتل والعنف والهجمات في اإلقليم، وفتح 
حوار سياس���ي ش���امل مع كل اجلماعات في دارفور، 
فضاًل عن حتسني عالقات الس���ودان مع تشاد، وأن 
حتاكم الس���ودان رجل���ني يُش���تبه بارتكابهما جرائم 

حرب.)2)

وفي برلني دعا وزير اخلارجية األملاني فرانك فالتر 
شتاينماير احلكومة السودانية إلى ضبط النفس عقب 

صدور قرار احملكمة اجلنائية.

كم���ا أّيدت قي���ادة االحتاد األوروبي -على لس���ان 
احلكومة التش���يكية التي تت���رأس بالدها االحتاد في 
الدورة احلالية- قرار احملكمة الدولية. وجاء في بيان 
نشرته رئاسة االحتاد أن االحتاد األوروبي »يؤكد على 

)1)  املرجع السابق.
ماعت للدراسات احلقوقية والقانونية، مرجع سابق، ص7، وانظر أكرم   (2(
حس���ني »املواقف الدولية من قرار احملكمة اجلنائية بتوقيف البشير«، 
أوراق الش���رق األوس���ط، القاهرة: املركز القومي لدراس���ات الشرق 

األوسط، العدد 44، أبريل 2009م، ص 115.

تأييده واعترافه بدور احملكم���ة اجلنائية الدولية في 
نشر العدالة على مستوى العالم«. وأشار بيان االحتاد 
األوروب���ي إلى أهمي���ة توفير احلماي���ة للمدنيني في 
فترات الصراع واحلروب، وإلى ضرورة احترام حقوق 

اإلنسان.)3)

وقد وجهت احلكومة الكندية دعوة مماثلة للحكومة 
السودانية بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية.

أما األمني العام ل���ألمم املتحدة بان كي مون فدعا 
اخلرطوم الس���تمرار التعاون م���ع جميع هيئات األمم 
املتحدة، وضمان س���المة أفراده���ا بعد صدور قرار 
احملكمة اجلنائية. ولم يطالب كي 
بتس���ليم  اخلرطوم  صراحة  مون 
احملكمة  إلى  الس���وداني  الرئيس 
ا لها،  التي تتخذ من اله���اي مقّرً
ولكن���ه ق���ال: إنه يقر »بس���لطة 
احملكمة اجلنائي���ة الدولية كهيئة 

قضائية مستقلة«.)4)

ثالًث���ا مواق���ف املؤيدي���ن واملعارض���ن للق���رار 
حماولة للفهم والتفسري

اس���تناًدا إلى القراءة السابقة ملواقف القوى الدولية 
واإلقليمي���ة من قرار احملكمة الدولية ميكن القول: إن 

تلك املواقف تتبلور في موقفني أساسيني: )5) 

املوق��ف األول: مؤيد لقرار احملكمة اجلنائية الدولية 
بتوقيف الرئيس عمر البش���ير، ومتثله القوى الغربية 
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، وتس���انده كل من 
فرنسا وبريطانيا ودول االحتاد األوروبي بصفة عامة، 
وكذا العديد من املنظمات الدولية الغربية الكنس���ية، 
واملنظم���ات املعنية بحقوق اإلنس���ان، ومن س���ار في 
فلكها من املنظمات اإلفريقية والعربية، باإلضافة إلى 

حركات التمرد الدارفورية.

اجلزيرة نت في 2005/3/5م.  (3(
املرجع السابق.  (4(

راجع أكرم حسني، مرجع سابق، ص 112- 118.  (5(

مع صدور ق���رار توقيف الرئيس البش���ري، 
وحت���رتم  تدع���م  أنه���ا  بريطاني���ا  أعلن���ت 
»العملي���ة املس���تقلة« ال���يت ق���ادت احملكمة 
اجلنائي���ة الدولي���ة إىل إص���دار مذك���رة 

التوقيف حبق البشري
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وذلك بهدف الضغط على حكومة الس����ودان لتحقيق 
غايات كل طرف ومصاحله على الس����احة الس����ودانية، 
كوقف العمليات العس����كرية في دارفور، وتقدمي بعض 
التنازالت حلركات التمرد املس����لحة في اإلقليم، عالوة 
على مصالح الق����وى الكبرى وف����ي مقدمتها الواليات 
املتحدة وفرنسا، وكذا جماعات الضغط األفرو-أمريكية، 
واملنظمات الكنسية الغربية وفروعها بالقارة اإلفريقية، 
وك����ذا منظمات حقوق اإلنس����ان الغربي����ة واإلقليمية، 

وللتدليل على ذلك ميكن اإلشارة إىل ما يلي: 

أواًل: عل���ى الرغم م���ن تبرير تلك الق���وى املختلفة 
ملوقفه���ا بدعوى الس���عي لتحقيق العدال���ة الدولية، 
ومعاقبة املسئولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان وأعمال 
القتل والنهب املسلح التي شهدها إقليم دارفور، إال أن 
السوابق املماثلة قدمًيا )البوسنة الهرسك، الشيشان..)، 
وحديًثا )غزة، سيريالنكا، إقليم سينكينج..)، تشير إلى 
أن العدالة ل���م تكن وحدها بحاٍل هي املطلب الرئيس 
للقوى الكبرى، وأن معايير العدالة كما تطبقها الدول 
الغربية حتكمها -على نحو ما ذهبت إليه بحقٍّ الكثيُر 
من الكتابات والتصريح���ات ملنظمات وقيادات عربية 
وإفريقية- معايير مزدوجة ومتحيزة تدور مع مصالح 

الغرب وأهدافه أينما دارت.

ثانيًا: إن القراءة املتمعنة للسياق التاريخي الذي جاء 
فيه القرار، والترتيب الزمني لتصاعد املشكلة، وكذا في 
مسار عالقات السودان مع الدول الغربية، وفي مقدمتها 
الوالي���ات املتحدة األمريكية، تؤك���د التحكم األمريكي 
في مسار القضية نش���أة وتطوًرا، وبالتبعية تراجًعا أو 
جتميًدا أو استمراًرا، فليس من قبيل املصادفة أن يأتي 
قرار إحالة ملف دارفور إلى احملكمة اجلنائية الدولية 
في أعقاب قرار مجلس النواب األمريكي باإلجماع في 
الثالث من أكتوبر ع���ام 2004م باعتبار ما يحدث في 

إقليم دارفور »إبادة جماعية«. 

فبعد أربع���ة أيام فقط من صدور هذا القرار، وفي 
ل األمني العام لألمم  الثام���ن من أكتوبر 2004م ش���كَّ
املتحدة الس���ابق كوفي أنان جلنة دولية للتحقيق في 

انتهاكات حقوق اإلنسان في دارفور، وفي نوفمبر من 
ذات العام وصل فريق تابع لألمم املتحدة إلى السودان 
للتحقيق في وقوع »جرائم إبادة جماعية في دارفور«.

 وقد رفعت اللجنة تقريرها في 31 يناير عام 2005م 
والذي مثَّل أساًسا ملذكرة االتهام التي وجهتها احملكمة 

اجلنائية الدولية بعد ذلك للحكومة السودانية. 

 وفي الثاني عش���ر من يولي���و 2008م أعلنت وزارة 
اخلارجية األمريكية على لسان املتحدث باسمها »شون 
ماكورماك« أن »أوكامبو« سيتقدم بطلب إلصدار مذكرة 
ه  توقيف للبشير. وبعد يومني وفي 2008/7/14م وجَّ
»أوكامبو« اتهاًما رسمّيًا للبشير بارتكاب جرائم حرب 

وإبادة جماعية في إقليم دارفور. 

تلك الش���واهد تؤكد مركزية ال���دور األمريكي في 
حتري���ك القضية؛ حتقيًقا ملصاحلها ومصالح حلفائها 
باملنطقة، عبر مس���اندة قرار احملكم���ة الدولية كأداة 
للضغط عل���ى احلكومة الس���ودانية، خاصة في ظل 

التحوالت االستراتيجية التي مير بها السودان. 

 ثالث��ًا: يأتي القرار في إط���ار الترتيبات املفترضة 

إلج���راء االنتخابات الرئاس���ية في الس���ودان، والتي 
كان م���ن املفترض أن جُتَرى خالل هذا العام 2009م، 
وتتقاطع كذلك مع املس���اعي السودانية والعربية نحو 
إقناع اجلنوبيني بخيار الوحدة، وبالتالي فإن االنشغال 
ب���إدارة أزمة قرار التوقيف يجع���ل غيرها من امللفات 
في درجة تالية من األهمية، وهو ما يصب س���لًبا في 
ق من  جه���ود احلفاظ على وحدة الس���ودان، بل ويعمِّ
هوة األزمة في دارفور؛ باس���تقواء الفصائل املتمردة 
مبضمون القرار البتزاز حكومة الس���ودان نحو مزيد 
ى في موقف حركة العدل  من التنازالت، وهو م���ا تبدَّ
واملساواة التي سارعت بتأييد القرار، بل واإلعالن عن 

استعدادها للمساعدة في تنفيذه.)1)
)1) انظر هانئ رس���الن، » أزمة احملكمة اجلنائية الدولية وتأثيراتها على 
الداخل السوداني«، أوراق الشرق األوس���ط، القاهرة: املركز القومي 

لدراسات الشرق األوسط، العدد 44، أبريل 2009م، ص 83.
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رابع��ًا: أن مجم���ل ه���ذه العوامل جتعل الس���ودان 
على ش���فا حفرة من التفتت واالنقس���ام حال رفضه 
االنصي���اع للمطال���ب األمريكية فيما يتص���ل بإدارة 
مل���ف اجلنوب، خاصة بش���أن قضاي���ا مثل مكافحة 
اإلرهاب، وحقول البت���رول اجلنوبية، وحقوق التنقيب 
ع���ن النفط واملواد اخلام التي تس���تحوذ الصني على 
اجلانب األكبر منها)1)، عالوة على تأمني خطوط نقل 
البت���رول واملواد اخلام في غرب إفريقيا)2)، ورمبا في 
املستقبل يتم منح حكومة جنوب السودان منفًذا مائّيًا 
على البحر األحمر يحول دون حتوله لدولة حبيس���ة 
حال اختيار اجلنوبيني خيار االنفصال. وكذلك تقدمي 
املزيد من التنازالت فيما يتعلق باحلريات الش���خصية 
والعمل التنصيري في الس���ودان بصفة عامة، إرضاًء 
للمنظمات الكنسية ومنظمات حقوق اإلنسان واللوبي 
األفرو-أمريك���ي املتصاعد القوة في الواليات املتحدة 
األمريكية، ومنظمات اإلغاثة الدولية والغربية، والتي 
تش���ير الدراسات إلى وجود العديد من اآلثار السلبية 
الناجمة عن وجودها على الس���احة السودانية حولت 

الكثير منها إلى جانب من جوانب املشكلة.)3)

كانت شركة »شيفرون« األمريكية قد بدأت االستكشافات في السودان   (1(
في أواس���ط الستينيات من القرن العش���رين، وبدأت في االستخراج 
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ثم باعت امتيازاتها لشركة 
سودانية عام 1992م، ومع خروج شركة »شيفرون« ضعف نفوذ صناعة 
البترول األمريكي في الس���ودان، ولم يعد للشركات األمريكية إمكانية 
للدخول إلي الس���احة السودانية بعد وضع السودان على الئحة الدول 
اإلرهابي���ة )مبقتضى قانون مكافحة اإلرهاب األمريكي لعام 1996م). 
وصار هناك احتكار من حتالف ش���ركات تسيطر عليه شركة الصني 
الوطنية بنحو 40% وشركة ماليزيا 30% وشركة تليسمان الكندية %25 

وشركة السودان الوطنية للبترول %5.
     راج���ع د. محم���ود أبو العينني، »الدور األمريكي ف���ي أزمة دارفور«.، 
وفي د. حسن مكي، د. الس���يد فليفل، أعمال احللقة النقاشية حول: 
أزمة دارفور: األصول واملواقف وسيناريوهات احلل والتدخل، القاهرة: 
معهد البحوث والدراس���ات اإلفريقية، جامعة القاهرة، 2005م)، ص 

.461
أكرم حسني، مرجع سابق، ص 113.  (2(

م���ن ذلك : وجود ش���بكة معلومات واتصاالت غاي���ة في الدقة تربط   (3(
املنظم���ات اإلغاثية األجنبية ببعضها البعض، وترصد كافة التحركات 
داخل معسكرات النازحني. والتحكم في اجتاهات املواطنني ورغباتهم 
لدرجة رفض إقامة مس���جد داخل أحد املعسكرات، وتشجيع عمليات 
النزوح واالستمرار في املعس���كرات، ورفض العودة الطوعية ملناطق= 

خامس��ًا: على صعي���د املوقف الفرنس���ي، جند أن 
مس���اندة القرار تنبع من رغبة فرنس���ا في الضغط 
على احلكومة السودانية لتقدمي بعض التنازالت على 
صعيد الساحة التشادية، واالمتناع عن دعم املتمردين 
املناوئني حلكومة »إدريس دبي« الذي ما زالت فرنس���ا 
تراه أفضل اخليارات لها على الساحة التشادية، رغم 
مح���اوالت األخير إقامة توازن بني النفوذ الفرنس���ي 
واألمريكي على الساحة التش���ادية، ولعله مما يدعم 
تلك الرؤية ربط فرنس���ا إمكانية موافقتها على تعليق 
ق���رار التوقيف بالتزام الس���ودان بوق���ف الهجمات 
وأعمال العنف في دارفور، وفتح حوار سياسي مع كل 
اجلماعات )املتمردة) في اإلقليم، وحتس���ني العالقات 
مع تش���اد، ووقف دعم اجلماعات التش���ادية املناوئة 
للرئيس »دب���ي«، ومحاكمة كل من أحمد هارون وعلي 
كوش���يب املتهمنينْ من قبل احملكمة اجلنائية بارتكاب 
جرائم حرب في دارفور، يعضد ذلك أيًضا ما أشارت 
إليه بعض الكتابات من حتريض فرنسا مسئولي حركة 
العدل واملساواة على عدم التوقيع على أي اتفاق سالم 

لدارفور في الظروف القائمة.)4)

سادس��ًا: وبصفة عامة تبدي ال����دول الغربية اهتماًما 
بقضايا احلرب والسالم في السودان القترانها بقضايا 
انته����اكات حق����وق اإلنس����ان، والالجئ����ني واالتهامات 
املرتبط����ة بتجارة الرقيق في الس����ودان، باإلضافة إلى 
تداخل مشكالت السودان مع دول اجلوار ذات األهمية 
االس����تراتيجية في املنظومة السياس����ية والعس����كرية 
والثقافية الدينية الغربية، خاصة مع ضغوط املنظمات 

=إقامتهم لالستفادة من املعونات املقدمة حتى باملناطق غير املتضررة 
د مس���ألة احلل، وعمل بعض املنظمات على ترس���يخ مفاهيم  مبا يعقِّ
س���لبية ضد كل ما هو عربي ومسلم وقبول كل ما هو أجنبي. كما أن 
الندوات واألنش���طة التثقيفية التي تقوم بها بعض املنظمات ساهمت 
في ُصنع بلبلة فكرية لدى املواطنني النازحني لتلك املعس���كرات، هذا 
كله وغيره أوجد شبكة عالقات ومستفيدين من استمرار األزمة يصعب 

معها التوصل السريع لتسوية املشكلة.
            للمزيد انظر: د. سراج الدين عبد الغفار عمر، »األزمة السودانية: 
مع إش���ارة خاصة ألوضاع العمل اإلنس���اني بدارفور«.، في د. حسن 

مكي، د. السيد فليفل، مرجع سابق، ص ص، 71-70.
أكرم حسني، مرجع السابق، ص 115.  (4(
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الكنس����ية، وجماعات اليمني املس����يحي الناشطة على 
الس����احة األوروبية، وكذلك جماعات حقوق اإلنس����ان، 
وروابط تل����ك اجلماعات املمتدة داخل القارة اإلفريقية 
بشبكة مصالح ونفوذ بالغة القوة واالنتشار في مجاالت 
التنصير واإلغاثة اإلنس����انية واملشروعات االستثمارية 

واخليرية.)1)

املوق��ف الث��اين: وتتبناه باألس���اس ال���دول العربية 
ومعظم الدول اإلفريقية واإلس���المية، وجامعة الدول 
العربية، واالحتاد اإلفريقي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي 

وبعض دول أمريكا الالتينية، وبقدر 
ما الصني وروس���يا. ويتمثل املوقف 
األساسي لهذه املجموعة من الدول 
واملنظمات في رفض قرار احملكمة 
اجلنائية الدولية؛ باعتباره س���يمثل 
التوصل  عقبة أساسية في س���بيل 
إلى تسوية سلمية ألزمة دارفور، كما 
س���يزيد من تعنت حكومة السودان 

ومن التصعيد لها. ولن يحقق االس���تقرار املنش���ود، 
وبالتالي لن يحقق العدالة املرجوة من إصداره.

