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[ئجلكآل مدخب كخبٍ حبب
السياسية للعلوم اإلفريقية اجلمعية رئيس ونائب السياسية العلوم أستاذ

البحث ملخص

وبشرية فهو طبيعية موارد يحويه من ما بسبب البلد، وذلك لهذا ذاتية متفردة مسحة السودان أعطى موقع
تصل حادة اقتصادية أزمة من فإنه يعاني كله ذلك وبالرغم من أقاليم مناخية، عدة ويضم ، األطراف مترامي
والسودان ، الجنوب في الطويلة  الحرب  ويالت من معاناته االنهيار هذا على وساعد االنهيار، حد إلى

العالمية إليه. األنظار للفت يكفيه ما المعدنية الموارد من يمتلك
السياسية في أجندة الصدارة موقع في فأصبح السودان في يحدث ما إلى فجأة تنبه قد الغرب أن  يبدو ما وعلى

التكنولوجية. الغرب نهضة في كثيرًا ساهمت اإلفريقية الموارد المعدنية أن المعروف ومن العالمية،
ما مرحلة األمريكي في االستراتيجي التحليل في محورية مكانة احتلت التي الدول طليعة في السودان وكان

. وأمركة السودان عولمة على أمريكا فعملت ، الحرب الباردة بعد
الملتهب) دارفور (إقليم السودان غرب يتربع عليها التي المعدنية الهائلة الثروة تصبح التكنولوجيا عالم وفي

. السياسية توجهاتها كانت مهما أمريكية إدارة مطمعًا ألي عمومًا اإلفريقي والغرب
من االستعماري التكالب منطق عودة المنطقة تلك األوروبية في والدول أمريكا تدخل أهم مالمح من وكان
الخاصة بها االستراتيجية واألهداف المصالح تحقيق إلى ترمي األوروبية الدول فجميع إلى المنطقة جديد
اإلفريقية، القارة بها تزخر التي الطبيعية الموارد واستغالل األوروبية المنتجات أمام اإلفريقية األسواق كفتح

هناك. مصالحها حماية أو نفوذها بسط إلى دولة كل تسعى ولذا
المسيطر النظام العالمي أصبح بحيث المتحدة الواليات هي غربية عالمية يواجه تفرد قوة اإلسالمي والعالم
ل» «تغوُّ تواجه يجعلها ما والقدرات اإلمكانيات من لديها اإلسالمية واألمة ، األوحد  القطب نظام هو
التي الهيمنة محاوالت كل األمة اإلسالمية ورفض من إيجابي تحرك هو والمطلوب األمريكية ، العولمة

الصريح. االستعماري أخرى منطق التنافس مرة األذهان إلى تعيد
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ومقتطفات أفكار

ثالثمائة يتجــاوز بســاحل األحمر البحر على األطراف تجاوره تســع دول ويطــل مترامــي الســودان بلــد *
كيلومتر.

صالحة فدان مليــون (١٢٠) نحو بيــن جنباته يضم فهو بعد. تســتغل لم الطبيعيــة إن خيــرات الســودان *
فإن والبترول اكتشــاف الذهب ورغم فقط. فدان مليون (١٦) منها ســوى ولم تســتغل والرعي، للزراعة
مقومات معها اســتغاللها وتوافــرت أحســن لو والنحاس الطبيعي كالغاز وثروات أخرى معادن هنــاك
ميزان حساب في لها إقليمية يحســب قوة الســودان ألضحى االســتقرار السياسي والســالم االجتماعي

السواء. على والعالمية اإلقليمية القوى

ميليشيات به تقوم بما الخاصة بالمزاعم المتحدة الواليات رأسها وعلى الغربية الحكومات اهتمام معظم *
اإلفريقية. مجازر ضد القبائل من الجنجويد

إلى جديد االســتعماري من التكالب منطق عودة هي الســودان في الدولي الراهن مالمــح التدخل أبــرز *
. المنطقة

ذلك على واألمثلة ضيقة، إثنية قاعدة على تعتمد إفريقية حكم أنظمة مع التعامل تفضل األمريكية * اإلدارة
أن كما أصول توتسية. ذات جماعة إلى ينتمي موسيفيني الذي يوري األوغندى الرئيس منها نذكر كثيرة

الترتيب. على وإريتريا إثيوبيا من كل في عرقية أقلية إلى ينتميان وأفورقي زناوي من كال

في أمريكية عســكرية قاعدة أكبر توجــد حيث اإلفريقي القرن منطقــة المتحدة على ركــزت الواليــات *
جيبوتي.

الوفود إرســال وتم المدارس حيــث أقيمت بعيد زمن منذ اإلســالمية بالثقافة الدارفوري اإلقليــم تأثــر *
. الشريف الدراسية للتعلم في األزهر

من لها يسمح بما السودانية لألزمة سلمية تسوية إلى التوصل تأمين إلى جاهدة الفرنسية تسعى الحكومة *
السودانية. النفطية الثروة في حصتها استغالل

تصريح من يتضح لفرنسا السياسة اإلفريقية أهداف بمجمل دارفور تجاه قضية الفرنسية ارتباط السياسة *
الدور مع تمامًا دارفور يتسق أزمة مع أن التعامل الفرنسي رأت التي ماري الفرنسية ميشيل الدفاع وزيرة

شركائها. بمساعدة والتزامها إفريقيا في الفرنسي

نهضة دعم ألهميتــه في الصينية؛ نظرًا السياســة الخارجيــة أهداف صياغة في مهمــًا النفــط دورًا يلعــب *
االقتصادية. الصين
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العربي النفــوذ اإلســالم وتقويض دولــة فــي حقيقته يســتهدف إنما دارفــور بقضيــة الدولــي االهتمــام *
واإلسالمي.

يقوم عالميــة وتبليغها واجب رســالة اإلســالم إن حيث مضادة» «عولمة تقديم بمقدورهــم المســلمون *
الدين «عماد األمريكية. العولمة كمــا تفعل والتقولب التأقلم على وليس اإلكراه االختيار؛ أســاس على

خليل».
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مقدمة:
يحويه وما فــي موقع الســودان المتأمــل الناظــر إن
عبقرية أثر عناء وبشــرية يدرك دونما طبيعية من موارد
األطراف مترامــي بلد فالســودان والســكان. المكان
بســاحل البحر األحمر على دول ويطل تســع تجاوره
عدة يضم هــذا فوق وهو كيلومتر، ثالثمائــة يتجــاوز
الجغرافيا هــذه أن والشــك متميــزة. مناخيــة أقاليــم
الســكان طبيعة علــى بتمايزهــا ألقــت قــد الطبيعيــة
لكافة ونمــوذج صهــر بوتقة الســودان مــن فجعلــت
الــذي أعطــى األمــر القاطنــة فيــه. اإلثنيــة العناصــر

متفردة. ذاتية مسحة السودان
الطبيعية الســودان خيرات أن االنتباه يلفت ما ولعل
(١٢٠) نحــو جنباته بيــن يضم بعــُد؛ فهو لم تســتغل
تســتغل ولم والرعي، للزراعــة فــدان صالحة مليــون
اكتشــاف ورغم مليون فدان فقط. (١٦) منهــا ســوى
معادن وثــروات أخرى هنــاك فإن والبترول الذهــب
اســتغاللها أحســن لــو والنحــاس الطبيعــي كالغــاز
السياسي والسالم االستقرار مقومات معها وتوافرت
لها إقليمية يحسب قوة السودان ألضحى االجتماعي
والعالمية على اإلقليميــة القــوى ميــزان في حســاب

السواء.
الثروات هــذه أن الســودان -ورغم العجــب ومــن
اقتصادية أزمة مــن يعاني الهائلة- والطبيعية البشــرية
نظام يمتلــك أنه كمــا االنهيار حــد إلــى تصل حــادة
النماذج الموجودة أســوأ من يعد وجوي بري اتصــال
ويالت كلــه فقد عانى مــن ذلك وفــوق العالــم. فــي
مراحل عبر والتي أثبتت في الجنوب الطويلة الحرب

الطرفين من أّيًا أن ١٩٥٥ منذ عــام المختلفة تطورهــا
فالشمال الســالح. بقوة اآلخر ُيْخِضع أن لن يســتطيع
الجنوب أن كما بالقوة الجنوب يحكم أن لن يســتطيع
أو الذاتي الحكــم في الحقيقية رغبتــه عن يتخلى لــن

االستقالل.(١)
يرتبــط الدراســة هــذه  فــي المطــروح والســؤال
مسئولية أهي التاريخية. السودان أزمة عن بالمسئولية
الســاعية الخارجية القوى مســئولية أم أهله وقاطنيه؟
الصواب من يكــون وربما لبســط الســيطرة والنفوذ؟
المســئولية الذاتيــة أي مًعــا، األمريــن بــكال األخــذ
ســوف وعليــه الســودانية. األزمــة والخارجيــة عــن
أساسية، يسعى محاور ثالثة النقاش في بلورة نحاول
عمليات تطور حــول واضحة رؤية تقديــم إلى أولهــا
عليه تهيمــن جديــد دولــي نظــام وصياغــة العولمــة
األمريكية المتحــدة االســتراتيجية للواليات الــرؤى
فإنه الثانــي أمــا المحــور ١١ســبتمبر. أحــداث بعــد
الســودان في تحليًال لسياســات التنافس الدولي يقدم
ويستشرف ١١سبتمبر. بعد ما لعالم نموذجًا باعتبارها

. السودانية الدولة مستقبل الثالث المحور

والتهميش: الهيمنة ومخاطر العولمة أوال:
مزروعي المســلم الكيني المولد علي المفكر يذكر
بحد تشــكل الغرب في تنمية إفريقية مســاهمة كل أن
ماليين نقل تــم في تطــور العولمة، فقد مرحلة ذاتهــا
إنجاح فــي للمســاهمة الجديد إلى العالــم األفارقــة
بدوره مّثــل والــذي الرأســمالى الغربــي، المشــروع
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[ئحمًحب[آل ل [ئخبْئِ ْع,محجل“[ئرأل,هخم



