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ملخص الدراسة
س���بب 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.
أيضا من
ولك���ن على الناحي���ة األخرى جند أن املوقف املؤيد لق���رار احملكمة الدولية يحمل ف���ي طياته ً
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،
املدعى عليهم ،من شأنه أن يدعم املوقف السوداني في
ومبراقبة أوروبية ،حملاكمة املس���ئولني الس���ودانيني َّ
مواجهة خصومه من خالل س���حب البس���اط القانوني الزاعم بعدم جدية القضاء السوداني ونزاهته ،األمر
الذي من ش���أنه أن يجنِّب السودان مزي ًدا 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»
وجه
أن «أوكامبو» سيتقدم بطلب إلصدار مذكرة توقيف للبشير .وبعد يومني وفي الرابع عشر من يوليو 2008م َّ
«أوكامبو» اتها ًما رسم ًّيا 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 دلي ً
ال 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 و 450ألف شخص
يعيشون في املخيمات في ظروف حياتية تهدف إلى القضاء عليهم».
جدد «أوكامبو» تعهده بعد ذلك في نهاية ش���هر سبتمبر 2008م ،وطلب من قضاة احملكمة إصدار مذكرة
وقد َّ
العتقاله ،األمر الذي حتقق في الرابع من مارس 2009م مع إصدار احملكمة اجلنائية الدولية أمر توقيف للرئيس
السوداني عمر البشير((( .
وق���د أعقب قرار احملكمة اجلنائية ردود أفعال إقليمية ودولية متباينة بتباين املصالح واألهداف .وتخوفًا 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 الـ«يوناميد» أو املزيد من موظفي منظمات اإلغاثة الدولية ،بعد أن
((( راجع اجلزيرة نت في 2009/7/5م.
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ً
خططا إلجالء املوظفني من الس���ودان ،فض ً
ال
وضعت
عن ص���دور تعليمات إلى املوظفني غير األساس���يني
بالبقاء في منازلهم(((.
وتسعى هذه الورقة ،عبر أدوات منهج حتليل النظم،
تعر ٍف على البيئة احمليطة ،ومدخالت
وما يتضمنه من ُّ
ومخرج���ات العملية السياس���ية ،إل���ى اإلجابة على
مجموعة من التساؤالت هي:
 م���ا ه���ي ردود األفع���الاإلقليمي���ة والدولي���ة من قرار
توقيف الرئيس البشير؟
 ما هي مبررات وأس���بابتلك املواقف؟
 ما الفرص والتحديات التيتطرحها تل���ك املواقف؟ وكيف
ميكن التعامل معها؟

ح��� ّذرت مص���ر من خط���ورة القرار املدي���ن لعمر
البش�ي�ر ،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.

 -ما املسارات احملتملة للقضية؟

أو ً
ال :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((( .
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.
((( انظر بدر ش���افعي ،عالقات السودان ودول اجلوار اإلفريقي بني املد
واجلزر ،السياس���ة الدولية ،القاهرة  :مؤسس���ة األهرام ،عدد ،175
يناير 2009م.
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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((( .
وحذَّ رت مصر من التداعيات
الس���لبية احملتملة لهذا القرار
عل���ى مس���تقبل تنفي���ذ اتفاق
الس�ل�ام الش���امل ،وطالب���ت
بتأجيل تنفيذ ق���رار التوقيف،
وعقد مؤمتر دولي ملناقشة كافة
جوانب القضية(((.

