
 زي وزوـــــــــــــــــــــيـــــــري تـــــمــــــعـــــــود مــــــولــــــــــة مــــعـــامـــــــج
 ةــــــاسيـــــــوم السيـــــــــــلـــــــوق والعـــــقــــــة الحــــــليــــــــك

 قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تخصص دراسات متوسطية لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسيةمذكرة مكملة 
 
 
 

  
 
 
 

 7102/7102الجامعية السنة 

 المناقشةلجنة 
 رئيسا ..........................................................قشي    عشور  .د
 ........... مشرفا مقررا..........قصدالي    .................................فلة  .أ
 ناقشا وممتحنام ...................................................عمرون .محمد  .أ

 :ةإعداد الطلب

 بوكسيل ذهبية     
 لرول       أغيالس     

 اإلق ليمية في تسوية النزاعات  اإلفريقيةدور المنظمات  

 نموذجاأاإلتحاد اإلفريقي  

 1122 - 1122 

 :تحت اشراف

  ا. فلة قصدالي



 زي وزوـــــــــــــــــــــيـــــــري تـــــمــــــعـــــــود مــــــولــــــــــة مــــعـــامـــــــج
 ةــــــاسيـــــــوم السيـــــــــــلـــــــوق والعـــــقــــــة الحــــــليــــــــك

 قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تخصص دراسات متوسطية ة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسيةلمكمذكرة م
 
 
 

  
 
 
 

 ة:إعداد الطلب

 بوكسيل ذهبية     
     لرول   أغيالس     

 7102/7102السنة الجامعية 

 اإلق ليمية في تسوية النزاعات  اإلفريقيةدور المنظمات  

 نموذجاأاإلتحاد اإلفريقي  

 1122 - 1122 

 لجنة المناقشة
 رئيسا ..........................................................قشي    شور ع .د
 مقررا........... مشرفا ..........قصدالي    .................................فلة  .أ
 ناقشا وممتحنام ...............................................عمرون .....محمد  .أ



 
 الخطة

  مقدمة

 
 

 الفصل األول: المنظمات اإلقليمية والنزاع الدولي  
 .الدوليةالمبحث األول: التوجه اإلقليمي في العالقات  

 .اإلقليميةالمطلب األول: مفهوم المنظمات  

 .اإلقليميةالمطلب الثاني: تطور المنظمات  

 
الثالث: تدابير األمن الجماعي للمنظمات اإلقليمية والتدخل المشروع  المطلب

 .المتحدةوعالقتها باألمم 

  المبحث الثاني: مفهوم النزاع الدولي والمفاهيم المتقاربة 

 وخصائصه.المطلب األول: تعريف النزاع الدولي وأركانه  

 المتقاربة.النزاع والمفاهيم  المطلب الثاني: 

 القاري.على مستوى الدولة والمستوى  الثالث: انعكاسات النزاعات المبحث 

 .الدولةالمطلب األول: انعكاسات النزاعات على مستوى  

 .القاريمستوى الالمطلب الثاني: انعكاسات النزاعات على  

 
 

 
الثاني: االتحاد اإلفريقي كفاعل قاري في تسوية  الفصل

 .النزاعات
 .اإلفريقي: نشأة وتطور االتحاد  األول المبحث 

 .اإلفريقيالمطلب األول: من الوحدة اإلفريقية إلى االتحاد  

 . لالتحاد اإلفريقي اإلطار األمني والمؤسساتيالمطلب الثاني:  

 .اإلفريقيالمبحث الثاني: آليات تسوية النزاعات في إطار االتحاد  



 اإلفريقي.المطلب األول: مجلس السلم واألمن  

 إفريقيا.المطلب الثاني: برلمان عموم  

 
 

 
االتحاد اإلفريقي في ضوء التكتالت اإلقليمية الفصل الثالث: 

 . الحالية
 . حاالت تدخل االتحاد اإلفريقي لتسوية النزاعات:المبحث األول  

 .األزمة الليبية مساعي االتحاد اإلفريقي لحل :المطلب األول 

 .الليبيةالثاني: تقييم دور االتحاد اإلفريقي في حل األزمة  المطلب 

 . المبحث الثاني: االتحاد اإلفريقي في ضوءا لتكتالت اإلقليمية 

 
 المطلب األول: االتحاد اإلفريقي وعالقته بالمنظمات اإلقليمية في القارة

 اإلفريقية.

 
النزاعات في ضوء المطلب الثاني: تقييم دور االتحاد اإلفريقي في تسوية 

 . التكتالت اإلقليمية الحالية

 : التحديات التي يواجهها االتحاد اإلفريقي .المطلب الثالث 

 
 

 .خاتمة 
 



 

 

الحمد هلل تعالى وأشكره على ما أنعم به علينا من فضل  

 المقدرة على إتمام هذه الدراسة  انوتوفيق ومنح
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 ةالمشرفاألستاذة   إلى

  "الي  دقص ةف ل " 

 بصدر رحب نا هذابحث على  ة اإلشرافوليؤ مسقبول   قفت على  االتي و 

 ةبجامعة  في قسم العلوم السياسية  العلوم السياسيأساتذة  كل    إلى

 ، نخص بالذكر  مولود معمري
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 **لالخوة و االخوات**  و

قريب في تقديم يد العون ال لشيء إال ليثمر  من  إلى كل من ساهم من بعيد أو  
 اجتهادي بالنجاح والتفوق

 إلى زمالء الدفعة وأصدق اء الدرب

أهديه إلى كل جامعة مولود معمري بتيزي وزو من أساتذة وطلبة وعمال  
 العلوم السياسية خاصةقسم   وأساتذةعامة، 
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أهديه إلى كل جامعة مولود معمري بتيزي وزو من أساتذة وطلبة وعمال  
 العلوم السياسية خاصةقسم  ساتذة  أعامة، و 
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  مقدمة

في  يةلقييملظاهرة التكتالت اإل ياتنام ،ب العالمية الثانيةر شهد التنظيم الدولي بعد الح

يجادو  محاولة لوضع حد ليحروب هذا ما و  .الدوليين واألمن فاعيية لحفظ السيم أكثر آليات ا 

تباين من حيث  التي ، العديد من التكتالت في مختيف لقارات العالم إنشاءتجسد من خالل 

ية لقييممع هذا التطور الحاصل برز ما يعرف باإلو  من حيث مستوى التكاملو  فهدااأل

تتوفر بين هذه التكتالت  أين ،يةإلقييمر عبالجديدة في مرحية الحقة كإشارة لتطور الروابط ال

تقريب الرؤى و  جيد لتبادل الثقة إطارما يخيق  أطرافهاية عاللقات تعاونية بين لقييماإل

هذا لتفادي و  فتح لقنوات الحوار بين مجموع الوحدات السياسية المشكية لهاو  ،ووجهات النظر

 .تل الواحدتضارب المصالح بين دول التكو  التخفيف من حدة التوترو  المواجهات العسكرية

زالةاألمن و  إرساءالمؤسساتي عيى  اإلطاركما يعمل هذا  التهديدات بين دول و  المخاوف ا 

 أصبحعيى المستوى العالمي أين  األمنبسبب صعوبة تحقيق و  ،داخل التكتل األطراف

 لقييمهذا نتيجة حتمية لطبيعة اإلو  يا هدفا منطقيا لقابل ليتجسيد والقعياإلقييمالتفكير في تحقيقه 

 حيول لالزمات إيجاد إلىسعت هذه المنظمات  أين،االختالف و  التي تتميز بالخصوصية

تعد  أيننها بيفيما و  االستقرار داخل الدولاألمن و ى يتسوية النزاعات بطرق سيمية ليحفاظ عو 

العرلقي ما و  األثينيات كما تعرف بتعددها األزمكثرة و  لقارة تعاني من التوتر أكثريا إفريق

كان لمنظمة االتحاد  أين، ةالقار  إلقييمح مسرحا ليعديد من النزاعات في كامل جعيها تصب

تسوية النزاعات في القارة و  ية دور في حلفريقي التي حيت محل منظمة الوحدة اإلفريقاإل
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األمن من اجل حفظ  آلياتهاستحداث و  أجهزتهي عيى تطوير فريقبحيث عمل االتحاد اإل

 .وغيرها  الصومالو  حالتي دارفور أبرزها تدخل في عدة حاالت أين،االستقرار و 

 يفواريةاإلو  تين الييبيةاألزمات عيى غرار األزمحيول لعدد من  إيجادكما عمل عيى 

تمسك بموالقفه الرافضة ليتغيرات الدستورية ليحكومات وأولقع عقوبات عيى الدول التي لم و 

ية األمنرغم كل التحديات ، التأسيسي في هذا الشأنتيتزم بالمبادئ التي تضمنها لقانونه 

 ما زال يواجهها في مسارهو  والمالية والمؤسساتية والسياسية وكل العرالقيل التي واجهها

رساء السيم هدااانه مازال يعمل ج إالمساعيه و   االستقرار في القارةواألمن و  لتحقيق وا 

  ية.فريقاإل

 

 



 
 

 

 

 

 اإلطار 

المنهجي والنظري للدراسة
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 أهمية الدراسة :*

 العلمية: األهمية-

كون  إليية في تسوية النزاعات بشكل عام لقييمموضوع دور المنظمات اإل أهميةتعود 

 إليدول محددة كما أنه صار مرتبط  أوالتسوية كظاهرة عالمية ال تقتصر عيي ألقاليم معينة 

 انتشارمن ثم فهو مرتبط بظاهرة و  حد كبير بهيكل النظام الدولي خاصة بعد الحرب الباردة

يا وتعددها،مما يكسبه أهمية متزايدة في إطار مواضيع دراسة العاللقات إفريقالنزاعات في 

 التنظيم الدولي.و  لية المعاصرةالدو 

 العملية : األهمية -

ية في تسوية لقييمالعميية لموضوع الدراسة إلي تعاظم دور المنظمات اإل األهميةتعود 

تتم  أن أهميةو  ية الجديدة التي تؤكد عيي ضرورةلقييمالنزاعات خاصة في ظل بروز فكرة اإل

 ية.فريقلقضايا القارة اإلي خاصة فيما يخص إلقييمعميية التسوية في إطار 

  ف الدراسة :أهدا*

يكمن الهدف من دراسة موضوع دور المنظمات اإللقييمية في تسوية النزاعات  -

 االتحاد اإلفريقي كنموذج في:

عيي  وانعكاساتهاعيي النزاعات اإلفريقية من حيث أسبابها  وءإلقاء الض -

 القاري.مستوى الدولة وعيي المستوى 
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 أوضاعومساعي االتحاد اإلفريقي في تسوية النزاعات وتحسين  جهود إبراز -

 الشعوب اإلفريقية

 التكتالت اإللقييمية الحالية . وءدور االتحاد اإلفريقي في ض

 أسباب اختيار الموضوع:*

 أخرى موضوعية و  أسباب ذاتية إليأسباب اختيار الموضوع  إرجاعيمكن 

 الذاتية : األسباب-

اعتمدنا عيي و  ية ودروها في تسوية النزاعاتلقييمبموضوع المنظمات اإل اهتمامنايعود 

النزاعات  ية التي تعاني من ويالتفريقتأثرنا بوالقع الشعوب اإل إليي كنموذج فريقاالتحاد اإل

كفاعل و  يةإلقييمي كمنظمة فريقوعييه إرتئينا أن نعتمد في دراستنا عيي االتحاد اإل والحروب ،

 في القارة من خالل آليته المعتمدة . واألمن السيملقاري يسعي لتحقيق 

 الموضوعية : األسباب-

 بالموضوع فيما ييي : اهتمامناالموضوعية وراء  األسبابتتمثل  -

تفالقم ظاهرة النزاعات في القارة اإلفريقية وانتشارها في معظم أرجائها،حيث  -

 ،األهداف وأطراف النزاع. األسباببتنوع  ةأشكاال متنوعتتخذ  أصبحت

تمس بشكل  أصبحتتزايد االهتمام بمسألة تسوية النزاعات وانعكاساتها التي  -

 العالمي.كبير كال من األمن اإللقييمي و 
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تعاظم دور المنظمات اإللقييمية في مجال تسوية النزاعات وذلك في إطار الفصل 

ثاني من بين النظم المهتمة تمثل الثيث ال أصبحت ثالمتحدة، حي األممالثامن من ميثاق 

 المعاصرة.بتسوية النزاعات 

 ة :كشاالياإل*

ي في تسوية النزاعات فريقفيما يتمثل دور االتحاد اإل :ة الدراسة حولإشكاليتتمحور 

ة الييبية في ظل تنامي األزمفي تسوية  ه كفاعل لقارييتمثل دور  افيمو  ،اإلفريقية في القارة

  ؟يةلقييمدور المنظمات اإل

 ة التساؤالت التالية :كشااليتتفرع من هذه اإل

 التي يسعي لتحقيقها ويسير وفقها االتحاد اإلفريقي؟ المبادئما هي األهداف و  -

 ما هي أهم آلياته المعتمدة؟ -

 هي إسهاماته البارزة فيها؟ كيف تعامل االتحاد اإلفريقي مع األزمة الييبية وما -

 التحديات التي يواجهها االتحاد اإلفريقي ؟ أهمما هي  -

 الفرضيات:*

 ة تم صياغة الفرضيات التالية :شكاليعيي اإل لإلجابة

 وأسبابه  تهطبيعبالنزاع  يةالطرق المنتهجة لتسو ترتبط  -

ية في تسوية النزاع زاد تحديث آليات التعامل لقييمفعالية المنظمات اإل تداز  كيما -

 معها.
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ي في تسوية النزاعات بدور منظمة األمم المتحدة في فريقاإليرتبط دور اإلتحاد  -

 العاللقات الدولية.

 :للدراسة المنهجي اإلطار*

 *حدود الدراسة:

 المكاني ليدراسة:و  النطاق الزماني

 النطاق الزماني:-   

ية في تسوية النزاعات إلقييمي كمنظمة فريقدور االتحاد اإلو  تتناول الدراسة طبيعة

عدم إهمال الفترات السابقة بما يخدم  ع، م1122-1122ية خالل الفترة الممتدة بين فريقاإل

 التالية:ف الدراسة وتم االعتماد عيي هذه الفترة لالعتبارات أهدا

  تبان ردود أفعال القوى الدولية عيي المستوين اإللقييمي والدولي إزاء األزمة

 1122الييبية

 بالمتغيرات الداخيية والخارجية وتعدد الفواعل الدولية واإللقييمية  ثراء هذه الفترة

 حل األزمة الييبية إليالتي سعت 

 النطاق المااني:-

تضم و  مربع،مييون كييومتر  01ية التي تتربع عيي مساحة لقدرها فريقيشمل القارة اإل

 دولة. 45
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 النظري: اإلطار*

 عيي : اعتمدنافي دراستنا لهذا الموضوع 

 المنهج الوصفي:-

هو كائن وجمع البيانات عنه وتفسيره وتحديد  يقوم المنهج الوصفي عيي وصف ما

العاللقة بين الولقائع ،كما يهتم بتحديد الممارسات الشائعة أو التعريف عيي المعتقدات عند 

وصف الظروف ثم و  ذلك عن طريق جمع البياناتو  تطورهاو  طرق نموهاو  الجماعاتو  األفراد

 االستنتاجات واستنباطتحيييها و  وصف الظروف ثم تنظيم هذه البياناتو  هذه البياناتتنظيم 

 بالنسبة ليمشكية المطروحة ليبحث. المغزىو  ذات الداللة

 القانوني:المنهج -

ية وكذا لقييمالقانوني ليمنظمات اإل اإلطاريتجسد المنهج القانوني من خالل دراسة 

 ةالقانونية، إضاف مع القاعدةلقانونية ومدى تطابق الفعل دراسة تسوية النزاعات من الزاوية ا

في إطار االتحاد  استخدامهاالمواثيق التي تم و  تمختيف اآلليات، االتفالقيا يالبحث ف إلي

 .ي بعرض تسوية النزاعاتفريقاإل

 التاريخي:المنهج -

حسب تولقيت  ةمتسيسيتسجيل أحداث الوالقع الدولي يعتمد المنهج التاريخي علي 

تعميم ليتمكن من فهم التسيسل الزمني لها والعوامل  أوحدوثها وهو سرد لألحداث دون تفسير 



 اإلطار المنهجي والنظري للدراسة

13 
 

المتحكمة فيها من اجل تفسير أوضح لها ،عن طريق االعتماد عيي معطيات وسوابق ذات 

 تحيييها ليتمكن من التنبؤ بما سيحدث في المستقبل و  طبيعة لقانونية أو سياسية

ي من حيث فريقعيي المنهج البنيوي الوظيفي لدراسة االتحاد اإل أيضاكما تم االعتماد 

البنية المؤسساتية وكذا التطرق بالتحييل لمهام وادوار هذه البني وتأثيرها عيي سيوك المنظمة 

 خارجيا ومن ثم تقيم مدى فعاليتها في تسوية النزاعات .و  ية داخييالقييماإل

 اسة:لدر لظري اإلطار الن*

 الليبرالية الجديدة: –النظرية الليبرالية -

تبرز هذه المقاربة دور وأهمية المؤسسات الدولية في التقييل والحد من  

 الحروب والنزاعات فالمؤسسات والمنظمات الدولية تيعب دور جوهري في تحقيق السيم

  .واألمن

 :نظرية الدور-

كفاعل  يفريقاإللعبه االتحاد  التي ردوااأل هذه النظرية إلبراز أيضا عيى اعتمداكما 

 الدوليو  مييلقيمهامه عيى مستوى النظام اإلو  كذا وظائفهو  حل وتسوية النزاعات في لقاري

 سابقة دراسات*

 وجه عيىو  ،يةفريقاإل بالقارة صية ذات مواضيع ببحث الدراسات من العديد اهتمت لقد

 :الدراسات هذه من نذكر،يإلفريقا تحاداإل منظمة الخصوص
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 المتغيرات اثرو  الصومال في الدولة بناء إشكالية : عمر محمد سعيدة دراسة -2

 في المنعقدة جتماعيةاال ليعيوم التركي ربيالع ليمؤتمر مقدم بحث اطارإفي الدوليةو  اإللقييمية

 ثم، الصومال في ليصراع التاريخية الخيفية الدراسة هذه تناولت ،2013 اسطنبول جامعة

إال  الصراع من موالقفهاو  يجاداإلو  يفريقاإل االتحاد منظمة من كل لعبتها التي دواراأل تناولت

، دون التعمق في التفاصيل، والقتصرت عيى مرحية محددة من مختصر بشكل كانت أنها

 لصراعا من يفريقاإل االتحاد مولقف الباحثة تناولت ينأ 2007-1112الصراع ما بين 

 عدم عن فضال الصومال في ثيوبياإل التدخل من معارضا مولقفا يتخذ لم نهأ لىإ توصيتو 

 .المقترح الحجم لىإ االتحاد بعثة لقوات عدد وصول

 االتحاد" عنوان تحت كانت التي أطروحته في :المبروك مالسال عبد دراسة -1

 تناول ين، أبيروت جامعة، 2013 لسنة "االلقييمي الدولي التنظيم نظرية في دراسة يفريقاإل

 كما ،يفريقاإل االتحاد إلى تحولهاو  مسيرتهاو  يةفريقاإل الوحدة حركة بدايات أطروحته في

 الخارجيةو  الداخيية التحديات كذاو  ،مسيرتها لخال واجهتها التي الصعوبات إلى فيها تطرق

 . مشاريعها من العديد فشل إلى أدت التي

 يفريقاإل االتحادو  يةفريقاإل الوحدة منظمة إطار في ياإفريق:  الرزاق عبد عادل-0

 في تطرق ،2007 ، الدولية سياسيةال العاللقات إطار في تحيييية دراسة مستقبيية رؤية

 الوحدة منظمة وثائق عيى عتمادباإل يةفريقاإل القارة في الراهن الوضع تحييل إلي هذه تهدراس

ها وآليات يةفريقاإل الوحدة حركة إرهاصات إلى أيضا تعرض أين ،يفريقاإل واالتحاد يةفريقاإل
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 دراسة إلى الدراسة هذه تعرضت كما ،واجههات التي التحديات وكذا حققتها وما أجهزتهاو 

 تعرض كما ،همايكي تواجه التي التحدياتو  واإلتحاد اإلفريقي، وروبياأل االتحاد بين مقارنة

 ةالجديد التحديات لمواجهة اعتمادها التي يفريقاإل لالتحادة الجديد ياتآلا إلي

 الجنبية بالغة دراسات-

-2 Jakkie cillers and kathry struman, « challenges facing the 

AU’S peace and security council ».african -1 serurity rivew,( pretoria 

: institute for security studies, vol 13.nol,2004). 

 يتعيق هافي القرارات لصنع كجهاز يفريقاإل واألمن السيم مجيس الدراسة هذه تناولت

 الدراسة هذه تناولت كما ،عميه جراءاتا  و  تشكييهو  مبادئهو  أهدافهو  المفوضية مع بالتعاون

 دور تتناول لم الدراسة هذه أن إال المبكر القاري نذاراإل بنظام الخاص المجيس آليات أيضا

  .النزاعات تسوية في المجيس

 : الدراسة *تقسيم

 يم الدراسة إلى ثالثة فصول هي كاآلتي:تم تقس

تطرلقنا فيه إلى اإلطار المفاهيمي ليدراسة، حيث تناولنا في المبحث   الفصل األول:

مفهوم النزاع الدولي . أما المبحث الثاني تناولنا فيه المنظمات اإللقييمية والنزاع الدولياألول 

أما في المبحث الثالث فتطرلقنا فيه إلى انعكاسات النزاعات عيى مستوى  والمفاهيم المتقاربة،

 الدولة والمستوى القاري.
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تطرلقنا فيه لإلتحاد اإلفريقي كفاعل القاري في تسوية النزاعات،    الفصل الثاني: 

في المبحث األول تناولنا فيه اإلتحاد اإلفريقي من حيث أين لقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، 

ة والتطور، أما في المبحث الثاني استعرضنا فيه آليات تسوية النزاعات في إطار النشأ

 اإلتحاد اإلفريقي.

خصصناه ليحديث عن اإلتحاد اإلفريقي وعاللقاته بالمنظمات   الفصل الثالث: 

حيث تطرلقنا في المبحث األول إلى حالة  اإللقييمية في القارة، لقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين،

لإلتحاد اإلفريقي  تدخل اإلتحاد اإلفريقي في تسوية النزاعات، أما المبحث الثاني تطرلقنا فيه

 وعاللقاته بالمنظمات اإللقييمية الحالية في القارة.

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول:

 المنظمات اإلقليمية والنزاع الدولي.
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 المبحث األول: التوجه اإلقليمي في العالقات الدولية.

اإلقليمية حقيقة قائمة في العالقات الدولية والتنظيم الدولي وهي من المصطلحات  
السياسية والقانونية التي ليس لها تحديد دقيق رغم كونها حقيقة قائمة في العالقات الدولية، 

 .(1)اء وظهور مفاهيم عديدة لإلقليميةمما أدى إلى تضارب اآلر 

اإلقليمية هي حالة وسيطة بين المحلية التي تدفع باألفراد والجماعات والمؤسسات لتطبيق -
 نقاط اهتماماتها سواء السياسية أو االقتصادية.

وهذه الحالة الوسيطة تنصرف إلى التفاعالت اإلقليمية وسواء على المستوى القارئ أو  
واالندماج في مختلف المجاالت.  على مستوى األقاليم الفرعية، وتهدف إلى دعم التكامل

وبالدرجة التي تقلل بها التبعية للعالم الخارجي دون االنعزال عنه، وتتسم هذه التفاعالت بأنها 
تمثل الجماعة وتتصرف اختيارية وتتضمن تنازال عن جزء من سلطة الدولة لقيادة عليا 

 .(2)باسمها

 المطلب األول: مفهوم المنظمات اإلقليمية.

ن كان   هذا المفهوم من المفاهيم النظرية التي ال تتخذ معيارا واحدا في تعريفها، وا 
هناك اتفاق على أن المنظمة اإلقليمية هي هيئة دائمة تتمتع بالشخصية القانونية، فأصحاب 
هذا االتجاه يعرفونها على أنها هيئة قانونية دائمة تتمتع بالشخصية القانونية اإلدارة الذاتية 

خصية القانونية الدولية وتنشأ باالتفاق بين مجموعة من الدول يربط بها رباط جغرافي وبالش
أو سياسي أو مذهبي أو حضاري كوسيلة من وسائل التعاون االختياري بينها في مجال أو 

                                                           
(، ص 2991ب ط، ديوان المطبوعات الجامعية. :الجزائر)، األمن الجماعينظام المنظمات اإلقليمية و بوزنادة،  عمرم -1

21.  
 خالد حنفي علي، اإلقليمية الجديدة في إفريقيا ومواجهة العولمة، في: -2

http://www.islamonaline.net/Arabic/politics/2001/05/25/Article.25.shtml  
(21/81/1821 ،23:48.)  

http://www.islamonaline.net/Arabic/politics/2001/05/25/Article.25.shtml
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 .(1)مجاالت معينة يحددها االتفاق المنشئ للمنظمة في إطار مقاصد األمم المتحدة ومبادئها
من يعرفها على أنها المنظمات الدولية الغير عالمية، أي المنظمات التي  في المقابل هناك

   .(2)تكون العضوية فيها تحمل مواصفات خاصة وليست مفتوحة لجميع الدول

يمكننا تعريف المنظمات الدولية اإلقليمية بأنها تلك المنظمات التي يتم إنشائها بموجب 
ة جغرافيا وتجمعها عوامل التضامن االجتماعي معاهدة دولية بين مجموعة من الدول متقارب

هذه  المختلفة كالتاريخ المشترك والحضارة المشتركة واللغة، الدين والعادات المشتركة، وتهدف
  .(3)تخدم المصالح المشتركة بين هذه الدولالمنظمات إلى تحقيق أهداف 

 وهناك خصائص تميز بها هذه المنظمات وهي:

أ هذه المنظمات بمعاهدة دولية أطرافها الدول وهذا الدليل على صفة الرضائية في نش أوال:
 إنشاء هذه المنظمات اإلقليمية.

ن مهمين هما توثيق العالقات بين دول متجاورة جغرافيا يرضغأنها ترمي إلى تحقيق  ثانيا:
 ومتجانسة قوميا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو حضاريا وتنسيق التعاون بينها.

