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 :مقدمة

ت التطورات األجتماعية الدولية على تطور مفهوم السيادة، فاالنتقال لقد انعكس       
من العزلة النسبية الى حال التضامن، الذي أخذ يظهر في شكل عالقات التعاون المتزايدة 
بين الدول لمواجهة الحاجات المتجددة وحماية المصالح الوطنية في ظل األوضاع الجديدة، 

وقد أدى هذا التطور الى قيام نظام االعتماد . وهي في معظمها ذات طابع اقتصادي
المتبادل الذي التزمت فيه كل دولة بالمساهمة في تحقيق مصالح المجموعة الدولية أو 
مجموعة الدول  المعنية، وهو ما ال يتم إال باالعتراف بالحد األدنى من الضوابط الضرورية 

 .ت الدوليةبهدف استمرار سالمة العالقا( المحددة لسيادة الدولة)
وهكذا وفي ظل المعطيات الجديدة للنظام الدولي تم ترويض مفهوم السيادة المطلقة         

على إفراغ السيادة من مضمونها الناضح بامتيازات  -مضطرة –بحيث أقدمت الدولة 
السلطة المطلقة، ومن بعض الحقوق السيادية استجابة لمصالحها الجديدة في ظل متطلبات 

ام الدولي، وهو ما أعطى مفهوم السيادة مضمونًا جديدًا قائمًا على نشاط وظيفي الصالح الع
 .  لصالح الهيئة االجتماعية الدولية إلى جانب المصالح الوطنية

ذا كانت الدولة ذات السيادة ما هي إال نظرية قانونية يتم تعديلها بناء على         وا 
ولة في عالمنا المعاصر في حماية سيادتها المتغيرات والتطورات الدولية، حيث فشلت الد

اإلقليمية وذلك بفعل عوامل عديدة، منها التطور الكبير في العالقات االقتصادية الدولية 
وثورة االتصاالت والثورة العلمية الضخمة والسريعة جعلت من العسير التخطيط لمواجهة 

القدرات الدفاعية اإلقليمية في  حقائق المستقبل نظرا لعدم ثبات الجديد وكذلك تدهور قابلية
مواجهة انتشار األسلحة الفتاكة العابرة للحدود وهو ما فرض إحالل سياسة األمن الجماعي 

لقد أضعفت مجمل هذه التطورات الدولة الوطنية . المتجدد محل األمن اإلقليمي الجامد
 .ودفعت الى نشوء مفاهيم وعالقات جديدة بين الدولة ومواطنيها
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االهمية لمفهوم السيادة جاء هذا الموضوع ليدرس كاشكالية عويصة في الدول  وعن هذه
 .االفريقية مع اتخاذ السودان والصومال كحالتي للدراسة

 :االشكالية
تثير المتغيرات الراهنة في النظام الدولي التساؤالت حول مصير السيادة الوطنية 

األساسية التي تبنى عليها نظرية الدولة في للدولة،هذه السيادة التي تعتبر احدى أهم المقومات 
الفكر السياسي والقانوني، واحدى أهم اسس التنظيم الدولي التي تنظم العالقات بين الدول 

فهناك من يبشربنهاية السيادة،ومن ينظربتقليص السيادة أو . وتحدد حقوقها وواجباتها
ل هذا الجهد التنبيه إلى خطورة ونرمي من خال. بنسبيتها،ومن يدافع عن استمرارية السيادة 

العوامل الدولية التي يمكن ان تؤثر على سيادة الدول وما يعنيه ذلك من آثار إيجابية أو سلبية 
، وخاصة في الدول محل الدراسة السودان والصومال، على مفهوم الدولة وممارساتها  المختلفة

 ل محل الدراسة؟فمن اين تنبع اشكالية السيادة في افريقيا وخاصة في الدو
 :الفرضيات العلمية

 تم االعتماد على الفرضيات العلمية التاليةك
 .يعتبر التفتت الداخلي  للدول في افريقيا سببا مباشر لضعف سيادتها -1
 .للموقع االستراتيجي للسودان والصومال دور للتدخل الخارجي فيهما -2
 .ها عرضة الختراق سيادتهاكلما كانت الدولة متعددة اثنيا كلما اضعفها وجعل -3

 :مناهج البحث
تم االعتماد على المنهج التحليلي وذلك لتحليل الظواهر المترتبة على مسألة السيادة في        

افريقيا، ال  سيما في ظل العولمة ومحاولة استشراف الرؤية المستقبلية الختراق هذه االخيرة، 
ك بجمع المعلومات حول الدول محل الدراسة كما تم االعتماد على منهج دراسة الحالة، وذل

حتى يتسنى تحليلها، الى جانب المنهج المقارن الذي استخدم للمقارنة بين مسببات اختراق 
 .السيادة في السودان والصومال
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 :تقسيمات الموضوع
لقد تم االعتماد على خطة متكونة من مقدمة وثالث فصول وخاتمة، حيث خصص 

النظرية للسيادة، مع التطرق للظروف امالزمة لنشأة الدولة في افريقيا، الفصل االول، للدراسة 
اما الفصل الثاني فخصص لدراسة االنظمة السياسية في الدول محل الدراسة للتعرف على 
خريطة العملية السياسية في هاتين الدولتين مع القاء الضوء الكاشف على مكامن قصور هذه 

 .خاللها سيادة هذه الدولالعملية كثغرة يتم اختراق من  
الفصل الثالث خصص للعوامل المؤثرة على سيادة كل من السودان والصومال، وذلك  

من قبيل التيار الجارف للعولمة والنزاعات الحدودية الى جانب التدخالت االجنبية، ليتم الخروج 
ا، والتي تعتبر في االخير بخاتمة، والتي تم طرح فيها بعض مستلزمات بناء الدولة في افريقي

 .المطب االنجح لبناء سيادة قوية غير قابلة لالختراق
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 .نشأة ومفهوم السيادة:  المبحث األول
م حددت مبدأ السيادة اإلقليميـة وذلـك مـن اجـل تحقيـق السـلم  0461إن اتفاقية وستفاليا سنة 

وضــى الســائدة علــى الســاحة األوروبيــة، وجــاءت هــذه االتفاقيــة بعــد ســنوات اتســمت بالف 1.الــدولي
 2.وانتشار الحروب األهلية، باإلضافة إلى الصراع بين الكنيسة واألنظمة الملكية

، إذ بعـد ظهـور مرحلـة اإلصـالح فـي السللةة العليلا لصلنع القلانونترتبط فكرة السيادة بفكـرة 
ادة، وقـــد ظهـــرت أوروبـــا علـــى أنقـــاض أوروبـــا المســـيحية، ظهـــرت الدولـــة الحديثـــة مصـــاحبة للســـي

 3.الدولة المستقلة بعد التخلص من بقايا اإلقطاعية وسيادة البابوية
الســـيادة علـــى أنهـــا الســـلطة المطلقـــة ( م 0324 -م 0351" )  جلللون بلللودان" ولقـــد عـــرف 

للحـــاكم علـــى المـــواطنين والرعايـــا دون تقييـــد مـــن القـــانون، أي أن الحـــاكم حـــر فـــي حكمـــه، حيـــث 
ملية سن القوانين، إذن فهي ملزمـة، وال يلتـزم الحـاكم إال بـااللتزام أمـام تتمثل وظيفة السيادة في ع

وبــالتزام الحــاكم بالقــانون اإللهــي والطبيعــي، . القــوانين اإللهيــة والطبيعيــة واحتــرام االتفاقــات الدوليــة
هــذا يعنــي أن قــانون البشــر هــو تحــت قــانون الطبيعــة، بحيــث يراعــي الحــاكم عنــد وضــعة القــانون 

 4.أما في حالة تعارضه مع هذا القانون فيجوز عصيانه. انون الطبيعيالوضعي الق
وفي هذه الحالة يكون للحـاكم القـدرة علـى سـن القـوانين ونقضـها، دون الحاجـة إلـى موافقـة أيـا 

 5.فأسلوب الحكم الذي يحدد شكل الدولة قائم على القدرة على سن القوانين ونقضها. كان
الــدول الديمقراطيـة انتقلــت الســيادة مـن الملــوك إلــى الشــعوب أمـا بعــد تراجــع الملكيـات وظهــور 

والتــــي أصــــبحت تمارســــها، هــــذا مــــا نقــــل مفهــــوم الســــيادة إلــــى ممارســــة الدولــــة لشــــؤونها الداخليــــة 
إذ أصــبحت السـيادة خاصــية مــن خصــائص الدولــة تتصــف  6.والخارجيـة وفقــا لمصــالحها الوطنيــة

                                                           
1
 :في ،التدخل اإلنساني وإشكالية السيادة ،كريمسعدي  ،حسن الجديد. 

http://dirasaat.com.ly/2005/23/pages/doc/b3.doc. 06/03/2007. 
2
 .182. ص( دار األمة،             : الجزائر)  تاريخ الفكر السياسينور الدين حاروش،  .
3
. ص( 2882المجيرس الرويني لياقافرة والننروأل واألدو، نروفم ر، : الكوير ) سرييم الوروي  . ، تررفكرة القانون نيس لويد،دي .