ومثلما هو احلال فيما يتصل مبوقف أنصار االجتاه 
األول، يخف���ي املوقف املوحد ألنص���ار االجتاه الثاني 
مالمح عدي���دة لالختالف في الدوافع واملبررات وراء 
موق���ف كل طرف من األطراف الرافض لقرار توقيف 

الرئيس السوداني عمر البشير.

فعلى صعيد الدول العربية واإلس���المية يترس���خ 
الش���عور بازدواجية املعايير الدولي���ة في التعامل مع 
قضايا املنطقة في ظل اإلصرار على التدخل السريع، 
وتفعيل املنظم���ات والقرارات الدولي���ة في القضايا 
واملشكالت ذات األطراف العربية واإلسالمية الرسمية 

راجع اجلزء اخلاص بعالقات السودان السياسية بدول العالم الغربي،   (1(
الس���يما الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوروبي، وخاصة 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا، وذلك في التقرير السنوي الصادر عن مركز 
دراسات الشرق األوسط وإفريقيا، السودان والعالم: عالقات السودان 

بدول العالم، لعام 2003م وما بعده.

)السودان، العراق، إيران،....) وغير الرسمية ) حزب 
الله، حركة حم���اس،.....)، على اختالف املوضوعات 
والقضايا ودرج���ة اخلطر وش���رعيته، والتراخي بل 
والتعامي ع���ن القضايا التي يكون الطرف املتهم فيها 
واح���دة من القوى الكبرى أو أذياله���ا )مثل انتهاكات 
الواليات املتحدة األمريكية ف���ي العراق، واالنتهاكات 
اإلسرائيلية املتتالية في األراضي العربية احملتلة....). 
وهو األم���ر الذي عبَّرت عنه على اس���تحياء مواقف 
النظم العربية، وعبرت عن���ه صراحًة إيران واملواقف 
الش���عبية، والكتابات الصحفية واملنظم���ات العربية 
واإلس���المية، منذ صدور مذكرة 
املدعي الع���ام للمحكمة اجلنائية 
بتوقيف الرئيس الس���وداني عمر 

البشير.)2) 

زيادًة على ما س���بق، فإن سجل 
النظم  وكثي���ر من  العربية  النظم 
في البلدان اإلسالمية ليس أفضل 
كثيًرا من سجل النظام السوداني وممارساته، وبالتالي 
ف���إن إقرار حق احملكمة الدولي���ة في توقيف الرئيس 
الس���وداني س���يكون مبثابة س���ابقة ال تؤمن عواقبها 

بالنسبة لباقي النظم العربية واإلسالمية. 

وتش���ترك النظم اإلفريقية في الس���بب األخير مع 
النظم العربية واإلسالمية في رفض املوافقة على قرار 
توقيف الرئيس الس���وداني فيما يشبه اإلجماع، على 
الرغم من ميراث التوترات واخلالفات بني الس���ودان 
د س���يف احملكمة  والكثي���ر من دول اجلوار؛ حيث وحَّ
اجلنائية املس���لَّط على معظم دول اجلوار الس���وداني 
موقف تل���ك الدول جتاه قرار احملكم���ة اجلنائية)3)؛ 
خش���ية أن تكون تلك الدول هي القربان التالي لسيف 

احملكمة. 

راجع من���اذج لعناوين تلك الكتابات الصحفي���ة واملواقف في ماعت،   (2(
مرجع سابق، ص 17-12.

)3) راجع بدر شافعي، »املواقف اإلقليمية من قرار توقيف البشير«، أوراق 
الشرق األوس���ط، القاهرة: املركز القومي لدراسات الشرق األوسط، 

العدد 44، أبريل 2009م، ص 98- 109.

إن سجل النظم العربية وكثري من النظم 
يف البلدان اإلس���المية ليس أفضل كثرًيا 
من س���جل النظام الس���وداني وممارس���اته، 
وبالتال���ي فإن إقرار ح���ق احملكمة الدولية 
س���يكون  الس���وداني  الرئي���س  توقي���ف  يف 
مبثاب���ة س���ابقة ال تؤمن عواقبها بالنس���بة 

لباقي النظم العربية واإلسالمية. 
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فف���ي حالة كينيا بس���بب املجازر الت���ي تلت إعالن 
نتائج االنتخابات الرئاس���ية عام 2007م، وأما الكنغو 
الدميقراطية فبس���بب دعم النظام لغ���الة الهوتو في 
شرق الكونغو بقيادة لوران نكوندا- املطلوب مثوله أمام 
احملكم���ة اجلنائية- في املمارس���ات واالنتهاكات غير 
اإلنسانية في مواجهة خصومهم في رواندا، وفي أوغندا 
بفعل االتهامات املوجهة لكل من الرئيس األوغندي يوري 
موسيفيني وزعيم حركة جيش الرب املتمردة في أوغندا 
من جانب منظمات حقوق اإلنس���ان بارتكاب انتهاكات 
حلقوق اإلنسان بأيدي القوات احلكومية وقوات جيش 
الرب، باإلضافة إلى اتهام الرئيس موس���يفيني بدعم 
املمارس���ات الوحشية ملتمردي التوتس���ي -التي ينتمي 

عرقّيًا إليهم- في الكنغو في مواجهة الهوتو.

وال يختل���ف األمر كثيًرا بش���أن 
كل من إفريقيا الوس���طى وتش���اد 
التي ش���هدت كل منها حرًبا أهلية 
االنتهاكات،  كاف���ة  فيها  ُمورس���ت 
وكذا ال يخلو س���جل كل من إثيوبيا 
وإريتريا من ممارسات مشابهة في 
مواجهة بعضهما البعض في احلرب 
احلدودي���ة الت���ي دارت رحاها بني 

اجلانبني ألكثر من سبعة أعوام، أو من جانب كل نظام 
في مواجهة حركات التمرد الداخلية، أو ممارس���ات 

النظامني على الساحة الصومالية.)1)

إضافة إل���ى ذلك، فإن اتخاذ أي م���ن دول اجلوار 
موقًفا معادًيا للنظام الس���وداني فيم���ا يتصل بقرار 
احملكمة اجلنائية، يحمل ف���ي طياته مخاطر تصعيد 
املعارضة املس���لحة الداخلية عبر الدعم الس���وداني 
لتلك اجلماعات والق���وى في ظل التداخالت العرقية 
والقبلية احلدودية ومعس���كرات الالجئني املنتش���رة 
واملتداخلة عبر احلدود؛ حيث حتتفظ كل دولة بآالف 
الالجئني م���ن دول اجلوار ميثلون رصيًدا كافًيا إلثارة 

القالقل جليرانها عند احلاجة لذلك.

املرجع السابق، ص 99.  (1(

وإذا كانت الصني وروس���يا -مبا متلكانه من مكانة 
وقوة دولية- في مأمن نسبي من حتريك دعاوى دولية 
في مواجهة نظمهما املوصوم���ة بدورها بالعديد من 
االنتهاكات حلقوق اإلنس���ان، فإن اعتب���ارات املكانة، 
واملصال���ح االقتصادية للدولتني، على الصعيد العربي 
واإلفريق���ي)2)، متثل دافًعا أساس���ّيًا ف���ي التحفظ 
واالعتراض على ق���رار احملكمة اجلنائي���ة الدولية، 
واملطالب���ة بتجميده، ومنح مزيد من الوقت ملس���اعي 

التسوية السلمية السياسية لألزمة في دارفور. 

وإذا كانت االستثمارات الصينية والروسية ومصاحلهما 
مع السودان ال تقترب من مصاحلهما مع العالم الغربي 
والواليات املتحدة األمريكية)3)؛ مبا قد يحول دون صدام 
الطرفني بشأن مزيد من العقوبات 
ضد الس����ودان، فإن هيبة الدولتني 
ومكانتهما ل����دى دول العالم النامي 
الت����ي أصبحت عل����ى احملك، وكذا 
اخلشية من تكرار سيناريو السودان 
في مناط����ق وأقاليم أكث����ر أهمية 
وحساسية لدى روسيا والصني، قد 
يدف����ع الدولتني التخاذ موقف أكثر 
تشدًدا جتاه أي إجراءات تصعيدية 
في الش����أن الس����وداني؛ للحيلولة دون خروج األمر عن 
نطاق نفوذهما وس����يطرتهما، ولتحقي����ق أكبر قدر من 
املصالح والتنازالت من األطراف املعنية باملسألة، ممثلة 

في أنصار كل من االجتاهني السالف بيانهما.

رابًعا: قرار احملكمة اجلنائية الفرص والتحديات: 
في ضوء كل ما سبق يتضح أن مواقف وردود أفعال 
القوى واألطراف اإلقليمية والدولية حتمل من الفرص 
بقدر ما حتمل من التحديات، فاملوقف املعارض لقرار 
احملكمة يحمل من التعارض والتناقض الكثير؛ حيث ال 
ينبع في معظمه من قناعة بصواب املوقف السوداني، 

)2) عبدالله عبيد حس���ن، ثمن العالقات الس���ودانية - الصينية، جريدة 
االحتاد اإلماراتية، 2007/5/31م.

)3) أكرم حسام، مرجع سابق، ص 117-116.

إن اخت���اذ أي من دول اجلوار موقًفا معادًيا 
للنظام السوداني فيما يتصل بقرار احملكمة 
اجلنائية، حيمل يف طياته خماطر تصعيد 
املعارض���ة املس���لحة الداخلية ع���رب الدعم 
الس���وداني لتلك اجلماعات والقوى يف ظل 
التداخ���الت العرقي���ة والقبلي���ة احلدودية 
ومعس���كرات الالجئن املنتشرة واملتداخلة 

عرب احلدود
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بقدر ما ينبع من مخاوف ومصالح خاصة لهذا الطرف 
أو ذاك م���ن أط���راف املعادلة، وه���ي مصالح حيوية 
بالنس���بة ألنظمة احلكم العربي���ة واإلفريقية، األمر 
الذي يجعل دفاع تلك األنظمة عن النظام الس���وداني، 
ورفضها لق���رار احملكمة اجلنائي���ة الدولية بتوقيف 
الرئيس »عمر البش���ير«، مبثابة دفاع عن نفسها، في 
ظل ما س���لف بيان���ه، من توفر مس���وغات ومبررات 
إصدار قرارات مشابهة بحق الكثير من قيادات الدول 

العربية واإلفريقية.

وفي ضوء مخاوف تقس���يم الس���ودان، وتداعياته 
السلبية على دول اجلوار املهددة بانتقال عدوى التقسيم 
والتفتيت إليها في ظل واقع التعددية اإلثنية، والصراع 
العرقي الذي تعاني منه كثير من دول جوار الس���ودان 
وفي مقدمتها: تشاد، وإثيوبيا، والكنغو الدميقراطية، 
وإفريقيا الوس���طى، وكينيا..، باإلضافة إلى تأثيراتها 
االس���تراتيجية على األمن القومي ملصر واجلماهيرية 
الليبي���ة بفعل التدخالت الدولية واإلقليمية؛ وبفعل ما 
خلَّفته أزمة دارفور من حتالفات جديدة في الس���احة 
السودانية، والتي كان من أبرزها: الوجود اإلسرائيلي 
الفاعل على صعي���د األزمة، عبر دعم حركتي التمرد 
الرئيستني في دارفور )حركة حترير السودان، وحركة 
العدل واملساواة)، وتقدمي املساعدات واملنح للمتأثرين 
بالصراع املوجودين في تشاد، ونشاط بعض املنظمات 
اإلس���رائيلية في العمل وسط معس���كرات الالجئني 

السودانيني في تشاد.

باإلضاف���ة إلى ترحيب إس���رائيل بالالجئني إليها من 
دارفور، ومنحهم حق اللجوء السياس���ي واإلقامة؛ وقيام 
حركة العدل واملس���اواة بفتح مكتب لها في إس���رائيل، 
التي تنظر إلى تلك األزمات في ضوء اس���تراتيجية كلية 
تهدف إلى اختراق القارة الس���وداء سياسّيًا واقتصادّيًا، 
واحليلول���ة دون قيام تضامن عربي إفريقي، واألكثر من 
ذلك احلد من املّد اإلسالمي في الساحة اإلفريقية.)1) 

)1) مركز الدراس���ات الس���ودانية، حالة الوطن : التقرير االس���تراتيجي 
الس���وداني العاش���ر، 2008-2009، )اخلرط���وم: مركز الدراس���ات 

السودانية، 2009م)، ص 81-80. 

وهذا األمر هو الذي يضاعف من خطورة الوضع في 
دارفور على املصالح العربية واإلسالمية في املنطقة، 
وإذا كان املد اإلسالمي ميثل هاجًسا مشترًكا بني النظم 
العربية والغربية على اختالف املرامي والغايات؛ فإن 
التمدد اإلسرائيلي بفعل مضاعفات أزمة دارفور ميثل 
خطًرا على مصالح النظم العربية، يقتضي مزيًدا من 
االهتمام بتسوية مشكلة دارفور، وسّد تلك الثغرة في 

جدار األمن القومي العربي. 

 والواق���ع أن عدم توقيع الكثي���ر من الدول العربية 
واإلفريقي���ة على ميث���اق احملكمة اجلنائي���ة الدولية 
يوّفر قدًرا م���ن املرونة أمام تلك الدول من ناحية في 
التخفف من االلتزام بقرار احملكمة اجلنائية الدولية، 
ويوفر للنظام الس���وداني مجال حركة ومناورة في ظل 
عدم إحكام احلصار علي���ه، خاصة مع إعالن الدول 
اإلفريقية األعضاء في االحتاد اإلفريقي عدم التزامها 
بق���رار احملكم���ة اجلنائية الدولي���ة بتوقيف الرئيس 

السوداني. 