 

 .(4)ااجتماعينة تضاممالعضوية فيها محدودة على الدول المتقاربة جغرافيا وال ثالثا:

 كما يؤخذ في تصنيف المنظمات اإلقليمية بعض المواصفات:
                                                           

 . https://Kenanaonline.com/users/mowaten/posts/326161 المنظمات اإلقليمية وتطورها:مفهوم  -1
(21/81/1821 ،24:21) 
 .112(، ص1882، 2 طدار الفكر،  ، )لبنان:المنظمات الدوليةسهيل حسن الفتالوى،  -2
عمان : دار ) ،المنظمات الدولية األحكام العامة وأهم المنظمات العالمية واإلقليمية والمتخصصةعبد اهلل علي عبو،  -3

 .413(، ص1822، 2، ط قنديل للنشر والتوزيع
 في: مرجع سابق، خالد حنفي علي، اإلقليمية الجديدة في إفريقيا ومواجهة العولمة، 4 

//www.islamonaline.net/Arabic/politics/2001/05/25/Article.25.shtmlhttp: 

https://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/326161
http://www.islamonaline.net/Arabic/politics/2001/05/25/Article.25.shtml
http://www.islamonaline.net/Arabic/politics/2001/05/25/Article.25.shtml
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فقد يؤخذ بالمجال الجغرافي للدول فنقول بأن المنظمة اإلقليمية تجمع بين دول  -
 .«األوروبي...كاالتحاد اإلفريقي أو االتحاد »جغرافيا متجاورة 

 وقد يؤخذ في تعريف المنظمة اإلقليمية ببعض الخصائص التي تحملها دول معنية -
 .«كمنظمة الدول المصدرة للنقط»

كما يؤخذ في تعريف المنظمات اإلقليمية ببعض الروابط التي تربط مجموعة من  -
 .«كمنظمة المؤتمر اإلسالمي»الدول كالروابط الدينية أو التوجهات السياسية 

كحلف وراسو، »وقد يؤخذ كذلك في تعريفها بالمصالح التي تجمع بعض الدول  -
 .«الحلف األطلسي...

لمنظمات اإلقليمية، لون على صعوبة وضع تعريف لإلشارة فإن بعض الدارسين يؤكدو 
تحديد اإلقليم أو النظام اإلقليمي في حد ذاته فالصعوبة تكمن في تحديد  لصعوبة وذلك

أخذنا بمستوى التقارب الجغرافي  المستوى الذي من خالله نميز نظام إقليمي عن غيره. فإذا
كون قد أهملنا العوامل األخرى كمستوى التأثيرات الخارجية أو مستوى التقارب ن

 .(1)الحضاري...إلخ

ة األولى أو على أساس توجه المنظم :اإلقليمية إلى ثالثة مجموعاتتقسم المنظمات 
 :طبيعة دورها الرئيسي

 .المنظمات السياسية العامة 
 .المنظمات الوظيفية 
 .المنظمات ذات التوجه األمني العسكري 

                                                           
كلية : قسنطينةمنتوري، )جامعة  مذكرة ماجستير غير منشورة، ،محاضرات مقياس المنظمات الدوليةرضا دمدوم،  -1

 .19ص  (.1881 الحقوق والعلوم السياسية،
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 :يشتمل دورها وتوجهها األساسي في تنسيق بين الدول  المنظمات السياسية العامة
وتقدم الدعم للقضايا  (1)في اإلطار المؤسساتي اإلقليمي، األعضاء وحل نزاعاتهم

واالهتمامات المشتركة للدول واألعضاء، كما تقوم أيضا على مبدأ االنتماء إلى 
، أو منطقة جغرافية حضارية مثال: منظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة الدول األمريكية

على مبدأ التماثل في التوجهات السياسية العامة للدول، مثل: مجموعة دول جنوب 
الذي يشكل أصلب  السوسيولوجيشرق آسيا. كما تقوم أيضا على قاعدة التعاضد 

 بروز التعامل القومي، مثل جامعة الدول العربية.و ركيزة لتكوين المنظمات 
 :وتهدف إلى تحقيق التعاون بين الدول األعضاء وذلك من خالل  المنظمات الوظيفية

مثل السوق المشتركة لدول الجنوب )البرازيل، البراغواي...( التوحيد الجمركي 
ومنظمة مكافحة الفقر والتصحر في شرق إفريقي ويشترط في أعضائها أن تنتهج 

  .(2)نفس السياسات االقتصادية
  تقوم على مبدأ األمن الجماعي، حيث يكون  األمني العسكري: جهو التالمنظمات ذات

من دفاعية وردعية ألعضائها كدول  األمنية اتتقديم الحماية والضمان األساسيدورها 
السياسي العام، وخير  االتجاه، والشرط األساسي العام للعضوية هو تماثل مجموعةكو 

كون هذه   (3)،مثال على ذلك منظمة حلف وارسو، ومنظمة حلف الشمال األطلسي
 44سلميا كما توضحها المادة  المنازعات الدوليةالمنظمات تمثل إحدى وسائل تسوية 

 .األمم المتحدة ميثاقمن 

أسس قانونية حياتها لتسوية النزاعات على وتعتمد المنظمات اإلقليمية في ممارسة صال
قليمية بنصيب في اإللمنظمات ا أين خص، (11ادة )الم في مستمدة من ميثاق األمم المتحدة

                                                           

 .112(، ص 2911، 2، )القاهرة: دار الكتاب العربي، ط نظرية العالقات الدوليةحتي ناصيف يوسف،   1 
 مرجع سابق،، "مفهوم المنظمات اإلقليمية وتطورها" -2

https://Kenanaonline.com/users/mowaten/posts/326161. 
 .111، ص مرجع سابقحتي ناصيف يوسف،  3 

https://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/326161
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المادة أنه على مجلس األمن أن  هذه في على األمن والسلم الدوليين. فقررمهمة المحافظة 
لنزاعات المحلية عن طريق المنظمات اإلقليمية، إما ليشجع االستكثار على الحل السلمي 

ما باإلحالة عليها من جانب مجلس األمن.بناء على طلب  وقد  الدول التي يعنيها األمر وا 
إلى  كنفهاأشارت معظم االتفاقيات التي أنشئت بمقتضاها هذه المنظمات التي عقد تحت 

وم بينها بالطرق السلمية ومن بينها تحكيم قالتزام الدول الداخلة فيها بتسوية النزاعات التي ت
  .(1)المنظمة في النزاع القائم

هكذا أصبحت المنظمات اإلقليمية تعتبر من بين النظم المهتمة بتسوية النزاعات  
المعاصرة، وهذا تماشيا مع بنود الفصل الثامن من ميثاق األمم المتحدة، وذلك لتقصير الظل 

في تسوية النزاعات  خذ المنظمات اإلقليمية زمام المبادرةاإلداري لهذه األخيرة، حيث تأ
لكن البد من اإلشارة إلى أن هذا لألمم المتحدة الحاالت التي تفشل فيها.  المحلية تاركة

ما بعد. ألن بعض الدول األعضاء في المنظمات اإلقليمية ال تقبل االتفويض لم يجد قبوال ت
طورت المنظمات اإلقليمية زاعاتها الداخلية، ورغم ذلك فقد بأي دور لهذه األخيرة في تسوية ن

خصائص وتجارب تاريخية للدول في مختلف ها التي تظهر في كبير صالحياتحد إلى 
 . (2)المناطق والقارات

ليات مختصة بتسوية النزاعات نظرا ف المنظمات اإلقليمية على تطوير آعملت مختل 
 اعتباره المحرك الرئيسي لعجلة التنمية بمختلف أشكالها.همية التي يكسبها البعد األمني بألل

 اإلقليمية: تطور المنظمات الثانيالمطلب 

                                                           
 .122(، ص2991، )اإلسكندرية: منشأة المعارف، القانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف،  -1
، 1883،ب ط(، 1هومة، ج ، )الجزائر: دار فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربيةمحمود أحمد عبد الغفار،  -2
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جاءت نشأة المنظمات اإلقليمية في إطار محاوالت تنظيم العالقات الدولية بعد  
ن تحد من مخاطر الحرب العالمية الثانية، والبحث عن أشكال وتنظيمات دولية تستطيع أ

د أحاطت بهذه النشأة الكثير من المخاوف والشكوك في قدرة هذه االستقرار، وقعدم 
ألول دعا كن الحديث عن تيارين رئيسين، امالمنظمات على تحقيق هدفها الرئيسي، بحيث ي

م على أساس عالمي وليس إقليمي، ويستند في ذلك إلى مخاطر إلى بناء تنظيم دولي قائ
الذي كان سائدا قبل قيام الحرب العالمية الثانية،  ىميزان القو إيجاد مجالس إقليمية تقوم على 

 األمر الذي يهدد السلم واألمن الدوليين.

 أما التيار الثاني فقد تبنى فكرة اإلقليمية:

رغم نجاح أصحاب التيار األول في فرض أرائهم في مؤتمر موسكو الذي عقد عام  
ا أن حصلوا على االعتراف بحق إقامة م، إال أن أصحاب التيار اإلقليمي ما لبثو 2934

ن كان االعتراف مشروطا، وقد ظلت حالة التنافس  (1)،م2933التنظيم اإلقليمي في عام  وا 
سمها في ميثاق األمم المتحدة إلى حد كبير، إذ تضمن دة بين هذين التيارين إلى أن تم حسائ

المنازعات بالوسائل  حلوالسلم و  منالمنظمات اإلقليمية في حفظ األ تأكيد أهمية دور
ذ كان من المالحظ أن مجلس األمن قد احتفظ لنفس ،السلمية في أي نزاع  النظر أسبقية هوا 

 .(2)النزاع أم ال هذاض النظر عن قيام المنظمة اإلقليمية بالنظر في يهدد األمن والسلم بغ

كإعطاء ائف هامة ظمات اإلقليمية و ظونتيجة لنشاطها وتفاعل الدول معها نشأت للمن
الشرعية لمواقف وسياسات معينة في اإلطار الدولي أو في اإلطار اإلقليمي وتكريس الزعامة 

بغية  بين مختلف األطراف االتصاالتمعينة، وكذا العمل على تسهيل  ةاإلقليمية لدول
عطاء  التنسيق والتشاور في حاالت النزاع وغياب االتصال المباشر بطرق دبلوماسية، وا 

                                                           

 .119، ص مرجع سابقناصيف يوسف،  يحت 1 
 .مرجع سابق ،"مفهوم المنظمات اإلقليمية وتطورها" -2

://Kenanaonline.com/users/mowaten/posts/326161https. 

https://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/326161
https://kenanaonline.com/users/mowaten/posts/326161
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للدول الصغيرة والضعيفة في المنطقة تجاه دولة خارج أو داخل المنظمة، شعور األمن 
وتلعب دور الموازن سياسيا ودبلوماسيا وأحيانا عسكريا لردع دولة من االعتداء على دولة 
أخرى بدبلوماسية وقائية لحفظ السلم واالستقرار اإلقليمي، وكذا رسم حدود نفوذ القوة 

أعباء ال تستطيع عادة الدولة العضو تحملها بمفردها، العظمى، وكذا تحمل مسؤوليات و 
 (1) وتكون أيضا قناة إليصال المساعدات المختلفة إلى الدول المحتاجة للمساعدات.

المطلب الثالث: تدابير األمن الجماعي للمنظمات اإلقليمية والتدخل المشروع وعالقتها 
 باألمم المتحدة.

 تدابير االمن الجماعي :  

الحرية للمنظمات اإلقليمية في مجال حل ما ينشأ من النزاعات المتحدة ميثاق األمم أطلق 
بين أعضائها بالطرق السلمية، إال أنه قيد سلطتها في مجال القمع فلم يقر لها الحق 

 باستخدام القوة دون إذن أو تفويض من مجلس األمن ورقابته.

شتراك المنظمات اإلقليمية في اعلى األمم المتحدة  ينص الفصل الثامن من ميثاق 
 ي المقام األول المسؤولية عنه.الذي يتحمل مجلس األمن فحفظ السلم واألمن الدوليين 

على اشتراك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية في التسوية من الميثاق  11وتنص المادة  
يكون ذلك بإذن فتتيح لتلك التنظيمات اإلنفاذ على أن  14السلمية للمنازعات، أما المادة 

تنشئ آلية تسمح لمجلس األمن باالستعانة  14صريح من مجلس األمن. هكذا فإن المادة 
على أن تعلم التنظيمات  13، وختاما تنص المادة  يمات اإلقليمية في تنفيذ تدابيرهبالتنظ

                                                           

 .113 – 111، ص ص مرجع سابقحتي ناصيف يوسف،  1 
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والوكاالت اإلقليمية المجلس على الدوام بأنشطتها المزاولة من أجل حفظ السلم واألمن 
 :من الميثاق أنه 11المادة وقد ورد في نص  .(1)دوليينال

في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية تعالج من  سلي-1
األمور المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليين ما يكون العمل اإلقليمي صالحا فيها 
ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصد 

 "األمم المتحدة" ومبادئها.
أو الذين تتألف منهم  اء "األمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيماتيبذل أعض-2

تلك الوكاالت كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق 
 التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها على مجلس األمن.

السلمي لهذه المنازعات  على مجلس األمن أن يشجع على االستكثار من الحل-3
طريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية المحلية عن 

 التي يعنيها األمر أو باإلحالة عليها من جانب مجلس األمن.بطلب من الدول و 

من ميثاق األمم المتحدة أن هذه المنظمات تخضع  14كما ورد أيضا في نص المادة 
تلك التنظيمات والوكاالت اإلقليمية في أعمال  هذا األخيركما يستخدم ن. لرقابة مجلس األم

شرافه، أما التنظيمات  القمع، كلما رأى ذلك مالئما ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وا 
والوكاالت نفسها فإنه ال يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من القمع بغير إذن 

التدابير التي تتخذ ضد أي دولة من دول األعداء في الفقرة م يقدها تمن ستثنييمن المجلس، و 
أو التدابير التي يكون  282مما هو منصوص عليه في المادة  ،( من هذه والمادة81)

من تلك  ةدول المقصود بها في التنظيمات اإلقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب

                                                           
 ميثاق األمم المتحدة، الفصل الثامن، في: -1
 viii/index.html-charter/chapter-http://www.un.org/ar/sections/un 
(18/81/1821 ،22:18) 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-viii/index.html
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إلى الهيئة، بناء على طلب الحكومات ذات  فيه حين الوقت الذي يعهدالدول، وذلك إلى أن ي
 ية دولة من تلك الدول.ة عن منع كل عدوان آخر من جانب أالشأن، بالمسؤولي

من هذه المادة على أية دولة كانت  2وتنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 
 ق.في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثا

( من ميثاق األمم المتحدة على ضرورة أن يكون 13كما ورد أيضا في نص المادة )
على علم تام بما يجري من األعمال لحفظ السلم واألمن الدولي بمقتضي األمن مجلس 

 م إجراؤه منها.عتنظيمات أو بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يز ال

 :عالقة المنظمات اإلقليمية باألمم المتحدة 

ن هذه األخيرة قد إف المتحدة  األمميخص أيضا عالقة هذه المنظمات اإلقليمية ب وفيما 
عامة لها، الالفصل الثامن منه لتنظيم هذه العالقة ووضع الضوابط خصصت في ميثاقها 

( في فقرتها األولى ضرورة تماشي أهداف التنظيمات 11واشترطت إحدى مواده )المادة 
ولقد أدرك واضعو ميثاق األمم المتحدة أهمية  األمم المتحدة.اإلقليمية ومبادئها مع أهداف 

دارة النزاعات وحفظ السلم واألمن  الدور الذي تلعبه المنظمات اإلقليمية في مجال تسوية وا 
يس متعارض معها خاصة وأنها الدوليين، على اعتبار أن دورها مكمل لدور األمم المتحدة ول

مجلس األمن في التدخل في عملية إدارة  صاحبة االختصاص األصيل من خاللل تظ
النزاعات التي قد تنشب في أي دولة عضو ولذا فقد نظم ميثاق األمم المتحدة العالقة بين 
المنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية بشقيها اإلقليمي القاري واإلقليمي الفرعي فاستقر 

بل وأصبحت جزء من  ،ة والدوليةاإلطار القانوني المنظم للعالقات بين المنظمات اإلقليمي
 .(1)النظام الدولي

                                                           
 .13- 14ص  ، صمرجع سابق،  معمر بوزنادة -1
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ليمية والمنظمة وتبين من دراسة نصوص الفصل الثامن أن العالقة بين المنظمات اإلق 
مجالين رئيسيين هما مجال الحل السلمي للمنازعات الدولية ومجال  العالمية تتحدد في

المنظمات اإلقليمية يصل إلى اإلجراءات اإلكراهية، ونجد أن الربط بين األمم المتحدة و 
أقصاه في مجال اإلجراءات اإلكراهية ذلك أن الحل السلمي للمنازعات الدولية هو من 

ن الجانب العالجي يحتاج دائما إلى قدر أكبر من  اإلشراف بالنسبة اإلجراءات الوقائية، وا 
     1للجانب الوقائي.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .13  ، صنفسهمرجع ،  معمر بوزنادة1  
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 مفهوم النزاع الدولي والمفاهيم المتقاربة. المبحث الثاني:

 : تعريف النزاع الدولي وأركانه وخصائصه.األول المطلب

 النزاع:-1

، فإذا أخذناه حوضو طلحات األخرى التي تتميز بعدم المن المص امصطلح يشبه كثير  
ي النزاع أن أحد األطراف يتقدم بإدعاء خاص يقوم على أساس خرق ضيف يعنبالمعنى ال

خرى هذا اإلدعاء، أما إذا أخذناه في معناه القانون في الوقت الذي يرفض فيه الطرف اآل
الواسع نجده يعني في القانون الدولي عدم االتفاق أو الخالف بين مصالح األطراف 

إن فكرة النزاع صعبة ومعقدة تحتاج إلى توضيح، فالنزاع ينشأ عقب تضارب  .المتنازعة
دولة ما عن إدعاء ضد دولة أخرى كأن تطلب منها إصالح وجهات النظر، حيث تعبر 

ضرر، أو تبنى سلوكا معينا ويصطدم هذا اإلدعاء بالرفض والمقاومة من جانب الدولة 
  .(1)األخرى

 النزاع الدولي: 

يقصد بالنزاع الدولي "خالف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين"، أو 
 ونية أو مصالحها.بسبب تعارض وجهات نظرهما القان

عرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي، النزاع الدولي على أنه خالف حول نقطة 
  .(2)قانونية، أو واقعية، أو تناقض وتعارض للطروحات القانونية أو المنافع بين دولتين

                                                           
 .12(، ص1881، 2، )مصر، مكتبة مدبولي، ط تسوية النزاعات الدولية سلمياصالح يحي الشاعري،  -1
، )بيروت: الدار الوطنية للدراسات والنشر النزاعات الدولية دراسة قانونية دولية في علم النزاعاتكمال حماد،  -2

 .22(، ص2991، س.م.م، 2والتوزيع، ط 
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ر كما يعرف أيضا النزاع الدولي على أنه الوضع الناشئ عن اصطدام وجهات النظ 
وبدت هذه األمور للوهلة  ،أكثر وتعارض مصالحها حول موضوع أو مسألة مابين دولتين أو 

األولى متناقصة بينهما ولكن في حالة التقارب بين الطرفين يمكن معالجة هذا الخالف وحله 
 .(1)حال سلميا بالطرق الودية والدبلوماسية

 النزاع الدولي من ناحيةروبرت بالستغراف و يجيمس دورتكما يعرف كل من  
يستخدم مصطلح النزاع عادة لإلشارة إلى وضع تكون فيه مجموعة » االصطالحية بقولهما:

معينة من األفراد أو أي شيء أخرى تنخرط في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات 
أنها  وسعي لتحقيق أهداف متناقصة فعال أو تبدتألن كل من هذه المجموعات  ،أخرى معينة

 .(2)«كذلك

مراحل، وتكون أولى هذه  (81) أن النزاع يمر خالل تطوره بستة "غائتمانويرى "
 لة أو موقف يعبر عنه بشكل تنازعي، فيما يخص المرحلة الثانية للنزاعالمراحل في شكل حا

األطراف  انجرارة فتتمثل في المرحلة الثالثشكل نزاع سياسي أو قانوني، أما فهي تتمثل في 
المباشرة حين ينشأ شكل من النزاع طابعه سياسي إعالمي  إلى تعقيد العالقات المباشرة وغير
ة هذا النزاع لتهديد السلم واألمن الدوليين، والمرحلة الرابعة يدعائي، وهنا يدور الكالم عن قابل

تكون في شكل أزمة سياسية دولية، وتستخدم فيها األطراف المتنازعة كل ما تملك من وسائل 
وتمثل المرحلة الخامسة انتقال أحد األطراف إلى استعمال إيديولوجية واقتصادية وسياسية، 

القوة المسلحة أو التهديد باستعمال القوة، أما المرحلة السادسة واألخيرة فتتمثل في النزاع 
 . (3)المسلح، أي لجوء األطراف إلى استعمال القوة ضد بعضها البعض

                                                           
 .12، صمرجع سابقصالح يحي الشاعري،  -1
، ترجمة: د.وليد عبد الحي، )بيروت: النظريات المتضاربة في العالقات الدوليةجيمس، دورتي وروبرت بالستغراف،  -2

 .238(، ص2911، 2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 
 .11-11، ص صسابقمرجع حماد كمال،  -3
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يعرف عدة أشكال وصور، فقد يبدأ على شكل توتر بين األطراف ويتطور  النزاع 
األطراف بحتمية الصراع والمواجهة  ىألزمة التي قد تتطور بدورها إذا استمر وجود إدراك لد

 إلى حرب.

 أركان النزاع الدولي:. 2

 للنزاع الدولي ثالث أركان رئيسية هي:

 األطراف.-أ

 ة )البعد الدولي(الدولي-ب

 المنازعة.-ج

 األطراف:-أ

حيث يشترط أن يكون النزاع الدولي بين طرفين على األقل ألن النزاع الدولي ال يقوم  
بحق مجلس األمن في مراقبة  إخاللن يكون نزاعا داخليا، دون أبين عناصر طرف واحد، ك

تدخل  لميثاق األمم المتحدة، ولكن من دون اما يهدد السلم واألمن الدوليين، من أخطار وفق
في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ذات السيادة، فينبغي أن يتم النزاع بين طرفين على 

 األقل.

 :)البعد الدولي( ةالدولي -ب

أن يكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الدولي العام )أي دوال بالدرجة األولى(،  
ن لم ركات واألفراد من دور في التسبب بوال يغفل ما للش هذه  ترتديمثل هذه النزاعات وا 

 .، إال بعد أن تتعهدها الدول عموما عن طريق مقولة الحماية 1األخيرة صفتها الدولية

                                                           

 22 ، صمرجع سابقحماد كمال،  1 
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هو نزاع  الفيدراليالدبلوماسية، كما أن شرط الدولية يعني أن النزاع بين أعضاء االتحاد  
 ع الدولي.عليه أحكام النزاداخلي ال يمكن أن يعد نزاعا دوليا مما ينطبق 

 المنازعة:-ج

وتعني المعارضة أو إبداء الرأي المناقض لوجهة نظر الدولة األولى في المسالة محل  
النزاع، أو إنكارها أصال أو تفسيرها تفسيرا يعاكس أو يغاير أو ينقص أو يزيد على تفسير 

  ذلك(.الدولة األولى، )أو استعمال الوسائل المادية أو القانونية أو كالهما إلثبات 

 خصائص النزاع:. 3

 " خصائص النزاع على الشكل اآلتي:Mack and Snyderماك وسنايد "يعرف 

 ينشأ النزاع من أهمية الموقع وندرة الموارد.-1
 يتورط في النزاع طرفين على األقل.-2
 تشابك األطراف في تفاعالت تتألف من أعمال مقاومة وأعمال مضادة.-3
بادت الطرف اآلخر، أو ا  و سلوك وتصرف األطراف يهدف إلى تعطيل األضرار -4

 ضبط المعارضة.
يشمل النزاع أيضا امتالك السلطة أو ممارستها أو محاولة امتالك السلطة أو -5

 ممارستها.
 للنزاع نتائج اجتماعية مهمة.-6

الخالف وللنزاع مستويات عدة بحسب حدته وتتدرج من االختالف البسيط في الرأي إلى 
 .(1)الجدي، فالنزاع المزمن ثم النزاع العنيف

 
                                                           

 21-22 ص ، صنفس المرجعكمال حماد،  -1
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 والمفاهيم المتقاربةالنزاع المطلب الثاني: 

عد تعريف النزاع يمكننا التمييز بينه وبين المفاهيم األخرى وهي التوتر، األزمة، ب 
 ، وذلك من خالل تعريفها وتحديد أهم الفروق بينها وبين النزاع.والصراع الحرب

 التوتر:

 Predis Posistionsإلى مجموعة من المواقف والميول  Tensionsيعود التوتر  
مواقف صراعية ال تؤدي »هو  مارسيل ميرل. والتوتر حسب (1)نتيجة الشك وعدم الثقة

نما يعود إلى ميل األطرا .(2)«مرحليا على األقل إلى اللجوء إلى القوات المسلحة ف وا 
فالتوتر إذا ليس كالنزاع، ألن األخير يشير إلى تعارض الستخدام أو إظهار سلوك الصراع، 

فعلي وصريح وجهود متبادلة بين األطراف للتأثير على بعضهم البعض، في حين يعد التوتر  
حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباين المصالح، وعلى هذا يعد التوتر مرحلة سابقة 

 .(3)بأسباب النزاععلى النزاع وكثيرا ما ترتبط أسبابه ارتباطا وثيقا 

 األزمة:

لداللة إما على مشكلة معينة أو على نقاش أو مجموعة لغالبا ما تستعمل كلمة أزمة  
موضوع  الدولية اتخذ هذا المفهوم معنى محدد بدقة وأصبح في العالقاتف ،نقاشات بين الدول
ما يدرك عند قات الدولية هي عبارة عن مدة وجيزة من الوقتاألزمة في العالنظرية مهمة، و 

طرف أو أكثر، في حالة نزاع أن خطرا كبيرا يحدق بمصالحه الحياتية وأن لديه فترة قصيرة 

                                                           
، ، معروف خلدون ناجي تسوية المنازعات الدولية )مع دراسة لبعض مشكالت الشرق األوسط(مهنا محمد نصر -1

 .1(، ص2994)القاهرة، مكتبة غريب، ب ط، 
(، 2911، 2ترجمة حسب نافعة، القاهرة: المستقبل العربي، ط  العالقات الدولية، سوسيولوجياميرل مارسيل،  -2

 .182-181ص
 .232-238ص ص، مرجع سابقروبرت بالستغراف، ، جيمس دورتي -3
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فاألزمات بين الدول هي فترات تزداد خاللها إمكانية  ،من الوقت ليرد على هذا الخطر
 . (1)الحرب ازديادا حادا، واألزمات هي تحول مفاجئ يطرأ على العالقات الطبيعية بين الدول

الذي اعتبر فيه أن األزمات  "ماكليالند" نجد ومن بين التعاريف التي أعطيت لألزمة 
 .(2)الدولية هي عبارة عن تفجيرات قصيرة تتميز بكثرة وكثافة األحداث فيها

أن األزمة هي حالة مؤقتة من االضطراب واختالل التنظيم، ويمكن  "كارل ساليكيويرى "
ؤدي فيها التغيير في األسباب إلى يالنظر إلى األزمة على أنها وضع أو حالة تحتمل أن 

 (3)تغيير فجائي وحاد في النتائج.