٢٣٦

السياسية القضايا

٢٣٧

عسكرة العولمة     
عبد الرحمن حمدي د. السودان - الدولي في التنافس ومخاطر

تاريخية باعتبارها عمليــة للعولمــة الحقيقيــة البدايــة
إلى الغرب الرقيق توجــه تجــارة إلغاء ممتــدة. وبعــد
اإلمبرياليــة أضحــت حيــث ذاتهــا إفريقيــا اســتعمار
القبيــح الوجــه تمثــل ثــروات اآلخريــن واســتغالل
وضع مزروعي فقد وعليه الغربي. للعولمة بمفهومها
«من الغــرب بإفريقيا عــن تاريخ عالقــة معدًا عنوانــًا
التهميش إفريقيا بين الفضاء: ســفينة إلى العبيد سفينة
اإلفريقية المعدنية الموارد أن ذلــك يعني والعولمة».
ولكن الغربية االقتصاديــة فــي النهضة فقط تســهم لم

التكنولوجية.(٢) الغرب نهضة في أيضًا
عملية بحســبانها العولمة فــإن األحوال أي وعلــى
«تهميش» على فــي حقيقتها مســتمرة تنطوي تاريخية
العربية واإلســالمية الدول بينها الجنــوب، ومن دول
العربية الشعوب أن أولهما: متالزمين: ألمرين وذلك
فــي موقع الجنــوب قاطبة وجدت نفســها وشــعوب
أما الجديدة. الهيمنــة آليات عليها وتمارس هامشــي
النظام مؤسســات جدية عدم في فيتمثل الثانــي األمر
دول الجنوب مشــكالت تســوية الجديد في العالمي
تناقض وجود على يقوم الهيمنة منطق إن إذ الملحــة؛
التعاون قيم تســوده الذي المتقدم العالم عالمين: بين
الصراعات تمزقــه الذي المتخلف والعالــم والرفاه،

والحرمان. الفاقة مرارة ويعاني
فإن مقصود وطبقًا لكلوفيــس
تــم الجديــد العالمــي «النظــام
من باألســاس وتعزيزه تحديــده
المعمورة، من الغربي الجزء قبل
والذي منها الجنوبــي الجزء أمــا

من جزءًا بعــُد وطموحاته وحقوقه تصبح مطالبــه لــم
وكأن يشــعر بدأ فقد الجديد العالمي النظام مدخالت
الجنوب أن كمــا وحســب، تعني الشــمال المعمورة
كذلك بالحرمان يشعر بدأ البشر بني يمثل غالبية الذي

اآلخرين».(٣) قبل من واالستغالل
بصورتها العولمــة عــام: إن بشــكل القول ويمكن
الحــرب بعــد مرحلــة مــا فــي -والســيما  الراهنــة

والقضايا من المفاهيم على مجموعة تنطوي الباردة-
العالمية، والتفاعالت العالقات تحكم األساسية التي

من أبرزها: ولعل

فــي النظام والهيمنة التجانــس ١-قضايــا
الدولي(٤):

عصر في للعولمة المصاحبة المفاهيم أبرز من لعل
الحدود تأثير انتفاء هو والمعلومات االتصاالت ثورة
والجغرافي، المادي التباعد عن النظر بغّض المكانيــة
فثمة الجغرافيا». «نهاية عليــه اصطالحًا ما أطلق وهو
لم واحدة وحياتية ثقافيــة أنماط لخلــق توجه عالمّي
للبعض بتســميته يحلو ما وهو قبل، موجودة من تكن
التماثل قيــم فإن وعليــه الجديــدة. العالميــة بالقريــة
العولمة الجديدة تيــارات دفعت بها التــي والتجانس
اتخذت قــد العشــرين القرن مــن األخير العقــد منــذ
نهاية النظريات: بكل القول مثل معينة فكرية تعبيرات
وهلم األم الدولة ونهاية األيديولوجيا ونهايــة التاريخ
طريقة تفكير واحدة سوى هناك يعد لم ا. ويبدو أنه جرَّ
الكونية» أو «الثقافة ما يسمى مع تتفق لها يتم الترويج
المرجعيات كل يعني فقدان إن ذلك الثقافة». «عولمة

االستدالل. ونقاط التقليدية
ز َتَركُّ تعنــي فإنهــا الهيمنــة أمــا
الغرب أيدي ومصادرها في القوة
المتحــدة الواليــات والســيما
مراكز أضحــت األمريكيــة. لقــد
فــي تتحكــم التــي األعصــاب
وحتى واالقتصــاد، التكنولوجيــا
موجودة السياســية األيديولوجيا
المعنى بهذا مفهوم الهيمنة على أن الغربية في الــدول
سقوط بعد التماثل. فالغرب مع مفهوم تمامًا يتناقض
جديد عدو إلى كان بحاجة ماســة الســوفيتي االتحاد

وشعوبه. دوله يوحد
عن  هنتنجتون صموئيــل لنظرية طبقــًا  وعليه فإنــه
ال حضارية حرٌب ســوف تنشب الحضارات» «صراع

تاريخية عملية بحسبانها العولمة
على تنطوي في حقيقتها مستمرة
ومن الجنوب دول  «تهميش»
. واإلسالمية العربية الدول بينها
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الواليات تتزعمه الــذي المعســكر الغربي بين محالة
أو قد يكون العالم اإلســالمي آخــر وطرف المتحــدة
قد أحداث ١١ســبتمبر كانــت وإن العالــم الصينــي،
العالم على خطرًا األكثر هو العدو اإلســالمي جعلت

الغربي.

المتحــدة للواليــات المتزايــد الــدور -٢
األمريكية (أمركة العولمة):

قد األمريكية أن الواليات المتحــدة المالحــظ من
الثانية في أعقاب الحرب العالمية عظمى كقوة برزت
األمريكي الســالم إشــاعة مفهــوم جاهدة وحاولــت
الدارســين أن مــن كثيــر ويــرى . Pax Americana
األكثر تأثيرًا القــوة األمريكية تعد الواليــات المتحدة
عليه تنطوي التي الدوليــة في التفاعــالت والعالقات
استخدامها من خالل وذلك العولمة الراهنة، عمليات
حتى السياسي، والنفوذ واالقتصاد التكنولوجيا آليات
وعلى واألمركــة. بيــن العولمــة يســاوي إن البعــض
المتحدة للواليات المهيمن الدور برز العربي الصعيد
أربعة خالل من العربي النظــام اإلقليمي في األمريكية

: هي(٥) أساسية مؤشرات
اإلقليمي النظام في ومكانته العراق وضع تعزيز (أ)
وحتى الثانية بعد حرب الخليــج مــا فترة منذ العربــي

حسين. صدام بنظام واإلطاحة غزوه عسكرّيًا
محاولة أي فــي المحورية القــوة تمثــل أنهــا (ب)

الصهيوني. العربي الصراع لتسوية
بدول خاصة أمنيــة منظومة بترتيــب االنفراد (جـــ)

النفطية. الثروة ذات العربية الخليج
خالل من الفقيرة العربية الدول باقي في التأثيــر (د)

والمنع. المنح سياسات
إلى تســعى المتحدة الواليــات أن الواضــح ومــن
مــن العالــم  فــي االســتراتيجية مصالحهــا تحقيــق
األوضاع في والتركيــب الفك عمليات إعــادة خالل

القائمة. الجيواستراتيجية
بنظام التبشــير علــى ذلك هــو األمثلة أبــرز ولعــل

الدول جانب إلى الكبير الذي يضم األوســط الشــرق
وأفغانستان. وباكستان وإيران وتركيا إسرائيل العربية،
تفتيت إلى تســعى المتحدة الواليــات أن ذلك يعنــي
وثقافّيًا وحضارّيًا لغوّيًا متجانســة إقليمية نظم وتجزأة
العربي؛ وذلك بحجة االندماج والتكامل الوطن مثــل

العالمي الجديد. إطار النظام في

١١سبتمبر: أحداث بعد العولمة عسكرة -٣
١١ســبتمبر٢٠٠١ هو أحداث نتائج أبــرز من لعل
من أكثر العربي العالم علــى األمريكية األنظار توجيه
وسياســات توجهات تركــزت فقد وقت مضــى، أي
مســبوق. غير بشــكل المنطقة على األمريكية اإلدارة
االبن جــورج بوش الرئيس إدارة أدانت ما وســرعان
اإلرهابيــة الهجمــات مســئولية لتهــم َوَحمَّ العــرب
اإلدارة تبنت وقــد ونيويورك. واشــنطن من علــى كل
الواليات لحماية جديدة وقائية استراتيجية األمريكية
وبمقتضى محتملة. إرهابية هجمات أي من المتحدة
األمريكية العسكرية يد يتم إطالق االســتراتيجية هذه
ُيشــكل قد هدف أي ضــد اســتباقية للقيــام بضربات

(٦) المتحدة. الواليات ألمن محتمًال تهديدًا

تمثله -الذي المحافــظ اليميني التيار اســتطاع وقد
ما من جــراء العالم الرعــب فــي إثــارة بــوش- إدارة
هذا التيار وسعى اإلرهاب. من الخوف بعولمة َي ُسمِّ
في الديمقراطية غير الحكم أنظمة تغيير إلى المحافظ
بنية تمثل إفريقيا، والتي الشــرق األوسط وشمال دول
الحركات وتنامي نظرهم- لظهور وجهة من - خصبة
بوش إدارة لجــأت فقد وعليه اإلســالمية. األصوليــة

جورج الرئيس  إدارة أدانــت 
وحملتهم العرب االبن بوش
اإلرهابية الهجمات مسئولية
ــن ــط ــن واش ـــن م ـــل ــى ك ــل ع

ونيويورك
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باًال تلق ولــم سياســات تدخليــة انفرادية انتهاج إلــى
(٧) األمم المتحدة. ميثاق أو الدولي للقانون

على اإلرهاب الحــرب اســتراتيجية إعالن ولتنفيــذ
خطر «األصولية األمريكية اإلدارة أسمته ما أو وتصفية
مــن عــددًا المتحــدة الواليــات تبنــت اإلســالمية»

أبرزها: من لعل السياسات
أسامة بزعامة القاعدة تنظيم على الحرب إعالن (أ)
حكومة أفغانســتان وإســقاط غزو خالل من بن الدن
المعارضة تحالف قوات مع بالتعاون وذلــك طالبان،
الواليــات تمكنــت وبالفعــل الشــمالية. األفغانيــة

خلق نظــام علماني من المتحــدة
كابول. في جديد

عســكرّيًا العــراق غــزو (ب)
حســين صدام بنظــام واإلطاحــة
الدمــار أســلحة امتالكــه بحجــة
وتبريــر ولتغطيــة الشــامل.