وبالرغ���م من ذل���ك يصعب الرهان عل���ى مواقف 
ذلك الفري���ق -بفعل تعارض دواف���ع ومبررات الدول 
الدول  وك���ذا  واإلفريقي���ة،  العربي���ة  والتنظيم���ات 

والتنظيمات اإلسالمية- ملعارضة قرار احملكمة. 

واألخطر م���ن هذا أن ذلك املوق���ف يفتقد اإلرادة 
واإلدارة الفعال���ة له على أرض الواقع، في ظل حقيقة 
ضعف الكثير من ال���دول والتنظيمات املناصرة لهذا 
االجتاه، وتبعيتها للعالم الغربي وجوًدا وعدًما، فضاًل 
ع���ن مواريث التوجس والريبة وع���دم الثقة بني كثير 
من الدول والتنظيمات املناهضة لقرار احملكمة، )على 
س���بيل املثال إثيوبيا- إريتريا، إيران- مصر، الصني- 
روس���يا، جن���وب إفريقي���ا- زميبابوي- املؤسس���ات 
احلكومية- املنظمات الشعبية على الساحتني العربية 

واإلفريقية.....).

 األمر الذي يقلّص م���ن الثقة واالعتماد على ثبات 
موقف هذه الدول والتنظيم���ات، وجديتها في تفعيل 
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موقفها على أرض الواقع إذا ما اجتهت الدول الكبرى 
ا، وفرض  املؤيدة للقرار إلى تنفيذ قرار احملكمة قس���رً
مزيد م���ن العقوبات على الس���ودان ومن يؤيدها من 
الدول. خاصة إذا استطاعت تلك الدول حتييد املوقف 
الروس���ي والصيني بتنازالت أو تهديدات سياس���ية 
)التبت وتايون بالنس���بة للصني، جورجيا..، توس���يع 
حلف الناتو.. بالنس���بة لروس���يا)، أو اقتصادية، وهو 
أمر وإن كان صعًبا لكنه ليس مس���تحياًل أو مستبعًدا 

في عالم السياسة.

 وعلى صعيد آخر، فإن املوقف املؤيد لقرار احملكمة 
الدولي���ة يحمل من التناقضات ما ميكن معه للحكومة 
السودانية –حال توافر اإلرادة السياسية على الفعل- 
العمل على حتييد بعض القوى السيما فرنسا مبا قد 
يؤدي إلى تفكيك ذلك املوقف؛ وذلك مبحاولة احتواء 
املخاوف الفرنس���ية بشأن تش���اد، عبر التأكيد قوالً 
وعماًل على عدم التدخل في الشئون الداخلية لتشاد، 
ووقف دعم قوى التمرد التش���ادية، مقابل توقف تشاد 
وفرنس���ا عن تقدمي الدعم السياس���ي واملادي بإيواء 
ومس���اندة متمردي دارفور، وكذلك ممارسة قدر من 
الضغط على املتش���ددين داخل تلك احلركات للقبول 

باتفاقات التسوية وفي مقدمتها مقررات »أبوجا«. 

وكذا بإنش���اء محكمة دولية س���ودانية مبس���اعدة 
إفريقي���ة، عربي���ة وإس���المية، ومبراقب���ة أوروبية 
)فرنس���ية، أملانية، بريطانية...)، حملاكمة املس���ئولني 
الس���ودانيني الذين تطالب فرنسا مبحاكمتهم، األمر 
الذي س���يدعم املوقف السوداني في مواجهة الداعني 
لالس���تجابة لقرار احملكمة الدولية من خالل سحب 
البس���اط القانوني الذي يزعم عدم جدية التحقيقات 
واحملاكمات الس���ودانية؛ حيث تتفق فكرة احملاكمات 
السودانية اجلدية للمتهمني بارتكاب جرائم وانتهاكات 
حلقوق اإلنسان في دارفور مع صحيح القانون، بل ومع 
ميثاق احملكمة اجلنائية الدولي���ة، وأكثر من ذلك مع 
املوقف األمريكي الرافض للتوقيع على ميثاق احملكمة 

اجلنائية الدولية، وسعيها احلثيث إلعفاء مواطنيها من 
املثول أمام تلك احملكمة، بدعوى أنها ستتولى محاكمة 
م���ن يثبت تورطه ف���ي جرائم مش���ابهة أمام احملاكم 

األمريكية. 

وبالنظر لدور املصالح االقتصادية األمريكية الفاعل 
في دعم االجتاه الداف���ع نحو تفعيل قرارات احملكمة 
اجلنائية الدولية بش���أن السودان، فإن التعامل الناجع 
مع األزمة يقتضي االستفادة من ذلك العنصر عبر إبداء 
بعض املرونة فيما يتصل مبساعي الشركات األمريكية 
البترولية للعمل على الساحة السودانية؛ مبا يدفع تلك 
األخي���رة للضغط على اإلدارة األمريكية للتخفيف من 
التحي���ز إلى جانب املتمردين ضد حكومة الس���ودان، 
وف���ي ذات الوقت يحّقق نوًعا من الضغط على الصني 
إلبداء قدر أكبر من الدعم للموقف السوداني؛ حفاًظا 
على مصاحلها االقتصادية بصف���ة عامة، والبترولية 

بصفة خاصة في السودان.

وينبغي أن يصاحب املسعى السوداني حملة إعالمية 
حس���نة التخطيط والتنفيذ موجهة باألس���اس للعالم 
الغربي والواليات املتح���دة األمريكية، وبصفة خاصة 
لذوي األصول اإلفريقي���ة؛ لبيان احلقائق املوضوعية 
في قضي���ة إقليم دارفور، وكذا في جنوب الس���ودان 
بعد اتفاقيات الس���الم، وعدم ترك املجال اإلعالمي 
مبختلف أدواته )تليفزيون، صحف، إذاعة،...)، حكًرا 
على أبواق القائلني بانتهاكات حقوق اإلنسان، وارتكاب 
جرائم ضد اإلنس���انية في السودان....، وكشف زيف 
تلك االدعاءات بخطاب عقالن���ي قائم على البيانات 
الواقعية واإلجنازات، وليس خطاًبا عاطفّيًا إنشائّيًا لن 

ِد فتياًل في التحاور مع تلك اجلماعات. يُجنْ

 وعل���ى ذات الصعيد ميكن االس���تفادة من خبرات 
املتعاطفة  واإلفريقية  واإلس���المية  العربية  اجلاليات 
على الس���احة األمريكية في صياغة اخلطاب املضاد 
ونشره في املجتمع لتهدئة مخاوف اجلماعات األفرو-
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أمريكي���ة، وغيرها م���ن اجلماعات املعني���ة بأوضاع 
السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة، مع إيالء 
عناية خاصة بكشف شبكات املصالح لبعض جماعات 
حقوق اإلنسان واملنظمات اإلغاثية، التي تتاجر بقضايا 

السودان لتحقيق مصالح خاصة مادية ومعنوية.

وعلى صعيد املنظمات الدولية العاملة في مجاالت 
حقوق اإلنس���ان واإلغاثة اإلنس���انية يتطلب التعامل 
الفاعل من احلكومة الس���ودانية حتقيق قدر ملموس 
من التنمية ف���ي أرض الواقع في إقليم »دارفور«، مبا 
ميكن معه تفكيك معسكرات الالجئني والنازحني التي 
باتت مصدًرا للضغوط الدولي���ة واإلقليمية، ومصنًعا 
للمتمردين والناقمني على السلطة في السودان، وملزيد 
من الُفرقة واالنقسام في البالد، وهو ما يتطلب متوياًل 
كبيًرا ودعًما دولّيًا وإقليمّيًا في مقدمته الدعم العربي 
واإلس���المي واإلفريقي، وهو الدعم الذي حتول دونه 

التناقضات التي تشوب مواقف األطراف املذكورة.

 خامًسا: املسارات احملتملة
 ميكن إمجال املس��ارات احملتملة لألزمة يف عدة مسارات 

على النحو التايل:

املس��ار األول: اخلروج الطوعي أو القس���ري للرئيس 
البشير من الساحة السياسية السودانية، مع استمرار 
نظام حكم اإلنقاذ بنخبته السياسية وحتالفاته، األمر 
الذي س���يؤدي من ناحيٍة إلى إغ���الق ملف احملكمة 
اجلنائية، كما أنه سيمهل الرئيس اجلديد فسحة من 
الوقت لتس���وية األزمات الداخلية، وعلى رأسها أزمة 
دارفور، والقضاي���ا العالقة م���ع دول اجلوار والقوى 
الدولية واإلقليمية، متحلاًل م���ن القيود الكثيرة التي 
وضعها الرئيس عمر البشير على نفسه بعهوده وأميانه 

وقراراته وخطاباته احلماسية.

 ولكن هذا املس���ار يحم���ل بدوره أيًض���ا مخاطر 
االنش���قاق والصراع الداخلي على من يخلف البشير 
في رئاس���ة البالد حتى إجراء انتخابات جديدة، هل 
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يقبل الش���ماليون برئاسة سلفاكير؟ وما هي تداعيات 
رئاسته على وحدة البالد، ومسار االنتخابات الرئاسية 
املزمع إجراؤها ونتائجها، ومن بعدها مس���ار ومصير 

االقتراع على حق تقرير املصير للجنوب.

املس��ار الث��اين: حدوث انقالب عسكري، أو ثورة 
ش���عبية تطيح بحكم جبهة اإلنق���اذ كلية، وهذا 
املسار يحتمل أكثر من مسار فرعي يتوقف بيانه 
على طبيعة القائمني به ومن ورائهم، فمن ناحية 
ميكن أن يقوم النظ���ام اجلديد بعقد صفقة مع 
العالم الغربي بتسليم الرئيس البشير أو محاكمته 
دولّيً���ا على أرض الس���ودان، نظي���ر االعتراف 
بالنظ���ام اجلديد الذي س���يتعهد بحل مش���كلة 
دارف���ور، واحترام اتفاقات الس���الم مع اجلنوب 

واستحقاقاتها.

ومن ناحية أخرى ميكن أن يتنصل النظام اجلديد من 

كافة التزامات نظام جبهة اإلنقاذ جتاه اجلنوب، 
متهًما إياه بالتفريط في س���يادة البالد ووحدتها، 
واالنصياع للعالم الغربي، مع التعهد بتأمني حقوق 
أهل دارفور وجميع الس���ودانيني في حياة كرمية 
في س���ودان موحد، ويحمل هذا املسار مخاطر 
التدخل الدولي واإلقليم���ي، وعودة األوضاع في 
السودان إلى أسوأ مما كانت عليه داخلّيًا، ما لم 
تتح التوازنات اإلقليمية والدولية للنظام اجلديد 
الفرصة لتوطيد نفوذه داخلّيً���ا، ومن ثم إقليمّيًا 
ودولّيًا، وهو أمر بدوره مستبَعد في ضوء توازنات 

القوى الشمالية اجلنوبية.

املسار الثالث: اس���تمرار احلال على ما هو عليه 
دون تصعيد للقرار إلى مجلس األمن، أو تصعيده 
واحليلولة دون صدور ق���رارات جديدة في هذا 
الش���أن، حل���ني إج���راء االنتخابات الرئاس���ية 

السودانية، والنظر ملا ستسفر عنه من نتائج. 

وفي ضوئها ميكن وضع مس���ارات جديدة حال 

احتفاظ الرئيس البشير مبنصب الرئاسة، ومدى 
اس���تقرار األوض���اع، واإلقرار بصح���ة النتائج، 
أو عدم اس���تقرار األوضاع وانزالقها ملس���تنقع 
االنتخاب���ات الكينية عام 2007م، وما ش���هدته 
من صدام���ات وانتهاكات؛ حيث يحتمل كل وضع 
من تلك األوضاع مجموعة أخرى من املس���ارات 
واالحتماالت، تنتهي في مجملها بخروج الرئيس 
السوداني من السلطة إلى مثواه، أو احملاكمة، أو 
استمرار الس���ودان رهني السيف الدولي املسلَّط 
عليه من قوى الهيمنة واالستكبار الغربي واألزمات 

الداخلية.

املس��ار الراب��ع واألخ��ر: واملفرط ف���ي التفاؤل 
أن تنج���ح جهود ال���دول العربية واإلس���المية 
الدبلوماسية والتنموية في استمالة قوى املعارضة 
الدارفورية وأهل دارفور إلى خيار السالم بخطة 
تنموية ومشاركة سياس���ية لكافة القوى الفاعلة 
على الس���احة)1)، وحتييد ق���وى الفتنة واإلثارة 
بكافة الس���بل املمكنة، حت���ى وإن اقتضى األمر 
استخدام أساليب غير سياسية وغير دبلوماسية 

لوأد الفتنة بوأد قادتها. 

 وإعطاء القضاء الس���وداني الفرصة لتشكيل 
احملاكمة املناس���بة مع تقدمي املس���اعدة العربية 
واإلفريقي���ة م���ن خالل قض���اة ومحامني عرب 
وأفارقة حتت مظلة اجلامع���ة العربية واالحتاد 

اإلفريقي.

راجع في ركائز ومتطلبات هذا املس����ار، د. أماني الطويل، »التطورات   (1(
احملتمل����ة في دارفور في ضوء قرار توقيف البش����ير«، أوراق الش����رق 
األوسط، القاهرة: املركز القومي لدراسات الشرق األوسط، العدد 44، 

أبريل 2009م، ص 128-127.
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معلومات إضافية

التسلسل الزمي لألزمة بن احملكمة اجلنائية والسودان:

أج���از مجلس النواب األمريكي باإلجماع قراًرا يعتبر ما يحدث في إقليم دارفور »إبادة 2004/10/3م
جماعية«.

2004/10/8م
ل األمني العام السابق لألمم املتحدة كوفي أنان جلنة دولية للتحقيق في انتهاكات  ش���كَّ
حقوق اإلنس���ان في دارفور، تتألف من خمسة أعضاء برئاسة القاضي اإليطالي أنتونيو 

كاسيسي.

وصل فريق تابع لألمم املتحدة إلى الس����ودان للتحقيق في وقوع »جرائم إبادة جماعية في 2004/11/10م
دارفور«.

2005/1/20م
رفعت جلنة حتقيق س���ودانية برئاسة رئيس القضاء األس���بق دفع الله احلاج يوسف 
تقريًرا للرئيس السوداني عمر للبشير حتدثت فيه عن جتاوزات حلقوق اإلنسان في إقليم 

دارفور، ولكنها نفت وقوع تطهير عرقي، أو عمليات اغتصاب جماعي.

2005/1/31م

لتها األمم املتحدة أن احلكومة الس���ودانية »لم تعتمد  أعلنت جلنة التحقيق التي ش���كَّ
لتها هي وميليشيات اجلنجويد واملتمردين  سياس���ة إبادة جماعية في دارفور«. لكنها حمَّ
املس���ئولية عن خروقات خطيرة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي تشكل جرائم 

مبوجب القانون الدولي.

