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ملخص الدراسة
تتشابه معاني األمن في بعديه اللغوي واالصطالحي، حيث ترّكز جميعها على أن األمن هو حتقيق السكينة 
والطمأنينة واالس���تقرار على مس���توى الفرد واجلماعة واألمة. وهناك أسئلة عديدة يطرحها مفهوم األمن، 
لعل أهمها: األمن ملن؟ هل لفرٍد أم لبعض األفراد، أو ملعظمهم أم لهم جميًعا؟ أم للمجتمع؟ أم لدولة واحدة، 
أو لبعض الدول أم ملعظمها أو كلها؟ وينجم عن هذا السؤال بروز ثالث رؤى رئيسة متعلقة باألمن هي: األمن 

القومي، واألمن املجتمعي، واألمن اإلنساني.

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

يوجد أمن »جزئي«. 

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

وأبعادها ومراميها.

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

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

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

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

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

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

تؤثر في السياسة جتاه السودان. 

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

ويبعدنا عن اختزال احلالة في بُعد واحد.
احملور األول

تعريف مفاهيم األمن واألمن القومي
تعريف األمن:

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

الطمأنينة العامة، وانعدام اخلوف للفرد واملجتمع.

األمن ملن؟ وألي قيم؟

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

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

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

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

وسيلة؟ وبأي تكلفة؟ وفي أي وقت؟ 

)1) ابن منظور، لسان العرب:      

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

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

األمن القومي:

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

عدمي اجلدوى.)3) 

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

املقصود مبفهوم األمن القومي.

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

واجلهل واملرض، وانتشار الصراعات الداخلية. 

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

لتحليل أوضاع بلدانهم لألسباب التالية: 

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

املهددات الداخلية. 

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

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

///

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

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

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

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

داخلي«.)2) 

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

دائمة مثل الصومال وسيراليون. 

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

عدد من الدول القطرية. 

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

الدولة القطرية. 

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

األمن اإلنساني واألمن القومي:

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

املستدامة. 

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

القومي بل هو مكمل ملقوماته.

احملور الثاني
أهمية ومكانة السودان االسرتاتيجية 

وارتباطه بأمن املنطقة العربية

املوقع اجليواسرتاتيجي واجلوار اإلقليمي:

الس���ودان أكبر األقطار اإلفريقية مس���احة، حتّده 
تس���ع دول، وله تداخل إثني مع الكثير منها، فمساحة 
الب���الد البالغة مليون ميل مربع، ووجودها في منطقة 
ش���مال ش���رق إفريقيا، مّكنتها من أن تكون مرتبطة 
بش���كل وثيق مبا يدور في مصر على وجه اخلصوص، 
ومنطق���ة اخلليج بصورة عامة. فهناك اعتماد متبادل 
بني الس���ودان ومصر، مبعنى أن ما يحدث ألي طرف 
يتأثر به الطرف اآلخر. فبحكم الوجود على س���احل 
البحر األحمر، يقع السودان بني أهم معبرين للتجارة 
العاملية والنفط في املنطقة، وهما قناة السويس وباب 
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املندب؛ حيث تعبر يومّيًا نحو مائة س���فينة و120 ألف 
برميل من نفط اخلليج.)1) 

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

وأربعة قوارب.)2) 

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

بالسودان ألنه ميثل االمتداد اجلنوبي ملصر. )3) 

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

الغربي، والذي سنتناوله بتفصيل أكثر الحًقا. 

األمن املائي والغذائي:

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

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

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

الثالثة،« املركز السوداني للخدمات الصحفية.

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

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

الذين يعانون من اجلوع الشديد. )4)

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

ستتأثر معه مصر.

تأمن التواصل احلضاري والثقايف:

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

الذي تندرج حتته هذه التفاعالت.

األمن االقتصادي )املوارد واألسواق(:

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

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

كبيرة من الذهب واليورانيوم والصفيح والكولتان. 

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

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

املستفيدة من نهب موارد الدول اإلفريقية.

احملور الثالث
 تأثري أزمات السودان على األمن العربي

دور األفكار والقيم:

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

)1) انظر نص قرار مجلس األمن:

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

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

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

األول، وإن تعّذر ذلك فالتقسيم واالنفصال.

طبيعة الصراع على السودان:

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

االجتماعي والثقافي. 

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

بالعالم الغربي.

 وقد جرى التعبير عن هذا الصراع بأشكال مختلفة، 

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

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

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

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

والتفتت قائًما.

التوجه الفكري واحلضاري:

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

اإلقليمي والدولي. )2) 

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

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

1992. ص.7.

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

»الفورن أفيرز«. 