سلسلة من التفاعالت فجائي عن السلوك المعتاد بمعني تداعي هي تحول فاألزمة  
شوب موقف مفاجئ ينطوي على تهديد مباشر للقيم أو المصالح الجوهرية نيترتب عليها 

ق وفي ظروف عدم التأكد وذلك ورة اتخاذ قرارات سريعة في وقت ضيللدولة، مما يستلزم ضر 
 ري أو مواجهة.ى ال تنفجر األزمة في شكل صدام عسكحت

ابع األزمة هي تعبير عن وضع نزاعي مؤقت يحمل طمما سبق يمكن القول أن  
ة إلى الحرب إذا لم يتم التهديد والمفاجأة، باإلضافة إلى كثرة األحداث التي قد توصل األزم

ويقترب مفهوم األزمة من مفهوم النزاع، الذي يجسد إرادتين وتضاد  ،عقالني شكلإدارتها ب
اع ن تأثيره ال يبلغ مستوى تأثيرها الذي يصل إلى درجة التدمير، كما أن النز  أالما، إمصالحه

يمكن تحديد أبعاده واتجاهاته وأطرافه وأهدافه، التي يستحيل تحديدها في األزمة، وتتصف 
العالقة النزاعية دائما باالستمرارية وهو ما يختلف عن األزمة التي تنتهي بعد تحقيق نتائجها 

 السلبية أو التمكن من مواجهتها.

                                                           
 .218، صمرجع سابقدورتى جيمس، بالتسغراف، روبرت،  -1
دارة األزمات، وضالتفاعثمان فاروق السيد،  -2  .214(، ص1883، 2دار األمين للنشر والتوزيع، ط  )مصر: وا 
 .21، ص مرجع سابقحماد كمال،  3 
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 الحرب:

 .(1)ما، وبخاصة بين البلدانتعني الحرب استخدام القوات المسلحة في النزاع 

استعمال العنف، ولهذا جاءت أغلب التعاريف على أنها عنف بويرتبط مفهوم الحرب  
اتصال عنيف بين وحدات متميزة » ـك "كوينسي راين"منظم باستعمال القوة المسلحة ويعرفها 

 .(2)«ولكن متشابهة

والسالم بين الدول في التي تسعى إلى شرح أنماط الحرب عدد من النظريات  ةثم 
النظام العالمي، فيقول بعض المفكرين أن األسباب الكامنة وراء الحرب قد تكون موجودة في 

 ،ر هذه الهيكلية مع الزمنيهيكلة السلطة والتحالفات في النظام العالمي، أو في طريقة تغي
ة واالجتماعية ويقول البعض األخر أن جذور الحرب ترجع إلى العوامل السياسية واالقتصادي

 والنفسية الداخلية في الدولة.

دول مسالمة  الليبراليةبعض المفكرين اآلخرين أيضا أن الدول الديمقراطية  ويرى 
 دة أكثر ميال للحرب.تببطبيعتها، بينما الدول المس

كما قيل إن جذور حروب معينة ترجع إلى محاوالت يقوم بها قادة سياسيون لحل  
 سيعززمشكالتهم الداخلية عبر إتباع سياسة خارجية عدائية على فرضية أن النزاع الخارجي 

الداخلي، وقد جرى شرح الحرب أيضا بوصفها محصلة سوء إدراك ونتيجة الضغط  التناغم
 .(3)ى مركز صنع القرارالنفسي الذي تمارسه األزمة عل

                                                           
، 2، )دبي: مركز الخليج لألبحاث، طالمفاهيم األساسية في العالقات الدوليةمارتن غريفيش وتيرى أوكاالهان،  -1

 .211(، ص1881
 .193، صمرجع سابقحتي ناصيف يوسف،  -2
 .212، صمرجع سابقأوكاالهان، مارتن غريفيش وتيري  -3
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أي فالحرب هي حالة قيام صدام عسكري بين قوتين أو دولتين أو جماعتين باستخدام  
 نوع من أنواع األسلحة سواء أكانت تقليدية أم متطورة أو نووية.

طريقها  عنيرمي كل من الطرفين ، بين القوات المسلحة ومواجهة صدام يوالحرب ه 
 ،صيانة حقوقه ومصالحه في مواجهة الطرف األخرى الحرب هي نتيجة صراع المصالح إلى

 تعرف من الناحية القانونية بأنها نضال مسلح بين الدول بقصد تحقيق غرض سياسي.

 الصراع:

الصراع سمة من سمات الحياة، فالحياة ككل بطبيعتها صراع مختلف الدرجات  
والمصلحة ضد  الرأي ات الداخلية لألمم حيث الرأي ضدوالطبيعة، بين األفراد وبين السياس

حيث  ،المصلحة، فإننا نجد أن السياسات الدولية تتقاسم هذه الصفات في كل مكان وزمان
ومن بين التعريفات الشائعة عن  .(1)ت بين الدول دائما مستقرة وهادئةأنه ليست العالقا

الصراع هو كونه تصادما إلرادات وقوى خصمين أو أكثر، حيث يكون هدف كل طرف من 
بحيث تتحكم إراداته في إرادة الخصم، ومن ثم يمكنه  ،األطراف تحطيم اآلخر جزئيا أو كليا

رون يث ختلف البعض مع هذا التعريف حياأن ينهي الصراع، مما يحقق أهدافه وأغراضه، 
أن تحطيم إرادة طرف كليا أو جزئيا أصبح أمر مستحيال في ظل الوضع الحالي بسبب 

بحيث أصبحت معظم الصراعات اإلقليمية صراعات إقليمية  ،تداخل المصالح اإلقليمية
ن كانت إقليمية في ظاهرها، كما أن الصراع في كل القوانين التي  عالمية في حقيقتها وا 

راض ناقصة، رف بل يحقق أغألي طهي بتحقيق األغراض الكاملة ينت ان تنظمه ال يمكن
ا يريد تحقيقه واالكتفاء تنازل كل طرف عن جزء مميبعض الهزائم  و بعض االنتصارات

لذا يصبح التعريف األدق هو استخدام تعبير تليين إرادة الطرف اآلخر بدال عن بالممكن، 

                                                           
 .18- 39ص  ، صمرجع سابقمهنا محمد نصر، معروف خلدون ناجي،  -1
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. تضارب (1)يسية لألطراف المتصارعةراض الرئينتهي الصراع بما يحقق األغتحطيم حتى 
)وجد قبوال  "لويس كوسر"مه . تعريف آخر قدلمصالح في نظام فوضوي يؤدي إلى صراع

( يرى الصراع بأنه "النضال المرتبط بالقيم والمطالبة نمن عدد كبير من العلماء الدارسي
يد أو إيذاء يالفرقاء تحالقوة والموارد. حيث تكون أهداف ببتحقيق الوضعيات النادرة المميزة 

. فالصراع البشري إذا هو عملية تفاعل بين البشر وال يتضمن (2)أو القضاء على الخصوم
  صراع اإلنسان ضد بيئته الطبيعية.

( والخالفات Actionصراع يتكون من ثالثة عناصر وهي: التحرك )الو 
(Incompatibility( والمحركين ،)Actors)  ذا ما دمجنا هذه العناصر الثالثة فإننا وا 

سنصل إلى تعريف الصراع على أنه وضع اجتماعي يكافح فيه ما ال يقل عن اثنين من 
المحركين أو األطراف، للحصول على مجموعة متوفرة من الموارد المحدودة في اللحظة 

 .(3)نفسها في فترة زمنية معينة

زع اإلرادات القومية، وهو التنازع الناتج عن وعليه يمكن القول بأن الصراع هو تنا 
مكانياتها مما يؤدي  ،االختالف في دوافع الدول وتصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وا 

إلى تعارض األحداث والمواقف ويؤدي في التحليل األخير إلى اتخاذ وانتهاج سياسيات 
مظاهره وأشكاله: فقد يكون سياسيا،  خارجية تختلف أكثر مما تتفق، والصراع يمكن أن تتنوع

                                                           
، )بيروت: إصدارات مركز دراسات الصراع العربي اإلسرائيلي بين الردع التقليدي والردع النوويأمين حامد هويدي،  -1

 .21(، ص 2912الوحدة العربية، ب ط، 
، )القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة دراسة وتطور األسرة الدولية المعاصرة، الدوليالصراع د رسالن، اؤ أحمد ف -2

 .11(، ص2911، 2للكتاب، ط
، مدخل إلى فهم تسوية النزاعات، الحرب والسالم والنظام العالميبيتر فالنستين، ترجمة سعد السعد، محمد دبور،  -3

 .41(، ص1881، 2)عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية، ط 
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أو اقتصاديا أو إيديولوجيا إلى أكثرها سلبية مثل: الضغط، الحصر، االحتواء، العقاب، 
 .(1) ..التفاوض، التساوم، اإلغراء، التنازل.

 أسباب النزاع الدولي:

أسباب النزاع بين الدول نجد أن ترسيم الحدود والخالف حول مناطق معينة  استقراءب 
وكما يعد الصراع حول مناطق النفوذ من األسباب ، لنزاعاتلأكثر األسباب إثارة  يه

 المحركة النزاع.

النيجيري حول -حول شريط أوزو الحدودي والنزاع الكاميروني التشادي-النزاع الليبي مثال:
هو التحدي المباشر للمصالح المشتركة للدول وكما يبقى . (2)ترسيم الحدود على بحيرة التشاد

 .(3)الخالفات السياسية واإليديولوجيةو  للنزاع الرئيسي السبب االعتباري

عادة ما يبدأ النزاع على شكل صراع على الموارد ولكنه يتطور ليأخذ شكل الصرع و 
 النزاع األساسية نجد أيضامن مسببات و السياسي، ثم صراع ثقافي، ثم نزاع على الهوية 

خاصة الخالفات السيئ للموارد والتدهور البيئي و العوامل السياسية واالقتصادية، واالستخدام 
 .(4)على الموارد المائية يمكن أن تكون من أسباب النزاعات كما حدث في دارفور

في العالم الثالث، ومعظم هذه النزاعات طويلة  %98كما تشكل النزاعات األثنية 
، بحيث أن هذه التناقضات ات اجتماعية وصراعات أثنيةمد نتيجة الندالع أزماأل

العظمى الكائنة في المجتمع الدولي وكذا داخل الدولة بحد ذاتها تمثل اإليديولوجية بين القوى 

                                                           
 .89، صمرجع سابقمهنا محمد نصر، معروف خلدون ناجي،  -1
 . 312، صمرجع سابقحي الشاعري، يصالح  -2
 .1، صمرجع سابقمهنا محمد نصر، معروف خلدون ناجي،  -3
 ،"مدونة ود الماحي، أسباب النزاعات حول العالم" -4

http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html.  
(11/82/1821 ،21:31) 

http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html
http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html


 المنظمات اإلقليمية والنزاع الدولي                                                    :                   ولاأل  الفصل
 
 

37 
 

الحقيقة الكبرى التي تنبع منها وتدور في خلفيتها أشكال النزاعات والصراعات الدولية 
 (1) المعاصرة.

وكذا االختالف يعد االختالف في طريقة الفهم بين البشر سببا رئيسيا في حدوث النزاع  كما
وعليه  .(2)اختالف المصالح فكل يتناول المصلحة من الزاوية التي تناسبهالثقافي وأيضا 

م األسباب التي تؤدي إلى النزاعات والحروب الحالية إلى أسباب داخلية وأسباب يتقسيمكننا 
 يلي:خارجية كما 

 األسباب الداخلية:

النزاع حول اقتسام الموارد وكيفية توزيعها، شعور يعطى المجموعات بأنها ال تنال  -2
 نصيبها من إمكانيات دولها وتسعي للحصول عليه بالقوة.

على النزاع حول السلطة وأسلوب المشاركة في الحكم وتسلط بعض األنظمة الحاكمة  -1
رقية على مصالح األغلبية، كما حصل في بورندي ع قدرات الشعوب، وسيطرة أقليات
الشعوب وظهور حركات مسلحة  عام لدى استياءورواندا. كل ذلك يؤدي إلى 

 3معارضة ألنظمة الحكم، وتصادم بين الشعب والحكومة تنتهي بحروب أهلية.
نزاعات الهوية والتباين الثقافي واالجتماعي والسياسي وظهور المشكالت الطائفية  -4

والعرقية كبواعث أساسية للصراعات حيث تعاني بعض الدول من تركيبة سكانية 
راف والطوائف، مما يترتب عليه العديد من المشكالت فيها األعمعقدة، تختلط 

إلى توتر بين الطوائف وبعضها أو بين السياسية واالجتماعية، التي سرعان ما تتطور 

                                                           
  42.، صمرجع سابقحماد كمال، النزاعات الدولية دراسة قانونية،  -1
 ttps://mawdoo3.comhما_معنى_اختالف_الثقافات/  ، في: مفهوم النزاعات"إبراهيم العيد،  -2
(11/82/1821 ،21:18) 
  .مرجع سابقمدونة ود الماجي  3 

http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html. 

http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html
http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html


 المنظمات اإلقليمية والنزاع الدولي                                                    :                   ولاأل  الفصل
 
 

38 
 

دينية و ة ة. ومن ثم تنقلب إلى حروب أهلية ونزاعات عرقيائف والحكومو الط
يديولوجية )رواندا الجزائر نيجيريا(.و   ا 
وهي النزاعات الطبيعية وتحدث نتيجة لبعض العوامل الطبيعية كنقص  قلة الموارد: -3

وبالتالي حدوث  ،األمطار وقلة مصادر المياه مما يؤدي إلى ظاهرة الجفاف والتصحر
فور، فيتحول الخالف ياه ومناطق الرعي كما حدث في دار النزاعات حول مصادر الم

زاع عالمي نتيجة لتداخل الذي يحدث بين هذه المجموعات من نزاع داخلي إلى ن
 هذه الصراعات لتحقيق مصالحها. يمية ودولية أخرى تساعد على تأجيجمصالح إقل

لمجتمع كانية لسمادية وتغيرات التركيبة التدني مستوى المعيشة وتباين اإلمكانات ال -1
والنزوح والتأثر باألفكار األجنبية وتوافر األسلحة بكميات كبيرة في القرى  كالهجرة
كثيرا من المفاهيم والعالقات  تإضافة إلى التحوالت التكنولوجيا التي غير  ،يافواألر 

خلف والتبعية وعدم تعد الفقر وال. كما ي(1)بين السكان كوسائل االتصال وغيرها
االستقرار مصدر وسبب من أسباب النزاعات بحيث أنه علينا التسليم بأن معظم 

المتحدة تسويتها ليست بنزاعات  واألممالنزاعات التي يتعين على المجتمع الدولي 
ذاتها من حروب أهلية إلى عمليات التسلح  حدفي بين الدول بل هي ناشئة  محتدمة

   .(2) ، كمبوديا...إلخ(ليبرياال: سامات األثنية والحروب القبلية )مثوالتجزئة إلى االنق
التي أثرت سلبا على أوضاع الدول  األسبابكما يعد الميراث التاريخي سببا من   -1

استقالل لحدود مصطنعة وضعها لها االستعمار فما كان أمام  تثر و اإلفريقية التي 
هذه الدول اإلفريقية إال تحديان، أولهما األرض، وثانيهما تحقيق الوحدة الوطنية، 

ونية وهذان التحديان ترافقا مع حقيقة ثابتة وهي أن الدول التي ورثت األنظمة القان
والمؤسساتية االستعمارية، إنما ورثت أنظمة صممت الستغالل االنقسامات الداخلية 

                                                           
  .مرجع سابقمدونة ود الماجي  -1

http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html. 
 .41، صمرجع سابقكمال حماد،  -2
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خارجيا في نفس و وهذا الميراث التاريخي يمكننا أن نعده سببا داخليا  والمحلية.
 (1)الوقت.

 األسباب الخارجية:

 األسباب الخارجية التي يمكن أن نشير إليها:ومن  

لمستعمرات دون قيام الدول الكبرى بتقسيم العالم إلى مستعمرات وترسيم حدود هذه ا-2
يت القبائل بين أكثر من دولة تمما أدى إلى تش ،ثنية والقبلية لتلك الشعوبمراعاة للتركيبة اإل

ومحاولة تعديل بين الدول ما  خاصة في إفريقيا، هذا مما يسبب نزاع إقليمي حول الحدود
ثيوبيا على منطقة ب خالفات حنشو ل يؤدي دودية مثل الخالف الحدودي بين الصومال وا 

ثيوبيا، والخالف الحدودي بين السودان ومصر  إريتريا، والحرب الحدودية بين األوجادين وا 
 (2)حول مثلث حاليب. وغيرها من النزاعات الحدودية األخرى.

وتوجهات الدول الكبرى وعدم ضعف المنظمات الدولية واإلقليمية وخضوعها لرغبات -1
 قدرتها على تحقيق التوازن والمساواة القانونية بين الدول.

دي العالمي بين العقائد والمجموعات الدينية، كالحرب الصليبية ضد ائالصراع العق-4
وهناك الحروب األهلية  وفلسطين والسودان بدعوة مكافحة اإلرهاب. أفغانستانالمسلمين في 
 المسيحية مع بعضها.لمجموعات التي تنشأ بين ا

لصراع االقتصادي بين هذه ودول العالم الثالث واالكبرى الفجوة االقتصادية بين الدول -3
حول القرن اد موارد اقتصادية جديدة لها كالتنافس االقتصادي بين أمريكا والصين الدول إليج
 .االفريقي

                                                           
 .41، صمرجع سابقكمال حماد،  -1
 مرجع سابقي، جمدونة ود الما" -2 
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 وحرمان الدول الفقيرة منها. لوجيةوالتكنو  احتكار الدول الكبرى لوسائل القوة والتقانة-1

والتكنولوجيا والسباق نحو التسلح، التنافس الشديد بين الدول في صناعة وتطور األسلحة -1
وجعل دول العالم الثالث كمسرح التجارب ألسلحتها الجديدة بحجة التدخل العسكري ومكافحة 

 اإلرهاب.

األطماع الدولية في السيطرة على المواقع اإلستراتيجية العالمية كالقرن اإلفريقي ومنطقة -2
البحيرات العظمى ومعظم المضايق في البحار والمحيطات والجزر العالمية لضمان حرية 

 العسكرية لألساطيل البحرية.التجارة ولتسهيل التحركات 

الثروات التي و ط والموارد الصناعية بيعية كالنفسيطرة على الثروات الطاألطماع الدولية لل-1
 تزخر بها القارة اإلفريقية.

ابع المياه العذبة اولة الدول الكبرى السيطرة على منحروب المياه التي يشهدها العالم ومح-9
  .(1)في العالم

الموروث االستعماري ومخلفاته، مثل الصومال المقسمة إلى خمسة أجزاء، صومال -28
ثيوبي وهو ما طمس الهوية الصومالية ووضع الحواجز كبيرة وبر  يطالي وفرنسي وا  يطاني وا 

 .(2)بين العالقات

 

 

                                                           
 مرجع سابقمدونة ود الماحي،  -1

http://waddelmahe.blagspat.com/2011/12/blag.post4716.html. 
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 .281(، ص1823العليا، 
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النظام السياسي الدولي بين النظامين االشتراكي والرأسمالي يمثل في حد ذاته مصدرا -22
وعليه  ،لصراعات فرعية أخرى ترتبط برغبة الدولتين القائدتين في توسيع رقعة نفوذها عالميا

و تنافس دولي حول مناطق النفوذ مثل الصين و الواليات المتحدة  ينتج صدام المصالح
 (1) .االمريكية على القرن االفريقي

  

                                                           
 .44الصفحة  ،مرجع سابقكمال حماد،  -1
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 القاريالمستوى  على مستوى الدولة و انعكاسات النزاعاتالمبحث الثالث: 

 ستوى الدولة: انعكاسات النزاعات على ماألولالمطلب 

النزاعات انتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان وكذا االنهيار المادي لمؤسسات  شهدت 
الدولة وانهيار األسس والركائز القانونية لها، بحيث يعتبر انهيار الدولة بمثابة التأثير األبرز 

عموما وفي إفريقيا خصوصا. كما نجم عن هذه واألكثر خطورة على اإلطالق للنزاعات 
ت اقتصادية بالغة الحدة. بحيث أن الدولة في إفريقيا تعاني من خطر النزاعات أيضا انعكاسا

 االنهيار نظرا لغياب أو ضعف األمة في إطار عجز الدول عن بنائها.

وهذه النزاعات التي تجرى داخل الدول نفسها تمس في المقام األول السكان والمدنيين  
ألساسية للدول وتهدم وتدمر المدن واألرياف، وتقوض المؤسسات وتخرب الهياكل ا

 ما ينجم عنه: .(1)االقتصاديات الوطنية

 :يتخذ انهيار الدولة في إفريقيا شكلين رئيسيين هما انهيار الدولة: -2

 االنهيار الشامل:-أ

ت متنازعة متعددة أين تم فيها هي حالة من الفوضى الشاملة والنزاع بين جماعا
من هذه الجماعات المتنازعة أن يسيطر فيها طاحة بنظام الحكم القائم أين ال يستطيع أي اإل

نعدم وجود أي سلطة مركزية مما ، وبالتالي يبصورة كاملة على السلطة السياسية في الدولة
إلى مناطق بين الجماعات وتنقسم الدولة  .يؤدي إلى تفاقم مستويات العنف بدرجة كبيرة

األكثر بروزا لالنهيار الشامل والحالة تسيطر على منطقة معينة، المتنازعة بحيث كل جماعة 
في الصومال، أين لم تؤدي اإلطاحة  اللدولة تحت تأثير النزاعات في إفريقيا تمثلت أساس

لممارسة نفس السلطات لم إلى وصول نظام حكم جديد 2992في عام  ساد بريبنظام 
                                                           

 .41، صمرجع سابقكمال حماد،  -1



 المنظمات اإلقليمية والنزاع الدولي                                                    :                   ولاأل  الفصل
 
 

43 
 

نما نشأت عقب ذلك حالة من الفراغ السياسي وعجزت جميع األطراف  ،والصالحيات، وا 
 ارمة.علمتنازعة عن السيطرة على السلطة السياسية كما شاعت حالة من الفوضى الا

 االنهيار الجزئي:-ب

النزاع الجزئي على فترة محددة من النزاع، والسيما الفترة التي ينهار فيها  يقتصر
النظام القديم على أيدي جماعة أو جماعات معارضة، ثم تحتاج هذه األخيرة إلى فترة من 
الوقت حتى تستعيد النظام واألمن والقانون في معظم أو كل أرجاء الدولة. ويحدث االنهيار 

ظر جماعات المعارضة في النزاع لكنها تعجز عن فرض سيطرتها الجزئي أيضا عندما تنت
أو بسبب انقسام  ،على جميع أقاليم الدولة بسبب المقاومة التي تمارسها القوات الحكومية

 جماعات المعارضة ذاتها.

فبعضها خرج من هذه الحالة فالنزاعات اإلفريقية شهدت نهايات مختلفة لهذا الوضع، 
م، في 2992ة على كل أو معظم أراضي الدول مثل ليبيريا عام عقب هيمنة جماعة معين

حين أن البعض األخرى منها شهد انتصار جماعات المعارضة على الحكومة مثل حالتي 
ثيوبيام 2931أوغندا في   .(1)م2992 وا 

 انتهاكات لحقوق اإلنسان:-2

اإلنسان، كما شهدت أيضا النزاعات اإلفريقية أشكاال متعددة من انتهاكات حقوق 
بحيث كانت االنتهاكات خاصية مالزمة لها، أين تمثلت في اإلبادة الجماعية واستنادا 
لتعريف األمم المتحدة لإلبادة الذي ينص على أن "اإلبادة الجماعية هي أعمال ترتكب بهدف 

 تدمير جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا".

                                                           
(: كلية العلوم 84، مذكرة ماجستير غير منشورة، )جامعة الجزائر )االتحاد اإلفريقي وتسوية النزاعاتزياني كلثوم،  -1

 .92-98ص (، ص1821-1822السياسية واإلعالم، 
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 ،عية في روندا أبرز نموذج إفريقي على العنف القبليوتعتبر حالة اإلبادة الجما
الشخصيات السياسية  منجماعة صغيرة عن والسيما أن المحرضين على اإلبادة كانوا عبارة 

واشتملت على  ،والفكرية في البالد، وقامت بالتنفيذ قوات الحرس الرئاسي والميليشيات القبلية
ي كانت ما تزال سي في المناطق التمن التوت األحياء تنفيذ عمليات إبادة شاملة ضد جميع

إفريقيا أيضا انتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان األساسية أين  تكما شهدتحت سيطرة الهوتو، 
من أطراف تلجأ إلى التعذيب واالختطاف  اتصل أحيانا هذه االنتهاكات إلى درجة أن كثير 

كذا تزايد التمييز اإلثني و  ،واالغتصاب والعقوبات غير اإلنسانية واألعمال الوحشية
نتائج  في انتهاكات حقوق اإلنسان تتسبب، ولقد واالجتماعي في حاالت الحروب األهلية

وتتمثل اآلثار األكثر خطورة  ،بالغة الخطورة في الدول اإلفريقية المعنية على كافة المستويات
ة قوية في الثأر بين لهذه االنتهاكات في أنها تؤدي حتما إلى إطالة النزاع ألنها تخلق رغب

أطراف النزاع كما تتسبب في خسائر بشرية مروعة وتخلق حاالت لجوء ونزوح داخلي 
وتؤدي إلى انتشار ثقافة العنف المسلح وتضاؤل قيمة اإلنسان كفرد كما تؤثر سلبا  ،متعددة

ية. على التنمية وتخلق رواسب نفسية يصعب تجاوزها في فترة ما بعد النزاع في الدولة المعن
بين من المدارس ر من األطفال المتس %41كما تؤثر سلبا على مستوى التعليم، بحيث 

اإلنسان  لحقوقأضف إلى ذلك أن االنتهاكات المروعة ، (1)يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاع
الحادثة في النزاعات اإلفريقية كانت سببا للعديد من التدخالت الدولية واإلقليمية بهدف وقفها 

 ووضع حد نهائي لها.

 

                                                           
 مركز دراسات السالم: -1

conflixt.Rosolution/studies-and-peace-for-UODentrehttp://www.web.ac.. 
(19/81/1821 ،21:21) 
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 انعكاسات اقتصادية:-3

دة على اقتصاديات الدول اعات انعكاسات اقتصادية بالغة الحكما نجم عن هذه النز 
المعنية وعلى اقتصاديات المنطقة التي تقع فيها عموما، أين تكون أثار النزاعات فيها على 

ويمكن حصر االنعكاسات االقتصادية  ،األكثر خطورة الدول من بين اآلثار والنتائجاقتصاد 
 للنزاعات في إفريقيا في النقاط التالية:

بحيث تتسبب  ،االقتصادي الكلي األداءلحاد في الخسائر المادية والتدهور ا. 
الخسائر البشرية الكبيرة تدمير المنشآت العامة وتخريب البنية  إلىالنزاعات إضافة 

وهدم االقتصاد القومي وتسبب في انكماش القوة العاملة وتوقف عجلة اإلنتاج  .(1)األساسية
تبدو االنعكاسات االقتصادية و  في معظم القطاعات وتتسبب في هجرة الكفاءات إلى الخارج.