طلب مجلس األمن من احملكمة اجلنائية الدولية بدء التحقيق في أزمة دارفور.2005/3/31م

2005/6/6م
أعلنت احملكم���ة اجلنائية الدولية أنها فتحت حتقيًقا ف���ي اجلرائم التي حصلت في 
دارفور، وأوضحت احملكمة أنها ستحاكم 51 مشتبًها بهم حصلت على أسمائهم من األمم 

املتحدة.

2005/6/11م
أعلنت الس���لطات السودانية عن إنش���اء احملكمة اجلنائية اخلاصة، والتي قالت: إنها 
س���تحل محل احملكمة اجلنائية الدولية، وأكدت أن 162 متهًما س���يمثلون أمام احملكمة، 

وذلك بعد اكتمال التحقيقات معهم.

6/30/ 2005م
قلل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من احملاكمات التي بدأها السودان، وقال: 
إنه ال يتوقع أن حتاكم املتهمني الرئيس���يني بارتكاب فظائع في دارفور، وقد يكون بينهم 

مسئولون حكوميون وضباط عسكريون كبار.
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2006/1/9م
أُعل���ن في دارفور عن وثيقة مصاحلة بني ثالث قبائ���ل متناحرة، أُغلق مبوجبها ملف 
مقتل 126 ش���خًصا من قبيلة غير عربية في ليلة واحدة عل���ى أيدي أفراد من قبيلتني 

عربيتني.

د السودان مجدًدا على تولي قضائه محاكمة املشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم 2006/1/11م   شدَّ
حرب في إقليم دارفور. 

2006/1/15م
 أعلنت حركة حترير الس���ودان املتمردة بدارفور عزمها تس���ليم املدعي اجلنائي الدولي 
خرائط وخطًطا ووثائق جديدة وصفتها بأنها س���رية، تدي���ن أعضاء بارزين في احلكومة 

السودانية بارتكاب جرائم حرب باإلقليم.

2006/4/7م
 وافق مجلس النواب األمريكي على مش���روع قانون يهدف إلى منع ما وصفه بالفظائع 
التي تُرتكب في إقليم دارفور، ينص القانون على فرض عقوبات على املسئولني عن »إبادة 

جماعية، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية«، وجتميد أموالهم.

2006/12/18م
زعم املدعي العام لدى احملكمة اجلنائية الدولية لويس أوكامبو أن محققيه عثروا على 
أدلة تثبت حدوث وقائع عمليات قتل، واغتصاب وتعذيب في دارفور، مشيًرا إلى أن عمله 

يركز على وقائع وقعت بني عامي 2003 و2004م.

أعلنت احملكمة اجلنائية الدولية أنها س���تعرض أدلة تثبت تورط أش���خاص في جرائم 2007/2/22م
حرب، وأخرى ضد اإلنسانية في دارفور.

2007/2/27م

ه���ت احملكمة اجلنائية الدولية لوزير الدولة بوزارة الداخلية الس���ابق ووزير الدولة  وجَّ
للشئون اإلنسانية حالًيا أحمد هارون وعلي كوشيب القائد مبيليشيات اجلنجويد اتهامات 
بارتكاب »جرائم ضد اإلنس���انية، وجرائم حرب« في دارفور بني عامي 2003 و2004م، 

وطلب أوكامبو من احملكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما.

- رفضت احلكومة الس���ودانية محاكمة أي سوداني خارج بلده، حتى وإن كان متمرًدا، 
وقامت بإحالة عس���كريني إلى القضاء؛ التهامهم باقت���راف جرائم في دارفور، منها قتل 

مواطنني وحرق قرى.

 أقسم الرئيس السوداني ثالًثا بأنه لن يسلم أي سوداني حملاكمته في اخلارج.2007/3/3م

2007/3/7م
 أُعلن في اخلرطوم أن علي كوشيب سيمثل أمام احملكمة اجلزائية اخلاصة في اجلنينة 
عاصمة والية غرب دارفور، إلى جانب النقيب في اجليش حمدي ش���رف وشخص ثالث 

يدعى عبد الرحمن داود.
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2007/3/23م
ر مجدًدا استجواب أحمد هارون في  أعلن املدعي العام السوداني صالح أبو زيد أنه قرَّ
موضوع اتهامه من احملكمة اجلنائية الدولية بعد أن متَّت تبرئته في وقت سابق من التهم 

املوجهة إليه بشأن االنتهاكات في دارفور.

2007/5/2م

أص���در القضاة في احملكمة اجلنائي���ة الدولية مذكرتي توقيف بح���ق كل من هارون 
وكوش���يب، وتضمنت الئحة االتهام 51 جرمية ضد اإلنس���انية، وجرائم حرب من بينها: 

االضطهاد، والقتل، والتعذيب، واالغتصاب.

 - أعلن وزير العدل الس���وداني أن الس���ودان يرفض قرار مدع���ي احملكمة اجلنائية 
الدولية، مؤكًدا أن موقفه يتطابق مع القانون الدولي؛ نظًرا ألنه ليس عضًوا في معاهدة 

إنشاء احملكمة اجلنائية.

  دعا أوكامبو املجتمع الدولي إلى الضغط على الس���ودان لوقف ما ادعاه عدم تعاونها 2007/12/6م
مع احملكمة في تسليم هارون وكوشيب.

قال أوكامبو: إنه يس���عى لتوجيه اتهامات جديدة إلى مسئولني كبار في السودان بشأن 2008/6/6م
تدهور األوضاع في إقليم دارفور.

 أعلن���ت احملكمة اجلنائية الدولية أنها حاولت اعتقال الوزير أحمد هارون أثناء توجهه ألداء 2008/6/7م
مناسك احلج.

أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية على لس���ان املتحدث باس���مها ش���ون ماكورماك أن 2008/7/12م
أوكامبو سيتقدم بطلب إلصدار مذكرة توقيف للبشير.

 وجه أوكامبو اتهاًما رس���مّيًا للبش���ير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم 2008/7/14م
دارفور، وطلب من قضاة احملكمة إصدار مذكرة العتقاله.

أج���رى عدد من الوزراء العرب واألفارقة لقاءات في نيويورك بهدف دفع مجلس األمن 2008/9/26م
التخاذ قرار بتأجيل مطلب أوكامبو بإصدار مذكرة اعتقال للبشير.

2008/11/20م
طلب أوكامب���و إصدار مذكرات توقيف لثالثة من ق���ادة املتمردين في دارفور اتهمهم 
مبهاجمة جنود في قوة حفظ الس���الم التابعة لالحتاد اإلفريقي عام 2007م، وقتل اثني 

عشر منهم، إضافة إلى االستيالء على عتادهم.
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2009/2/19م
أعلنت البعثة املشتركة األممية اإلفريقية في دارفور أن قواتها ُوضعت في حالة تأهب 
قصوى حتس���ًبا حلدوث ردود عنيفة ضد األجانب في الس���ودان إذا ما قررت احملكمة 

اجلنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف للبشير.

2009/2/23م
قالت احملكمة اجلنائية الدولية: إنها ستحسم قرارها في الرابع من مارس بشأن مذكرة 
اعتقال للرئيس الس���وداني عمر حسن البشير بتهمة املسئولية عن ارتكاب جرائم حرب 

في إقليم دارفور.

2009/3/2م

ق���ال أوكامبو: إنه إذا أص���در قضاة احملكمة مذكرة توقيف للرئيس الس���وداني عمر 
البشير فسيُعتقل حاملا يتجاوز حدود السودان.

- جددت احلكومة السودانية عدم اعترافها باحملكمة اجلنائية قائلة: إن قراًرا صادًرا 
عنها ال يعنيها.

2009/3/3م
 البش���ير يلقي خطاًبا في افتتاح س���د مروي بشمال السودان، ويجدد موقف السودان 
الرافض للتعامل مع أي قرار دولي »يستهدف السودان«، ويقول: إن الرد سيكون بالتنمية، 

وتعزيز مسيرتها في جميع القطاعات، خاصة الزراعة.

2009/3/4م

احملكمة اجلنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الس���وداني عمر البشير، 
معتبرة إياه متهًما جنائّيًا بوصفه مش���ارًكا غير مباشر في هجمات دارفور. وتتهم املذكرة 
البشير ب�»تصفية مدنيني، والتهجير القسري، والتعذيب واالغتصاب« في حني نفت عنه 

تهمة اإلبادة اجلماعية.

املصدر:

اجلزيرة نت، ملف »البشير واحملكمة اجلنائية«، انظر الرابط:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1D08E867-8B6A-4BFF-8564-9D26604A4019.htm
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ملخص الدراسة
تتشابه معاني األمن في بعديه اللغوي واالصطالحي، حيث ترّكز جميعها على أن األمن هو حتقيق السكينة 
والطمأنينة واالس���تقرار على مس���توى الفرد واجلماعة واألمة. وهناك أسئلة عديدة يطرحها مفهوم األمن، 
لعل أهمها: األمن ملن؟ هل لفرٍد أم لبعض األفراد، أو ملعظمهم أم لهم جميًعا؟ أم للمجتمع؟ أم لدولة واحدة، 
أو لبعض الدول أم ملعظمها أو كلها؟ وينجم عن هذا السؤال بروز ثالث رؤى رئيسة متعلقة باألمن هي: األمن 

القومي، واألمن املجتمعي، واألمن اإلنساني.

ثم هناك سؤال عن حتقيق األمن ألّي قيم؟ وذلك ألن »القيم« متعددة تبًعا لتنوع األفراد والدول والفاعلني 
االجتماعيني. ورمبا تشمل السالمة املادية والرفاه االقتصادي، واالستقاللية واالستقرار النفسي. فهل هدف 
األمن حماية السيادة، أم حماية الهوية، أم بقاء الفرد؟ ثم ما كمية األمن املطلوبة؟ وهل األمن قيمة »جزئية« 
ميك���ن أن يكون لديك منها جزء، قل أو كثر؟ أم إن���ه قيمة »مطلقة«؟ إما أن تكون آمًنا أو غير آمن؛ حيث ال 

يوجد أمن »جزئي«. 

وملّا كانت معظم أزمات السودان الرئيسة مرتبطة ارتباًطا وثيًقا مبحيطه اإلقليمي العربي واإلفريقي، ومن 
ثَم اإلسالمي، فإنه ميكن القول: إن التحديات املتنوعة التي يواجهها ذلك البلد، والتي يتداخل فيها العسكري 
والسياس���ي، مع االقتصادي واالجتماعي والثقافي، إمنا تنعكس على مرتكزات أمن املنطقة باتساع نطاقها 

وأبعادها ومراميها.

األمر الذي يجعل من األزمات التي حتيق بالسودان، وتوشك أن تعصف به، إمنا حتمل بني طياتها حتديات 
مباشرة على أمن املنطقة العربية واإلفريقية واإلسالمية بشكل عام.

ال دون أن تعمل على توفير أمن الس���ودان أوالً، وهذا لن يحدث  ولن حتقق دول املنطقة أمنها بش���كل فعَّ
أيًضا ما لم تُلم تلك الدول بأوضاع الس���ودان، عبر إدراك الشبكات االجتماعية التي تعمل في قضايا البالد 
املتش���ابكة ومكوناتها، من جماعات مسلحة، ومرتزقة، وش���ركات عسكرية وأمنية خاصة، وشركات جتارية، 
وأمراء حرب، ومنظمات إغاثة وجاسوس���ية تعمل على حدود الس���ودان، وبالتالي على تخوم الوطن العربي. 
ولن تنجح الدول العربية في إدراك أمن الس���ودان -ومن ثَم أمنها- دون وضع استراتيجية فّعالة للتعامل مع 

هذه الشبكات وحتجيم دورها، وإضعاف روابطها احمللية واإلقليمية والدولية.  
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منهج الدراسة:

ملّا كانت معظم أزمات الس���ودان الرئيس���ة أضحت مرتبطة ارتباًطا وثيًقا مبحيطه اإلقليمي وبالبيئة العاملية، 
وألن حتديات البالد متنوعة يتداخل فيها العسكري والسياسي مع االقتصادي واالجتماعي والثقافي، فإن منهًجا 

واحًدا ال يكفي لفهم وتفسير تلك األزمات وتأثيرها على األمن العربي.

لذا س���يعتمد هذا البحث على منه���ج حتليل القيم؛ وذلك ألن هذا املنهج ميكننا م���ن إرجاع ظواهر القضايا 
والوس���ائل املستخدمة لتحقيق األهداف إلى جذورها الفكرية ومنطلقاتها العقدية؛ وذلك ألن أزمات السودان ال 
ميكن فهمها دون تناول األبعاد الفكرية للفاعلني األساسيني الذين يديرون األزمات السودانية، خاصة أن الساحة 
الس���ودانية تش���هد هذه األيام تنافًسا محتدًما بني رؤى فكرية متباينة تس���عى كل منها لتشكيل التوجه الثقافي 
واحلضاري للبالد، وهنا ستعمد الدراسة لتحليل اخلطاب السياسي للقوى الفاعلة لتحديد املكونات القيمية التي 

تؤثر في السياسة جتاه السودان. 

كما أن الدراس���ة ستستخدم مدخل حتليل الش���بكات االجتماعية؛ وذلك ألن هذا املدخل سيكّمل منهج حتليل 
القي���م؛ ألنه يركز على حتليل الروابط القائمة بني الفاعلني في مس���تويات التحليل املختلفة: احمللية واإلقليمية 
والعاملي���ة. وميزة تطبيق هذا املنهج على احلالة الس���ودانية تكمن في أنه يتعّرض ف���ي التحليل لألبعاد األمنية 
والسياس���ية واالقتصادية واالجتماعية، األمر الذي س���يمكننا من تناول األزمات الس���ودانية في كل تعقيداتها، 

ويبعدنا عن اختزال احلالة في بُعد واحد.
احملور األول

تعريف مفاهيم األمن واألمن القومي
تعريف األمن:

تتش���ابه معاني األمن في بُعديه اللغوي واالصطالحي، حيث ترّكز جميعها على أن األمن هو حتقيق الس���كينة 
ًنا وأَماًنا، وأَِمنَُه  والطمأنينة واالس���تقرار على مستوى الفرد واجلماعة، فقد جاء في لسان العرب: »أِمَن يأنَْمُن أَمنْ
، وضدُّ خاف فهو أَِمَن وأِمني. أم���ا األَمان: الطمأنينة والصدق والعهد واحلماي���ة والذمة، أو ما يقابل  اطم���أنَّ
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عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية - جامعة اخلرطوم
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اخلوف)1). ويق���ول الله تعال���ى: زب ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
وق���د  رب،  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ربطت اآلي���ة الكرمية األمن الغذائي بحالة الطمأنينة 
العامة واالستقرار. وبذلك يشير مفهوم األمن إلى حالة 

الطمأنينة العامة، وانعدام اخلوف للفرد واملجتمع.

األمن ملن؟ وألي قيم؟

هناك أسئلة عديدة يطرحها مفهوم األمن وتشمل)2): 
األمن ملن؟ هل لفرد أم لبعض األفراد 
أو ملعظمه���م أم له���م جميًع���ا؟ أم 
للمجتم���ع؟ أم لدولة واحدة أو بعض 
الدول أو معظمها أو كلها؟ وجنم عن 
هذا الس���ؤال بروز ثالث رؤى رئيسة 
متعلقة باألمن ه���ي: األمن القومي، 
واألمن املجتمعي، واألمن اإلنساني. 