األمريكية اإلدارة فتئت للعراق ما األمريكي االحتالل
نظام العــراق وإقامــة تحرير إلــى تســعى أنهــا تزعــم

ديمقراطي يكون نموذجًا لدول المنطقة.
النظم وتغيير الديمقراطــي (جـ) فــرض اإلصــالح
تمثل ما األوسط وهو الشــرق منطقة في الديكتاتورية

الكبير. األوسط مبادرة الشرق طرح في بجالء
الجديد اإلمبراطوري المشــروع أن المالحظ ومن
أحدهما محورين: إلى الدول َم َقسَّ والذي العالم، في
لحربها والمؤيد ألمريكا الموالي وهو الخير» «محور
المناهض وهو الشــر» «محور والثاني اإلرهاب، ضد
إثارة إلى قد أدى الجديدة، التوســعية ولسياساتها لها
إلى هرولت التي العربيــة أنظمة الحكم من كثير هلــع
بدا األمريكية. لإلدارة والطاعــة الوالء فروض تقديم
االســتخباراتي مع الســودان التعاون مــن جلّيًا ذلــك
أســامة بن تســليم عرضت والتي المثال؛ ســبيل على
التســعينيات أواخر في كلينتــون الرئيــس إلدارة الدن
الســوداني التعاون األمني المنصرم. وتمثل القرن من
لوكالة بهم وتســليمهم المشــتبه على القبض إلقاء في

منح إلى األمريكية باإلضافــة المركزيــة المخابــرات
لمراقبة الوضع عسكرية تســهيالت القوات األمريكية

المضطربة. إفريقيا شرق منطقة في
إشــكاليات الســودان: في الدولــي التنافــس ثانيــا:

التقسيم: ومخاطر التدويل
في يحدث ما حقيقة فجأة إلــى الغرب تنبه أن يبــدو
«الدارفورية» المســألة أصبحــت حتى دارفــور إقليم
السياســة العالمية. أجنــدة في الصــدارة موقــع تتبــوأ
الدولية من المنظمــة اهتمــام فــي ذلك بجــالء ظهــر
كوفي الســيد العــام وأمينهــا األمــن مجلــس خــالل
في يحدث مــا ومتابعتهــا عنــان؛
حــد يرقــى إلــى وهــل اإلقليــم
إلى أضف ال. التطهيــر العرقي أم
الحكومات معظــم اهتمام ذلــك
الواليات رأســها -وعلى الغربية
بما الخاصة بالمزاعم المتحدة-
القبائل ضد مجازر من الجنجويد ميليشــيات به تقوم

اإلفريقية.
أسباب عن يتساءل السودانية للمسألة المتابع ولعل
دارفور؟ أزمة تجاه واألوروبية األمريكية الحملة هذه
وقد الحملة؟ هــذه توقيت يفســر الذي المنطــق ومــا
ســيناريوهات للمستقبل رســم إلى حد البعض وصل
والعراقــي األفغانــي تكــرار المشــهدين علــى تقــوم
ببســاطة أن يعني ما وهو الســودانية. األراضــي علــى
في العراق بعــد التالية المحطــة هي الســودان تكــون
بعد ما عالم علــى الجديد مشــروع الهيمنة األمريكي

١١سبتمبر.
الراهن في الدولــي التدخــل مالمح أبــرز أن علــى
من التكالب االســتعماري عودة منطق هي الســودان
الورقة هذه ســوف تحاول ما وهو المنطقة، إلى جديد
نماذج بعــض تحليل مــن خــالل الضــوء عليه إلقــاء
على الســودان في الفاعلة الكبــرى القوى سياســات

التالي: النحو

«الدارفورية» المسألة  أصبحت
أجندة في الصدارة موقع تتبوأ

. العالمية السياسة
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السودان: تجاہ األمريكية السياسات -١
اإلفريقية احتلت الدول بعــض أن الواضح من كان
األمريكي االســتراتيجي التحليل فــي محورية مكانة
الســودان البــاردة، وكان الحرب بعــد ما مرحلة فــي
اإلنقاذ نظــام فمنــذ وصول الــدول، تلك طليعــة فــي
القومية الجبهة مــع وتحالفه ١٩٨٩ الســلطة عام إلى
دولة يمثل والسودان الترابي، حسن بزعامة اإلسالمية
الخطاب عمــد وقد األمريكية. للرؤيــة عاصية وفقــًا
نظام عن نمطية صورة تقديم على السياسي األمريكي
مزاعم أساسية: على ثالثة السودان تستند في اإلنقاذ

الرق قضايا تطرح حيث اإلنســان حقوق انتهاك (أ)
غياب معين، أي ديــن اعتناق على القســري واإلكراه

الدينية. الحرية
لإلرهــاب؛ راعيــة  دولــة  الســودان اعتبــار (ب)
الجماعــات مــن لكثيــر مــأوى  توفــر بحســبانها

الدولية. اإلرهابية والمنظمات
من المهمشــة والمناطق الجنوب أبناء حرمان (جـ)

في تقرير المصير. حقهم
المتحدة تبنت الواليات هذا التوصيف من وانطالقًا
هذا لمواجهة واالحتــواء األمريكيــة سياســة العــزل
إلى تقاليد يعود كمبدأ واالحتواء السوداني. العصيان
محاصرة إلى حيــث إنه كان يهــدف الباردة؛ الحــرب
الدول على ذلــك بعد أســقط أنه بيد الشــيوعي، المد
يســعى حيث األمريكية المصالح تهدد التي اإلقليمية
السياسي النفوذ المستهدفة باستخدام الدولة عزل إلى
إلى أضف معهــا. التعامل مجــرد لمنع واالقتصــادي
حول إقليمية تحالفات قيــام منع إلى فإنه يســعى ذلك

(٩) األمريكية. للمصالح المهددة الدولة هذه
السودان تجاه السياسة األمريكية أن المالحظ ومن
الــذي يتضمن االحتواء هــذا المبــدأ، على ارتكــزت
باعتباره تصنيف الســودان ١٩٩٣ تم عام ففي العزل،
المتحدة الواليــات وقامــت لإلرهــاب. دولــة راعية
والمنظمات العربيــة الــدول لدى نفوذها باســتخدام

السودان. في اإلنسان حقوق ملف الدولية لفتح

إفريقيا تجــاه الجديدة السياســة األمريكية علــى أن
واستقرت ١٩٩٦ عام في معالمها تتضح بدأت والتي
لســت كلينتون الرئيس زيارة مع ١٩٩٨ عام ركائزهــا
العالقــات علــى ســلبًا انعكســت قــد إفريقيــة دول
المتحدة الواليات حاولــت إذ الســودانية؛ األمريكية
اإلفريقي القــرن منطقة إقليمي يشــمل تحالف إقامــة
البحيرات منطقــة يشــمل الواســع؛ والــذي بمعناهــا
هذا يضم أن على الطبيعيــة، الغنيــة بالموارد العظمى
الجنوب منطقــة الجديــد الفضــاء الجيواســتراتيجي
المتحدة للواليات يضمن الذي األمر وهو السوداني،

السيطرة على موارد هذا اإلقليم.
التعامــل مــع تفضــل األمريكيــة اإلدارة أن ويبــدو
ضيقة، إثنية قاعــدة على تعتمــد إفريقية حكــم أنظمة
الرئيس األوغندي منها نذكر كثيرة ذلك واألمثلة على
أصول ذات جماعة إلى ينتمي الذي موســيفيني يوري
إلى ينتميان وأفورقي زنــاوي من كال أن كما توتســية.
الترتيب. على وإريتريا إثيوبيــا من كل عرقية في أقلية
كاجامي رجــل رواندا بــول معــروف فــإن هو وكمــا

التوتسي. من الحاكمة األقلية ينتمي إلى القوي
تفضل أن السياسة األمريكية الســياق يبدو هذا وفي
ســدة الســلطة على جارانج جون مثــل زعيم وجــود
اإلفريقي وجه الســودان ما يعيد وهــو الخرطوم، فــي
األمريكــي الجديــد المشــروع رســم فــي ويســاعد

والتركيب. الفك إعادة على يقوم والذي للمنطقة،
األمريكيتين الســفارتين على الهجوم تأثير وتحــت
١٩٩٨ مارســت عام ونيروبي الســالم دار من كل في
النظام الحاكم على مستمرة ضغوطًا األمريكية اإلدارة
وانتهاكه لإلرهــاب رعايته أســاس على الســودان في
التحرك يمكــن تفهــم ذلك ومــع اإلنســان. لحقــوق
اعتبارات خــالل الســودان من مواجهة في األمريكي

التالي: النحو على ثالثة
السياســة متغيــرات إلــى  يشــير األول: االعتبــار
الناشــطين تأثيــر والســيما  الداخليــة، األمريكيــة
الكونجرس داخــل أصــول إفريقيــة من األمريكييــن
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المســيحية المنظمات دور إلــى باإلضافة األمريكــي
على الديني الطابع إضفــاء تحاول التي األنجليكانيــة
ولعل أنحــاء الســودان. كل فــي الصراعــات الدائــرة
الخطف وعمليات الرق بشأن الكونجرس مناقشــات
الجنوب مناطــق في الجماعي والقتــل واالغتصــاب
جوهرها فــي تعبر النوبــة وجبــال االنجســنا وتــالل
المنظمات لتقاريــر الواضح األمريكي عن االنحيــاز
أصدر وبالفعل التبشــيرية. والبعثــات الحكومية غيــر
قرارًا ١٩٩٩م عــام يوليو من األول فــي الكونجــرس
التســتر أو العبيد الســودانية بتجارة الحكومة يدين فيه
الغــرض. ولعل لهــذا المواطنيــن واختطــاف عليهــا
دارفور في ما يحدث اعتبار الكونجرس إلى مســارعة
عن مجددًا اإلفريقيــة يعبر القبائل ضــد جماعية إبادة