للنزاعات واضحة في حالة أنجوال أين أدت الحرب األهلية إلى إلحاق أضرار بالغة باالقتصاد 
فبالرغم من أن أنجوال كانت تندرج عقب استقاللها في مقدمة الدول اإلفريقية  ،األنجولي

إال أن الحرب  ،كهاالمرشحة للنمو االقتصادي السريع بفعل الثروات الطبيعية التي تمتل
اعية والبنية األساسية في من القاعدة الصن %18في تدمير ما يفوق  تاألهلية فيها تسبب

ماس أصبحت عرضة للنهب لفضال عن أن الثروات الطبيعية وفي مقدمتها األالبالد، و 
توجيهها نحو خدمة المجهود العسكري  م من جانب العناصر المتصارعة، وجرىالمنظ

الالزم لشراء األسلحة والمعدات ودفع رواتب القوات للطرفين وبالذات من حيث توفير التمويل 
 باإلضافة إلى تكوين ثروات شخصية لقادة تلك األطراف. ة،ف المتنازعاطر ألالتابعة ل

 

                                                           
 في: مرجع سابق،مركز دراسات السالم،  -1
 center/-studies-Resolution-conflict-and-university-http://web.uod.ac/abut/pxesi.ent 
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ع، ويتسم هذا النمط نشؤ اقتصاديات الحرب في مناطق النزات هذه النزاعات إلى دكما أ
ة في المناطق التي يسيطرون عليها، االقتصادي بهيمنة أمراء الحرب على الشؤون االقتصادي

عسكرة االقتصاديات بحيث تؤدي النزاعات في الدول اإلفريقية إلى عسكرة وكذا 
لالقتصاديات في تلك الدول، أي أن االقتصاد والمجتمع وكافة األنشطة المختلفة تتجه نحو 

 .(1)خدمة المتطلبات العسكرية في الدول المعنية بالنزاع

 اجتماعيا:-4

من بين االنعكاسات التي يخلفها النزاع ما يصيب على الصعيد االجتماعي نجد  
األسرة من عمليات التهجير والتدمير للبني التحتية وما تتركه من أثار على الظروف 

الة، وكذا تدني الظروف الصحية والتعليمية المعيشية وخاصة أثارها على دخل األسرة والبط
قطع سبل المعيشية وارتفاع معدالت البطالة وكذا تراجع مستوى الدخل و وتراجع  ،لألسرة

ثار النزاعات تمتد أيضا إلى الجانب النفسي مؤشرات التنمية البشرية، دون أن ننسى أن آ
المجتمع في تعاملهم مع بعضهم ع وسلوك غير سليم ألبناء اكذلك لألفراد وما تتركه من طب

البعض حتى بعد انتهاء النزاع فإن الكثير من األحقاد تبقي والكثير منهم غير مستعد لكي 
 .(2)يعمل من أجل خدمة وبناء المجتمع من جديد

  يمستوى القار ال: انعكاسات النزاعات على الثانيالمطلب 

إن النتائج واالنعكاسات السلبية للنزاعات في إفريقيا لم تقتصر فقط على المستوى  
نما امتدت أيضا إلى المستوى اإلقليمي والدولي، فقد تسببت في  الداخلي للدول المتضررة وا 

ع إلى التوسأثار سلبية كبيرة على البيئة اإلقليمية المحيطة بها، أين اشتدت حدة التوتر في و 

                                                           
 .99، صمرجع سابقزياني كلثوم،  -1
 في:مرجع سابق، مركز الدراسات السالم،  -2

studies.center/-Resolution-and.conflict-university/peace-http://web.uod.ac/about/president  
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لمجاورة وكذا تفاقم مشكل الالجئين مما دفع بالقوى الدولية الفاعلة للتدخل الحتواء األقاليم ا
النزاعات في إفريقيا بسبب تعقيداتها الشديدة وكذلك بسبب إخفاق المحاوالت القليلة للمنظمات 
اإلقليمية في التدخل وحل النزاعات وعليه فمن أبرز وأهم االنعكاسات اإلقليمية والدولية 

 ت في إفريقيا نجد:للنزاعا

مشكالت الرئيسية ال إحدىتعد مشكلة الالجئين  حيث مشكلة الالجئين في إفريقياتفاقم  -أ
واحدة من الظواهر الرئيسية فظاهرة الالجئين  ،وقاسما مشتركا بين معظم الدول اإلفريقية

األفراد ن مخاطر جسيمة على حياة بسبب ما ينجم عنها م الناتجة عن النزاعات في إفريقيا
وأيضا بسبب ما تؤدي إليه من تدمير للموارد االقتصادية في الدولة  ،في مناطق النزاع

ونزيف للعقول وهروب المثقفين والمتعلمين إلى الخارج للنجاة بأنفسهم وبحثا عن مصادر 
   .(1)رزق جديدة

 4.1بحوالي  1884في إفريقيا بشكل سريع فقدر عددهم عام  الالجئين دأعدا تزايدت 
من سكان العالم، فإنهم  %21وبرغم أن سكان إفريقيا ال يمثلون سوى حوالي  ،ماليين الجئ

شك أن  فال ،ن الجئو يمل 9.2دهم حوالي من الجئ العالم البالغ عد %41يمثلون حوالي 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي لتلك حركة الالجئين إلى دول الملجأ تؤثر في التكوين 

هؤالء الالجئين في دول الملجأ  الدول، وقد تمثل في النهاية تهديدا الستقرارها، كما أن وجود
اإلمكان  رالدول النامية، يشكل ضغطا حادا على تلك الدول التي تحاول بقدبخاصة و 

واالعتبارات اإلنسانية  ،ن ناحيةالموازنة بين االعتبارات االقتصادية واعتبارات أمنها القومي م
من ناحية أخرى، فالالجئون يشكلون عبئا اقتصاديا على دول الملجأ الحتياجهم لوظائف 
 ،وخدمات اجتماعية في الوقت الذي يحتاج فيه سكان دول الملجأ أيضا إلى هذه الخدمات

                                                           
 "، في:شكلة الالجئين في إفريقيا، األبعاد المالمح وسبل المواجهةم -1
 Sthash.V2 QLTXQn.dqbswww.qiraatafrican.com/home/new/.   
(19/82/1821 ،23:48) 

http://www.qiraatafrican.com/home/new/Sthash.V2%20QLTXQn.dqbs
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دول  وقد يخلف ذلك شعورا بالرفض وعدم القبول تجاه الالجئين وضغوطا على حكومات
 الملجأ للتضييق على "الهجرة" و"حق اللجوء".

ية تنجم عن النزاعات آثار سلبية على البيئة اإلقليمو  االنتشار اإلقليمي للنزاعات -ب
، وتتراوح هذه اآلثار ما بين نشؤ مناخ من عدم االستقرار المحيطة بالدول المتضررة منها

في النزاع، ويعتبر مناخ عدم االستقرار اإلقليمي وصوال إلى تورط الدول المجاورة مباشرة 
حيث تستقطب هذه األخيرة االهتمام اإلقليمي والدولي  ،اإلقليمي التأثير األقل حدة للنزاعات

وتصرف االنتباه من قضايا التنمية االقتصادية والتعاون السياسي بين الدول، وهو ما يؤثر 
لتتنقل عدوى النزاع، مالئمة  سلبا على مصالح كل دولة من الدول المعنية ويخلق فرصة

هو انتقال النزاع فيما بين الدول المتجاورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة  بالعدوىالمقصود و 
بحيث يؤدي اندالع نزاع في دولة ما إلى التأثير بصورة على األوضاع الداخلية للدول 

 .(1)المجاورة

 ،أن يكون الالجئون سببا في انتقال وانتشار النزاعات عبر الدول المجاورة ويمكن
ألنهم يكونون محملين بمشاعر انتقامية شديدة. كما أن ظروفهم المعيشية في الدول المضيفة 
تكون سيئة، ففي حركة الالجئين عبر الحدود تتحمل دول الجوار أعباء اقتصادية إضافية 

ه إمكانية تسرب بعض الفئات المعادية في كما أن ،لهؤالء الالجئينلتوفير الحاجات الضرورية 
مما يؤثر سلبا على حفظ النظام وحدوث أعمال فوضي في الدولة  ،للدولة المستقبلة لالجئين

 ،ير الشرعية لبيع األسلحةكما تتسبب النزاعات أيضا في انتشار األسواق غ، (2)المجاورة
جال األسلحة الخفيفة، وهو ما يتسبب في زيادة عدم لحدود في متجارة عابرة ل حيث تخلق

كان من السهل الحصول  ،ستقرار السياسي بعدة طرق ففي الدول المنهارة مثل الصومالالال

                                                           
 .283، صمرجع سابقزياني كلثوم،  -1
 في:مرجع سابق، مركز الدراسات السالم،  -2

studies.center/-Resolution-and.conflict-university/peace-http://web.uod.ac/about/president 
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على األسلحة وهو ما كان سبب في تفكك الدول وزيادة الصعوبات أمام الجهود المبذولة 
 للوصول إلى تسويات سلمية.

 االهتمام الدولي بإفريقيا:التراجع النسبي في -ج

تعتبر النزاعات اإلفريقية واحدة من األسباب الرئيسية وراء تهميش القارة اإلفريقية على 
هنا في يتمثل تاثير النزاع  الساحة الدولية رغم أن لهذه الظاهرة أيضا أسبابها االقتصادية و

وهو ما يدفع الدول أنها تخلق بيئة سياسية مهددة ومضطربة على مستوى الدول المعنية 
 (1) التدخالت العسكرية فيها. منالكبرى إلى التقليل 

  

                                                           
 في:مرجع سابق، مركز الدراسات السالم،  -1

studies.center/-Resolution-and.conflict-university/peace-http://web.uod.ac/about/president 
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 ملخص الفصل:

في العالقات ة قائمة حقيقة ميقليالمنظمات اإلأن  مما سبق يمكن القول 

ن كان هناك ا  التي ال تتخذ معيارا واحدا في تعريفها،  و ة من المفاهيم النظري يوه  ة،الدولي

ة وتتميز بعد ،ةالقانونية تتمتع بالشخصية دائمة هيئهي ة ميقلياإلة المنظمأن  ىاتفاق عل

وهدفها توثيق العالقات بين  ة،دولية تنشأ بموجب معاهدأنها  منها ،خصائص

جغرافيا، وتقسم المنظمات ة على الدول المتقاربة فيها محدودة والعضوي ة،المتجاور  الدول 

 إلىدورها الرئيسي ة طبيع أو ةالمنظمتوجه  أساسثالث مجموعات على ة إلى الدولي

العسكري التي  األمنيوالمنظمات ذات الطابع ة المنظمات الوظيفي ة،العامة منظمات السياس

 ة.النزاعات التي بينها بالطرق السلمية فيها تسوية تلتزم الدول الداخل

النزاعات ة بتسوية المهتم بين النظمتعتبر من  ة ميقليالمنظمات اإل أصبحت 

ة الحري أطلقالذي ة المتحد مموهذا تماشيا مع بنود الفصل الثامن من ميثاق األ ،ةمعاصر ال

 ة.ها بالطرق السلميءأعضابين من النزاعات  أفي مجال ما ينشة ميقليللمنظمات اإل

 



 
 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 كفاعل قارياالتحاد اإلفريقي 

 تسوية النزاعات. في 
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 : نشأة وتطور االتحاد اإلفريقي. األولالمبحث 

التي لعبت أدوارا مهمة في تحرير أعلن الرؤساء األفارقة أن منظمة الوحدة اإلفريقية 
أين ظهرت  ،بلدانهم لم تعد هي الوعاء المناسب لتحقيق طموحات القارة واالستقرار والتنمية

جعل منظمة  وذلك من أجل ،عدة دوافع إلنشاء اتحادا بديال أطلقوا عليه االتحاد اإلفريقي
واالجتماعية الداخلية  الوحدة اإلفريقية أكثر مواكبة للتطورات السياسية واالقتصادية

يل األول من عوأخذ واستلهام مبادئ الوحدة واالنتماء اإلفريقي التي أسسها الر  ،والخارجية
دراك كافة التحديات التي يالزعماء األفارقة لتجس د التضامن وااللتحام والوصول إلى معرفة وا 
 لها ومعالجتها وتعزيز متطلعات شعوبها نحو االندماج. والتصدي (1)تواجد القارة اإلفريقية 

 
 : من الوحدة اإلفريقية إلى االتحاد اإلفريقي.األول المطلب

كروما" ني مكوام عندما نادي بها الزعيم الغاني "1591تعود فكرة توحيد دول إفريقيا إلى عام 

ضد اإلفريقية ير منها، وبرغم الحماس الثوري الذي كان يشتعل في جنبات القارة ثحتى قبل أن تستقل الك

وبساطة الهدف المشترك في ذلك الوقت وهو التحرر من االحتالل والقضاء على العنصرية،  ،االستعمار

وهو منظمة الوحدة اإلفريقية استغرق تحويل الفكرة إلى واقع ملموس وقتا ولكن في أدنى صورة للوحدة 

أبابا بإثيوبيا وتم  بأديس( زعيما إفريقيا 23التي أنشأت بعد اجتماع قمة إفريقيا حضره اثنان وثالثون )و 

بوصفها منظمة دولية إقليمية حكومية، فنجحت هذه األخيرة  م3691ماي  52في التوقيع على ميثاقها 

إلى حد ما في تحقيق األهداف المرجوة منها، أين تأتي في مقدمة هذه األهداف القضاء على أسباب 

 1.الحدوديةالنزاعات 

 

                                                           

، 1، )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، ط"دراسة حالة الصومال النزاعاتة تسوياالتحاد اإلفريقي و مهند النداوي،  1   
 .5 (، ص3112
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فاعتمدت على مبدأ أساسي في القانون الدولي الذي يقوم على المحافظة على الحدود 

ونجحت بذلك  ،بمعنى إقفال باب المطالبات والتعديالت الحدودية ،يه"القائمة "لكل ما لد

 ،منظمة الوحدة اإلفريقية في القضاء على سبب أساسي من أسباب النزاع وعدم الثقة

ونضيف أن المنظمة وبالمقارنة مع غيرها من المنظمات اإلقليمية والدولية حافظت على 

 (1) عاتها بمستوى القمة.استقرار العمل وأجهزتها وانتظام عقد اجتما

كما أن  ،للصراعات العرقية والحروب األهلية حدإال أن إفريقيا فشلت في وضع 

منظمة الوحدة اإلفريقية لم تتمكن من مواجهة حدة األزمات االقتصادية وما أفرزته من 

عدد من القادة لتقديم باألمر الذي دفع  (2)،معظم الدول اإلفريقية مشكالت عانت منها

خراجها من حالة الركود التي بلغتها وانغماسها في موجة جمقترحات  ادة لتطوير المنظمة وا 

عندما طرح  5222عام الليبية بالجمهورية  سرتفكانت البداية في قمة  األثنيةالصراعات 

االتحاد  رؤيته لتطوير المنظمة وجعلها اتجاها يأخذ بنموذجمعمر القدافي الرئيس الليبي 

إليها التي نظر تلك الرؤية  ،األوروبي قدوة وينطلق لالرتقاء بإفريقيا سياسيا واقتصاديا

لوساكا ر جادة، تمت إعادة مناقشتها بشكل أكثر جدية في قمة غيالمحللين األوروبيين نظرة 

ووضعت خطة أو مشروع واضح المعالم لالتحاد اإلفريقي  5223 جويليةفي زامبيا في 

                                                           
، )بيروت، الدار العربية للموسوعات، ب المنظمات الدولية اإلسالمية والتنظيم الدوليالجويبر، إبراهيم  عبد الرحمان -1

 .321(، ص3111ط، 
 .182(، ص3112، 1روت: مطبعة بريستول، ط ، )بيالوجيز من المنظمات الدوليةرامز محمد عمار،  -2
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صديق على مشروع تميثاق لالتحاد وحددت أجهزته واتفق على أن يتم العمل على الومشروع 

 الميثاق في الدول اإلفريقية خالل عام من ذلك التاريخ.

رقة تم إعالن افاأل ةفي جنوب إفريقيا وبحضور القاد ديريانوبالفعل في اجتماع قمة 

منظمة الوحدة حل محل "يل ""االتحاد اإلفريقي وهي الدولية الجديدةاإلقليمية المنظمة 

وبالتحديد ديريان وفي  ،تقريبا عاما 16مدة لوالتي جمعت شمل الدول األفريقية  ،اإلفريقية"

االتحاد اإلفريقي على دولة  12وضع الزعماء األفارقة الممثلين ل  5225 جويلية 6يوم 

واالضطهاد وعدم طريق العمل كمنظمة دولية تهدف إلى إخراج القارة من دوامة الفقر 

 1االستقرار، وجعل المبادئ التي يقوم عليها االتحاد حقيقة على أرض الواقع.

 *دوافع التحول من الوحدة اإلفريقية إلى االتحاد اإلفريقي:

ألبعاد األمنية أبرز الدوافع التي أدت إلى انتقال منظمة الوحدة اإلفريقية إلى لكانت 

د هي األكثر وضوحا في بنية الوحدة اإلفريقية والتعامل كما كانت هذه األبعا ،اتحاد إفريقي

مع النزاعات اإلقليمية والداخلية في إفريقيا، األمر الذي جعل التعامل مع هذه النزاعات يتم 

 فبينما كانت المنظمة القارية األم في إفريقيا تق ،خارجية ىمن خالل منظمات دولية أو قو 

لموارد والقدرات فقط ولكن بسبب القيود السياسية ليس بسبب القصور في ا ،عاجزة أمامها

التابعة من ميثاق المنظمة ذاته، حيث عجزت هذه األخيرة عن صياغته أطر تعاون قاري 

مما جعل الدول األعضاء تتجه إلقامة عالقات أمنية  ،جاد في مجال األمن والدفاع المشترك

                                                           

 .189ص مرجع سابق، رامز محمد عمار،  1 
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األمر الذي أدخل القارة اإلفريقية إلى  .(1)ارية القديمة أو مع القوى العظمىمع الدول االستعم

هم في ذلك يتمثل في واأل ،دوامة من االستقطاب بين الكتلتين العظيمتين إبان الحرب الباردة

أن منظمة الوحدة اإلفريقية عجزت بشكل يكاد يكون كامال على التعامل مع النزاعات 

النزاعات الجارية على الساحة  اإلطالق منبة الكبرى على سالداخلية والتي تعتبر بمثابة الن

اإلفريقية، وكان هذا العجز بدوره ناجم عن االلتزام الصارم من جانب الدول األعضاء 

واألمانة العامة للمنظمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول األعضاء وقد أدى هذا 

صورة تدريجية ثم انفجارها العجز إلى استفحال وتفاقم النزاعات الداخلية في القارة اإلفريقية ب

وبدأت الدول اإلفريقية  ،عقب انتهاء الحرب الباردةو على نطاق واسع مع بداية التسعينات 

السيما عقب  ،تدرك منذ ذلك الحين أهمية تفعيل دورها في قضايا األمن وتسوية النزاعات

دارة حل النزاعات ف ي إفريقيا، فشل تجربة التدخل الدولي في الصومال وعجز آلية منع وا 

ضافة إلى البعد األمني فالبعد االقتصادي يمثل أيضا أحد هم دوافع االنتقال من منظمة أ وا 

فعلى الرغم من القرارات االقتصادية المهمة التي  ،الوحدة اإلفريقية إلى االتحاد اإلفريقي

لت دون الحد األدنى من ظت المنظمة في الميدان االقتصادي اتخذتها المنظمة إال أن انجازا

الطبيعية إال أن اقتصاديات الدول طموحات الشعوب اإلفريقية، فرغم الوفرة في الموارد 

اإلفريقية في أغلبها ضعيفة وال تحتل مكانة متميزة في االقتصاد العالمي، فالقارة اإلفريقية في 

                                                           
 .113 -111، صمرجع سابقزياني كلثوم،  -1
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من  صيبهانوال يتعدى  ،من مجموع سكان العالم %13.9أواخر التسعينات كانت تضم 

 من التجارة العالمية. %3ـكما تساهم سوى ب %1.1الناتج العالمي 

 ثهذه الفجوة ناتجة من عدم القدرة على استغالل الموارد االقتصادية رغم كثرتها، حي

لعة أولية واحدة للحصول خام أو سال الموادأن العديد من الدول اإلفريقية تعتمد على تصدير 

التي يصعب حلها في ظل وضع فهي تواجه مشكلة التنوع  وبذلك ،األجنبي على النفط

عد والذي عملت الدول االستعمارية السابقة على دعمه ب ،هذه الدولبها التبعية الذي تتميز 

   .(1)حصول هذه الدول على االستقالل

 لالتحاد اإلفريقي اإلطار األمني والمؤسساتيالمطلب الثاني: 

 اإلفريقي.االتحاد مبادئ  و أهداف : اوال

 أهداف االتحاد اإلفريقي: -أ

بلورت مواد  ،مادة 22من ديباجة ويتكون سي لالتحاد اإلفريقي يأستنص القانون ال

سعى االتحاد للوصول إليها، يادة الثالثة طبيعة األهداف التي إذ حددت الم 2هذا القانون،

 أتي في مقدمتها:تو 

 قدر أكبر من الوحدة والتضامن بين دول القارة، وبين الشعوب اإلفريقية. إشاعة .1

 ترسيخ القيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية. .3

                                                           

  .112-113، ص ص مرجع سابقزياني كلثوم، -1
 .32 ص مرجع سابق مهند النداوي، 2 
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اإلفريقية  الوثيقةترسيخ وحماية حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب بما يتوافق مع  .2

 المواثيق القائمة المتعلقة بحقوق اإلنسان. نلحقوق اإلنسان والشعوب وغيرها م

العمل على ترسيخ التنمية المستدامة على مختلف المستويات االقتصادية  .2

 .(1)واالجتماعية والثقافية

 اللها.قلدول األعضاء ووحدة أراضيها واستالدفاع عن سيادة ا .9

 التعجيل بتكامل القارة السياسي واالجتماعي واالقتصادي. .1

المتحدة، واإلعالن العالمي مم الميثاق منظمة ا مراعاةتشجيع التعاون الدولي مع  .1

 لحقوق اإلنسان.

 .(2)تعزيز السالم واألمن واالستقرار في القارة .8

 العمل على تحقيق المزيد من االندماج االقتصادي بين دول القارة. .5

والمستقبلية القائمة تنسيق وموائمة السياسات بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية  .11

 .(3)هداف االتحادمن أجل التحقيق التدريجي أل

 

                                                           
)القاهرة: الهيئة المصرية العامة لكتاب، ب ط،  ،إفريقيا في إطار الوحدة اإلفريقية واالتحاد اإلفريقيعبد الرزاق عادل، -1

 .13(، ص3111
 .181، صمرجع سابقرامز محمد عمار،  -2
، مبادرات ومقترحات التطور والتفعيل"… المنظم والمنظمات اإلقليمية الدولية " الواقع  صالح الدين حسن السيسي، -3

 ..322-323(، ص ص3111)مصر: دار الفكر العربي، ب ط، 



 تسوية النزاعات كفاعل قاري في االتحاد اإلفريقي                                   :                   ثانيال الفصل
 
 

57 
 

 مجالالالتعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجاالت وخاصة  .11

 .(1)والتكنولوجي يالعلم

العمل مع الشركاء الدوليين ذو الصلة للقضاء على األوبئة التي يمكن الوقاية  .13

 .(2)منها

 مبادئ االتحاد اإلفريقي:-ب

 :االمبادئ التالية لتحقيق أهدافهأشارت وثيقة االتحاد اإلفريقي إلى 

 مبدأ المساواة والترابط بين الدول وأعضاء االتحاد. .1

 االستقالل. يلاحترام الحدود القائمة عند ن .3

 وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة اإلفريقية. .2

 تسوية الخالفات بين الدول األعضاء في االتحاد بوسائل مناسبة يقررها االتحاد .2

 .نفسه

 .(3)األعضاء في طلب التدخل من االتحاد إلعادة السالم واألمن حق الدول .9

 تعزيز االعتماد على الذات في إطار االتحاد. .1

 تعزيز المساواة بين الجنسين. .1

 تعزيز العدالة االجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة. .8
                                                           

إفريقيا في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية واالتحاد اإلفريقي دراسة وثائقية وتحليلية في إطار عبد الرزاق،  عادل -1
 .11(، ص3111، )القاهرة: الهيئة المقربة العامة للكتاب، ب ط، العالقات السياسية الدولية

 .181ذكره، ص مرجع سابقإيمان أحمد عالم،  -2
 .322-323، صمرجع سابقصالح الدين حسن السيسي،  -3
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دانة ورفض اإلفالت من العقوبة واالغتياال  .5 ت احترام قدسية الحياة البشرية، وا 

 السياسية واألعمال اإلرهابية والتخريبية.

 .(1)احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والحكم الراشد .11

 منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء. .11

 مشاركة الشعوب اإلفريقية في نشاطات االتحاد. .13

طبقا لقرار المؤتمر في ظل حق االتحاد كمنظمة إقليمية في التدخل في دولة عضو  .12

 ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب واإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية.

 .(2)إدانة ورفض التغيرات غير الدستورية للحكومات .12

لقد نصت الفترة )د( من المادة الرابعة والمتعلقة بمبادئ االتحاد على وضع سياسة 

 يعني تعزيز جانب مهم وهو الجانب الدفاعي.دفاعية مشتركة للقارة اإلفريقية األمر الذي 

أما الفقرة )ه( فقد نصت على تسوية الخالفات بين الدول األعضاء بوسائل مناسبة 

فإذا كان ميثاق المنظمة يحدد في مسألة تسوية الخالفات بين الدول ووسائل  ،يقررها المؤتمر

انون التأسيس لالتحاد في هذه التسوية وهي التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم أين أن الق

أي فتح الباب أمام أية وسيلة لفض النزاعات أو التسوية  ،القضية لم ينص على هذه الوسائل

 كالقوة العسكرية.

                                                           
 .11ذكره، ص مرجع سابقعادل عبد الرزاق،  -1
، )مصر، جامعة بنها: كلية الحقوق، مركز التعليم برنامج الدراسات القانونية التنظيم الدوليإيمان أحمد عالم،  -2

 .188(، ص3113-3111المفتوح، 
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ولقد نصت الفقرة )ز( على حق االتحاد في التدخل في دول األعضاء طبقا لما يقرره 

ماعية والجرائم ضد اإلنسانية أين المؤتمر في ظل الظروف الخطيرة جرائم الحرب واإلبادة الج

تجاوز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء الوارد في ميثاق منظمة الوحدة 

 اإلفريقية.

وتنص الفقرة )ي( على حق الدول األعضاء في طلب التدخل من االتحاد إلعادة 

خرى في االتحاد من قبل استدعى األمر طلب المساعدة من الدول األإذ السالم واألمن وذلك 

 الحكومة الشرعية وهذا إلمكانية حدوث صراعات داخلية.

ويأتي ذلك  ،وتنص الفقرة )ع( على إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات

 1 لمواجهة االنقالبات العسكرية والتغييرات بوسائل غير دستورية التي عرفتها القارة.

