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بداية الحمد هلل الذي وفقني و أعانني النجاز ىذه الدراسة و تقديميا في شكميا 
 النيائي

  وبعدىا أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير و العرفان إلى أستاذي المشرف جدو 
فؤاد عمى نصائحو و دعمو و توجيياتو العممية القيمة التي أفادتني في انجاز ىذا 

العمل بالرغم من كل المسؤوليات الممقاة عمى عاتقو و التي تنصب في سبيل العمم و 
البحث العممي  والى كل من ساعدني عمى إتمام ىذا البحث و أخص بالذكر األستاذ 

 عبد الكريم قرين الذي لم يبخل عمي في مساعدتي بالمادة العممية

كما أعبر عن شكري أيضا لكل أساتذة تخصص تاريخ معاصر عمى جيدىم و 
.متابعتيم لنا خالل مشوارنا األكاديمي  
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 مقدمة

 

  أ  
 

تعتبر القارة اإلفريقية من أىم القارات في العالم ، حيث تتمتع بخصوصيات ما 
يميزىا عن القارات األخرى و باإلضافة إلى تنوعيا الحضاري تتميز بتنوع اثني و تنوع 

في البيئة الطبيعية فضال عن الثروات الباطنية ىذا ما جعميا اليدف األول  لمدول 
منذ المنتصف الثاني من القرن الخامس عشر لموجة الغزو أين تعرضت االستعماري، 

. االستعماري األوربي مورست فييا كل أنواع الظمم االجتماعي و االقتصادي

ولكن بقدر ما عانى األفارقة من مرارة االستعمار بقدر ما كانت انتفاضتيم 
عنيفة و قوية و أدركو أثناء معاركيم مع االستعمار أن سالح التفرقة ىو أقوى سالح 

. يطبقو المستعمر وان الوحدة ىي أقوى سالح تتحطم عميو قوة المستعمر و أطماعو
فتوالت حركات التحرر التي كان ىدفيا األول االستقالل عن االستعمار الغربي إلعادة 

. الكيان السياسي و االقتصادي و إعادة الكيان الذاتي إلفريقيا

و مع بداية القرن العشرين وبروز حركات التحرر بدأت تتبمور فكرة الوحدة 
اإلفريقية لدى شعوب القارة فنشأت الجامعة اإلفريقية التي عقدت مؤتمراتيا بداية من 

م، وبعد الحرب العالمية الثانية تغير تفكير األفارقة إلى 1945م إلى غاية 1900سنة 
عقد مؤتمرات الجامعة اإلفريقية داخل القارة نفسيا إلى أن اتفق الزعماء األفارقة سنة 

م بإعالن ميالد منظمة الوحدة اإلفريقية لتحقيق الوحدة وتصفية االستعمار و 1963
.   التخمص من أثاره التي تركيا عمى أرض القارة

و في إطار تجسيد الوحدة اإلفريقية التي دعا إلييا كبار القادة األفارقة واجيت 
المنظمة الكثير من المشاكل و التحديات في جميع المجاالت أثرت في االستقرار 

الداخمي لمقارة، مما جعل المنظمة تمعب دور في مواجية ىذه المشاكل إصرارا عمى 
ضرورة تحقيق االستقالل الكامل لجميع الدول اإلفريقية و السعي لمقضاء عمى 

. النزاعات الناشئة بين الدول اإلفريقية و تدعيم وحدة الدول و تضامنيا



 مقدمة

 

  ب  
 

نزاع )م 1963و ىذا ما سنحاول إبرازه من خالل دراسة حالتي حرب الرمال
م و دور 1991و الحرب األىمية في الصومال  (الحدود بين الجزائر و المغرب

أين أعطت تصور بعيد عن تدخل الدول الكبرى في . المنظمة في حل األزمتين
. المنطقة

:أهميةالدراسة

ليذه الدراسة أىمية باعتبارىا تتناول موضوع المنظمات الدولية و اإلقميمية و 
خاصة منظمة الوحدة اإلفريقية في حقل الدراسات التاريخية في إطار مقاربات سياسية 

و اجتماعية و اقتصادية تكمن في التحول التاريخي في الدور الذي لعبتو المنظمات 
.  في حل النزاعات الدولية

باإلضافة إلى تدخل المنظمات اإلقميمية لحل النزاعات و ارتباطو خاصة بظاىرة 
انتشار النزاعات في القارة اإلفريقية بصفة عامة، و من ثم فيو مرتبطا إلى حد كبير 

. بييكل النظام الدولي الجديد لفترة ما بعد نياية الحرب الباردة

أىمية تدخل المنظمات اإلقميمية في حل النزاعات خاصة في ظل النظام الدولي 
الجديد، و بروز فكرة اإلقميمية التي تعني ضرورة و أىمية تسوية النزاعات في إطار 

. إقميمي خاصة في إفريقيا بعيدا عن تدخل المنظمات الدولية و الدول الكبرى

دور المنظمة اإلفريقية في حل النزاعات اإلقميمية سواء نزاعات حدودية أو 
نزاعات داخمية في سبيل تحقيق األمن و االستقرار في أقاليميا، بعيدا عن منظمة 

األمم المتحدة و تدخل الدول الكبرى في ظل النظام الدولي الجديد من خالل حالتي 
. م و الحرب األىمية في الصومال1963حرب الرمال 

:أهدافالدراسة
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  ج  
 

-1963دور منظمة الوحدة اإلفريقية في حل نزاعات القارة إن دراسة موضوع 
: م متعدد القراءات وفق منظور سياسي تيدف إلى إبراز2000

 . ظروف نشأت منظمة الوحدة اإلفريقية -
 . دوافع نشأت المنظمة -
 .قراءة في فاعمية المنظمة في حل النزاعات في ظل النظام الدولي الجديد -
أىم التحوالت التي طرأت عمى آليات المنظمة في جعميا أكثر فاعمية في حل  -

 . النزاعات
م و الحرب األىمية في الصومال كإسقاط 1963دراسة حالتي حرب الرمال  -

. لدور المنظمة في حل نزاعات القارة
:مبرراتاختيارالموضوع

إن موضوع اختيار دور منظمة الوحدة اإلفريقية في حل نزاعات القارة يعود إلى أىمية 
: الموضوع أساسا و التي تنبع من اعتبارات أىميا

  :مبررات موضوعية -1
إن دراستنا لمتاريخ المعاصر يحتم عمينا دراسة المواضيع الراىنة من خالل  -

 .زاوية تحميمية تاريخية وفق مقاربة سياسية
مسألة دور المنظمات اإلقميمية موضوع ميم فقد تناولت جل الدراسات السابقة  -

ىذا الموضوع و ركزت عمى تقديمو وفق قراءة قانونية سياسية أو قراءة 
تاريخية من خالل عممية سردية لألحداث و نحن أردنا تقديم الموضوع و فق 

 .تصور يجمع بين االثنين
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  د  
 

أىمية المنظمات الدولية و اإلقميمية في العالقات الدولية حيث أصبحت تمعب  -
الدور الميم في حل النزاعات في ظل التحديات الراىنة في إطار النظام 

. الدولي الجديد
: مبررات ذاتية -2

الرغبة الشخصية في الدراسات اإلفريقية و خاصة موضوع منظمة الوحدة  -
 .اإلفريقية التي تعد حدث ميم في تاريخ القارة

يعود سبب اختيارنا لمموضوع بحكم انتمائنا اإلفريقي و انتمائنا إلى بمد إفريقي  -
. و ىو الجزائر و ىي من الدول الفاعمة في إطار المنظمة اإلفريقية

:إشكاليةالدراسة

: و من خالل ىذا المنطمق تتمثل إشكالية الدراسة في ما يمي

 إلى أي مدى ساىمت منظمة الوحدة اإلفريقية في حل نزاعات القارة؟ -

انطالقا من المشكمة البحثية المطروحة فإن دراسة دور منظمة الوحدة اإلفريقية في 
: م تثير العديد من التساؤالت، وىي2000-1963حل نزاعات القارة 

ما ىي ظروف نشأت المنظمة ؟ -
ما ىي اآلليات المعتمدة من قبل المنظمة في حل النزاعات ؟ -

إلى أي مدى أثرت النزاعات في تحول المنظمة إلى االتحاد اإلفريقي؟ - 

:منهجالدراسة

لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة و التساؤالت السالفة الذكر و فق منيج عممي 
كأداة لموصول إلى نتائج منطقية، فالموضوع عبارة عن دراسة وصفية تحميمية تعتمد 

.  عمى منيجين أساسيين



 مقدمة

 

  ه  
 

وذلك من خالل تتبع التطور التاريخي لممنظمة وتحميل المصادر : المنهجالتاريخي
. وعرض جوانب من مضمونيا لموصول إلى مجموعة من االستنتاجات حول الدراسة

لالعتبارات المنيجية إذ ارتأينا مقارنة المقاربات السياسية و : المنهجالمقارن 
االقتصادية و االجتماعية لكمى الحالتين و دورىا في انفجار األزمة، باإلضافة إلى 

. مقارنة دور و فاعمية المنظمة في ظل الحرب الباردة و النظام الدولي الجديد

:الدراساتالسابقة

 و قد حظيت منظمة الوحدة اإلفريقية ببحوث و دراسات سابقة متعددة، نذكر 
: من بين ىذه الدراسات

العالقاتالدوليةفيإطار و منظمةالوحدةاإلفريقية: دراسة بطرس بطرس غالي
الوحدةاإلفريقيةبينالفكرو: عيسى محمود خيريمنظمةالوحدةاإلفريقية،

باإلضافة إلى مجموعة كتب عن المنظمات اإلقميمية و اإلفريقية و منيا التطبيق،
التنظيمالدوليالنظرية:المنظمات الدولية محمد المجذوب: عمي يوسف الشكري

إضافة إلى كتب تتناول قضايا افريقية العامةوالمنظماتالدوليةواإلقميمية،
الحدود:  عمر سعد اهللمشاكلإفريقيامعاصرة: ماىر عطية شعبانمختمفة منيا  

. وغيرىا من الدراسات الكثيرة و المتنوعةالدوليةالنظريةوالتطبيق

:عرضالدراسة

ولإلجابة عمى اإلشكالية المركزية و األسئمة الفرعية لمدراسة، إخترنا خطة تتألف 
. من مقدمة و ثالث فصول ثم خاتمة و مجموعة المالحق

.  و تناولنا فييا إحاطة شاممة لمموضوع بمختمف جوانبو:مقدمة
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  و  
 

 بعنوان معطيات حول منظمة الوحدة األفريقية و تضمنت ىذه :الفصلاألول
المعطيات الظروف الدولية قبل نشأت المنظمة، و المؤتمرات التأسيسية لممنظمة ثم 

. و تنظيميا الييكمي مرحمة التطبيق الفعمي لموحدة و قيام المنظمة

 و جاء بعنوان آليات حل النزاع في المنظمة و تضمن ىذا الفصل :الفصلالثاني
اآلليات التي تنتيجيا المنظمة في حل نزاعات القارة وىي اآلليات السممية و اآلليات 

. العسكرية

 تحت عنوان نماذج من النزاعات و دور المنظمة في حميا و ىنا :الفصلالثالث
ودور  (نزاع الحدود بين الجزائر و المغرب  )م 1964تطرقنا إلى نموذج حرب الرمال

م و جيود 1991المنظمة في حل ىذه األزمة، ثم نموذج الحرب األىمية في الصومال 
. المنظمة في تسوية األزمة

.   و خمص البحث بخاتمة تضمنت االستنتاجات المتوصل إلييا و خالصة لمبحث

. أما المالحق فكانت متنوعة من صور لشخصيات و وثائق و خرائط

:صعوباتالدراسة

يعد : و أي بحث من البحوث ال يخمو من الصعوبات فقد واجيتنا صعوبات منيا
الموضوع تاريخي لو بعد قانوني متعدد المقاربات خاصة سياسية و اقتصادية، نقص 
المادة العممية في موضوع الدراسة خاصة فيما يتعمق بالفصل الثاني، عدم حصولنا 
عمى دراسات دقيقة و تحميمية تتناول موضوع الحرب األىمية في الصومال و دور 

إال أنو وفقنا اهلل في ىذا البحث كما أنو لم أدخر . منظمة الوحدة اإلفريقية في حميا
. جيدا ماديا أو معنويا في سبيل اإللمام بقدر ال بأس بو من المادة العممية
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إن ىدف الشعوب اإلفريقية ىو الوحدة الذي أجمعت عميو خالل نضاليا 
المستميت في سبيل الحرية و االستقالل ، وقد جاءت نداءات الزعماء اإلفريقيين عمى 
. تفاوت تعاليميم و نزاعاتيم تطالب بالوحدة ميما كانت الظروف و ميما أدت النتائج 
 وكان لالضطياد الكبير الذي عانتو شعوب إفريقيا الدور األكبر في جمع كممة أبناء 

 .قارتيمىذه القارة في عدة مؤتمرات عقدت لمدفاع عن حقوقيم و استقالل 
 كان والذي سيكوتوري احمد الغيني الرئيس البارزين الزعماء ىؤالء بين  ومن

 اعتبار أي النظر عن بغض وحدتيا تحقق ىو أن إلفريقيا بالنسبة الميم بأن يرى
 لو مقال في يقول بينيا،حيث فيما بينيا متحدة اإلفريقية الواليات تكون وان آخر،
 األساس، ىي السياسية اإلرادة بان بإيجاز القول يمكن " اإلفريقية الواليات " بعنوان
 في ثقتنا نضع ونحن الغينيين نحن أعماقنا، في راسخة السياسية اإلرادة ىذه باتت وقد

  "... اإلفريقية البالد جميع
مع فجر الحركة التحررية ظير ذلك االتجاه القائم عمى التضامن الذي أخذ شكل 

وقد م 1919الجامعة اإلفريقية ذات االتجاه التحرري فنشأت الجامعة اإلفريقية عام 
 خمسة مؤتمرات لمجامعة اإلفريقية خارج القارة و م1945عقدت بعد ذلك حتى عام 

باستقالل غانا عقد أول مؤتمر لمجامعة داخل القارة لتبدأ فكرة الوحدة مرحمة جديدة 
. تجسدت في اإلعالن عن تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية

                                       
 يعتبر من زعماء القارة اإلفريقية الذين قاموا بتوضيح عناصر الشخصية اإلفريقية وتحديد احمد سيكوتوري 

معالميا ،درس في المدارس القرآنية و تعمم من القرآن الكريم الحكمة، أسس حزب غينيا الديمقراطي ضم فيو كل 
المثقفين والشباب المتحمس لتحقيق األىداف الواحدة ، وتمكن بفضل وطنيتو و إخالصو من تحرير بالده من 

 عاما بعد رحمة كفاح مشرفة في القارة 62عن عمر ناىز 1984مارس 26االستعمار الفرنسي، توفي في 
،ص ص 2013،أفريل 4،عددمجمة إفريقيا قارتنا،"الزعيم الغيني احمد سيكوتوري"أيمن المقدم ،: ينظر). اإلفريقية

  (1،2،3ص 
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و ىذا ما سنحاول التطرق إليو حيث يتناول الفصل معطيات حول منظمة 
 المؤتمرات التأسيسية لممنظمة الوحدة اإلفريقية، الظروف الدولية قبل نشأت المنظمة و

 أىداف  و مبادئ المنظمة و ىياكل المنظمة ثمقيام منظمة الوحدة اإلفريقيةثم 
 .المنظمة

  منظمة الوحدة اإلفريقيةنشأة: المبحث األول
الظروف الدولية قبل نشأت المنظمة : المطمب األول

 :الجامعة اإلفريقية_ أ
 االفريقانية نشأت في البداية كحركة إصالحية تيدف إلى تحسين الظروف 
االجتماعية لمزنوج في الواليات األمريكية المتحدة و قد تبنى فكرة االفريقانية 

 الذي ديبوابعض المثقفين من زنوج الواليات المتحدة األمريكية، وخاصة 
كان لو دور في عقد الكثير من المؤتمرات التي ناقشت الظمم االجتماعي 
الذي يعانيو الزنوج، و بعد الحرب العالمية األولى اعتنقيا بعض الزعماء 

اإلفريقيين الذين أضفوا عمييا الطابع السياسي و أصبحت مذىبا يتمسك بو 
 .1اإلفريقيين لمدفاع عن شخصيتيم و حريتيم

                                       
 _م في غريت بارينغتون، ذو أصول تعود إلى ىايتي، 1868 فيفري 23 ولد في :وليام ادوارد بورغياردت ديبوا

اشتير طيمة منتصف القرن العشرين بنشاطو لمدفاع عن حقوق األمريكيين السود، لقب باب الحركة اإلفريقية و في 
 و ىي منظمة لمدفاع عن حقوق NAACPم أسس الرابطة الوطنية لمدفاع عن األشخاص الممونين 1909عام 

األقميات في الواليات األمريكية المتحدة، ىاجر إلى غانا و تحصل عمى الجنسية الغانية، توفي عام 
 Jean-baptiste Andrédou Katt, Le panafricanisme : Quelle contributionينظر، ).م1963

à la construction des Etats-Unis d’Afrique ?,maitrise en SciènesPolitique, Université 

Catholique de l’Afrique de L’Ouest d’Abidjan UCAO/UUA,2008 ,P 11) 
تخصص القانون )، مذكرة ماجيستير دور منظمة الوحدة اإلفريقية في تصفية االستعمارمحمد ارزقي نسيب، _ 1

 . 8،ص( 1980الدولي والعالقات الدولية، معيد العموم القانونية و اإلدارية و السياسية ، جامعة الجزائر، 
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مؤتمراتيا _ ب
:  م1900مؤتمر لندن 

عقد في العاصمة البريطانية لندن وكان أول مؤتمر لمجامعة اإلفريقية، تولى 
، شارك فيو العديد من المثقفين ورجال سمفستر وليامزرئاستو المحامي 

الدين والزنوج ، وتم التداول في شؤون القارة ووحدتيا و زيادة الروابط بين 
. شعوبيا 

: انتيى المؤتمر بتوصيات عامة يمكن حصرىا في نقطتين ىامتين ىما
 التي تمارسيا الدول الغربية الدعوة إلى التخفيف من التفرقة العنصرية_ 1

. ضد األفارقة في أوروبا و العالم الجديد
دعوة زنوج العالم لمدخول في حركة زنجية عالمية مع زنوج إفريقيا _ 2

. 1لتحسين أوضاع األفارقة و خمق أسس تربطيم بيم
 

                                       
 محامي من ترينيداد، األمريكية شغل منصب محاميا في المحكمة العميا في مستعمرة رأس : سمفستر وليامز

 م لممارسة القانون في إفريقيا، قام بتنظيم أول مؤتمر في سمسمة مؤتمرات 1904-1903الرجاء الصالح سنة 
الجامعة اإلفريقية ،شارك في العديد من أنشطة االحتجاج السياسية اإلفريقية،تبنى قضية اليجرة من العالم الجديد 

، 7 ،المجمدتاريخ إفريقيا العامينظر،المجنة العممية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا العام، ).1907إلى ليبيريا سنة 
 (771، ص 1990المطبعة الكاثوليكية، :اليونيسكو

 وتعني نقاء الجنس األبيض مع ضمان امتيازاتو السياسية واالقتصادية و االجتماعية عن : التفرقة العنصرية
طريق إصدار التشريعات الالزمة لذلك وقد تطبق التفرقة بصورة جزئية بحيث يحدد لكل عنصر مناطق خاصة 
لإلقامة كما تطبق بصورة كمية حيث يحدد لكل عنصر أنواع معينة من التجارة و الوظائف و األجور،وقد تبنت 

 دمشق ، دار: بيروت  ،اجتماعيا و اقتصاديا و سياسًيا إفريقيا، أسبر أمينينظر،)جنوب إفريقيا ىذا النظام 
 (59، ص 1985

 ،15العدد، 3 المجمد ،المجمة الجامعة ،"و تطورىا التاريخياإلفريقية فكرة الوحدة "،المختار الطاىر كرفاع_1
 138،139 .ص ص،2013 ،مركز البحوث واالستشارات العممية و التدريب :جامعة الزاوية
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: م1919مؤتمر باريس 
عقد المؤتمر الثاني لمجامعة اإلفريقية بعد نياية الحرب العالمية األولى 

فقد اتخذوا قرار يطالب بحق اإلفريقيين في ا  مندوب57بباريس، حضره 
االشتراك في الحكم مع البدء بالحكم المحمي والقبمي و توسيع ذلك بالتدريج 
إلى المناصب العميا في الدولة حتى يحكم إفريقيا اإلفريقيون و لم يكن ينظر 
ليذا الطمب في ىذه المرحمة إال عمى أساس انو مطمب مرتقب ، وقد أسفر 

: عميو عدة قرارات 
وضع المستعمرات األمريكية األلمانية في افريقية تحت رقابة دولية لحين  _1        

. نيميا االستقالل التام
 .بسط الحماية الدولية عمى األىالي اإلفريقيين 2-

إشراك اإلفريقيين في الحكومات القائمة في إفريقيا أي إشراكيم في حكم  3-       
 "1.بالدىم

: م1921مؤتمر لندن وبروكسل 
 عضوا من الواليات 35عضوا إفريقيا و 41 مندوبا كان من بينيم 103 حضره 

 عضوا من السود المقيمين في أوروبا  ترأس جمستو األمريكي 24المتحدة األمريكية و 
: وليم ديبوا، بدأت جمساتو في لندن وتواصمت في بروكسل ، و خرج بالتوصيات التالية

. المساواة المطمقة بين األجناس_ 1
. إنشاء منظمة دولية تحت رعاية عصبة األمم ميمتيا دراسة مشاكل السود_ 2
إنشاء مكتب في ىيئة العمل الدولي التابع لعصبة األمم ، يتولى حماية األيدي _ 3

. العاممة السوداء

                                       
 314ص  ،2011، دار صفاء: عمان ،المنظمات الدولية، عمي يوسف الشكري_ 1
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الدعوة إلى ضرورة منح األفارقة الحكم الذاتي المحمي لمدول الغير مستقمة مع _ 4
. 1إنشاء ىيئات سياسية تخص الشعوب التي ال تحكم نفسيا بنفسيا 

:  م1923لشبونة ومؤتمر لندن 
عقد ىذا المؤتمر في لندن و لشبونة تباعا، نظم المؤتمر عمى نفس المبدأ 

 بعض العمماء إلى جانب بعض زعماء غرب هحضرفي المؤتمر السابق 
 ذىب إلى مدى ابعد بالنسبة لمسألة الحكم بتحديده المطالب الخاصة ،إفريقيا

 ، و دعا إلى حق السود في الوصول إلى حكم بالدىم بصوت اإلفريقيين
حق السود في المقاومة المسمحة حيث ىم عرضة ليجمات مسمحة من قبل 
البيض، و في لشبونة دعا إلى القضاء الفعمي عمى الرق و العمل القسري 

فريقيا البرتغالية،  كما طالب المؤتمرون بمعاممة السود في مزارع انغوال وا 
  .2كآدميين و مناىضة التمييز العنصري ضدىم

: م1927مؤتمر نيويورك 
 سجل تقدما ممموسا في المؤتمر الخامس فقد وصل الكفاح القومي من اجل 
التحرر تقدما كبيرا جديدا واخذ ذلك التقدم يحقق انتصارات ممموسة وصدر 

عن ىذا المؤتمر دعوة الشعوب المستعمرة إلى تشكيل حركة تحرر ضد 
 .3االستعمار و التمييز العنصري

 