258. 
4
 .185، 182. ، ص صمرجع سابقنور الدين حاروش،  .
5
 .1002، أكتوبر 12. ، عالديمقراطية، "منهوم الدولة الحدياة"ياسر قنووة، . 

6
 .قع سابقموحسن الجديد، سعدي كريم،  .

http://dirasaat.com.ly/2005/23/pages/doc/b3.doc
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ي سـلطة عليـا ال يسـمو عليهـا شـيء وال تخضـع بها السلطة السياسية، بمعنى أن سـلطة الدولـة هـ
ألحد بل تعمل على فرض أوامرها علـى الجميـع داخـل الدولـة، ويتطلـب أن تكـون سـلطة قـاهرة ال 

ويحـدد جـون  1.تقاوم، أي أن تكون صاحبة اكبر قوة مادية دون وجود أي قوة أخرى داخل الدولة
 2:صفات أو خصائص للسيادة وهي 33جاك روسو 

ا ال تســـتمد كيانهـــا مـــن أي ســـلطة أخـــرى، بـــل العكـــس كـــل األجهـــزة داخـــل ألنهـــ :أصللللية -1
الدولة تستمد سلطتها من سلطة الدولة، فهي التي تنشئ هذه األجهزة وتحـدد صـالحياتها 

 .واختصاصاتها
 .أي أنها غير مرتبطة باألشخاص القائمين بها أي الحكام الذين يمارسونها :دائمة -2
بـار أنهـا سـلطة واحـدة ال تتعـدد بتعـدد الهيئـات الحاكمـة أي ال تقبـل التجزئـة باعت :موحدة -3

 .في الدولة
 :ونتقسم السيادة إلى نوعين، داخلية وخارجية

إن السيادة تعبـر عـن الهيمنـة الشـرعية داخـل إقلـيم معـين، بحيـث تمتلـك الدولـة  :السيادة الداخلية
عــة الدولـة داخــل إقليمهــا السـلطة الشــرعية المطلقـة علــى جميـع األفــراد والجماعـات التــي تلتـزم بطا

  3.دون منازعة أو منافسة أو تدخل خارجي، وفي حالة مخالفتهم لألوامر فهذا يعرضهم للعقاب
هي مجموعة المهـام والصـالحيات التـي تمارسـها الدولـة علـى الصـعيد الـدولي  :السيادة الخارجية

برام االتفاقياتمثل حقها في االنضمام إلى المنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات   4.وا 
 
 
 

                                                           
1
، 12. ص ص(  2888مركرز اامعرة القراررة ليتعيريم المنترو ، : القراررة)  النظم  السياسنيةع د المجيد ع رد الحنريس سرييماأل، . 

11. 
2
مركررز دراسررا  الوحرردة العربيررة، أكترروبر : بيرررو ) مسننتق ل الممتمننع المنندني فنني الننوط  ال ربنني احمررد ررركري الورر يحي، .

 .10.ص( 1000
3
 .موقع سابقدي كريم، حسن الجديد، سع .
4
 .12. ، صمرجع سابقع د المجيد ع د الحنيس سييماأل،  .
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 .تراجع مفهوم السيادة المةلقة إلى مفهوم السيادة النسبي   :المبحث الثاني
يعنــى مفهــوم الســيادة المطلقــة علــى الصــعيد الــدولي القــدرة علــى رفــض التــدخل فــي شــؤون 
الدولــة مــن جانــب أيــة هيئــة أجنبيــة عنهــا، فالدولــة ال تخضــع عنــد ممارســتها لخصــائص الســيادة 

لطة خارجيــــة أيــــا كانــــت طبيعتهــــا بمــــا فــــي ذلــــك القــــيم األخالقيــــة إال برضــــاها واســــتجابة أليــــة ســــ
ومــع التغيــر النــاتج عــن انتقــال الســيادة مــن الملــوك إلــى الشــعوب باعتبارهــا . لمصــالحها الوطنيــة

مصدر السلطات، أصبحت السيادة تمارس لحساب األخيـرة، األمـر الـذي نقـل مفهـوم السـيادة مـن 
لمتمثــل بــرفض االمتثــال ألي ســلطة خارجيــة، إلــى جانــب إيجــابي متمثــل بــ دارة الجانــب الســلبي ا

الدولة لشـؤونها الداخليـة والخارجيـة وفقـًا لمصـلحتها الوطنيـة، حتـى لـو كـان مـن شـأن ذلـك تجـاوز 
 1.اختصاصها اإلقليمي وبالتالي التسلل إلى اختصاص الدول األخرى

يـــز بخاصــية احتكــار القـــوة الماديــة وتكلـــف والدولــة بصــفتها تنظيمـــًا سياســيا ذا ســيادة، تتم
بوظيفة سياسية تهدف إلـى حفـظ النظـام والسـالم، ودعـم التنظـيم االجتمـاعي واالقتصـادي، ولـذلك 
ف ن هنـاك جـانبين للسـيادة، الجانـب الـداخلي الـذي يعنـى امـتالك الدولـة للسـلطة الشـرعية المطلقـة 

عـة الدولـة داخـل إقليمهـا، وأي انتهـاك لهـذه على جميع األفراد والمجموعات التي يتعين عليها إطا
األوامر يعرضـهم للعقـاب، أمـا الجانـب الخـارجي فيعنـى االسـتقالل عـن كـل رقابـة وتـدخل مـن أيـة 

 2.دولة أخرى أومنظمة دولية، وهنا ينشأ التميز بين دولة كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة
لســيادة الدولــة ضــعيفا، حيــث الحــظ  وفــي نهايــة القــرن العشــرين اصــبح النظــام الويســتفالي

أن هنــــاك ظــــواهر متعــــددة وبســــبب طبيعتهــــا ال ( Perroux) االقتصـــادي الفرنســــي فرانســــو بيــــرو
تستطيع الحكومات السيطرة عليها، ألنها تنبثق في وقت واحـد فـي أمـاكن عديـدة وتهـم العديـد مـن 

االهتمام على مـا يحـدث  الدول في نفس الوقت، حيث ال يمكن فهم االقتصاد العالمي إذا اقتصر
داخل الحدود الجغرافية السياسية فقط، فنفوذ المصارف المركزية ومراكز االستثمار وبيـوت المـال 
التــي تهــدف إلــى إعــادة توجيــه أو تعمــيم االســتثمارات يتجــاوز حــدود الجغرافيــا السياســية، كمــا أن 

                                                           
1
 .موقع سابقحسن الجديد، سعدي كريم،  .
2
 . 272. ص(  2888المكت ة األنجيو مورية، : القاررة)  المدخل إلى عل  السياسةبطرس غالي، محمود خيري عيسى، . 



 السيادة في إفريقيا                                                      :الفصل األول 
 

8 
 

ت إلعاقتـــه، وهكـــذا تنـــزع هـــذا التعـــاون قـــد يـــتم علـــى الـــرغم ممـــا قـــد تتخـــذه الحكومـــات مـــن ترتيبـــا
 1.األنشطة االقتصادية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة نحو الالمكانية

وعليــه تتنــاقض قــدرات الــدول تــدريجيًا بــدرجات متفاوتــة فيمــا يتعلــق بممارســة ســيادتها فــي 
ضـبط عمليــات تــدفق المعلومــات واألمــوال والســلع والبشــر عبــر حــدودها، ألن الثــورات الهائلــة فــي 

كمـــا حـــد توظيـــف . االت االتصـــال واإلعـــالم قـــد حـــدحت مـــن أهميـــة حـــواجز الجغرافيـــا والحـــدودمجـــ
التكنولوجيا المتطورة في عمليات التبادل التجاري والمعامالت المالية من قـدرة الدولـة علـى ضـبط 
السياســة الماليــة والضــريبية، وقــدرتها علــى محاربــة الجــرائم االقتصــادية، بــل إن القــوة االقتصــادية 

ـــأثير فـــي ا ـــدول والت لضـــخمة للشـــركات العمالقـــة تســـمح لهـــا بممارســـة الضـــغط علـــى حكومـــات ال
 2.قراراتها السيادية، مما دفع إلى التساؤل عن مستقبل الدولة القومية في ظل هذه التحوالت

ـــى تطـــور مفهـــوم الســـيادة، فاالنتقـــال مـــن  لقـــد انعكســـت التطـــورات االجتماعيـــة الدوليـــة عل
ـــة التضـــ امن، الـــذي أخـــذ يظهـــر فـــي شـــكل عالقـــات تعـــاون بـــين الـــدول لمواجهـــة العزلـــة إلـــى حال

الحاجــات والمصــالح الوطنيــة المتزايــدة، وهــي فــي معظمهــا ذات طــابع اقتصــادي، أدى إلــى قيــام 
نظـــام االعتمـــاد المتبـــادل الـــذي أخـــذت فيـــه كـــل دولـــة علـــى نفســـها المســـاهمة فـــي تحقيـــق مصـــالح 

عتراف بحــد أدنــي مــن الضــوابط الضــرورية الســتمرار المجموعــة الدوليــة، وهــو مــا ال يــتم إال بــاال
ســـالمة العالقـــات الدولية،وهـــذه المعطيـــات الجديـــدة للنظـــام الـــدولي عملـــت علـــى تـــرويض مفهـــوم 
السيادة الوطنية المطلقة بحيـث يـتم التخلـي عـن بعـض الحقـوق السـيادية وفقـًا لمـا يتطلبـه الصـالح 

ضــمونها الناضــج بامتيــازات الســلطة المطلقــة، وهــو مــا يعنــى إفــراغ الســيادة مــن م. العــام الــدولي
عطائهــا مضــمونًا جديــدًا قائمــًا علــى نشــاط وظيفــي لصــالح الهيئــة االجتماعيــة الدوليــة، وقــد كــان  وا 
هذا التخلي عن بعض حقوق السـيادة الوطنيـة بحكـم الضـرورة ولـيس اختيـارًا بـ رادة الدولـة، نتيجـة 

  3.للتطور المستمر للجماعة الدولية

                                                           
1
 .25، 22. ص(  2882دار المستق ل العربي، : القاررة)  سوسيولوجيا ال القات الدوليةمارسيل ميرل، . 