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
تحُ اك ضد العرب ،وته ّدد حتقيق الس�ل�ام في دارفور
واجلنوب السوداني((( .
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
قدمها عام 2008م ،ورفضهم فكرة توقيف الرئيس
قد ّ
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
للرئيس الس���وداني بسبب أزمة دارفور عن ش���هور يوليو وأغسطس
وسبتمبر 2008م:
www.maatpeace.org
((( راجع بيانات اخلارجية املصرية وتصريحات وزير اخلارجية واملتحدث
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.
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لوضع خارط���ة طريق وجدول زمني لتس���وية األزمة
سلميا(((.
ًّ
كما س���عت اجلامعة بالتنسيق مع االحتاد اإلفريقي
إلى إقناع مجلس األمن بإص���دار قرار إلرجاء تنفيذ
قرار احملكمة ملدة عام(((.
ومن ناحيتها انتقدت العديد من املنظمات الشعبية
وغي���ر احلكومية ق���رار احملكمة اجلنائي���ة الدولية؛
باعتباره ممارس��� ًة صارخ ًة الزدواجية املعايير ،محملة
أيض���ا احلكومات العربية مس���ئولية فتح الباب على
ً
مصراعي���ه للتدخ���ل اخلارج���ي بانتهاكاتها حلقوق
اإلنسان(((.
ولم يش���ذّ 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
متضمنة املطالبة بإصدار قرار بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير
اجتماع���ا طار ًئا في مقر األمانة العامة
عق���د وزراء اخلارجية العرب
ً
للجامعة العربية برئاس���ة وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف،
وحضور األمني العام للجامعة السيد عمرو موسى ،ومبشاركة  16وزير
خارجية ،ووزير العدل الفلس���طيني لبحث تداعيات قرار املدعي العام
للمحكمة اجلنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير ،وعقد الوزراء
اجتماعا تش���اور ًّيا مغلقًا 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 عام ًة.
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 حال ًيا ،لك���ن مثل هذا القرار
تعبر عن موقف عربي جماعي ضد قرار إدانة
س���يكون رس���الة قوية ّ
الرئيس السوداني ،وحاول السودان إقناع الدول العربية رسم ًّيا 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.
((( املرجع السابق.
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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 تاريخيا»(((.
ًّ
وجددت منظمة املؤمتر اإلس�ل�امي 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 حذّر «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»(((.
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
القرا َر الصادر عنها بش���أن السودان محاول ٌة لتقسيم
السودان (((،وفي أعقاب صدور قرار احملكمة اجلنائية
قام املتحدث باس���م املجلس الدستوري اإليراني علي
الرجاني بزيارة الس���ودان للتعبير عن الدعم اإليراني
للس���ودان (((.وطالبت إيران مبط���اردة «قادة الكيان
الصهيوني املجرمني(((.
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 مدخ ً
ال النهيار
منظومة العالقات الدولية ،وهيمنة القوى الكبرى على
(4) www.almanar.com.lb/newssite/ArticlePrintPage.
aspx?id=76550&mode=DOC

((( 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(((.

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(((.
وهو القرار الذي قُوبل بردود فعل غاضبة من جانب
الكثير من املنظمات اإلنس���انية الغربية ،وكذا حركات
التم���رد في إقليم دارفور((( ،األم���ر الذي دفع رئيس
مفوضية االحتاد اإلفريقي إلى إصدار بيان للرد على
االنتقادات التي وجهت لهذا القرار(((.
ُ ِّ
وعلى الرغم من املوقف اجلماعي الرس���مي ،برزت
((( انظر على سبيل املثال املوقف الكيني في:
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 AlBashir 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 STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
(ICC)، PRESS RELEASE، Addis Ababa، ETHIOPIA 14
July 2009
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على الس���طح بوادر انشقاق بش���أن تعارض التزامات
الدول املو ِّقعة على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
مبيث���اق احملكمة والتزامها بق���رار االحتاد اإلفريقي،
فأعلن���ت بتس���وانا -املو ِّقعة على النظام األساس���ي
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(((.
وت���رددت أنباء ع���ن أن جنوب إفريقي���ا اتخذت
موقفًا مش���اب ًها ،ف���ي مايو ع���ام 2009م ،إ ّبان حفل
تنصيب الرئيس «جاكوب زوما» ،مما أدى إلى حضور
«سيلفاكير» نائب الرئيس الس���وداني حفل التنصيب
بدالً من الرئيس السوداني(((.
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 لـ«كمباال»؛ حيث أكد «أوكامبو»
الت���زام أوغندا بتوقيف البش���ير مبقتض���ى توقيعها
على النظام األساس���ي للمحكمة اجلنائية الدولية(((.
وأش���ارت املصادر إلى أنه جرت محادثة هاتفية بني
الرئيس األوغن���دي ،ونظيره الس���وداني أوضح فيها
تعبر عن وجهة
الرئيس األوغن���دي أن التصريحات ال ّ
نظر حكومته(((.
وجتدر اإلشارة ،إلى أن املوقف التشادي كان مؤي ًدا لقرار
يصب في خانة إضعاف حكومة
احملكمة الدولية؛ باعتباره
ّ
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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ثان ًيا :مواقف القوى الكربى جتاه القرار:
ف���ي أعقاب صدور قرار احملكم���ة الدولية بتوقيف
الرئيس البش���ير ح َّث���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».

هو حفظ االس���تقرار ،واملضي قد ًما في دفع العملية
السياسية ،ونشر عملية حفظ السالم املختلطة لألمم
املتحدة واالحتاد اإلفريقي.