                                       
 ،2004 مؤسسة شباب الجامعة، :، اإلسكندرية2، جتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، حممي محروس إسماعيل_ 1

 716ص
2
_ Jean-baptiste Andrédou Katti : op ,cit, p10 

، 1989، المبناني المنيل  دار: لبنان،1995-1945 قرن نصف في اإلقميمية النزاعات، صبح عمي  صالح_ 3
  88ص
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:  م1945مؤتمر مانشستر 
وعقب الحرب العالمية الثانية وما نتج عنيا من تغير في ميزان القوى في 
العالم ، تكونت نقابات العمال واستخدمت الحقوق الديمقراطية عمى نطاق 

فكان مؤتمر . واسع واكتسح االتجاه التحرري كل من أسيا و إفريقيا 
مانشستر معاديا لالمبريالية متأثرا بالفكر االشتراكي ، و لقد كانت المؤتمرات 
السابقة لمجامعة اإلفريقية اجتماعات لمثقفين بيد أن مع نياية الحرب العالمية 

الثانية كان العالم قد تغير وكانت نقابات العمال العنصر السائد في 
.  1المؤتمر

مما يذكر أن مؤتمر مانشستر قد أتاح المجال أمام تطور أفكار الوحدة 
اإلفريقية ، فضال عن ظيور روح جديدة أسست بيا حركة الوحدة اإلفريقية 

تمك الروح ىي استعداد الشعوب اإلفريقية لمنضال و التضحية من اجل 
إننا نطالب بسيادة القارة اإلفريقية و استقالليا و حق " القضية الوطنية 

 2الشعوب و المجموعات في ىذا العالم الواحد في حكم أنفسيم بأنفسيم
 جاء ىذا المؤتمر بناء لدعوة االتحاد الفيدرالي لمجامعة اإلفريقية و قد 

شاركت القوى اإلفريقية بكثافة في ىذا المؤتمر الذي اتخذ مجموعة مقررات 
: ميمة منيا
رفض التقسيمات المصطنعة التي وضعتيا الدول االستعمارية  -

. لمحيمولة دون إقامة وحدة سياسة بين الشعوب اإلفريقية
. المطالبة باالستقالل التام لعموم شعوب إفريقيا -

                                       
 338ص  ،2006 دار النيضة العربية، :، بيروتفي تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر، محمد عمي القوزي_  1
 7، ص1964 الدار القومية، :، القاىرةالوحدة اإلفريقية بين الفكر و التطبيق،  عيسى محمود خيري_ 2
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 . تأييد مطالب إفريقيا الشمالية باالستقالل -
 .وحدة إفريقيا الغربية  -
 .1إنياء الحكم البريطاني في السودان  -

  المؤتمرات التأسيسية لممنظمة:المطمب الثاني
وفي خالل بضعة األعوام التالية انتقل مركز االىتمام من مؤتمرات الجامعة 

م 1958اإلفريقية في أوروبا إلى التنظيم الفعمي لمكفاح في القارة و كان مولد غانا 
دفعة قوية لحركة الجامعة اإلفريقية و فرصة جديدة لنموىا و قد أصبحت غانا منارا 

يشع منو األفكار لتمك تميزت الفترة التي تمت الحرب العالمية الثانية بسمسمة من 
 .2المؤتمرات التي عقدتيا الدول اإلفريقية لبحث المشاكل المشتركة ليذه الدول 

: 1958مؤتمر الشعوب اإلفريقية األول في أكرا 
 ديسمبر 13  إلى5اجتمع في أكرا عاصمة غانا في الفترة من 

ىيئة شعبية في إفريقيا، وكانت  62مندوب يمثمون  300أكثر من  م،1958
االنتصارات المتتالية التي أحرزتيا الشعوب اإلفريقية في كفاحيا حافزا لنجاح 

. 3المؤتمر 
 
 
 

 
                                       

 88 المرجع السابق، صصبح، عمي صالح_  1
 163، ص1970مكتبة القاىرة الحديثة،:  القاىرة، مشاكل إفريقيا في عيد االستقالل،عبد العزيز الرفاعي_ 2
، 2002دار الزىراء، : الرياض ،2، طتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، شوقي الجمل، عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم_ 3

 434ص 
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، 1، وعن الوحدة اإلفريقيةبحث المؤتمرون في مكافحة االستعمار، ومكافحة االمبريالية
  مجابية عممية في والبد متالزمان، أمران الوحدة و االستقالل إن "نكروما كواميوفي ىذا يقول 
 و الفقر من اإلفريقية العمل جميع فعالج ، ٌاإلفريقية القارة وحدة من الجديد االستعمار

 و سياسية وحدة في يتمثل إنما المغوية و الثقافية والخالفات التوحيد عدم و الجديد االستعمار
 .2"اتحادية واحدة حكومة ظل في متحد إفريقي جنس

وكانت مشكمة الحدود المصطنعة أول ما واجو القادة األفارقة الذين وجدوا أنيم من 
،كما ناقش مشكمة التفرقة 3الضروري حل المشكمة بما يحقق مصالحيم بروح األخوة و التسامح

العنصرية التي يعاني منيا األفارقة، كذا حق الشعب الجزائري في االستقالل عن طريق إجراء 

                                       
 _فاالتحاد السوفيتي يمارس االمبريالية عمى شعوب   فرض حكم جماعة أجنبية عمى جماعة أخرى،:االمبريالية

من خالل األنظمة الشيوعية التي فرضت عمى شعوب ال ترغب فييا  آسيا الوسطى الداخمة في االتحاد السوفيتي،
أما األمريكيون فيمارسون االمبريالية بطريقة اقل فعالية ووضوحا،من خالل الحوافز و الضغوط . في شرق أوربا

المممكة العربية  ،2غازي عبد الرحمن القصيبي، ط:تر ،العالقات الدولية،جوزيف فرانكل، ينظر).االقتصادية
 (158ص  ،1984، مطبوعات تيامة : السعودية

، 8، المجمد1935إفريقيا منذ عام  تاريخ إفريقيا العام،،  المجنة العممية الدولية لتحرير تاريخ إفريقيا العام_1
 811، ص1990المطبعة الكاثوليكية، : اليونسكو

 _م في قرية نكروفول بأكرا عاصمة غانا نشأ في أسرة بسيطة،اشتغل 1909سبتمبر18ولد في  :نكروما كوامي
بالتعميم ، التحق بجامعة لنكولن في بنسمفانيا حيث حصل عمى درجة الماجستير و دكتوراه بدأ أول نشاط سياسي 

لو في الواليات المتحدة األمريكية بتكوين اتحاد لمطمبة األفارقة بأمريكا و كندا،عاد إلى غانا و انظم إلى حزب 
م كأول رئيس لمجميورية 1962 سبتمبر 7 ،وبعد استقالل غانا انتخب في UBCCمؤتمر ساحل الذىب المتحد

 و العمل عمى مكافحة االستعمار و مساندة حركات اإلفريقيةالجديدة ،سعى إلى تحقيق حممو في الوحدة 
 مجمة ،"الزعيم الغاني كوامي نكروما "، أيمن عبد العاطي،ينظر).م برومانيا1972 مارس 27توفي في .التحرر

 ( 5_1ص الييئة العامة لالستعالمات،: ،القاىرة2013 ، فيفري2 ،العددإفريقيا قارتنا
 121 ، ص ، المرجع السابقأسبر أمين_ 2
، ن.د . د: ، القاىرةدراسات في تاريخ غرب إفريقيا الحديث و المعاصر، شوقي الجمل، عبد اهلل عبد الرازق_3

 187ص، 1998
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مفاوضات عاجمة مع الحكومة المؤقتة باعتبارىا الممثل الشرعي و الوحيد إلرادة الشعب 
.  1الجزائري

 :م1960مؤتمر الشعوب اإلفريقية الثاني في تونس 
م بتونس حضر ىذا 1960 جانفي 31 الى25انعقد ىذا المؤتمر في الفترة من 

المؤتمر وفود تمثل النقابات و الييئات المختمفة في البالد اإلفريقية نناقش التطورات 
م ودعا المؤتمر إلى 1958التي طرأت عمى القارة بعد انعقاد مؤتمر أكرا في ديسمبر 

بحث المؤتمرون كل ما يتعمق بالقضايا 2.الوحدة اإلفريقية لتواجو شعوب القارة مشاكميا
إقامة  اإلفريقية، وتحقيق التفاىم و الوحدة بين دول القارة، و أىم ما طالب بو المؤتمر،

مشروعات مشتركة و شركات تعمل عمى نطاق القارة كميا و بإلغاء الحواجز الجمركية 
بين الدول اإلفريقية المستقمة و تنمية العالقات االقتصادية وما يترتب عمى ذالك من 
إقامة سوق افريقية مشتركة وتكوين شركة افريقية لمنقل البري و الجوي و البحري ، 

نشاء بنك إفريقي لالستثمار و خمق معيد إفريقي لألبحاث . وا 
كما طالب شعوب كل إفريقيا بتنظيم دورات إفريقيا لأللعاب الرياضية و ندوات ثقافية 
افريقية و اتخاذ الخطوات لمقضاء عمى الصعاب الناتجة من تعدد المغات في القارة 

 3.اإلفريقية و بإيجاد اتحاد لنقابات عمال كل إفريقيا
 :م1960مؤتمر أديس أبابا  

م 1960جوان 26الى14انعقد المؤتمر في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا من 
،حضره وزراء خارجية الدول اإلفريقية المستقمة وىي ليبيا،الجميورية العربية 

                                       
تخصص الدبموماسية و )،مذكرة ماجستير ،الدبموماسية الجزائرية في إطار االتحاد اإلفريقي، سميم العايب_1

 64،ص(2010،2011 جامعة الجزائر،، العموم السياسيةقسم العالقات الدولية،
 435سابق، صالمرجع ، التاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر  شوقي الجمل، عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم،_2
 165ص  سابق،المصدر  ال عبد العزيز الرفاعي،_3
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المتحدة،مراكش،تونس،غينيا،ليبيريا،نيجيريا،غانا،الكامرون،السودان،اثيوبيا،الصومال،ال
 كما حضره كذلك ممثمو منظمات و ىيئات سياسية ووطنية ،حكومة المؤقتة الجزائرية
 1من أنحاء القارة اإلفريقية

وقد أتاح ىذا المؤتمر فرصة أخرى لمزعامات السياسيين اإلفريقيين لتبادل 
وجيات النظر ووضع سياسة حول المسائل التي تؤثر في مصالحيم و قد عارض 
المؤتمر القرار الفرنسي الخاص بالتجارب الذرية وحث المؤتمر جنوب إفريقيا لتنفيذ 

واقر أن التفرقة  إفريقيا غرب بجنوب من المنظمة الدولية الخاصة 41قرارات المادة 
 و .2العنصرية التي يطبقيا نظام جنوب إفريقيا تعتبر تيديدا لمسالم و األمن الدوليين

 لدعم افريقية تجاري بنك وكذا اإلفريقي االقتصادي لمتعاون مجمس بإنشاء أوصى كما
 والثقافي التربوي لمتعاون إفريقي مجمس إنشاء إلى االقتصادي،باإلضافة التعاون
 3اإلفريقية الدول منيا تعاني التي الثقافية المشكالت لعالج العممي

: مؤتمر الشعوب اإلفريقية بالقاىرة
م 1961 مارس 30الى25انعقد مؤتمر الشعوب اإلفريقية الثالث بالقاىرة مابين 

وكانت خبرة الشعوب اإلفريقية قد تعمقت في تصميميا عمى ضرورة تحقيق الوحدة فقد 
 بان تعمل جميع حكومات الدول فارقةأوصى في قراره بالوحدة و التضامن بين األ

اإلفريقية المستقمة عمى إيجاد جمعية استشارية افريقية و مجمس لمدول اإلفريقية و 
  4.لجنة الخبراء اإلفريقيين إلقامة سياسة افريقية مشتركة و دفاع إفريقي مشترك

                                       
 723 السابق، ص إسماعيل، المرجع محروس  حممي_ 1
 316، المرجع السابق، ص محمد عمي القوزي_ 2
 435سابق، صالمرجع ، ال شوقي الجمل، عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم ، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر_ 3
 165ص سابق،المصدر  ال عبد العزيز الرفاعي،_ 4
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 قضية القرارات، من مجموعة جرائيا اصدر و ناقشيا التي اليامة القضايا ومن
 تنجانيقا و أوغندا و وكينيا الموزمبيق و انجوال و والكونجو، الكامرون وقضية الجزائر

إفريقيا وقرار بإنشاء  لتحرير صندوق بإنشاء اتخذ قرارات كما و أفريقيا، وسط اتحاد و
بنك إفريقي لالستثمار،وقرار بإنشاء وكالة أنباء افريقية و استنكر المؤتمر االستعمار 

  .1بصوره الجديدة في إفريقيا
قيام منظمة الوحدة اإلفريقية : المطمب الثالث

 ماي عام 22انعقد مؤتمر القمة لمدول اإلفريقية المستقمة في أديس أبابا في 
كما حضر المؤتمر ثمانون  .2 اشترك في ىذا المؤتمر ثالثون دولة مستقمة1963

مراقبا يمثمون أربعة وعشرين حزبا و منظمة تحريرية لبالد افريقية، وقد تجمعوا في 
العاصمة اإلثيوبية ليكونوا عمى مقربة من اجتماعات القمة،ويالحظ عمى المؤتمر 

تغيب ممك المغرب ورئيس التو جو الذي تولى السمطة عقب اغتيال الرئيس سيمفانوس 
: اوليمبيو وقد افتتح اإلمبراطور اإلثيوبي ىيالسالسى بخطاب أمام أقطاب القارة بقولو

إنكم لن تغادروا أديس أبابا دون أن تخمقوا منظمة واحدة قادرة عمى معالجة مشاكل و "
  وقد عقد 3"متاعب الدول و القارة سواء برزت من داخميا أو ىبت عمييا من خارجيا

: ىذا المؤتمر عمى مرحمتين 
 : المرحمة األولى - أ

 ماي 15وىي مرحمة تمييدية لوزراء خارجية الدول اإلفريقية بدأ جمستو االفتتاحية في 
 .بانتخاب رئيس لممؤتمر 

: اسند إلى المجنة األولى دراسة:وقد تفرع ىذا المؤتمر إلى لجنتين 
                                       

 437 ص ، المرجع السابق، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، شوقي الجمل، عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم_1
 230، ص2006،  دار النيضة العربية: القاىرة،المنظمات الدولية المعاصرة رخا، طارق عزت _ 2
 61، 60 ص ص سابق،المصدر ال عيسى محمود خيري، _ 3
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 .  إنشاء منظمة لمدول اإلفريقية -1
 .التعاون بين الدول اإلفريقية في الميادين المختمفة -2
 .اثر التكتالت االقتصادية اإلقميمية عمى النمو االقتصادي في إفريقيا -3
. بحث العالقة بين إفريقيا و األمم المتحدة -4

وبدأت المجنة في ميمتيا األساسية و ىي إنشاء منظمة لمدول اإلفريقية باإلضافة إلى 
ميثاق المنظمة الذي اقترح من طرف الحكومة اإلثيوبية كما اقترح الرئيس الغاني 

كوامي نكروما إنشاء اتحاد فيدرالي بين الدول اإلفريقية كما طالب بإنياء التجمعات و 
. 1التكتالت اإلقميمية

: أما المجنة الثانية فاسند إلييا 
 .التخمص من االستعمار -1
 .التمييز العنصري -2
 .نزع السالح -3

وقد تبنى مؤتمر وزراء الخارجية توصيات ىذه المجنة، ومن االقتراحات التي تضمنتيا 
: ىذه التوصيات

إنشاء قوة من المتطوعين لممساعدة عمى تحرير البالد اإلفريقية التي ال تزال  -1
 .خاضعة لالستعمار

 . إنشاء صندوق خاص لمعاونة حركات التحرر المختمفة في ىذه األقاليم -2
إنشاء صندوق لمساعدة الحركة المعارضة لمتمييز العنصري في جنوب  -3

 .2إفريقيا

                                       
 324،325، المرجع السابق، ص ص  عمي يوسف الشكري- 1
 58،59،ص ص 1964مكتبة االنجمو المصرية، ،: ، القاىرةمنظمة الوحدة اإلفريقيةبطرس بطرس غالي، _  2
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وعمى الرغم من الرغبة الحقيقية في التوفيق و التراضي التي سادت مؤتمر وزراء 
الخارجية طوال ىذه اإلجراءات ،فان المؤتمر لم يحقق من أىدافو إال قدرا ضئيال من 

. الناحية العممية ، ومن ناحية أخرى لم يضع المؤتمر مشروعا لميثاق إفريقي 
وفي الواقع، كان ما فعمو مؤتمر وزراء الخارجية ىو إظيار و توضيح لممشاكل 

. 1المطروحة، تاركا كممة الفصل النيائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات
  :المرحمة الثانية - ب

فقد عقد في أديس أبابا مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات اإلفريقية ،وامتدت 
 ،وقرر رؤساء الدول تكوين لجنة 1963 ماي 28-23أعمال ىذا المؤتمر لمفترة من 

خاصة من وزراء الخارجية إلعداد الميثاق لممنظمة اإلفريقية الجديدة ، وتقرر جعل 
 تم التوقيع عمى 1963 ماي 28وفي . اسم المنظمة الجديدة منظمة الوحدة اإلفريقية

 . 2الميثاق اإلفريقي من قبل رؤساء الدول الثالثون إيذانا بمولد منظمة الوحدة اإلفريقية
 ىيكمة المنظمة: المبحث الثاني

أىداف المنظمة  : المطمب األول
لكل منظمة عالمية أو إقميمية، عامة أو متخصصة، أىداف معينة تسعى إلى 

. تحقيقيا، ويعد ىدف الوحدة في مقدمة األىداف المنصوص عمييا في ميثاق المنظمة
:   ونصت الفقرة األولى من المادة الثانية من ميثاق المنظمة عمى األىداف التالية

ويعد ىذا اليدف الغاية األساسية من إنشاء :دعم وحدة دول إفريقيا و تضامنيا_
 و قد نص ،المنظمة وذلك لتوحيد كل الجيود في مواجية المخاطر التي تيدد القارة

 .عمى ىذا اليدف الفقرة الخامسة من الديباجة

                                       
 60المصدر نفسو ، ص _  1
 323، المرجع السابق، ص  محمد عمي القوزي_ 2
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فقد سعت منظمة الوحدة : الدفاع عن سيادتيا وسالمة أراضييا و استقالليا_
اإلفريقية إلى تحقيق ىذا اليدف و جاء النص عمى ىذا اليدف صراحة في الفقرة 

مصممون عمى المحافظة عمى االستقالل الذي حصمنا عميو "السابعة من الديباجة 
 1 ..."بمشقة و عمى تدعيمو و كذلك المحافظة عمى سيادة دولنا و سالمة أراضييا 

وىذا اليدف جاء كاستجابة :القضاء عمى االستعمار بكافة أشكالو في إفريقيا-
منطقية و طبيعية لمموجات المتتالية و المتالحقة من حركات النضال و الكفاح من 

 ومن أجل تحقيقو التزمت الدول اإلفريقية صراحة في 2اجل الحصول عمى االستقالل
صمب الميثاق بان تتعيد بالعمل عمى التفاني المطمق في سبيل قضية التحرر التام 

لألراضي اإلفريقية التي مازالت مستعمرة كما انو عمى الدول اإلفريقية أن تقوم 
 . بمساعدة الشعوب التي لم تنل استقالليا أيا كان شكل ىذه المساعدات

و نص عمى : ياتنسيق وتقوية تعاونيا وجيودىا لتحقيق حياة أفضل لشعوب إفريق-
ىدف التعاون بين الدول اإلفريقية في مختمف المجاالت كل من الفقرة األولى و الثانية 

 ىذه األغراض يقوم أعضاء المنظمة تنسيق سياساتيم العامة و ، ولتحقيق3من الميثاق
: يعممون عمى التوفيق بينيا خاصة في الميادين التالية

 .التعاون السياسي و الدبموماسي - أ
  .التعاون االقتصادي بما في ذلك النقل و المواصالت_ب
  .التعاون التربوي و الثقافي - ج
 .التعاون في مجاالت الصحة و لشؤون الصحية و التغذية-      د

                                       
 329سابق،صالمرجع ال ،عمي يوسف الشكري _ 1

 48 صن،.س. دالدار القومية،: ، القاىرةإفريقيا في طريق الوحدة،  محمد عطا_ 2
دار  ،منظمة الوحدة اإلفريقية و بعض المنظمات األخرى في فض المنازعات دور ،العاطي عبيد عبد ربيع _ 3

 73 72،ص ص2002القومية العربية ،
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 1.التعاون في الدفاع و األمن-      ه
جاء النص عمى ىذا اليدف في الفقرة الثانية من الميثاق : تشجيع التعاون الدولي-
تشجيع التعاون الدولي ، اخذين في االعتبار ميثاق األمم المتحدة و اإلعالن العالمي "

، كما جاء النص عمى ىذا اليدف أيضا في الفقرة التاسعة من " لحقوق اإلنسان 
ونحن مقتنعون بأن ميثاق األمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "الديباجة 

المذان يؤكدان ىنا من جديد التزامنا بما تضمناه من مبادئ يمثل أساسا متينا لتعاون 
 2"سممي مثمر بين دولنا 

مبادئ المنظمة : المطمب الثاني
كانت المادة الثالثة من ميثاق المنظمة قد حددت المبادئ التي يقوم عمييا ميثاق 

: المنظمة وىي
 فقد جاء ذكره في ميثاق المنظمات اإلفريقية التي قامت قبل :المساواة في السيادة

 كما جاءت في مواثيق المنظمات الدولية وتنص المادة الخامسة من 1963عام 
الميثاق عمى أن تتمتع جميع الدول األعضاء بحقوق وواجبات متساوية ، و تعتبر 

جميع الدول اإلفريقية بمقتضى ىذا المبدأ عمى قدم المساواة مع جميع الييئات العامة 
 .3لمنظمة الوحدة و لكل منيا صوت واحد فميس ثمة مقاعد دائمة و غير دائمة

 يعد احترام كل دولة من المبادئ األساسية لمقانون :عدم التدخل في الشؤون الداخمية
الدولي العام ،  فقد جاء ذلك في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ميثاق المنظمة و 

تنص عمى عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول األعضاء، واالستنكار التام إلعمال 
                                       

1
_ L’organisation De L’Unite Africaine, charte de l’OUA,Addis Ababa ,Ethiopia,p3 

 
 331، المرجع السابق، ص عمي يوسف الشكري_ 2

 
 74،75المرجع سابق،ص ص العاطي عبيد،  عبد  ربيع_ 3
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الغتيال السياسي بجمع صوره السيما أن بعض الدول اإلفريقية استخدمت االغتيال 
ثارة الفتن بغية تحقيق أىداف ليا و كان اغتيال سمفيوس اوليمبيو رئيس  السياسي وا 

دولة توجو قبل انعقاد مؤتمر أديس أبابا ببضعة أيام باعثا قويا عمى إثارة ىذا 
الموضوع ،وتم االتفاق عمى تسجيل ىذا المبدأ لحماية الدول اإلفريقية الناشئة من 

ثم في صورة أوضح في موضع أخر من استنكار أعمال . 1الفتن والثورات الداخمية
االغتيال السياسي بجميع صوره وأنواع النشاط اليدام من جانب أية دولة مجاورة أو 

 .بعيدة 
 وقد جاء ذكر ذلك في ديباجة الميثاق ثم :احترام سيادة كل دولة و سالمة أراضييا