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

تسهم في التحّول في اتفاقية السالم الشامل. )3)

تأثري االنفصال والتفتت اجليواسرتاتيجي:

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

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

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

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

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

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

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

لها »معارك وحصون وأبطال وشهداء«. 

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

املهدي.)2) 

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

السنغال وجنوب موريتانيا.

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

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

2001م، ص289.

تأثري الشبكات االجتماعية املتجاوزة للحدود:

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

الداخلية واخلارجية، ولها مصاحلها اخلاصة. 

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

وعلى حدوده شبكات الوجود العسكري األجنبي.

تأثري الوجود العسكري األجنيب: 

الوجود الفرنسي:

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

يعتمد في بقائه في السلطة على هذه القوات. 

وقد قامت قوات فرنس���ية في التصدي للمتمردين 
في منطق���ة بيراو في ع���ام 1996م، واتُِّهَمت القوات 
الفرنس���ية بارت���كاب انتهاكات كبيرة ض���د املدنيني 



الباب الثاني )ملف التقرير(: السودان وتتابع الضغوط الدولية

التقرير االسرتاتيجي السابع 166

ش���ملت القت���ل وحرق الق���رى.)1) ولها في تش���اد 
1200 جندي يقوم���ون بدعم الرئيس دبي، وتقدمي 
العون االستخباري واللوجس���تي للقوات التشادية، 
وهناك تقارير غربية عن اشتراك القوات اخلاصة 
الفرنسية في القتال ضد املتمردين التشاديني رغم 

نفي احلكومة الفرنسية لذلك. )2) 

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

حماية الالجئني السودانيني.

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

الوجود العسكري األمريكي:

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

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

والعالم العربي وهي:)3)

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

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

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

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

قوات احملاكم اإلسالمية في الصومال.

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

عمل القوة إلى ارتباطها الوثيق مبنطقة دارفور. 

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

قوات األمم املتحدة:

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

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

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

بعمليات اغتصاب بصورة منتظمة.)2) 

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

العنف وحماية املدنيني.

قوات اليوفور: 

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

قراره رقم 1778 بنشر القوة. 

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

مما أفرز حالة من احلرب واحلرب املناوئة.)3) 

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

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

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

الوسطى) لتحل محل قوات اليوفور األوروبية.

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

والقومية، وارتهان اإلرادة الوطنية للخارج.

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

عسكري أجنبي.

احملكمة اجلنائية الدولية:

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

البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

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

تُرسم اآلن لتؤثر على مستقبله. 

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

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

السودان.)1) 

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

اخلسائر العسكرية.

تأثري التنافس الدولي على املوارد:

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

والكاميرون وخليج غينيا.

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

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

اإلقليمي.)1)

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

الشكل رقم: 1). 

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

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

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

استراتيجية بني الصني وإفريقيا.

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

احملور الرابع
املقرتحات والتوصيات حول كيفية تعامل 

األمة اإلسالمية مع أزمات السودان

دور املنظمات واملؤسسات الشعبية:

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

اخلريية واإلغاثية باألدوار التالية:

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

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

وإغاثية عربية وإسالمية.)1) 

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

حضارية وثقافية عديدة.

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

في احلالة السودانية.

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

االهتمام فيه بالتثقيف الشعبي.

وهناك دور كبير ميكن أن تقوم به املنظمات الفئوية 

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

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

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

تطوير وتوسيع.

الدور الرمسي:

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

السودان. 

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

لإلسهام في تبني حل األزمات السودانية. 

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

اإلسالمية إسهام في تكوين هذه القوات.

دور اإلعالم:

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

والتطهير العرقي، وعرب وأفارقة. 

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

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

إضافة أو نقص. 

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

توسيع احلركة.)1) 

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

دارفور.

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

اإلعالمي العربي واإلسالمي ال يزال محدوًدا.

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

مونيتور«.        

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

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

من دول شمال إفريقيا إلى القيادة األوروبية )إيوكوم).

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

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

وظلت البلدان اإلفريقية تتوزع بني ثالث قيادات أمريكية، وهي:

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

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

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

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

ممارسة نشاطاتها عبر القارة اإلفريقية.

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

في الصومال.

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

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

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

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

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

ومدغشقر وأرخبيل الُقمر.

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

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

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

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

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

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

ومساعًدا للشئون املدنية.

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

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

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

من مخلفات احلرب الباردة«. 

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

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

تُكلل بالنجاح. 

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

ا لهذه القيادة. ومت اختيار شتوجتارت األملانية مقّرً

املصادر :

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

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/
 NWALayout&cid=1184649149570#

- رشيد خشانة، القيادة األمريكية إلفريقيا »أفريكوم«، مركز اجلزيرة للدراسات، انظر الرابط:

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FC22A88A-0C4B-43C9-9C3D-9896E9F22DAC.htm