2
، الكوير ، عال  الفكر، "األبعاد واالنعكاسا  السياسية، رؤية أولية من منظور عيم السياسة : العولمة"حسنين توفيق إبراريم، . 

 .282. ، ص2888ديسم ر –، أكتوبر 1. ، ع18المجيس الويني لياقافة والننوأل واآلداو، المجيد 
3
 .21 – 20. ص ص(  2878أل، .د: بيرو )  السيادة في ضوء التظمي  الدولي الم اصرعدناأل نعمـة،  .
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ـــ ذا كان ت الدولـــة ذات الســـيادة مـــا هـــي إال فكـــرة قانونيـــة تـــنعكس عليهـــا آثـــار التطـــورات وا 
الدولية بالتغيير والتحريـر لمختلـف خصائصـها، ف نـه سـتظهر مفـاهيم وعالقـات جديـدة بـين الدولـة 

حيث تتعرض الدولـة فـي عالمنـا المعاصـر لعوامـل عديـدة، أدت إلـى فشـلها فـي حمايـة .ومواطنيها
ـــة وثـــورة االتصـــاالت ســـيادتها اإلقليميـــة،  ومنهـــا التطـــور الكبيـــر فـــي العالقـــات االقتصـــادية الدولي

وانتشـــار األســـلحة الفتاكـــة التـــي أدت إلـــى إحـــالل سياســـة األمـــن الجمـــاعي محـــل األمـــن اإلقليمـــي 
الجامــــد بســــبب ضــــعف القــــدرات الدفاعيــــة للطبيعــــة اإلقليميــــة الدوليــــة، والثــــورة العلميــــة الضــــخمة 

عسير التخطيط لمواجهة حقائق المستقبل نظرًا لعـدم ثبـات الجديـد وقـد والسريعة التي جعلت من ال
  1.أضعفت هذه التطورات الحديثة نظام الدولة الوطنية

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن دول العــالم الثالــث تعــد األكثــر تــأثرًا بهــذه التطــورات نظــرًا العتبــارات    
فــاقم حـدة المشــكالت االجتماعيــة عديـدة منهــا ضـعف الدولــة وعــدم رسـوا مؤسســاتها والسـيما مــع ت

واالقتصادية، باإلضـافة إلـى تـدني القـدرة التكنولوجيـة لهـذه الـدول وضـعف أطـر التعـاون اإلقليمـي 
 .بينها

إن هذه التطورات الدولية تمس سيادة الدولة على رعاياها، حيث تشهد هذه السـلطة جانبـًا 
ع الدول األخرى، ألن هـذه العالقـات من االنتقاص التدريجي عند دخول الدولة عالقات متعددة م

تخضع لبعض الضوابط العامـة التـي تهـز مـن سـلطة الدولـة القائمـة علـى منطـق القـوة وتخضـعها 
لمنطق الحق والقانون، وذلك يعني أن تغيرًا قد أصاب مبدأ السيادة بتحوله من مبـدأ سياسـي قـائم 

خدم إلضـــفاء الشـــرعية علـــى أيـــة علـــى فكـــرة اإلرادة العامـــة باعتبـــار األمـــة مصـــدرا للســـلطات يســـت
ـــى فكـــرتين تبناهمـــا  ـــانون التـــي مردهـــا إل ـــة الق ـــى مبـــدأ قـــانوني يتبـــع ظهـــور دول حركـــة سياســـية، إل

األولــى وهــي أن الغايــة مــن كــل تنظــيم سياســي هــي المحافظــة : اإلعـالن العــالمي لحقــوق اإلنســان
تحقـق إال بالقـانون، فتتحـول على الحقوق الطبيعية التي ال تتقادم، الثانية هـي أن هـذه الحمايـة الت

 2.الدولة بأدائها الوظيفة الجديدة إلى مجموعة من المرافق العامة
                                                           

1
: عماأل، األردأل) سمير عز  نوار، اورج خوري . ، تركيف تحول ثور الم لومات عالمظا أفول السيادةرستوأل، . ولتر و. 

 .   252. ص( 2882دار النسر لينشر والتوزيع، 
2
 .20، 08.، ص صع سابقمرجعدناأل نعمـة، . 
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ويتغير مضمون مبدأ السيادة تبعًا لتغير العالقات الدولية التي تتغير وفقًا لتزايـد الحاجـات 
لــة المشــتركة وتغيرهــا، وهــذا ماعكســه اتجــاه تطــور التنظــيم الــدولي مــن نقطــة الفوضــى باتجــاه مرح

القــبض علــى جميــع الســلطات الدوليــة وبالمقابــل ينطلــق مفهــوم الســيادة مــن نقطــة اإلطالقيــة إلــى 
بالتــالي فــ ن تحــول العالقــات الدوليــة مــن حالــة العزلــة إلــى حالــة التضــامن . نقطــة انعــدام الســلطة

الــــدولي، عمــــل باتجــــاه تحقيــــق وحــــدة العــــالم، بفعــــل الثــــورات التكنولوجيــــة التــــي قصــــرت األبعــــاد 
غرافية بين الدول وجعلت الوطنية بينها حدودًا واهية، وهو ما وضع حدًا لتجزئة اإلنسانية إلـى الج

أمــم متفرقــة ووحــدها بربــاط األخــوة اإلنســانية الــذي أبــرز فكــرة المصــلحة اإلنســانية العالميــة التــي 
مــا ومــن هنــا تبــرر الصــفة اإلنســانية للمصــلحة الدوليــة حين. تســمو علــى المصــالح الوطنيــة للــدول

تخضـــع عالقاتهـــا لمجموعـــة مــــن المبـــادن والمؤسســـات القانونيـــة مــــن أجـــل تحقيـــق الخيـــر العــــام 
وهـــو مايتطلـــب بالضـــرورة تغيـــر وظيفـــة الدولـــة التقليديـــة المكلفـــة بالحراســـة واألمـــن، إلـــى . الـــدولي

ـــة الحانيـــة القائمـــة علـــى تحقيـــق الخيـــر لمواطنيهـــا ولجميـــع  ـــة بفكـــرة الدول الوظيفـــة الجديـــدة المتمثل
بشــر، بفعــل انتشــار أفكــار المســاواة والعــدل والرفاهيــة التــي تخطــت الحــدود الوطنيــة إلــى النطــاق ال

 1.الدولي، ما صاحب ذلك من اعتبار هذه القيم ضرورية لتحقيق السالم واألمن الدوليين

والســيادة بصــفتها مفهومــا قانونيــا ال يمكــن أن تعكــس الواقــع بطريقــة دقيقــة تمامــا ألنهــا فــي 
ا مطلقــة فــي حــين أنهــا فــي الواقــع نســبية، لــذلك أدت العالقــة بــين المفــاهيم القانونيــة أحــد معانيهــ

والعالقات االجتماعية المؤثرة، واستقاللها النسبي إلى انفصال المفاهيم القانونيـة عـن الوقـائع كـي 
تصـبح مســتقلة عنهــا تمامــًا، ولــذلك تعتبــر الســيادة مفهومــا شــكليا صــرفا، حيــث الحــق فــي التشــريع 

النقود وتحقيق العدالة وغيرها من مضامين السيادة ، وهي تاريخيـة مشـروطة وال يمكـن أن  وصك
تكــون ثابتــة، كمــا أنــه يســتحيل وضــع قائمــة باالختصاصــات التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا دولــة ذات 
سيادة، وبدون ذلك لن تكون كذلك، فهذه االختصاصات متغيرة عبر التاريخ، وما ينبغـي أن تقـوم 

 2(.ب)ال يعنى بالضرورة أن تقوم به سلطة الدولة ( أ)لدولة به سلطة ا

                                                           
1

 .22 -17. ، ص صالمرجع نفسه.  
2
، 57. ، ص ص2887مرارس  201. ، ع22، دمشق، وزارة الاقافة، السنة مملة الم رفة" سيادة الدولة،"ع دا لهادي ع اس، . 