احترام سيادة كل دولة "في المادة الثانية و الفقرة الثالثة من المادة الثالثة وتنص عمى 
وسالمة أراضييا وحقيا األكيد في الحياة في ظل االستقالل وقد جاء ىذا المبدأ 

مرتبطا بمشكمة الحدود السياسية التي تفصل بين الدول اإلفريقية الذي نص ميثاق 
 2المنظمة عمى اإلبقاء عمى الحدود التي وضعيا االستعمار بدون تغيير

 وقد جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة إذ قال :فض المنازعات بالطرق السممية
فض المنازعات بالطرق السممية عن طريق المفاوضات أو الوساطة أو التوفيق "بأن 

 ،ولم يقف ميثاق أديس أبابا عند تسجيل ىذا المبدأ العام ، ولكنو عمل 3أو التحكيم
عمى إنشاء ىيئة متخصصة ميمتيا فض المنازعات التي تقع بين الدول اإلفريقية 

وبعضيا بكل الطرق السممية الممكنة و تمك الييئة المتخصصة ىي لجنة الوساطة و 
 " 4التوفيق والتحكيم

                                       
 82.81مصدر سابق، ص صالمحمود عيسى، _ 1
 423، ص2002منشأة المعارف، : ، اإلسكندريةالمنظمات الدوليةمحمد بشير الشافعي، _ 2

 177.178سابق،صالمصدر  العبد العزيز رفاعي،_ 3
 263ص  ،2013 دار الفكر، :، عمانالعالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر، إياد عمي الياشمي_ 4
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  ورد ىذا المبدأ في الفقرة السابعة :التزام سياسة عدم االنحياز تجاه جميع التكتالت
من المادة الثالثة وىي تنص عمى تأكيد سياسة عدم االنحياز في مواجية جميع 
التكتالت ويقصد بيذا المبدأ عدم االرتباط عسكريا أو سياسيا مع إحدى التكتمين 

المتنازعين و عدم إتباع سياسة خارجية قد تؤدي إلى االنحياز وذلك يتضمن رفض 
منح قواعد عسكرية ألي من الكتمتين الشرقية أو الغربية و إلغاء جميع المعاىدات 

 1العسكرية القائمة و عدم االشتراك في مثل ىذه المعاىدات
الييكل التنظيمي لممنظمة : المطمب الثالث

يتكون ىيكل منظمة الوحدة اإلفريقية من أجيزة رئيسية و أخرى فرعية وىو في 
ذلك يساير ىياكل المنظمات الدولية المتعددة األجيزة و إعماال لمبدأ التخصص و 

. تقسيم العمل و تعدد األنشطة
فقد حددت المادة السابعة من الميثاق، األجيزة الرئيسية التي تمارس من خالليا 

: 2المنظمة نشاطيا وىي أربع أجيزة
 :مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات

وىو الييئة العميا لممنظمة،أما باقي األجيزة فيي أجيزة تابعة لو ،يتكون ىذا المجمس 
من رؤساء الدول و الحكومات أو من يمثميم من المفوضين، و المجمس يجتمع مرة 

عمى األقل كل عام اجتماعا في دورة عادية ويمكن دعوتو في دورة غير عادية 
بشرط أن يحضره ثمثا  الطارئة التي ال تتحمل التأجيل، و لمناقشة المسائل المستجدة

. 3األعضاء عمى األقل ليكون االجتماع صحيحا
: ساختصاصات المجل

                                       
 261،ص2003  دار الوفاء،:، اإلسكندريةتاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحديثة، صالح احمد ىريدي_ 1
 77ص ،المرجع السابق ،العاطي عبيد عبد  ربيع- 2
 303 ، ص2007،  دار الفكر الجامعي: اإلسكندرية،التنظيم الدولي ع،جمال عبد الناصر مان_ 3
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         تعدد و تتنوع االختصاصات التي يمارسيا مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات 
: ومنيا

 تعيين األمين العام لممنظمة حيث أناطت المادة السادسة عشرة من الميثاق ،-
لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات صالحية تعيين األمين العام اإلداري 

. لممنظمة 
تعيين األمناء المساعدين و تنص المادة السابعة عشرة من الميثاق عمى انو -
" يكون لممنظمة أمين عام مساعد أو أكثر يعينيم رؤساء الدول و الحكومات"
إنياء خدمة األمين العام و األمناء المساعدين -
اختيار رئيس و نائبي رئيس و أعضاء لجنة الوساطة و التوفيق و التحكيم -
مناقشة المسائل ذات األىمية المشتركة إلفريقيا بغية تنسيق و مواءمة السياسة -

العامة لممنظمة 
إعادة النظر في ىيكل و ميام أعمال كل أجيزة المنظمة أو أية  وكالة -

 1متخصصة قد تنشا وفقا ليذا الميثاق
إنشاء المجان المتخصصة بموجب المادة العشرون من الميثاق، لمؤتمر -

رؤساء الدول و الحكومات إنشاء لجان متخصصة وفقا لما يراه ضروريا 
: وبصفة عامة يمتزم بإنشاء المجان التالية

لجنة اقتصادية و اجتماعية        . 
لجنة الشؤون العممية و التعميمية و الثقافية و الصحية         . 
 2لجنة الدفاع        . 

                                       
 353عمي يوسف الشكري، المرجع السابق،ص _ 1
 39محمود عيسى، المصدر السابق، ص_  2
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 :1مجمس الوزراء
 يأتي ىذا المجمس ثانيا من حيث األىمية بعد مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات، بل 

أن ىذا المجمس يرتبط باألخير ارتباطا وثيقا و قد نصت الفقرة األولى من المادة 
يتألف مجمس الوزراء من وزراء الخارجية أو أي "الثامنة عشرة من الميثاق عمى انو 

، وتتم اجتماعات المجمس بصفة 2"وزراء آخرين تعينيم حكومات الدول األعضاء
دورية مرتين سنويا إحداىما في شير فيفري لبحث ميزانية المنظمة و األمور المتعمقة 
بكيانيا،و األخر في شير أوت قبل اجتماع مؤتمر الرؤساء و تعقد الدورات في مقر 
المنظمة أو في أي مكان يقرره المجمس باألغمبية المطمقة ، كما يمكن عقد دورات 

. 3غير عادية بناء عمى طمب أي من األعضاء بشرط موافقة الثمثين
: اختصاصات المجمس

منحت المادة الثامنة مجمس رؤساء الدول و الحكومات اختصاصا شامال يييمن 
: بمقتضاه و يوجو نشاط مختمف أجيزة المنظمة وىي

 اإلعداد لالجتماعات العادية لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات -
 تنفيذ القرارات التي يتخذىا مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات -
 البت في الموائح التي تضعيا المجان المتخصصة -
 التصديق عمى ميزانية المنظمة التي يعدىا األمين العام-
 وضع عمى الالئحة الداخمية-
 4تشكيل لجان خاصة و مجموعات عمل مؤقتة كمما دعت الحاجة-

                                       
1
_ L’association pour la prévention de la torture, Protection Des Droits De L’Homme En 

Afrique ,Genève .Suisse, 2006, p44 
 266ص مرجع سابق، الإياد عمي الياشمي،_  2
 441سابق، صالمرجع ال ،شوقي الجمل، عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر_  3
 356ص سابق،المرجع ال عمي يوسف الشكري، _ 4
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 :األمانة العامة
األمانة العامة، ىي الجياز اإلداري الذي يتولى القيام بكافة األعمال اإلدارية 
الخاصة بالمنظمة، و ىذا الجياز أداة تابعة لفروع المنظمات األخرى وبالتالي فيو 
مكمف بالقيام بجميع األعمال اإلدارية لتمك الفروع، وىي تتكون من األمين العام و 

مساعديو الخمسة الذين يتم تعيينيم لمدة أربع سنوات من قبل رؤساء الدول و 
ويعد األمين العام . و يساعد األمين العام عدد كبير من الموظفين، 1الحكومات

مشروع الميزانية و يعرضيا عمى مجمس الوزراء، يمثل المنظمة لدى الدول و 
المنظمات الدولية، كما يتمقى األمين العام الطمبات الجديدة لمدول الراغبة في 

االنضمام لمسير في إجراء اكتسابيا لمعضوية كما يتولى طمبات الدول الراغبة في 
 2.االنسحاب ،يشرف عمى الجياز اإلداري،و يعد التقرير السنوي من أعمال المنظمة

 :لجنة الوساطة و التوفيق و التحكيم  
تعتمد المنظمات الدولية و اإلقميمية في تسوية منازعات أعضائيا بالوسائل 
السممية و بيذا االتجاه سارت منظمة الوحدة اإلفريقية إلى إنشاء لجنة متخصصة 

 3.تتولى الفصل في المنازعات بين الدول األعضاء
نصت المادة التاسعة عشرة من ميثاق المنظمة عمى إنشاء ىذه المجنة كما نصت عمى 
أن تشكيل ىذه المجنة وتحديد القواعد التي تسير عمييا يحدده بروتوكول خاص يوافق 

. عميو مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات

                                       
    

1
 _ Gervais Zwk.Houndekindo: le secretaire General de l’Organisation de l’Unite africaine, 

thés pour le doctorat d’état en droit public et science politique, université Cheikh anta diop de 

Dakar, Sénégal, le 18 mars 1988, p26 
  الدار الجامعية،:، بيروتالتنظيم الدولي النظرية العامة و المنظمات الدولية و اإلقميمية، محمد المجذوب_ 2

 312، ص1998
 366عبيد، المرجع السابق،ص  ربيع عبد العاطي_ 3
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وتقرر إنشاء ىذه المجنة في مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الذي عقد بالقاىرة 
م وتختص ىذه المجنة بتسوية النزاعات بين الدول اإلفريقية 1964في جويمية 

باستخدام الوساطة أو التوفيق أو التحكيم في مسائل الحدود أو غيرىا حيث تتكون ىذه 
المجنة من واحد وعشرين عضوا ينتخبون مباشرة من رؤساء الدول و الحكومات،كما 

نصت المادة الثالثة عشر من بروتوكول المجنة انو تحال النزاعات إما بواسطة 
الطرفين المعينين أو احد الطرفين المتنازعين أو مجمس الوزراء أو مؤتمر الدول و 

 1الحكومات 
وفقا إلحكام المادة العشرين من ميثاق أديس أبابا ينشئ  :المجان المتخصصة      

مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات المجان المتخصصة التي يرى ضرورة إنشائيا بما 
 :في ذلك ما يمي

 .لجنة اقتصادية و اجتماعية_
 .لجنة لمتربية و الثقافة و الصحة_
 .لجنة عممية لألبحاث_
 .لجنة لمدفاع_

حيث تتألف كل لجنة من المجان المتخصصة المشار إلييا في المادة العشرين 
من الوزراء المعينين أو من وزراء آخرين أو من مفوضين تعينيم حكومات الدول 

األعضاء، و تجري ىذه المجان أعماليا وفقا ألحكام ىذا الميثاق و طبقا لموائح التي 
. 2يقررىا مجمس الوزراء

                                       
 242، ص 2007 ، دار ىومة ،الحدود الدولية النظرية و التطبيق:عمر سعد اهلل_1
 

2   _ L’organisation De L’Unite Africaine, charte de l’OUA, op ,cit ,P P7,8 
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 إن ما جمع األفارقة ىو فكرة الوحدة و النضال اإلفريقي  في سبيل 
الحرية السياسية و ىو الدافع الذي جعل قادتيا و زعمائيا إلى عقد مؤتمرات 

م الذي اجتمع فيو 1963داخل و خارج القارة وكان  مؤتمر أديس أبابا 
ممثمو الشعوب اإلفريقية من جميع أنحاء القارة إيذانا بميالد الرابطة اإلفريقية 

و فيو وافق المجتمعون عمى العمل معا في تضافر تام لتحقيق اليدف 
 .المشترك وىو تحرير إفريقيا كميا

والى جانب ىذه الدوافع التي دفعت عمى إنشاء المنظمة فانو ثمة دوافع 
أخرى تدعو إلى ضرورة التعاون و العمل المشترك بين الدول اإلفريقية من 
اجل ترقية شعوبيا اقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا حيث أن القارة تتربع عمى 

مساحة شاسعة كما تزخر بموارد طبيعية تكمل بعضيا بعضا لو تم 
 .استغالليا أحسن استغالل جماعيا

وكل ىذه الدوافع السياسية و االقتصادية و االجتماعية كانت تدعو 
دعوة ممحة لتوحيد دول القارة، ولذلك فقد نشأت منظمة الوحدة اإلفريقية 

.كتمبية ليذه الدعوة و بداية الطريق نحو وحدة أقوى لمشعوب اإلفريقية
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 1مخطط الييكل التنظيمي لممنظمة

 

                                       
 من انجاز الطالبة_  1

 معطيات حول منظمة الوحدة اإلفريقية

 قيام منظمة الوحدة اإلفريقية المؤتمرات التأسيسية لممنظمة

الظروف الدولية قبل نشأت المنظمة 
 

مؤتمر الشعوب اإلفريقية األول في أكرا 
 م1958

مؤتمر الشعوب اإلفريقية الثاني في  
 م1960تونس

 
  م1960 مؤتمر أديس أبابا

 
مؤتمر الشعوب اإلفريقية 

 م1961بالقاىرة

 م1900مؤتمر لندن 

 م1919مؤتمر باريس  

 م1923مؤتمر لندن و لشبونة 

 م1921مؤتمر لندن و بروكسل 

 م1945مؤتمر مانشستر 

 م1927مؤتمر نيويورك 

 22مؤتمر القمة اإلفريقية بأديس أبابا 
 م1963ماي 

 مبادئ المنظمة أىداف المنظمة الييكل التنظيمي لممنظمة

 مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات

 مجمس الوزراء

 األمانة العامة

 لجنة الوساطة و التوفيق و التحكيم
 

 المجان المتخصصة

 دعم وحدة دول إفريقيا و تضامنيا

تنسيق وتقوية تعاونيا وجيودىا لتحقيق حياة 
 ياأفضل لشعوب إفريق

 القضاء عمى االستعمار بكافة أشكالو في إفريقيا

 الدفاع عن سيادتيا وسالمة أراضييا و استقالليا

 تشجيع التعاون الدولي
التزام سياسة عدم االنحياز تجاه جميع 

 التكتالت

 فض المنازعات بالطرق السممية

 احترام سيادة كل دولة و سالمة أراضييا

 عدم التدخل في الشؤون الداخمية

 المساواة في السيادة



 

 

 

 
 آليات حل النزاع في المنظمة
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شيدت القارة اإلفريقية لفترة طويمة مشاكل عديدة و متنوعة و ال تزال 
تشيد اضطرابات داخمية و نزاعات  حدودية خمفت أثارا سمبية تشكل عائقا 
خطيرا لمتنمية في إفريقيا، ومنذ إنشاء منظمة الوحدة اإلفريقية كانت تسعى 

إلى حل النزاعات التي تواجو القارة، و من المبادئ األساسية التي تقوم 
عمييا المنظمات الدولية العمل عمى فض ما يقع بين أعضائيا من منازعات 

بالطرق السممية أو ما قد ينشأ بين أقاليم دولة عضو فييا من اضطرابات 
مسمحة نتيجة لمخالفات السياسية أو االجتماعية بين سكان أقاليم تمك الدولة 

 التي قميميةو منظمة الوحدة اإلفريقية واحدة من ىذه المنظمات اإل. العضو
 .تسعى وراء تحقيق ىذا المبدأ

وىذا ال يمنعنا القول أن جيود المنظمة في حل نزاعات القارة اقتصرت 
عمى الطرق السممية فقط بل لجأت المنظمة لمدفاع عن حقوق الدول 

اإلفريقية الرازحة تحت االستعمار بدعم حركات التحرر فييا من خالل إنشاء 
لجنة التحرير و لجنة الدفاع و تقديم المساعدات العسكرية إلى حركات 

. التحرر اإلفريقية لمقيام بعمميات عسكرية ضد الدول المستعمرة 
و ىذا ما سنحاول التعرف عميو في ىذا الفصل حيث يتناول اآلليات 

السممية و المتمثمة في الدبموماسية و العقوبات االقتصادية و اآلليات 
 .العسكرية و المتمثمة في المساعدات العسكرية و التدخالت العسكرية
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اآلليات سممية :  األولمبحثال

يقصد  بتسوية النزاعات أي حل المنازعات دون االلتجاء إلى القوة كما تعرف 
بأنيا تسوية لنزاعات بين الدول وفقا لمبادئ القانون الدولي العام المعاصر و ذلك من 
دون استخدام القوة المسمحة أو أي شكل من أشكال االلتزام و القير كما تعرف تسوية 
المنازعات بأنيا إنياء النزاع عن طريق اتفاق متبادل بين األطراف ذات العالقة مما 

يعني حميا بالطرق السممية إال انو أحيانا تتم التسوية عن طريق القوة أو التيديد 
. باستخداميا ضد طرف من األطراف

الدبموماسية : المطمب األول
استخدام العنف عبر التوصل إلى  تتجمى ميمة الدبموماسية في تجنيب الخصوم
 ، و ىدف الدبموماسية األول ىو 1الحد األدنى من المصمحة العامة لؤلطراف المعنية

التوفيق بين خالفات الدول و فتح مسالك العمل بينيما من اجل تحسين ىذا اليدف 
كما تدار من طرف رؤساء الدول أو بواسطة السفراء و دبموماسيين معتمدين أو 

مفوضين من الدول المعنية أو ذات العالقة، و استخدام الدبموماسية لحل النزاع أو 
إدارتو يتوقف عمى بنية األطراف المعنية بالنزاع و كذا المحيط الدولي المؤثر فيو كما 
يؤثر في ذلك طبيعة الخالفات بين األطراف و قوتيا إذ كمما كان ميزان القوى متقاربا 

زاد احتمال تحقيق اليدف الدبموماسي و العكس صحيح، كما تستخدم الدبموماسية 
 2الخ...لممارسة الضغط مثل قطع العالقات الدبموماسية، توجيو إنذار، تقديم احتجاج

: و من الطرق الدبموماسية في حل النزاعات

                                                
 112، 111، ص ص 2007منشورات خير جميس،: ، الجزائر، باتنة النزاعات الدولية دراسة و تحميل حسين قادري، _ 1
 118ص :  المرجع نفسو_  2
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 وىي تبادل اآلراء و المقترحات بين دولتين متنازعتين بقصد الوصول :المفاوضة
إلى تسوية النزاع القائم بينيما ويتوالىا في األصل رئيس دولة أو من يفوضو من 

السياسيين كرؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والبعثات الخاصة وغيرىم من 
األشخاص المفوضين حسب طبيعة موضوع التفاوض و أىميتو لمدولة أو تشكل لجانا 

. 1فنية مختمطة، تتولى ميمة وضع تقرير لدراسة موضوع النزاع
 يقصد بيذه العبارة العمل الودي الذي تقوم بو إحدى الدول :المساعي الحميدة

. في سبيل إيجاد مناخ لالتفاق ما بين الدولتين المتنازعتين لحمميما عمى القبول بو
و المساعي الحميدة ترمي إما إلى تفادي . وتطبق ىذه الصيغة إذا أخفقت المفاوضة

 .نزاع مسمح و حمو سمميا لتسوية المنازعات اإلقميمية
ىي عمل تقوم بو دولة ما بغية إيجاد تسوية لخالف قام بين دولتين : الوساطة

و الفرق بين . وليس بين الوساطة و المساعي الحميدة سوى مجرد فرق في الرتبة
المساعي الحميدة و الوساطة أن الدولة التي تقوم بالمساعي الحميدة تكتفي بتقريب 
المسافات المتباعدة بين الدولتين و حثيما عمى استئناف المفاوضة لحل النزاع دون 
. أن تشترك ىي في ذلك بينما تشترك الدولة الوسيطة أية صفة إلزامية لمدولة المتنازعة
و الدولة الوسيطة تنتيي عندما يتبين ليا أو عندما تقرر إحدى الدول المتنازعة عدم 

. 2قبول وساطتيا

                                                
ن، ص ص .س.المؤسسة الحديثة لمكتاب، د: ، لبنانالمنازعات الدولية وطرق تسويتها مفتاح عمر درباش، _ 1

64،65 
 دار :القاىرة ،النزاعات في القارة اإلفريقية انكسار دائم أم انحسار مؤقت، عبد القادر رزيق المخادمي_ 2

 191، 192 ص ص ، 2005،رالفج
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 عن طريق لجنة 1وىو احد الوسائل الحديثة لتسوية الخالفات الدولية: التوفيق
.  2تتولى بحث النزاع و األسباب التي أدت إليو و اقتراح الحمول المناسبة

و قد ورد مبدأ  فض  المنازعات بالطرق السممية فـی الفـقرة الرابعة مـن المادة الثالثة من 
، باإلضافة  إلی  ذلك، فقد أنشاء ميثاق المنظمة، ىيئة  ميثاق المنظمة األفريقية

لجنة »  ،و ىی متخصصة ميمتيا فض المـنازعات التی تقع بين الدول األفريقية
، و ىي مختصة بالنزاعات التي تقع بين الدول «الوساطة و التوفيق و التحكيم 

اإلفريقية فقط و غـير مـختصة بـتسوية المنازعات التی تقع بين  منظمة  الوحدة  األفريقية 
و الدول األعضاء فييا، أو المنازعات التی قد تقع بين دولة أفريقية و أخری غير 

. 3ت اإلفريقيةأفـريقية،   أو التـی  تقع  بين  الدول األفريقية و بعض األفراد و الشرکا

تصفية لوقد اتخذ التحرك الدبموماسي اإلفريقي في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية 
: االستعمار في القارة و حل النزاعات بين الدول األعضاء عدة صور منيا

ما تقرر خالل عقد مؤتمر القمة لمدول اإلفريقية المستقمة في اجتماعو في أديس أبابا 
م، حيث بحث المؤتمر كافة النواحي المستقمة 1963 ماي 25 إلى 22في الفترة من 

بتصفية االستعمار و زيادة الجيود لمتعجيل باالستقالل القومي لجميع األقاليم اإلفريقية 
التي ما زالت تحت السيطرة األجنبية، وقد وافق باإلجماع عمى تجميع و تنسيق جيوده 

: و أعمالو في ىذا المجال و قرر في ىذا الشأن تنفيذ إجراءات منيا

                                                
تسوية المنازعات اإلقميمية العربية بالطرق السممية في إطار ميثاق جامعة الدول  عبد الحميد دغبار، _ 1

 208، ص2008دار ىومة، : ، الجزائر2، ط العربية
  دار الخمدونية،: ، الجزائرفض النزاعات الدولية بالطرق السممية،  عبد العزيز العشاوي وعمي أبو ىاني_ 2

 51ص . 2010
: ، القاىرة1981، جويمية65، العدد السياسة الدولية، "التسوية السممية لممنازعات الدولية"يحي رجب، _  3

 56مؤسسة األىرام، ص 
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قطع العالقات الدبموماسية والقنصمية بين الدول اإلفريقية و الدول _ 
االستعمارية، ونفذت جميع الدول اإلفريقية ىذا القرار و بذلك عزلت كل من جنوب 

وكذلك قطع العالقات الدبموماسية مع الدول التي تساعد الحكومات  إفريقيا و البرتغال،
االستعمارية ، وقد طبق ىذا القرار مرة واحدة ضد انجمترا في قضية روديسيا واجتمع 

م و قرر قطع 1965مجمس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية في أكرا في أكتوبر سنة 
العالقات السياسية و الدبموماسية و المالية حكومة بريطانيا،إذا أعمنت روديسيا 