  

                                                           

 act-https://au.int/ar/constitutive، في: 11القانون التأسيسي لإلتحاد اإلفريقي، ص  -1 
(33/19/3118 ،18:21) 

https://au.int/ar/constitutive-act
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 1أجهزة االتحاد اإلفريقي:-ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .231(، ص 3118، )اإلسكندرية: دار الفكرة الجامعي، ب ط، التنظيم الدوليجمال عبد الناصر مانع،  1 

 برلمان عموم إفريقيا
 مؤتمر االتحاد

 المفوضية العليا محكمة العدل اإلفريقية

 لجنة الممثلين الدائمين
المجلس  اللجان الفنية المتخصصة

 التنفيذي

المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي والثقافي 

مجلس السلم  المؤسسات المالية
 واألمن

المصرف المركزي 
 اإلفريقي

صندوق النقد 
 اإلفريقي

ي المصرف اإلفريق
 لالستثمار

 لجنة أركان الحرب

 هيئة الحكام

القوة اإلفريقية 
 الجاهزة

 رئيس المفوضية

 النظام القاري
 االنذار المبكر

 لجنة الشؤون التقنية والمالية

 لجنة التجارة والجمارك والهجرة

لجنة الصحة والعمل والشؤون 
 االجتماعية

الموارد لجنة التعليم والثقافة و 
 البشرية

لجنة الصناعة والعلم 
والتكنولوجيا والطاقة والموارد 

 الطبيعية

لجنة االقتصاد الريفي 
 والمسائل الزراعية

لجنة النقل واالتصال 
 والسياحة
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الميثاق التأسيسي االتحاد اإلفريقي الفقرة األولى حددت الفقرة األولى من نص في 

 المادة الخامسة من القانون التأسيسي األجهزة التي يتشكل منها االتحاد وهي تسعة:

 مؤتمر االتحاد: -3

وهو الجهاز األعلى لالتحاد يتكون من رؤساء الدول والحكومات األعضاء باالتحاد 

المؤتمر مرة على األقل في السنة في جلسة عادية، كما ويجتمع  ،المعتمدينأو من ممثليهم 

طلب دولة من الدول األعضاء وموافقة ثلثي الدول على يمكن أن يعقد جلسة استثنائية بناء 

الدول أو الحكومات بعد انتخابات يترأس جلسات المؤتمر لمدة سنة أحد رؤساء  ،عضاءاأل

ذا تعذر ذلك فأسبقها مشاورات بين الدول األت غلبية عضاء. فيتخذ المؤتمر قراراته بالتوافق، وا 

ومن  1،ألعضاءاصاب القانوني للجلسات هو ثلثي الدول النالثلثين للدول األعضاء و 

كما أنه يقوم بتلقي ودرس التقارير  ،السياسات المشتركة لالتحادوضع صالحيات المؤتمر 

عد ي ورس طلبات االنتساب إلى االتحاد،يد و بشأنهاالواردة من أجهزة االتحاد ويتخذ القرارات 

نهاء خدماتهم، تسمية رئيس المفوضية الميزانية، تسمية قضاة  محكمة العدل اإلفريقي وا 

يل بعض صالحياته يحلمؤتمر أن لتها. ويمكن ونوابه ومفوضي اللجنة وتحديد مهامهم ومد

غير أن الجديد هنا هو حق المؤتمر بالتدخل في أية  ،ومهامه إلى هذا أو ذاك من األجهزة

حال حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان أو الجرائم ضد اإلنسانية. في دولة عضو 

                                                           

 .329، ص مرجع سابقصالح الدين السيسي،  1 



 تسوية النزاعات كفاعل قاري في االتحاد اإلفريقي                                   :                   ثانيال الفصل
 
 

62 
 

المراقبة الجديدة المرتبطة بالشراكة من أجل التنمية في إفريقيا ف إلى ذلك إطالق آلية ضأ

 التي دعت إليها جنوب إفريقيا. "نيباد"

 التنفيذي: المجلس-5

، أي وزراء آخرين أو من ينوب عنهم يتشكل هذا المجلس من وزراء الخارجية أو

ن يجتمع في جلسات استثنائية ويمكن أ ،يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على األقل

لطلب إحدى الدول األعضاء وموافقة ثلثي الدول المنضوين في االتحاد. ويتخذ المجلس  بناء

ذا تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين قراراته بال صاب النمن الدول األعضاء في االتحاد. و توافق وا 

 القانوني للجلسات في المجلس التنفيذي وهو ثلثي الدول األعضاء فيه.

ومن المهام الموكوبة إلى المجلس التنفيذي تأمين التنسيق بين الدول األعضاء 

الخارجية،  عضاء في مجاالت التجارةوتنسيق السياسات ذات المصلحة المشتركة للدول األ

من المواضيع المرتبطة بحياة قل والتأمين والتربية والثقافة وغيرها نوالطاقة والزراعة وال

من القانون األساسي، والمجلس التنفيذي  12المواطن اإلفريقي والتي أشارت إليها المادة 

ويراقب تنفيذ السياسات  ،يهحالة إلمالالمواضيع  مسؤول أمام المؤتمر، وهو يجتمع لدراسة

ويمكن للمجلس التنفيذي أن يحيل جميع الصالحيات الممنوحة إليه  ،المقررة من قبل المؤتمر

  .(1)من الدستور األساسي 12أو بعض منها إلى اللجان الفنية المنصوص عنها في المادة 

 

                                                           
 .151-188ذكره، ص مرجع سابقرامز محمد عمار،  -1
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 المفوضية العليا:-1

حلت هذه المفوضية محل األمانة العامة لمنظمة الوحدة اإلفريقية ومقرها  

، والمؤتمر هو الذي ينتخب رئيس المفوضية كما كانوا ينتخبون األمين العام، أديس أبابا

هم عدد ساعدونائب رئيس وثمانية مفوضين ي أشخاص من بينهم رئيس 11وتضم المفوضية 

وقرارات تنفيذ برامج بومن أجل حسن سير عمل المفوضية، وسوف تكلف  من المفوضين

 االتحاد.

تتألف هذه اللجنة من المندوبين الدائمين لدى دولة المقر  لجنة الممثلين الدائمين:-4

ومن المهام الموكلة إلى هذه اللجنة هو  ،أو غيرهم من المفوضين من قبل دول األعضاء

ويجوز لها أن  ،على تنفيذ التوصيات التي يصدرها تحضير أعمال المجلس التنفيذي والعمل

 االقتضاء. دوعات عمل عنمتشكل لجانا فرعية أو مج

وتشمل لجنة  ،وهي مسؤولة أمام المجلس التنفيذي اللجان الفنية المتخصصة:-2

لجنة التجارة والجمارك  -لجنة الشؤون التقديم والمالية -االقتصاد الريفي والمسائل الزراعية

لجنة النقل  -لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئية -والهجرة

ليم والثقافة لجنة التع -لجنة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية -والمواصالت والسياحة

  ينعنيوتتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤولين الم 1،والموارد البشرية

                                                           

 .93 ص مرجع سابق ،اويندمهند ال 1 
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كل لجنة في حدود اختصاصها بالمهام  عطلضاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم وتبالقط

 اآلتية:

 إعداد مشاريع وبرامج االتحاد وتقديمها للمجلس التنفيذي. -

 لقرارات الصادرة عن أجهزة االتحاد.رصد ومتابعة تنفيذ ا -

 .(1)كفالة تنسيق وموائمة مشاريع وبرامج االتحاد -

 برلمان عموم إفريقيا:-9

تنمية وتعامل القارة تم إنشائه لضمان مشاركة كاملة للشعوب اإلفريقية و  

 تم تحديد تشكيله وسلطاته ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به.اقتصاديا، و 

 االتحاد اإلفريقي:محكمة عدل -7

 .اتم إنشائها وتحديد نظامها األساسي وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص به

 المؤسسات المالية:-8

صندوق  -مها ولوائحها بروتوكوالت خاصة بها )المصرف المركزي اإلفريقياتحدد نظ

 مار(.ثالمصرف اإلفريقي لالست -النقد اإلفريقي

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي: سالمجل-6

يعتبر هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية واالجتماعية  

 للدول األعضاء في االتحاد، ويحدد المؤتمر مهام المجلس وسلطاته وتشكيله وتنظيمه.
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المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد  ويحدد

أو ال تلتزم بقرارات وسياسات االتحاد. كذلك فإن قانون  ،مساهمتها في ميزانية االتحاد

االتحاد يكون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة 

لإلجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة وتودع وثائق  اإلفريقية واالنضمام إليه طبقا

ويجوز ألي دولة عضو بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفي أي ، التصديق لدى األمين

وتتم عملية  ،وقت أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في االنضمام وقبول عضويتها في االتحاد

ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي  ،لدول األعضاءلالقبول بأغلبية بسيطة 

استالم العدد المطلوب من األصوات بإبالغ الدولة المعنية بالقرار. وعلى أي  ديقوم بدوره عن

دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا إلى رئيس اللجنة الذي يقوم 

حد من تاريخ انتهاء مثل هذا اإلخطار وبعد  مرور عام وا ،بإخطار الدول األعضاء باألمر

إذا لم يسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي 

وخالل فترة السنة المشار إليها تلتزم هذه الدولة بأحكام هذا القانون وتظل ملتزمة  في االتحاد.

 لى يوم انسحابها وفور دخول هذا القانون حيزبتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في القانون إ

 المنصوصالتنفيذ تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكامها وضمان إنشاء األجهزة 

 .(1)عليها بموجبها
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 المبحث الثاني: آليات تسوية النزاعات في إطار االتحاد اإلفريقي.

العقد األخير من القرن  أسهمت المتغيرات التي حدثت في النظام السياسي الدولي منذ

العشرين وما تبعها من تطورات على الساحة اإلفريقي في إنشاء االتحاد اإلفريقي وما رافق 

ذلك من المطالبة بإنشاء آلية جديدة تكون معنية بتسوية المنازعات اإلفريقية ذات الطابع 

فريقية، األولوية أثناء الدولي والداخلي. إذ احتلت مسألة تحقيق األمن واالستقرار في القارة اإل

القانون التأسيسي لالتحاد بمسألة  ىالمراحل التي سبقت تأسيس االتحاد اإلفريقي، كما عن

 تحقيق األمن واالستقرار في إفريقيا.

 : مجلس السلم واألمن اإلفريقي:ألولالمطلب ا

 من القانون التأسيس لالتحاد اإلفريقي تم إنشاء مجلس للسلم 19/13طبقا للمادة 

دارتها وتسويتها داخل االتحاد،  واألمن كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وا 

ويكون هذا المجلس ترتيبا من ترتيبات األمن الجماعي واإلنذار المبكر لتسهيل االستجابة 

الفعالة وفي الوقت المناسب ألوضاع النزاعات واألزمات في إفريقيا، وتدعمه المفوضية 

 ء وكذلك نظام قاري لإلنذار المبكر، وقوة إفريقية جاهزة وصندوق خاص.وهيئة للحكما

يتم انتخابهم على أساس الحقوق  عضوا 32يتكون مجلس السلم واألمن من 

يتم انتخابهم لفترة ثالث سنوات، وذلك  19منهم يتم انتخابهم لمدة سنتين و 11المتساوية 

 1تمثيل اإلقليمي العادل والتناوب.لضمان االستمرارية ويؤخذ بعين االعتبار مبدأ ال
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 أهداف مجلس السلم واألمن:-أ

 من بروتوكول المجلس األهداف التي أنشئ من أجلها وهي: 12لقد حددت المادة 

  تعزيز السالم واألمن واالستقرار في إفريقيا من أجل ضمان وحماية وحفظ السالم

 وضمان حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب اإلفريقية.

  س السلم واألمن مسؤولية القيام على التنبؤ بالنزاعات في حالة وقوعها وتحمل مجلالعمل

 ع السالمبصن

 تكون مسؤولية المجلس هي تولي مهام إحالل  هاترقب ومنع النزاعات، وفي حالة وقوع

 السالم.

  عادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات تعزيز وتنفيذ األنشطة المتعلقة بإحالل السالم وا 

 .(1)العنفدد أعمال جة دون تلو لك لتعزيز السالم والحيوذل

 (2)وضع سياسية دفاع مشترك لالتحاد اإلفريقي. 

  (3)كافة جوانبه وأشكالهبمكافحة اإلرهاب الدولي.  

 الممارسات الديمقراطية والحكم الراشد وحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية  تشجيع

 وسيادة القانون واحترام قدسيته الحياة البشرية.

 
                                                           

 .218-211، صمرجع سابقجمال عبد الناصر  -1
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 مبادئ مجلس السلم واألمن اإلفريقي:-ب

إن المبادئ التي يقوم عليها المجلس، بجانب المبادئ المنصوص عليها في القانون 

 وميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هي: التأسيسي لالتحاد اإلفريقي

 .التسوية السلمية للنزاعات والخالفات 

  دون تفاقمها. للحيلولةاالستجابة المبكرة الحتواء أوضاع األزمات 

 .احترام سيادة القانون والحقوق والحريات األساسية لإلنسان 

 .احترام سيادة ووحدة أراضي الدول األعضاء 

 لتدخل من جانب أية دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.عدم ا 

 المطلقة والترابط بين الدول األعضاء. المساواة 

 (1)احترام الحدود الموروثة عن نيل االستقالل. 

 

  

                                                           
مذكرة ماجستير غير منشورة،  دور مجلس السلم واألمن اإلفريقي في حل النزاعات اإلفريقية،زرو نعيمة، خالد العالية،  -1

 .31(، ص3119-312)جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 



 تسوية النزاعات كفاعل قاري في االتحاد اإلفريقي                                   :                   ثانيال الفصل
 
 

69 
 

 1الهيكل التنظيمي لمجلس السلم واألمن اإلفريقي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 طنية "دراسة في آليات تسوية الصراعات في إفريقيا"،الصومال بين انهيار الدولة والمصالحة الو أحمد إبراهيم محمود،  1 
 .52(، ص 3119) القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، ب ط، 

 مجلس رؤساء دول االتحاد اإلفريقي

 مستوى رؤساء دول األعضاء اإلفريقي

 المستوى الوزاري

 مفوضية االتحاد اإلفريقي

 مستوى المندوبي

 

ل صندوق تموي
معمليات السال  

 

نظام اإلنذار 
 المبكر

 

مجلس 
 الحكماء

 

 قوات التدخل
 السريع

 

اللجنة 
 العسكرية
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مجلس السلم واألمن اإلفريقي من مفوضية وخمس لجان، حيث تقوم مفوضية  يتألف

االتحاد اإلفريقي )اللجنة( بأعمال األمانة العامة للمجلس، ويقوم رئيسها بكافة الجهود 

دارة وتسوية النزاعات بما في ذلك:  والمبادرات الالزمة لمنع وا 

 لفت انتباه مجلس الحكماء ألي وضع يرى أنه يستحق ذلك. -

واألمن القيام بالمساعي الحميدة بمبادرة منه أو يطلب من مجلس السلم  -

أو عن طريق مجلس  ،أو عن طريق موفدين وممثلين خاصين هاإلفريقي، وذلك سواء بشخص

الحكماء أو آليات إقليمية لدرء نزاع محتمل أو فض نزاع قائم أو دعم عملية بناء السالم 

عادة اإلعمار بعد نهاية النزاع.  وا 

 كما يتمتع رئيس المفوضية بسلطات تتمثل في:

متابعة إنقاذ قرارات مجلس السلم واألمن اإلفريقي وله في ذلك أن يكون ويبعث . 

وفي أدائه لمهامه يعمل رئيس المفوضية على  ،بعثات دعم السالم بتفويض من المجلس

وعليه الرجوع  ،إطالع المجلس بالتطورات التي تتعلق بأداء بعثات دعم السالم لمهامها

لمجلس األمن والسلم اإلفريقي في حالة مواجهة ألي مشاكل تعيق أداء هذه البعثات لمهامها 

 .(1)وذلك ألخذ رأيه واتخاذ اإلجراء المناسب
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العمل على إنقاذ ومتابعة القرارات التي يتخذها المؤتمر وفقا لما نصت عليه أحكام . 

التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والمتعلقة بحق الدول األعضاء ( فقرة )و( من القانون 12المادة )

 في طلب تدخل االتحاد اإلفريقي لديها الستعادة السالم واألمن.

إعداد تقارير دورية ووثائق على النحو المطلوب لتمكين مجلس السلم واألمن . 

 اإلفريقي واألجهزة التابعة له من أداء مهامها بكفاءة.

حق لرئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي أن يتلقى يفي ممارسة لمهامه وسلطاته . 

مساعدة مفوض مجلس السلم واألمن اإلفريقي المكلف بقضايا السلم واألمن، كما يمكن له أن 

ها له مفوضية االتحاد لدعم المجلس، يحتت و ل على الموارد البشرية والمادية التي تتبعو  يع

رتارية لمجلس السلم واألمن اإلفريقي في إطار مفوضية االتحاد وفي هذا الصدد تنشأ سك

دارتها وتسويتهاعامل مع تلل  .(1)درء النزاعات وا 

 *لجان مجلس السلم واألمن اإلفريقي:

 مجلس الحكماء:-3

يتألف من خمس شخصيات لها مكانتها وذات إسهام في مجاالت األمن والسلم 

مع الدول األعضاء على أساس والتنمية في إفريقيا، يقوم رئيس المفوضية باختيارهم بالتشاور 

ويتولى مؤتمر االتحاد تعيينهم لمدة ثالث سنوات ويتمثل دور هذا المجلس  ،التمثيل اإلقليمي

ن كافة المسائل ذات الصلة بتحقيق السلم واألمن واالستقرار في في تقديم المشورة بشأ
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وقد أقر االتحاد في الدورة الثامنة في أديس أبابا التي عقدت في الفترة الممتدة من  1إفريقيا،

 .5237جانفي  56-12

 نظام إنذار قاري مبكر:-5

التحرك السريع من أجل منعها  يحيهدف إلى تسهيل عملية توقع النزاعات بما يت

ويتكون من وحدة مركزية في أديس أبابا بإثيوبيا ووحدات فرعية منتشرة في أقاليم القارة 

للتجمعات اإلقليمية، ويتم ربط الوحدات بالمركز للتنبؤ الخمس داخل اآلليات األمنية 

 بالنزاعات ولم يتم اكتمال إنشاء نظام إنذار.

 قوات التدخل السريع:-1

 جع ضرورة إنشائها إلى عدة عوامل تتضمن:تر 

 ادة إمكانية ردع النزاعات الداخلية والحدودية في الدول اإلفريقية قبل وقوعها.زي 

  أو النزاعات الحدودية فور وقوعها ودون انتظار تفاقمها.الحروب األهلية  معالتعامل 

 دون تدويل النزاعات اإلفريقية كما كان يحدث فيما مضى قبل إنشاء مجلس  الحيلولة

 السلم واألمن.

  تمثل أولوية قصوى المساعدة على بسط األمن وتحقيق االستقرار في القارة والذي يعتبر

 (2) شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
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 اللجنة العسكرية:-4

 صحدول األعضاء في مجلس السلم واألمن لتقديم النتتشكل من ضباط كبار من ال

 والمشورة بشأن القضايا محل االهتمام.

 صندوق السلم: -2

تعد مسألة التمويل نقطة الضعف األساسية في عمل المجلس، األمر الذي يمكن معه 

مصادر التمويل المختلفة مثل األمم المتحدة والقطاع الخاص والمصادر  على أن يؤثر

 األخرى من خارج االتحاد سلبا على استقاللية المجلس في ممارسة مهامه.

لمعالجة هذا األمر أنشئ صندوق السلم لتوفير الموارد المالية الالزمة لمهام دعم 

تجميع موارد هذا الصندوق من مصادر السلم واألمن واألنشطة األخرى المتعلقة بهما، ويتم 

 متعددة تتمثل في:

شرط أن ال ب ت من مصادر داخل إفريقيا وخارجهامساهمة األعضاء والمساهما. 

من ثم، فإن مجلس السلم واألمن اإلفريقي يركز  .يتعارض ذلك مع أهداف ومبادئ االتحاد

تسوية النزاعات الداخلية في الدول األعضاء أكثر من التعامل مع  بالدرجة األولى. على

 (1) النزاعات بين الدول اإلفريقية، ألن هذه النوعية األخيرة من النزاعات تعتبر قليلة للغاية.

رئيسيا في االجتماعات الدورية لرؤساء األركان ووزراء الدفاع  اوكانت هذه المسألة موضوع

والتعاون بين الدول األعضاء في للتنسيق  دة استحدثها االتحادوهي آلية جدياألفارقة، 

                                                           
 .52، ص مرجع سابق أحمد إبراهيم محمود، -1



 تسوية النزاعات كفاعل قاري في االتحاد اإلفريقي                                   :                   ثانيال الفصل
 
 

74 
 

مختلف مجاالت األمن والسلم واالستقرار في القارة اإلفريقية، وأثناء االجتماع الثالث لرؤساء 

ية قيثجرى االتفاق على إقرار و  5221ماي  39-32األركان األفارقة في أديس أبابا يومي 

إفريقية ولجنة لألركان العسكرية وجرى التأكيد بصورة اإلطار الخاص بإنشاء قوة طوارئ 

 53-52إضافية على هذه الوثيقة في االجتماع األول لوزراء الدفاع واألمن األفارقة يومي 

 .5224جانفي 

 مهام مجلس السلم واألمن:-ج

بالمجلس وبموجب بروتوكول إنشاء مجلس السلم واألمن التابع  لمهام المنوطةلوفقا 

 لالتحاد اإلفريقي، يتولى المجلس مهامه في المجاالت التالية:

 تعزيز السالم واألمن في إفريقيا. -

 الدبلوماسية الوقائية واإلنذار المبكر. -

تحاد ( من القانون التأسيسي لالح) الفقرة 2صنع السالم ودعمه والتدخل طبقا للمادة  -

عادة التعمير في الفترة ما بعد النزاعات.  اإلفريقي وا 

  .  (1)إدارة الكوارث والعمل اإلنساني -

 .سات للدفاع المشتركاوضع سي -

دارة وتسوية الصراعات -  .(2)إعادة بناء وتأسيس السالم بعد انتهاء الصراعات منع وا 

 السلم. دعم استخدام الوساطة والمساعي الحميدة والمصالحة والتحقيق وعمليات -
                                                           

 .215، صمرجع سابقجمال عبد الناصر مانع،  -1
 .131(، ص3112، 1، )لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، طالمنظمات الدولية واإلقليميةنزيه رعد،  -2



 تسوية النزاعات كفاعل قاري في االتحاد اإلفريقي                                   :                   ثانيال الفصل
 
 

75 
 

بظروف  عن مؤتمر االتحاد فيما يتعلق ةصادر  حكامالتدخل في أية دولة عضو في أ -

 خطيرة كالجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب.

 (1) يقوم بأية مهام أخرى يقررها االتحاد اإلفريقي. -

 : برلمان عموم إفريقيا.ثانيالمطلب ال

القانون التأسيس على إنشاء برلمان عموم إفريقيا وذلك لمشاركة الشعوب  نص

تم  ،3111اإلفريقية في تنمية وتكامل القارة وفي قمة سرت االستثنائية في ليبيا في مارس 

 12إقرار البروتوكول الخاص بإنشاء برلمان عموم إفريقيا، الذي دخل حيز التنفيذ في 

 .3112ديسمبر 

 موم إفريقيا:تشكل برلمان ع-أ

 ينص البروتوكول، أنه خالل المدة االنتقالية يتألف البرلمان من عدد متساو  

 من البرلمانيين من الدول األعضاء على أن يمثل كل دولة خمسة أعضاء من بينهم امرأة

واحدة على األقل، وأن يعكس التمثيل البرلماني تنوع اآلراء السياسية في كل برلمان وطني أو 

تداولي آخر، وينتخب أعضاء البرلمان أو يعينون من بين أعضاء البرلمانات أي جهاز 

تزامن مع تالوطنية أو أية أجهزة تداولية أخرى للدول األعضاء، ومدة والية أعضاء البرلمان 

مدة واليته في البرلمان الوطني في بالده أو أي جهاز تداولي آخر، ويتم انتخاب رئيس 

ثلون مناطق إفريقيا، باالقتراع السري، ويشترط حصوله على البرلمان ونواب الرئيس يم

                                                           
 .22-22، صمرجع سابقزرو نعيمة وخالد العالية،  -1
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األغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين المصوتين، وتكون مدة والية الرئيس والنواب هو نفس 

مدة والية البرلمان الوطني أو أي جهاز تداولي آخر وتكمن طبيعة البرلمان في أنه يمثل 

 .(1)ة كاملةكافة الشعوب اإلفريقية ويملك سلطة تشريعي

  انعقاد برلمان عموم إفريقيا:-ب

ينعقد البرلمان في دورة عادية مرتين على األقل في السنة. وينعقد في دورة  

عادية بناء على طلب ثلثي أعضاء البرلمان أو مؤتمر االتحاد أو المجلس التنفيذي، غير 

لصحة انعقاد بموجب إشعار خطي موجه إلى رئيس البرلمان، ويكون النصاب القانوني 

حد ويتم اتخاذ القرارات باإلجماع، االبرلمان من األغلبية البسيطة، ويكون لكل عضو صوت و 

فإن تعتذر ذلك فبمواقفه أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمصوتين وذلك في المسائل 

 ث في المسائل اإلجرائية، بما في ذلك إذا كانت مسألة ما تعد إجرائيةح. أما البالموضوعية

أم ال، فيتم اتخاذ القرارات باألغلبية البسيطة وفي حالة وجود عدد متساوي من األصوات، 

 فإن صوت الرئيس هو المرجع.

 *مهام وسلطات برلمان عموم إفريقيا:

ناحية سلطات واختصاصات برلمان عموم إفريقيا، فإنه من المفترض أن  من 

يقوم برلمان عموم إفريقيا بأداء مهام وسلطات تشريعية تحددها له هيئة مؤتمر رؤساء الدول 

                                                           
 . 21-35ص ص  مرجع سابق،مهند عبد الواحد النداوي،  -1
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والحكومات، وخالل الفترة األولى من إنشائه يتولى وظائف وسلطات استشارية فقط ومن 

 ذلك:

بداء الرأي -1 في أية مسألة سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب مؤتمر  مراجعة ومناقشة وا 

رؤساء الدول والحكومات أو الجهاز سياسي آخر، واتخاذ توصيات تبدو مالئمة من 

أجل العمل على احترام حقوق اإلنسان وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وثقافة 

 .(1)الديمقراطية، باإلضافة إلى تعزيز لحكم الراشد وحكم القانون

 نافسة ميزانية الجماعة االقتصادية وتدعيم توصيات لموافقة المؤتمر عليها.م -3

 . (2)التنسيق بين قوانين الدول األعضاءو العمل من أجل تحقيق التجانس  -2

تقديم توصيات تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف منظمة الوحدة اإلفريقية  -2

للتحديات التي تواجه العمليات التكاملية والجماعة االقتصادية اإلفريقية وتوجيه االهتمام 

 مواجهة هذه التحديات.لإستراتيجية  وضع في إفريقيا وكذلك

دعوة المسؤولين في المنظمة لحضور اجتماعات البرلمان اإلفريقي وتقديم الوثائق  -9

 والمساعدة في أداء مهامه.