ألي خطوة من شأنها تعكير
وأشار إلى معارضة الصني ّ
صفو عملية الس�ل�ام 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
وأضافت كلينتون« :إنني آمل بالتأكيد
ج���اء املوق���ف الروس���ي منتق���دًا قرار ه���ذه القضية وفقًا للمادة الـ 16من
أي أعمال عنف
أال ي���ؤدي ذلك إل���ى ّ
احملكمة اجلنائي���ة الدولية ،باعتباره نظام روما األساسي(((.
إضافية أو عق���اب من جانب حكومة يتعارض وس���يادة السودان ،وحصانة
البش���ير» .مش���يرة إلى أن «احملكمة رئيس���ها ،خاصة وأنها ليس���ت عض ًوا
وف���ي ذات االجتاه ج���اء املوقف
اجلنائي���ة الدولي���ة أص���درت الئحة يف احملكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة ،الروس���ي منتق��� ًدا ق���رار احملكمة
وش���دّد البيان الصادر ع���ن اخلارجية
االتهام استنا ًدا إلى حتقيقات مطولة،
اجلنائي���ة الدولية ،باعتباره يتعارض
الروس���ية على ضرورة السعي للحل
وأن القضية اآلن ينظرها القضاء».
وسيادة السودان ،وحصانة رئيسها،
السلمي.
خاص���ة وأنها ليس���ت عض��� ًوا في
وفي أعقاب قيام حكومة الس���ودان
احملكم���ة اجلنائية الدولية ،وش��� ّدد
بالرد على ذل���ك بطرد بعض منظمات
البي���ان الصادر عن اخلارجية الروس���ية على ضرورة
اإلغاثة العاملة في السودان ،توعدت وزيرة اخلارجية
السعي للحل السلمي ،ودعم جهود الوساطة التي يقوم
األمريكية بأن البشير سيدفع ثمن ذلك األمر((( ،وكان
بها االحتاد اإلفريقي وغيره من الوسطاء ،وأبدت روسيا
املتحدث باس���م وزارة اخلارجي���ة األمريكية «روبرت
استعدادها للقيام بأي جهود الزمة في هذا االجتاه(((.
وود» قد أش���ار إلى أن اإلدارة األمريكية تعتقد أن من
ارتكبوا أعماالً وحش���ية يجب أن ميثلوا أمام العدالة.
أما على صعيد املوقف الفرنس���ي فقد دعت فرنسا
ودعا كل األطراف -مبا فيها احلكومة السودانية -إلى على لس���ان املتحدث باسم وزارة اخلارجية الفرنسية
ضبط النفس(((.
«أريك ش���وفالييه» اخلرطوم إلى «التعاون الكامل مع
احملكم���ة اجلنائية الدولية من أج���ل تنفيذ القرارات
وم���ن جانبها وف���ي أعقاب صدور ق���رار احملكمة
التي أصدرها القضاة ،طبقًا ملوجب قرار مجلس األمن
الدولي���ة بتوقيف الرئيس الس���وداني أعربت الصني
الدولي رقم (((.»1593
عن أس���فها وقلقها جتاه إصدار احملكم���ة اجلنائية
الدولية مذك���رة التوقيف بحق الرئيس الس���وداني.
(3) http://www.fmprc.gov.cn/ara/xwfw/fyrth/t540399.htm
وقال املتحدث الرس���مي باسم اخلارجية الصينية :إن
(4) (Statement by Russian MFA Spokesman Andrei
أولى أولويات املجتم���ع الدولي في إقليم دارفور اآلن
Nesterenko Regarding the Issuance by International
(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.
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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.
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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
أيضا -حكومة السودان
ش���جعنا -وعلى نحو راس���خ ً
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»(((.

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

أما األمني العام ل�ل�أمم املتحدة بان كي مون فدعا
اخلرطوم الس���تمرار التعاون م���ع جميع هيئات األمم
املتحدة ،وضمان س�ل�امة أفراده���ا بعد صدور قرار
ويُالحظ توافق الرؤية الفرنس���ية والبريطانية حول
احملكمة اجلنائية .ولم يطالب كي
إمكانية تعليق اعتقال البشير؛ حيث
مع صدور ق���رار توقيف الرئيس البش�ي�ر ،مون صراحة اخلرطوم بتس���ليم
أبدت فرنسا استعدادها لقبول فكرة
أعلن���ت بريطاني���ا أنه���ا تدع���م وحت�ت�رم الرئيس الس���وداني إلى احملكمة
تعلي���ق توجيه اتهام���ات دولية إلى
مقرا لها،
البش���ير حول ارتكاب جرائم حرب «العملي���ة املس���تقلة» ال�ت�ي ق���ادت احملكمة التي تتخذ من اله���اي ًّ
اجلنائي���ة الدولي���ة إىل إص���دار مذك���رة ولكن���ه ق���ال :إنه يقر «بس���لطة
في دارف���ور ،وجتميد أي إجراء من التوقيف حبق البشري
احملكمة اجلنائي���ة الدولية كهيئة
جانب احملكمة اجلنائية الدولية في
قضائية مستقلة»(((.
ً
شروطا ،منها:
تلبي السودان
حق البشير ،بش���رط أن ّ
ثال ًث���ا مواق���ف املؤيدي���ن واملعارض�ي�ن للق���رار
منع حوادث القتل والعنف والهجمات في اإلقليم ،وفتح
حماولة للفهم والتفسري
حوار سياس���ي ش���امل مع كل اجلماعات في دارفور،
فض ً
ال عن حتسني عالقات الس���ودان مع تشاد ،وأن
اس���تنا ًدا إلى القراءة السابقة ملواقف القوى الدولية
حتاكم الس���ودان رجل�ي�ن يُش���تبه بارتكابهما جرائم
واإلقليمي���ة من قرار احملكمة الدولية ميكن القول :إن
حرب(((.
تلك املواقف تتبلور في موقفني أساسيني((( :
وفي برلني دعا وزير اخلارجية األملاني فرانك فالتر
املوق��ف األول :مؤيد لقرار احملكمة اجلنائية الدولية
شتاينماير احلكومة السودانية إلى ضبط النفس عقب
بتوقيف الرئيس عمر البش���ير ،ومتثله القوى الغربية
صدور قرار احملكمة اجلنائية.
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ،وتس���انده كل من
كم���ا أ ّيدت قي���ادة االحتاد األوروبي -على لس���ان فرنسا وبريطانيا ودول االحتاد األوروبي بصفة عامة،
احلكومة التش���يكية التي تت���رأس بالدها االحتاد في وكذا العديد من املنظمات الدولية الغربية الكنس���ية،
الدورة احلالية -قرار احملكمة الدولية .وجاء في بيان واملنظم���ات املعنية بحقوق اإلنس���ان ،ومن س���ار في
نشرته رئاسة االحتاد أن االحتاد األوروبي «يؤكد على فلكها من املنظمات اإلفريقية والعربية ،باإلضافة إلى
حركات التمرد الدارفورية.