استقالليا من جانب واحد و كان يرجى من انجمترا أن تحول دون إعالن االستقالل 
. 1من جانب واحد

رفض انضمام الدول اإلفريقية التي تمارس سياسة التمييز العنصري إلى _ 
، 1994عضوية المنظمة اإلفريقية وليذا بقيت جنوب إفريقيا خارج المنظمة حتى عام 

.  أي إلى أن ألغت نظام التمييز العنصري
وفي : طرح مشكالت المستعمرات اإلفريقية و طرحيا عمى المحافل الدولية_ 

طميعتيا األمم المتحدة تمييدا الستصدار قرارات دولية لصالحيا، وعمى ىذا األساس 
باىتمام الجمعية العامة ومجمس األمن في األمم  (ناميبيا)استأثرت قضية جنوب إفريقيا

المتحدة وصدر عن ىذه المنظمة العالمية العديد من القرارات التي تدين السياسة 
. 2العنصرية لتمك الحكومة

كما كان لممنظمة مواقف من النزاعات اإلفريقية التي نشأت بعد االستقالل حيث 
: كانت تدعو إلى حميا بالطرق السممية ومن جيود المنظمة في حل ىذه النزاعات

: الحرب األهمية في نيجيريا

                                                
مكتبة االنجمو المصرية :  القاىرةالعالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية،بطرس بطرس غالي،_ 1
 358،359، ص ص 1974،
 365، 364محمد المجذوب، المرجع السابق، ص ص _  2
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أثيرت مشكمة الحرب األىمية في نيجيريا في نطاق منظمة الوحدة اإلفريقية بالعرض  حيث
م وكان من نتيجة ذلك أن اصدر المؤتمر 1967عمى مؤتمر القمة اإلفريقي الرابع في كنشاسا 

توصية تؤيد وحدة األراضي النيجرية و إنشاء لجنة سداسية تكون ميمتيا بحث و دراسة 
المشكمة و تقديم تقرير عنيا إلى مؤتمر القمة اإلفريقي القادم، و قد تشكمت المجنة الرباعية من 

رؤساء غانا،الكاميرون ،النيجر و ليبيريا وقد أضيفت إلى ىذه المجنة عضوية كل من 
اإلمبراطور ىيالسالسى إمبراطور إثيوبيا و الجنرال موبوتو رئيس دولة الكونغو و تكون ميمة 

لموقوف عمى أسباب النزاع و التوفيق بين األطراف ىذه المجنة استشارية لدى حكومة نيجيريا  
المتصارعة و دعوتيا إلى التفاوض و لتأكيد رغبة المؤتمر في السيادة اإلقميمية و نبذ االنفصال 

 1.و الوحدة و السالم في نيجيريا
: نزاع الحدود بين اريتريا و إثيوبيا

كما كانت الدبموماسية اإلفريقية تحت رعاية منظمة الوحدة اإلفريقية دورا بارزا 
عدة جوالت مـكوكية قـام  لمسعي إلى حل نزاع الحدود بين اريتريا و إثيوبيا و أجرت 

بـيا  الرئيس  الجزائری عبد العزيز بوتفميقة و مبعوثو الخاص أحـمد أويـحی وزير العدل 
. 2فی محاوالت التقريب بين  و جيات  نظر  الجانبين

وتدعيما ليذه الجيود كانت المبادرة المصرية تدعو إلى الوقف الفوري إلطالق 
النار وفي ىذا اإلطار استقبل الرئيس مبارك كل من وزير خارجية إثيوبيا و وزير 

الحكومات المحمية االريتري و رحبت الدولتين بدور مصر لحل األزمة دعما لمجيود 
 احتل ىذا النزاع مكانا بـارزا فـی المبذولة عن طريق منظمة الوحدة اإلفريقية، وقد

 في  واجادوجو ببورکينافاسو  حيث  دعا البيان 43مباحثات قمة الدول األفريقية الـ 

                                                
 69، ص 1974دار الفكر العربي،: ، القاىرةالمنظمات اإلقميمية و المتخصصةعبد العزيز محمد سرحان، _ 1
، 2000، جويمية 141، العدد السياسة الدولية، "االريتري احتماالت المستقبل- النزاع اإلثيوبي: تقارير" بدر حسن شافعي،_ 2

 174مؤسسة األىرام، ص : القاىرة
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الختامی إلى ضرورة وقـف  األعـمال  العدائية  بين  البمدين  و المجوء إلى الحوار  لتـسوية  
 األزمة، و اتفق القادة عـمی مـبدأ الوساطة لحل ىذا النزاع و تـشكيل لجـنة خاصة بذلك

بواسطة منظمة الوحدة . يترأسيا الرئيس البورکينی  بميز  کامباوری  و رحبت أريتريا
.  1األفـريقية لكن  أثيوبيا  تحفظت

 :انفصال إقميم االنجوان عن أرخبيل القمر
ما إن اندلعت األزمة التي تعصف بأرخبيل القمر حتى ازداد اىتمام منظمة  و

  أراد الشعب االنجواني في االنفصال عن1997 أوت 04الوحدة اإلفريقية ليا، ففي 
النظام اإلداري لدولة جزر القمر، فتمثمت جيود المنظمة في إرسال أربع بعثات 

دبموماسية إلى جزر القمر منذ بدأ األزمة  تؤكد فييا عمى تمسك المنظمة بمبدأ و حدة 
و سالمة تراب جزر القمر و أنيا مستعدة لبذل قصارى جيدىا في إيجاد حل سممي 

كما قامت المنظمة بعقد مؤتمر دولي في أديس أبابا من  ،2لالزمة يقوم عمى التفاوض
 و ،3 حيث جمع أطراف النزاع وجميع األحزاب السياسية1997 ديسمبر 13الى 10

تم التوقيع عمى اتفاقية سميت باتفاقية أديس أبابا أدانت االتفاقية األعمال العسكرية في 
 4.جزيرتي انجوان و موىيمي و ما خمفتو من خسائر في األرواح و الممتمكات

العقوبات االقتصادية  : المطمب الثاني
و من األساليب السممية التي التجأت إلييا المنظمة في تصفية االستعمار في 

القارة المقاطعة االقتصادية وىي االمتناع عن معاممة األخر اقتصاديا وفق نظام 

                                                
مؤسسة : ، القاىرة1998، جويمية، 133، العدد السياسة الدولية، "اإلثيوبي عمى الحدود-الصراع اإلريتري"شعيب مختار، _ 1

 202، 201األىرام، ص ص 
 238المرجع السابق، ص العاطي عبيد،  عبد  ربيع_ 2
 241المرجع نفسو، ص _  3
  254المرجع نفسو، ص  _ 4
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، وفي إطار 1جماعي مرسوم بيدف الضغط عميو لتغيير تجاه قضية من القضايا
تصفية االستعمار و التمييز العنصري الذي تمارسو البرتغال و حكومة جنوب إفريقيا 
قرر مؤتمر القمة لمدول اإلفريقية المستقمة في اجتماعو في أديس أبابا في الفترة من 

م و بعد دراستو لشتى نواحي مشكمة الفصل و التمييز 1963 ماي 25 ماي إلى 22
العنصري ،فقد تقرر و باإلجماع الضرورة الممحة و العاجمة لتنسيق وزيادة الجيود 

الرامية إلى إنياء سياسة الفصل العنصري اإلجرامية التي تتبعيا حكومتي البرتغال و 
:   جنوب إفريقيا و من التدابير التي تم اتخاذىا في ىذا المجال 

: 2طالب بمقاطعة فعمية لمتجارة الخارجية لمبرتغال و جنوب إفريقيا عن طريق
منع استيراد السمع من البرتغال و جنوب إفريقيا، منع تصدير أي سمع أو مواد _ 1

. إلييا
. إغالق الموانئ و المطارات في وجو سفن و طائرات كل من ىاتين الدولتين_ 2
. منع مرور طائرات كل من الدولتين في المجاالت الجوية لمدول اإلفريقية_ 3

كما ناشد المؤتمر جميع الحكومات التي ما زالت ليا عالقات دبموماسية و قنصمية و 
اقتصادية مع حكومة جنوب إفريقيا أن تقطع ىذه العالقات و توقف أي تشجيع 

 3.لسياسة الفصل العنصري
و نظرا إلصرار منظمة الوحدة اإلفريقية عمى تنفيذ ىذه التوصية فقد قرر مؤتمر 

م عمى إنشاء لجنة خاصة تتولى مراقبة 1964القمة الثاني المنعقد في القاىرة عام 
تنفيذ اإلجراءات و التدابير المتعمق بالحصار االقتصادي عمى نظام البرتغال و فعال 

                                                
دار ابن الجوزي : السعوديةة ، المممكة العربيالمقاطعة االقتصادية حقيقتها و حكمها، _ ___________ 1

 16ه، ص 1426لمنشر و التوزيع ،
2
_  L’organisation De L’Unite Africaine, Résolution CIAS/PLEN/2REV 2, Addis Ababa , 

Ethiopia 

 361العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية، مصدر سابق، ص  بطرس بطرس غالي،_ 3
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قامت أغمبية الدول األعضاء إلى قطع عالقاتيا االقتصادية مع النظام البرتغالي ، وقد 
أدت ىذه المقاطعة االقتصادية إلى اإلضرار فعال باقتصاد البرتغال و خاصة فيما 

م، 1964يتعمق بالمواد الزراعية التي كانت تستوردىا من الدول اإلفريقية قبل عام 
 .1كذلك بالنسبة إلى الزيت الزيتون والسمك

و في إطار تصفية االستعمار فقد أولت منظمة الوحدة اإلفريقية بالغ االىتمام 
 فقد استعرض مجمس وزراء منظمة الوحدة الفريقية المجتمع في 2الشعب الزيمبابوي

م 1966 مارس عام 6 فيفري إلى 28دورتو العادية السادسة في أديس أبابا من 
لمموقف الخطير في روديسيا الجنوبية الناتج  عن االستيالء غير شرعي من جانب 
األقمية العنصرية البيضاء في ذلك البمد، و أدرك أن الموقف في روديسيا الجنوبية 

. 3يشكل تيديدا لمسمم و األمن الدوليين
مجمس وزراء المنظمة في دورتو السادسة غير عادية في أديس و في اجتماع 

م فتقرر ضرورة أن تقوم سائر الدول األعضاء في 1965 ديسمبر 5 إلى 3أبابا من 
منظمة الوحدة اإلفريقية فورا بمقاطعة روديسيا الجنوبية مقاطعة كاممة طالما ظمت 

تحت حكم النظام غير القانوني لؤلقمية من المستوطنين األوروبيين و أن تتخذ التدابير 
: التالية بصفة خاصة

أن توقف فورا سائر العالقات االقتصادية بما في ذلك التبادل التجاري و  -1
 .عمميات الدفع مع روديسيا الجنوبية

                                                
 110، 109محمد ارزقي نسيب، مرجع سابق، ص ص _  1

مجمة الدراسات ، " التاريخی و موقف األمم المتحدة و منظمة الوحدة اإلفريقية منياتطورىاقضية روديسيا " : شوقي الجمل _2
 101معيد البحوث و الدراسات اإلفريقية، ص : ، القاىرة1973، 2، العدد اإلفريقية

3
_L’organisation De L’Unite Africaine, RésolutionCM/RES/75,Addis ababa ,Ethiopia 
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 .تجميد جميع أرصدة روديسيا الجنوبية في البنوك اإلفريقية  -2
اعتبار جميع وثائق السفر التي تتولى الحكومة غير الشرعية إصدارىا أو  -3

 .تجديدىا الغية
بما في ذلك الطائرات المتجية إلى روديسيا الجنوبية –حرمان سائر وسائل النقل -4

من كافة الخدمات وسائر التسييالت بما في ذلك حقوق - و القادمة منيا
 .التحميق

ينبغي أن تقطع كل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية سائر وسائل  -5
 .1االتصال مع روديسيا الجنوبية بما في ذلك التمغراف و التميفون و الالسمكي

 جوان 11 إلى 6وفي دورتو العادية الثالثة و العشرون المنعقدة في مقديشو 
أعرب مجمس الوزراء عن ارتياحو لمموقف الحازم الذي اتخذتو الدول . م 1974

األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي قطعت كل الروابط التجارية مع النظام 
العنصري الناشئ في روديسيا الجنوبية ، كما يؤكد أن العقوبات االقتصادية ضد نظام 

روديسيا الجنوبية تعتبر استكماال لمكفاح المسمح الذي يدور حاليا في زيمبابوي كما 
يدعو كافة الدول األعضاء في المنظمة إلى إدراج قائمة سوداء لجميع األشخاص 

والشركات و المؤسسات الموجودة في بالدىا التي مازالت تواصل معامالتيا مع النظام 
. 2غير شرعي في روديسيا الجنوبية بيدف تحقيق مصالح استعمارية وعنصرية

كما كان لممنظمة موقفا من النزاع العربي اإلسرائيمي و خاصة موقفيا االيجابي 
 حيث أصد المجمس الوزاري لمنظمة ،م1973بعد حرب السادس من أكتوبر سنة 

م باالجتماع الطارئ الذي عقد لبحث 1973 نوفمبر21الوحدة اإلفريقية و ذلك يوم 
 فقد جاء في ىذا القرار اإلبقاء ،مشكمة الشرق األوسط بعد حرب السادس من أكتوبر

                                                
1
_L’organisation De L’Unite Africaine ,Résolution ECM/RES/13,Addis ababa ,Ethiopia 

2
_L’organisation De L’Unite Africaine ,Résolution CM/RES.347,Addis ababa ,Ethiopia 
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عمى قطع العالقات مع إسرائيل، وفرض حظر اقتصادي كامل عمى إسرائيل و خاصة 
عمى النفط بالنسبة ليا و لمبرتغال و جنوب إفريقيا و حكومة األقمية العنصرية في 
روديسيا كما قرر المجمس تشكيل لجنة سياسية إلجراء اتصاالت مع الدول العربية 

عن طريق الجامعة العربية ميمتيا إزالة أثار الخطر البترولي عن الدول اإلفريقية و 
تضم المجنة ممثمين  عن تنزانيا و غانا و الكاميرون و مالي و بتسوانا و السودان و 

 . 1(كونغو كينشاسا)الزائير 
كما اعترفت منظمة الوحدة اإلفريقية ووافقت عمى قرارات قمة أروشا الذي عقدىا 

م بفرضيا عقوبات عمى بوروندي اثر االنقالب 1996 جويمية 31عدد من الدول في 
 بحظر شامل جوي بحري و نيري و ذلك من اجل ،م1996 جويمية 25العسكري في 

إعادة الوضع لما كان عميو في السابق، ورأت منظمة الوحدة اإلفريقية بضرورة 
استمرار العقوبات و أىمية تحقيقيا و لن يرفع ما لم تبادر الحكومة إلى إعادة الجمعية 
الوطنية و األحزاب الوطنية إلى سابق عيدىا كما طمبت القمة أن تدخل الحكومة في 

 . 2مفاوضات مع الثوار
 اآلليات العسكرية: المبحث الثاني

:  المساعدات العسكرية: المطمب األول
إن االستعمار في زمبابوي  من أكثر القضايا تعقيدا التي تعاني منيا القارة 

اإلفريقية فيي قضية تتداخل فييا العالقات بين السمطة االستعمارية انجمترا و األقمية 
البيضاء الحاكمة التي اغتصبت الحكم بالقوة و العالقة القائمة بين ىذه األخيرة و 

                                                
 88،89عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص ص _ 1
السياسة ، "العقوبات اإلقميمية ضد بوروندي و السيراليون فوضى إقميمية أم قانون دولي إفريقي جديد؟"عبد اهلل األشعل، _ 2

 109،110مؤسسة األىرام، ص ص : م، القاىرة1998، جانفي 131، العددالدولية
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األكثرية السوداء المضطيدة بين السمطة المستعمرة و التزاماتيا حيال األكثرية 
. 1اإلفريقية

 فقد شغمت مشكمة زمبابوي منذ أوائل الستينات حيزا كبيرا من اىتمام الرأي العام 
وقد كانت ىذه  اإلفريقي في وقت ىبت فيو رياح الحرية و االستقالل عمى ىذه القارة ،

م ولم تخل 1963القضية عمى جدول أعمال منظمة الوحدة اإلفريقية منذ نشأتيا عام 
اجتماعات المجمس الوزاري اإلفريقي و لجنة التحرير في دار السالم من بحث أساليب 

. 2الدعم التي يمكن أن تقدميا إفريقيا المستقمة إلى اإلفريقيين في زيمبابوي
 إلى 22 حيث أكد مؤتمر القمة اإلفريقي في اجتماعو في أديس أبابا في الفترة 

م عمى تأييده لموطنيين اإلفريقيين بروديسيا الجنوبية و يعمن انو إذا 1963 ماي 25
قامت حكومة أقمية بيضاء عنصرية باغتصاب السمطة فان الدول األعضاء بالمؤتمر 
سيمنحون تأييدىم المعنوي و العممي ألية إجراءات شرعية يضعيا الزعماء القوميون 

 3:اإلفريقيون بغية استرداد ىذه السمطة و إعادتيا لؤلغمبية اإلفريقية و من قراراتو
إثيوبيا، الجزائر، أوغندا، الجميورية تشكيل لجنة تنسيق لتحرير إفريقيا مكونة من _ 

يكون مقرىا  (الكونغو)السنغال، نيجيريا، اليوبولدفيل  غينيا،، العربية المتحدة، طانجنيقا
الرئيسي دار السالم بتنزانيا تكون مسئولة عن تنسيق المعونات التي تقدميا الدول 

. اإلفريقية و عن إدارة الصندوق الخاص الذي سينشأ ليذا الغرض
انشأ صندوق خاص عن طريق التبرعات التطوعية لمدول األعضاء لتقديم _ 

. المعونة العممية و المالية لحركات التحرير الوطنية المختمفة بإفريقيا

                                                
 120محمد ارزقي نسيب، المرجع السابق، ص _  1
الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع، ص : ، الجزائر2، طالتمييز العنصري و حركة التحرير في إفريقيا الجنوبيةنعيم قداح، _ 2

196 
3  _  L’organisation De L’Unite Africaine, Résolution CIAS/PLEN/2REV 2,op,cit 



                         آليات حل النزاعات في المنظمة الفصل الثاني            
 

37 
 

كما يقرر أن يستقبل في أراضي الدول اإلفريقية المستقمة مواطنين من _ 
أعضاء حركات التحرير كي ينالوا تدريبا في شتى القطاعات و منح الشباب 

. كل المساعدات التي يحتاجونيا من حيث التعميم و التدريب الميني
. يقرر أيضا تشجيع مرور معدات المعونة في أراضي الدول_ 
إنشاء جياز من المتطوعين في جميع المجاالت بغية توفير المعونة _ 

.  1الالزمة في مختمف القطاعات لحركات التحرير الوطنية في إفريقيا
كما درس مجمس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية المجتمع في دورتو 

م، الموقف 1965 ديسمبر 5 إلى 3السادسة غير عادية في أديس أبابا من 
الخطير القائم في روديسيا الجنوبية بعد إعالن نظام األقمية العنصرية 

: االستقالل من جانب واحد بالتواطؤ من الحكومة البريطانية حيث طالب ب
يطمب إلى لجنة التنسيق دعوة المستشارين العسكريين لمدول األعضاء _ 

.  بغية القيام بدراسة و تخطيط استخدام القوة لمساعدة شعب زيمبابوي
يطمب إلى سائر الدول األعضاء إلى أن تقدم عن طريق لجنة التنسيق _ 

.  كافة المساعدات إلى شعب زيمبابوي في نضالو الوطني ضد النظام الدخيل
يطمب إلى لجنة التنسيق تقصي ما يمكن لمدول األعضاء تقديمو من _ 

مساعدات عسكرية و غير ذلك من المساعدات لمواجية أية طارئ ينشأ 
نتيجة تعرض أية دولة عضو في منظمة الوحدة اإلفريقية تجاور روديسيا 

.  2الجنوبية إلى اليجوم
يناشد ممحا سائر الدول األعضاء أن تسيل بشتى السبل ميمة لجنة _ 

 .الخمسة

                                                
 195 ، المصدر السابق، ص العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ،بطرس بطرس غالي_ 1

2_L’organisation De L’Unite Africaine, Résolution ECM/RES/14, Addis ababa ,Ethiopia 
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التدخالت العسكرية : المطمب الثاني
شيدت القارة اإلفريقية تطور كبير من حيث األدوار التي لعبتيا المنظمات اإلقميمية 

الفرعية و المنظمة القارية فيما يتعمق بعممية التدخل و إدارة النزاع و قد برز ىذا 
التطور في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية من خالل تشكيل آلية من اجل الحيمولة دون 

 .نشوب النزاعات و تصعيدىا إلى دول الجوار

: لجنة الدفاع

أنـشئت لجـنة  الدفـاع  بوصفيا احدی المجان المتخصصة لمنظمة الوحدة اإلفريقية، و 
تتكون من وزراء الدفاع أو  غيرىم  من الوزراء أو المفوضين الذين تـعينيم حـكومات  

 و يتركز دور ىذه المجنة في الدفاع عن وحدة أراضي الدول ، الدول  األعضاء
األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي تقع ضحايا األعمال العدوانية، و التحرير 

الكامل إلفريقيا من السيطرة األجنبية و توفير قوات مراقبة حفظ السالم و ذلك من 
 رؤساء دول أو حكومات 10يتكون من  )خالل عدة مؤسسات مثل مجمس الدفاع 

 من كبار الضباط ينتخبون عن 10و تتكون من ) ولجنة رؤساء األركان  (افريقية
و األمانة العامة و ىي نفسيا األمانة العامة  (طريق مؤتمر القمة لمدة سنتين أو ثالثة

 من وحدة لمنظمة الوحدة اإلفريقية و مكتب المستشار العسكري، ثم قوة الدفاع مكونة
 1.وطنية أو اکثر من بمدان المـنطقة

وفي ظل عجز منظمة الوحدة اإلفريقية عمى إنشاء قوة عسكرية إفريقية لمتدخل لحل 
النزاعات الداخمية  و ذلك بسبب قمة الدعم المالي و العسكري و مرد ذلك إلى ظروف 

النشأة التاريخية لممنظمة حيث كان التركيز باألساس عمى العدوان الخارجي المتمثل 
                                                

مؤسسة األىرام ، ص ص : ، القاىرة1988، جانفي 91، العدد السياسة الدولية، "ترتيبات األمن اإلفريقي"خميفة عزمي،_ 1
212 ،213 
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م بإنشاء جياز 1993في االستعمار، جاء مؤتمر القمة التاسعة و العشرين في القاىرة 
 .1إفريقي جديد في إطار إعادة ىيكمة و تطوير أجيزة المنظمة

م تقرر 1993بانعقاد القمة اإلفريقية التاسعة و العشرين في القاىرة جوان و       
إنشاء آلية لمنع و إدارة و تسوية المنازعات تسمح باتخاذ إجراءات سريعة الحتواء 

النزاعات أينما تقع عمى مستوى إفريقيا، كما أقرت القمة اإلفريقية المصغرة في ديسمبر 
و توقع و منع النزاعات و م الخطوات التنفيذية لعمميا و ذلك بيدف رصد 1993

 أيضا تـرشيد عـممية التدخل  الدولي و االستعانة بأجيزة األمم المتحدة کی تقوم
بالمشارکة فی عمميات حفظ السالم فی إفريقيا من خالل وجود صـمة بين المنظمة 