التوجه. هذا
في الســودان موقــع ويشــير إلــى الثانــي: االعتبــار
الواليات زت ركَّ إذ اإلرهاب؛ على الحرب األمريكية
توجد اإلفريقي حيــث القــرن منطقة علــى المتحــدة
جيبوتي. وتســتطيع في أمريكية عســكرية أكبر قاعدة
بيد أن الدول المجــاورة. فــي االنتشــار القوات هــذه
من مؤخرًا ــَع قد َوسَّ األمريكي االســتراتيجي التفكير
اإلفريقي الســاحل منطقة لتشــمل األمنية االعتبارات
من تهديــدات توجد حيــث إفريقيا الكبــرى وغــرب
في دول المتشددة اإلسالمية الجماعات بعض جانب
أمريكا التصور الجديد تقوم المنطقة. وطبقًا لهذا هذه
حيث محلية إفريقية لقــوات بتوفيــر الدعم والتدريب
والنيجر. وتشاد وموريتانيا مالي هي دول بأربع بدأت
مقدارهــا (١٢٥) مليون ميزانيــة تــم تخصيــص وقد

الغرض. لهذا أمريكي دوالر
المصالــح إلــى يشــير  وهــو الثالــث:  االعتبــار
حوض يشكل السودان؛ إذ في األمريكية االستراتيجية
ركيزة طبيعية- ومــوارد ثروات يحويه من -بما النيــل
التكنولوجيا عالــم وفي األمريكي. للتواجد أساســية
التي المعدنيــة الهائلة الثروة تصبح وير» و»الســوفت
الملتهب) دارفور (إقليــم الســودان غرب عليها يتربع

أمريكية إدارة ألي مطمعــًا اإلفريقي عمومًا والغــرب
كانت توجهاتها السياسية. مهما

السودانية: األزمة لتسوية األمريكي التصور
جاهدة، حاولت أن الواليات المتحدة بخاٍف ليــس
الســودان الســلطة في إلى اإلنقاذ نظــام منذ وصــول
أقصى وممارســة وعزله احتوائــه إلى ١٩٨٩م، عــام
إضعافه النهايــة إلى في يــؤدي عليه بما قد الضغــوط
فصل إلى ســعت الوقت نفــس وفــي تغييــره. وربمــا
التركيز مــع العربية واإلســالمية عــن هويته الســودان
إلى ذلك أدى وإن للســودان، اإلفريقيــة علــى الهوية

دويالت صغيرة. إلى وتفتيته تقسيمه

جنــوب فــي والحــرب الواليــات المتحــدة
السودان(١٠):

وفدي الحكومة تمت بين أعقاب اللقاءات التي في
الفترة في السودان الشعبية لتحرير والحركة السودانية
رعاية منظمة تحت ومايو١٩٩٤ ١٩٩٣ بين أكتوبر ما
الخاص المبادئ إعالن الطرفين صدر عن «اإليجــاد»
أصبح ُيْعَرف وهو ما الســودان، في الســلمية بالعملية
المبادرة هــذه نصت وقــد اإليجــاد». «مبادرة باســم

على:
علمانية. ديمقراطية دولة السودان أن -

الدولة. عن الدين فصل -
في والديني والثقافــي اإلثني بالتعــدد االعتــراف -

السودان.
التأكيدعلىحقتقريرالمصيرللجنوبالسوداني. -

ودعمت ثقلها بكل المتحدة الواليات انحازت وقد
الذي عارضت الوقت فــي نفس اإليجاد مبادرة تمامًا
جانب من ُأعلنت التــي الليبية المصرية المبادرة فيهــا
السودانية، لتســوية األزمة ١٩٩٩ عام وليبيا مصر كل
إّن إذ ســهولة؛ بكل الموقف األمريكي م تفهُّ ويمكــن
تقرير حق إطالقــًا تورد لم الليبية المصريــة المبــادرة
عن ذلك- عن -ِعَوضًا تحدثت بل للجنوب المصيــر
عالقة موضوع إلــى تشــر لم أنها كما الســودان وحدة
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الجهود وقد اســتمرت الســودان، في بالدولة الديــن
في الســودانية الحكومــة علــى الضاغطــة األمريكيــة
التمرد لحركــة الدعم فيــه قدمت الــذي الوقــت ذات
مثل الدوليين حلفائهــا وأوعزت إلــى الجنــوب، في
الجوار دول مثــل وإســرائيل، واإلقليمييــن بريطانيــا
وهو للجنوبيين، الدعــم بتقديــم للســودان اإلفريقيــة
الرضوخ إلــى الســودانية بالحكومة دفع الــذي األمر
مشــاكوس اتفاق على والموافقة األمريكية للشــروط
أن اإلشــارة إلى وتجــدر .٢٠٠٢ عــام في اإلطــاري
للجنوب المصير تقريــر بحق أقر قد مشــاكوس اتفاق
ومــن ســنوات. ســت مدتهــا انتقاليــة مرحلــة بعــد
ســاعدت األمريكية الضغــوط أن كذلــك المالحــظ
الحكومة على مرة ألول إجــراءات ملزمة فرض على
مســتقل مجلس رقابة تأســيس ذلك الســودانية، ومن

االنتقالية. المرحلة خالل تقويم وهيئة
التي اإليجــاد» «وثيقة صــدرت ٢٠٠٣ وفــي يوليو

لتحرير الشــعبية للحركــة الدعــم من مزيــدًا أعطــت
المركزية، الحكومــة حســاب على وذلك الســودان،
الثــروة اقتســام اإلقــرار بآليــات خــالل مــن وذلــك
الســالم اتفاق ومــع توقيع الطرفيــن. والســلطة بيــن
مســتقبل أضحى يناير٢٠٠٥ في الســودان في النهائي
من أطراف فقط طرفين بــإرادة رهنًا الســودانية الدولة

بالغة التعقيد. المعادلة السودانية

دارفور: وأزمة المتحدة الواليات
غرب أقصى فــي الــذي يقع دارفور إقليــم يتألــف
لعل متعــددة، عربيــة وإفريقية مــن إثنيــات الســودان
والتقداة والمســاليت والزغــاوة الفــور أِشــهرها مــن
الجماعات هــذه جذور بعــض وتمتــد والرزيقــات.
وإفريقيا تشــاد والســيما الجــوار، دول العرقيــة إلــى
ُبْعدًا اإلقليم فــي النزاع على يضفي ما وهو الوســطى
الدارفــوري بالثقافة اإلقليم تأثــر وقد مهًمــا. إقليمّيــًا

اإلجياد مبادرة نصوص
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المدارس حيــث ُأقيمــت بعيد زمــن منــذ اإلســالمية
األزهر فــي للتعلــم الدراســية الوفــود إرســال وتــم
بهم. خاص رواق وجود مــن يتضح ما وهو الشــريف
المشــتركة اإلســالمية الثقافة هذه أضفت فقد وعليــه
الجماعات العرقية بين التزاوج عمليات باإلضافة إلى
سكان جميع السلمي بين التعايش روحًا من المختلفة

دارفور.(١١)
بين الحيــاة اختالفــات في أنمــاط لوجــود ونظــرًا
لألصل معظمها ينتمي والتي الرحل، القبائل البدويــة
في تنتمي المســتقرة، والتي الزراعية والقبائل العربي
مناوشــات حدثت اإلفريقــي فقــد معظمهــا لألصــل
مصادر الســيطرة علــى محاوالت بســبب ونزاعــات
حدث ما المناوشات هذه ولعل أشــهر والكأل. المياه
المعاليه، وقبائــل الرزيقات عــرب بين ١٩٦٧م عــام
وفقًا النزاعــات هــذه تســوية على االتفاق تــم ولكن

السائدة. التقليدية واألعراف لآلليات
تضفي كانت والجفــاف موجات التصحر أن علــى
هذه األوضاع أن غير خطيًرا. ُبْعدًا هذه النزاعات على
الحرب النعكاسات نتيجة األسوأ التغير إلى بدأت في
من والثمانينيات الســبعينيات خالل تشــاد في األهلية
عالقات دارفــور مع تربطها والتــي المنصرم، القــرن
ونظــرًا لمســاحة المشــتركة. الحــدود عبــر واســعة
وضعف فرنسا) مساحة (يعادل نفس الشاسعة اإلقليم
الذي اشــتدت الوقت نفس في الحكومــات المركزية
دارفور إقليم أصبــح الجنوب فــي الحرب أوزار فيــه
اســتخدمتها والتي األســلحة لتهريب خلفيــة ســاحة
إلى أضف القبلية. خالفاتهــا لحســم بعد القبائل فيما
والتي ُزِعَم المسلحة، الجنجويد ميليشــيات فإن ذلك
رئيسّيًا دورًا قد لعبت الســودانية تساندها أن الحكومة

دارفور. إقليم مأساة في
إلى ســارعت األمريكية فإن اإلدارة األمر كان وأّيــًا
إنســانية. كارثة باعتبارها دارفور يحدث فــي ما إدانــة
فيه يصف قرارًا الكونجرس أصدر يونيو٢٠٠٤م وفي
الخارجية وزير كما أن جماعية، بأنها إبادة دارفور أزمة

حكومة وأدان اإلقليم بزيارة قام باول كولن األمريكي
بنــزع الخاصــة بتعهداتهــا لعــدم وفائهــا الخرطــوم؛
وتحركت قادتها. ومحاكمة الجنجويد ميليشــا سالح
من قرار اســتصدار باتجاه كذلــك األمريكيــة اإلدارة
اقتصادية على عقوبــات بغرض فرض األمن مجلــس