ثم هناك س���ؤال حتقيق األمن ألّي 
قيم؟ وذلك ألن القيم متعددة تبًعا لتنوع األفراد والدول 
والفاعلني االجتماعيني. ورمبا تشمل السالمة املادية، 
والرفاه االقتصادي، واالستقاللية واالستقرار النفسي. 
فهل هدف األمن حماية الس���يادة أم حماية الهوية أم 
بقاء الفرد؟ ثم ما كمية األمن املطلوبة؟ حيث يبرز هنا 
رأيان: يعتقد األول أن األمن قيمة ميكن أن يكون لديك 

جزء منها، قل أو كثر، وتريد أن تزيد منها.

 بينما يق���دم الرأي الثاني وجهة نظر معارضة ترى 
أن اإلنس���ان إما أن يكون آمًن���ا، أو غير آمن؛ حيث ال 
يوج���د أمن جزئي. ومن أي نوع من األخطار؟ هل من 
اللصوص أم من تهديدات سياسية أو اقتصادية؟ وبأي 

وسيلة؟ وبأي تكلفة؟ وفي أي وقت؟ 

)1) ابن منظور، لسان العرب:      

          http://lexicons.sakhr.com/openme.aspx?fileurl=/
html/7058937.html

   (2)  David A. BaLldwin, The Concept of Security, Review  
of International Studies, vol.23,no.1, 1997. pp.14-15.

األمن القومي:

يثير مفهوم األمن القومي جدالً كبيًرا بني الباحثني؛ 
حيث يرى عدد منه���م أن املفهوم غامض، ويركز على 
أهمي���ة إعط���اء األولوية ألمن البلد. ع���دا ذلك فإن 
مفهوم األم���ن القومي ال يضي���ف أي بُعد موضوعي 
آخر. ويعتقد هذا التيار من الباحثني أن املفهوم يحتاج 
إل���ى حتديد وضبط، وإذا تُرك م���ن دون ذلك يصبح 

عدمي اجلدوى.)3) 

لذا فإن الرؤى تتباين حول مدلول 
األم���ن القومي وما يج���ب أن يركز 
عليه. وجند هناك اختالًفا بني الرؤية 
الغربي���ة ورؤية ال���دول النامية حول 

املقصود مبفهوم األمن القومي.

يغلب على تعريف األمن القومي في 
الدول الغربية املتقدمة حماية البالد 
من التهديد اخلارجي. وقد قوبل هذا 
باخلطر اخلارجي  يهتم  الذي  التعريف 
بانتقاد قوي من دارس���ي العالم النامي الذين يرون أن 
مهددات األمن القومي في تل���ك البلدان هي داخلية 
بالدرج���ة األولى، وتتركز بصورة أساس���ية في الفقر 

واجلهل واملرض، وانتشار الصراعات الداخلية. 

ويرى دارسو العالم النامي أن مفهوم األمن القومي 
القائم على بُع���د التهديد اخلارجي قاصر، وال يصلح 

لتحليل أوضاع بلدانهم لألسباب التالية: 

أواًل: يرك���ز املفهوم اهتمامه على املس���توى الدولي 
كمص���در للتهديدات األمنية، وبذل���ك يغفل عن ذكر 

املهددات الداخلية. 

ثانيًا: عدم اهتمامه باملوضوعات غير العسكرية مثل 
الفقر، وانتش���ار األمراض، وتدهور البيئة، واعتبارها 

  (3) Arnold Wolfers, National Security as an Ambiguous  
Symbol, in John Vasquez, Classics of International Rela-
tions, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986. p.117.

///

يغل���ب على تعري���ف األم���ن القومي 
يف ال���دول الغربي���ة املتقدمة محاية 
الب���الد م���ن التهديد اخلارج���ي. وقد 
ال���ذي يهت���م  التعري���ف  قوب���ل ه���ذا 
باخلط���ر اخلارج���ي بانتقاد قوي من 
دارس���ي الع���امل النامي الذي���ن يرون 
أن مه���ددات األم���ن القوم���ي يف تلك 

البلدان هي داخلية بالدرجة األوىل.
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ضعيفة الصلة بقضايا وموضوعات األمن. 

ثالًث��ا: إميانه بتوازن القوى العاملي بحس���بانه آلية 
شرعية وفعالة للنظام العاملي. )1)

وهذا يعني تفضيله ألش���كال الهيمن���ة القائمة في 
النظام العاملي، وترجيحه على ما عداها من األشكال 
التي تري���د التغيير، وقد رمت بعض التعاريف ملعاجلة 
ه���ذا اخللل في التعريف الغرب���ي، وذلك بإدماج بُعد 
التهديد الداخلي. فعلى سبيل املثال ورد في موسوعة 
السياسة، التي حررها مجموعة من الباحثني العرب، 
أن األم���ن القوم���ي هو: »تأمني س���المة الدولة ضد 
أخطار خارجي���ة وداخلية قد تؤدي به���ا إلى الوقوع 
حتت سيطرة أجنبية؛ نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار 

داخلي«.)2) 

إال أن هذا التعريف ال يزال ناقًصا؛ إذ يرى أن نتيجة 
األخطار هي الوقوع حتت س���يطرة أجنبية، غير أننا 
جند أن بعض البل���دان قد انهارت وضربتها الفوضى 
الداخلية دون أن تقع حتت السيطرة األجنبية بصورة 

دائمة مثل الصومال وسيراليون. 

وف���ي بعض احل���االت يثير مفهوم األم���ن القومي 
إش���كاالت مفاهيمية وعملية. ففي السياق العربي أو 
اإلسالمي يشير مفهوم »القومي« إلى األمة العربية أو 
األمة اإلس���المية، وفي كلتا احلالتني تتكون األمة من 

عدد من الدول القطرية. 

ونتيج���ة لذلك فإن األمن في الوطن العربي يش���ير 
إلى مس���تويني: األمن القوم���ي، ويركز على األمة من 
احمليط إلى اخلليج، واألمن الوطني ويش���ير إلى أمن 

الدولة القطرية. 

  (1) Amita Acharya, “The Periphery As The Core: The Third
 World And Security Studies,” Toronto: York Centre For
 International and Strategic Studies Occasional Paper No.
28, March 1995. p. 4.
موس���وعة السياس���ة، رئيس التحرير، عبد الوه���اب الكيالي. بيروت،   (2(
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، 1990م، ص. 331.

األمن اإلنساني واألمن القومي:

برز في العقدين األخيرين مفهوم األمن اإلنس���اني، 
ويش���ير إلى االهتمام بأوضاع معاش األفراد وهموم 
حياتهم اليومية، مثل تأمني املأكل واملش���رب، وامللبس 
وامل���أوى، والرعاية الصحية. مبعنى آخر يش���ير إلى 
توفير احل���د األدنى من احلياة الكرمية لألفراد. وقد 
كّونت األمم املتحدة مفوضية األمن اإلنساني في عام 
2000م بعد انعقاد قمة األلفية. ويشير تقرير املفوضية، 
الذي صدر في منتص���ف عام 2003م، إلى أن مفهوم 
األمن اإلنساني معقد ومتعدد، ويتطلب مدخاًل شاماًل 
للتعامل معه. ويرى أن املفهوم يجمع بني حماية األفراد 
وتنميتهم، ويهدف إلى حتقيق السالم واألمن والتنمية 

املستدامة. 

ومن الواضح أن األمن اإلنس���اني قد حّول االهتمام 
ع مجاالت األمن لتشمل أبعاًدا  من الدولة إلى الفرد ووسَّ
غير عسكرية، مثل تأمني الغذاء والدواء والسكن، لكن 
هذا التركيز على الفرد ال يتعارض بالضرورة مع األمن 

القومي بل هو مكمل ملقوماته.

احملور الثاني
أهمية ومكانة السودان االسرتاتيجية 

وارتباطه بأمن املنطقة العربية

املوقع اجليواسرتاتيجي واجلوار اإلقليمي:

الس���ودان أكبر األقطار اإلفريقية مس���احة، حتّده 
تس���ع دول، وله تداخل إثني مع الكثير منها، فمساحة 
الب���الد البالغة مليون ميل مربع، ووجودها في منطقة 
ش���مال ش���رق إفريقيا، مّكنتها من أن تكون مرتبطة 
بش���كل وثيق مبا يدور في مصر على وجه اخلصوص، 
ومنطق���ة اخلليج بصورة عامة. فهناك اعتماد متبادل 
بني الس���ودان ومصر، مبعنى أن ما يحدث ألي طرف 
يتأثر به الطرف اآلخر. فبحكم الوجود على س���احل 
البحر األحمر، يقع السودان بني أهم معبرين للتجارة 
العاملية والنفط في املنطقة، وهما قناة السويس وباب 



الباب الثاني )ملف التقرير(: السودان وتتابع الضغوط الدولية

التقرير االسرتاتيجي السابع 162

املندب؛ حيث تعبر يومّيًا نحو مائة س���فينة و120 ألف 
برميل من نفط اخلليج.)1) 

ونتيجة لتزايد أهمية البحر األحمر االستراتيجية؛ 
بس���بب تنامي أعمال القرصنة بالقرب من الصومال، 
وأعمال استكش���اف النفط والغ���از، وارتباط البحر 
األحمر مبنطقة اخلليج، فقد تزايد الوجود العسكري 
األجنبي فيه، فعلى س���بيل املثال جتري االستعانة في 
الوقت الراهن بأساطيل أملانية وأسبانية ألول مرة منذ 
احلرب العاملية الثانية. ويبلغ عدد القوات األملانية نحو 
3800 جندي ينتشرون في منطقة واسعة تبدأ من جدة 
ش���ماالً وحتى جزيرة سومطرة في خليج عدن جنوًبا، 
ويتكون األس���طول األملاني من أربع بوارج وفرقاطتني 

وأربعة قوارب.)2) 

كما أن إس���رائيل التي تريد له���ا روابط جتارية مع 
إفريقيا تعد ميناء بورتسودان امليناء األقرب لها الختراق 
أس���واق دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتهتم إسرائيل 

بالسودان ألنه ميثل االمتداد اجلنوبي ملصر. )3) 

أما في جوار السودان الغربي، فهناك وجود اقتصادي 
غربي وآس���يوي مكث���ف، إضافة للوجود العس���كري 

الغربي، والذي سنتناوله بتفصيل أكثر الحًقا. 

األمن املائي والغذائي:

يظل الس���ودان بأرضه الشاسعة الصاحلة للزراعة 
البالغة 200 ملي���ون فدان أماًل مرجًتى للدول العربية 
لتحقي���ق األمن الغذائ���ي. وأبانت أزم���ة الغذاء التي 
ضربت العالم في السنتني املاضيتني أن األمن الغذائي 
يس���بق األمن العسكري، وأن عدًدا من الدول خططت 

(1) Jeffrey A. Lefebvre, “Red Sea Security and the Ge -
political-Economy of the Hanish Islands Dispute,” Mid-
dle East Journal, vol. 52, no. 3, Summer 1998. P. 77.
علي املليجي علي، »البحر األحمر بني القرصنة والتدويل،« مجلة كلية   (2(

امللك خالد العسكرية، العدد 97، 2009/6/1م.
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=319095
حس���ن مكي محمد أحمد،« الس���ودان وجيرانه ف���ي خواتيم األلفية   (3(

الثالثة،« املركز السوداني للخدمات الصحفية.

http://arabic.smc.sd/armain/artopic/?artID=32434

لتأمني غذائها بتوقيع اتفاقيات مع دول زراعية تكفل 
لها الزراعة في تلك الدول. وقد أوضح تقرير ملنظمة 
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة أن أزمة الغذاء 
الت���ي حدثت في العالم خ���الل عامي 2007 و2008م 
أضافت نحو 115 مليون شخص في العالم إلى أولئك 

الذين يعانون من اجلوع الشديد. )4)

 وباس���تطاعة الس���ودان، إذا حتقق له االس���تقرار 
واالستثمارات املناسبة، أن يؤّمن الغذاء للعالم العربي. 
يضاف إلى ذلك أن وضع السودان املائي -بحكم وجوده 
في حوض النيل، واتفاقه مع مصر على ترتيبات لقسمة 
مياه النيل- سيتأثر سلًبا بحالة التفتت واالنقسام كما 

ستتأثر معه مصر.

تأمن التواصل احلضاري والثقايف:

 وجود الس���ودان اجلغرافي جعله مرتبًطا مبناطق 
جغرافية فرعية مهمة في إفريقيا، فالبالد لها ارتباط 
ثقافي وتاريخي وسياس���ي ورواب���ط دم مع مصر في 
الش���مال، وهي جزء من القرن اإلفريقي الكبير، ولها 
تداخل قبلي ورواب���ط إثنية وعالقات جتارية مع هذا 
اجلزء من القارة، كما أن متدد الس���ودان جنوًبا، عبر 
التداخل القبلي، يجعله متصاًل مبنطقة شرق إفريقيا 
ومنطقة البحيرات. وتكتمل ارتباطات السودان الثقافية 
واحلضارية بتواصله غرًبا مع منطقة الساحل اإلفريقي 
حتى احمليط األطلسي، فهذه املنطقة شهدت وما تزال 
تش���هد تفاعل العروبة واإلفريقانية. وفي غالب هذا 
التواصل تظل الثقافة العربية اإلس���المية هي اإلطار 

الذي تندرج حتته هذه التفاعالت.

األمن االقتصادي )املوارد واألسواق(:

بحك���م جوار الس���ودان لتس���ع دول، وبحكم جواره 
لث���الث دول إفريقية منغلقة جغرافّيًا، وال يوجد لديها 
منفذ للبحر، وهي إثيوبيا وتشاد ويوغندا، فإنه يشكل 

(4) FAO, The State of the Agricultural Commodity 
Market 2009
 http://www.fao.org/docrep/012/i0854e/i0854e00.htm 
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جسًرا ورابًطا لسوق كبيرة قوامها نحو ثالثمائة مليون 
شخص. ويعود جزء من التنافس الغربي اآلسيوي في 
إفريقيا لتنامي قدرات الس���وق اإلفريقية. وباإلضافة 
للم���وارد التي يزخر بها الس���ودان، فإنه يعد امتداًدا 
ملنطقة غنية باملوارد الطبيعية. فالكونغو الدميقراطية 
على س���بيل املثال تعد من البلدان الغنية باملوارد ليس 
في إفريقيا فقط، وإمنا في العالم؛ حيث توجد كميات 

كبيرة من الذهب واليورانيوم والصفيح والكولتان. 

ونتيجة للقتال الدائر هناك وضعف الوجود احلكومي 
في مناطق ش���رق الكونغو، فقد أضحت التجارة غير 
القانونية -أو نهب املوارد بصورة أدق- رائجة. وتطلَّب 
احلال تدخل األمم املتحدة. فقد أصدر مجلس األمن 
القرار رق���م 1856 في 22 ديس���مبر 2008م والذي 

خ���ّول مبوجبه قوات حفظ الس���الم 
الرقابية  قدراتها  باس���تخدام  هناك 
والفحصي���ة للحد م���ن االجتار غير 
املش���روع في املوارد الطبيعية الذي 
متارسه ش���ركات وميليشيات وأمراء 
حرب ودول)1). لذا فإن استمرار حالة 
االنفالت األمني على حدود السودان 
األطراف  الغربية يصّب في مصلحة 

املستفيدة من نهب موارد الدول اإلفريقية.