((( املرجع السابق.
((( ماعت للدراسات احلقوقية والقانونية ،مرجع سابق ،ص ،7وانظر أكرم
حس�ي�ن «املواقف الدولية من قرار احملكمة اجلنائية بتوقيف البشير»،
أوراق الش���رق األوس���ط ،القاهرة :املركز القومي لدراس���ات الشرق
األوسط ،العدد  ،44أبريل 2009م ،ص .115
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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:
أو ًال :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
ميا (البوسنة الهرسك ،الشيشان،)..
السوابق املماثلة قد ً
وحدي ًثا (غزة ،سيريالنكا ،إقليم سينكينج ،)..تشير إلى
أن العدالة ل���م تكن وحدها ٍ
بحال هي املطلب الرئيس
للقوى الكبرى ،وأن معايير العدالة كما تطبقها الدول
الكثير
الغربية حتكمها -على نحو ما ذهبت إليه بحقٍّ
ُ
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 وتطو ًرا ،وبالتبعية تراج ًعا أو
جتمي ًدا أو استمرا ًرا ،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
الثام���ن من أكتوبر 2004م ش��� َّكل األمني العام لألمم
املتحدة الس���ابق كوفي أنان جلنة دولية للتحقيق في
التقرير االسرتاتيجي السابع

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  31يناير عام 2005م
أساسا ملذكرة االتهام التي وجهتها احملكمة
والذي م َّثل
ً
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
وجه
توقيف للبشير .وبعد يومني وفي 2008/7/14م َّ
«أوكامبو» اتها ًما رسم ًّيا للبشير بارتكاب جرائم حرب
وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
تلك الش���واهد تؤكد مركزية ال���دور األمريكي في
حتري���ك القضية؛ حتقيقًا 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 تجُ َرى 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���ل ًبا في
جه���ود احلفاظ على وحدة الس���ودان ،بل ويع ِّمق من
هوة األزمة في دارفور؛ باس���تقواء الفصائل املتمردة
مبضمون القرار البتزاز حكومة الس���ودان نحو مزيد
تبدى في موقف حركة العدل
من التنازالت ،وهو م���ا َّ
واملساواة التي سارعت بتأييد القرار ،بل واإلعالن عن
استعدادها للمساعدة في تنفيذه(((.
((( انظر هانئ رس�ل�ان « ،أزمة احملكمة اجلنائية الدولية وتأثيراتها على
الداخل السوداني» ،أوراق الشرق األوس���ط ،القاهرة :املركز القومي
لدراسات الشرق األوسط ،العدد  ،44أبريل 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((( ،عالوة على تأمني خطوط نقل
البت���رول واملواد اخلام في غرب إفريقيا((( ،ورمبا في
املستقبل يتم منح حكومة جنوب السودان منفذًا مائ ًّيا
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 ،إرضا ًء
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(((.
((( كانت شركة «شيفرون» األمريكية قد بدأت االستكشافات في السودان
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  %40وشركة ماليزيا  %30وشركة 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 القاهرة2005 ،م) ،ص
.461
((( أكرم حسني ،مرجع سابق ،ص .113
((( م���ن ذلك  :وجود ش���بكة معلومات واتصاالت غاي���ة في الدقة تربط
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=
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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�ي�ن العالقات
مع تش���اد ،ووقف دعم اجلماعات التش���ادية املناوئة
للرئيس «دب���ي» ،ومحاكمة كل من أحمد هارون وعلي
املتهمي من قبل احملكمة اجلنائية بارتكاب
كوش���يب
نْ
أيضا ما أشارت
جرائم حرب في دارفور ،يعضد ذلك ً
إليه بعض الكتابات من حتريض فرنسا مسئولي حركة
العدل واملساواة على عدم التوقيع على أي اتفاق سالم
لدارفور في الظروف القائمة(((.
سادس��ًا :وبصفة عامة تبدي ال����دول الغربية اهتما ًما
بقضايا احلرب والسالم في السودان القترانها بقضايا
انته����اكات حق����وق اإلنس����ان ،والالجئ��ي�ن 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
مبا يعقِّد مس���ألة احلل ،وعمل بعض املنظمات على ترس���يخ مفاهيم
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
صنع بلبلة فكرية لدى املواطنني النازحني لتلك املعس���كرات ،هذا
في ُ
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
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حتوالت مواقف األطراف الدولية واإلقليمية بعد قرار احملكمة