السودان.
يوليو فــي قــرارًا األمــن مجلــس أصــدر وبالفعــل
تدابير باتخــاذ الســودانية الحكومة فيــه أنــذر ٢٠٠٤
لميثاق السابع الفصل (٤١) من المادة بموجب معينة
في غضون الخرطــوم لم تســارع إذا المتحــدة األمــم
وتحســين أوضاع الجنجويد ســالح بنزع يومًا ثالثين

والمشردين. الالجئين
تجاه األمريكية الحملــة توقيت دوافــع هي لكــن ما
اعتبار أكثر مــن إلى نشــير نســتطيع أن دارفور؟ أزمــة

واحد:
اآلســيوي المســتنقع من الخروج األول: االعتبــار
جانــب تضخيــم ومحاولــة والعراقــي) (األفغانــي
هــذه الحالة دارفــور، وفي في اإلنســاني» «التدخــل
هناك الصــراع حيــث إن طرفي لمصلحة المســلمين
السياســة «تجميل» محاولة ذلك يعني المســلمين من
حالة بأنها في عنهــا التهم ودرء الخارجيــة األمريكيــة
المقام في اإلرهاب تســتهدف المســلمين حرب ضد

األول.
عمل الثاني: التدخل في الحالة الســودانية االعتبار
خــالل قوات من يتــم ألنه ســوف الجانــب؛ مأمــون
إن اإلفريقــي، حيث االتحــاد مظلــة إفريقيــة وتحت
يســمح له، التابع اإلفريقــي، مجلــس األمن والســلم
الحــرب جرائــم الســلم وإيقــاف لحفــظ بالتدخــل
إلى اإلشــارة هنا وتجــدر اإلنســانية. والجرائــم ضد
١٩٩٧م عــام منذ أقــرت قــد المتحــدة الواليــات أن
حفظ وتدريب قــوات لدعــم اللوجســتية بالتزاماتهــا
الحالة فــي تطبيقــه يمكــن مــا وهــو إفريقيــة، ســالم

السودانية.
بين النفوذ علــى بالصراع يرتبــط االعتبــار الثالث:
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الكبرى الغربية والقوى األمريكية الواليات المتحــدة
غرب رائحــة البتــرول في تبــدو إذ فرنســا؛ والســيما
التقليدي الفرنســي النفوذ قوية، ومواجهــة الســودان
فهل يشــهد المجاورة. الفرنكفون ومنطقــة تشــاد في
اتفاق توقيــع دارفــور في لألزمــة ســيناريو التدويــل
بريطانيا بيــن الودي االتفاق غــرار على آخر فاشــوده
في والنفوذ المصالــح لتقســيم ١٩٠٤م عام وفرنســا
الواليات بيــن هــذه المرة لكــن الشــمال اإلفريقــي؟

وفرنسا؟ المتحدة األمريكية

السودان: تجاه األوروبية السياسات -٢
تجاه األوروبية السياســات دوافع أن المعلــوم مــن
الخصــوص وجــه علــى والســودان عمومــًا إفريقيــا
إلى وترمي واإلنســانية األخالقية االعتبارات تتجاوز
االســتراتيجية واألهداف من المصالح جملة تحقيــق

أبرزها: من لعل
األوروبية المنتجات اإلفريقية أمام األسواق فتح -
الدخول في إلــى باألوروبيين دفــع الذي األمــر وهو
إفريقيا دول مع األطراف متعــددة جماعية مفاوضات
اتفاقية بتوقيع انتهــت والتي والباســفيكي والكاريبــي

عام ٢٠٠٠م. كوتونو للشراكة
المــوارد اســتغالل علــى األوروبــي التكالــب -
أن ويكفي اإلفريقيــة. القارة بهــا تزخر التي الطبيعيــة
في المعادن الثمينة المشــروعة غير التجارة إلى نشــير
والتي والذهب والكوبالــت واليورانيوم المــاس مثل
التجــارة(١٢) عولمة بحركــة مباشــر بشــكل ارتبطــت
القوى مواقــف مــن كثير تفســير يمكــن فإنــه وعليــه
إفريقيا فــي والتوتر الصــراع مناطق تجــاه األوروبيــة
تلك به تتمتع مــا ضوء على ودارفــور ســيراليون مثل

غنية. طبيعية موارد من المناطق
نفوذها الســاعية لبســط الكبرى القوى مواجهــة -
إلى هنــا نشــير ويمكــن أن إفريقيــا. فــي وســيطرتها
في المتحدة للواليــات الجديــدة اإلفريقية السياســة
على انعكســت والتي الباردة الحــرب ما بعد مرحلــة

األمريكي فالرئيــس األمريكي، القــرار صانع ســلوك
دول لســت مســبوقة غير بزيارة قام الســابق كلينتــون
برلين مؤتمــر أن جليًا ويبــدو ١٩٩٨م. عــام إفريقيــة
القارة تقســيم بموجبه تم -والــذي ١٨٨٤-١٨٨٥م
ســوف الغربية- االســتعمارية القوى اإلفريقيــة بيــن
األمريكية على عالم الهيمنة ظل في أخرى مرة يتكرر

١١سبتمبر. بعد ما
الســودان تجاه األوروبيــة السياســات كانــت وإذا
اإلنســان، ملــف حقوق علــى فــي مجموعهــا تركــز
الجنوب، فــي للحرب ســلمية تســوية إلى والتوصل
تباينــات فيما ثمة فــإن الصالح؛ للحكــم نظام وبنــاء
ومن حدة. على كل دولة أوروبية وفقًا لمصالــح بينها
تساند وإيطاليا والنرويج بريطانيا من ُكال� أن المالحظ
وذلك بالســودان، الخاصة األمريكيــة االســتراتيجية
لقد بعُد. فيما والثروة الغنائم في المشــاركة أمل على
أن بالده على توني بلير رئيس الوزراء البريطاني أعلن

السودان إلى جندي آالف خمســة إلرســال اســتعداد
اإلنسانية، وتأمين المســاعدات الســالم حفظ بهدف
الكبرى؛ القوى تشــير إليــه ما عادة الذي التبرير وهــو

االستعمارية. (١٣) مطامعها إلخفاء
تأميــن إلــى جاهــدًة الفرنســية الحكومــة وتســعى
بما لألزمــة الســودانية ســلمية تســوية إلى التوصــل
فــي الثــروة النفطية حصتهــا باســتغالل لهــا يســمح
أســاس بأن تام وعي على فإنها ذلك ومع الســودانية؛

األوروبية السياسات دوافــع
والسودان عمومًا إفريقيا تجاه
وجه الخصوص تتجاوز على
ــة ــي ــالق األخ ـــارات ـــب ـــت االع
ــى إل وتـــرمـــي واإلنــســانــيــة
المصالح من جملة تحقيق

. االستراتيجية واألهداف
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المتحــدة الواليــات وموقــف الراهنــة المفاوضــات
من الفرنسيين يحرم سوف لها والراعي الداعم القوي
فرنسا فإن وعليه السوداني. الجنوب ثروات استغالل
دارفور، في المتحدة للواليات موقفًا مغايــرًا اتخذت
الســودان، على اقتصادية عقوبات فــرض وعارضت
بين االســتعمارية المواجهة من جزءًا ذلك يعني فهــل

المتحدة؟! والواليات فرنسا من كل
أزمة من الموقف الفرنسي المحللين أن بعض يرى
في فهمه عمومًا يمكــن الســودانية دارفور والمســألة
ومنظورها لفرنسا الجديدة اإلفريقية السياســة ســياق
تشير للعالقات الدولية. فالحكومة الفرنســية العالمي
القاعدة إســقاط يعني الــذي الديكارتي: النهــج إلــى
االســتجابة عن عوضــًا حالــة محــددة علــى العامــة
حــول الدور فرنســية رؤيــة فثمــة معينــة. ألحــداث
المصالح وكيفيــة تعظيم العالم في الجديد الفرنســي
إلى واستنادًا (١٤) المتاحة. الوسائل خالل من الفرنسية

إلى: إفريقيا الفرنسية في تسعى السياسة الرؤية هذه
إفريقيا. في الفرنسي والنفوذ المكانة -دعم

فــي الطبيعيــة والمــوارد الطاقــة مصــادر -تأميــن
إفريقيا.

الجديدة. األمريكية -مجابهة الهيمنة
االعتماد خالل األطراف مــن متعدد منظور -تبنــي
فرنسا ن ُتَمكِّ التي واإلقليمية الدولية المؤسسات على
تستطيع ال بشــكل األحداث مجريات التأثير على من

بمفردها. تمارسه أن

دارفور: في الفرنسية السياسة مالمح
في دارفور فــي لألزمــة الفرنســي رد الفعــل تمثــل
اإلغاثة لجهــود واللوجســتي المــادي الدعــم توفيــر
جهــود التفاوض تشــجيع الوقت وفي نفس الدولية،
ديبي إدريس التشــادي الرئيــس مــن كل رعاها التــي
هذا في المهمــة اإلفريقي، ولعــل الخطوة واالتحــاد
التــي النــار إطــالق وقــف هــي محادثــات المجــال
إنجامينــا، وكذلــك التشــادية العاصمــة فــي ُعِقــَدْت

لغة الخطاب وإذا كانت أبوجا فــي نيجيريا. مباحثات
منحى اتخذت دارفور قــد المتعلــق بأزمة األمريكــي
الفرنسية الحكومة فإن الفرنسية السياسة ضد هجوميًا
من بدًال «الضغوط» ممارســة أهمية أكدت دومًا على
الخارجية وزير عنه عبر وهذا مــا «العقوبات»، فرض
إلى التوصل يمكن «ال بقوله: بارنييه ميشيل الفرنســي
السودان، ولكن يمكن ضد أو الســودان بدون تســوية