احملور الثالث
 تأثري أزمات السودان على األمن العربي

دور األفكار والقيم:

بدأت تتضح ف���ي اآلونة األخيرة أهمية الدور الذي 
ميك���ن أن تقوم به األفكار في التأثير على السياس���ة 
اخلارجية والداخلية للدول، وتش���مل األبعاد الفكرية: 
الثقافة والهوي���ة، واملثُل والتوجه���ات القيمية، وكان 

)1) انظر نص قرار مجلس األمن:

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/666/94/
PDF/N0866694.pdf?OpenElement

دارسو السياسة اخلارجية الغربيون يقللون في السابق 
من أهمية األفكار، ويركزون على العوامل املادية. 

وتتض���ح أهمية األفكار والقيم في أنها تس���هم في 
تش���كيل السياس���ات وما يفضله متخذو القرار. وفي 
احلالة الس���ودانية تتب���دى بوضوح أهمي���ة األبعاد 
الفكرية في الصراع الدائ���ر هناك. وعلى الرغم من 
تغير أس���اليب الصراع مبرور الوقت، إال أن األهداف 
ظلت ثابتة، وهي تغيي���ر الوجهة احلضارية في املقام 

األول، وإن تعّذر ذلك فالتقسيم واالنفصال.

طبيعة الصراع على السودان:

منذ أن نال السودان استقالله في عام 1956م، دخل 
ف���ي حالة من الصراع الداخلي ل���م تنقطع إال قلياًل. 
تتعقد مبرور  الصراع  أوضاع  وكانت 
الوقت وتتش���ابك روابطها الداخلية 
يش���كله  ملا  ونتيج���ة  واخلارجي���ة. 
السودان من بُعد حضاري يتمثل في 
هويته العربية اإلفريقية اإلس���المية 
له للتواصل بني إفريقيا  فإن ذلك يؤهِّ
ش���مال الصحراء وإفريقيا جنوبها. 
وبني ش���رق إفريقي���ا وغربها؛ حيث 
يش���كل طريق احلج القدمي الذي يبدأ من األطلس���ي 
غرًبا وحتى اجلزيرة العربية شرًقا رباًطا من التواصل 

االجتماعي والثقافي. 

واس���تقرار الس���ودان يعني متدده احلضاري شرًقا 
وغرًبا وجنوًبا، ويعن���ي أن حالة التمازج الثقافي التي 
لت الس���ودان ميكن أن تضعف في هذه املناطق.  ش���كَّ
لذا فإن ما يواجهه السودان هو محاولة لتغيير هويته 
احلضاري���ة، وهي تنافس قيمي ب���ني رؤيتني: األولى 
تريده جزًءا من محيط���ه احلضاري العربي اإلفريقي 
اإلس���المي، والثانية تهدف لربط���ه بإفريقيا ومن ثَم 

بالعالم الغربي.

 وقد جرى التعبير عن هذا الصراع بأشكال مختلفة، 

بدأت تتضح يف اآلونة األخرية أهمية 
الدور الذي ميكن أن تقوم به األفكار 
يف التأث���ري على السياس���ة اخلارجية 
والداخلي���ة لل���دول، وتش���مل األبعاد 
الفكري���ة: الثقاف���ة واهلوي���ة، واملث���ل 

والتوجهات القيمية
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فعلى س���بيل املثال يقول جون قرن���ق، زعيم احلركة 
الش���عبية في الس���ودان: »نحن نعتقد بأن احلكومات 
الت���ي تعاقبت عل���ى احلكم في اخلرط���وم، منذ عام 
1956م، قد أقامت وحدة البالد وتنميتها على أس���س 
ضيقة، وعلى تعريف منقوص للسودان استبعد حقائق 
أساس���ية من واقع بالدنا. وهذا االس���تبعاد هو الذي 
تس���بب في احلرب، فالس���ودان كما نعلم، ومنذ عام 
1956م، يقوم على ش���وفينية إثنية ودينية، وأي شكل 

من الشوفينية يقود للفاشية في كل مكان«. )1) 

وإذا جنح���ت مح���اوالت تغيي���ر 
ارتباط  ف���إن  احلضارية؛  الهوي���ة 
السودان مبحيطه العربي اإلسالمي 
س���يضعف، وإذا فش���لت محاوالت 
التغيي���ر يبق���ى خي���ار االنفصال 

والتفتت قائًما.

التوجه الفكري واحلضاري:

اشتدت وطأة التدخل األجنبي في السودان منذ أن 
استلمت حكومة اإلنقاذ السلطة، وأعلنت عن توجهات 
فكرية وحضارية حاول���ت أن تعكس من خاللها قيًما 
إس���المية، ورغبة في األصالة والتحرر. فقد ورد في 
االستراتيجية القومية الش���املة التي أُعلنت في عام 
1992م أن الغاية القومية التي تسعى الدولة لتحقيقها 
هي: تأس���يس نهضة حضارية شاملة متّكن السودان 
من حتقيق ذاته، وإش���اعة احلريات ألهله، واالرتقاء 
بحياتهم، وحتقيق املنََعة التي تصون الوجود والقيم... 
وأن يكون القرار السياس���ي اخلارجي أصياًل متحرًرا 
من الضغوط اخلارجية.. وأن يكون السودان ذا فاعلية 
َدِوّية وتكاملية في كال احملورين  سياسية وعالقات َوحنْ

اإلقليمي والدولي. )2) 

الواثق كمير، محرر، جون قرنق: رؤيته للس���ودان اجلديد وإعادة بناء   (1(
الدولة السودانية. القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع. 2005م. ص. 80.

مركز الدراس���ات االس���تراتيجية، االس���تراتيجية القومية الشاملة:   (2(
1992-2002م، املجل���د األول، اخلرطوم، مطبع���ة جامعة اخلرطوم. 

1992. ص.7.

وق���د برز هذا التوجه بص���ورة خاصة في القضايا 
الكبي���رة التي تواج���ه األمة مثل قضية فلس���طني، 
واالحت���الل األمريكي للعراق، واحملاوالت السياس���ية 
ل هذا  والثقافي���ة التي تريد طمس الهوية. وقد ش���كَّ
التوج���ه والس���لوك الفعلي للحكومة الس���ودانية في 
بداية التسعينيات األساس الذي قامت عليه السياسة 
األمريكية جتاه البالد. ومتثلت هذه السياسة في العمل 
على تغيير نظام اإلنقاذ عبر وس���ائل اإلكراه املختلفة. 
وق���د أش���ار أندريو ناتس���يوس، املبع���وث األمريكي 
 اخلاص السابق للسودان إلى ذلك في مقال في مجلة 

»الفورن أفيرز«. 

التغيير  أن  ناتس���يوس  ويعتقد 
ويقترح  للنظام صعب،  الش���امل 
التدريجي،  التغيي���ر  عن���ه  بدالً 
وذلك عب���ر الضغط على املؤمتر 
احلاكم  الرئيس  احلزب  الوطني، 
في الب���الد، لتنفيذ األجزاء التي 

تسهم في التحّول في اتفاقية السالم الشامل. )3)

تأثري االنفصال والتفتت اجليواسرتاتيجي:

آثار التفتت احلضاري والثقايف: منوذج تفاعل العروبة 
واإلفريقانية من البحر إىل احمليط:

بسبب ما يدور في دارفور، فإن هذا التقرير سيركز 
بص���ورة أكبر عل���ى التواصل بني الس���ودان وغرب 
إفريقيا. وقد عرفت املنطقة ما بني سودان وادي النيل 
وغرب إفريقيا، تاريخّيًا، مبنطقة احلزام السوداني، 
وهي منطقة تداخل ومتازج س���كاني كبير. وقد أشار 
عبد الهادي الصديق إلى أن طريق السودان »كان من 
أهم الطرق نشاًطا في تدفقات القبائل العربية عبر 
وادي النيل وكردفان ودارفور إلى داخل منطقة غرب 
إفريقيا، مما نتج عنه قيام اإلمبراطوريات اإلفريقية 

(3) Andrew S. Natsios, “Beyond Darfur: Sudan Slide 
Toward Civil War,” Foreign Affairs. March/April 2007.
vol. 87, no. 3.p.89.

اش���تدت وطأة التدخل األجنيب يف السودان 
منذ أن اس���تلمت حكومة اإلنقاذ الس���لطة، 
وأعلن���ت عن توجه���ات فكري���ة وحضارية 
قيًم���ا  خالهل���ا  م���ن  تعك���س  أن  حاول���ت 

إسالمية، ورغبة يف األصالة والتحرر
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العظيمة واملتاخمة لسودان وادي النيل في كامن وبرنو 
وباق���ر ووداي، إلى جانب مملك���ة دارفور وتقلي، ثم 
س���نار؛ حيث بدأ االنفتاح العرب���ي اإلفريقي األكثر 
عمًقا، والذي متثل في ربط إمبراطوريات الس���ودان 
العظيمة في حزام سوداني واحد من غانا في القرن 

العاشر إلى سنار في القرن السادس عشر«.)1) 

هذا البعد التاريخي ترس���خ مبرور الزمن بفضل 
عوامل التجارة والثقافة وطريق احلج؛ ونتيجة لذلك 
برزت الس���مات الثقافية اخلاصة باملنطقة واملتمثلة 
في خصائص التدين اإلس���المي التي ترسخت في 
عادات األكل والش���رب وامللبس، يض���اف إلى ذلك 
التزاوج واالنصه���ار االجتماعي. وبرز هذا االرتباط 
في مناصرة حركة اإلم���ام محمد أحمد املهدي في 
أواخر القرن التاسع عش���ر في السودان. فقد كان 
للحركة املهدية مناصرون في غرب الس���ودان، وكان 

لها »معارك وحصون وأبطال وشهداء«. 

وقد كان الش���يخ حياة بن س���عيد، عامل املهدي 
لغرب إفريقيا يرسل الرسائل من مقره ب� »بلدة« إلى 
س���الطني وحكام املناطق املجاورة يدعوهم للدخول 
ف���ي املهدي���ة، وكان يتلقى البيعة نياب���ة عن اإلمام 

املهدي.)2) 

لذا تعود محاوالت زعزعة اس����تقرار السودان 
إل����ى فك هذا االرتباط باإلش����ارة إلى صراع بني 
العروبة واإلفريقية في دارفور وجنوب الس����ودان، 
وإلى وق����ف التواصل احلضاري بني مكونات هذا 
احل����زام. هذه احملاوالت مرتبط����ة مبا يدور في 
تشاد، وبالصراع الدائر في شمال كل من النيجر 
ومالي، والذي ميتد بأش����كال مختلفة حتى شمال 

السنغال وجنوب موريتانيا.

عبد الهادي الصديق، احلزام السوداني: جغرافيته وتاريخه احلضاري.   (1(
أم درمان: مركز عبد الكرمي ميرغني الثقافي، 2005م، ص 39.

األمني أبومنقه محمد، »عوامل التواصل بني سودان وادي النيل وبالد   (2(
غرب إفريقيا،« في: الطيب حياتي )محرر): الس���ودان ودول اجلوار: 
عوامل االس���تقرار والتنمي���ة. اخلرطوم، مطبع���ة جامعة اخلرطوم، 

2001م، ص289.

تأثري الشبكات االجتماعية املتجاوزة للحدود:

 ال نس���تطيع أن نلم بأوضاع السودان دون أن ندرك 
تكوين الش���بكات االجتماعية الت���ي تعمل في قضايا 
البالد املتش���ابكة، فهناك أعداد كبيرة من اجلماعات 
املس���لحة ومجموعات املرتزقة، والشركات العسكرية 
واألمنية اخلاصة، والشركات التجارية، وأمراء احلرب 
وامليليش���يات واملغامرين والالجئني ومنظمات اإلغاثة 
على حدود السودان، وبالتالي على تخوم الوطن العربي، 
كما أن هناك دوالً ومنظمات إقليمية وجيوًش���ا تعمل 
داخل البالد، ولهذه الش���بكات االجتماعية ارتباطاتها 

الداخلية واخلارجية، ولها مصاحلها اخلاصة. 

وفي أحيان عديدة تتقاطع هذه املصالح وتتضارب، 
وت���ؤدي هذه الش���بكات أدواًرا سياس���ية واقتصادية 
واجتماعية، وأمنية وعسكرية. ويصعب معاجلة قضايا 
الس���ودان دون األخذ في االعتب���ار التعامل مع هذه 
الشبكات، وحتجيم دورها، وإضعاف روابطها احمللية 
واإلقليمية. ومن أهم الشبكات العاملة داخل السودان 

وعلى حدوده شبكات الوجود العسكري األجنبي.

تأثري الوجود العسكري األجنيب: 

الوجود الفرنسي:

توجد لدى فرنسا كقوة استعمارية قدمية في إفريقيا 
مصالح اقتصادية وثقافية وسياسية مقدرة في القارة. 
ولها قواعد عس���كرية في الس���نغال في الغرب وفي 
اجلابون في الوس���ط وفي جيبوتي في الش���رق. كما 
أن لفرنس���ا وجوًدا عسكرّيًا عبر ما أسمته »عمليات« 
في س���احل العاج؛ حيث يبلغ عدد اجلنود الفرنسيني 
نحو ثالثة اآلف. ولها في إفريقيا الوسطى نحو 300 
جندي يقومون بدعم الرئيس فرانس���وا بوزيزيه الذي 

يعتمد في بقائه في السلطة على هذه القوات. 

وقد قامت قوات فرنس���ية في التصدي للمتمردين 
في منطق���ة بيراو في ع���ام 1996م، واتُِّهَمت القوات 
الفرنس���ية بارت���كاب انتهاكات كبيرة ض���د املدنيني 
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ش���ملت القت���ل وحرق الق���رى.)1) ولها في تش���اد 
1200 جندي يقوم���ون بدعم الرئيس دبي، وتقدمي 
العون االستخباري واللوجس���تي للقوات التشادية، 
وهناك تقارير غربية عن اشتراك القوات اخلاصة 
الفرنسية في القتال ضد املتمردين التشاديني رغم 

نفي احلكومة الفرنسية لذلك. )2) 

لكن السياسة الفرنسية جتاه إفريقيا شهدت حتوالً 
نحو االعتماد بدرجة أكبر على التدخل عبر العمل 
املتعدد املشترك، مع اإلبقاء على الوجود العسكري 
املنفرد ف���ي املناطق ذات األهمية االس���تراتيجية. 
ففرنسا مثاًل لها وجود مس���تقل في تشاد إال أنها 
عملت على البقاء بش���كل آخر على حدود تش���اد 
الشرقية مع الس���ودان ضمن قوات اليوفور بحجة 

حماية الالجئني السودانيني.

(1) Johann Hari, “Inside France’s Secret War,” Indepen -
ent, 5/10/2007.
(2) Andrew Hansen, “The French Military in Africa,” 
Council on Foreign Relations. 8 February 2008.