الكنس����ية ،وجماعات اليمني املس����يحي الناشطة على (السودان ،العراق ،إيران )....،وغير الرسمية ( حزب
الس����احة األوروبية ،وكذلك جماعات حقوق اإلنس����ان ،الله ،حركة حم���اس ،).....،على اختالف املوضوعات
وروابط تل����ك اجلماعات املمتدة داخل القارة اإلفريقية والقضايا ودرج���ة اخلطر وش���رعيته ،والتراخي بل
بشبكة مصالح ونفوذ بالغة القوة واالنتشار في مجاالت والتعامي ع���ن القضايا التي يكون الطرف املتهم فيها
التنصير واإلغاثة اإلنس����انية واملشروعات االستثمارية واح���دة من القوى الكبرى أو أذياله���ا (مثل انتهاكات
واخليرية(((.
الواليات املتحدة األمريكية ف���ي العراق ،واالنتهاكات
اإلسرائيلية املتتالية في األراضي العربية احملتلة.)....
املوق��ف الث��اين :وتتبناه باألس���اس ال���دول العربية
عبرت عنه على اس���تحياء مواقف
ومعظم الدول اإلفريقية واإلس�ل�امية ،وجامعة الدول وهو األم���ر الذي َّ
النظم العربية ،وعبرت عن���ه صراح ًة إيران واملواقف
العربية ،واالحتاد اإلفريقي ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
الش���عبية ،والكتابات الصحفية واملنظم���ات العربية
وبعض دول أمريكا الالتينية ،وبقدر
واإلس�ل�امية ،منذ صدور مذكرة
ما الصني وروس���يا .ويتمثل املوقف إن سجل النظم العربية وكثري من النظم
يف البلدان اإلس�ل�امية ليس أفضل كثريا املدعي الع���ام للمحكمة اجلنائية
ً
األساسي لهذه املجموعة من الدول
من س���جل النظام الس���وداني وممارس���اته ،بتوقيف الرئيس الس���وداني عمر
واملنظمات في رفض قرار احملكمة
وبالتال���ي فإن إقرار ح���ق احملكمة الدولية البشير(((.
اجلنائية الدولية؛ باعتباره س���يمثل يف توقي���ف الرئي���س الس���وداني س���يكون
زياد ًة على ما س���بق ،فإن سجل
عقبة أساسية في س���بيل التوصل مبثاب���ة س���ابقة ال تؤمن عواقبها بالنس���بة
إلى تسوية سلمية ألزمة دارفور ،كما لباقي النظم العربية واإلسالمية.
النظم العربية وكثي���ر من النظم
س���يزيد من تعنت حكومة السودان
في البلدان اإلسالمية ليس أفضل
ومن التصعيد لها .ولن يحقق االس���تقرار املنش���ود ،كثي ًرا من سجل النظام السوداني وممارساته ،وبالتالي
وبالتالي لن يحقق العدالة املرجوة من إصداره.
ف���إن إقرار حق احملكمة الدولي���ة في توقيف الرئيس
الس���وداني س���يكون مبثابة س���ابقة ال تؤمن عواقبها
ومثلما هو احلال فيما يتصل مبوقف أنصار االجتاه
بالنسبة لباقي النظم العربية واإلسالمية.
األول ،يخف���ي املوقف املوحد ألنص���ار االجتاه الثاني
وتش���ترك النظم اإلفريقية في الس���بب األخير مع
مالمح عدي���دة لالختالف في الدوافع واملبررات وراء
موق���ف كل طرف من األطراف الرافض لقرار توقيف النظم العربية واإلسالمية في رفض املوافقة على قرار
توقيف الرئيس الس���وداني فيما يشبه اإلجماع ،على
الرئيس السوداني عمر البشير.
الرغم من ميراث التوترات واخلالفات بني الس���ودان
فعلى صعيد الدول العربية واإلس�ل�امية يترس���خ
وحد س���يف احملكمة
الش���عور بازدواجية املعايير الدولي���ة في التعامل مع والكثي���ر من دول اجلوار؛ حيث َّ
اجلنائية املس���لَّط على معظم دول اجلوار الس���وداني
قضايا املنطقة في ظل اإلصرار على التدخل السريع،
موقف تل���ك الدول جتاه قرار احملكم���ة اجلنائية(((؛
وتفعيل املنظم���ات والقرارات الدولي���ة في القضايا
خش���ية أن تكون تلك الدول هي القربان التالي لسيف
واملشكالت ذات األطراف العربية واإلسالمية الرسمية
احملكمة.
((( راجع اجلزء اخلاص بعالقات السودان السياسية بدول العالم الغربي،
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.