58. 
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لقــــد اســــتخدم مبــــدأ الســــيادة كــــأداة لتحقيــــق اســــتقرار نظــــام الدولــــة الوطنيــــة، فبعــــد معاهــــدة 
وســتفاليا أصــبح لكــل دولــة الحــق فــي التمتــع بســيادتها اإلقليميــة وتحقيــق مصــالحها دون أن تــدمر 

ولي الــذي تمركــز فــي القــارة األوروبيــة مســلمًا بفكــرة كــل منهــا األخــرى أو تتعــدى علــى النظــام الــد
الدولـــة المســـتقلة ذات الســـيادة باعتبارهـــا الوحـــدة الرئيســـية فـــي النظـــام، وأن الـــدول متســـاوية أمـــام 
القانون وتتولي الحفاظ على النظام المدني داخل أراضيها، وتعمـل علـى إقامـة عالقـات جيـدة مـع 

ي بين الدول ظهـر عـدم المسـاواة بينهـا، فنشـأت ثالثـة نظـم لكن في التعامل الواقع. الدول األخرى
ساعدت على االستقرار فـي نظـام المركـزي مـن العالقـات الدوليـة وزعـت فيـه المـوارد توزيعـًا غيـر 
عــادل، هــو تــوازن القــوى لمنــع ظهــور دولــة مســيطرة واحتوائهــا، ووضــع المعــايير لقواعــد الســلوك 

لعظمــى بمســؤوليتها فــي حفــظ النظــام الــدولي مــن خــالل الــدولي ولحــل الخالفــات، ثــم قيــام الــدول ا
مؤسسات متفق عليها، فكان إنشـاء عصـبة األمـم ثـم هيئـة األمـم المتحـدة وكـان لألخيـرة دور مهـم 
فــي ظهــور الدولــة المســتقلة حــديثًا جــراء تفكــك اإلمبراطوريــات األوروبيــة االســتعمارية، هــذه الــدول 

واألكثــر تخوفــًا مــن تــدخل المجتمــع الــدولي كذريعــة هــي األكثــر حساســية لتــدهور مفهــوم الســيادة 
 1.لبسط نفوذ الدول العظمى من جديد

وبعد الحرب العالمية الثانية، ظهر الفرد كوحدة قانونية يتمتع بحقوق عامة وخاصـة، وهـو 
فبعـد أن أصـبح الفــرد يحظـى باهتمــام القـانون الــدولي .مـا شـكل تحــديًا لمبـدأ ســيادة الدولـة التقليــدي

ظهـــور قـــانون اإلنســـان ومبـــدأ المســـؤولية الدوليـــة عـــن الجـــرائم العالميـــة الموجهـــة إلـــى مـــن خـــالل 
سالمة وأمن البشرية، لم يعد بوسع صانع القرار انتهاك حقوق اإلنسـان تحـت مظلـة مبـدأ السـيادة 
الوطنية، النهيار حجته بأنه يمثـل الدولـة أو يطيـع أوامرهـا العليـا، حيـث أصـبحت حقـوق اإلنسـان 

الجماعة الدولية والقانون الدولي، ولم تعد تتعلق بالمجتمعات القومية وتخضـع للقـانون  مسألة تهم
فـي قضـية جنـوب غـرب أفريقيـا أمـام (  Tanke تانكـا) الداخلي، وهـذا مـا أكـده القاضـي اليابـاني 

يسـتمد مبـدأ حمايـة حقـوق اإلنسـان مـن  )محكمة العدل الدولية معلقـًا علـى أهميـة حقـوق اإلنسـان 

                                                           
1
المملنة مرد ار ل ع راس، مح. ترر". التدخل الدولي وسيادة الدولة ومستق ل المجتمع الدولي،"اين لويتر وميشيل باستاندونوا، . 
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ن اإلنســـان هـــو شـــخص، ومـــن عالقتـــه مـــع المجتمـــع التـــي ال يمكـــن فصـــلها عـــن الطبيعـــة فكـــرة أ
اإلنسانية، وأن وجود حقـوق اإلنسـان ال يعتمـد علـى إرادة الدولـة ال مـن خـالل تشـريعاتها الداخليـة 
نمـا يمكـن لهـا التأكيـد  وال من خالل معاهداتها الدولية، فليس بمقدور الدول خلق حقوق اإلنسان وا 

هـــا وحمايتهـــا، ولـــذلك فـــ ن دور الدولـــة لـــيس أكثـــر مـــن دور إيضـــاحي، حيـــث وجـــدت علـــى وجود
وحتى األشخاص األجانـب فـي دولـة مـا أو الـذين ال ينتمـون . حقوقه مع وجوده وقبل وجود الدولة

إليهــا يجــب أالح يجــردوا منهــا، وقــد حظــي مبــدأ حمايــة حقــوق اإلنســان بــاالعتراف كقاعــدة قانونيــة 
 1.االتفاقيات الدولية والعرف الدولي ومبادن العدالة: القانون الدولي بموجب ثالثة مصادر في

ذا كــان مبــدأ الســيادة يفتــرض أن الــروابط بــين الدولــة ورعاياهــا، ال تــدخل ضــمن نطــاق  وا 
العالقات الدولية، ف ن التسليم بوجـود حقـوق دوليـة لانسـان يعنـى بداهـة أن مجـااًل مـن المجـاالت 

للدولة، قد أصبح محـاًل لتـدخل القـانون الـدولي بـالتنظيم والحمايـة،  السياسية لالختصاص المطلق
ومثل هذا األمر ال يمكـن تقبلـه بسـهولة ألن مـن أساسـيات القـانون الـدولي التسـليم بسـيادة الدولـة، 
ويالحـــظ أن مبـــدأ السياســـة مـــازال يعـــوق اضـــطالع المنظمـــات الدوليـــة ب عـــداد نظـــام أكثـــر فعاليـــة 

 2.للدفاع عن حقوق اإلنسان

أن " )ســابقا" وفــي هــذا المجــال اعتبــر بطــرس غــالي األمــين العــام المركــز لألمــم المتحــدة 
االنتقال من حقبة دولية إلى أخرى، إنمـا يتمثـل فـي احـتالل مجموعـة جديـدة مـن الـدول األعضـاء 
ـــة باعتبارهـــا الكيـــان  مقاعـــدها فـــي الجمعيـــة العامـــة، ودخـــول هـــذه الـــدول يعيـــد تأكيـــد مفهـــوم الدول

ســماع صــوتها فــي المجتمــع  األساســي فــي العالقــات الدوليــة ووســيلة الشــعوب لتحقيــق وحــدتها وا 
ولئن كان احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها اليـزال محوريـًا، فممـا ألمـراء فيـه أن المبـدأ . الدولي

ًا لــم يعــد قائمــًا، والواقــع أنــه لــم يكــن أبــدًا مبــدأ مطلقــ –مبــدأ الســيادة المطلقــة  –الســائد منــذ قــرون 
بالدرجة المتصورة له نظريًا، ومن المقتضيات الفكرية الرئيسـية لزمننـا أن نعيـد التفكيـر فـي مسـألة 
نمــا  الســيادة ال مــن أجــل إضــعاف جوهرهــا الــذي لــه أهميــة حاســمة فــي األمــن والتعــاون الــدوليين وا 

                                                           
1
 .موقع سابقحسن الجديد، سعدي كريم،  .
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كـن أن بقصد اإلقرار أنها يمكن أن تتخذ أكثر من شـكل وتـؤدى أكثـر مـن وظيفـة، وهـذه الرؤيـا يم
تساعد على حل المشاكل سواء داخـل الـدول أو فيمـا بينهـا، وحقـوق الفـرد وحقـوق الشـعوب تسـتند 
إلـــى أبعـــد مـــن الســـيادة العالميـــة التـــي تملكهـــا البشـــرية قاطبـــة والتـــي تعطـــى جميـــع الشـــعوب حقـــًا 
ًا مشروعًا لشغل نفسها بالقضـايا التـي تمـس العـالم فـي مجموعـه، هـذا المعنـى يجـد انعكاسـا متزايـد

لـــه فــــي التوســــع التــــدريجي للقــــانون الــــدولي، ويتصـــل بــــذلك االعتــــراف بــــأن الــــدول وحكوماتهــــا ال 
تستطيع بمفردهـا مواجهـة أو حـل المشـاكل القائمـة اليـوم فالتعـاون الـدولي ال منـاص منـه وال غنـى 

 1(.عنه
ورغم أن مبدأ السيادة مبـدأ مـن المبـادن األساسـية فـي تكـوين الدولـة، ومـازال يشـكل حجـر 
الزاوية في بنية القانون الدولي، ف ن التغيرات والتحوالت الدولية أدت إلى تغيـر مفهومـه التقليـدي، 
وأبرزت التفرقة بين المفهوم القانوني للسيادة الذي يقـوم علـى المسـاواة القانونيـة بـين الـدول وحقهـا 

دارة شــؤونها بحريــة فــي المجــالين الــداخلي والــدولي، والمفهــوم السياســي للســيادة  فــي االســتقالل وا 
الذي يقوم على الممارسة الفعلية لمظاهر السـيادة بنـاء علـى مـا تحـوز عليـه الدولـة مـن إمكانيـات 
يوفرها التقدم العلمي والتكنولوجي، مما يعنـى أن هنـاك دواًل كاملـة السـيادة وأخـرى ناقصـة السـيادة 