السودان». مشاركة خالل من ذلك عمل فقط
الفرنســية السياســة ارتباط آخــر فإن صعيد وعلــى
السياســة اإلفريقية أهداف بمجمل دارفور قضية تجاه
الدفاع الفرنســية تصريح وزيــرة مــن يتضــح لفرنســا
مع أزمة الفرنســي التعامل أن رأت ماري التي ميشــيل
إفريقيا فــي الفرنســي الدور مع تمامــًا يتســق دارفور
أن المالحــظ ومــن شــركائها. بمســاعدة والتزامهــا
واضحًا ظهر قد الفرانكفونية الفرنسية الشراكة مفهوم
في بيروت فــي عقدت التي الفرنكفونيــة القمة أثنــاء
قد الشــراكة مفهوم فــإن ذلك ومــع أكتوبــر٢٠٠٢م.
أعلن الفرنسية عندما في السياســة محوريًا ُبعدًا اتخذ
الفرنســية للقمة ملحة أولوية يمثل أنه شــيراك الرئيس
٢٠٠٣م، في فبراير باريس عقدت فــي اإلفريقية التي
الرئيس بها التي قام التاريخية محور الزيارة كان إنه بل

العام. نفس مارس من للجزائر في شيراك
االســتراتيجي التصور في الشــراكة فكرة وتنطــوي
والمحاور الدوليــة التنظيمات إعطــاء على الفرنســي
إدارة وتســوية فــي مهمــًا دورًا المشــتركة اإلقليميــة
فــي واإلقليميــة المحليــة والصراعــات النزاعــات
اإلفريقية على الســاحة هذه التنظيمات وأبرز إفريقيا.
إفريقيا لتنمية الجديــدة والشــراكة اإلفريقي، االتحاد
مثــل التنظيمــات اإلقليميــة إلــى (نيبــاد)، باإلضافــة
المعروف إفريقيــا غرب لــدول االقتصادي التجمــع
السالم حفظ قدرات تعزيز وبرنامج االكواس، باســم
األخير البرنامــج ويضــم ،(RECAMP) اإلفريقــي
من كل إلى باإلضافة اإلفريقيــة الدول من كبيرًا عــددًا

المتحدة. والواليات األوروبي االتحاد



٢٤٤

السياسية القضايا

٢٤٥

عسكرة العولمة     
عبد الرحمن حمدي د. السودان - الدولي في التنافس ومخاطر

هذا فــي باالهتمــام الجديــرة أن المالحظــة علــى
التعاون والتنســيق من قــدر وجود إلى الســياق تشــير
فرنســا مــن كل بيــن واالســتخباراتي العســكري 
المصالح صراع من الرغــم على المتحدة والواليات
التعاون هذا وجود علــى أدل بينهما، وال فيما الخفــي
وترمي .٢٠٠٢ الكبير» عام «مبادرة الساحل إنشاء من
مكافحة وتطوير جهود تنسيق إلى األمنية المبادرة هذه
الســاحل دول حــدود تأميــن وعمليــات اإلرهــاب
وهي: الجزائر سابقة) فرنسية مســتعمرات (وجميعها
والسنغال والنيجر والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد
الفرنسي التعاون المشترك أثمرت جهود وقد وتونس.

الضباط مساعدة في األمريكي
بعض مطــاردة فــي األفارقــة 
السلفية الجماعة تنظيم أعضاء
الجزائر في واإلرشــاد للدعوة
النيجر أراضــي كل مــن عبــر
تــم محاصرتهم حيث وتشــاد
بقوات التشــادية األراضي في
البلديــن، وهــو مشــتركة مــن
في عليهم بالقضــاء انتهــى ما

من العام الماضي. مارس
الجديدة السياســة مواقف تحليــل من جليًا ويبــدو
متجانسة حول رؤية شمولية تحاول االنطالق من أنها
يتفق بما حــدة على حالة كل علــى وتطبيقها العالــم،
الرئيس عليه أكد ما وهو الحاكمة،    العامة والمبــادئ
الرئاسي خطابه ١٩٩٨ في شــيراك عام جاك الفرنسي

قال: حيث السنوي
للواقع صــورة برســم أقوم لمناســبة لــي كي «إنهــا
غير األحيان بعــض والذي يبدو في المعقد، الدولــي
ماســة بحاجة الديكارتــي، إننا للتحليــل وفقًا رشــيد
التعامل من البعيد بدًال المدى رؤية كونية على لوجود
ما وهذا على حــدة، تظهر قضيــة البرجماتــي مــع كل
كل ما إن تحليــل أعتقــد، ما علــى بلدنا ســوف يميــز
إن ألمة عظيمة. مهمًا أمرًا ُيَعّد قولــه يود أو يراه المرء

أقدامها؟ تضع وأين طريقها تعرف لكي بحاجة فرنسا
الحادي الرؤية للقرن اقتراح هذه شــعورًا بأن إن لدي
في ترحيب موضع من بلدنا يجعل ســوف والعشرين

أجمع».(١٥) العالم
وقفت الفلســفية التي المبــررات أن القــول صفــوة
الهجمة فمنــذ تتغير لم االســتعمارية المصالــح وراء
عشــر التاســع إفريقيــا أواخر القرن علــى األوروبيــة
االســتعماري األوروبي بالتكالب يســمى ما وظهــور
ويبدو الغربية. اإلمبرياليــة مــن اإلفريقية القــارة على
أرض الســودان على تتكــرر والوقائــع األحــداث أن
بزعامة الواليات المتحدة األنجلو أمريكية القوى من
وخبراتهــا بتاريخهــا وفرنســا
أن ويبدو الطويلة. الفرنكفونيــة
يفضي سوف السوداني المشهد
أوروبــي توافــق حــدوث إلــى
مواجهة القوى في أمريكي ربما
تحاول التي (الصين) اآلسيوية
الســودان أقدامهــا في ترســيخ

العموم. وجه على وإفريقيا

ثنائية السودان: تجاہ الصينية ٣- السياســة
والسالح النفط

النظام في المكانة الصينية المتزايدة من الرغم على
المحللين مــن كثيــر يتوقــع حيــث الجديــد الدولــي
االقتصاديــة القــوة الصيــن تصبــح أن االقتصادييــن
الدولية األخرى بالقوى قياســًا العالم فإنها في األولى
ملــوك حــاول فقــد اســتعماري�ا. تاريخــًا تمتلــك ال
محاوالت أراضيهم ضــد عــن الدفاع الصيــن قديمــًا
حســاب على الصين ولم تتوســع الخارجيــة، الغــزو
للتبت مثل ضمها محــدودة؛ حاالت في إال اآلخرين
ذلك وعلى منغوليا. أجزاء وبعض الشرقية وتركستان
وكســب للســيطرة الراهنة الصينية المحــاوالت فــإن
ُتْضِفي الالتينيــة وأمريــكا وإفريقيــا آســيا في النفــوذ
استعمارية مســحة الجديدة الخارجية سياســتها على

الراهنة الصينية المحاوالت
النفوذ وكــســب  للسيطرة
وأمريكا وإفريقيا آسيا في
سياستها على تضفي الالتينية
مسحة الجديدة الخارجية

. العام بالمفهوم استعمارية
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العام. بالمفهوم
التبادل حجم فقــد بلغ الصينية لإلحصاءات وطبقًا
األول الصيــن وإفريقيا خــالل النصف بين التجــاري
أمريكــي دوالر مليــار ٢٠,٥ نحــو ٢٠٠٤ عــام مــن
في نفســها بالفترة مقارنــة %٥٠ نحــو قدرهــا بزيــادة
والســودان جنوب إفريقيا كل من وُتعد ٢٠٠٣م. عام
للصين تجاريين شــركاء أربعة أكبــر ومصر ونيجيريــا
نحو قامــت الترتيــب. وقد إفريقيــا وذلك علــى فــي
مع الحرة للتجارة اتفاقيــات بتوقيع إفريقية دولــة ٤١
التبادل على تعزيز جاهدة تعمــل الصين حيث الصين

اإلفريقية. الدول وبين بينها التجاري
الســودانية الصينية لتطور العالقات المتابع يالحظ
أعوام أواخر منذ نموًا مضطردًا والسيما شــهدت أنها
الصين ذلك فإن ومع المنصرم. القرن التسعينيات من
مجيء على المســرح الســوداني فمنذ ليســت جديدة
والحكومــات عــام ١٩٦٩م الســلطة إلــى النميــري
أن بيد الصيني. الســالح تشــتري المتعاقبة الســودانية
ازدادت للســودان قــد الصين من األســلحة مبيعــات
جنوب في الحرب وطأة اشــتداد ملحوظ مع بشــكل
نتيجة للسودان المالية األوضاع تحسن ومع السودان

الهائلة. النفطية احتياطياتها اكتشاف
األســلحة مــن الســودان واردات اشــتملت وقــد
والدبابات الذخيــرة على ١٩٩٥م عــام منــذ الصينية
أضحــت كمــا الحربيــة. والطائــرات والمروحيــات
األلغام في مجال للســودان األساســي المورد الصين
العسكرية. والمركبات ضد األفراد الموجهة األرضية

الصينية: الخارجية والسياسة النفط
النفط دورًا مهمًا في صياغة أهداف السياســة يلعب
نهضة دعــم في الصينيــة؛ نظــرًا ألهميتــه الخارجيــة
إلى دائمًا تسعى الصين فإن وعليه االقتصادية. الصين
المعروف فمن . الخــارج من النفطية حاجاتها تأميــن
أعلى بلغ قــد النفط من الصيني المحلــي اإلنتــاج أن
يجعل األمر الذي وهو التسعينيات أواخر في معدالته

مهمًا مطلبــًا الخارجى النفــط احتياطيات تأميــن مــن
الصينية. الصناعية النهضة احتياجات لمواجهة

الصيني الطلب حجم أن يصل النفط خبراء ويتوقــع
النفط طن من مليون خمسين إلى األجنبي النفط على
عام الغاز بحلــول مــن مكعب متر وخمســين بليــون

٢٠١٠م.
من واحدة تمثل إجمــاًال: إن الصين القول ويمكن
الســوداني؛ صناعة النفط في مجال أبرز المســتثمرين
قطاع تعمل في أجنبية شركات أربع أكبر يالحظ أن إذ

هي: السوداني النفط
.(CNPC) الصينية الوطنية النفط شركة -

.(TOTAL) الفرنسية توتال شركة -
.(PETRONAS) الماليزية بتروناس شركة -

الهندية. ONGC شركة -
في األسد نصيب تمتلك الشــركات األجنبية وهذه
أن االعتبار بعيــن األخــذ الســوداني مع قطــاع النفط
نفط جنوب حقول فعال في تطوير بــدور تقوم الصين