الوجود العسكري األمريكي:

أما عن الوجود العس���كري األمريكي فقد تزايد في 
الس���نوات القليلة املاضية بعد ما سمي »احلرب على 
اإلرهاب«، فقد قامت الواليات املتحدة في عام 2002م، 
ونتيجة ألحداث 11 س���بتمبر 2001م، بإنشاء برنامج 
عسكري جديد هو العون التدريبي للعمليات اإلفريقية 
 African Contingency Operations Training الطارئ���ة 
Assistance، ويتميز هذا البرنامج عن تلك التي سبقته، 

بأنه يقدم تدريًبا قتالّيًا هجومّيًا مع توفير األس���لحة. 
غير أن أكبر حتول في السياس���ة العسكرية األمريكية 
جتاه إفريقيا هو السعي إلقامة قيادة عسكرية خاصة 
بإفريقي���ا ما تزال الواليات املتح���دة تبحث عن دولة 
تستضيفها. وللواليات املتحدة نحو 10 برامج عسكرية 
في إفريقيا نذكر منها هنا تلك التي تؤثر على السودان 

والعالم العربي وهي:)3)

أواًل: برنام���ج أمن الس���احل واحل���دود اإلفريقية، 

  (3) Daniel Volman, “Why America wants military HQ in
Africa,” New African. No. 469. January 2008. pp. 38-40.
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وهذا البرنامج يقدم آلي���ات خاصة للدول اإلفريقية 
ملساعدتها في حراسة موانيها وحدودها. 

ثاني��ًا: برنامج فائض األس���لحة، وقد استفادت منه 
عدد من الدول اإلفريقية.

ثالث��ًا: القوة املش���تركة املدمجة - القرن اإلفريقي، 
ومقرها جيبوتي، وقام���ت بدور رئيس في دعم الغزو 
اإلثيوبي للصومال في 2007م. وقد استخدمت القوة 
مرافق عس���كرية في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا لتهاجم 

قوات احملاكم اإلسالمية في الصومال.

رابعًا: القوة املشتركة صمت اآلزتيك، والتي تأسست 
في عام 2003م بواسطة القيادة األوروبية وحتت قيادة 
األسطول السادس. ومهمتها محاربة اإلرهاب في شمال 
وغرب إفريقيا. وأنشئت القوة ضمن »مبادرة التصدي 
لإلرهاب في منطقة الس���احل«، والتي شملت تدريب 
قوات من تش���اد والنيجر ومالي وموريتانيا، وإرس���ال 
نحو ألف جندي أمريكي للمنطقة.)1) وتش���ير مناطق 

عمل القوة إلى ارتباطها الوثيق مبنطقة دارفور. 

خامس��ًا: اتفاقيات اس���تخدام مرافق ملواقع التعاون 
األمني مع عدد من الدول اإلفريقية.

قوات األمم املتحدة:

أضح���ى لألمم املتحدة وجود ضخم في الس���ودان 
ذو أبعاد سياسية وعس���كرية وإنسانية. ويتضح تغلل 
األمم املتحدة في الشأن السوداني في القرارات التي 
أصدرها مجلس األمن حول السودان. ففي الفترة ما 
بني عامي 2004 و2007م أصدر املجلس نحو 13 قراًرا 
مرتبًطا بالسودان. وكان منسق األمم املتحدة اخلاص 
بالس���ودان موكيش كابيال قد وض���ع اللبنات األولى 
للتدخل األممي في أزمة دارفور. فقد ذكر في مقابلة 

 (1) Padraig Carmody, “Transforming Globalization and  
 Security: Africa and America Post–9/11 Sep,” Africa
Today, Vol. 52, No. 1, 2005,p. 103.

له مع إذاعة بي بي س���ي أن أكثر من مليون ش���خص 
يتعرضون لتطهير عرقي، وأن القتال بني امليليش���يات 
العربية املدعومة من احلكومة السودانية واجلماعات 
احمللية تعمل وفًقا لسياس���ة األرض احملروقة، والقيام 

بعمليات اغتصاب بصورة منتظمة.)2) 

وأمر مجلس األمن في قراره رقم 1769 بإرسال قوة 
حفظ سالم قوامها نحو 26 ألف شخص لوقف أعمال 

العنف وحماية املدنيني.

قوات اليوفور: 

انتش���رت قوات اليوفور على حدود الس���ودان مع 
تشاد وإفريقيا الوسطى حتت ستار حماية الالجئني، 
وقوامها 3300 جندي من ست وعشرين دولة أوروبية. 
وقد سعت فرنسا جلر االحتاد األوروبي لتكون القوات 
أوروبي���ة الطابع؛ حيث يبلغ عدد اجلنود الفرنس���يني 
في الق���وة نحو 2100 فرد. وقد وافق مجلس االحتاد 
األوروب���ي في 16 أكتوب���ر 2007م على نش���ر القوة 
العس���كرية بعد أن تلقى تفويًضا من مجلس األمن في 

قراره رقم 1778 بنشر القوة. 

ويكمن الس���بب الرئيس وراء نش���ر القوة في توفير 
احلماية لنظامي ديبي في تشاد وبوزيزيه في إفريقيا 
الوسطى، فهناك عدد من اجلماعات املسلحة املناوئة 
للنظامني تتحرك في منطقة احلدود بني الدول الثالث، 

مما أفرز حالة من احلرب واحلرب املناوئة.)3) 

كما أن احلكومة الفرنس���ية -التي لديها مصالح في 
تشاد- ترى أن أّي تغيير في تشاد أو إفريقيا الوسطى 
س���يأتي بأنظمة موالية للس���ودان، وبالتالي س���يضر 

)2) انظر: هاني رس���الن، »أزمة دارفور واالنتقال إلى التدويل،« السياسة 
الدولية. املجلد 39، العدد 158، أكتوبر 2004م. ص 201.

(3) Bjoern H. Seibert, African Adventure? Assessing the 
European Union’s Military Intervention in Chad and the 
Central African Republic. MIT Security Program Work-
ing Paper, November 2007. P.9.
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مبصاحلها. وفي 14 يناي���ر اتخذ مجلس األمن قراره 
رقم 1861 الذي ينص على نشر قوات املنيوركات التابعة 
لألمم املتحدة )بعثة األمم املتحدة في تش���اد وإفريقيا 

الوسطى) لتحل محل قوات اليوفور األوروبية.

من اآلثار السلبية للوجود العسكري األجنبي الكثيف 
داخل الس���ودان وحوله هو تدويل القضايا السودانية، 
وبالتالي طغيان املصالح األجنبية على املصالح الوطنية 

والقومية، وارتهان اإلرادة الوطنية للخارج.

 يضاف إلى ذلك عس���كرة قضايا كانت باألس���اس 
ذات طبيع���ة سياس���ية األمر الذي يعن���ي مزيًدا من 
االستقطاب والتصعيد العسكري. وأخيًرا يؤدي الوجود 
العسكري األجنبي إلى تعقيد الوصول حللول سياسية 
عبر التفاوض، وذلك عبر اإليعاز للحركات املس���لحة 
برفع سقوفها التفاوضية؛ ألنها تفاوض في ظل وجود 

عسكري أجنبي.

احملكمة اجلنائية الدولية:

عند التعرض حلاضر ومستقبل األوضاع السياسية 
في السودان ال بد من تناول دور قرار محكمة اجلنايات 
الدولية بتوجيه االتهام للرئيس الس���وداني عمر حسن 

البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

 ولقد تدرج قرار محكمة اجلنايات الدولية، فقد بدأ 
أوالً بتوجيه اتهام لوزير سوداني هو أحمد هارون الذي 
شغل منصب وزير دولة بوزارة الداخلية، وعندما رفضت 
احلكومة السودانية تسليم هارون قرر مدعي احملكمة 
اجلنائية أن يرفع س���قف مطالبه باستهداف الرئيس 
الذي ال ينفصل قرار احملكمة عن السيناريوهات التي 

تُرسم اآلن لتؤثر على مستقبله. 

ولعل أوكامبو رّجح أن توجيه االتهام للرئيس البشير 
رمبا سيكون احلدث الذي يؤدي لتعاون اخلرطوم في 
تسليم املتهمني اآلخرين، وفوق ذلك وأهم منه أن تكون 

محكمة اجلنايات العًبا في إدارة النزاع الس���وداني. 
ويهدف ق���رار احملكم���ة إلضعاف املؤمت���ر الوطني 
-احلزب احلاك���م-، وبالتالي تغيير تركيبة احلكم في 

السودان.)1) 

ويقوم هذا الس���يناريو على افتراض أن أفضل خيار 
أمام البشير هو القبول بحكومة وطنية جامعة تضمن 
ا مع قيام نوع من العدالة  له وألصحابه دوًرا مس���تمّرً
القائمة على مصاحلة محلية، وهذا سيكلفه إصالحات 
كبي���رة، ويتطلب أن يتخلى املؤمتر الوطني عن هيمنته 
ر لهذا السيناريو النجاح،  املطلقة على السلطة. وإذا ُقدِّ
فإن مس���اعي تغيير تركيبة السلطة في السودان تكون 
قد حققت أهدافها بوسائل سياسية وقانونية بدالً من 

اخلسائر العسكرية.

تأثري التنافس الدولي على املوارد:

في غضون السنوات املاضية حصلت تطورات مهمة 
في مجال إنتاج النفط ف���ي إفريقيا؛ فقد تنامى دور 
ر للطاقة في العالم، فالواليات املتحدة  إفريقيا كمصدِّ
تس���تورد 15% من احتياجاتها النفطي���ة من إفريقيا، 
وسيتضاعف إنتاج القارة من النفط في العقد القادم، 
كما س���يتنامى إنتاجها من الغ���از. وتواجه الواليات 
املتحدة منافس���ة من الصني ودول آسيوية أخرى في 
هذا الش���أن، كما زادت دول أوروبي���ة والبرازيل من 
استثماراتها كذلك، ومتّثل الصني حتدًيا كبيًرا للواليات 
املتحدة، وتعمل شركات النفط األمريكية اآلن في تشاد 

والكاميرون وخليج غينيا.

ويرى تقرير ملجلس العالقات اخلارجية في نيويورك 
أن هناك حاجة لتش���جيع انسياب طاقة موثوق به من 

 (1) Sharath Srinivasan, Dilemmas of Confrontation and  
 Cooperation: Politics in Sudan during Ocampo v Bashir,
 Oxford Transitional Justice Research Working Paper
Series. 18 July 2008
http://www.csls.ox.ac.uk/otjr.php?show=currentDebate1
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إفريقيا. ويرى ض���رورة القيام بترتيبات ترمي لتحّول 
جيوسياس���ي في سياس���ة الطاقة األمريكية، ويقترح 
أن تنش���ئ الواليات املتحدة منتًدى للطاقة اإلفريقية 
على املس���توى الوزاري أو الوزاري الفرعي، يعمل على 
تش���جيع التعاون اإلقليمي، ومناقش���ة قضايا األمن 
والنقل والتس���ويق. وعل���ى الواليات املتح���دة تعزيز 
وجودها الدبلوماس���ي في ال���دول املنتجة للنفط بأن 
تكون سياستها موثوًقا بها ومسئولة ليس عن االستثمار 
فقط، وإمنا تهتم أيًضا باالس���تخدام املنضبط لعوائد 
النفط، ويجب تقدمي العون العسكري لدول خليج غينيا 
لتحسني أمن الس���احل، وتطوير برامج األمن البحري 

اإلقليمي.)1)

أما بخص���وص الصني والهند ف���إن كلتيهما تتجه، 
بس���بب النمو االقتصادي املتسارع، إلى إفريقيا؛ بحًثا 
عن املوارد واألسواق، وتقوية الروابط التجارية )انظر 

الشكل رقم: 1). 

ويعكس تقريران صدرا ف���ي الفترة املاضية- األول 
ع���ن البنك الدول���ي بعنوان: »طريق حري���ر إفريقيا: 
تخوم الصني والهند االقتصادية اجلديدة« صدر عام 

(1) Council on Foreign Relations, More Than Human -
tarianism: A Strategic US Approach Toward Africa. N.Y. 
2006. 

2007م.)2) والثاني عن مركز دراس���ات التنمية التابع 
ملنظمة التنمية والتع���اون االقتصادي بعنوان: »نهضة 
الصني والهن���د: ماذا حتمل إلفريقي���ا« الصادر عام 
2006م وال���ذي ناقش اهتم���ام كل من الصني والهند 
بإفريقيا. ولقد اتضح ه���ذا االهتمام في القمم التي 
عقدها كل من البلدين حول آفاق التعاون بينهما وبني 
بلدان القارة. فقد أسفرت قمة منتدى التعاون الصيني 
اإلفريقي في بكني في نوفمبر 2006م عن قيام شراكة 

استراتيجية بني الصني وإفريقيا.

يتضح من ه���ذا التكالب على املوارد اإلفريقية أنها 
س���تقع حتت س���يطرة القوى األجنبي���ة الكبرى، وأن 
استغاللها ستحدده مصالح ومطامح تلك القوى. كما أن 
احتدام التنافس على املوارد سيجعل املنطقة عرضة 
للتدخالت األجنبية وإقامة القواعد العسكرية، ورمبا 
االحتالل العسكري، وما جتربة العراق منا ببعيدة. 

احملور الرابع
املقرتحات والتوصيات حول كيفية تعامل 

األمة اإلسالمية مع أزمات السودان

دور املنظمات واملؤسسات الشعبية:

ا لعدد كبير  مبا أن أزمات السودان قد صارت هّمً
من املنظمات غير احلكومية في مناطق مختلفة من 
العالم، وجرى تضخيم أحداث دارفور بواسطة منظمات 
غربي���ة مثل منظم���ة »إنقاذ دارف���ور« التي تتخذ من 
ا لها، وامتهنت التحرك السياسي  الواليات املتحدة مقّرً
بواسطة تكرار الطرق على ما تسميه استمرار تدهور 
األوضاع في دارفور؛ فإن الدراسة تقرتح أن تقوم املنظمات 

اخلريية واإلغاثية باألدوار التالية:

أواًل: الوج���ود على األرض، وتقدمي اخلدمات؛ حيث 

(2) Harry G. Broadman, Africa’s Silk Road: China and 
India’s New Economic Frontier. Washington, D.C.: The 
World Bank. 2007.
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إن وج���ود املنظمات العربية واإلس���المية ضعيف في 
السودان، فعلى س���بيل املثال توجد نحو 118 منظمة 
غربية تعمل في دارفور، في مقابل 13 منظمة خيرية 

وإغاثية عربية وإسالمية.)1) 

لذا فإن زيادة ع���دد املنظمات ضرورة. وللمنظمات 
العربية واإلسالمية ميزة على املنظمات الغربية؛ ألنها 
تش���ترك مع املواطن السوداني في دارفور في قواسم 

حضارية وثقافية عديدة.

 ثاني��ًا: التشبيك، ويشير إلى ربط منظمات اإلغاثة 
بعضها  م���ع  واإلس���المية  العربية 
البع���ض. وما يالحظه الناش���طون 
في مج���ال اإلغاثة اإلس���المية أن 
والتواصل بني  التش���بيك  ق���درات 
ن التشبيك  منظماتهم محدودة. وميكِّ
املنظمات من توجيه مواردها بكفاءة 
أكبر، كما ميّكنها من إسماع صوتها 
بصورة أفضل في املنابر واملؤسسات 
الدولية. وقدرات التش���بيك ضعيفة 

في احلالة السودانية.