 2.كما غيرت مفهوم السيادة المطلقة وجعلته نسبياً 

الدوليــة  برهنــت علــى أن مبــدأ الســيادة المطلقــة غيــر قــادر علــى مواجهــة وهــذه التطــورات 
الحقائق المعقدة، فقد نضج العالم بحيث أصبح في غنى عن فكرة السيادة، ألنها ال تخلـق سـالمًا 
) و ال تعطى ضـمانات للعدالـة أو للحريـات وال تحقـق شـيئًا امـال اإلنسـانية، فأصـبحت كمـا قـال 

إذا بقيــت الســيادة الخارجيــة ( Scelleجــورج ســل )طفــال أو كمــا قــالفوضــى األ(  Lenninلينــين
دعامة بحيث تحدد كل دولة من خاللها ما تريده، ف نه يجدر بنـا أن نقـول عندئـذ ال أمـل وسـنبقى 

 3.على أبواب جهنم إلى األبد

                                                           
1
 .257. ،  ص، مرجع سابقرستوأل. ولتر و. 
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ويمكن القول بأنه أمام التطورات الدولية، تراجع مفهوم السيادة من صيغته المطلقة إلى 
ة نسبية، بحيث يصبح وسيلة وليس غاية ،ويعمل على تحقيق الخير العام الداخلي والدولي صيغ

باعتبار اإلنسان الهدف األسمى له، ولم تعد السيادة مبررًا النتهاك حقوق اإلنسان األساسية 
السيما أن الدولة ملتزمة في ممارستها لمظاهر سيادتها بالقانون الدولي وما يتضمنه من 

 1.تفرض عليها احترام حقوق اإلنسان وكرامتهالتزامات 
 استقلالل اللدول اإلفريقية ونشأة السيادة الوةنية :المبحث الثالث

اختلفت صور االستعمار في إفريقيا من الشرق والغرب إلى جنوب القارة اإلفريقية، 
حسب األهمية اإلستراتيجية لكل جهة، حيث قام االستعمار في غرب القارة على أساس 

ستغالل االقتصادي، بينما تميز جنوب افريقية بقيام استعمار استيطاني، أما الشرق فيمتاز اال
 2.بان االستعمار فيه يختلف عن المنطقتين السابقتين نظرا ألهميته اإلستراتيجية

تميزت المرحلة االستعمارية في إفريقيا كلها باالستبداد والتسلط، لكن بعد االستقالل 
ريقية مجموعة من المشاكل أثرت على تأسيسها واستقرارها، بالرغم من إجراء واجهت الدولة اإلف

إال أن القادة السياسيين في إفريقيا  3انتخابات ديمقراطية في المرحلة األولى من االستقالل،
استطاعوا لعب دور ملحوظ في عيون مناضليهم، حيث ركزوا على أن االستعمار كان معوقا 

في إفريقيا، واستمدوا شرعيتهم من الكفاح ضد االستعمار من اجل حقيقيا في طريق التقدم 
 4.االستقالل واالنتماء العرقي

ومن أهم الصعوبات التي واجهت الدول اإلفريقية بعد االستقالل إشكالية بناء الدولة 
القومية نظرا لارث االستعماري الذي عمل على إهمال قضية تأسيس والء قومي في 

، هذا ما أدى إلى خلق جو من االنقسامات (فرق تسد ) خدمت مبدأ المستعمرات بل است

                                                           
1
 .80. ، صمرجع سابقمارسيل ميرل، . 

2
 .22.ص(  2821هضة العربية، مارس دار الن: القاررة)  الصومالمحمد ع د المنعم يونس،  .
3
 .82.ص(  1001قسم العيوم السياسية، : القاررة)  دراسات في الظم  السياسية في إفريقياحمدي ع د الرحمن حسن،  .

 
4
.(Kinshasa: L' Université de L'ETAT  EN AFRIQUE Jean Pierre MBWEBWA KALALA,  

Kinshasa, N. 54, 2 eme édition revenue, Mars1997) p.10.  



 السيادة في إفريقيا                                                      :الفصل األول 
 

15 
 

والصراعات اإلثنية والعرقية في معظم الدول اإلفريقية، األمر الذي أصبح يهدد كيان العديد من 
  1.الدول بمطالبة بعض الجماعات االنفصال مثلما حدث في بيافرا، وشابا، وجنوب السودان

مل أخرى ساهمت في إضعافها وعدم استقرارها منها كما واجهت الدولة القومية عوا
ومن بينها مشكلة رسم الحدود السياسية والتي كان . السياسية، االقتصادية، التاريخية والنفسية

الهوسا ) لالستعمار دور كبير بحيث عمل على تقسيم القبيلة الواحدة بين دولتين أو أكثر 
 2.رون، وااليفي بين غانا والطوغووالفوالني بين كل من نيجيريا، النيجر والكم

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت منظمة األمم المتحدة التي أعطت الحق لبلدان 
العالم الثالث المستعمرة في تقرير مصيرها، وجاء هذا في المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة 

 3... ".قها في تقرير المصيرتتساوى الشعوب من حيث الحقوق، وح"... في فقرتها الثانية 
لكن كانت هناك معارضة شديدة لهذا المبدأ من قبل القنوات االستعمارية مما أدى بهذه 
الشعوب إلى شن كفاح ضد االستعمار نتج عنه إصدار الئحة حق تصفية االستعمار رقم 

م، والتي نصت على أن ال  0241في الدورة الخامسة عشر للجمعية العامة لسنة  0306
ويعتبر هذا المبدأ والمتمثل في حق الشعوب في تقرير . يكون التحرير مقرون بشرط أو تحفظ

 4.مصيرها الحجر األساس الذي دعم السيادة الوطنية للدول اإلفريقية
لكن نتيجة ضعف النظم السياسية للدول اإلفريقية وعدم قدرتها الدفاع عن سيادتها كانت 

، خاصة ميثاق األمم المتحدة وتطالب ب قامة عالقات دولية تلجا إلى الجهاز القانوني الدولي
 5.مبنية على تدعيم التعاون الدولي في المجال االقتصادي الذي تكتمل به السيادة السياسية
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 .82.، صمرجع سابقحمدي ع د الرحمن،  .
2
، أكتروبر 22.المجيس الويني لياقافة والننروأل واآلداو، ع: ، الكوي عال  الم رفة" قضايا إفريقيا،"محمد ع د الغني سعودي،  .

 .121. ، ص2880
3
النظام الدولي الجديد وموالح دول العرالم : الدولي، مجموعة أعمال الميتقى السيادة والظمام الدولي المديدبيعيى ع د الجييل،  .

 .107. ص( 2882ديواأل المط وعا  الجامعية، ماي : ال ييدة)الاالث 
4
 .108، 108. ، ص صالمرجع نفسه . 

 
5
.Les Relations Internationales Africaines Entre Etats En Crise et Flux  Luc Sindjoum, 

al: CODESRIA, 2002) p.(Dakar; Sénég Transnationaux  
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 .الظروف التاريخية الستقالل كل من السودان والصومال:  المبحث األول
ث تعتبــر أكبـر الــدول اإلفريقيــة مسـاحة حيــث تقــدر تقـع الســودان شـرق القــارة اإلفريقيــة بحيـ

تحـده مـن  1.من المسـاحة العامـة للقـارة اإلفريقيـة %1.5 أي نسبة  9كلم 9.313105مساحته بـ 
الشــمال جمهوريــة مصــر العربيــة و مــن الشــمال الغربــي الجماهيريــة العربيــة  الليبيــة و مــن الشــرق 

ب الشـــرقي كينيـــا و مـــن الجنـــوب أوغنـــدا ومـــن البحـــر األحمـــر و اريتريـــا و إثيوبيـــا، و مـــن الجنـــو 
 .   2الجنوب الغربي كل من الكونغو الديمقراطية و إفريقيا الوسطى، و من الغرب تشاد

وكذلك بالنسبة للصومال حيث تقـع فـي شـرق القـارة اإلفريقيـة، إذ يحـدها مـن الشـرق خلـيج 
ي، ومــن الغـرب الجنــوبي عـدن والمحـيط الهنــدي، ومـن الغـرب إثيوبيــا ومـن الغــرب الشـمالي جيبـوت

 3.كيلو متر مربع 450.111كينيا، وتبلغ مساحتها حوالي 
. جمهوريــة الصــومال تعــرف بــالقرن اإلفريقــي، وهــو أقصــى امتــداد إلفريقيــا صــوب الشــرق

كــم، وعلــى  0111تطــل الصــومال علــى خلــيج عــدن مــن جهــة الشــمال بســاحل يزيــد طولــه علــى 
ويزيــد طــول الحــدود البريــة للصــومال علــى . كــم 9011المحــيط الهنــدي بســاحل يزيــد طولــه علــى 

كــم مــع أثيوبيــا فــي  0463كــم مــع جيبــوتي فــي شــمال غربــي الصــومال،  40كــم منهــا  9511
 4.كم مع كينيا في الجنوب الغربي 419الغرب والشمال الغربي، و