دارفور.
وقفت هذه المصالح الصينية االستراتيجية إلى واســتنادًا
أمريكية لفرض األنجلــو مواجهة المحــاوالت في الصيــن
عائداتها مــن تحرمها الســودان اقتصاديــة علــى عقوبــات
السودانية األزمة بين المشابهة موقف إلى واســتنادًا النفطية.
الدمار أســلحة بشــأن العراقية واألزمة دارفور، بخصــوص
على الضغط المتحــدة الواليــات حاولت عندمــا الشــامل
التخاذ األخضر من أجــل إعطائها الضــوء المتحدة األمــم
حاولت فقد العراقــي، النظــام ضد منفرد عســكري إجــراء
على الضغــط وأســتراليا مــن بريطانيــا مدعومــة واشــنطن
الحكومة ضــد عقابيــة التخــاذ إجــراءات األمــن مجلــس
األمر دارفور وهو في العرقي التطهير مزاعم السودانية بشأن
عسكري إجراء باتخاذ الدول هذه لحكومات يســمح الذي
قد وباكستان والصين من روسيا أن كال الســودان. على ضد
أمريكية األنجلــو المحاوالت هــذه ضد بالمرصاد وقفــت

المتحدة. األمم على رؤيتها لفرض
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(١) رقم جدول
٢٠٠٣ عام الخارجية السودان عالقات
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المصدر
Compiled by the market information
and Analysis section, DFAT, Using the
latest data from the ABS, the IMF and

various international sources.

ثالثا:مستقبلالدولة والمجتمعفيالسودان:
األمريكي الجديد االستراتيجي التفكير أن يخفى ال
كثير تشكيل إعادة إلى يهدف سبتمبر ١١ أحداث بعد
من ولعل العالم، فــي الجيواســتراتيجية المناطق مــن
إفريقيا. شمال فيها بما الشــرق األوسط منطقة أبرزها
يستند الذى األمريكي اإلمبراطوري المشــروع ويقوم
لكثير من وتركيب فــك عملية على التفكير هذا علــى
أن الخريطة ويبدو المنطقــة. في الجغرافية الكيانــات
خطوات إلى يحتاج ســلًفا، وأن األمر معدة السودانية
المواقــف وباســتقراء الواقــع. أرض لتنفيذهــا علــى
الســودان تجــاه والغربيــة األمريكيــة  والسياســات
الســيناريوهات من نمطين يستشــرف أن يمكن للمرء

السودان. في والمجتمع الدولة بشأن المستقبلية
والهدف والمجتمع، الدولة أفرقة األول: السيناريو
واإلســالمية العربية هويته عن الســودان إبعاد هو منه
واالنتماء اإلفريقية على الهوية ذلك عن بدًال والتأكيد
ذلــك ولعــل الســوداني. لــكل المجتمــع اإلفريقــي
في الحاكم النظام اإلسالمي من عقدة ُيَخلِّص الغرب

اإلســالمية. األصولية انتشــار من والخوف الســودان
من مجموعة ــق ُتَحقِّ الســودان أفرقــة ذلــك أن يعنــي
األنجلــو أمريكى للتحالف االســتراتيجية األهــداف

ذلك: ومن السودان ضد
اإلسالمية اإلنقاذ حكومة مشروع من التخلص -١
مختلف الحضاري في مشــروعها لنشر ســعت والتي
عمر الرئيس دفــع ذلك هو مــا ولعــل البــالد. أنحــاء
دارفور بقضية االهتمام الدولي بأن القول البشــير إلى
وتقويض اإلســالم دولة حقيقتــه يســتهدف فــي إنما

واإلسالمي. العربي النفوذ
صياغــة فــي  كبيــرًا دورًا الجنوبييــن إعطــاء  -٢
على التأكيد خــالل مــن القوميــة، وذلــك القــرارات
المصير، حــق تقرير الجنوب وإعطاء الدولة علمانيــة
بها يتمتع سوف أن الصالحيات الكبيرة التي وال شك
السوداني للرئيس األول النائب باعتباره جارانج جون
ما آخر تمامــًا ض ُتَقوِّ ســوف االنتقالية خــالل الفتــرة

من مشروع اإلنقاذ. تبقى
انتعش الذي واإلســالمى العربي المــد ٣- حصار
خالل مــن األخيــرة الســنوات الســودان خــالل فــي
وتشجيع إســالمية. وخيرية تعليمية وهيئات منظمات
الدولية اإلغاثة هيئات تقوم به الــذي التنصيري الدور

السودان. في العاملة
من علــى الرغم تفكيك الدولة، الثانــي: الســيناريو
ما فإن التآمري التفكيــر أنصار مذهب من أنني لســت
استراتيجية لخطة تطبيقًا يكون قد السودان في يحدث
األنجلو مهنــدس اإلمبراطوريــة ِقَبــل مرســومة مــن
على التفكيكي السيناريو هذا ويقوم الجديدة. أمريكية

التالي: النحو على رئيسية محاور ثالثة
التفــاق طبقــًا الجنــوب انفصــال المحــور األول:
الســلطة تقســيم االتفاق على تم فقد النهائي الســالم
فإذا كان الجنوب والشماليين. والثروة بين الجنوبيين
يجعله الذي فما بتروله من %٥٠ على يحصل ســوف
إعطاء لصالــح االنتقاليــة نهايــة الفتــرة فــي ت ُيَصــوِّ
األجدى أليس من الجنــوب بترول نصف الشــماليين
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الثروة بكامل واالســتئثار االنفصــال لخيار االنحيــاز
عليه ينطوي وبما أن اتفاق السالم البترولية، باعتقادي
إلى األقرب هو خيار االنفصال يجعل سوف من بنود

الحدوث.
ل ُيَشــكِّ الذي دارفور إقليــم عزل الثانــي: المحــور
ُوِضَع انفصاله يتــم لم فإذا الســودان، مســاحة خمس
يســهل بحيث دولية وبمظلــة أمريــكا ســيطرة تحــت
اإلقليم الغنية. موارد على السيطرة المتحدة للواليات
الغربي في المســألة التدخل الواضــح أن دوافع ومن
من بينا كما التفســير هذا عن بعيدة ليســت الدارفورية

قبل.
السودان في أخرى أقاليم تشــجيع الثالث: المحور
الشــرقية المنطقة مثــال ذلــك باالنفصــال. للمطالبــة
دول وجود يعني وهــو ما وإثيوبيا. إلريتريا المتاخمــة
تسيطر المتحدة أن الواليات على يسهل ضعيفة هشــة
الســودان من يتبقى ما أن ذلك يعني وتحتويها. عليهــا
األمر وهو االستمرار، مقومات يمتلك ال إقليمًا يصبح
بالتدخل تســمح عندها الفوضى من حالة يخلق الذي

واالستقرار. السيطرة تحقيق أجل من الدولي
لمســتقبل الســابقين التصوريــن كال أن يخفــى وال
السوداني وحده، المجتمع يستهدفا ال السودانية الدولة
ما وهو واإلسالمية. العربية امتداداته وإنما يستهدفان
لمشروع األمريكي الجديد التصور مع باتســاق يســير
إسرائيل إلى زرع يرمي الذي األوســط الكبير الشــرق
مــن الخصوصيات والتخلص العربيــة المنطقــة فــي

تميز التي والحضاريــة الثقافيــة
خلق خــالل العربيــة من األمــة
تقوم جديدة اقتصاديــة كيانــات
السياســية الليبرالية مبادئ على

السوق. واقتصاد

خاتمة: ما العمل؟
قوة عالمية تفــرد بحالة مواجه المســلمين عالــم إن
النظام أصبــح بحيث المتحــدة الواليات غربيــة هــي
ويبدو القطب األوحــد. نظــام هو المســيطر العالمي
من وإنمــا هي كلية، جديــدة ليســت الحالــة تلــك أن
القرآن عنها حدثنــا التي الكونية الســنن جــراء أحكام
{وتلك األيام وتعالــى: تبارك الحق قــول في الكريم
فإن وعليه عمــران١٤٠). (آل النــاس} بيــن نداولها
مبلغ اليأس بها أال تقنط ويذهب المســلمة األمة على
والقدرات اإلمكانيــات من لديهــا إن إذ االستســالم؛
فثمة العولمــة األمريكية. ل» «تغــوُّ تواجه يجعلهــا ما

والتقدير: التفكير بعين أخذها ينبغي اعتبارات
يقــول عماد -كمــا بمقدورهــم المســلمين ١- أن
إن حيــث مضــادة» «عولمــة خليــل- تقديــم الديــن
على يقوم واجــب وتبليغها عالمية، رســالة اإلســالم
والتقولب التأقلم على اإلكراه وليس االختيار، أساس

األمريكية. العولمة تفعل كما
أخرى تناهض دولية قــوى لظهور إمكانية ثمــة -٢
يرى مــن فثمــة األمريكيــة. اإلمبراطوريــة األطمــاع
التكنولوجيــة بثورتهــا واليابــان  الموحــدة، أوروبــا
األصفر، العمــالق الصين يــرى من وهنــاك الهائلــة،
من خالل الهيمنة األمريكية إمكانية تحدي ذلك يعني

الدولي. النظام في الصاعدة القوى
مســتحيًال ليــس األمريكيــة العولمــة تحــدي -٣
الفــرد واألســرة مســتوى علــى
ُيْصبــح ثــم  ومــن والمجتمــع،
الثقافــي بالتــراث التمســك
يصبــح اإلســالمي  الحضــاري 
مواجهــة والمــالذ فــي الملجــأ
األمريكية الثقافية األنماط طغيان
ذلــك أن والشــك الوافــدة،
وثقافية تعليمية خطة إلــى يحتاج
فيها كافة تشارك واضحة المعالم
في المعنية والهيئات المؤسسات