التقرير االسرتاتيجي السابع

((( راجع من���اذج لعناوين تلك الكتابات الصحفي���ة واملواقف في ماعت،
مرجع سابق ،ص .17-12
((( راجع بدر شافعي« ،املواقف اإلقليمية من قرار توقيف البشير» ،أوراق
الشرق األوس���ط ،القاهرة :املركز القومي لدراسات الشرق األوسط،
العدد  ،44أبريل 2009م ،ص .109 -98
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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�ل�اة 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
عرق ًّيا إليهم -في الكنغو في مواجهة الهوتو.

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((( ،متثل داف ًعا أساس��� ًّيا 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(((؛ مبا قد يحول دون صدام
الطرفني بشأن مزيد من العقوبات
وال يختل���ف األمر كثي ًرا بش���أن إن اخت���اذ أي من دول اجلوار موق ًفا معاديًا ضد الس����ودان ،فإن هيبة الدولتني
كل من إفريقيا الوس���طى وتش���اد للنظام السوداني فيما يتصل بقرار احملكمة ومكانتهما ل����دى دول العالم النامي
اجلنائية ،حيمل يف طياته خماطر تصعيد
الت����ي أصبحت عل����ى احملك ،وكذا
التي ش���هدت كل منها حر ًبا أهلية
املعارض���ة املس���لحة الداخلية ع�ب�ر الدعم
ُمورس���ت فيها كاف���ة االنتهاكات ،الس���وداني لتلك اجلماعات والقوى يف ظل اخلشية من تكرار سيناريو السودان
وكذا ال يخلو س���جل كل من إثيوبيا التداخ�ل�ات العرقي���ة والقبلي���ة احلدودية في مناط����ق وأقاليم أكث����ر أهمية
وإريتريا من ممارسات مشابهة في ومعس���كرات الالجئني املنتشرة واملتداخلة وحساسية لدى روسيا والصني ،قد
عرب احلدود
يدف����ع الدولتني التخاذ موقف أكثر
مواجهة بعضهما البعض في احلرب
تشد ًدا جتاه أي إجراءات تصعيدية
احلدودي���ة الت���ي دارت رحاها بني
اجلانبني ألكثر من سبعة أعوام ،أو من جانب كل نظام في الش����أن الس����وداني؛ للحيلولة دون خروج األمر عن
في مواجهة حركات التمرد الداخلية ،أو ممارس���ات نطاق نفوذهما وس����يطرتهما ،ولتحقي����ق أكبر قدر من
النظامني على الساحة الصومالية(((.
املصالح والتنازالت من األطراف املعنية باملسألة ،ممثلة
في أنصار كل من االجتاهني السالف بيانهما.
إضافة إل���ى ذلك ،فإن اتخاذ أي م���ن دول اجلوار
راب ًعا :قرار احملكمة اجلنائية الفرص والتحديات:
موقفًا معاد ًيا للنظام الس���وداني فيم���ا يتصل بقرار
احملكمة اجلنائية ،يحمل ف���ي طياته مخاطر تصعيد
في ضوء كل ما سبق يتضح أن مواقف وردود أفعال
املعارضة املس���لحة الداخلية عبر الدعم الس���وداني
القوى واألطراف اإلقليمية والدولية حتمل من الفرص
لتلك اجلماعات والق���وى في ظل التداخالت العرقية
بقدر ما حتمل من التحديات ،فاملوقف املعارض لقرار
والقبلية احلدودية ومعس���كرات الالجئني املنتش���رة
احملكمة يحمل من التعارض والتناقض الكثير؛ حيث ال
واملتداخلة عبر احلدود؛ حيث حتتفظ كل دولة بآالف
ينبع في معظمه من قناعة بصواب املوقف السوداني،
الالجئني م���ن دول اجلوار ميثلون رصي ًدا كاف ًيا إلثارة
((( عبدالله عبيد حس���ن ،ثمن العالقات الس���ودانية  -الصينية ،جريدة
القالقل جليرانها عند احلاجة لذلك.
((( املرجع السابق ،ص .99
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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 سياس ًّيا واقتصاد ًّيا،
واحليلول���ة دون قيام تضامن عربي إفريقي ،واألكثر من
ذلك احلد من املد اإلسالمي في الساحة اإلفريقية(((.
ّ
((( مركز الدراس���ات الس���ودانية ،حالة الوطن  :التقرير االس���تراتيجي
الس���وداني العاش���ر( ،2009-2008 ،اخلرط���وم :مركز الدراس���ات
السودانية2009 ،م) ،ص .81-80
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وهذا األمر هو الذي يضاعف من خطورة الوضع في
دارفور على املصالح العربية واإلسالمية في املنطقة،
هاجسا مشتر ًكا بني النظم
وإذا كان املد اإلسالمي ميثل
ً
العربية والغربية على اختالف املرامي والغايات؛ فإن
التمدد اإلسرائيلي بفعل مضاعفات أزمة دارفور ميثل
خط ًرا على مصالح النظم العربية ،يقتضي مزي ًدا من
االهتمام بتسوية مشكلة دارفور ،وس ّد 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
يوفّر قد ًرا 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
والتنظيم���ات العربي���ة واإلفريقي���ة ،وك���ذا الدول
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 وجو ًدا وعد ًما ،فض ً
ال
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
قس���را ،وفرض
املؤيدة للقرار إلى تنفيذ قرار احملكمة
ً
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 صع ًبا لكنه ليس مس���تحي ً
ال أو مستبع ًدا
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
وعم ً
ال 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�ل�امية ،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
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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،
نوعا من الضغط على الصني
وف���ي ذات الوقت يحقّق ً
ً
حفاظا
إلبداء قدر أكبر من الدعم للموقف السوداني؛
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�ل�ام ،وعدم ترك املجال اإلعالمي
مبختلف أدواته (تليفزيون ،صحف ،إذاعة ،)...،حك ًرا
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 خطا ًبا عاطف ًّيا إنشائ ًّيا لن
يُ ْج ِد فتي ً
ال في التحاور مع تلك اجلماعات.
وعل���ى ذات الصعيد ميكن االس���تفادة من خبرات
اجلاليات العربية واإلس�ل�امية واإلفريقية املتعاطفة
على الس���احة األمريكية في صياغة اخلطاب املضاد
ونشره في املجتمع لتهدئة مخاوف اجلماعات األفرو-
التقرير االسرتاتيجي السابع
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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 مصد ًرا للضغوط الدولي���ة واإلقليمية ،ومصن ًعا
للمتمردين والناقمني على السلطة في السودان ،وملزيد
من الفُرقة واالنقسام في البالد ،وهو ما يتطلب متوي ً
ال
كبي ًرا ودع ًما دول ًّيا وإقليم ًّيا في مقدمته الدعم العربي
واإلس�ل�امي واإلفريقي ،وهو الدعم الذي حتول دونه
التناقضات التي تشوب مواقف األطراف املذكورة.
التقرير االسرتاتيجي السابع