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .  Jean- François Nodinot, 22 Etats Arabes une Nation (Paris : Editions du Sorbier, 1980), 

P.180 
2
 . 27 .ص( 2887دار الجيل، : بيرو ) الموسوعة السياسية ال الميةمجموعة من المؤلنين، . 
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للهجـــرة، ومنهـــا بـــدأت القبائـــل  93وصـــلت الفتوحـــات اإلســـالمية إلـــى بـــالد الســـودان عـــام 
مماليـك إسـالمية فـي الجـزء الشـمالي هـي علـى  15عربية بالتوافد إلى هذه المنطقة حيـث أقـاموا ال

 :التوالي
 مملكلللللة دنقللللللة(. 0204 -0324) سللللللةنة دارفلللللور(. 0190 -0313) مملكلللللة الفلللللونج

(0301- 0111.) 1 
بغــرض  إسللماييلحــاكم مصــر ب رســال ابنــه  محمللد يلللي باشللام قــام  0191وفــي عــام 
سنة، وقـد قـام السـودانيون بمجموعـة مـن  46وقد استمر احتالل مصر للسودان  احتالل السودان

م علــى يــد  0296ثــم تلتهــا تأســيس جمعيــة اللــواء األبــيض ســنة . الثــورات أبرزهــا الثــورة المهديــة
 2.علي عبد اللطيف والتي ساهمت في نشر الوعي والفكر التحرري في األوساط المختلفة

ي شــديد أدى إلــى اعتقــال رئيســها وســجنه، هــذا مــا جعــل لكــن جوبهــت الحركــة بــرد بريطــان
م، طالبـت فيـه  0251الطبقة المثقفة السودانية تتحرك وتعقد مؤتمر سمي بمؤتمر الخريجين في 

، لكـن الســلطات الحاكمــة (الحكومــة)بتحسـين المســتوى االجتمـاعي والتعــاون مـع الجهــاز التنفيـذي 
مـنح الســودان حــق تقريـر المصــير، وكــرد فعــل تجاهلـت مطــالبهم ممــا حـول مطــالبهم إلــى ضــرورة 

م بــ جراء إصــالحات، فــاقترح  0260علــى هــذه المطالــب قــام الحــاكم العــام البريطــاني فــي ســنة 
تأســـيس مجلــــس تشــــريعي لـــه حــــق ســــن القـــوانين ومجلســــا تنفيــــذيا يشـــترك فــــي واليتهمــــا االنجليــــز 

 3.السودانيون
المعاهـدات السـابقة والتـي  م ألغى مجلس النواب المصـري 0239م و  0230في سنتي 

كــان بموجبهــا الملـــك ملكــا علــى مصـــر والســودان، وبعـــد مفاوضــات مصــرية مشـــتركة أعلــن عـــن 
م، وتــم اإلعــالن الرســمي عــن اســتقالل الســودان فــي  0233ديســمبر  02اســتقالل الســودان فــي 

 4.م 0234الفتح من يناير 

                                                           
1
 .المراع ننسه.  
2
 .205 -177. ص ص( 1000مكت ة الع يكاأل، : الرياض) ل  ال ربي الم اصرتاريخ ال اإسماعيل أحمد ياغي، . 

3
 .المكاأل ننسه.  
4
 .220. ، صمرجع سابقإسماعيل احمد ياغي، . 
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يالدي عبــر خلــيج عــدن قــدم التجــار العــرب إلــى الصــومال مطلــع القــرن الثــاني عشــر المــ
مركـــزا " مقديشلللو"أو " مجاديشلللو"حيـــث اســـتوطنها العـــرب منـــذ ذلـــك الحـــين وأصـــبحت عاصـــمتها 

 . تجاريا هاما على الساحل الشرقي إلفريقيا
ومـن أشـهرها . وعند ظهور اإلسالم اتجهت أول هجرة إسالمية إلـى سـاحل إفريقيـا الشـرقي

ر المهـــاجرون علــى ســـاحل المحـــيط الهنـــدي، تلــك التـــي حـــدثت فــي القـــرن الثـــاني الهجــري، واســـتق
ومــن أشــهر البعثــات التــي جــاءت تــدعو إلــى اإلســالم فــي الصــومال . وأسســوا بعــض المســتوطنات

تلـك التــي وفـدت مــن حضــرموت فـي أوائــل القـرن الخــامس عشــر المـيالدي، وتــألف مـن أكثــر مــن 
ي الـبالد ليـدعوا إلـى ومـن هنـاك انتشـروا فـ. أربعين داعية نزلوا فـي بربـرة علـى سـاحل خلـيج عـدن

 1.اإلسالم
ــــت  0303اســــتنجد األحبــــاغ بالبرتغــــاليين ســــنة  ــــيهم وكان م نظــــرا النتصــــار المســــلين عل

البرتغال أولى الدول األوروبية التي وصلت إلى ساحل الصومال حيث تمكنـوا مـن تـدمير مـدينتي 
 2.بربرة وزيلع، واستولوا على بعض الموانئ

و بربللرة ووصــل الجــيغ المصــري إلــى . م 0143ة ســن سللواكنو مصللوع احتلــت مصــر كــل مــن
لــى  0103ســنة  هللرر التــي ألطلــق عليهــا بــور إســماعيل، إال أن وصـــول  كسلللمايوو  بللراوةم، وا 

و  زيلللل المصـــريين إلـــى هـــذه الجهـــات أزعـــج البريطـــانيين، فتـــدخلت الحكومـــة البريطانيـــة واحتلـــت 
 3.م بعد أن انسحب منها المصريون 0115سنة  بربرة

 
 
 
 

                                                           
1
 .ننس الونحة.  

 

3
 78.سعد حقي ، مراع سابق،ص.  
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. م 0142لنســبة إليطاليــا فقــد اتجهــت إلــى الصــومال، واشــترت مينــاء عصــب ســنة أمــا با
وبدأت فـي سلسـلة مـن معاهـدات الحمايـة، نظيـر مبـالغ مـن المـال، مـع شـيوا السـاحل الصـومالي 

وأعلنــــت إيطاليــــا . م 0129ســــنة  مقديشللللوم، و 0112ســــنة  كسللللمايو وتــــم تــــأجير. وســـالطينه
 1.م 0124حمايتها على الصومال الجنوبية سنة 

الواقـع  أوبلو  ولم تقف فرنسا موقف المتفرج بالنسبة للصومال، فأسـرعت إلـى شـراء مينـاء
 وزيللللعم اتفقتـــا علـــى أن تكـــون جيبـــوتي لفرنســـا  0111وفـــي ســـنة . م 0149فـــي جيبـــوتي ســـنة 

 .لبريطانيا
المقاومـــة الوطنيـــة ضـــد كـــل مـــن بريطانيـــا  محملللد يبلللد ا  حسلللنقـــاد الـــزعيم الصـــومالي 

يطاليا و  حتـى تـوف ي سـنة . م حـين أعلـن الجهـاد ضـد المسـتعمرين 0122أثيوبيا ابتداء مـن عـام وا 
 .م 0291

بعــد قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة، اســتطاعت إيطاليــا أن تحتــل الصــومال البريطــاني عــام 
وتمكنــت . م 0260م، إال أن بريطانيــا اســتطاعت أن تلهحــق هزيمــة كبيــرة ب يطاليــا عــام  0261

ولكــن اإليطــاليون اســتعادوا ســيطرتهم مــرة أخــرى علــى محميــتهم . مال اإليطــاليمــن احــتالل الصــو 
 2.األوقادينم، استطاعت أثيوبيا أن تعيد سيطرتها على  0261وفي عام . م 0231عام 

. م وافقـت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة علـى إنشـاء الوصـاية علـى الصـومال 0231وفي عـام 
ل وضـعت بـذور المشـكالت المتعلقـة بالحـدود بـين الصـومال وقبل أن تخرج بريطانيـا مـن الصـوما

 اأُلوغللادين وأثيوبيــا فــي الغــرب، وبــين الصــومال وكينيــا فــي الجنــوب، فبريطانيــا هــي التــي ســل مت
  3.لكينيا إقليم إنفديللحبشة، وهي التي سل مت 

ن أقـاليم منهــا ثــالث أقــاليم ال تخضــع أال 13يعتبـر الصــوماليون أن الصــومال يتكــون مــن 
    4:للحكم الصومالي واألقاليم الخمسة هي

                                                           
 

2
 78. المراع ننسه، ص.  
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أو " أرض العفلللر والعيسلللى الفرنسلللية"ويطلـــق عليـــه " العفلللر والعيسلللى"هـــو إقلـــيم  اإلقلللليم األول
 .م 0200التي استقلت سنة " جيبوتي"الساحل الفرنسي للصومال وهو اان يشكل دولة 

االحــتالل البريطــاني إلــى إثيوبيــا ، ضــمه أوجللادينهــو الصــومال الغربــيق أو إقلــيم  اإلقللليم الثللاني
 .م وما زال تحت سيطرتها إلى اان 0236عام 