ثالث��ًا: التنويع في اخلدمات املقدمة، ويش���ير إلى 
أهمية أن ال ينحصر أداء اخلدمات في املهام اإلنسانية 
التقليدية مثل توفير الغذاء والدواء واملسكن وامللبس، 
ولكن باإلضافة لذلك تقدم خدمات إرش���ادية ودعوية 
ر املستفيدين من اخلدمة بالتمسك بقيم الرحمة  تبصِّ
والتكافل، وتؤكد على معاني األخوة والتس���امح. ومما 
يالحظ على العمل اإلغاثي احلالي في دارفور ضعف 

االهتمام فيه بالتثقيف الشعبي.

وهناك دور كبير ميكن أن تقوم به املنظمات الفئوية 

)1)  محمد جمال عرفة، »منظمات اإلغاثة الغربية في دارفور.. حقائق 
وأرقام،« إسالم أون الين:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=A
rticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/
NWALayout&cid=1236509078968

العربية مثل االحت���ادات والنقابات في ترقية اهتمام 
الش���ارع العربي واإلس���المي وفي تقدمي اخلدمات، 
ولبعض هذه املنظمات نش���اط في الساحة السودانية 
-مثل احت���ادات األطباء الع���رب، واحملامني العرب، 
وغيرها م���ن النقابات العمالية - وه���ذا يحتاج إلى 

تطوير وتوسيع.

الدور الرمسي:

يأتي دور احلكومات واملؤسس���ات الرسمية مكماًل 
للدور الش���عبي، ويبرز الدور الرس���مي بصورة جلية 
في س���احات املنظم���ات الدولية 
التي تُطرح فيها قضايا السودان، 
وهنا يجب على احلكومات العربية 
واإلسالمية مناصرة هذه القضايا، 
والس���عي في عدم تدويل أزمات 

السودان. 

وميكن للمنابر اإلقليمية العربية 
املؤمتر  منظمة  مثل:  واإلسالمية، 
اإلس���المي، وجامعة ال���دول العربية أن تنس���ق مع 
نظيراتها في االحتاد اإلفريقي، وحركة عدم االنحياز 

لإلسهام في تبني حل األزمات السودانية. 

ومن أمثلة ما ميكن أن يؤديه الدور الرسمي: املشاركة 
في قوات حفظ الس���الم، فاحلكومة السودانية تصّر 
على أن تتكون القوات من دول إفريقية، وهنا ميكن أن 
يكون لدول شمال إفريقيا العربية ودول غرب إفريقيا 

اإلسالمية إسهام في تكوين هذه القوات.

دور اإلعالم:

مّثل اإلعالم، بوس���ائله املختلف���ة، احللبة األهم في 
تشكيل وعي وإدراك ما يدور في السودان لكل العالم. 
وعبر وسائله املختلفة تبلورت رؤى وقناعات، وسادت 
فيه مصطلحات مث���ل اجلنجويد، واإلبادة اجلماعية، 

والتطهير العرقي، وعرب وأفارقة. 

مّث���ل اإلعالم، بوس���ائله املختلف���ة، احللبة 
األه���م يف تش���كيل وع���ي وإدراك م���ا يدور 
يف الس���ودان ل���كل الع���امل. وع���رب وس���ائله 
املختلف���ة تبل���ورت رؤى وقناعات، وس���ادت 
فيه مصطلحات مث���ل اجلنجويد، واإلبادة 
وع���رب  العرق���ي،  والتطه���ري  اجلماعي���ة، 

وأفارقة.
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ونتيجة حملدودية اإلعالم الس���وداني، وعدم قدرته 
عل���ى عكس حقيقة م���ا يحدث داخل الب���الد، تبرز 
أهمية الدور الذي ميك���ن أن يقوم به اإلعالم العربي 
واإلس���المي في نقل األخبار واألحداث كما تقع دون 

إضافة أو نقص. 

وق���د كتب مارك جوستافس���ون الباحث في جامعة 
أكس���فورد عن نش���اط منظمة »إنقاذ دارفور« ذاكًرا 
أن احل���رب في دارفور تعد من أب���رز النزاعات التي 
أُس���يء فهمها في التاريخ احلديث؛ وذلك ألن حمالت 
النش���طاء غيَّرت طابعها احلقيقي، وقدمتها على نحو 
مثير من أجل لف���ت االنتباه وجذب االهتمام من أجل 

توسيع احلركة.)1) 

وقد كانت هناك جترب���ة جيدة وناجحة قامت فيها 
مجموعة من القنوات التلفزيوني���ة العربية بنقل حي 
مباش���ر مع تلفزيون الس���ودان القوم���ي عن أوضاع 

دارفور.

كما إن لوس���ائل اإلعالم العربية واإلس���المية دوًرا 
آخر يتمثل في تبصي���ر األمة باملخططات التي ترمي 
لتفتيت البالد، وتأثير ذلك على آمال كثير من الشعوب 
املسلمة في حتقيق الوحدة الكلية. وحتى تتمكن وسائل 
اإلعالم العربية واإلسالمية من القيام بهذه الواجبات 
ال بد من تكثيف وجودها على الساحة السودانية، وذلك 
عب���ر فتح مكاتب لها في الس���ودان؛ حيث إن الوجود 

اإلعالمي العربي واإلسالمي ال يزال محدوًدا.

مارك جوستافسون، »اإلبادة« في دارفور.. حتريف وتهويل!« نقاًل عن   (1(
االحتاد 8 سبتمبر 2009م بترتيب خاص مع خدمة »كريستيان ساينس 

مونيتور«.        

        http://www.alittihad.ae/details.php?id=27323
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معلومات إضافية

األنشطة العسكرية األمريكية يف إفريقيا
     ترجع بدايات األنشطة العسكرية األمريكية في إفريقيا إلى ما يسمى ب�»احلروب البربرية« التي بدأت عام 
1801م، ولكن إفريقيا لم تدمج في هيكل القيادة العس���كرية األمريكية حتى عام 1952م عندما أُضيفت العديد 

من دول شمال إفريقيا إلى القيادة األوروبية )إيوكوم).

   ومن���ذ بداية األربعينيات من القرن املاضي حتى عام 1971م احتفظت الواليات املتحدة بأربعة آالف جندي 
في إحدى القواعد اجلوية بالقرب من مدينة طرابلس الليبية، وكذلك في عدة قواعد أخرى أصغر باملغرب، ومع 
مطل���ع العقد األخير من القرن املنصرم متركز نحو 25 ألًفا من القوات األمريكية في ش���رق إفريقيا كجزء من 

قوات األمم املتحدة التي تقوم مبهام »إنسانية« في الصومال.

وظلت البلدان اإلفريقية تتوزع بني ثالث قيادات أمريكية، وهي:

1- القي���ادة املركزية )كينتكوم)، وتش���مل مصر والس���ودان، وإريتريا وإثيوبيا، وجيبوت���ي والصومال، وكينيا 
وسيشل.

2- القيادة الباسيفيكية )باكوم) ويقع ضمن اختصاصاتها مدغشقر واحمليط الهندي.

3- القيادة األوروبية )إيوكوم) وهي مسئولة عن باقي الدول اإلفريقية وعددها 41 دولة.

ولكن في السادس من فبراير 2007م أعلن وزير الدفاع األمريكي »روبرت جيتس« أمام جلنة التسلح في مجلس 
الش���يوخ األمريكي أن الرئيس »بوش« اعتمد قراًرا بإنشاء قيادة عسكرية أمريكية جديدة للقارة اإلفريقية، بدالً 
 AFRICOM »م القارة إلى ثالث قيادات عسكرية، وهي القيادة التي ُعرفت باسم »أفريكوم من الوضع الذي يقسِّ
كاختصار لعبارة Africa Command، معتبًرا أن )أفريكوم) س���تجعل القوة العس���كرية األمريكية أكثر فاعلية في 

ممارسة نشاطاتها عبر القارة اإلفريقية.

    - يوجد 2000 جندي أمريكي في معسكر ليمونير بدولة جيبوتي -القاعدة األمريكية الوحيدة في إفريقيا- 
يعملون حتت س���لطة القوات املش���تركة في منطقة القرن اإلفريقي، وهي القوات التي أنشأتها القيادة املركزية 
)كينتكوم) عام 2002م بدعوى احلد من »النشاطات اإلرهابية« في شرق إفريقيا، والبحث عن »مقاتلي القاعدة« 

في الصومال.

    - زادت املش���اركة األمنية األمريكية بصورة ملحوظة منذ عام 2001م، وطرحت مبادرة الساحل والصحراء 
عام 2002م، والتي تضم رؤس���اء األركان في كل من: اجلزائر وتونس، واملغرب وموريتانيا، والس���نغال ونيجيريا، 

ومالي والنيجر وتشاد، وتهدف إلى دعم التعاون بني هذه الدول في مجال »مكافحة اإلرهاب«.

     - شارك نحو ألف جندي أمريكي في تدريبات عسكرية »للتصدي لإلرهاب« في الصحراء اإلفريقية، وهي 
أضخم عملية للواليات املتحدة في القارة السمراء منذ احلرب العاملية الثانية.
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    - في يناير 2007م قامت الطائرات األمريكية بقصف مناطق في جنوب الس���ودان بدعوى أنها تأوي بعض 
أعضاء تنظيم القاعدة.

- في األول من أكتوبر 2008م انطلق النشاط الفعلي للقيادة العسكرية األمريكية إلفريقيا »أفريكوم«.

- تش���مل دائرة تدخل »أفريك���وم« ، املؤلفة من ألف عنصر موزعني على ثالث قي���ادات فرعية، كامل القارة 
اإلفريقي���ة )عدا مصر التي تتبع للقيادة املركزية في ميامي)، إلى جانب جزر في احمليط الهندي مثل سيش���يل 

ومدغشقر وأرخبيل الُقمر.

- تتول���ى »أفريكوم« متابعة تنفيذ البرامج املتعلقة باألمن واالس���تقرار في الق���ارة اإلفريقية التي كانت وزارة 
اخلارجية تُشرف على تنفيذها، وللواليات املتحدة في هذين املجالني حزمة من برامج التعاون العسكري مع بلدان 

شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء، نذكر منها ثالثة برامج رئيسة على األقل هي:

أوالً: تدريب القوات على حفظ السالم في إطار برنامج »أكوتا« للتدريب واملساعدة.

ثانًيا: »أميت« أي برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي.

ثالًثا: البرنامج الرئاسي ملكافحة اإليدز. وتُقدر موازنته بأكثر من 18 مليار دوالر على مدى خمسة أعوام، لكن 
هذه البرامج قابلة للمراجعة في ضوء ضغوط األزمة املالية احلالية على املوازنة الفيدرالية.

- يُقدم رئيس قيادة »أفريكوم« تقاريره مباش���رة إلى رئيس الواليات املتحدة األمريكية؛ أسوة برؤساء القيادات 
ا في العمليات العسكرية،  اإلقليمية اخلمس األخرى في العالم، وتضم قيادة »أفريكوم« مساعًدا للقائد العام مختّصً

ومساعًدا للشئون املدنية.

- س���تكون »أفريكوم« آلية أساسية في إدارة املناورات الدورية واملنتظمة بني قوات من البلدان املغاربية وقوات 
أمريكي���ة، وهي مناورات جُتَرى عادة في البلدان املُطلة على الصحراء الكبرى التي تعتبرها واش���نطن مس���رح 

عمليات »القاعدة«. وستُشرف »أفريكوم« في املستقبل على تلك املناورات وتُخطط لها وتُؤطرها. 

- رس���مّيًا تُعتبر »أفريكوم« من املنظور األمريكي موجهة بالدرجة األساس���ية ضد األخطار التي ميثلها تنظيم 
»القاع���دة«. وهو ما ظهر ف���ي التصريحات التي أدلى بها اجلنرال وليم وارد بعد تس���ميته في منصبه اجلديد 
قائًدا ل�»أفريكوم« أن اإلدارة األمريكية تعتبر منطقة الش���مال اإلفريقي والساحل والصحراء ُمعرضة لتهديدات 
»القاعدة« وهجماتها. وبحس���ب وارد فإن املهمة املركزية ل�»أفريكوم« التي ُرصدت لها موازنة سنوية تتراوح بني 
80 و90 مليون دوالر، تتمثل في »ضرب قدرة املتطرفني املسلحني على قتل املدنيني األبرياء أو إصابتهم بجروح« 
طبًق���ا للطرح األمريكي. وفي هذا الس���ياق أوضح وزير الدفاع األمريكي روبرت جيتس أن »أفريكوم« س���تمكن 
الواليات املتحدة »من أن تكون لها نظرة متماسكة وأكثر فاعلية في إفريقيا على أنقاض الرؤية احلالية التي هي 

من مخلفات احلرب الباردة«. 

أما مساعدته تيريزا والن فاعتبرت في مقال منشور على موقع القيادة اإلفريقية أن »أفريكوم« ستكون اجلزء 
األكثر بروًزا من التحركات األمريكية لتعزيز العالقات في الس���احة اإلفريقية. واعتبرتها أهم أداة لتقدمي العون 
األمريكي للبلدان اإلفريقية في املجاالت العس���كرية وغير العس���كرية أيًضا. ومم���ا أورده موقع »أفريكوم« على 
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شبكة اإلنترنت أن هذه القيادة ستُؤمن مناًخا مضموًنا وآمًنا للسياسة األمريكية في إفريقيا بالتعاون مع وكاالت 
حكومية وشركاء دوليني.

- س���عت الواليات املتحدة طيلة األش���هر الثمانية عشرة التي اس���تغرقها التحضير إلطالق »أفريكوم« إلقناع 
البلدان املغاربية اخلمس���ة وبلدان أخرى ُمطلة على الصحراء الكبرى باستضافة مقر القيادة على أراضيها. إال 
أن تلك اجلهود التي قام بها مسئولون مدنيون وعسكريون أمريكيون جالوا في عواصم املنطقة أكثر من مرة، لم 

تُكلل بالنجاح. 

وبرهن إخفاق املس���اعي األمريكية لدى الدول املغاربي���ة، وخاصة اجلزائر وموريتانيا، على حرج الدول املعنية 
من استضافة قيادة تثير من املشاكل أكثر مما جتلب من الفوائد، خصوًصا في ظل رئيس أمريكي منتهية واليته. 
وكانت رئيس���ة ليبيريا إلني جونستون س���يرليف هي الزعيم اإلفريقي الوحيد الذي رحب باستضافة مقر قيادة 
»أفريكوم« في بلده، لكن األمريكيني هم الذين حتفظوا على ذلك، رمبا لبعد البلد عن مركز الدائرة التي تهمهم، 

ا لهذه القيادة. ومت اختيار شتوجتارت األملانية مقّرً

املصادر :

-  جاب شاينمان، »أفريكوم«.. قيادة عسكرية أمريكية جديدة في إفريقيا، ترجمة: أحمد عاطف، موقع إسالم أون الين، انظر الرابط:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/
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