. 2الدولية و اإلقميمية
ىو  رصد  منع  النزاعات األفريقية - وفقا لما جاء بإعالن القاىرة-اليدف الرئيسی لآللية

 نشر عمميات حفظ سالم صغيرة فی  إلىو مع اضطرار الظروف فقد تمجأ اآللية 
 .شکل بـعثة مـراقبة عسكرية و مـدنية

و الييئة المرکزية لآللية تتولی فيما بين الدورات العادية  لمقمة اإلفريقية التوجيو و 
و فی ىذا الصـدد يکون لآللية و لؤلمين لمعام و .التنسيق  الشامل  ألنشطة اآللية

 :األمانة العامة لممنظمة کأداتيا ما يمی
فالييئة تتخذ من حيث المبدأ . ىـدف رئيـسی يـتمثل فی رصد و منع النزاعات - أ

 .المبادرات فيما يتعمق بجميع  أوضاع النزاعات المحتممة و القـائمة
 . القـيام بميام حفظ و تشييد السالم أينما تقع النزاعات لتسييل حميا - ب

                                                
دور المنظمات اإلقميمية في إدارة النزاعات في افريقيا أنموذج منظمة االيكواس في ليبيريا و كوت ديفوار، : سامي بخوش_  1

 30ص  ( 2011/2012،جامعة باتنة، العموم السياسيةتخصص إدارة دولية، قسم  )،مذكرة ماجستير
، "(1994يونيو _1994يونيو ) لمنظمة الوحدة اإلفريقية 29حول رئاسة مصر لمدورة ال"جوزيف رامز أمين، _ 2

 .282ص مؤسسة األىرام، ، :  القاىرة ،1994، جويمية 117، العدد السياسة الدولية
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 القيام ببعثات مراقبة مـدنية و عـسكرية عـند الحاجة و تکون مثل ىذه البعثات  - ج
  .تحت إشرافيا

  .1تحديد الخطوط اإلرشادية العامة  لعمميات  اآللية- د
سعت المنظمة من خالل آلياتيا في التدخل سواء ببعثات افريقية أو بعثات مزدوجة و

أو بالتعاون مع المنظمات اإلفريقية الفرعية بقوات لحفظ السالم أو فرضو، كما سنرى 
 :في ما يمي

: مشكمة الصحراء الغربية
تعتبر مشكمة الصحراء الغربية من اعقد المشاكل التي واجيت منظمة الوحدة 

اإلفريقية و أصبحت الشغل الشاغل لممنظمة خاصة بعد جالء اسبانيا عن الصحراء و 
، و منذ القمة 2بعد النزاع بين المغرب و موريتانيا حول نصيبيما في الصحراء

اإلفريقية العادية السادسة عشرة المنعقدة في منروفيا عاصمة ليبيريا في جويمية 
م بدأت تنظر لمقضية بدراسة تقرير المجنة الخاصة التي شكمنيا المنظمة 1979

لتقضي الحقائق وقررت القمة السعي لوقف إطالق النار و تشكيل لجنة سداسية 
. 3لتنظيم االستفتاء لتقرير مصير الصحراء

و في مؤتمر رؤساء دول و حكومات منظمة الوحدة اإلفريقية في الدورة التاسعة عشرة 
 إذ بحث تقرير لجنة ،م1983 جوان 12 إلى 06المنعقدة في أديس أبابا في الفترة من 

التنفيذ لرؤساء الدول بشأن الصحراء الغربية و اتخاذ التدابير الالزمة لوقف إطالق 
                                                

 ،1994، جانفي 115، العدد السياسة الدولية، "قمة القاىرة و اآللية اإلفريقية الجديدة" يوسف احمد القرعي،_  1
 61، 60ص ص مؤسسة األىرام، : القاىرة

 291 ص 2011دار المعرفة الجامعية، :  اإلسكندريةمشاكل إفريقيا معاصرة، ماىر عطية شعبان، _ 2
حقوق اإلنسان و حق الشعوب المستعمرة في : نزاع الصحراء الغربية و الشرعية الدوليةمسعود شعنان، _ 3

تخصص العموم السياسة و العالقات الدولية، كمية العموم السياسية، جامعة  )، مذكرة دكتوراه، تقرير المصير
 179، ص (2007الجزائر بن يوسف بن خدة ، سبتمبر



                         آليات حل النزاعات في المنظمة الفصل الثاني            
 

41 
 

النار بين الطرفين المتنازعين كما طمب من األمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة 
اإلفريقية أن تقدم قوة لحفظ السالم في الصحراء الغربية لكفالة السالم و األمن خالل 

و ليذا الغرض كانت بعثة مزدوجة بين األمم المتحدة و . 1تنظيم االستفتاء و إجرائو
م وعمى رأس 1987 ديسمبر 10الى 01الوحدة اإلفريقية تزور المنطقة في الفترة بين 

ىذه البعثة السيد عبد الرحيم فراح نائب األمين العام األممي مكمف بالشؤون السياسية 
الخارجية و ىذا بيدف دراسة الكيفيات التي تسمح بتنظيم االستفتاء الخاص بتقرير 

مصير الشعب الصحراوي و قد كانت البعثة مكونة من قسمين األول مدني و الثاني 
 ضباط سامون من كندا و الكنغو و ايرلندا و 08عسكري و ىو مشكل أيضا من 

  2.زيالندا الجديدة و البيرو
: الحرب األهمية في التشاد

و في ظل الحرب األىمية في التشاد حاولت منظمة الوحدة اإلفريقية العمل عمى 
تخفيف حدة التوتر و إنياء القتال الدائر بين األطراف المختمقة في ىذا النزاع لذلك 

م بنيروبي المجنة المكمفة من قبل المنظمة برئاسة 1981 نوفمبر 27اجتمعت في 
و . 3الرئيس الكيني دانييل اراب موي و قرر إرسال قوة افريقية لحفظ السمم في التشاد

قامت ست تعد أول قوة من نوعيا تقوم بتشكيميا منظمة الوحدة اإلفريقية، وعمى الفور 
 جندی 6000 باتخاذ إجراءات عاجمة إلرسال قوة حفظ السالم مـكونة مـندول افريقية

إلى تشاد کما بدأ الرئيس  الكينی  فی  تنفيذ تدابير تشكيل القوة تحت ضغط شديد من 

                                                
1

_  L’organisation De L’Unite Africaine,  Résolution /AHG/RES.104, Addis ababa ,Ethiopia 

 149 ص ص 1995 ديوان المطبوعات الجامعية، :، الجزائراألمم المتحدة و النزاعات اإلقميمية،  إسماعيل معراف غالية_ 2
،150 
، "األمن اإلفريقي و جوانبو االقتصادية و االجتماعية األمن وحفظ السالم في إفريقيا"بطرس بطرس غالي،_  3

 86مؤسسة األىرام، ص : ، القاىرة1985، جانقي 79، العدد السياسة الدولية
 توجو، رياينيج، زائير، بنين، غينيا ،السنغال. 
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النيجريين باإلضافة  إلى تشكيل مجموعة مكونة من أربعة عشر ضابطا إفريقيا تكون 
، وقد بدأت  ميمتيم إعداد التـرتيبات لوصـول القوة اإلفريقية و دراسة الموقف  فی  تشاد

 العاصمة نجامينا و كان إلىقوات حفظ السالم التابعة لمنظمة الوحدة اإلفريقية تصل 
 ىناك كتيبة تضم حوالي ثالثمائة من جنود المظالت من الزائير مع إلىأول من نزل 

طائرة نقل من نيجيريا تحمل عتاد و معدات مختمفة و تموين لمكتيبة التي أرسمتيا 
. 1زائير

: الحرب األهمية في الكونغو
كما شيدت الكونغو خالل الثمانينات و التسعينيات من القرن العشرين 

اضطرابات عدة و اندلعت الثورات في كل البالد و ذلك في محاولة لقمب نظام حكم 
الرئيس لوران كابيال فدارت معارك عنيف بين القوات الحكومية و المتمردين المنتمين 

 .2إلى التوتسي و استنجد كابيال بكل من انغوال و زيمبابوي في ىذا النزاع
وقد بذلت منظمة الوحدة األفريقية و األجيزة التابعة ليا جيودىا الحتواء األزمة 

م عقد اجتماع  طارئ عمی مستوی 1996فی زائيـر،حـيث عقد فی أواخر أکتوبر عام 
 آللية فقض المنازعات األفريقية التابع لمنظمة الوحدة األفريقية يالسفراء لمجياز المرکز

خاصة األوضـاع اإلنـسانية لالجئين  لبحث األزمة و لمناقشة األوضاع فی شرق زائير،
و طالبت منظمة .فی المنطقة بشكل خاص، ومنطقة البحيرات  العظمی  بوجو عام

م فی أديس أبابا بضرورة اإلسراع 1996 نوفمبر 11الوحدة األفريقية فی بيان ليا يوم 
وفی  کممتو .  البحيرات العظمی تكون ليا ميمة واضحة.فی نشر قوة محايدة فـی مـنطقة

                                                
، 1982، أفريل 68، العدد السياسة الدولية، "تشاد و قوات حفظ السالم اإلفريقية " احمد احمد السولية، _ 1

 131مؤسسة األىرام، ، ص : القاىرة
سابق، ص ص المرجع ال ،  تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرشوقي الجمل، عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم، _ 2

415،416 
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أمام اجتماعات الدورة الطارئة آللية فضل المنازعات األفريقية طالب  مميس زيناوی  
 .1رئيس إثيوبيا مجمس األمن بضرورة إرسال قوة دولية لحفظ السالم فـی شـرق زائيـر

أنشأت منظمة الوحدة اإلفريقية بيدف تخميص القارة من االستعمار األوروبي، 
ومن أجل تحقيقو التزمت الدول اإلفريقية صراحة في صمب الميثاق بان تتعيد بالعمل 

عمى التفاني المطمق في سبيل قضية التحرر التام لؤلراضي اإلفريقية التي مازالت 
مستعمرة كما انو عمى الدول اإلفريقية المستقمة  أن تقوم بمساعدة الشعوب التي لم تنل 

 . استقالليا أيا كان شكل ىذه المساعدات
فكانت المنظمة عند عقد مؤتمراتيا تدعوا الدول المستقمة إلى مساعدة الدول 

المستعمرة في التخمص من االستعمار، و يعد مؤتمر القمة لمدول اإلفريقية المستقمة 
م، خير برىان عمى 1963 ماي 25 ماي إلى 22في اجتماعو في أديس أبابا من 

 .ذلك حيث أكد عمى ضرورة تنسيق الجيود لمتعجيل باستقالل جميع األقاليم اإلفريقية
تعددت أساليب المنظمة في حل مشاكل القارة منيا السممية، حيث جاء في 

العمل عمى فض ما يقع بين أعضائيا من منازعات بالطرق ضرورة  ميثاق المنظمة
 و قد نجحت جيود المنظمة إلى حد بعيد في ىذا المجال إلى حل العديد من السممية

 .النزاعات التي وقعت بين الدول اإلفريقية
أما األساليب العسكرية فمم يكن ليا دورا بارزا إال في حالة المساعدات العسكرية 

  التي اىتمت بتنسيق المعونات أو لجنة تنسيق لتحرير إفريقيامن خالل إنشاء
التبرعات التطوعية لمدول األعضاء لتقديم المعونة العممية و المالية لحركات التحرير 

أما بالنسبة إلى التدخالت العسكرية لممنظمة فمم توفق في .الوطنية المختمفة بإفريقيا

                                                

 :القاىرة ،1999، جانفي 135، العدد ةالسياسة الدولي،  "األزمة الكونغولية و تداعياتيا"  ،رجاء إبراىيم سميم 1_ 
 51ص  مؤسسة األىرام،

http://www.noormags.ir/view/ar/creator/125123/%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%a1_%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85
http://www.noormags.ir/view/ar/creator/125123/%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%a1_%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85
http://www.noormags.ir/view/ar/creator/125123/%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%a1_%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85
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إنشاء وسائل التسوية العسكرية أو تدابير قمعية لرد العدوان في حالة وجود اعتداء من 
دولة عمى دولة أخرى أو إنشاء قوة لمتدخل في حل النزاعات الداخمية عندما يشكل 
النزاع تيديدا لمسمم و األمن في المنطقة، فضال عن أن تدخل القوى الخارجية كان 
يضعف قدرة المنظمة في التعامل مع النزاعات الداخمية، باإلضافة إلى أن ميثاق 

المنظمة قد أضفى قدسية عمى سيادة الدول األعضاء و نص عمى مبدأ عدم التدخل 
 .في الشؤون الداخمية
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بعد أف حصمت إفريقيا عمى استقالليا واجيت حكوماتيا عدة مشاكؿ ىي مف 
مخمفات االستعمار و تحتاج إلى وقت طويؿ إليجاد حموؿ ليا ومف ىذه المشاكؿ 

مشكمة الحدود بيف الدوؿ حيث ترجع ىذه المشكمة إلى الطريقة التي اتبعيا األوروبيوف 
ـ، باإلضافة إلى 1885-1884في تقسيـ إفريقيا فيما بينيـ أثناء مؤتمر برليف 

 إذ ال يكاد ،ظاىرة مف أبرز الظواىر اإلفريقيةفيي النزاعات واالضطرابات الداخمية 
 إقميـ مف أقاليـ القارة اإلفريقية مف صراع أو حرب أىمية عنيفة كاف ليا آثارىايخمو 

نما عمى كافة مناحي الحياة في القارة  العميقة ليس فقط عمى الحياة السياسية وا 
 معقدة سواءفي أنيا ظاىرة ىذه اؿوتتسـ  .ةاإلفريقي

و التي غالب يعود فيما يتصؿ بخمفياتيا وأسبابيا ، أو فيما يتصؿ بنتائجيا وتداعياتيا 
سيادة النظاـ القبمي و تغميب المصمحة القبمية عمى مصمحة الوطف سبب نشوبيا إلى 

 الى عجز السمطات الحاكمة في حؿ المشكالت السياسية او االجتماعية او باالضافة
 .االقتصادية و غيرىا مف المشكالت

 وقد واجيت منظمة الوحدة اإلفريقية منذ نشأتيا مشكالت متعددة و معقدة و 
كاف اليدؼ الرئيسي لممنظمة ىو تخميص القارة مف االستعمار األجنبي و بعد تحقيؽ 

 .ىذا اليدؼ اتجيت لتنيي مشاكؿ القارة وعمى رأسيا فض النزاعات الداخمية

وىذا ما سنحاوؿ دراستو في ىذا الفصؿ إذ يتناوؿ دراسة نموذج لنزاعات الحدود في 
إفريقيا و ىو مشكمة الحدود بيف الجزائر و المغرب ودور المنظمة في حؿ ىذه األزمة 

و تقييـ لدور المنظمة في إنياء األزمة، كما يتناوؿ نموذج مف الصراعات الداخمية 
الكثيرة في إفريقيا و ىو الحرب األىمية في الصوماؿ و دور المنظمة في إيجاد حموؿ 

 . لالزمة ثـ تقييـ لدور المنظمة في حؿ األزمة
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 م1963حرب الرمال : المبحث األول

 تطورات الحرب: المطمب األول

إف تعرض القارة لالستعمار األوروبي و تجزئتيا خالؿ مؤتمر برليف 
ـ الذي جعميا تنحؿ إلى وحدات متنافرة و صغيرة و لـ يراعى في ذلؾ 1885_1884

التقسيـ أي تكامؿ اقتصادي أو لغوي أو حضاري و إنما لعبت المنافسة و التسابؽ 
لالستحواذ عمى مناطؽ النفوذ دورا ىاما في وضع الحدود و  ىو بمثابة األسباب 

األولى لنشوب النزاعات الحدودية بإفريقيا و سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى نموذج مف 
 . 1النزاعات اإلفريقية حوؿ الحدود و ىو نموذج النزاع الحدودي الجزائري المغربي

ترتبط مشكمة الحدود بيف الجزائر و المغرب تاريخيا بعيد االستعمار 
 و تعود حيف أقدمت فرنسا عمى إقامة حصف 2ـ1830الفرنسي لمجزائر عاـ 

اللة مغنية و اعتبر السمطاف موالي عبد الرحماف زحؼ القوات الفرنسية 
حتى منطقة اللة مغنية تحرشا سافرا ببالده و وقعت اشتباكات بيف المغاربة 

ـ و واصمت القوات الفرنسية احتالؿ وجدة 1944 ماي 30و الفرنسييف يـو 
لكف المغرب انيـز في معركة وادي ايسمي و اضطر موالي عبد الرحماف 

، وتنص 3إلى االستسالـ لممطالب الفرنسية و التوقيع عمى اتفاقية الحدود
االتفاقية عمى استمرارية الحدود التي كانت بيف المغرب و الدولة العثمانية 

                              
 301، ص 1997، منشورات الجامعة المفتوحة،تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصرفيصؿ محمد موسى، _  1
، 1993، جانفي 111 العدد السياسة الدولية،، "اإلطار التاريخي لمشكالت الحدود العربية"صالح العقاد، _ 2

 174مؤسسة األىراـ، ص : القاىرة
 89- 87ماىر عطية شعباف، المرجع لسابؽ، ص _ 3
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لتصبح نقسيا الحدود بيف المغرب و الجزائر إال أف االتفاقية أبقت منطقة 
 .الصحراء في وضعية غامضة

و قد ظمت مشكمة الحدود قائمة منذ حصوؿ المغرب عمى استقاللو إال أنيا 
كانت تؤجؿ حتى ال تعتبر طعنا لمثورة الجزائرية و بعد أف حصمت الجزائر عمى 

 ،1ـ نجـ عف ىذا الخالؼ الحدودي مواجيات عسكرية1962 جويمية 5استقالليا في 
 التی کانت تحت يد الجزائر عند استقالليا، (تندوؼ) فقد اختمفت الجانباف حوؿ منطقة

 باألراضي  ألحقتيا اقتطعتيا فرنسا  و أراضييا جزء مف أنياحيث کػانت المغرب تعتبر 
  .2الجزائرية

 أف خاصة کعامؿ مؤثر فی عالقات  البمديف،بعد  أىمية(تندوؼ) مػنطقةؿ كانتو
تأکد وجود خاـ الحديد فييا،حيث کانت السمطات الفرنسية قبؿ استقالؿ الجزائر قد 

 احدی الشرکات الفرنسية ميمة دراسة استغالؿ الحػديد فػی ىذه المػنطقة إلىوکمت أ
لشرکة مف ت ا تقريبا، انتوـ1963،و فی منتصؼ سنة   الجزائرية األراضيالواقعة فی 

 نػسبة خاـ الحديد فی المنطقة تبمغ حوالی أفو جاء فی تقريرىا النيائی  ،دراستيا
75%3.  

بعد االستقالؿ أرسمت الجزائر جيشيا إلى المناطؽ التي يدعي المغرب أف لديو 
حقوقا تاريخية فييا و المتمثمة في بشار و تندوؼ و أقصى الجنوب الجزائري فقاـ 
المغرب بعمميات لجس النبض لمتعرؼ غمى ردة فعؿ الجزائر فأرسمت عدة أفراد 

                              
 328، 327المرجع السابؽ، ص ص  عمر سعد اهلل ، _ 1
: ، القاىرة1993، جانفي 111، العددالسياسة الدولية، "مشكالت الحدود في المغرب العربي"احمد ميابة، _ 2

 242مؤسسة األىراـ، ص 
 119، 118، ص ص 2004دار الفجر،: ، القاىرةةنزاعات الحدود العربي،  عبد القادر رزيؽ المخادمي_ 3
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مسمحيف مف جيشو إلى حاسي بيضا بحجة جمب الماء فوجو الجيش الجزائري تحذيرا 
مف دخوؿ األراضي الجزائرية ألي سبب كاف وتكرر دخوؿ الوحدات العسكرية 

ودخؿ البمديف في . 1المغربية إلى الصحراء الجزائرية رغـ تحذير الجيش الجزائري ليـ
ـ توجيت قوات مغربية نحو جنوب تاجونيت 1963حرب دامية  ففي أواخر سبتمبر 

و دخمت اإلقميـ الجزائري و احتمت يـو أوؿ أكتوبر حاسي بيضا و تنجوب شرقي 
تندوؼ، و لما اشتد التوتر بيف الدولتيف التقى وزيرا خارجية كؿ مف الجزائر و المغرب 

 مف اجؿ وضع خطة لتسوية النزاع بيف البمديف و 1963في الخامس مف أكتوبر سنة 
 :قد أسفرت محادثاتيما عف اتفاقية تضمنت النقاط التالية

المواطنوف في كؿ مف الدولتيف الذيف يقيموف في المنطقة المتنازعة عمييا  -1
 .يمنحوف حؽ المرور عبر الحدود

تتعيد الدولتاف بعدـ قياـ أي طرؼ بدعاية ضد الطرؼ األخر و يؤكد مبدأ عدـ  -2
 .التدخؿ في الشؤوف الداخمية لكؿ منيما

تتعيد الدولتاف باالمتناع عف اتخاذ أي إجراء أو تدبير عسكري مف شأنو أف  -3
 .يضاعؼ األزمة بينيما

اتفؽ الطرفاف عمى ضرورة التمييد إلجراء مقابمة عمى مستوى القمة بيف الممؾ  -4
 . 2الحسف و الرئيس بف بمة

                              
، 2011 الشروؽ لإلعالـ و النشر،:، الجزائرنصف قرن من الكفاح مذكرة قائد أركان جزائري،  الطاىر زبيري_ 1

 41،42ص ص 
 251العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ، المصدر السابؽ، ص  بطرس بطرس غالي،_  2
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وعمى الرغـ مف ىذا االتفاؽ فقد وقعت بيف الطرفيف اشتباكات عسكرية بيف 
 و قامت القوات المغربية بمياجمة األراضي الجزائرية عبر 1963 أكتوبر 9و 8يومي 

 أكتوبر ىاجمت المراكز الجزائرية في 14الحدود في منطقة حميد الغزالف و في 
 أكتوبر أعمف الرئيس بف بمة التعبئة العامة 15منطقتي حاسي بيضا و تندوؼ، و قي 

 .  1بيف قوات جيش التحرير الجزائري لمواجية الغزو الذي تتعرض لو بالده

  دور منظمة الوحدة اإلفريقية في حل األزمة: المطمب الثاني

 نظر اجتماع رؤساء الدوؿ و الحكومات، المنعقد في دورتو األولى في القاىرة مف 
ـ في مشكمة الحدود و يرى أف مشاكؿ الحدود تشكؿ 1964 جويمية 21 إلى 17

عامال خطيرا مف عوامؿ االنشقاؽ ويدعوا أيضا إلى الحاجة الممحة إلى تسوية جميع 
 .2المنازعات بيف الدوؿ اإلفريقية بالوسائؿ السممية و في إطار إفريقي خالص

و تعتبر مشكمة الحدود الجزائرية و المغربية أوؿ تحدي يواجو منظمة الوحدة اإلفريقية 
 :   و كاف لممنظمة دور بارز في حميا وليذا الغرض عقدت اجتماعات عدة وىي

 م 1963 أكتوبر 30مؤتمر باماكو
حضره رؤساء الجزائر و المغرب و الحبشة ومالي و قد أسفر ىذا المؤتمر عف 

 :قرارات اآلتية
 2/11/1963إيقاؼ القتاؿ في منتصؼ الميمة  -1
تحديد منطقة منزوعة السالح بواسطة لجنة رباعية مف ممثميف لمدوؿ األربعة  -2