، وهــو إقلــيم إقللليم جنللوب غربللي الصللومالاإلقلــيم الثالــث الغيــر الخاضــعة للحكــم الصــومالي هــو 
 م 0245، ضمته كينيا إلى كامل أراضيها عام الحدود الشمالية الكينية

، يقــع فــي أرض الصللومال البريةللانيلية حتــى اان وهــو يعــد أول األقــاليم الصــوما اإلقللليم الرابللع
 .م 0241جويلية  94الشمال الغربي للبالد وحصل على استقالله من البريطانيين في 

الصللومال ، وتحديــدا أرض صللومالي النللداســتقل بعــدها بســتة أيــام، وهــو إقلــيم  اإلقللليم الخللام 
صــوال إلــى شــماله الشــرقي، دخــل ، ويقــع هــذا اإلقلــيم جنــوب ووســط الصــومال الحــالي و االيةللالي

م ثـم عـاد إلـى الوصـاية االيطاليـة بـأمر مـن األمـم المتحـدة  0260تحت الحمايـة البريطانيـة سـنة 
 .م ليكونا دولة الصومال الحديث 0241إلى أن اتحدت مع الصومال البريطاني سنة 
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 .الصومالالمؤسسات السياسية والدستورية في السودان و      :المبحث الثاني
 :   المؤسسات السياسية في السودان: أوال

جمهللوري تــنص المــادة الثانيــة مــن الدســتور الســوداني علــى أن نظــام الحكــم فــي الســودان 
السودان جمهورية اتحادية تحكم في سـلطانها األعلـى علـى أسـاس النظـام » : حيث تقول اتحادي

جــــوان  51هــــذا النظــــام بدايــــة مــــن وقــــد ارتســــمت معــــالم   1..."االتحــــادي الــــذي يرســــمه الدســــتور
يمللر م تــاريخ حــدوث االنقــالب العســكري الــذي قادتــه الجبهــة القوميــة اإلســالمية بقيــادة  0212

ــــل الحسللللين البشللللير ــــة تلوكــــل لهــــا مهمــــة تمثي ــــاذ كــــأعلى هيئ ــــورة اإلنق ــــادة ث ــــس قي ــــر مجل ، واعتب
حلة سياسـية جديـدة م دخل السودان مر  9113غير أنه بداية من تاريخ التاسع من يناير .2النظام

الحركللة الشللعبية لتحريللر و  حكومللة اإلنقللا تمثلــت فــي التوقيــع علــى اتفاقيــة الســالم النهــائي بــين 
سـنة، وتضـمن هـذا االتفـاق  91الممثلة لجنوب السودان، لتنهي بذلك حربا أهلية دامت  السودان

ولـــة الســـودانية التأســـيس لجمهوريـــة ســـودانية جديـــدة و دســـتور انتقـــالي يحـــدد طبيعـــة و مالمـــح الد
 3.الجديدة

 :السلةة التنفيل ية
يتكون الجهاز التنفيذي  في السودان من طـرفين رئيسـين وهمـا رئـيس الجمهوريـة 

القيــادة العليــا لقــوات : الــذي يعــد أعلــى هيئــة دســتورية توكــل لــه مهــام متعــددة مــن أهمهــا
لسـلم ومجلـس إعالن حالـة الحـرب أو ا. الشعب ، تشكيل المجلس الوزراء، تعين الوزراء

صــــدار اللــــوائح المنظمــــة للمجلــــس ،  وزراء يتــــولى مهــــام ذات طــــابع تنفيــــذي و إداري وا 
واليـــة تتمتـــع كـــل منهـــا  94وتلتـــزم الســـودان بنظـــام حكـــم محلـــي فـــي اإلدارة يتكـــون مـــن 

بســلطات تشــريعية و تنفيذيــة واســعة ،ويقتصــر دور الحكومــة المركزيــة علــى التخطــيط و 
 .4ذا  تعيين الوالةإقرار السياسات العامة و ك
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 :السلةة التشريعية
تتمثل السلطة التشريعية السودانية فـي المجلـس الـوطني الـذي يـتم انتخـاب أعضـائه البـالغ 

و يتولى وظـائف التشـريع و التمثيـل و . نائبا لمدة أربع سنوات( 541)عددهم ثالثة مائة وستون 
د توقيــع  اتفاقيــات الســالم بــين حكومــة لكــن بعــ. 1الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة و أعمــال الــوزراء

الخرطــــوم والحركــــة الشــــعبية لتحريــــر الســــودان أصــــبحت الســــلطة التشــــريعية ممثلــــة فــــي المجلــــس 
عضـــوا، يمثحـــل فيهـــا المـــؤتمر الـــوطني بـــاثنين و خمســـين فـــي المائـــة  631الـــوطني المكـــون مـــن 

، بينمــا (%91)ائــةو تمثــل الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان بثمانيــة و عشــرين فــي الم( 39%)
 2%.4و الجنوبية المتبقية بـ % 06تمثل القوى السياسية الشمالية األخرى ب

 :السلةة القضائية
تســـمى الســـلطة القضـــائية فـــي الســـودان بالســـلطة الحقانيـــة و تنقســـم إلـــى شـــقين، القضـــاء 

قبـــة المـــدني و القضـــاء الجنـــائي و تعتبـــر المحكمـــة العليـــا بـــالخرطوم أعلـــى هيئـــة تتـــولى مهمـــة مرا
دســـتورية القـــوانين و اإلشـــراف علـــى المظـــالم، باإلضـــافة إلـــى هـــذا يوجـــد القضـــاء الشـــرعي كهيئـــة 
مستقلة تهتم بمجـاالت عديـدة منهـا االعنـاء باإلفتـاء و اإلشـراف علـى المسـاجد و تعيـين األئمـة و 

 وتسـند واليـة القضـاء القـومي فـي جمهوريـة السـودان لسـلطة. 3المؤذنين و اإلشراف على األوقـاف
المحكمـــــة القوميـــــة العليـــــا، و محـــــاكم "مســـــتقلة تســـــمى بالســـــلطة القضـــــائية القوميـــــة تتكـــــون مـــــن 

 4".االستئناف القومية، و محاكم قومية فرعية
 :المؤسسات السياسية في الصومال: ثانيا

جويليــة  10اتحــد كــل مــن الصــومال اإليطــالي والصــومال البريطــاني بعــد اســتقاللهما فــي 
رئيسـًا للجمهوريــة  آدم يبللد ا  يثملانوتـم انتخـاب . وريلة الصللومالجمهم، وَكونـا  0241سـنة 

بعـــــد . وتـــــم تأســــيس جمهوريـــــة الصــــومال الديمقراطيـــــة المبنيــــة علـــــى التعدديــــة الحزبيـــــة. الجديــــدة
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مقعـد، وتعقـد  095حيث كانت تتألف مـن  للجمعية الوةنيةاالستقالل أجريت انتخابات برلمانية 
محملللد سلللياد "م حينمـــا اختيـــر  0242ائدًا حتـــى أكتـــوبر وظـــل هـــذا األمـــر ســـ. كـــل أربـــع ســـنوات

رئيســًا للمجلــس األعلــى لقيـــادة الثــورة بعــد االنقــالب العســكري الــذي أطــاح بالنظـــام  "بللري( زيللاد)
 1:ثم اختير فيما بعد رئيسًا للجمهورية، بحيث قرر اإلجراءات التالية. السابق

 .إيقاف العمل بالدستور* 
 .إلغاء األحزاب السياسية* 
 .جمهورية الصومال الديمقراةيةتغيير اسم الدولة إلى * 
 .جمع كل السلطات الحكومية في يده ويد مجلس الثورة* 

وكانـت هـذه المنـاطق مقسـمة . م 0205كانت الصومال مقسمة إلـى ثمـاني منـاطق حتـى 
وكــان مــن حــق البلــديات فــرض . بلديــة وبلديــة فرعيــة 15وضــمت هــذه األقــاليم . إقليمــاً  60إلــى 

م زاد عــدد المنــاطق إلــى  0205وفــي عــام . ضــرائب وتخطــيط المــدن والقيــام بالخــدمات العامــةال
وكــــان مجلــــس الثــــورة هــــو الــــذي يختــــار . منطقــــة وأصــــبحت مقديشــــو محافظــــًة قائمــــة بــــذاتها 06

 2.المسؤولين عن إدارة هذه المناطق واألقاليم الفرعية
 :السلةة القضائية

ـــذ االســـتقالل حتـــى  ـــا هـــي أعلـــى ســـلطة قضـــائية فـــي م، كانـــت ال 0242من محكمـــة العلي
وكانت تمارس سلطاتها القضائية في األمور المدنية واإلدارية وفرض العقوبات فـي إطـار . البالد

الحقـــوق الدســـتورية، وكانـــت هنـــاك محـــاكم لألقـــاليم والمقاطعـــات، إال أن إعـــالن الصـــومال دولـــة 
اظ علــــــى أمــــــن الدولــــــة فــــــي اشــــــتراكية صــــــاحبه إصــــــدار عــــــدد مــــــن القــــــوانين مثــــــل قــــــانون الحفــــــ