خامسا :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
ٍ
ناحية إلى إغ�ل�اق ملف احملكمة
الذي س���يؤدي من
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 ،متحل ً
ال م���ن القيود الكثيرة التي
وضعها الرئيس عمر البشير على نفسه بعهوده وأميانه
وقراراته وخطاباته احلماسية.
أيض���ا مخاطر
ولكن هذا املس���ار يحم���ل بدوره ً
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
دول ًّي���ا على أرض الس���ودان ،نظي���ر االعتراف
بالنظ���ام اجلديد الذي س���يتعهد بحل مش���كلة
دارف���ور ،واحترام اتفاقات الس�ل�ام مع اجلنوب
واستحقاقاتها.
ومن ناحية أخرى ميكن أن يتنصل النظام اجلديد من
كافة التزامات نظام جبهة اإلنقاذ جتاه اجلنوب،
مته ًما 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 داخل ًّيا ،ما لم
تتح التوازنات اإلقليمية والدولية للنظام اجلديد
الفرصة لتوطيد نفوذه داخل ًّي���ا ،ومن ثم إقليم ًّيا
ودول ًّيا ،وهو أمر بدوره مستب َعد 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�ي�ن إج���راء االنتخابات الرئاس���ية
السودانية ،والنظر ملا ستسفر عنه من نتائج.
وفي ضوئها ميكن وضع مس���ارات جديدة حال
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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�ير :واملفرط ف���ي التفاؤل
أن تنج���ح جهود ال���دول العربية واإلس�ل�امية
الدبلوماسية والتنموية في استمالة قوى املعارضة
الدارفورية وأهل دارفور إلى خيار السالم بخطة
تنموية ومشاركة سياس���ية لكافة القوى الفاعلة
على الس���احة((( ،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
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 الزمين لألزمة بني احملكمة اجلنائية والسودان:
2004/10/3م

أج���از مجلس النواب األمريكي باإلجماع قرا ًرا يعتبر ما يحدث في إقليم دارفور «إبادة
جماعية».