 المشتركة في المؤتمر
                              

 103ماىر عطية شعباف، المرجع السابؽ، ص _  1
2
_L’organisation De L’Unite Africaine :Résolution AHG/RES/16,Addis ababa ,Ethiopia  
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 .تعييف مراقبيف مف الدولتيف لضماف حياد و سالـ ىذه المنطقة -3
تشكيؿ لجنة تحكيـ يتولى وزراء خارجية دوؿ المنطقة اختيارىا و تكوف ميمتيا  -4

تحديد المسؤولية عف بدأ العمميات الحربية بيف البمديف و دراسة مشكمة الحدود 
 .بيف البمديف

إيقاؼ الحمالت الدعائية بيف البمديف وعدـ تدخؿ كؿ منيما في الشؤوف الداخمية  -5
 .1لمدولة األخرى

و أبدت الدولتاف استعدادىما لتنفيذ القرارات لكف المغرب رفض االنسحاب مف 
 .2حاسي بيضا و تنجوب و طالب بإجراء استفتاء و ىو ما رفضتو الجزائر

 :3 م1963 نوفمبر15اجتماع أديس أبابا الطارئ 
و عمى الرغـ مف اتفاؽ باماكو عادت االشتباكات المسمحة بيف الدولتيف و احتمت 
القوات المغربية منطقة فجيج الجزائرية، فمجأت الجزائر إلى دعوة مجمس وزراء 

 .الخارجية لمدوؿ اإلفريقية إلى اجتماع طارئ لبحث المشكمة مف جديد
ـ انعقدت الدورة الطارئة االستثنائية 1963 نوفمبر 15و في 

لمجمس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية في أديس أبابا لدراسة مشكمة 
 ، وقد وافؽ المؤتمر عمى تشكيؿ لجنة خاصة عيد 4الحدود بيف البمديف

إلييا أمر حؿ النزاع بيف الدولتيف و قد تـ تشكيؿ ىذه الجنة مف السوداف، 

                              
1  _  P .Mweti Munya :"The Organization of African Unity and Its Role in Regional Conflict 

Resolution and Dispute Evaluation Critical A :Settlement" , Boston College Third World Law 

Journal , Volume19, Issue 2, 5-1-1999,p 557 
 379، صسابؽاؿمرجع اؿ ،  شوقي الجمؿ، عبد اهلل عبد الرازؽ إبراىيـ، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر_ 2

3
_L’organisation De L’Unite Africaine :ECM/RES.1, Addis ababa ,Ethiopia 

 107ماىر عطية شعباف، المرجع السابؽ، ص _ 4
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تنجانيقا،السنغاؿ، إثيوبيا، ساحؿ العاج، نيجيريا، ومالي، ميمتيا اإلشراؼ 
عمى تنفيذ اتفاقية وقؼ إطالؽ النار و تحديد منطقة منزوعة السالح بيف 

وقد حاوؿ كؿ طرؼ الدفاع عف وجية نظره و تفنيد حجج . البمديف
 .1الطرؼ األخر وذلؾ أماـ لجنة التحكيـ

،و قػد ـ1964جانفي  28_24يـ فی الفترة مف ؾو قد انػعقدت لجػنة التح
ف ؾـأکما   تحديد المنطقة المنزوعة السالح بيف الطرفيف،إلىتـ التوصؿ 

 تضمف عودة  قوات  البمديف الی مواقعيا ـ1964  فيفري19فی اتفاؽعقد 
و قد واصمت لجنة التحکيـ جػيودىا ، 2األصمية قبؿ بدء االشتباکات

 لة،ؾ لممشيلدراسػة النزاع و تقديـ الحموؿ لمطرفيف بغية الوصوؿ لحؿ نيائ
 عدة ـ1965 يريؼ ؼحتى ـ1964ريؿ  ؼو عقدت خالؿ الفترة مف  أ

 ؾو بذؿ ،ينيروب و القاىرة و الجزائر و الرباط و باماکو اجتماعات فی
 .3دخمت العالقات بيف البمديف فػی طػور جديد يػتسـ بالتحسف

 توصؿ البمداف  وظيرت بوادر تحسف في العالقات بيف البمديف حتى
 :مػنيا  رسـ  الحدود  بيف الجػزائر و المػغربإلعادة عدة اتفاقيات إبراـ  إلى

 إنشاءتقرر مف خالليا   1967جانفي  15 المبرمة بتاريخ :ايفران معاهدة 
 . تجتمع بصفة دورية لحؿ المشاكؿ المتعمقة بالبمديفمشتركة لجنة

                              
 124،  المرجع السابؽ، ص عبد القادر رزيؽ المخادمي_1
العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية ، المصدر السابؽ، ص ص  بطرس بطرس غالي،_  2

258،259 
 244احمد ميابة، السياسة الدولية، المصدر السابؽ، ص _  3
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 تضمنت إنشاء لجنة مشتركة تعيد 1970 ماي 27بتاريخ : معاهدة تممسان
إلييا ميمة تخطيط الحدود بيف البمديف كما اتفؽ الطرفاف عمى إنشاء شركة 

 .مغربية إلحياء و استغالؿ منجـ غار الجبيالت-جزائرية
الممؾ الحسف الثاني و )ـ وقع الطرفاف 1972 جواف 15: معاهدة الرباط

عمى اتفاقية الحدود وذلؾ عمى ىامش أعماؿ القمة  (اليواري بومديف 
 في سبتمبر بالرباط  التی کانت  منعقدة التاسعة لمنظمة الوحدة اإلفريقية

ومة  الجزائرية عمی ىذا االتفاؽ  فی مايو ؾو قػد  صادقت  الح ،ـ1972
،و ـ 1992جواف 22فػی ،أما المغرب فقد صادؽ عػمی المػعاىدة ـ 1973

و تبيف المعاىدة خط سير  الحدود  بيف   ،كيتـ نشر  المعاىدة  بمرسـو مؿ
 . 1البمديف  بػصورة  مػفصمة

  .وبيذا انتيى النزاع عمى الحدود بيف المغرب و الجزائر انتياء رسميا

 تقييم دور المنظمة في حل األزمة: المطمب الثالث

أدركت القمة اإلفريقية األولى مدى التعقيد الذي تتسـ بو مشكمة الحدود في القارة 
اإلفريقية ألنيا حدود رسميا االستعمار وفؽ مقتضيات المصالح االستعمارية، واتجو 

مؤتمر أديس أبابا إلى اإلبقاء عمى الحدود اإلفريقية التي رسميا االستعمار بيدؼ عدـ 
إثارة المشاكؿ التي تؤدي إلى الفوضى و عدـ االستقرار، وقد تأكد مبدأ قدسية الحدود 

 الذي اتخذتو القمة األولى في 16اإلفريقية التي وضعيا االستعمار في القرار اؿ
ـ ، وقد أشار ميثاؽ المنظمة إلى انو البد مف المساواة بيف الدوؿ و 1964القاىرة عاـ 

                              
تخصص  ) ماجستير،مذكرة  ،العالقات الجزائرية و المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة،  عتيقة نصيب_1

 82، ص (2011/2012 ،ةجامعة بسكرو العالقات الدولية، العمـو سياسية سياسة مقارنة، قسـ 
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عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية و احتراـ سيادة كؿ دولة، كما وضعت بعض القواعد 
و المبادئ اإلفريقية فيما يخص مشكمة الحدود و مف ىنا كاف رأي المنظمة أف 

 . 1مشكالت الحدود يجب تسويتيا في نطاؽ إفريقي

و الحقيقة أف منظمة الوحدة اإلفريقية قامت بدور ال يمكف أف يستياف بو في 
تسوية نزاع الحدود بيف المغرب و الجزائر رغـ حداثة قياميا ، فقد نجحت في التقريب 

 19بيف أطراؼ النزاع في حيث أخفؽ مجمس جامعة الدوؿ العربية حيف اجتمع في 
ـ و اصدر قرار بدعوة حكومتي الجزائر و المغرب إلى وقؼ إطالؽ 1963أكتوبر 

فانعقاد . 2النار حيث لـ يوضع القرار موضع التنفيذ و لـ يتجاوز كونو حبرا عمى ورؽ
مجمس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية في دورة غير عادية و قبوؿ كؿ مف كؿ مف 
الجزائر و المغرب لالحتكاـ إلى ىذا الجياز و أف يبدي كؿ منيما وجية نظره أماـ 
ىذا الجياز يعد نجاحا بالنسبة لممنظمة و استمر ىذا المجمس في متابعة أعماؿ 
المجنة المكمفة بتسوية ىذا الخالؼ، ثـ إعالف الممؾ المغرب بإنياء الخالؼ أماـ 

مؤتمر القمة اإلفريقي التاسع ثـ إصدار مؤتمر القمة لقرار يسجؿ تسوية الخالؼ و 
يينئ األطراؼ بيا كؿ ذلؾ يؤكد أف المنظمة قامت بالدور الرئيسي في تسوية النزاع 

 .3الجزائري المغربي مف بدايتو إلى نيايتو

 
                              

 114،115ماىر عطية شعباف، المرجع السابؽ، ص ص _  1
جويمية ، 13، العددالسياسة الدولية ،"المنازعات اإلفريقية و تسويتيا بالطرؽ السممية"، بطرس بطرس غالي_  2

 127 ص مؤسسة األىراـ،: القاىرة ، 1968
، 262سابؽ، ص ص اؿمصدر العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة اإلفريقية، اؿ ،بطرس بطرس غالي _ 3
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 م1991الحرب األهمية في الصومال : المبحث الثاني

 :الموقع الجغرافي

 ألؼ كيمو متر 640تقع الصوماؿ في القرف اإلفريقي و تشغؿ مساحة تبمغ حوالي 
 كيمو متر مربع  كما 1200مربع تطؿ عمى خميج عدف بجبية طويمة يبمغ طوليا 
 كيمو متر تجاور الصوماؿ 2200تطؿ عمى المحيط اليندي بجبية أخرى يبمغ طوليا 

إثيوبيا مف ناحية الغرب و الجنوب الغربي و كينيا مف ناحية الجنوب و لذلؾ يعد 
موقعيا الجغرافي لو أىمية إستراتيجية بالغة، أغمب أراضي البالد صحراوية، ومناخيا 

ينتمي الشعب . 19741و1968حار و جاؼ جدا، وقد عرفت موجة جفاؼ قاتمة بيف 
الصومالي في األصؿ إلى الحامييف الشرقييف لغويا و سالليا و ىـ يروف أنيـ عرب 

مف أصؿ سامي واعتنقوا اإلسالـ عمى المذىب السني و مف مميزات األمة الصومالية 
أنيا مقسمة إلى مجموعتيف  قبميتيف كبيرتيف و ىي مجموعة الصومالي و مجموعة 
الساب و تتكوف األولى مف أربع قبائؿ وىي الدير و إسحاؽ و الياويا و الدارود أما 

 .2الثانية فتضـ الديجؿ و اليانويف

 ليذا سعت كؿ مف بريطانيا و فرنسا و ايطاليا لمسيطرة عمى جزء مف أراض 
الصوماؿ و كانت المنافسة بيف الدوؿ الثالث سببا في تمزيؽ أرضيا فاحتمت بريطانيا 

ـ و 1884ـ و احتمت فرنسا ارض جيبوتي الحالية عاـ 1883القسـ الشمالي عاـ 

                              
 670، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، ص 3جزءالموسوعة السياسية، عبد الوىاب كيالي، _ 1
 224،ص 2000دار المعرفة الجامعية،: ، اإلسكندريةقارة إفريقيا دراسات في الجغرافيا اإلقميميةجودة حسنيف جودة،  _2



      نماذج من النزاعات ودور المنظمة في حمها  الفصل الثالث                  
 

56 
 

لنفس األسباب اإلستراتيجية تقدمت ايطاليا و احتمت الصوماؿ الجنوبي الذي 
 .1ـ1932استخدمتو قاعدة لغزو إثيوبيا عاـ 

 :الغزو االستعماري و االستقالل

لـ تختمؼ أساليب الغزو االستعماري عمى جميع البمداف اإلفريقية في حقيقتيا وواقعيا 
فقد حدث االحتالؿ عمى أساس الموقع الجغرافي االستراتيجي الذي أغرى الدوؿ 

 و قد حدث اجتياح االستعمار لبالد 2االستعمارية بالتنافس عمى اقتساـ بالد الصوماؿ،
الصوماؿ في حقبة ضعؼ الحكـ المركزي الصومالي مما حوؿ الحكـ في الصوماؿ 

 . إلى دويالت و سمطانات صغيرة

 :االحتالل البريطاني

و في أخر الستينيات مف القرف التاسع عشر دخمت مصر السواحؿ الصومالية 
الشمالية حيث كانت حينذاؾ تحت النفوذ الباب العالي ثـ أخذت بريطانيا تضغط عمى 

مصر لمجالء عف الصوماؿ في محاولة لمؿء الفراغ و مد نفوذىا عمى بربرة حتى 
تضمف سيطرتيا عمى موارد تموينيا لقاعدتيا اإلستراتيجية في عدف و فعال أجبرتيا 

 أعمنت بريطانيا 1887 و في سنة 3عمى إخالء الحاميات المصرية في الصوماؿ
الحماية عمى المنطقة الممتدة مف رأس جيبوتي إلى بندر زياد ومف أىـ بنود الحماية 

أف تحمي بريطانيا البالد مف أي دولة أجنبية أخرى و إال تمارس فيو أي نوع مف 
التبشير و أال تتجاوز حدود المنطقة المشمولة بالحماية خمسة كيمومترات غرب بربرة، 

                              
 231المرجع نفسو، ص _ 1
 37، ص 1983 دار المعارؼ،:، القاىرةصفحات من تاريخ الصومال ، عميد اح محمد فريد السيد حجاج_ 2
 38المصدر السابؽ، ص _ 3
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و بيذه الطريقة تمكنت بريطانيا مف بسط نفوذىا عمى الصوماؿ و مرت األياـ و 
الشيور حتى كشفت األحداث عف وجييا الحقيقي و عف طبيعتيا االستعمارية مما 

 1.أثار غضب الشعب و دفعو إلى إعالف النضاؿ ضد الوجود البريطاني

 :االحتالل االيطالي

كانت ايطاليا قد بدأت الخطوات االولى في تجربتيا االستعمارية في شرؽ افريقيا 
اشتممت تجربة ايطاليا االستعمارية  و منذ اف تـ فتح قناة السويس لممالحة البحرية

مراحؿ متعاقبة تتمثؿ في محاولة السيطرة عمى الحبشة و الحصوؿ عمى الحماية عمى 
اخذ  ،2مناطؽ الصوماؿ ثـ تحديد مناطؽ نفوذىا في شرؽ افريقيا مع بريطانيا العظمى

االيطاليوف يتطمعوف الى سواحؿ المحيط اليندي التي تطؿ عمى ممتمكات سمطاف 
زنجبار فقد شاعت في تمؾ السنوات طريقة اجبار السالطيف و الشيوخ المحمييف عمى 

توقيع اتفاقيات تمنح الشركات االجنبية و الدوؿ حقوقا تصؿ الى حقوؽ الممكية الكاممة 
و فرض الحماية عمى االراضي التي تحت نفوذ ىؤالء السالطيف او الشيوخ و فعال في 

ـ حصمت ايطاليا عمى توقيع سمطاف زنجبار و دأبت ايطاليا في 1885 ماي 28
الحصوؿ عمى توقيعات عدة شيوخ بوضع بالدىـ تحت الحماية االطالية و بناء عمى 

ـ قامت الحكومة االيطالية في 1884/1885ذلؾ و عمى مانص عميو مؤتمر برليف 
 نوفمبر 15ـ بابالغ الدوؿ بسط حمايتيا عمى بالد الصوماؿ، و في 1889 ماي 20

 اعمنت ايطاليا حمايتيا عمى الساحؿ الشرقي الفريقيا الممتد مف الحدود 1899

                              
 42المصدر نفسو، ص  _ 1
 457 ص ،1999 المكتب الجامعي الحديث،: اإلسكندرية ،تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر، جالؿ يحي _2
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الشمالية لقسمايو حتى نياية سمطنة اوبيا وظمت ايطاليا تبسط نفوذىا بشرؽ افريقيا 
  .1حتى الحرب العالمية الثانية

 :االحتالل الفرنسي

كانت فرنسا أوؿ دولة أوروبية تبدي اىتماما كبيرا بالساحؿ اإلفريقي المطؿ عمى خميج 
عدف و ذلؾ منذ األربعينات مف القرف التاسع عشر ميالدي و كنتيجة الستيالء بريطانيا عمى 
عدف القريبة مف مدخؿ البحر األحمر خاصة واف ايطاليا كانت تعمؿ عمى التوسع مف ميناء 
عصب الصغير عمى سواحؿ البحر األحمر و كانت انجمترا تستعد لالستيالء عمى ساحؿ 

ـ عقدت فرنسا معاىدة لشراء ميناء 1862، وفي عاـ 2الصوماؿ الذي يقع إلى شرؽ مدينة زيمع
 مع السيؿ الممتد مف رأس عمي جنوبا إلى رأس دوميرا شماال، وأخذت فرنسا 3أوبوؾ و خميجو

في ىذا الوقت تعقد معاىدات مع الشيوخ المحمييف و السالطيف لتوسيع ممتمكاتيا عمى الساحؿ 
اإلفريقي المطؿ عمى خميج وحرصت فرنسا أف تثبت في ىذه المعاىدات أف ىؤالء السالطيف 

 ،كما قاـ الفرنسيوف باحتالؿ تاجورة رسميا 4رؤساء مستقموف يتمتعوف بسيادة تامة عمى بالدىـ
ـ واتخذوا ىذه المنطقة قاعدة لمتوسع الفرنسي صوب الداخؿ وذلؾ كجزء 1884  نوفمبر26في 

 .5مف سياسة فرنسا لمتوسع في القارة اإلفريقية بيف الشرؽ و الغرب

 
                              

، 203، ص ص سابؽاؿمرجع اؿ ، شوقي الجمؿ، عبد اهلل عبد الرازؽ إبراىيـ، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر_ 1
204 

 369، المرجع السابؽ، ص  جالؿ يحي_2
 53، ص 1981،  المعارؼدار: ، القاىرةمشكمة القرن اإلفريقي و قضية الصومال ، جالؿ يحي و محمد نصر مينا_ 3
،الجزء الثاني، المممكة العربية السعودية، تاريخ العالم اإلسالمي الحديث و المعاصرإسماعيؿ احمد ياغي، محمود شاكر، _  4

 180 ص 1993دار المريخ لمنشر، : الرياض
 372، 371 ، المرجع السابؽ، ص ص  جالؿ يحي_ 5
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 :ظهور الحركة الوطنية واستقالل الصومال

كاف القتساـ الصوماؿ و تفتيتو الى مناطؽ نفوذ بيف الدوؿ االستعمارية و قع شديد االثر 
 المعروؼ محمد بن عبد اهلل حسنفي نفس الوطنييف مما ادى ظيور حركة وطنية بقيادة 

ـ و نادى 1899بالمال تستيدؼ طرد المستعمريف مف الصوماؿ بدأ المال حركتو السياسيةعاـ 
بالجياد المقدس ضد االنجميز و التفى حولو كثيروف مف االتباع الذيف اطمؽ عمييـ اسـ 

الدراويش و اتخذ المال مف الركف الجنوبي الشرقي مف محمية الصوماؿ البريطاني مسرحا 
 1.لنشاطو ضد االنجميز و نجح في السيطرة عمى داخؿ البالد لمدة بمغت عشريف عاما

كما ثارت القبائؿ الصومالية في منطقة بنادر ضد االيطالييف بالتعاوف مع ثوار 
الصوماؿ البريطاني، ثـ ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية احزاب و جمعيات و طنية 

و كميا كانت تدعو الى " الرابطة الصومالية"و حزب " الشباب الصومالي"مثؿ حزب 
 .2استقالؿ ووحدة الصوماؿ الكبير

ـ لمجمعية العامة لالمـ المتحدة قررت اف 1945و في دورتيا الرابعة عاـ 
تصبح الصوماؿ دولة مستقمة ذات سيادة و يصبح ىذا االستقالؿ نافذا في نياية عشر 

                              
 ـ في شماؿ الصوماؿ مف أسرة عربية حفظ القرأف و تعمـ العمـو الشرعية، دّرس في 1864ولد سنة : محمد بن عبد اهلل حسن

المساجد و المراكز الدينية اقاـ في بربرة عاصمة الصوماؿ االنجميزي مسجدا وبدأ يحث الناس عمى الجياد ضد األوروبييف 
حاصرتو قوات االحتالؿ االنجميزي و انتقؿ الى  اعمف الجياد ضد اإلحتالؿ االنجميزي، اصبح قائدا سياسيا و زعيما دينيا
ينظر،  ).ـ متأثرا بمرض حّؿ بو1960 نوفمبر 23اوجاديف في الحبشة لكف االحباش قضوا عمى رجالو و مات االماـ في 

، 147، 135، ص ص ص 2010دار األندلس الحضراء،: ،الجزء الثاني، الرياضعظماء منسيونمحمد بف موسى الشريؼ، 
171)  

 182إسماعيؿ احمد ياغي، محمود شاكر،المرجع السابؽ، ص _ 1
دار الثقافة ، : ، القاىرة م1992_ه1412التاريخ المعاصر لألمة العربية اإلسالمية رأفت غنيمي الشيخ، _  2

 125، ص 1992
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سنوات مف موافقة الجمعية العامة عمى اتفاقية الوصاية و اف تضع الصوماؿ تحت 
الوصاية الدولية و اف تكوف ايطاليا ىي الدولة الوصية نيابة عف االمـ المتحدة و اف 
يكوف لالمـ المتحدة مجمس استشاري يضـ ممثميف عف مصر و الفمبيف و كولومبيا و 

ميمتيا مراقبة نقؿ الصوماؿ مف مرحمة الوصاية الى مرحمة االستقالؿ و جريت 
 و احرز حزب الشباب الصومالي 1956انتخابات سياسية في الصوماؿ الجنوبي عاـ 

اغمبية واضحة بينما احرزت جبية الصوماؿ الوطنية و حزب الوحدة الصوماؿ اغمبية 
 في الصوماؿ الشمالي وبناء عمى ىذا فقد اعمف استقالؿ 1960واضحة في انتخابات 
 بينما اعمف استقالؿ الصوماؿ الجنوبي في 1960 جواف 26الصوماؿ الشمالي في 

  .1اوؿ جويمية مف نفس العاـ

ـ عمى استقالؿ 1960واخيرا وافقت ىيئة االمـ المتحدة في نوفمبر عاـ 
الصومالييف البريطاني و االيطالي و اتحادىما في دولة واحدة اتخذت اسـ جميورية 

صومالية و قد انتخب عبد اهلل عثماف رئيسا لمجميورية و عبد الرشيد عمي شير 
 .2ماركي رئيس وزراء لمصوماؿ المستقؿ

 تطورات الحرب: المطمب األول

تعتبر المشكمة الصومالية مف اعقد وأصعب المشكالت السياسية في 
القرف اإلفريقي حيث يرجع جذورىا إلى العيد االستعماري و تقسيمو 

لألراضي الصومالية إلى خمسة أجزاء إلضعاؼ القوة اإلسالمية بمنطقة 
 .القرف اإلفريقي

                              
 105، ص 1996، عيف لمدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية، تاريخ العرب المعاصررأفت الشيخ، _ 1
 218، ص سابؽاؿمرجع اؿ ، شوقي الجمؿ، عبد اهلل عبد الرازؽ إبراىيـ، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر_ 2
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إف اندالع الحرب األىمية في ىذا القطر مف العالـ لـ يكف مجرد 
نما يعود إلى عوامؿ سياسية اقتصادية واجتماعية ساىمت في  صدفة وا 