 إقليم الدول األعضاء.في دعم برامج وأهداف االتحاد  -1

والتجانس في السياسات واإلجراءات والبرامج واألنشطة الخاصة تشجيع التنسيق  -1

 بالتجمعات االقتصادية والهيئات البرلمانية في إفريقيا.
                                                           

 .13ص  ، مرجع سابق،عادل عبد الرزاق -1
 .23، صمرجع سابقمهند عبد الواحد النداوي،  -2
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وضع القواعد واإلجراءات التي تسير عليها بما في ذلك انتخاب رئيس له وتقديم  -8

 ةزماالقتراح لكل من مؤتمر الرؤساء ومجلس الوزراء بحجم وطبيعة فريق المساعدة الال

 لبرلمان عموم إفريقيا.

إنجاز أية وظائف أخرى تبدو مالئمة لتحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة  -5

 الثالثة من البروتوكول المنشئ لهذا البرلمان.

إفريقيا  في تكاملالتوجيه االنتباه إلى التحديات التي ينبغي مواجهتها في عملية  -11

لدول األعضاء لي الدوائر االنتخابية ففريقي برامج وأهداف االتحاد اإل لمواجهة وتعزيز

جراءات برامج وأنشطة المجموعات االقتصادية  وتعزيز وتنسيق ومواءمة سياسات وا 

 المحافل البرلمانية إلفريقيا.في واإلقليمية 

 شارةتقديم التوصيات التي تهدف إلى تعزيز السلم واألمن واالستقرار في إفريقيا واإل -11

 عملية التكامل في إفريقيا. للتحديات التي تواجه

ووظيفة التشريع هي أبرز ما يقوم به البرلمان، ورغم أن المبادرة باقتراح القوانين في 

غي دور البرلمان في مناقشة لصورة مشروعات تأتي غالبا من السلطة التنفيذية، فإن ذلك ال ي

وتعتبر عملية التشريع  المشروعات وتعديلها قبل الموافقة عليها وكذلك اقتراح قوانين جديدة،

 1تجسيدا إلرادة المجتمع وأولوياته سواء كان مجتمعا وطنيا أو إقليميا أو قاريا.

 

                                                           

 .151ص مرجع سابق، إيمان أحمد عالم،  1 
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 أهداف برلمان عموم إفريقيا:

 ضمان مشاركة كاملة للشعوب اإلفريقية في تحقيق التنمية. -1

 .(1)ضمان التكامل االقتصادي في القارة اإلفريقية -3

 اإلفريقي.الترويج لبرنامج االتحاد  -2

 تحقيق التنسيق والتجانس بين قوانين الدول األعضاء. -2

 .ضمان تعزيز السلم واألمن واالستقرار في إفريقيا -9

 تنسيق التعاون بين المجموعات االقتصادية اإلقليمية وبرلمانتها. -1

 تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان   -1

اإلتحاد الترويج لألهداف والسياسيات التي ترمي إلى تكامل القارة في إطار  -8

   .(2)اإلفريقي

 

  

                                                           
 .153ص مرجع سابق، إيمان أحمد عالم،  -1
 .23، صمرجع سابقمهند عبد الواحد النداوي،  -2
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 :ملخص الفصل

لقد كانت مسيرة الوحدة اإلفريقية شاقة في سبيل التوحد في ظل االستعمار 

واالستغالل التي سادت القارة اإلفريقية، مما ساهم في خلق فكرة التعاون المشترك بين الدول، 

أهداف منصوص عليها دولة إفريقية لتأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية تحت  32أين وافقت 

 ،في ميثاق الوحدة اإلفريقية تسعى من خاللها لمساعدة البلدان المستعمرة لتحقيق االستقالل

وتخليص  ،والحفاظ على السيادة والسالمة اإلقليمية ،وتكثيف التعاون بين دول األعضاء

ل أخرى في ظل التغيرات في الساحة الدولية وبروز مشاك لكن .القارة من التمييز العنصري

ناقش قادة الدول خالل تسعينات القرن الماضي تعديل مبادئ وهياكل منظمة الوحدة اإلفريقية 

لتعكس التحديات الجديدة للقارة أين دعوا إلى إنشاء منظمة جديدة تسمى باالتحاد اإلفريقي، 

ها التي يمكن من خاللها تسريع عملية التكامل في إفريقيا ومعالجة المشاكل التي تعاني من

القانون التأسيسي لالتحاد الذي تضمن عددا كبيرا من الهياكل  أنشئفلقد  هوعليالقارة، 

الجديدة سواء على مستوى األجهزة الرئيسية أو من خالل المبادئ واألهداف التي يسعى 

قام االتحاد بوضع آليات مهمة تساهم في إدارة وحل النزاعات اإلفريقية والمتمثلة  .لتحقيقها

الذي يعتبر بمثابة جهاز إقليمي يضع القرارات بشأن النزاعات األمن  و السلمفي مجلس 

نجد أيضا من جهة أخرى برلمان عموم و  ،لنزاعات والصراعاتلومن مبادئه السوية السلمية 

إفريقيا الذي اتخذه االتحاد اإلفريقي كآلية تساهم في حل النزاعات والذي يضمن المشاركة 

 في تنمية القارة ولضمان التكامل االقتصادي فيها. اإلفريقيةلشعوب لالكاملة 



 
 

 

 

 

 :الثالفصل الث

االتحاد اإلفريقي في ضوء التكتالت دور 
الحاليةاإلقليمية 
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 حاالت تدخل االتحاد اإلفريقي لتسوية النزاعات :األولالمبحث 

 األزمة الليبية مساعي االتحاد اإلفريقي لحل :األولالمطلب 

 الليبية:وتطور األزمة  نشأة-1

، 8002عام ة الدول العربية جامعة القائد الليبي معمر القذافي في قم هلقاأفي خطاب 

م دعيو ة عربية دول ةأجنبية رؤساء الدول تحتل قو  هزمالئكان يعلم ما سوف يحدث وقال لي 

  1.قائدها شنقا

، 8055فيفري  51انطلقت في ة بعد ذلك عرفت ليبيا احتجاجات شعبيثالث سنوات 

حيث نجحت ، من تونس ثم مصر بدأتالذي ة العربية المنطق هشاهدتبالحراك الذي  تأثر

 باإلفراجة االحتجاجات هو المطالبهذه كان سبب ، رموز الحكم فيها بإسقاط األخيرتينهاتين 

ردد ، أين بنغازية مدين األمنة مديري أمامسليم وكان هذا  أبوعن المعتقلين السياسيين سجن 

 2والتغيير. صالحباإلتطالب ة المتظاهرون شعارات سلمي

 11التظاهرات في ة دعوات على مواقع التواصل االجتماعي لمواصل بدأتبعد ذلك 

والتي ة الليبية الثور ة الحقيقية وكانت البداية خرج الليبيون في مظاهرات عارم 1111فيفري 

إلى  وصوالة درنو  على غرار البيضاءة باقي المدن الليبي إلىمن بنغازي ثم انتشرت  بدأت

قبائل دعمها العديد من ال إعالنظهور االنشقاقات في صفوف النظام وكذلك ة بداي، طرابلس
                                                           

(، 8052، )آب 5121، العدد5121، العدد مجلة العرب الدوليةمالك العبدة، "بعد ثورات الربيع ماذا يريد العرب"،  1 
 .80الرياض، حي المؤتمرات، طريق مكة، ص 

، إعداد محلل اقتصادي وصايف الثورة الليبية( 1111 -1111)ير في العالم العربيي"رياح التغ رمزي سالمة، ، 2
 .7ص (، 8058، أكتوبر إدارة الدراسات والبحوث، قسم شؤون الباحثين)الكويت:  "، الشهري
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 المظاهراتة هذه مواجه إلىبالنظام أدى  التوارق وغيرها ماة، لفللمتظاهرين قبائل ور 

 مأزقما ادخل ليبيا في ة مواجهات مسلح إلىالعنف المسلح وبالتالي تطور الوضع  باستخدام

 1كبير.

 أسباب قيام األزمة الليبية-1

 األسباب السياسية والتاريخية: -أ

 القذافي في سبعينات القرن العشرين، هوجدأللنظام السياسي الذي ة الفريدة الطبيع 

يعتمد بشكل  كيانا شخصيا حد كبير إلىالجماهير والتي تشكل ة فلقد أسس ما يسمى بدول

 التي يعلنهاة في المقولة الليبية للجماهيرية يتأسيسويتمثل احد المبادئ الة على حكم أساسي

تمثيل سياسي رسمي،  بأيالتمثيل تدجيل" وبعدم السماح  "أن  التي تقولو  األخضرالكتاب 

 ة،تعتبر خيان ةاألخير تأسيس هذه كانت محاوالت و  ،طالقاإلعلى ة سياسي أحزاب بأيوال 

مؤسسات  هيشبشيء أي  التطور إعاقة التمثيل لمبدأوقد ترتب على هذا الرفض الجذري 

في بناء ة فقد كان نظام يعتمد على التضامنات القبلية، والفعالة المجتمع المدني الرسمي

الوحدات ة خصوصا قيادة السلطة داخل هيكل ةيجيستراتاإلوقد كانت المناصب ، هسلطت

                                                           

)جامعة الدكتور موالي ، نشورة، مذكرة ماستر غير مانعكاسات األزمة الليبية على األمن المغاربيجمال عبد اللطيف،  1 
 .18(، ص 8051-8051الطاهر، سعيدة: كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
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وغيرها من القبائل  هوقبيلت هوعشيرتالقذافي  ةأسر ء أعضافي يد  األمنفي قوات  والء األكثر

 1.همعة المتحالف

في  فلقد تولى العقيد معمر القذافي الحكم للنظام السياسي القائم،ة التسلطية الطبيع

نشاءالحكم الملكي و  ألغى حيث ،5111ليبيا بعد انقالب عام  ة الليبية العربية الجمهوري ا 

اختزل الحكم في ة في السلط هتواجدة وخالل فتر  عاما، 28ة واستمر في حكم البالد لمد

منذ االستقالل لم تشهد  ةاألخير هذه ف في ليبيا،ة مؤسسات حقيقيإنشاء  إلىولم يسعى  هشخص

 57ة ولذلك توصف ثور ة في عهد الملكية قصير ة حراكا سياسيا وحزبيا حقيقيا، باستثناء فتر 

  2من كونها حراكا سياسيا. أكثرة عامة شعبية ثور  بأنها 8055فيفري

النظام الليبي  دأببحيث  ،هتباعوأ هوحاشيتالنظام السياسي كان يتشكل من القذافي 

ة المرجعي إلىكانت تفتقر ة الليبية فالدول السياسي، صالحباإلالتي نادت  األصواتعلى كل 

سياسي وتشريعي واضح  إطاروتتيح تنظيم ة مؤسسات للدول إنشاءتسمح بالتي ة القانوني

  :آليات ثالثعلى ة استند في حكماين  البالد. أمورالمعالم لتسيير 

                                                           

، ( ، فهم الصراع في ليبياV، االحتجاجات الشعبية في شمال إفريقيا والشرق األوسط )507تقرير الشرق األوسط رقم  1 
 .22، ص (8055حزيران يونيو  1)
، مارس 52األردن، العدد  ،ريق األزمات العربيةفمجلة ، "دراسات الشرق األوسطاألزمة الليبية إلى أين، مركز " 2 

 .57، ص 8057
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ة يع النفطي واستبدال المؤسسات العسكرياستثمار الر و  ةشراء الوالءات العشائري

غالقللنظام  ةالحامية المليشيات العائليب  المدن التي يمكنفي  السياسيكل منافذ الحراك  وا 

 1ة.للمواطنة تشكل دوائر وسطيأن 

 ب. األسباب االجتماعية:

التي ة القليلة تعد ليبيا من المجتمعات العربي للمجتمع الليبي:ة القبلية التركيباستغالل 

 حداثاألتوجيه كبيرا على نظامها االجتماعي وتلعب دورا في  تأثيراة تؤثر فيها القبيل

التي ة من الهياكل القبلي العديد تأسيسوقد تم ة، للجماعات والعناصر السياسية السياسي

 نذكر منها: الشعب الليبي،ة شكلت قيودا وحصارا على حري

  ة ومراقبة المطالب المحلية تعمل على محاصر ة ما يسمى بالنوادي القبلي تأسيس

 بؤر التوتر واستئصاله اكتشافة في المناطق القبلي تحركات الشبان

   إنشاء القيادات الشعبية واالجتماعية منها " روابط الشبان" و" الحرس الشعبي"، وهي

عبارة عن هياكل قبلية لمراقبة المعارضات ومواجهتها، وكل هذه الهياكل القبلية 

وبهذا تحولت ليبيا إلى جغرافيا شاسعة  القبائل،إلى فوضى وحساسيات بين  أفضت

 2من العداوات والثأر.

                                                           

، مذكرة ماجستير غير 1112 -1111تحوالت البيئة اإلقليمية وانعكاساتها على األمن الوطني الجزائري سليم بوسكين، 1 
 .515(، ص 8051 -8052كلية الحقوق والعلوم السياسية،  منشورة، )جامعة محمد خيضر، بسكرة:

مذكرة ماستر  تأثيرات األزمة الليبية على منطقة الساحل اإلفريقي ) الجزائر نموذجا(،حبشي أم هاني، حنافي فايزة،  2
(، ص 8057 -8051، )جامعة زيان عاشور، الجلفة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، رةغير منشو 

  12-15ص 
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 األسباب االقتصادية:ج. 

النفط  تابرز احتياطاوتملك واحدا من  للنفط والغازة المصدر ة تعد من الدول المهم 

ة تحتية لم يستفد منها الشعب الليبي في بناء اقتصاد قوي وبنية الثرو أن هذه  إاليا، إفريقفي 

 أدى إلى مما روات البالد،ثكم على النظام الحاة البالد بسبب سيطر ة لتنمية ضرورية قوي

 تعميق الفساد واالستبداد.

ة فالحاكم الشخصي التسلطي الذي اعتمد على عائلة: التفاوت الكبير في توزيع الثرو  

التي تزخر ة الثرو  حرمان الشعب من فوائد أدى إلى ،واإلتباعمن المقربين ة القذافي وحاشي

 وقمعها.ة ترويض المعارضو  األنصارشراء ة استخدم تلك الثرو  النظامأن  نجد بل بها ليبيا،

  1ا.ة في ليبيمجاالت الحياة اللذان شمال كاف انتشار الفساد والتهميش

 د. األسباب األمنية:

ة جيش منعدم القو  تأسيسالجيش الليبي: فقد حرص النظام الليبي على ة هشاشة تركيب

 ة.النظام بمليشيات قبلي أمن واالحتراف وفضل الحفاظ على

للقذافي ة العسكرية مميزات المنظومأهم  ي:األمنالجهاز ة هشاشفي ة دور المرتزق 

وقد تم ة، المجاور ة يفريقينحدر معظمهم من الدول اإلة من المرتزقة هي استخدام مجموع

                                                           

 .518، ص مرجع سابقسليم بوسكين، 1 
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الذين  الجيش أفرادعكس  لم يتردد عن استهداف المتظاهرين المدنيين ألنهماستخدامهم 

 1رددون في استهداف مواطني بالدهم.يت

 منها:ة الليبياألزمة  اندالع إلى أدت أخرى أسبابهناك و 

   نشوء تنظيمات جماعات  أدى إلى ما هوانتشار  هوتهريبتكدس السالح في البالد

 ات.والءالوتعدد ة امتداد الجغرافيا الليبي علىة مسلح

 العمل المسلح وذلك على حساب ة في سياس هانخراطو  تزايد البعد القبلي والعشائري

ة طوال فتر  التي تم حظرهاة السياسي األحزاب هتلعبأن  كان من المفترضالدور الذي 

 2القذافي في ليبيا.حكم 

 أطراف النزاع في األزمة الليبية:

 المعارضةالتي تتضمن قوات النظام معمر القذافي وقوات   :الداخلية األطراف

 معمر القذافي على:  اعتمد قوات نظام القذافي:  .5

 األمنارتبط دورها بحفظ  ة عن وحدات عسكرية التي هي عبار  : األمنيةأ. الكتائب 

القوات بة تجهيزها  مقارن أحسنإذ  ،يهومقرب هأبنائمن  هل تابعين  أشخاصالداخلي  يقودها 

 أهمهاومن   ة،النظام من االنقالبات العسكرية لحماي تأسستكتائب  أنهاباعتبار  ة،النظامي

 ةاألسلحويفوق ترسانتها من  اهأقوا، وهي من 28اللواء ة خميس قائد كتيب  هنجلة كتيب

 آالف شخص، 2حيث تتكون من   ة،عتاد الجيش والقوات المسلحة القتالي واإلمكانيات
                                                           

 .17، ص مرجع سابقحبشي أم هاني، حنافي فايزة،  1 
 52، ص مرجع سابقفريق األزمات العربي،  2 
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  500 ة،، وناقالت الجنود المدرعT-62 ،T-55 ،T-72من نوع ة دباب 1مجهزة بـ و 

  ة،طرابلس  والزاوي زلتين،  ة،في غرب ليبيا وتحديدا في مصراتة المتواجدو   ة،مدرعة مدفعي

 وسرتة برق و اجدابياكفي مدن الشرق ة المعتصم متواجدة كتيب أما

معمر القذافي أن  مما يبين وتدريبها،  بتشكيلهاالتي قام   :القبليةالمليشيات  ب. 

 كثرللميليشيات والكتائب باعتبارها األ حرصا على عدم تكوين جيش منظم وقوي ومنها القوة 

مجند غير مدرب   ألف 81و ،مجند مدرب ألفا 10الليبي وصل عدد الجيش  إذ ،هلوالء 

 ا حدثت انشقاقاتله إذ هووالئمن الجيش النظامي  هتخوفة صحة االنتفاض أثبتتين أجيدا، 

 ة.بالثور  يتهمأغلبوالتحق 

تم أين  وذلك ة،باستخدامهم للقضاء على االنتفاض النظام يتهم الثوار المرتزقة:ج. 

، فهم متواجدون منذ 8055فيفري  51و 57بين ة الممتدة بشكل كبير في الفتر  استخدامهم

للميليشيات  وهم تابعون ،5127القذافي في حرب التشاد  استعمالهم من قبلة نتيج القدم

قاطعة تثبت تورطهم في قتل المحتجين  ةأدلرغم هذا ال توجد ة، الوحدات العسكرية المسلح

تحدث أين  قمع انتفاضتهم،ة في عملي النظام لجا لهمأن  عتقاد الموجودوذلك باال الليبيين،

 مرتزق، ألف 81هنالك حوالي أن  قالنسان أين حقوق اإلة الليبية علي زيدان باسم رابط

 1.إطالق النار على المتظاهرينهم اتهموا بارتكاب الجرائم وذلك بفإن وبغض النظر عن العدد

 
                                                           

(، أطروحة دكتورة 1112-1111إشكالية بناء الدولة في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي )نور الهدى بن بتقة،  1 
 571، ص 8057-8051: كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، 2)جامعة الجزائر دكتوراه غير منشورة، 
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 الليبية:القوات البحرية والجوية د. 

في قفص مواقع ة االنتفاضة وسالح الجو في بداية إذ شاركت القوات البحري

 ة.في المدن الساحلية المعارض

التي ستلعب دورا في بناء مستقبل  طرافاألمن ة تضم مجموع قوات المعارضة: .1

 يصالحاإلالتيار ة فرغم ذلك ظهرت معارضة، القذافي رفض تكوين المعارضأن  ليبيا رغم

ويمكن  ،أطيافهاتتسم باالنشقاق وغياب التنظيم والتنسيق بين  ،سالماإلسيف  هنجل هتبناالذي 

 تحديدها في:

بدعم  ةاألخير هذه قامت أين  تضم جماعات تنشط في المهجر، أ. المعارضة القديمة:

وساهمت في المعارك وهذا للعداء الموجود بينها وبين القذافي نظرا لقمعها ونفي ة االنتفاض

 ئها.أعضا

 ب. الثوار الجدد: 

ليصبح ممثل ليبيا  8055فيفري  87في ة تم تشكيل المجلس الوطني االنتقالي:*

ة محمد جبريل مصطفى عبد الجليل برئاس ، كلف8055مارس  1الشرعي والوحيد في 

لهيكل  هلفقدانة وليس حكومزمات األ ةإلدار ة لجن ةبأنيتميز هذا المجلس  (1)ة،بالشؤون الدولي

الشباب  المهجر،ة معارض أطيافو  من ممثلي المدن الكبرى، يتألف ة،التنفيذية السلط

ويتكون  ليبيو الشمال الشرقي،ة ويسيطر علي عن النظام، ضباط الجيش منشقون المنتفضين،
                                                           

 520، ص مرجع سابقنور الهدى بن بتقة،  1 
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أما عسكريا فتم ة، الشؤون الدولية بتسيير القطاعات المختلفمن مجلس التنفيذي معني 

 :تأسيسه أهم أهداف ومن بين عضو 51من ة مكونة عسكرية االتفاق على وضع لجن

 ديمقراطيهة بناء دول 
  ونزيهةة انتخابات حر  إجراء 
 وحديثهة حر ة الموحدة الدول إرساء 
 وكفل الحرياتة ضمان التعددي 
 الشعب مصدر أن  لميثاق الوطني االنتقالي والتي تنصمن ا ىاألولة تطبيق الماد

 القانون أمامالتساوي ة الدولة دين ولغة والعربي سالمواإلة السلط
  1تقليص دور القبائل في الحياة السياسية 

 المنشقون عن نظام معمر القذافي:

كالسلك ة االنتفاضة القذافي منذ بداية لقد انشق العديد من الشخصيات في حكوم

وتبني خيار ة، اتجهت نحو معسكر المعارضاألمن ء من الجيش وقوات أعضاالدبلوماسي و 

ة ، خيار دعم االنتفاضله المواليتينة والمقارح مع تبني قبيلتي الورفلةة االنتفاضة مساند

دورا فعاال في العديد من  لعب دور الجنود المنشقون من الجيش النظامي، هواالنشقاق عن

تدريب الشباب المنتفض علي حمل ة قوات القذافي من ناحي ضد ةشرقيمعارك المناطق ال

 التنسيق بين مختلف المقاتلين.و  للتخطيط ةباإلضاف القتال،و  السالح

 االحتجاجات، وأساسة االنتفاضة نوا حيث اعتبرواة، القتالية القو  مثلوا :المدنيين

في  خبرتهمة فرغم قل المحالت، أصحابو  التجار العمال، الجامعيين، من البطالين، ويتكونون
                                                           

  525، صمرجع سابقنور الهدى بن بتقة،  1
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جعلهم ينتصرون في عديد المعارك  حماسهمأن  إال ميدان القتال التدريب العسكري والتكتيك،

 1ة.االنتفاض إلىبعد انضمام المنشقين منها ة خاص ة،ذات الخبر  ضد قوات النظام

 أفراد ستان،أفغانيتمثل في قدامى المحاربين الليبيين الذين شاركوا في  الجهاديون: 

التي قمعها معمر ة، جهادية التي تمثل اكبر مجموعة المقاتلة الليبية يسالماإلة الجماع

 .هلالنتقام من نظامة الفرصة في االنتفاض الليبيا بسجن قادتها، ليجدو  بعد عودتها القذافي

 طراف الخارجية:األ

الكبير في الدور  8055مارس  57الصادر في  ،5172األمن كان لقرار مجلس  

ة ي للتدخل في ليبيا عبر حملطلسالحلف األة تحت قياد ةأجنبي أطرافوحمل ة القضي تدويل

فقد كان ة، بعد مقتل 8055 أكتوبر 80النظام في  إسقاطضد القذافي، مما ساهم في ة جوي

وهذا رغم انتقادات روسيا إليه،  غير منتمين وآخرونء الحلف ة أعضاهذا التدخل بمشارك

تضمنت  يا، فلقدله أمم تجاوز للتفويض الممنوحأنه  بعض الدول التي اعتبرتوالصين و 

المدنيين من ة لحماية ات الالزمجراءاتخاذ اإل الحظر الجوي،سلحة، حظر األ الحلفة مهم

دفاعا عن  وسطفي الشرق األ هيهدف لتعزيز تواجدأنه  باعتبار التهديد بالهجومأو  الهجوم

 كما كان هناك تواجد ميداني لقوات التحالفأعضاءه، ومصالح ة النفطية ية األمنمصالح

 ةباإلضاف معمر القذافي، الستهداف مناطق تواجد لتوفير الدعم اللوجستي، العمل كموجهين

                                                           

 1 Jean Ping" :African Union Role in the libyan crisis ,"Papambazuka news, Dec 15. 2011 
crisis-libyan-http://www.pambazuka.org/governant.union.role 

(82/02/8052 ،57:00) 

http://www.pambazuka.org/governant.union.role-libyan-crisis
http://www.pambazuka.org/governant.union.role-libyan-crisis
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 ضرأالمدنيين و ة بحيا أودىقصف التحالف أن  التنسيق المعلوماتي . والمالحظة لمهم

 1تواجدهم. بأماكن

 التحالف في عملية التدخل ضد القذافي: خلفيات مشاركة دول

 :األمريكيةأ. الواليات المتحدة 

تتمحور ة الواليات المتحدة جعل مصلحة واحتياطا ونوعي إنتاجاة ليبيا النفطي ةأهميإن 

ة التغلغل الصيني في القار و  وكبح جماح التقدمة للمراقبة في التواجد في المنطقة في الرغب

في ة المشارك من خالل صفقات السالح، ألمريكاتمثل مورد مالي معتبر  فليبياة. يفريقاإل

يعتبر عامل النفط عامال أيضا  عمار ليبيا وضمان المزيد من االستثمارات فيها،إ ةإعاد

نماة ليس فقط من اجل السيطر ، ةاألمريكية حاسما للمشارك  لضمان استمرار مصالح وا 

ة وهذا مهم لها نظرا لالزمة، الجديدة العسكري للقيادالدعم ة شركاتها وضمان التعويض نتيج

 2ة.العالمية المالي

 التدخل باعتبار ألمانياشهد اختالفا في المواقف حيث رفضت  ب. االتحاد األوروبي:

با أورو و  أموالستستنزف ة العملية، وأن هذه من الدول الغربيأما يحدث فيها ال يهدد أن 

فقد معمر أن  بعد ايطاليا فشاركت في التدخل أماة، المالياألزمة  التقشف بفعلة تعيش حال

 المحرض فرنسا فقد لعبت دور أما ضد المدنيين،ة يإنسانالال هممارساتبفعل  هشرعيتالقذافي 

ة العربية الجامع في ذلك على قرارة معتمد التدخل،ة المعبئ للرأي العام الدولي بضرور و 
                                                           

 .528-525، ص ص مرجع سابقنور الهدى بن بتقة،  1 
 528مرجع سابق، ص نور الهدى بتقة،  2 
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 إزاء همسؤوليتبتحمل  األمنيطالب مجلس والذي  ،8055مارس  58الذي صدر في  7210

فرض حظر جوي على حركات لة ات الكفيلجراءفي ليبيا واتخاذ اإلة ينساناإل وضاعتدهور األ

قامالطيران العسكري الليبي فوريا  ة والسالمة السيادة المدنيين مع مراعاة لحمايأمنة  أماكن ةوا 

فرنسا أن  التحرك الفرنسي يمكن اختصارها في سبابوبالرجوع أل لدول الجوار،ة يقليماإل

 نحو الخارج. األنظارتوجيه فكان البد من ة، وسياسية اقتصادية داخليأزمة  تعاني من

ة بعد فشل مشروعة الفرنسية ي في ليبيا لتفعيل الدبلوماسينسانالوضع اإل ساركوزياستخدم 

ة حسابات تاريخية كذلك تصفي في المتوسطي وفشل في تحسين الوضع االقتصادي الداخلي،

 ةباإلضافالمتوسطي، ة ورفض مشروع يوتا وحرب تشادة الطائر ة أزمة مع معمر القذافي نتيج

 ات التي عقدت بين الطرفين.قبالصف هالتزامعدم  إلى

العسكري  التدخلبله  التي تسمح هموادالحلف من بعض  تعديل الحلف األطلسي:

وتضمنت  وانهيار حلف وارسو،ة ما بعد الحرب البارد وضاعتكييفا ألة يإنسان ألغراضحتى 

غير ة ومخاطر الهجر ة الفاشلة الدول للحلف في:ة بالنسبة الليبياألزمة  التهديدات التي تنتجها

 1ة.الطاق أمن تهديدات القاعدي، هنشاط وتنامي رهاباإلة، الشرعي

ة الجامعكان موقف أين  على غرار ما حدث في تونس ومصر الجامعة العربية:

مما  غير مسبوق، أمرايعتبر ة الليبياألزمة  هاتجاموقفها فإن  موقف الحياد السلبية العربي

 7210قرار  إصدارضد النظام القائم من خالل ة جعلها تتخذ موقفا صريحا مدعما للثور 

                                                           
  .522، ص مرجع سابقنور الهدى بتقة،  1
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 الخطأتدارك  :سباب أهمهاويعود موقفها أل 5172،1ي ممالقرار األ إصدارالذي ساهم في 

دراكهاو  ،ثوار ليبيال امبكر  حازتفان مع ثوار مصر وتونس، هارتكبتالذي  المجتمع الدولي أن  ا 

للدول مجلس  ي،نسانتحت المبرر اإل النظام القائم إلسقاطمتفق على التدخل في ليبيا 

ة دول الجامعة يأغلب تأييدقطر التي نجحت في ة خاصة العربية التعاون الخليجي في الجامع

فقد كانت دول ة، كانت متوتر ة عالقات معمر القذافي مع الدول العربيأن  باعتبارة العربي

من خالل ة بل دعم االنتفاض لسكان بنغازي،ة ينسانلتقديم المساعدات اإلة قاالخليج السب

السالح الجوي ة دول التحالف على حرك هطبقتفي الحظر الجوي الذي ة العسكرية المشارك

 2الليبي.