2004/10/8م

ش��� َّكل األمني العام السابق لألمم املتحدة كوفي أنان جلنة دولية للتحقيق في انتهاكات
حقوق اإلنس���ان في دارفور ،تتألف من خمسة أعضاء برئاسة القاضي اإليطالي أنتونيو
كاسيسي.

2004/11/10م

وصل فريق تابع لألمم املتحدة إلى الس����ودان للتحقيق في وقوع «جرائم إبادة جماعية في
دارفور».

2005/1/20م

رفعت جلنة حتقيق س���ودانية برئاسة رئيس القضاء األس���بق دفع الله احلاج يوسف
تقري ًرا 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

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

2005/3/31م

طلب مجلس األمن من احملكمة اجلنائية الدولية بدء التحقيق في أزمة دارفور.

2005/6/6م

أعلنت احملكم���ة اجلنائية الدولية أنها فتحت حتقيقًا ف���ي اجلرائم التي حصلت في
دارفور ،وأوضحت احملكمة أنها ستحاكم  51مشتب ًها 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  162مته ًما س���يمثلون أمام احملكمة،
وذلك بعد اكتمال التحقيقات معهم.

2005 /6/30م

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
ش���خصا من قبيلة غير عربية في ليلة واحدة عل���ى أيدي أفراد من قبيلتني
مقتل 126
ً
عربيتني.

2006/1/11م

شدد السودان مجد ًدا على تولي قضائه محاكمة املشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم
َّ
حرب في إقليم دارفور.

2006/1/15م

أعلنت حركة حترير الس���ودان املتمردة بدارفور عزمها تس���ليم املدعي اجلنائي الدولي
ً
وخططا ووثائق جديدة وصفتها بأنها س���رية ،تدي���ن أعضاء بارزين في احلكومة
خرائط
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 ،مشي ًرا إلى أن عمله
يركز على وقائع وقعت بني عامي  2003و2004م.

2007/2/22م

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

2007/2/27م

وجه���ت احملكمة اجلنائية الدولية لوزير الدولة بوزارة الداخلية الس���ابق ووزير الدولة
َّ
للشئون اإلنسانية حال ًيا أحمد هارون وعلي كوشيب القائد مبيليشيات اجلنجويد اتهامات
بارتكاب «جرائم ضد اإلنس���انية ،وجرائم حرب» في دارفور بني عامي  2003و2004م،
وطلب أوكامبو من احملكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما.
 رفضت احلكومة الس���ودانية محاكمة أي سوداني خارج بلده ،حتى وإن كان متمر ًدا،وقامت بإحالة عس���كريني إلى القضاء؛ التهامهم باقت���راف جرائم في دارفور ،منها قتل
مواطنني وحرق قرى.

2007/3/3م

أقسم الرئيس السوداني ثال ًثا بأنه لن يسلم أي سوداني حملاكمته في اخلارج.

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

2007/5/2م

قرر مجد ًدا استجواب أحمد هارون في
أعلن املدعي العام السوداني صالح أبو زيد أنه َّ
موضوع اتهامه من احملكمة اجلنائية الدولية بعد أن متَّت تبرئته في وقت سابق من التهم
املوجهة إليه بشأن االنتهاكات في دارفور.
أص���در القضاة في احملكمة اجلنائي���ة الدولية مذكرتي توقيف بح���ق كل من هارون
وكوش���يب ،وتضمنت الئحة االتهام  51جرمية ضد اإلنس���انية ،وجرائم حرب من بينها:
االضطهاد ،والقتل ،والتعذيب ،واالغتصاب.
 أعلن وزير العدل الس���وداني أن الس���ودان يرفض قرار مدع���ي احملكمة اجلنائيةالدولية ،مؤك ًدا أن موقفه يتطابق مع القانون الدولي؛ نظ ًرا ألنه ليس عض ًوا في معاهدة
إنشاء احملكمة اجلنائية.

2007/12/6م

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

2008/6/6م

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

2008/6/7م

أعلن���ت احملكمة اجلنائية الدولية أنها حاولت اعتقال الوزير أحمد هارون أثناء توجهه ألداء
مناسك احلج.

2008/7/12م

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

2008/7/14م

وجه أوكامبو اتها ًما رس���م ًّيا للبش���ير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم
دارفور ،وطلب من قضاة احملكمة إصدار مذكرة العتقاله.

2008/9/26م

أج���رى عدد من الوزراء العرب واألفارقة لقاءات في نيويورك بهدف دفع مجلس األمن
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�ل�ام 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 قرا ًرا صاد ًراعنها ال يعنيها.

2009/3/3م

البش���ير يلقي خطا ًبا 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 مته ًما جنائ ًّيا بوصفه مش���ار ًكا غير مباشر في هجمات دارفور .وتتهم املذكرة
البشير بـ«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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