 .إشعاؿ فتيؿ الحرب

 :األسباب السياسية

و  أىـ ىذه األسباب کاف دکتاتورية الحزب الواحد فی عيد  سياد  بری،
 و مف استبعاد الصومالييف  الشمالييف مف االمتيازات السياسية و االقتصادية

 :خالؿ مايمي  يتضح لنا سياسة الحكـ الفردي لنظاـ سياد بري

سياسات الحزب االشتراكي الثوري الصومالي الذي حكـ البالد أكثر  -
مف واحد وعشريف عاما و الذي كاف ال يقبؿ و جود رأي معارض 

اليجـو العسكري عمى اإلقميـ الشمالي لمواجية خاصة فيما يتعمؽ ب.لو
 .المعارضة الشمالية ضد نظاـ سياد بري

ـ يركز سمطات 1979وضع سياد بري دستورا جديدا لمبالد سنة  -
 .1الدولة في يد رئيس الجميورية

تسييس المؤسسة العسكرية و سحب ىويتيا القومية و الوطنية و  -
 .تحويميا إلى حرس لمصالح قيادة الحزب الحاكـ

 .سوء القيادات المدنية و العسكرية فالكؿ ال يخمو مف التعصب القبمي -
 

                              
مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت1993، جويمية 173، العدد المستقبل العربي، "األزمة الصومالية"رأفت إجالؿ، _  1

 19،20ص ص 
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المعارضة المسمحة المبنية عمى أساس قبمي و التي تسعى إلى  -
 .1تحقيؽ أىداؼ خاصة قبمية و شخصية

استئثار اإلقميـ الجنوبي بكافة مقاليد الحكـ و تماديو في تيميش  -
 .2اإلقميـ الشمالي ما أدى إلى اضطرابات أمنية قمعتيا السمطة بقوة

 األسباب االقتصادية 

 الصوماؿ ال أحداثفنجد انو قد لعب دورا فی  و بالنسبة لمعامؿ االقتصادی،
األحداث ومف جممة  حاؿ عف العػامؿ السياسی،فی درجة تأثيره  عمی  مجريات بأييقؿ 

 :األسباب االقتصادية 

و ىو مػا  خػمؽ  حالو .ومية و الخدمات  فی  مناطؽ معينةؾترکز االستثمارات الح -
 الفساد و النيب بمثابة سموکيات أصبحمف الصراع االجتماعی الممتد،بحيث 

ونات االجتماعية عمی نطاقات ؾسياسية و اجتماعية يشترک فييا معظـ الـ
 .3مختمفة

الجفاؼ الذي أصاب شرؽ إفريقيا و خاصة وسط القرف اإلفريقي في شكؿ  -
 .موجات متتالية بدأت في أوائؿ السبعينيات و استمرت إلى التسعينيات

                              
منهج الشريعة اإلسالمية في مواجهة الحروب األهمية دراسة تطبيقية عمى الحرب األهمية محمد معمـ احمد، _ 1

تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي، قسـ عدالة جنائية، جامعة نايؼ العربية )، مذكرة ماجستير ،في الصومال
 214،215، ص ص (ـ2002لمعمـو األمنية، الرياض،المممكة العربية السعودية،

 231عمي صبح، المرجع السابؽ، ص _ 2
 ،1992، أكتوبر 110 عدد السياسة الدولية،، "الصوماؿ وتداعيات انييار الدولية"أيمف السيد عبد الوىاب، _ 3

 171ص مؤسسة األىراـ، : القاىرة
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استيالؾ قدرات الصوماؿ في حرب تحرير اوغاديف بقيادة سيادبري مف  -
 .االحتالؿ اإلثيوبي

ازدياد الديف العاـ عمى الصوماؿ و الذي بمغ ثالث مميارات دوالر نتج عف ذلؾ  -
تدخؿ المؤسسات المالية الدولية مثؿ بنؾ اإلنشاء و التعمير و صندوؽ النقد 

الدولي وبيذا انيار االقتصاد الصومالي الذي أدى إلى تضخـ في النقد الوطني 
 . 1الصومالي و ازداد الفقر و الحاجة والمجاعات

التطبيؽ الغير مدروس لممبادئ االشتراكية البعيد عف النيج الديمقراطي و  -
 .المنحاز لمصمحة الحاكـ و ليس لمصمحة الشعب الصومالي بصورة عامة

 .2عدـ اإلقباؿ بشكؿ جاد عمى االنخراط في نيج التكامؿ االقتصادي العربي -

 کانت بمثابة المييأ لمساحة ةفسنجد أف کافة ىذه العوامؿ مجتمعو بدرجات متفاوت
 . العنؼ المتصاعدةلألحداثالداخمية 

 :اجتماعية أسباب
 فيو كاممة، شبو ولغوية ودينية عرقية بوحدة يتمتع الصوماؿف أف ـ الرغـ عمى

 عشائر، إلى منيا كؿ تنقسـ رئيسة قبائؿ ىناؾ حيث حادة، انقسامات مف يعاني
 الطبقات عمدت ـ1960عاـ االستقالؿ فبعد الصوماؿ، تمزيؽ في أسيموا والجميع
 .وتأييده والئو وكسب الشعب عمى لمتأثير كسالح القبمية الوحدة تقوية إلى الحاكمة

 المتعمقة الصومالية فالتقاليد الوطني، لالندماج قومية  إستراتيجيةتوجد اآلخر،ال يءالش
 زعيـ أو األب جانب مف التسمط عنو يتولد المجتمع عميو يقـو الذي األبوي بالنظاـ

                              
 187، ص2002الدار العربية لمكتاب،: ، مصرالعرب و تحديات المصيركاظـ حطيط،  _ 1
 191المرجع نفسو، ص _  2
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 األىواء وراء االنسياؽ وبالتالي اآلخريف، جانب مف والرضوخ الحاكـ أو القبيمة
 .1الوطني التماسؾ وافتقاد الشخصية

ـ حدث في الصوماؿ انقالب عسكري و صار الرئيس 1969 اكتوبر 21و في 
محمد سياد بري رئيسا لمجميورية لكف شيد الصوماؿ اظطربات داخمية متعددة بسبب 
تدىور االحواؿ االقتصادية و السياسية و اتياـ النظاـ الحاكـ بمحاباة لقبائؿ معينة و 

 و اضطر سيادبري 1991ادت حركات التمرد لسقوط نظاـ سياد بري في مطمع عاـ
 .2لميروب مف العاصمة مقديشو

بدأ   إلی خػارج البالد،ـ1991جانفي بعد  سقوط  نظاـ  سياد بری و فراره فی 
النزاع  يدب  بيف زعماء حرکات المعارضة التی أزاحت ىذا النظاـ سعيا إلی انفراد کؿ 

و ىو األمر الذی ترتب  .دوف اکتراث بالمصالح القومية لمصوماؿ ، مػنيـ  بػالسمطة
ريس اعتماد ؾ تإلي باإلضافةؿ  مػؤسساتيا  و أبػنيتيا  و رموزىا، ؾ انييار الدولة ب  عميو

 المتصارعة عمی االنتماء القبمی کأساس لمقوة  و کوسيمة  لفرض  األطراؼکؿ مف 
 .3سػيطرتو عػمی السػاحة المحمية

و ( الدارود)و( اليػاويية)  بعض فروع قػبيمتیيقبؿاؿتحالؼ اؿ  ىذا ضـ
و ليس عمی  ،ي قبؿأساس الحيف عمی ؾ، و سارت الحرب منذ ذؿ(االسحاؽ)قبائؿ
 عمی ي سياد بری، انػقسـ ىػذا التػحالؼ القبؿ اإلطاحة  أعقابو فی  ي،  سياسأساس

                              
  ،2009، أفريؿ سمسمة أحداث جارية، "الصوماؿ وأفاؽ المصالحة الوطنية"حزب البعث العربي االشتراكي،_  1

 50،51ص ص مطبوعات القيادة القومية، 
 218، ص سابؽاؿمرجع اؿ ،  شوقي الجمؿ، عبد اهلل عبد الرازؽ إبراىيـ، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر_ 2
، جانفي 115، العدد السياسة الدولية ،"ي   األزمػة  الصومالية و عاـ مف التدخؿ الدوؿ" ،نجوی أميف الفواؿ _ 3

 63 ص مؤسسة األىراـ، :القاىرة، 1994
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الذيف کانوا  (الياويية)،انقسـ مػمثمو قبيمة نفسو عمی مختمؼ المستويات، فمف  ناحية
 :  فريقيف متصارعيف عمی  السمطة إلىيعمموف تحت غطاء المؤتمر الصومالی الموحد،

 الذي تعرؼ جماعتو بالجبية الوطنية أوليما بزعامة الجنراؿ مػحمد فػارح عػيديد
 بزعامة عمی ميدی محمد الذی  نصب  نفسو رئيسا مؤقتا :، و ثانييماالصومالية

س ىذا الصراع  رغبة  واضحة  فی االستئثار بالسمطة مف جانب الطرفيف ؾو عػ لمبػالد،
 . 1المتصارعيف

و اشتد الصراع بيف الفصائؿ الصومالية و استقؿ الشماليوف وشكموا جميورية 
ارض الصوماؿ برئاسة عبد الرحماف عمي تور زعيـ قبيمة االسحاؽ و اقصى الجنوب 

 . كياف الحزب االشتراكي الثوري الذي يؤيد محمد سياد بري و تدعمو قبائؿ الدارود

 عػندما  حػاولت کؿ قبيمة مف القبائؿ  الحصوؿ  عمی کبر قدر  الفوضىو سادت  
 و المعدات و المواد  األسمحة  ؾبػما فی ذؿ ات الدولة المػنيارة،ؾف مف مػمتؿؾمـ

 .الغذائية

و أضرمت نار الفتنة بيف األطراؼ الصومالية و تشرد الناس نتيجة الحرب، 
وانتشرت المجاعة و اخذ السكاف يتساقطوف صرعى فمف نجى مف القتؿ أىمكتو 

 .2المجاعة

                              
، "تجربة التدخؿ الدولی فی الصوماؿ و رواندا: إفريقيااألمػـ  المتحدة و حفظ السالـ فی "    ،أحمد إبراىيـ محمود_ 1

  123ص   مؤسسة األىراـ،:القاىرة، 1995، أكتوبر 122، العدد السياسة الدولية

، 1997المكتب اإلسالمي، :  ، بيروت2، طالتاريخ اإلسالمي التاريخ المعاصر شرقي افريقيةمحمود شاكر،_ 2
 132ص
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دور منظمة الوحدة اإلفريقية في حل األزمة : المطمب الثاني

شاركت منظمة الوحدة اإلفريقية بدورىا في محاوالت الحؿ السممي لمشكمة الصوماؿ في 
إطار قدراتيا و إمكاناتيا المادية إدراكا منيا لخطورتيا، فعقدت عدة مؤتمرات بيدؼ إيجاد حؿ 

. لالزمة و الوصوؿ إلى المصالحة الوطنية

وفي الدورة العادية الثامنة و العشريف لمجمس رؤساء الدوؿ اإلفريقية المنعقدة في داكار 
ـ حيث كانت مداوالت بيف الوفود حوؿ الموضوعات المثارة 1992جواف إلى أوؿ جويمية 29

أعرب  المجمس  عف أسػفو تػجاه المعاناة البشرية عمى الساحة اإلفريقية و مف قرارات المؤتمر أف 
الدائرة فی الصوماؿ مف جػراء القتاؿ الدائر بيف أطراؼ  الصػراع  المػختمفة، و ناشدىـ بوقؼ 

کما .  العمميات العسكرية و البػدء  فػی  مفاوضات تتيح  إيجاد  حؿ  لألزمة المشتعمة فی الصوماؿ
فوض أميف عاـ مػنظمة الوحػدة األفريقية بمتابعة الوضع و تقديـ تػقرير بػذلؾ لمدورة القػادمة 

 . 1لمجمس  الوزراء

و بانعقاد الدورة العادية الواحد و الثالثيف لمؤتمر وزراء خارجية الدوؿ اإلفريقية في أديس أبابا 
ـ، اقر المجمس الوزاري إلى عقد اجتماع طارئ لمجياز المركزي لجياز 1995 جانفي 23-27

ـ لمناقشة القضية الصومالية السيما في ضوء 1995 مارس 6آلية فض النزاعات اإلفريقية يـو 
اقتراب إتماـ انسحاب القوات الدولية لحفظ السالـ التابعة لييئة األمـ المتحدة في نياية مارس 

. 2القادـ ما يثير مخاوؼ تفجر الموقؼ في الصوماؿ

                              
السياسة ، (1992 جواف األوؿ جويمية 29داكار  )نيفيف القباج، مؤتمر القمة اإلفريقي الثامف و العشريف _  1

 253مؤسسة األىراـ، ص : ، القاىرة1992، أكتوبر 110، العدد الدولية
 جانفي 27-12: )أديس أبابا (61)الدورة اؿ : جوزيؼ رامز أميف، مؤتمر وزراء خارجية الدوؿ اإلفريقية_  2

 260مؤسسة األىراـ، ص : ، القاىرة1995، أفريؿ 120، العدد السياسة الدولية، (1995
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 :م1997عممية سودوري لمسالم 

فصيال صوماليا عدا فصيؿ المؤتمر الصومالي الذي يتزعمو حسيف  26حضره ممثموف ؿ 
 :عيديد وقد تقرر في ىذا المؤتمر

  عضوا41تشكيؿ مجمس إنقاذ الوطني مف  -
  عضوا11تشكيؿ لجنة تنفيذية مف  -
تشكيؿ ىيئة خماسية لإلعداد النعقاد مؤتمر لمسالـ في بوصاصير تمييدا إلعالف قياـ  -

 .1حكومة صومالية

حظيت عممية سودوري لمسالـ بدعـ كبير مف منظمة الوحدة اإلفريقية حيث 
رحب مؤتمر رؤساء دوؿ و حكومات منظمة الوحدة اإلفريقية في دورتو الثالثة و 

الثالثيف المنعقد في ىراري باتفاقية سودوري و كرر تأييده ليا و أعرب عف مساندتو 
و قد واصمت مجموعة سودوري متابعة برنامجيا الرامي إلى عقد مؤتمر . لمعممية

ـ و كذلؾ 1997لممصالحة الوطنية في بوصاصو و الذي كاف مقررا في أوؿ نوفمبر 
 . 2مؤتمر ختامي يؤدي إلى تشكيؿ سمطة مركزية انتقالية أو حكومة مركزية مؤقتة

 :المبادرة المصرية

ي  الوطفاإلنقاذدعا وزير الخارجية المصری ىيئة الرئاسػة الخػماسية لمػجمس 
عدا الفػصائؿ المػنظمة تػحت   فصيال26مف  اتفاقية سودوري ؿ  بناء عمیؾ تشيالذ

و تمت ىذه المشاورات فی .  مباحثات فی القاىرة لمتشاورإجراء   إلىلواء حسيف  عيديد 

                              
 413، ص سابؽاؿمرجع اؿ ،  شوقي الجمؿ، عبد اهلل عبد الرازؽ إبراىيـ، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر_ 1
 211،212 ص  ،صالمرجع السابؽالعاطي عبيد،  عبد  ربيع_ 2
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 و في نياية ماي نجحت المبادرة المصرية في عقد اتفاؽ بيف حسيف ،ـ1997 مارس
عيديد و عمي ميدي محمد لمتسوية السياسية لالزمة عرفت باتفاقية القاىرة و أىـ ما 
تضمنتو االتفاقية توحيد العاصمة مقديشو و إزالة الخط األخضر الذي يقسميا و فتح 
الميناء و المطار و كانت اتفاقية القاىرة األساس الذي جمع كافة الفصائؿ الصومالية 

 .1بالقاىرة في ديسمبر مف نفس العاـ

 :اجتماع الفصائل الصومالية في القاهرة

اجتمع زعماء مجمس اإلنقاذ الوطني و التحالؼ الوطني الصومالي في القاىرة 
 يوما حتى 30ـ، حيث استغرقت المفاوضات 1997 ديسمبر 22 نوفمبر إلى 12مف 

ـ بيف الفصائؿ الصومالية أي بيف مجموعة 1997تـ  توقيع اإلعالف في ديسمبر 
عمي ميدي محمد و مجموعة حسيف عيديد فنصت عمى عقد مؤتمر لممصالحة في 

 عضوا يمثموف كافة 465ـ يتألؼ مف 1998 فيفري 15بيدوا عاصمة إقميـ باي في 
 13شرائح المجتمع الصومالي، وتكوف ميمة المؤتمر انتخاب مجمس رئاسي مف 

عضوا يمثموف كافة العشائر الصومالية، وخالؿ فترة انتقالية لمدة ثالث سنوات يتـ 
انتخاب جمعية تأسيسية، و في نيايتيا يجرى استفتاء عمى دستور دائـ، و تجرى 

 .  2انتخابات الحكومة الفدرالية مع قياـ حكـ ذاتي إقميمي

                              
، أفريؿ 132، العدد السياسة الدولية، "الدبموماسية المصرية و المصالحة الوطنية في الصوماؿ"نجوى أميف الفواؿ، _ 1

 179مؤسسة األىراـ، ص : ، القاىرة1998
 :بيروت، 2000، ديسمبر 262، العدد المستقبل العربي، "ندوة المستقبؿ العربي الصوماؿ إلى أيف؟ " نجوى أميف الفواؿ،_ 2

 146ص  ،مركز دراسات الوحدة العربية
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في أعقاب توقيع اتفاقية القاىرة بيف الفصائؿ الصومالية المتنازعة أصدرت 
منظمة الوحدة اإلفريقية بيانا صحفيا رحبت فيو باالتفاقية و أعربت فيو عف أمميا في 

 .  1أف يجتمع شمؿ الزعماء و السياسييف الصومالييف في مواصمة عممية السالـ

 :المبادرة الجيبوتية

ـ، قدـ الرئيس الجيبوتي إسماعيؿ عمر جيمي في األمـ المتحدة 1999في عاـ 
وكانت القيادة الجيبوتية مبادرة لممصالحة الصومالية، عرفت بػمبادرة جيمي لممصالحة، 

قد أرسمت وفودا إلى جميع مناطؽ الصوماؿ لممشاركة و في خالؿ الجولة األولى مف 
فی المفاوضات تـ عقد مؤتمريف واستطاعت ىذه الجولة أف تحقؽ كثيرا مف النجاح 

، و التی ميدت بصورة مباشرة لمجولة   مػشترکة بػيف جميع  الحاضريفأرضية إيجاد
 رئيسا عبد القاسـ صالد حسفالتي نجحت في تشكيؿ برلماف انتقالي و انتخاب  الثانية
 .2لمبالد

 تقييم دور المنظمة في حل األزمة: المطمب الثالث

 دورىا كاف ضعيفا في بداية النزاع إفلدور المنظمة في األزمة الصومالية 
 واقتصر عمى مطالبة الفصائؿ المتنازعة بإيقاؼ القتاؿ 1991الصومالي في عاـ 

 األمريكية المتحدة والواليات المتحدة األمـلكف بعد فشؿ , والحفاظ عمى وحدة الصوماؿ
 تحوال واضحا في الموقؼ 1993 حؿ لالزمة الصومالية شيدت نياية عاـ إيجادفي 

فصدر قرار ,  لممشكمة الصوماليةإفريقي حؿ إلى التوصؿ أساسالدولي يقـو عمى 

                              
 214 ص ،المرجع السابؽالعاطي عبيد،  عبد  ربيع_ 1
مؤسسة :  ، القاىرة2000، أكتوبر 142، العدد السياسة الدولية، "إعادة بناء الدولة : الصوماؿ" عزمي محمود عاشور، _  2

 168األىراـ، ص 
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 األزمة لمسعي لحؿ إثيوبيا بتفويض 1992 بداكار في عاـ اإلفريقيةمنظمة الوحدة 
وعقد الرئيس زيناوي مؤتمرا لموفاؽ الوطني بيف الفصائؿ الصومالية انتيى , الصومالية

قميمية الذي نص عمى تشكيؿ مجالس محمية أبابا أديسباتفاؽ   تمييدا الستعادة وا 
جراءالسمطة المركزية في الصوماؿ   االتفاؽ أف انتخابات عامة بعد فترة انتقالية إال وا 

المنظمة نجحت في اتفاؽ السالـ الذي عقدتو في كما أف . فشؿ وتجدد الصراع
 المتحدة وضـ كال مف عمي ميدي وفارح عيديد في مارس األمـنيروبي برعاية 

 النار وبدء المصالحة الوطنية ويعد اتفاؽ إطالؽ في التوقيع عمى اتفاؽ لوقؼ 1994
 القاىرة في إعالف عف أسفرت التي اإلفريقيةنيروبي تتويجا لجيود منظمة الوحدة 

 عشر مف قادة الفصائؿ الصومالية والذي وضع برنامج اثني الذي ضـ 1994مارس 
 أولت اإلفريقية آلية فض المنازعات أف و بالتأكيد. عمؿ لتسويؽ المشكمة الصومالية

 أديسالقضية الصومالية اىتماما مكثفا بعد تقمص الدور الدولي وعقدت اجتماعا في 
 الصومالية مف اجؿ تشكيؿ سمطة صومالية األطراؼ لمساعدة 1995 في مارس أبابا

كؿ ىذه الجيود تؤكد مدى توصؿ منظمة الوحدة اإلفريقية في .لتحقيؽ الوفاؽ الوطني
 .حدود إمكاناتيا في الوصوؿ إلى حؿ لالزمة الصومالية في إطار إفريقي جماعي
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من خالل دراستنا المتعمقة بموضوع منظمة الوحدة اإلفريقية، يمكن استخالص النتائج 
 :التالية

تتمتع القارة اإلفريقية بتنوع بشري و طبيعي كان الدافع األول لتعرضيا  -
 .لالستعمار األوروبي الذي جعميا تعيش فترة ضعف و سيطرة وعبودية

زادت الحاجة الماسة إلى اتحاد القارة في عيد االستقالل وذلك لمحاربة  -
. الخ...االستعمار الجديد و حل منازعات الحدود و حل المشاكل االقتصادية

جاءت الجامعة اإلفريقية النواة األولى و الركيزة األساسية لبداية إنشاء منظمة  -
 .إقميمية تعنى بشؤون األفارقة و مشاكميم

م 1958انتقمت اجتماعات األفارقة من خارج القارة إلى داخميا وذلك منذ عام  -
 .بعد استقالل غانا لتبدأ فكرة الوحدة مرحمة جديدة

 25 إلى 22يعبر اجتماع القمة لمدول اإلفريقية المستقمة في أديس أبابا يوم  -
م عن إعالن ميالد منظمة الوحدة اإلفريقية بموجب توقيع رؤساء 1963ماي 

 .ثالثين دولة إفريقية مستقمة عمى ميثاق المنظمة، الذي ىو بمثابة دستور لمقارة

عرضيا عمى ىيئة ب و ذلك مبدأ  فض  المنازعات بالطرق السمميةالمنظمة  اتبعت -
سياسية بحتة ىي مجمس الوزراء، أو مجمس رؤساء الدول و الحكومات، أو 

و تمك الييئة السياسية إما أن تطمب من . لجنة الوساطة و التوفيق والتحكيم
الدول المتنازعة أن تتفاوض، و إما أن تشكل لجنة سياسية مؤقتة ميمتيا العمل 
عمى فض النزاع سياسيا و تنتيي ميمة تمك المجنة بتسوية الخالف الذي من 