عربية رؤية بوجود أولى نحن
للمواجهة مشتركة وإسالمية
مؤسسات صوغها في تشارك
المدني المجتمع وتنظيمات
األهلي فقل الدقة شئت إن أو
العالمين العربي والطوعي في

واإلسالمي
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واإلسالمية. العربية الدول
الديكارتية الرؤيــة مــن تنطلــق فرنســا كانــت وإذا
والقضايا المواقــف فــي سياســاتها لتحديــد العامــة
وإســالمية عربية رؤية بوجود أولــى فنحن المختلفــة
مؤسســات صوغها في تشــارك للمواجهة، مشــتركة
فقل الدقة إن شــئت أو وتنظيمــات المجتمــع المدني
واإلســالمي. العربي العالمين في والطوعي األهلــي
إلى بحاجة نحــن ومــن ثم خطيرة، جــد فالتحديــات
لألمة. والشهود الحضاري البقاء من أجل استراتيجية
المســألة على يصــدق ذلك كاشــفة. نازلــة كل إن
اإلقليمي بالنظام تعصف أن لها يمكن التي الســودانية
واالنكسار. فماذا الوهن من أصًال يعاني الذي العربي
ممارسة في العرب يستمر هل يفعلوا؟ أن العرب على
له من ويحاك السودان في يحدث ما إزاء دور المتفرج
هويته الحضارية؟ من وسلخه لتفكيك أوصاله خطط
ورفض وإيجابــي فاعــل تحــرك هــو إذن المطلــوب
إلى تعيد التــي وفرض النفوذ الهيمنــة محــاوالت كل
االســتعماري التنافس منطــق أخــرى األذهــان مــرة
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إضافية معلومات

دارفور: إقليم

نسمة، ماليين ٦ يقارب ما سكانه عدد ويبلغ كيلومتر، ألف ٥١٠ مساحة على دارفور إقليم يمتد
للسودان الحدود السياسية الغربية السودان، وتشكل حدوده غرب أقصى دارفور في إقليم ويقع
من وعربية؛ إفريقية ِعْرقيات وتسكنه وتشاد، الوسطى إفريقيا وجمهورية ليبيا مع الجهة تلك في
«البقارة» وقبائل و«المســاليت»، و«الزغاوة»، منها، اإلقليــم تســمية جاءت التي أهمها «الفور»
تشــاد الجوار، خاصة دول إلى الســكانية المجموعات هذه بعض جذور وتمتد و«الرزيقــات».

وجمهورية إفريقيا الوسطى.

الســالطين، من عدد حكمها َتعاقــب على مســتقلة إســالمية مملكة الســابق في دارفور وكانت
حكومة في ظل وعَلمه، وُيْحَكم الخاصة عملته لإلقليم دينار، وكان علي الســلطان آخرهم كان
سقطت حتى تمامًا مستقلة الفيدراليات هذه وكانت مناطقهم، القبائل زعماء فيها يحكم فيدرالية

الحقبة التركية. في

المقاومة، ألسلوب ١٠ ســنوات نحو اســتمر الذي التركي الحكم أهل دارفور خالل اتجه وقد
الذي الموحد دارفــور قيادة جيش عن مســئولة ِظل كانت حكومات واألعيان األمــراء َل َوشــكَّ
أشــهرها من ثورات؛ اإلقليم عدة شــهد الجيش التركي. كما ضد المقاومة عمليــات يشــن كان
وثورة الضعين، بمدينة مادبو وثورة ،١٨٧٧ عام باشا غردون دحرها التي هارون الســلطان ثورة
حتى لمبايعــة المهدي ومناصرته والزعماء األمراء ســارع المهدية الثورة اندالع وعند البقــارة،

مجدًدا. استقاللها نالت

وجد الذي ١٨٨٤ عام المهدية حكم تحت مجددًا سقط حيث طويًال؛ اإلقليم استقالل يدم ولم
دارفور. ليحكم دينار علي السلطان فعاد ،١٨٩٨ عام المهدية سقطت حتى عنيفة مقاومة

الخالفة  تمثل مركز كانت التــي تركيا دارفور ســلطان أيد األولى العالمية الحرب اندالع وعنــد
الســلطنة والســلطة بين وأشــعل العداء عام الســودان، حاكم أغضب الــذي األمر اإلســالمية؛

.١٩١٧ عام للسودان وضمها دارفور بسلطنة اإلطاحة نتيجته كانت المركزية، والذي

المدارس الدينية فأقيمــت المســتعمرين؛ قبل دخول اإلســالمية بالثقافة دارفور إقليم تأثر وقــد
في األزهر الدراسة إلى اإلقليم أبناء العديد من إرســال وتم اإلسالمية، والشــريعة القرآن لتعليم
ثقافية وفكرية نهضة هناك كمــا كانت الفترة، تلك منذ «رواق دارفور» خصص حيث الشــريف؛

تالحم القبائل. في ساهمت

اختالف ثقافات أثرت على التي والتدخالت التطورات من الكثير دارفور إقليم على مرت وقــد
الصراعات وتعاظم الجغرافي التقسيم نتيجة اإلفريقية الدول ظهور ومع ، أعراقه وتنوع المنطقة
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واالنعزال واالنعزال االجتماعي المكاني االنعــزال من تظهر أنواع المنطقة بدأت في المســلحة
الفكري.

«الفور» مثل: الريفية المناطق في المستقرة» القبائل «مجموعات إلى دارفور في القبائل وتنقسم
القبائل «مجموعات إضافة إلــى و«التامة»، و«التنجر» و«الداجــو» و«الزغاوة»، و«المســاليت»
و«زيــالت» و«محاميد» «أبالة» للمنطقة مثــل: ووفــدت آلخر، مــكان من تتنقل التــي ــل» حَّ الرُّ

«سّنة". مسلمون دارفور سكان وغالبية و«المعالية». و«الرزيقات» حسين» و«بني و«مهريه»

من وبعضهم للعربية، محلية باإلضافة لغــات ويتكلمون األفارقة، من المســتقرة القبائل وغالبية
أفارقة. أيضا ومنهم العربية، اللغة ويتحدثون عرب فهم ل حَّ الرُّ غالبية قبائل العرب، أما

تام انسجام في دارفور في والمزارعون الرعوية وشبه المستقرة والمجموعات ل حَّ الرُّ عاش وقد
فترات في مجموعات الرحل التنقل واعتادت بينهما، مصاهرة عالقات وهناك قديم الزمان، منذ
اتفاقيات محلية في العمليــة يتم تنظيمها وهذه الثمار، جني بعد المزارعين مناطق إلى الجفــاف
المتكررة بعض المناوشات من والتصحر- الجفاف أوقت -في األمر يخُل لم وإن القبائل، بين

حلها. يجري كان ما سرعان ضيِّق، في نطاق والمزارعين الرحل بين
العريب؟ عىل يسار العامل جيري ماذا دارفور..

٢٠٠٤/٠٥/٠٩م. سياسية الين، شؤون أون إسالم عرفة/ مجال حممد

الجنجويد

؟ اللفظة تعني ماذا

األشخاص ُيطلقها التي التســمية وهي المســلحون»، «األســلحة/الخيالة الجنجويد تعني لفظة
نفســها على تطلق أن البدوية الميلشــيات وتفضل تهاجمهم. الجماعات التي على المســتقرون
في بالعربية الناطقيــن الرعاة أو البــدو جماعات أفرادهــا ينتمون إلــى ومعظم الفرســان. لفظــة

دارفور
الوثيقة: منظمة العدل الدولية رقم / وثيقة خارجية / أزمة السودان أسئلة وأجوبة السودان:

AFR 54/089/2004.

٢٠٠٤م. يوليو/متوز ١٦

الجنجويد: نشأة

يشــمل هذا وكان ١٩٨٧م عام دارفور في ظهر الذي التحالف الموســع أثناء الجنجويد مليشــيات نشــأت
قبيلة. ٢٧ ويضم «التجمع العربي» اسم عليه وأطلق باإلقليم األصول العربية ذات القبائل التحالف كل
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القبائل تلك دأبت أمــر وهو بدارفور، العربية للقبائل الذراع العســكري الجنجويد بأنها َوُتتهــم
في بالحــرب التشادية-التشــادية الجنجويد نشــأة بعــض المراقبين ويربط نفيــه. علــى العربيــة
كل فجند حبري، حســين خصمه دبي إدريس الحالي التشــادي الرئيس واجه حين الثمانينيــات

الجنجويد. مليشيا فبرزت تشاد بشرق القاطنة العربية القبائل أبناء من المليشيات بعض طرف

الجنجويد: أقسام

للقبائل مليشيات تابعة عدة يتكون من دارفور بشمال قسم أصغر قسمين: الجنجويد إلى ينقســم
بجنوب الجنجويد مــن األكبر القســم ويتركز اإلبل. تمتهــن تربية وهي التي األبالــة أو العربيــة
عليها تربية البقر، ويقدر يغلب أي التي بالبقــارة، المعروفة القبائل العربية أبناء من وهم دارفــور

دارفور. غرب جنوب بأقصى كرقوا بجبل يتحصنون ٥ آالف. بأزيد من عددهم

واالعتقال: السالح نزع

في قرار بشأن ٢٠٠٤م آب بداية أغســطس/ الســودانية الدولي الحكومة األمن مجلس وطالب
والنهب واالغتصاب. في القتل الضالعين تعقب وضرورة مليشيا الجنجويد أســلحة نزع دارفور
الجنجويد، زعيم بوصفه بدارفور العربية المحاميد قبيلة ناظر هالل موسى الشيخ اســم برز وقد
العرقي من من قامــوا بالتطهيــر صدر قائمــة قالوا: إنهــم فــي اســمه دارفور متمردو رفــع وقــد
هالل فتئ وهو أمر ما الجنجويد بتزعم هالل موســى الشــيخ اتهام أمريكا تبنت الجنجويد. وقد

نفسه. عن ينفيه
م. املوافق٢٠٠٤/١٠/٣ هـ - ١٤٢٥/٨/١٨ األحد أمحد سامل، بن سيدي أمحد اجلنجويد، بدارفور، مسلحة مليشيا

نت. اجلزيرة