 مواقف االتحاد اإلفريقي من األزمة الليبية *

التي ة ي، وذلك نظرا للخصوصيات في العالقفريقثقال كبيرا لالتحاد اإل تمثل ليبيا

ة باالهتمام بالثور به  الذي دفع األمر، فارقةاألة العديد من القادو معمر القذافي باالتحاد  تربط

تدخل  أليرافضا ة األزمة ي منذ بدايفريقاهتماما كبيرا وملحوظا، فكان الموقف اإلة الليبي

 للقذافي، كماة مباشر  ةإدانتوجيه أي عن ة امتنع في البدايأنه  حتى عسكري خارجي في ليبيا،

القى االتحاد ة، أين العربية كما فعلت الجامعة الرسمي هاجتماعاتة لم يعلق عضويأنه 

العنيف ضد  القمع بأسلوب هما وصف ةبإدان تأسيسهي الذي لعب القذافي دورا بارزا في فريقاإل

                                                           

مذكرة ماجستير غير منشورة، )جامعة محمد خيضر،  تداعيات األزمة الليبية على األمن الجزائري،أوشريف يسرى،  1 
 .511(، ص 8051-8051كلية الحقوق والعلوم السياسية،  بسكرة:

 .522، ص مرجع سابقنور الهدى بتقة،  2
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اتخذ  وتدخل قوات حلف الناتو، 5172 ي رقمممالمظاهرات في ليبيا اثر صدور القرار األ

تطبيق ة المواطنين، كما شدد على ضرور  العمليات الستهدافها ي موقف رافضفريقاالتحاد اإل

 ممقرار األأن  ث نرىحي ،الدولي األمنوببنود قرار مجلس ة حظر الطيران بالقوانين الدولي

في  عمليا كوقد انته المدنيين،ة ي الذي يقضي بحماينساناإل بالشأنالمتعلق  5172ة المتحد

مساعي السالم التي باشرها االتحاد إعاقته على ة من قبل حلف الناتو، زياد هوروح هنص

طريق االتحاد ة وقد احتوت خريط سلميا،ة الليبياألزمة  لحلة يفريقالدول اإل ي ولقبولفريقاإل

 داتمساع المدنيين،ة حماي النار، إطالقالملف الليبي خمسة نقاط وهي: وقف تجاه ي فريقاإل

 للتعاطف مع طموحات الشعب الليبي،ة انتقالية وضمان مرحل الجواردول من  ةيإنسان

والتي قوبلت  8055 أفريل 58ي في فريقمن طرف االتحاد اإلة محاوالت الوساط إلى ةإضاف

 1القذافي.ة على مغادر  تلح  أة التي الليبية بالرفض من المعارض

 أسبوعالعنف في البالد بعد  أدان فيه أعمال ي بيانا بشان ليبيافريقاصدر االتحاد اإل

اتخذ مجلس السلم  (8055مارس  58 ) حداثوما قارب الشهر من بدء األة من اندالع الثور 

ة عن تشكيل لجن وأعلن موقفا يرفض التدخل العسكري الدولي في ليبيا، لالتحادالتابع األمن و 

ة وعقد االتحاد قماألزمة،  في ليبيا بشان طرافللتشاور مع جميع األأفارقة من خمس رؤساء 

 سياسيا،األزمة  نتج عنها خارطة طريق لحل ،8055مارس  81في  أبابا أديسفي ة طارئ

لتبحث سبل الوصول  ،8055 جوانفي ة في غينيا االستوائيعشر ة السابعة ثم جاءت القم

                                                           

 .855(، ص 8058، )بيروت: مؤسسة الفكر العربي، ب ط، إلى أين يذهب العرب؟أحمد الفقيه وآخرون،  1 
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لم تتضمن األزمة  وبالرغم من كل هذا االهتمام النشاط الرامي لحل في ليبيا،األزمة  لحل

 ةإدانأحداث أية حول ما يجري بها من ته ي بشان ليبيا واجتماعافريقبيانات االتحاد اإل

 أبابا بأديسوكان العالم اجمع شاهدا عليها ، هبحق شعب من جرائم هيرتكبما و  لمعمر القذافي

األزمة،  لحل الطريقة خارط خمسة خطوات في سياقأين وضعت  ،8055مارس  81في 

ليبيا للتواصل  في وبدء حوار سياسيرقة، افاألة جانب وخاصة المدنيين واألحماي شملت:

ة ينسانالمساعدات اإلوتوصيل ة، العدائي عمالووقف األاألزمة  نهاءإللتوافق حول سبل 

في ليبيا للتواصل للتوافق حول سبل  طرافبين األ لسكان المتضررين، وبدء حوار سياسي

متطلبات ة لتلبية ات سياسيإصالحوتطبيق  شاملة،ة انتقالية والبدء في مرحلاألزمة  إنهاء

افع عنها ود هثمنو  يفريقاالتحاد اإلة الحل السياسي الذي طرح وبالنظر لبنود الشعب الليبي،

البند أدانته،  شديد الحرص على عدمو  شديد التحيز لمعمر القذافيأنه  نجد مرارا وتكرارا،

ة، محددة لجهة مطالب هيوجلم ة ولكنة العدائي عمالالطريق طالب وقف األة من خارط األول

 هينتهجوما  القذافي من عدوان وجرائم هيفعلبين ما ة االتحاد ساوى في النهايأن  مما يعني

القذافي منذ به  وردا عن التصعيد العنيف الذي بدأ أنفسهمدفاعا عن  الثوار من نهج عسكري

التي تتحرك تحت لواء ة المنظمة االتحاد بين القو  فقد تساوى ،آخربمعنى ة، للثور  األولاليوم 

ة ياألمن ةاألجهز لعنف  ( التي تبلورت كرد فعلآنذاك)ة الدفاعي وبين تشكيالت الثوارة الدول

أي  في ليبيا،ة المتنازع طرافبعد ذلك لبدء حوار سياسي بين األة ثم تطرقت الخارط ة،الليبي

معترف بمشروعية مطالب ر غيال دون النظر لموقف معمر القذافي بين معمر القذافي والثوار
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القذافي حتى في  يتمتعون بحقوق، الثوار مواطنون ليبيون الثوار، بل غير المعترف بكون

ة من البلطجية من قبل مجموعة ومدبر ة على حكمة مؤامر أنها  علىة ينظر للثور  راألخي هنفس

 1ه.تعبير على حد  والمدمنين و" الجرذان"

 مبادرات االتحاد اإلفريقي لتسوية األزمة الليبية: 

 االستقرار في ليبيا،ة بعض التحركات للعمل على استعاد يفريقلقد تبنى االتحاد اإل 

إزاء تطورات الداخل الليبي،  هعن بالغ قلق األمنمجلس السلم و  أعرب 8055فيفري  82في 

كما شدد على  ضد المتظاهرين السلميين،ة المفرط للقو و  االستخدام العشوائية بشد وأدان

 (811رقم )  هاجتماع 8055مارس  50وعقد المجلس في  تطلعات الشعب الليبي.ة شرعي

 ة،الليبياألزمة  طريق لحلة على خريط هخاللعلى مستوى رؤساء الدول والحكومات ووافق 

 ة:العناصر التالية الخريطهذه تضمنت 

 القتالية عمالف الفوري لجميع األاقياإل -5

في ة ينسانلتسهيل وصول المساعدات اإلة المختصة السلطات الليبي مع تعاونال -8

 األهاليلمستحقيها من  الوقت المناسب

 المقيمون في ليبيافارقة بما في ذلك المهاجرون األ األجانبالرعايا ة حماي -2

 ةزمألا أسبابللقضاء على ة الالزمة ات السياسيصالحاعتماد وتنفيذ اإل -2

                                                           

 . 511-511، ص ص مرجع سابقأوشريف يسرى،  1 
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 تضم خمسة من المستوى بشان ليبيا،ة رفيعة مختصة لجن إنشاءكما قرر المجلس  

 يا،إفريقجنوب  الكونغو،ة جمهوري موريتانيا، ،أوغنداو  مالي الدول والحكومات وهي: رؤساء

 وهي: ةأساسياالتحاد تتولى ثالث مهام ة جانب رئيس مفوضي إلى

التعامل مع جميع األطراف في ليبيا إجراء تقييم مستمر لتطور الموقف على  .5

 الصعيد الميداني

 المالئمةتسهيل حوار شامل بين األطراف الليبية حول اإلصالحات  .8

جامعة الدول العربية ومنظمة  األخصشركاء االتحاد اإلفريقي، وعلى  إشراك .2

المؤتمر اإلسالمي االتحاد األوروبي األمم المتحدة لسير تنسيق الجهود والتماس 

 1تسوية األزمة. و دعمهم للتذكير

 ،سابقاإليه  الطريق المشارة ي لخارطفريقواحد من تبنى االتحاد اإل أسبوعوبعد 

السلطة للدول األعضاء بالعمل على  أعطى( والذي 8055)  5172األمن مجلس  إصدار

ة لحماي اتخاذ جميع التدابير الضروريةبالصعيد الوطني أو من خالل المنظمات اإلقليمية 

حظر ة منطق إنشاءبالسكان تحت تهديد الهجوم بما في ذلك  ةاآلهلالمناطق  في المدنيين

وفي هذا ة، حل لالزم إليجادتكثيف الجهود ة وشدد القرار على ضرور  الطيران فوق ليبيا،

) االتحاد  األمنمن قبل مجلس السلم و ة المشكلة بدور اللجن اعترف القرار رسميا اإلطار

ء عضاجميع األ بتأييدي الذي حظي ممالقرار األ أيضا إلى هنا ةاإلشار وتجدر  ي(فريقاإل
                                                           

"، مؤتمر االتحاد اإلفريقي، الدورة العادية وعن وضع السلم واألمن في إفريقيا"تقرير مجلس السلم واألمن عن أنشطته  1 
 .52، ص (8055يونيو  5يونيو،  20)السابعة عشر، ماالبو، غينيا االستوائية، 
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 يا(إفريق جنوب نيجيريا، وفي ذلك الوقت ) الغابون، ،األمنغير الدائمين في مجلس فارقة األ

 أشارتلم يكن القرار ليمر، وقد  المدنيين في ليبيا، وبدونهمة حماية على ضرور  أكدواالذين 

ليبيا بهدف تسهيل ة ي وعزمها زيار فريقالمستوى لالتحاد اإلة رفيعة الجنإلى يا إفريقجنوب 

ة لكن الفقر ة. ومستدامة حلول سلمي إليجادة الضرورية ات السياسيصالحالحوار حول اإل

إلى جامعة الدول العربية فقط ودورها المهم في هذا  إشارةالخامسة من القرار األممي 

ة لك التابعتوليست ة الدول العربية في جامع ءعضاطالبت فقط الدول األ ، حيثاإلطار

أن  وهكذا كان واضحا المدنيين،ة في حماي خرىالتعاون مع الدول األو ي فريقلالتحاد اإل

ولم يكن هناك تصور لدور محدد  ي،ممي لم يكن مخاطبا من جانب القرار األفريقاالتحاد اإل

 ووفق منطوق القرار. لالتحاد

وكانوا يخططون للسفر  ،8055مارس  51في نواكشوط في  األمنمجلس السلم و  

 (8055)  5172والتزاما بالقرار  ،أطراف األزمةللتواصل مع  يلااليوم الت فيليبيا  إلى

ة الحمل بدأتحيث  ليبيا، لكن تم رفض هذا الطلب، ة إلىبالرحالت الجوي نة إذطلبت الجن

ي في فريقاالتحاد اإلة الذي عقد االستشاريوخالل االجتماع  5172،1لتنفيذ القرار ة العسكري

ة العقيد القذافي استعدادهم لتطبيق خط ، أبدى ممثلو8055مارس  81 -81في  أبابا أديس

تي اقترحت وقفا فوريا للمعارك، وبدء حوار بين الليبيين يسبق ي للسالم الفريقاالتحاد اإل

                                                           

 1 Jean Ping: "African Union Role in the libyan crisis ,"Papambazuka news, Dec 15. 2011 
crisis-libyan-http://www.pambazuka.org/governant.union.role 

(82/02/8052 ،57:00) 

http://www.pambazuka.org/governant.union.role-libyan-crisis
http://www.pambazuka.org/governant.union.role-libyan-crisis
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ة لم يقبلوا دعو  ء المجلس الوطني االنتقالي ) الليبي(أن أعضا إالاالنتقال الديمقراطي. ة عملي

مع القذافي في طرابلس ة المختصة وعندها اجتمعت اللجن .أبابا أديسة االتحاد لحضور قم

، في المبدأمن حيث  يفريقالطريق لالتحاد اإلة خارط قبل القذافي ،8055ابريل  50في 

 ة إلىلم تدعو صراحإلى أنها حين رفضها المجلس الوطني االنتقالي بشكل صريح استنادا 

 رحيل القذافي.

في ليبيا ة لالتفاق على الحل السياسي لالزم إطاري فريقوفي حين قدم االتحاد اإل 

ال في ظل رفض القذافي التفاوض مع القوى غير فع اإلطارواعتبر هذا  ،8055 جوانفي 

أدى  مماة، عقب رحيل القذافي من السلطة تتم التسوية أن كما طالبت المعارضة، المعارض

لم  ألنهااالتحاد ة رفض ثوار ليبيا لوساطأن  بعد ي،فريقدور االتحاد اإل من جمودة حال إلى

اقتراح وقف أن  المجلس الوطني االنتقالي أكدكما  تنحى القذافي، على اإلصرارتتضمن 

ة لسيطر ة ي يعني تقسيم ليبيا ووفقا للخطوط الخاضعفريقالنار المقدم من االتحاد اإل إطالق

من المتعاطفين مع  تكونمي فريقاالتحاد اإل أن وشعر الليبيون كل طرف، وهذا غير مقبول،

 1.القذافي

 

 
                                                           

 .O5 dec The role of the African Union in Libya. Student guide to intelligent analysisفي:  1 
2017. Available at : 

http://comprehdv.clusterO11.ovh.net.role_of_the_african_union_in_libya/  
(88/02/8052 ،85:20) 

http://comprehdv.clustero11.ovh.net.role_of_the_african_union_in_libya/
http://comprehdv.clustero11.ovh.net.role_of_the_african_union_in_libya/
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 االتحاد اإلفريقي في حل األزمة الليبية دورالمطلب الثاني: تقييم  

الثالث ة يفريقي الرسمي كان موقف الدول اإلفريقالملفت للنظر من موقف االتحاد اإل

أن  بشان ليبيا، فبعد 5172و 5170 من القرارينة المتحد ممباأل األمنء في مجلس عضااأل

والغابون  ياإفريقمن نيجيريا وجنوب  ي التدخل في ليبيا، جاءت كلفريقرفض االتحاد اإل

قامبشأن فرض عقوبات على ليبيا  األمنعلى قرارات مجلس ة متوافق حظر جوي ة منطق ةوا 

 ألمانياحين امتنعت كل من الصين وروسيا والبرازيل والهند  المدنيين في ليبيا، فقية لحماي

فهذا التباين بين ، ث الثالة يفريقالدول اإلة وافقت علي ،5172عن التصويت على القرار 

 ء كفاعلين مستقلين يكشف عيوبا فيعضااألة وموقف دولة ي كمنظمفريقموقف االتحاد اإل

االتحاد وبين الدول ة يعبر عن سوء التواصل بين قادو  اتخاذ القرار داخل االتحاد، ةليا

ة االتحاد كمنظمة اضعف من مصداقي 5172على القرار ة تصويت الدول الثالث ء،عضااأل

بقدر ما كان على  همبادئاالتحاد لم يكن حفاظا على ة الحل السياسي الذي طرحأن  واظهر

على  تأكيداتالطريق من ة على ذلك هو ما جاء في خارط األكبرولعلى الدليل ة، مصالح

قتناع االتحاد بتردي ال ادت فكلهاة، ينسانالمدنيين توصيل المساعدات اإلة حماية ضرور 

ة يفريقجنب ذلك مع موقف الدول اإل إلىما وضعنا جنبا  فإذافي ليبيا، ة ينساناإل وضاعاأل

 هلدي يفريقاالتحاد اإلأن  وافقت على قرار التدخل العسكري نجد األمنء في مجلس عضااأل

ة تردي الحالة ء في حالعضافي التدخل في شؤون الدول األله  ما يسمحته في بروتوكوال

 ة.دالمتح ممدون اللجوء لألة ينساناإل
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ي عسكريا في ليبيا استنادا لما جاء في فريقيتدخل االتحاد اإلأن  فكان من الممكن 

من أي  تعطى لالتحاد الحق للتدخل في والتيمن البند الرابع  "هـ"ة ي في الفقر تأسيسال هبيان

هذه على اعتبار ما يحدث في  لالتحادة العمومية الجمعية ء في حال موافقعضاالدول األ

كان على االتحاد ة فمنة، ينسانوجرائم ضد اإل ةاإلبادمثل جرائم الحرب جرائم  استثنائياة الدول

 .ة أخرىيإفريقمثلما فعل في دول  لليبياة قوات عسكري إرسال

على ما جاء ة الليبية من الثور ة ي لم يبني موقففريقاالتحاد اإلأن  ونستنتج 

 إلى األقرببكثير، بلد  مما قدم بأكثرله  تسمحة في الحقيق ألنها ،هومواثيقته بروتوكوال

 االتحادة لقادة السياسي ةلإلرادووفقا ة الليبية من الثور  همواقفي بني فريقاالتحاد اإلأن  المنطق

التي لعبها  األدوارولم يستطيعوا فصل  عنه في القذافي حليفا ال يمكن االستغناء رأواالذين 

يديولوجياو  ولوجستيكياماديا ومعنويا ة القذافي في دعم المنطق الذي دفع موقف  األمر ،ا 

 1ة.المباشر ة المصالح السياسية المبادئ في خدم االفريقي بجعلاالتحاد 

وحتى  منذ اندالعهاة الليبيتجاه األزمة ي فريقوبشكل عام لم تتغير مواقف االتحاد اإل

أو  قوط القذافيما قبل سة يذكر على المستوى العملي سواء في مرحل دورله  ولم يكن اآلن

الفاعلين  بينة وعسكرية وشهدت صراعات سياسي سقوط القذافية في المراحل المختلف

 أكثري كان فريقاالتحاد اإلأن  هوفيه  الذي ال شك واألمرة، الليبياألزمة  في المختلفين
                                                           

ysis. O5 dec guide to intelligent anal The role of the African Union in Libya. Studentفي:  1
:2017. Available at ، ،في:  مرجع سابق

http://comprehdv.clusterO11.ovh.net.role_of_the_african_union_in_libya/ 

  

http://comprehdv.clustero11.ovh.net.role_of_the_african_union_in_libya/
http://comprehdv.clustero11.ovh.net.role_of_the_african_union_in_libya/
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عمل المجتمع الدولي على تحديد  أثناءة التي سبقت سقوط القذافي وخاصة نشاطا في المرحل

ضد  هنظامالتي كان يمارسها القذافي في  ةواإلبادالعنف  أعمالتشكل التدخل في ليبيا لوقف 

 المدنيين.

يواصل  الزالي فريقاالتحاد اإلفإن  8057وحسب ما جاء في تقرير شهر فيفري  

ة اجتماع اللجن نتائج تلقية، أين الليبية حل سياسي لالزم إيجادفي ة للمساعدة الرامي هجهود

ها خالل شهر جانفي دعما من أعمال آخروالتي عقدت  حول ليبيا، المستوىة رفيعة يفريقاإل

 . أبابا أديسي في فريقاالتحاد اإل
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 اإلقليمية تضوءا لتكتالالمبحث الثاني: االتحاد اإلفريقي في 

 اإلفريقية القارةاألول: االتحاد اإلفريقي وعالقته بالمنظمات اإلقليمية في  المطلب

 إلىعمد ة النزاعات في القار ة وتسوي زماتلحل األ هسعيفي  يفريقاالتحاد اإل إن

وهذا من اجل خلق تعاون وتكامل ة، داخل القار ة يقليممع المنظمات اإلة عالقات تعاوني ةإقام

يجاد زماتاألة التخفيف من حدو  المنظمات من اجل الحدهذه وبين  ما بينها،  تسويات وا 

هذه مع ته في عالق يفريقنجد االتحاد اإل هوعلية، التي تعاني منها القار  للنزاعات والصراعات

 1.بينها روابط فيما على خلق عمل المنظمات

 معها نذكر:ة ي عالقفريقالمنظمات التي لالتحاد اإلأهم  من بين 

 يالحظأين  عليها اسم الكوميسا،ة المشتركة يفريقاإلبالسوق ي فريقاالتحاد اإلة * عالق

فإن  ،8008في  هنشائإبعد ة يفريقاإلة الوحدة ي محل منظمفريقحل االتحاد اإلأن  بعدأنه 

ي، فريقمع االتحاد اإلة تحل محلها العالقة يفريقاإلة الوحدة الكوميسا ومنظم بينة العالق

في المجاالت ة يفريقالدول اإل أهدافالتي ترعى مصالح و ة القارية المنظم األخيرحيث يعد 

بين ة العالق دوتتحدة، الجزئية أو يقليماإلة والعالقات بينها وبين المنظمات شبة المتنوع

تحقيق إلى أن  ةإشار ة يفريقاإلة الوحدة ميثاق منظمأنه  أساسي على فريقالكوميسا االتحاد اإل

والدفاع ة والتغذية والصحة وثقافة واالقتصاد والتربية يقتضي تنسيق السياسة المنظم أهداف

  وغيرها. األمنو 
                                                           

، )القاهرة: دار النشر مجموعة النيل العربية، ط السوق اإلفريقية المشتركة االتحاد اإلفريقيالحميد،  عبد المطلب عبد 1 
 10(، ص 8002، 5
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وبالتالي مع ة يفريقاإلة الوحدة الكوميسا في عالقاتها مع منظمإلى أن  ةاإلشار تجدر  

ات التي تم تحديدها من جراءلم تخرج عن القواعد واإل ي الذي حل محلها،فريقاالتحاد اإل

وبالتالي ة المنظم أهدافلوضع  إليه بل اعتبرت الكوميسا نفسها ة،القارية المنظمجانب 

 في منطقتي اقليمي المحدد جغرافيموضع التنفيذ الفعلي في حيزها اإل يفريقاالتحاد اإل أهداف

ومنها  من موضع، أكثرهذا المعنى في  الكوميساة اتفاقي أكدتوقد  يا،إفريقشرقي وجنوبي 

 510.1و 520و 572المواد 

نجد  يفريقباالتحاد اإلة التي لها عالقة في القار  خرىاألة يقليمومن بين المنظمات اإل 

 :أيضا

تجمع مؤتمر تنسيق تطور ال سمي SADCي سادك فريقالجنوب اإلة تجمع تنمي 

 52ء فيها عضاسادك، ويبلغ عدد األ باسم 5118 أوتفي به  ي، واستبدلفريقالجنوب اإل

في الدول ة والنمو االقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية الجماعوتهدف ة دول

الدفاع ة وتعزيز وسائل الحماية، التكامل في السياسات والبرامج المحلي تأكيدوكذا  ء،عضااأل

 .األمنو 

وقد حلت  ،5111عام  أسست ،IGAD إيجادة للتنمية الحكومية الهيئأيضا  كما نجد

وتهدف  ء،عضاوتشمل سبع دول األ الجفاف،ة لمواجهة للتنمية ميغير الحكو ة محل الهيئ

وتحقيق ة، النقل والمواصالت والزراعو  والجماركة بالتجار ة تنسيق السياسات الخاص إلى

                                                           

 .18، ص مرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد،  1 
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 وبسط السالم واالستقرارة، الكوارث الطبيعيو  الجفافة مكافحو  ي،قليمالغذائي اإل األمن

ة في تسوية ادوار فاعل إليجادة لمنظمف ،فريقيجنب مع االتحاد اإل إلىالنزاعات جنبا ة تسويو 

 ورعايتها لمفاوضات السالم،ة في كل من السودان عبر مبادراتها المتعددة النزاعات المسلح

تدخلها الواضح وجودها أيضا  ،8001 السالم الشامل )نيفاشا(ة اتفاقي إلى أفضتالتي 

تجمع ) دول أيضا  كما نجد جنوب السودان،ة لمن اجل الوصول للسالم في دو ة المضني

 حفظ السالم، ة األمنتتعلق بحماي هلميثاقة الجديد أهداف أضافالساحل والصحراء( قد 

نشاء آلياتو   1ها.أهدافتحقق بها  ا 

التي تضم  ECCASاإليكاس  ياإفريقدول وسط ة االقتصادية الجماعأيضا  كما نجد

 اعات،ر للص اا تعرضهشدأو ة من اضعف منظمات القار  يا، وتعدإفريقوسط  إقليممن ة دول 55