 .اجمو تشكمت أو بإعالن تعذر تسويتو
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كما وطدت المنظمة عالقاتيا مع األمم المتحدة حيث كان ليذه األخيرة تدخالت  -
مزدوجة مع المنظمة اإلقميمية في عدة بمدان افريقية و ذلك تدعيما لجيود 

رساء السالم  .منظمة الوحدة اإلفريقية في حل النزاعات اإلفريقية وا 

منظمة الوحدة األفريقية بالجامعة العربية كمنظمتين إقميميتين و إذا ما قورنت  -
فيي تبدو أكثر فعالية من جامعة الدول العربية سواء من حيث االنتظام في 

-مواعيد جمسات ىيئاتيا العاممة أو في االلتزام بحضور ىذه الجمسات، وااللتزام 
بما يصدر من قرارات، وتحمل تبعات ذلك عمى نحو ما حدث - إلى حد كبير

 .في تصفية االستعمار والعنصرية في القارة

 ىذه المنظمة عن القيام بدور فاعل في تسوية من محدودية قدرةرغم بالو  -
المنازعات األفريقية، إال أنيا تشكل في النياية تعبيرا أفريقيا جماعيا عن الرغبة 

 .في مواجية مثل ىذه المنازعات في إطار أفريقي جماعي
النزاع الحدودي بين الجزائر و )م 1963 حرب لرمال تنا لحالتيأما فيما يخص دراس

 : النتائج التاليةالص استخنافيمكن و الحرب األىمية في الصومال (المغرب

 حدودية وذلك  خمف صراعاتتعرضت القارة اإلفريقية لالستعمار األوروبي مما  -
م الذي لم يراعى في ذلك التقسيم 1885_1884تجزئتيا خالل مؤتمر برلين ب

 قبمية استخدمت إلشعال و أخرى، أي تكامل اقتصادي أو لغوي أو حضاري
. داخل الدول اإلفريقيةب وحرال
  بين الجزائر و المغرب نزاعاتال دعت منظمة الوحدة اإلفريقية إلى تسوية  -

 فـی الفـقرة الرابعة مـن المادة الثالثة من ميثاق  ىذا المبدأورد إذ بالطرق السممية
 ،"تتعيد الدول األعضاء بتسوية منازعاتيا بالوسائل السممية"المنظمة األفريقية 
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كما دعت إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين الفصائل الصومالية وذلك بوساطة 
  .افريقية بعيدا عن تدخل األمم المتحدة أو الدول الكبرى 

تؤدي االضطرابات الداخمية سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية إلى  -
حالة من الفوضى داخل الدولة مما ينجم عنيا تمرد الشعب لتنتيي بحرب أىمية 

 .وىو ما عميو الحال في الصومال
،  حل األزمة بين الجزائر و المغرب و األزمة في الصومال تنوعت مساعي  -

ىيئات الدولية و اإلقميمية، كما نجد محاوالت فردية لرؤساء  المنيا محاوالت 
 .دول افريقية سعت لموساطة بين الطرفين المتنازعين

الحدودي ين الجزائر و نجحت محاوالت منظمة الوحدة اإلفريقية في فض النزاع  -
 . وذلك بعقد اجتماعات عادية و أخرى طارئة لمخروج من ىذه األزمةالمغرب 

تميز دور منظمة الوحدة اإلفريقية في بداية األزمة بالضعيف، و في نياية  -
م تحول موقف المنظمة خاصة بعد فشل الييئة األمم المتحدة في إيجاد 1993

حل لالزمة فسعت إلى عقد اجتماعات تدرس األزمة في الصومال و الخروج 
 .بحل سممي يدعو الفصائل الصومالية إلى المصالحة و تشكيل سمطة صومالية

 إلى 22كان اجتماع رؤساء الدول اإلفريقية في مؤتمر القمة في أديس أبابا من 
م أعظم حدث في التاريخ السياسي المعاصر لمقارة اإلفريقية و عقد 1963 ماي 25

الكثيرون اآلمال عمى ىذا المؤتمر و انتظروا أن يصبح ىيئة األمم اإلفريقية تتمثل 
. فييا جميع الميول و النزعات و تحل فييا جميع المعضالت و المنازعات

 القانون في اليامة المبادئ أحد السممية بالطرق النزاعات تسوية مبدأ يعد 
 األمم أعضاء بو يمتزم كمبدأ المتحدة، األمم ميثاق عمييا نص حيث المعاصر، الدولي
 حفظ أجل من وذلك السممية بالطرق الدولية منازعاتيم بفض قياميم حال المتحدة
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تمك المنظمات اإلقميمية، ومنع نشوب  السمم و األمن الدوليين مع تعزيز التعاون مع
 األنشطة من العديد إيجاد عمى العمل ومواصمة خاص بوجو السالم وبناء النزاعات
 و منظمة الوحدة اإلفريقية واحدة من ىذه .المتحدة األمم وبين بينيا التعاونية

 .المنظمات اإلقميمية التي تسعى وراء تحقيق ىذا المبدأ

واجيت منظمة الوحدة اإلفريقية منذ نشأتيا العديد من المشاكل اإلفريقية و في 
و  مقدمتيا القضاء عمى االستعمار األجنبي و تخميص القارة من التمييز العنصري،

كانت مشكمة الحدود بين الدول اإلفريقية في مقدمة المشكالت التي واجيتيا المنظمة،  
تدخمت المنظمة و لجانيا في ىذه المشكمة و اتخذت قرار باحترام الحدود القائمة عند ف

  .حصول الدول عمى االستقالل الوطني

 تكتسب الحرب األىمية في الصومال أىمية استثنائية من بين النزاعات كما
الداخمية في إفريقيا، لكونيا الحالة الوحيدة التي شيدت انييار كامال و ممتدا لمدولة 

م، ولم تنجح إي جماعة أو جماعات صومالية في 1991عقب سقوط نظام سياد بري 
أن تسيطر عمى الحكم، وسادت حالة من التقسيم الفعمي لمدولة فيما بين عدد من 

الجماعات المسمحة، ووصل األمر ببعضيم إلى إعالن االنفصال عن الدولة 
. الصومالية أو عمى األقل إعالن قيام حكم ذاتي في إطار ىذه الدولة

ومن خالل دراستنا لدور منظمة الوحدة اإلفريقية في حل نزاعات القارة نجدىا 
نجحت في حل بعض النزاعات اإلفريقية و ذلك في ظل محدودية اإلمكانيات المتاحة 

 .لألفارقة

و بناء عمى ىذه الخمفية و الظروف المحيطة بموضوع النزاعات اإلفريقية و 
المستجدات التي واكبت نياية القرن العشرين و بداية القرن الحادي و العشرين، و 

الصعوبات التي واجيت منظمة الوحدة اإلفريقية في ىذا السياق، جاءت فكرة التحول 
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 في الجزائر 35عندما قبمت القمة األفريقية في دورتيا العادية الـ-إلى االتحاد اإلفريقي
 الدعوة من الرئيس الميبي معمر القذافي، باستضافة ليبيا لقمة استثنائية 1999عام 

و الذي - يكون الغرض منيا مناقشة سبل وأدوات تفعيل منظمة الوحدة األفريقية
يعكس األمل في أن يكون بمثابة آلية مؤسسية قادرة عمى نقل إفريقيا من حالة 
الفوضى و عدم االستقرار و الصراعات و الحروب و التيميش االقتصادي و 

السياسي إلى حالة من االستقرار و السمم و األمن و التنمية و المشاركة بفاعمية في 
 . الساحة الدولية

وبالفعل انعقدت القمة االستثنائية في سرت، والتي صدر عنيا ما 
م والذي نص ألول مرة عمى إنشاء 9/9/1999يعرف بإعالن سرت في 

االتحاد اإلفريقي كييكل مؤسسي إفريقي قاري يتميز بالشمولية والمرونة 
ويضم آليات قارية أكثر استجابة لمتعاطي مع تحديات القرن الحادي 

والعشرين، وتوفر إطارا شامال لعرض رؤية فاعمة لمنيضة األفريقية الجديد، 
طبقا ألىداف ميثاق منظمة الوحدة األفريقية وأحكام معاىدة أبوجا المنشئة 

 .لمجماعة االقتصادية األفريقية
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 م1963 ماي 25 إلى 22_ إثيوبيا_ مؤتمر القمة اإلفريقية أديس أبابا: 1ممحق 

 

 

 :المصدر

http://www.selamtamagazine.com/stories/history-making#expand  

 06/03/2015تاريخ اإلطالع 
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 كوامي نكروما: 2ممحق 

 
 :المصدر

Ama biney,The Political and Social Thought of Kwame Nkruma , United 

States:palgrave macmillan, ,2011 
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 أحمد سيكوتوري: 3ممحق 

 
 :المصدر

، مرجع سابق  مجمة إفريقيا قارتناأيمن المقدم ،
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 ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية: 4ممحق 

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY L’ORGANISATION DE L’UNITE 

AFRICAINE Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 517700 

Cables: OAU, ADDIS ABABA 

CHARTE DE L’OUA 

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, réunis à Addis 

Abéba, Ethiopie ; 

Convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer 

leur propre destin ; 

Conscients du fait que la liberté, l’égalité, la justice et la dignité 

sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des 

peuples africains ; 

Sachant que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et 

humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples 

dans tous les domaines de l’activité humaine ; 

Guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension 

entre nos peuples et la coopération entre nos Etats, afin de répondre aux 

aspirations de nos populations vers la consolidation d’une fraternité et 

d’une solidarité intégrées au sein d’une unité plus vaste qui transcende les 

divergences ethniques et nationales ; 

Convaincus qu’afin de mettre cette ferme détermination au service 

du progrès humain, il importe de créer et de maintenir des conditions de 

paix et de sécurité ; 

Fermement résolus à sauvegarder et à consolider l’indépendance 

et la souveraineté durement conquises, ainsi que l’intégrité territoriale de 

nos Etats, et à combattre le néo-colonialisme sous toutes ses formes ; 

Voués au progrès général de l’Afrique ; 

Persuadés que la Charte des Nations Unies et la Déclaration 

universelle des Droits de l’Homme, aux principes desquels nous 

réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une coopération 

pacifique et fructueuse entre nos Etats . 

Désireux de voir tous les Etats africains s’unir, désormais, pour 

assurer les liens entre nos Etats en créant des institutions communes et en 

les renforçant ; 

Résolus à raffermir les liens entre nos Etats en créant des 
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institutions communes et en les renforçant ; 

SOMMES CONVENUS de créer : L’ORGANISATION DE 

L’UNITE AFRICAINE. 

Article I 

1. Les Hautes Parties Contractantes constituent, par la présente 

Charte, une Organisation dénommée ORGANISATION DE L’UNITE 

AFRICAINE. 

2. Cette Organisation comprend les Etats africains continentaux, 

Madagascar et les autres îles voisines de l’Afrique. 

 

OBJECTIFS 

Article II 

1. Les objectifs de l’Organisation sont les suivants : 

(a) Renforcer l’unité et la solidarité des Etats africains ; 

(b) Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de 

meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique ; 

(c) Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance ; 

(d) Eliminer, sous toutes ses formes, le colonialisme de l’Afrique ; 

(e) Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte 

des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. 

2. A ces fins, les Etats membres coordonneront et harmoniseront leurs 

politiques générales, en particulier dans les domaines suivants : 

(a) politique et diplomatie ; 

(b) économie, transports et communications ; 

(c) éducation et culture ; 

(d) santé, hygiène et nutrition ; 

(e) science et technique ; 

(f) défense et sécurité. 

PRINCIPES 

Article III 

Les Etats Membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l’Article 

II, affirment solennellement les principes suivants : 

1. Egalité souveraine de tous les Etats membres ; 

2. Non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ; 

3. Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante ; 
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4. Règlement pacifique des différends, par voie de négociations, de médiation, de 

conciliation ou d’arbitrage ; 

5. Condamnation, sans réserve, de l’assassinat politique ainsi que des activités 

subversives exercées par des Etats voisins ou tous autres Etats ; 

6. Dévouement, sans réserve, à la cause de l’émancipation totale des territoires 

africains non encore indépendants ; 

7. Affirmation d’une politique de non-alignement à l’égard de tous les blocs.  

MEMBRES 

Article IV 

Tout Etat africain indépendant et souverain peut devenir membre de l’Organisation. 

DROITS ET DEVOIRS DES ETATS MEMBRES 

Article V 

Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. 

Article VI 
Les Etats membres s’engagent à respecter scrupuleusement les principes énoncés à 

l’article III de la présente Charte. 

INSTITUTIONS 

Article VII 

L’Organisation poursuit les objectifs qu’elle s’est assignés, principalement par 

l’intermédiaire des institutions ci-après : 

1. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ; 

2. Le Conseil des Ministres  

3. Le Secrétariat Général  

4. La Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage. 

 

LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE 

GOUVERNEMENT 

Article VIII 
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est l’organe supême de    

l’Organisation. Elle doit, conformément aux dispositions de la présente Charte, 

étudier les questions d’intérêt commun pour l’Afrique, afin de coordonner et 

d’harmoniser la politique générale de l’Organisation. Elle peut, en outre, procéder à la 

révision de la structure, des fonctions et des activités de tous les organes et de toutes 

les institutions spécialisées qui pourraient être créés conformément à la présente 

Charte. 

Article IX 
La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement, ou de leurs 

représentants dûment accrédités, et se réunit au moins une fois l’an. Si un Etat le 

demande, et sous réserve de l’accord des deux tiers des membres, la Conférence se 

réunit en session extraordinaire. 

Article X 
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1. Chaque Etat membre dispose d’une voix. 

2. Toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Etats membres de 

l’Organisation. 

3. Toutefois, les décisions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats 

membres de l’Organisation. Il en est de même pour décider si une question est de 

procédure ou non. 

4. Le quorum est constitué par les deux tiers des Etats membres. 

Article XI 
La Conférence établit son règlement intérieur. 

 

LE CONSEIL DES MINISTRES 

Article XII 

1. Le Conseil des Ministres est composé des Ministres des Affaires Etrangères, ou de 

tous autres Ministres désignés par les Gouvernements des Etats membres. 

2. Il se réunit au moins deux fois l’an. Lorsqu’un Etat en fait la demande, et sous 

réserve de l’accord des deux tiers des membres, le Conseil se réunit en session 

extraordinaire. 

Article XIII 
1. Le Conseil des Ministres est responsable envers la Conférence des Chefs d’Etat et 

de Gouvernement. Il est chargé de la préparation de cette Conférence. 

2. Il connaît de toute question que la Conférence lui renvoie ; il exécute ses décisions. 

3. Il met en oeuvre la coopération interafricaine selon les directives des Chefs d’Etat 

et de Gouvernement, conformément à l’Article II,  paragraph 2, de la présente Charte. 

Article XIV 
1. Chaque Etat membre dispose d’une voix. 

2. Toutes les résolutions sont prises à la majorité simple des membres du Conseil des 

Ministres. 

3. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil des Ministres. 

Article XV 
Le Conseil des Ministres établit son règlement intérieur. 

 

SECRETARIAT GENERAL 

Article XVI 
Un Secrétaire général de l’Organisation est désigné par la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement. Il dirige les services du Secrétariat. 

Article XVII 
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement désigne un ou 

plusieurs Secrétaires généraux adjoints. 

Article XVIII 
Les fonctions et conditions d’emploi du Secrétaire général, des Secrétaires généraux 

adjoints et des autres membres du Secrétariat, sont régies par les dispositions de la 

présente Charte et par le règlement intérieur approuvé par la Conférence des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement. 
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1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne 

solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune 

autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec 

leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers 

l’Organisation. 

2. Chaque membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement 

international des fonctions du Secrétaire général et du personnel, et à ne pas chercher 

à les influencer dans l’exécution de leur tâche. 

 

COMMISSION DE MEDIATION, DE 

CONCILIATION ET D’ARBITRAGE 

Article XIX 
Les Etats membres s’engagent à régler leurs différends par des voies pacifiques. A 

cette fin, ils créent une Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage, dont 

la composition et les conditions de fonctionnement sont définies par un protocole 

distinct, approuvé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Ce 

protocole est considéré comme faisant partie intégrante de la présente Charte. 

 

COMMISSIONS SPECIALISEES 

Article XX 
Sont créées, outre les Commissions spécialisées que la Conférence peut juger 

nécessaires, les Commissions suivantes : 

1. La Commission économique et sociale ; 

2. La Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé ; 

3. La Commission de la Défense. 

Article XXI 
Chacune de ces Commissions spécialisées est composée des Ministres compétents, ou 

de tous autres Ministres ou plénipotentiaires désignés à cet effet par leur 

gouvernement. 

Article XXII 

Chaque Commission spécialisée exerce ses fonctions conformément aux dispositions 

de la présente Charte et d’un règlement intérieur approuvé par le Conseil des 

Ministres. 

BUDGET 

Article XXIII 

Le budget de l’Organisation, préparé par le Secrétariat général, est approuvé par le 

Conseil des Ministres. Il est alimenté par les contributions des Etats membres, 

conformément aux références qui ont permis l’établissement du barème des 

contributions aux Nations Unies. 

Toutefois, la contribution d’un Etat membre ne pourra pas excéder vingt pour cent du 

budget ordinaire annuel de l’Organisation. Les Etats membres s’engagent à payer 

régulièrement leurs contributions respectives. 
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SIGNATURE ET RATIFICATION DE LA CHARTE 

Article XXIV 
1. La présente Charte est ouverte à la signature de tous les Etats africains, 

indépendants et souverains. Elle est ratifiée par les Eats signataires conformément à 

leur procédure constitutionnelle. 

2. L’instrument original, rédigé, si possible, dans des langues africaines, ainsi qu’en 

français et en anglais, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du 

Gouvernement de l’Ethiopie, qui transmet des copies certifiées de ce document à tous 

les Etats africains indépendants et souverains. 

3. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de l’Ethiopie, 

qui notifie le dépot à tous les Etats signataires. 
 

ENTREE EN VIGUEUR 

Article XXV 

La présente Charte entre en vigueur dès réception, par le Gouvernement de l’Ethiopie, 

des instruments de ratification des deux tiers des Etats signataires. 

 

ENREGISTREMENT DE LA CHARTE 

Article XXVI 
La présente Charte, dûment ratifiée, sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies 

par les soins du Gouvernement de l’Ethiopie, conformément à l’article 102 de la 

Charte des Nations Unies. 

 

INTERPRETATION DE LA CHARTE 

Article XXVII 

Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte devra être acquise à la 

majorité des deux tiers des Chefs d’Etat et de Gouvernement des membres de 

l’Organisation. 

ADHESION ET ADMISSION 

Article XXVIII 
1. Tout Etat africain indépendant et souverain peut, en tout temps, notifier au 

Secrétaire général son intention d’adhérer à la présente Charte. 

2. Le Secrétaire général, saisi de cette notification, en communique copie à tous les 

membres. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La 

décision de chaque Etat membre est transmise au Secrétaire général qui communique 

la décision à l’Etat intéressé, après avoir reçu le nombre de voix requis. 

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article XXIX 

Les langues de travail de l’Organisation et de toutes ses institutions sont, si possible, 

des langues africaines, ainsi que le français, l’anglais et le portugais. 

Article XXX 

Le Secrétaire général peut accepter, au nom de l’Organisation, tous dons, donations 

ou legs faits à l’Organisation, sous réserve de l’approbation du Conseil des Ministres. 
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Article XXXI 
Le Conseil des Ministres décide des privilèges et immunités à accorder au personnel 

du Secrétariat dans les territoires respectifs des Etats membres. 

 

RENONCIATION A LA QUALITE DE MEMBRE 

Article XXXII 

Tout Etat qui désire se retirer de l’Organisation en fait notification au Secrétaire 

général. Une année après ladite notification, si elle n’est pas retirée, la Charte cesse de 

s’appliquer à cet Etat, qui, de ce fait, n’appartient plus à l’Organisation. 

 

AMENDEMENT ET REVISION 

Article XXXIII 

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat membre envoie à cet 

effet une demande écrite au Secrétaire général. La Conférence n’est saisie du projet 

d’amendement que lorsque tous les Etats membres en ont été dûment avisés, et 

après un délai d’un an. 

L’amendement ne prend effet que lorsqu’il est approuvé par les deux tiers au 

moins des Etats membres. 

EN FOI DE QUOI, Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement africains, avons signé 

la présente Charte.  

Fait à Addis Abéba, Ethiopie, le 25 mai 1963. 
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م 1963الحرب الجزائرية المغريبة : 5ممحق 

 

 

 المنتدى العربي لمدفاع و التسميح: المصدر

http://defense-arab.com/vb/threads/8371/page-6 

 11/05/2015 اإلطالع اريخت

http://defense-arab.com/vb/threads/8371/page-6
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قرار بشأن النزاع الحدودي بين الجزائر و المغرب: 6ممحق
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موقع مقاتل من الصحراء :المصدر  

 

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/images/wm1005.g

if_cvt.htm    21/04/2015 اإلطالع  تاريخ

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/images/wm1005.gif_cvt.htm�����
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/images/wm1005.gif_cvt.htm�����
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Africa/WozraAfric/images/wm1005.gif_cvt.htm�����
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خريطة الموقع الجغرافي لمصومال : 7 ممحق

 

 

 :المصدر

http://islamstory.com/sites/default/files/styles/300px_node_fullcontent_img/public/

12/07/29/1_503372_1_34.jpg     18/08/2015   تاريخ اإلطالع 

http://islamstory.com/sites/default/files/styles/300px_node_fullcontent_img/public/12/07/29/1_503372_1_34.jpg
http://islamstory.com/sites/default/files/styles/300px_node_fullcontent_img/public/12/07/29/1_503372_1_34.jpg
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  ملخص

سعت المنظمات الدولية و اإلقميمية منذ نشأتها إلى وضع حد لمنزاعات الدولية في 
ظل نظام ثنائية القطبية أي الصراع بين الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد 

 .السوفياتي

تنوعت هذه النزاعات إلى نزاعات بين الدول و أخرى نزاعات داخمية اختمفت طبيعتها 
مابين حرب أهمية و نزاعات أثنية، كان لإلرث االستعماري الدور البارز في نشوبها 

كان لممنظمات الدولية و اإلقميمية دور في . فضال عن تدخل أطراف خارجية فيها
 .حمها

 و القارة اإلفريقية واحدة من مناطق العالم التي تعرضت لزمن طويل لالستعمار الذي 
خمف مشاكل كبيرة سواء من حيث النزاعات الحدودية أو الصراعات الداخمية أو 

وبرزت منظمة الوحدة . مشاكل التخمف االقتصادي أو االجتماعي وغيرها من المشاكل
اإلفريقية كواحدة من المنظمات اإلقميمية التي لعبت  الدور الكبير في حل هذه 

النزاعات حيث نجحت في حل العديد من النزاعات التي عرضت عميها في ظل 
و هذا ما الحظناه من خالل دراستنا لحالتي حرب . محدودية اإلمكانيات المتاحة

 .الرمال و الحرب األهمية في الصومال

و في إطار تحديث آليات المنظمة اإلفريقية و جعمها أكثر فاعمية و وفقا لتحديات 
الراهنة و معطيات النظام الدولي الجديد تقرر تغير المنظمة إلى االتحاد اإلفريقي أمال 

  .لمدفع بالقارة إلى تحقيق االستقرار و األمن و التقدم

 

 