 بين دولها،ة ء وتحرير التجار عضااتحاد جمركي بين الدول األ إنشاء ة إلىوتستهدف الجماع

 2.ة البينيةمعوقات التجار  ةإزال

أيضا  ، التي لهاECOWAS نجد منظمة االيكواسأيضا  المنظماتهذه جانب  إلى

الدول في  إلىاقرب ة ية إقليمكمنظم االيكواسأيضا  تعتبر ي، بحيثفريقباالتحاد اإلة عالق

هذه التعامل مع  يفريقلذا يحاول االتحاد اإل ي،فريقمن االتحاد اإل أكثرتعاملها المباشر 
                                                           

ق السلم واألمن في إفريقيا"، دور المنظمات الدولية واإلقليمية في تحقي" 1 
 ./m-fi- -u-alyalmi- -u-aldul-https://www.politicdz.com/community/threads/-.6464في
 (55/02/8052 ،52:51.) 
اآلفاق(، في :  –المعوقات  –منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) الواقع  انتصار رزوقي وهيب، 2 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32430 
(58/01/8052 ،52:00) 

https://www.politicdz.com/community/threads/-aldul-u-%20-alyalmi-u-%20-fi-m-.6464/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32430
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32430
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االيكواس يعتبر التكامل ة في حال .األمنالسلم و ة و بالتنمية المنظمات في المجاالت المتعلق

ة البينية تحرير التجار  إلىيسعى  للتجمع، ةاألساسيالمبادئ ة المستدامة االقتصادي والتنمي

لغاءة، وغير الجمركية الجمركي جميع العوائق بإلغاءوالتي تتحقق  متنقل  أمامكل العوائق  وا 

ي في المبادرات فريقوالتنسيق المباشر مع االتحاد اإل ء،عضابين الدول األ اإلنتاجعوامل 

تعاون  ة،يفريقباقي الدول اإلة تجاه مشتركة تجارية بسياسااللتزام  إلى ةباإلضافة، التنموي

وبرامج ة يجيإستراتفي كثير من المبادرات التي تقوم بعمل خطط  االيكواساالتحاد مع 

لدول ة االقتصادية الجماعو  التعاون بين االتحادة، واالجتماعية االقتصادية التنمية تنفيذي

، ةاألدويوتصنيع ة فركز على مجاالت الزراع في برنامج النيباد، االيكواس ياإفريقغرب 

 واالتصاالت والمعلومات. ة العلوم النووية، و والصناع

ة قامت " إيكواس" بتشجيع ومساند وبرامج النيباد على المستوى الوطني، ةأنشطتفعيل 

محليا وتسمى مراكز  تهأنشطلتنفيذ  للبرنامجة وحدات تابع إنشاءب ء فيهاعضاالدول األ

ة معينة في دولة متميز ة على استغالل قدرات ومهارات بحثي المركزة هذه وتعتمد فكر التميز، 

 االيكواسأن  ويمكن القول ي والقاري،قليمعلى المستوى اإل إشعاعيالتكون مركزا  تنميتهاو 

التي تصب في ة ياألمنو ة في المجاالت التنموي يفريقتتعاون وما زال تتعاون مع االتحاد اإل

ي فريقومن بين االتفاقيات التي كانت بين االتحاد اإل 1كواس،يء في االعضاصالح الدول األ

وكذا االتفاق في مجال  ة،التحتية البنية واالجتماعية االقتصادية االتفاق في التنمي االيكواسو 
                                                           

أبو ضبي: مجلة دراسات إستراتيجية، عبد الرحمن حسين، " االتحاد اإلفريقي والنظام األمني الجديد في إفريقيا"،  حمدي 1 
 .17، ص 8055، 518مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، ع
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ة ينسانواالتفاق في المساعدات اإل يا،إفريقغرب ة في منطقة النزاعات والصراعات القائم ةإدار 

حقق نجاحا نسبيا  االيكواسأن  ويمكن القول وغيرها من االتفاقيات،ة الكوارث الطبيعيعند 

فضال عن ذلك  ،8001 توغوكما حدث في  قليمداخل اإل ةاألهليالحروب ة في مواجه

 1ي لدولها.األمنلتساعد في تحقيق االستقرار  )إيكوموج(ة مشتركة عسكرية لقو ه هنشائإ

 

المطلب الثاني: تقييم دور االتحاد اإلفريقي في تسوية النزاعات في ضوء التكتالت 

 الحاليةاإلقليمية 

 كانة أين يفريقاإلة في القار  األمني مجهودات عدة لتحقيق السلم و فريقبذل االتحاد اإل

الصراعات والنزاعات فيها، رغم الصعوبات والعراقيل والتحديات التي  إخماددور هام في له 

وكذا الخالفات بين  المؤسساتي فيها،و  الضعف الهيكلي إلى يواجهها من ضعف في التمويل

قد تدخل في  يفريقلكن رغم ذلك نجد االتحاد اإلة، ئها، ما يقلل من فعاليتها كمنظمأعضا

زمات من األة حلول لعد إيجادكما عمل على  لصومال،دارفور وا حالتي أبرزها حاالتة عد

ة يقليمجنب مع بعض المنظمات اإل إلىجنبا  لكم عم ة،اإلفوارية و الليبياألزمة  على غرار

في مجاالت ة يفريقالدول اإل أهدافالكوميسا التي عملت على الحفاظ على مصالح و ك

ة للتنمية الحكومية الهيئ وأيضا ي سادك،فريقالجنوب اإلة تنمي تجمعأيضا  كما نجدة، متنوع

                                                           

"، جامعة القاهرة، في: 8082مادي إبراهيم كانتي، "دور االكواس في تنفيذ أجندة اإلتحاد اإلفريقي  1 
45-http://sis.gov.eg/UP/10  
(81/01/8052 ،51:00) 

http://sis.gov.eg/UP/10-45.pdf
http://sis.gov.eg/UP/10-45.pdf
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التي تعامل معها في المجاالت  االيكواسوغيرها ك وتجمع دول الساحل والصحراء، ،إيجاد

الحروب ة في مواجه انسبي انجاح حققت االيكواسأين  ،األمنالسلم و ة و بالتنمية المتعلق

سعي  كما 1"،1800 توغو كما حدث في " ي،فريقجانب االتحاد اإل إلى قليمداخل اإل ةاألهلي

بسبب  همواقفتباينت  زماتلحل بعض األة حلول سياسي إليجادأيضا  يفريقاالتحاد اإل

، ما جعل زماتبعض المواقف واألتجاه ء فيها عضابين الدول األ اآلراءاالختالف في 

ة تكشف عن عيوب وسوء التواصل بين قاد ةمتأخر االتحاد في بعض الحاالت يتخذ قرارات 

وجدت أين  تسعى للحفاظ على مبادئهاة االتحاد كمنظمة مما يقلل من مصداقي االتحاد،

رغم ما ورد  ى وتجاهلت بعضا من مبادئها،ة األولتعمل على تحقيق مصالحها بالدرج نفسها

ة ء في حال تردي الحالعضافي شؤون الدول األ يسمح لها بالتدخلبما في بروتوكوالتها 

في بعض الحاالت فقد توانت وتماطلت في أنها  إالة، المتحد ممفيها دون اللجوء لألة ينساناإل

في بعض الحاالت لحل ة قوات عسكري بإرسالقامت أين  التدخل فيها سياسيا وعسكريا،

لم تتدخل عسكريا بحيث لم ن ية أالليبياألزمة  كما فعلت في دون غيرها، زماتالنزاعات واأل

فشال أيضا  يفريقاالتحاد اإلة كما واجه بيا،يكن لها دور يذكر على المستوى العملي في لي

 2في السودان. ذريعا

  

                                                           

 .17-12 ص ص ،مرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد،  1 
 .12 ، صمرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد،  2 
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 : التحديات التي يواجهها االتحاد اإلفريقيلثالثا المطلب

ة ومكافحة بدا من قضايا الصحة ي العديد من التحديات الراهنفريقاالتحاد اإل هتواج

القضايا و  المكتسب،ز المناعي جالع زماتمتالة البشرية المالريا فيروس نقص المناع

 ةباإلضاف، ةاألهليوانتشار الحروب ة غير الديمقراطي ةلألنظمة السلمية مثل المحاربة السياسي

في ة واالجتماعية التحديات االقتصاديو  القضاياة، الغربية بالصحة المتعلقة للمسائل القانوني

وقضايا ة عات المتطور هذا عدا عن مشاكل المجا ،األميينالفقراء فارقة األة رفع مستوى معيش

  1وغيرها.ة بيئ هاستخدامومشاكلها من التصحر وعدم ة البيئ

فيروس نقص  االنتشار السريعة القادمة يا في الفتر إفريق هتواجمن اخطر القضايا التي 

ة يقليمالصراعات اإلأيضا  كما تعد. (AIDS(، وباء االيدز )HIV)ة البشرية المناع

تعزيز أن  بحيث ي،فريقاالتحاد اإل هتواجمن القضايا والتحديات التي ة التدخالت العسكريو 

ترسيخ أو  التحكمة صعوب وكذا أهدافه.أهم  احد هو منة واالستقرار في القار  األمنالسالم و 

من الحكام ة فئة معينة والوسائل لمصلح الطرق بأبشعالتي تنتهك نسان واحترام حقوق اإل

 شتهم. اووح

ة ية إقليمي كمنظمفريقاالتحاد اإلأن  من بين التحديات، بحيثة القار  كما تعد الجغرافيا

 هواثنية صراعات قبلية القار ة واالستقرار على مستوى كاف األمنفي سعيها لتحقيق السلم و 

 وكذا احتوائها على جزر. ة يصعب عليها احتوائها لكبر المساحة وعرقي

                                                           

 .528، ص مرجع سابقنزيه رعد، المنظمات الدولية واإلقليمية،  1 
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نجد الخالف بين ة ية إقليمي كمنظمفريقاالتحاد اإل هتواجالتي  خرىومن التحديات األ

 ة.ء المنظمأعضا

 ( مليار دوالر كل عام،510الذي يخسرها )ة استئصال الفساد المتفشي في القار  

 1وال تقديم المنح والقروض. ةاألجنبيالذي ال يشجع على قدوم االستثمارات  األمر

على الكثير  الظلم الواقع إلىالتي ترجع في كثير منها ة يقليماإل ةاألهليوقف الحروب 

الذين  وكذلك لمغامرات بعض الحكامته، وحاشي الحاكمة من العرقيات والقبائل لحساب قبيل

فريقو  2مجد شخصي. لتحقيق يزجون بالدهم في حروب مع الجيران استمرار  هتواجيا ال تزال ا 

ة عد هيواجي فريقمما جعل االتحاد اإلة، مناطق مختلفة في عد األمنللصراعات وانعدام 

ويمكن  يا،إفريقوالسلم واالستقرار في  األمنلتعزيز  التكاملة لتحقيق عملي تحديات وعوائق

 التحديات التالي:إلى أهم هذه  ةاإلشار 

 التحديات األمنية: .1

ة، يفريقالنمط الغالب الذي يعصف بكيان الدول اإل ةاألهليتتمثل الصراعات والحروب 

 هبمواردي فريقهذا ما يجعل االتحاد اإل يا،إفريقواالستقرار في ة للتنمي األكبروهو يمثل التهديد 

مكانا  ويرى بعض النقاد الصراعات،هذه مع ة غير قادر على التعامل بفاعلية المحدود تهوا 

                                                           

 . 815 -810، ص ص مرجع سابقالدين حسين السيسي، صالح  1 
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ة بمبادئ السيادة نتيج قصورا هيكلياة يفريقاإلة الوحدة من منظم ورث ي قدفريقاالتحاد اإلأن 

  1ء.عضاألللدول اة يقليماإلة والسالم

أو  ةاألهليسواء كان ذلك بسبب الحروب  ي والسياسياألمنويعد عدم االستقرار  

ة، يفريقالقومي للبلدان اإل األمنهما اكبر خطر يهدد ة بسبب الصراع على السلط

 ،ةيفريقاإلة في القار ة سمة رئيسي والثورات تعد واالنقالبات التمرد المسلحة فالصراعات الداخلي

ة يفريقجعل الدول اإل أمامعائقا ة معظم دول القار  لدىة السياسي ةاإلرادضعف أيضا  كما تعد

 2االتحاد.ة غير متحمسة لفكر 

بي على ورو بعد رحيل المستعمر األة، من تحديات حدوديأيضا  االتحاد كم يعاني

في التي تسببت ة مشكالت الحدود المصطنع ة أهمهامشكالت عديد هوراءترك ة يفريقاإلة القار 

ة نزاع بين موريتانيا والسنغال الجزير ة، المتجاور ة يفريقخالفات بين الدول اإل حدوث صدمات

 3واريتريا...الخ. إثيوبيا) اندوندي خوري ( والنزاع بين 

 . التحديات المالية والمؤسسات لالتحاد:1

سيما في مجال فريقي والاالتحاد اإل إليهاوالغايات التي يطمح  هدافتحقيق األ إن 

مكانياتموارد  إلىيا يحتاج إفريقفي ة المستدامة واالستقرار وتحقيق التنمي األمنتعزيز   وا 

ة االتحاد قد ورث عن منظمأن  يالحظ إذ ء،عضاقد ال تقوى على توفيرها الدول األة ضخم
                                                           

 75ص  مرجع سابق، حمدي عبد الرحمن حسين،  1 
وكالة جامعة بغداد: مجلة دراسات دولية، ، "التحديات( -الهيكلة -االتحاد اإلفريقي ) النشأة"جاسم خيري عبد الرزاق،  2

 .15، ص 8001، 28-25عدد مزدوج  الدولية، اإلستراتيجية مركز الدراسات
 .12، ص رجع المنفس جاسم خيري عبد الرزاق،  3 
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الدول على اشتراكات  أساساالتي تعتمد ة العجز الشديد في الموارد المالية يفريقاإلة الوحد

يا إفريقمصر وليبيا وجنوب  خمس دول فقط وهي:أن  هو هلالنتباومن الملفت  ء،عضااأل

وال تقوم باقي الدول بسداد  االتحاد،ة من ميزاني % 71ونيجيريا الجزائر، تسهم وحدها بنحو 

 1االتحاد.ة من قبل مفوضي إلحاحبعد  إال حصتها

 أكملبمهامها على  على القيام وعرقلتهاة وهذا ما سبب مشاكل في تمويل المنظم 

 .هوج

لم تكتمل بعد والسيما ة له المؤسسية البنيأن  وعلى الصعيد المؤسسي لالتحاد يالحظ

تأسيس البنك المركزي وصندوق النقد وبنك االستثمار لم يقدر لها الة، المؤسسات المالي

ة المؤسسات القائمبعض  ويشمل هذا التحدي المؤسسي بها،ة المنوط عمالاألة ممارسو 

تحويل  إلى ةباإلضافة، يفريقاإل نسانالعدل وحقوق اإلة ومحكم يا،إفريقبالفعل برلمان عموم 

ي فريقلالتحاد اإلة المؤسسة وثمة بعد ينال من الكفاء عليا لالتحاد،ة لتكون سلطة المفوضي

 الدول،ة ضويحيث يوجد داخل بين ع ة،الفرعية يقليمالمنظمات اإلة بينة العالقة وهو طبيع

 2فريقي.الدول مع االتحاد اإلهذه لة وهو ما قد يعني تعارض االلتزامات بالنسب

 

 
                                                           

ا االتحاد اإلفريقي ومشاكله، في: قضاي 1 
http://www.moqatel.com/openshare/behath/monzmat3/african_un/sec07.doc.cvt.htm  

81/07/8052 ،51:20) 
 .28، ص مرجع سابقحمدي عبد الرحمن حسين،  2 

http://www.moqatel.com/openshare/behath/monzmat3/african_un/sec07.doc.cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/behath/monzmat3/african_un/sec07.doc.cvt.htm
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 . التحديات السياسية:3

يجاد وتضامنها النوعية دولة مرهون بوحد يفريقمدى نجاح االتحاد اإلأن   توازن  وا 

ة الداخلي زماتتحقيقها هي القضاء على األ إلىواهم النقاط التي يجب السعي  بينها، فيما

الصحراء  نغوال،أ مثل عالقتاها باالتحاد،ة، يفريقوالخالفات والحروب التي تسود الدول اإل

الموضوعات ة هذه معالجفيه أن  ومما ال شك وغيرها، …ليبيا  بوروندي، سيراليون،ة، الغربي

أهم  منة والشفافية ويعد تحقيق الديمقراطي على الصمود،ته االتحاد ومقدراة مدى فاعلي

يعتمد  تكوين نظام ديمقراطي فعال، إلىالذي يسعى  ي،فريقلالتحاد اإلة التحديات السياسي

العدل ة يا ومحكمإفريقمثل برلمان عموم  التنظيمي،ة هيكل إلى أضيفتالتي ته على مؤسسا

وحقوق ة تحترم المبادئ الديمقراطية ديمقراطية يإفريق ةأنظموهو ما يستوجب وجود ة، يفريقاإل

 1.نساناإل

 . التحديات االقتصادية:2

ولكنها غير  تعينها على التكامل االقتصادي،ة ثروات وخيارات وافر ة يفريقاإلة للقار 

 التعاون فيما بينهاة وكال عن تطوير اقتصادياتها،ة عاجز ة يفريقالدول اإل وأصبحتة، مستغل

التبادل التجاري مع الدول  بينها،ة والروابط االقتصادية متين، يدعم العالق لخلق اقتصاد

فرضا حادا على  أنفسهمايا يفرضان على إفريقالتي كانت تستعمر دول ة وخاصة، بيورو األ

                                                           

منتديات طموحنا، " بحث شامل حول االتحاد االفريقي"،  1 
https://www.tomohna.net/vb/tomohna10820/ 

(88/02/8052 ،51:51) 

https://www.tomohna.net/vb/tomohna10820/
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ة ي مازال يعاني من المشاكل الماليفريقاالتحاد اإلأن  كماة، يفريقاقتصاديات الدول اإل

مشاكل وحدها الهذه و ة، اشتراكات العضوية يفريقعن عدم دفع العديد من الدول اإلة الناجم

تطور  ةإمكاني إلىنقصها يشير ة أو فتوافر السيول الحال نشاط االتحاد الحقا،ة تعرقل بطبيع

كالتي يتمتع بها ة تنفيذية بسلط تتمتعة الهيئ ة إلىتضم حكومات منفردة االتحاد من جماع

البنك  إنشاءاالتحاد وهو  أهداففي احد ة الموارد المالي ةلستؤثر ق بي، وكذلكورو االتحاد األ

 ي.فريقالمركزي اإل

في  اإلسهاممن  هتمكنالتي ة الظروف المالئمة تهيئ إلىي فريقيسعى االتحاد اإل

لقد  ة،القار ة والتعجيل بتنمي ة،يفريقوتكامل االقتصاديات اإلة االقتصاد العالمي وتعزيز التنمي

ى تسمى األولخطتين معا:  إدماجة هي حصيلة اقتصادية تنمية خطة يفريقاعتمدت الدول اإل

 يا،إفريقوقدمتها جنوب  "ةلفييا خالل األة إفريقتسمى "نهضة الثانيو  " اوميجا" قدمتها السنغال،

ة، دور  أداءفي  هاالتحاد واستمرار ة تضمنت فاعلية، واحدة في صف الخطتان وقد وحدت

التي  من العراقيل تضمن التخلصة بطريقة البناء والتنمي ةإلعادة وقضت بتقديم معونات مكثف

 1.استمرار االتحاد

 

  

                                                           

 .22ص  مرجع سابقحمدي عبد الرحمن حسين،     1 
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 ملخص الفصل:

ة تدخل في عدة يفريقاإلة في القار  النزاعاتة لحل وتسوي هسعيي في فريقاالتحاد اإل 

النزاعات ة رغم اتساع دائر  واالستقرار، األمنعلى حفظ السلم و  عمل جاهداأين  حاالت

ة يقليملجهود المنظمات اإل اختبارا حقيقياالتي شكلت ة يفريقاإلة القار ة داخل ةاألهليوالحروب 

 زماترغم تعقد مستويات األ داخل دولها، األمنحفظ السالم و ة في عملية يفريقاإل

وضعف  اإلمكانياتفي مقابل حدودية  أخرى ة إلىدول وتشابكها، وتفاوتها من والصراعات

الفعلي  المحددو  ةألساسياة تشكل القاعدة المعادلة، هذه يفريقالمنظمات اإل أغلبالقدرات لدى 

العمليات التي قامت وال تزال تقوم بها المنظمات و  األدوارالفشل في كل أو  التجاهات النجاح

 ي.فريقاإل اإلطارفي  األمنو  في مجال حفظ السلمة يقليماإل



 
 

 

 

 

خاتمة
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 ةخاتم

النزاعات التي و  بعد الحرب العالمية الثانية العالم إليهاالستقرار الذي وصل  أن 

 خاصة مازالت قائمة بين معظم الدول، والمخاطر التي أصبحت تحيط ببعض الدول

تسعى إلى تنظيم العالقات الدولية وتبحث  إقليميةمنظمات  إنشاءدفع إلى  الضعيفة منها

لها الحرية في مجال الحل ما ينشا من  أعطيأين  إليجاد حلول للنزاعات بين هذه الدول،

 من مجلس األمن، بإذنإال  النزاعات بين أعضائها بالطرق السلمية وبدون استخدام القوة،

 إلى ظهور انعكاسات كثيرة أصبحت تهدد األمن والسلم العالمي، أدى عاتفطور هذه النزا

شاهدت هذه  للنزاعات والصراعات، أين أصبحت القارة اإلفريقية مسرحا األخيرة اآلونةففي 

 األمر الذي دفع الجماعية وغيرها، كاإلبادة اإلنسانمن انتهاكات لحقوق  أشكالعدة  األخيرة

إفريقي يسعى إلى إيجاد حلول لهذه األزمات التعجيل بتكامل القارة  اتحاد إنشاءبالمنطقة إلى 

السياسي واالجتماعي واالقتصادي، ولكن رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها االتحاد إال أن 

وأوضاعها تزداد  أين أصبحت تعيش منحنا حقيقيا األزمات تفاقمت في القارة منذ السبعينات،

 نموذجا اعات وحروب أهلية وغيرها، األمر الذي جعلهامن صر  إليهسوءا بسبب ما تعرض 

ضلت أكثر من نصف دول القارة تعاني من صراعات مريرة  حيث للتخلف ورمزا للمعاناة،

 آذانالدمار المفزع في و  المعاناةو  تثير الرعب عدد من الدول أصبحت أسماءلدرجة أن 

 السودان، الصومال، نغوال،أنيجيريا،  مثال جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكثير من الناس،

هدر  إليأين أدت هذه النزاعات  وغيرها من دول القارة، ليبيا حرب الجنوب " دارفور"،
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أين اندلعت  إلى تحطيم البنيان التحتية لكثير من الدول، وأدتالموارد البشرية واالقتصادية، 

ونهاية القرن  رة ما بين الستيناتوذلك في الفت اإلفريقية، في القارة حربا أهلية 52أكثر من 

فشلت  أنةوالواقع  وما تزال هنالك العديد من النزاعات الملتهبة مستمرة دون توقف. الماضي،

يقاف العديد من المحاوالت احتواء هذه األزمات سواء كانت من قبل الحكومات المحلية أو  وا 

ذي ال زال يسعى جاهدا للحد منها والدولية من بينها االتحاد اإلفريقي ال اإلقليميةالمنظمات 

يجاد حلول لها، نجاح االتحاد اإلفريقي  أمامرغم ذلك فال تزال النزاعات تقف حجر عثرة  وا 

أدى إلى  االستعماري اإلرثيمكن القول أن  ه،االستقرار واألمن في القارة وعلي إرساءفي 

 أدت، ومعتقديهوعرقية  واثنيهبإفريقيا، ما قاد إلى حدوث تدخالت حدودية  األمةغياب الدولة 

دورا فاعال في تصعيد الصراعات النزاعات المسلحة داخل إفريقيا ما مهد الطريق لتدخل 

على الرغم من النجاحات التي كما أنه  اإلفريقي. الشأنالمنظمات الدولية واإلقليمية في 

ات اإلفريقية، فال تزال حققها االتحاد اإلفريقي والمنظمات الدولية واإلقليمية في تسوية الصراع

تعاني المنظمات و ة، فارقالماليين من األ أرواحوالنزاعات المسلحة تحصد  األهليةالحروب 

الذي قلل  األمرمن مشكالت بنيوية وهيكلية ومالية،  ،االتحاد اإلفريقي رأسهاوعلى  ،اإلفريقية

 في عملية حفظ السلم واألمن في إفريقيا.  أدوارهامن 
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 استنتاجات الدراسة:

تعد المنظمات اإلقليمية من بين أهم النظم المهتمة بتسوية النزاعات المعاصرة،  .1

 تحدة.كام ميثاق األمم المماشيا مع بنود الفصل الثامن من أحوهذا ت

المنظمات اإلقليمية في سعيها للحفاظ على األمن والسلم طورت آليات مختصة  .2

 بتسوية النزاعات.

اإلفريقية عانت والزالت تعاني من ويالت االستعمار، وأين عرفت ظاهرة القارة  .3

 النزاعات فيها تفاقما وانتشارا في أقاليم عديدة.

تعددت أسباب النزاع في القارة اإلفريقية، أين كانت لها انعكاسات عديدة سواء  .4

 على مستوى الدولة أو على مستوى القارة.

فريقية بعد قرار القادة األفارقة على الوحدة اإل ريقي جاء كبديل لمنظمةاإلتحاد اإلف .5

استبدالها بمنظمة تكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي 

 تواجه القارة.

اإلتحاد اإلفريقي في سعيه لتسوية النزاعات في القرة اعتمد على آليات جديدة  .6

لم واألمن اإلفريقي تتكفل بتسوية النزاعات اإلفريقية، وتمثلت في مجلس الس

 ليصبح الجهاز المكلف بتعزيز السلم واالستقرار في القارة.
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Conclusions de l'étude: 

1. Les organisations régionales figurent parmi les systèmes les 

plus importants en matière de règlement des conflits contemporains, 

conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Charte des 

Nations Unies. 

2. Organisations régionales, dans leurs efforts pour maintenir la 

paix et la sécurité, ils ont mis au point des différends mécanismes 

règlement. 

3. Le continent africain a souffert et souffre encore du fléau du 

colonialisme, et où le phénomène est connu dans lequel les conflits se 

sont aggravés et généralisée dans de nombreuses régions. 

4. Les raisons du conflit sur le continent africain sont 

nombreuses et ils ont eu de nombreuses répercussions tant au niveau 

de l’État que du continent. 

5. L’Union africaine est venu comme une alternative à 

l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) après la décision des 

dirigeants africains pour remplacer l'Organisation pour être en mesure 

de faire face à des défis internes et externes auxquels est confronté le 

continent. 

6. L’Union africaine, dans ses efforts pour régler les conflits sur 

le continent, s’est appuyée sur de nouveaux mécanismes pour régler 

ces différends conflits en Afrique: le Conseil africain de paix et de 

sécurité est devenu l’organe responsable de la promotion de la paix et 

de la stabilité sur le continent.  
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