 3.م 0/00/0201م، وقانون أمن المجتمع في  01/2/0201
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 :المحاكم اإلسالمية
م بعـد أن هـدأت حـدة  0226ظهرت المحاكم الشـرعية علـى السـاحة الصـومالية فـي عـام 

الحــرب األهليـــة، وبـــدأ متمـــردو الميليشـــيات فـــي العـــودة إلـــى قبـــائلهم مـــرة أخـــرى يحملـــون الســـالح، 
وقــادة الميليشــيات فــي الســيطرة " أمــراء الحــرب"اكل فــي الظهــور علــى الســطح وفشــل بــدأت المشــ

 1.عليها
احتقنت األوضاع األمنية وتزايدت االنتهاكات وغابت العقوبات، والح الحل عنـدما اجتمـع 

المحــــاكم "وقــــرروا إنشــــاء " مقديشــــو"زعمــــاء القبائــــل المتواجــــدة فــــي شــــمال العاصــــمة الصــــومالية 
ل محاولة فرض األمن، ووافق على إنشائها أمراء الحرب، ألنهم لم يجـدوا فيهـا من أج" اإلسالمية

لفظ تـم إطالقـه علـى منظومـة متكاملـة إلقـرار األمـن، تشـمل " المحاكم اإلسالمية"و. تهديدا لقوتهم
تقـوم علـى فصـل المنازعـات والحكـم فـي المخالفـات  محكملة، وقوات مسللحة مدربلةبين أجنحتها 

يحبس فيها من يتم الحكم عليه بالحبس، وكانت كـل محكمـة  سجونمية، وحسب الشريعة اإلسال
 2.مختصة بالفصل في النزاعات وحل المشكالت التي تواجه القبيلة الواحدة وبين أبنائها

حلــت المحــاكم اإلســالمية علــى يــد أمــراء الحــرب وأغلقــوا األمــاكن التابعــة لهــا، وذلــك بعــد 
 .تنامي دورها في استرجاع األمن

م وظلـــت فـــي صـــعود مســـتمر  0222هـــذه المحـــاكم للظهـــور مـــرة أخـــرى فـــي عـــام  عـــادت
حتــى وقــوع أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، حيــث انتشــر الخــوف العــالمي مــن كــل مــا يحمــل 

 .، فانزوت هذه المحاكم بعض الشيء واستمرت في العمل الصامت"إسالمي"كلمة 
ســاحة مــرة أخـرى، وبقــوة وبــدعم مــن علـى ال" الشــرعية"م ظهـرت المحــاكم  9116وبدايـة مــن عــام 

رجــال أعمــال صــوماليين، كــانوا يــرون المحــاكم اإلســالمية قــوة قــادرة علــى حمايــة األمــن وســالمة 
العمليـــة التجاريـــة مـــن جهـــة ولكـــي يرفعـــوا عـــن أنفســـهم تلـــك اإلتـــاوات التـــي فرضـــها أمـــراء الحـــرب 

مصـلحة تلـك المحـاكم،  م تطورا إيجابيا في 9116لتمويل حربهم من جهة أخرى، كما شهد عام 
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عندما تحولـت مـن محـاكم قبليـة تخـتص كـل محكمـة بقبيلتهـا فقـط إلـى شـبكة مـن المحـاكم يسـيرها 
إسـالميون ينتمــون إلـى قبائــل مختلفــة تتعـاون فيهــا بينهــا وتقـوم بأعمــال مشــتركة، ثـم انــدمجت هــذه 

محكمـة  00لي تنضـوي تحتـه حـوا" اتحلاد المحلاكم اإلسلالمية"المحاكم في كيان جديد تحت اسم 
  1.رئيسا لها" شريف شيخ أحمد"في العاصمة مقديشو، وتم اختيار الشيخ 

 .العمليلة السياسيلة في السلودان والصوملال        :المبحث الثالث
 :السودان: أوال

م عــــن طريــــق انقــــالب عســــكري، تــــولى  0213فــــي ســــنة  النميللللريبعـــد اإلطاحــــة بنظــــام 
داخليـة صـعبة فاعتمـد الحـوار مـع الفـاعلين السياســيين، الحكـم فـي ظـروف  سلوار الل هبالجنـرال 

ـــة  جلللون قلللارينقلكـــن تراجـــع مســـتوى المعيشـــة واســـتفحال الفســـاد ورفـــض  ـــى العملي االنضـــمام إل
م بــانقالب عســكري قــاده  0212جــوان  51السياســية، كلهــا عوامــل ســببت فــي قيــام ضــباط فــي 

، ممـا أعطـى نوعـا مـن الترابلي حسلنبمباركة مـن الداعيـة اإلسـالمي  يمر حسن البشيرالجنرال 
هـــذا أدى إلـــى توجيـــه انتقـــادات غربيـــة للســـودان حيـــث ألغـــت . الشـــرعية اإليديولوجيـــة للعســـكريين

أوروبا والواليات المتحدة األمريكية المسـاعدات التـي كانـت تقـدمها للسـودان، باإلضـافة إلـى وقـف 
 2.دول الخليج دعمها للسودان اثر موقفه الداعم للعراق

ب عالن حالة الطـوارن وحـل البرلمـان، وعمـل علـى إخـراج  البشيرم قام  0222وفي سنة 
السودان من عزلته الدولية وتحسـين عالقـات بـالده مـع دول الجـوار والـدول اإلفريقيـة وعلـى إثرهـا 
طالبت الدول العربية ودول حركة عدم االنحياز برفع العقوبات علـى السـودان التـي فرضـت عليـه 

 3.م 0224منذ 

                                                           
1
 .المكان نفسه. 

2
  
3
مركز دراسا  الوحدة العربية، : بيرو ) انالسود –لي يا  –ال قوبات والمظ وذون في الشرق األوسط ال راق تيم ن يوك، . 

 .112. ص( 1002
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غم من اإلصالحات التي قام بها النظام السـوداني الحـالي مـن اجـل إرسـاء االسـتقرار وبالر 
نهاء الخالف نهائيا، إال انه الزال يعاني من العديد مـن  جون قارينقخاصة االتفاق مع حركة  وا 
 1التي يستعملها الغرب كورقة ضغط للضغط على السودان أزمة دارفورالصعوبات منها تفجر 

 :الصومال
ـــذ طبقـــت  ـــاد  0241الصـــومال من م النظـــام البرلمـــاني كنظـــام سياســـي فـــي الحكـــم، وقـــد ق
الـــذي أنشـــأته ورعتـــه اإلدارة العســـكرية البريطانيـــة بـــين ســـنة " الشلللباب الصلللومالي"العمليـــة حـــزب 

م،  0242وفـي سـنة . م 0241م وهذا ما يعنـي تبعيـة لبريطانيـا بعـد سـنة  0261 –م  0260
انقالب عســكري بــدعم مــن مصــر والواليــات المتحــدة األمريكيــة بــ" محمللد سللياد بللري"قــام الجنــرال 

وكانت الواليـات . بالسالح والمال مباشرة، ودفعته إلى شراء العتاد العسكري من االتحاد السوفيتي
ـــة تســـتعمل  ـــى اإلمبراطـــور " سلللياد بلللري"المتحـــدة األمريكي المـــوالي " هللليال سيالسلللي"للضـــغط عل

سلياد ، وكـان واضـحا دعـم "اوغلادين"في اسـترجاع إقلـيم  لبريطانيا، وذلك بدعم مطالب الصومال
 التـي تطالـب باسـتقالة إقلـيم" جبهلة تحريلر الصلومال اليربلي"ومـن ورائـه الواليـات المتحـدة لــ  بري
 2."اوغادين"

وهــو عميــل أمريكــي إلــى الســلطة فــي إثيوبيــا عبــر " مانيسللتو هلليال مريللام"وبعــد وصــول 
وقفــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة دعمهــا للصــومال م أ 0206أكتــوبر  09انقــالب عســكري فــي 

 .واقتصر فقط على تلبية حاجات النظام في األمن الداخلي ضد محاوالت االنقالب
والتـي هـزم فيهـا  اوغلادينم التي وقعت بين إثيوبيا والصومال حـول إقلـيم  0211وقد أدت حرب 

 3.إلى تأجيج الغضب الشعبي ضد النظام في الصومال "سياد بري"
 
 

                                                           
1
 .120. ، صالمرجع نفسه. 

2
 .10.، ص1002، آو 05.، عصوت األمة" اإلي اق األمريكي عيى القارة السوداء، "ريئة التحرير، . 

3
 .11.المراع ننسه، ص.  
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سللياد وكــان الســبب المباشــر لهــذه الهزيمــة هــو تحــول المســاعدات العســكرية الروســية مــن 
باإلضافة إلـى الـدعم الليبـي لمانغسـتو ممـا أدى بالصـومال إلـى قطـع عالقاتهـا  مانيستوإلى  بري

 1.مع ليبيا
بزيــارة للواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن اجــل المطالبــة  سللياد بللريم قــام  0219وفــي ســنة 

 :مزيد من المعونات المالية والعسكرية، فقوبل بمجموعة من المطالب لتحقيقها، ومن أهمهابال
جراء االنتخابات *  .إطالق سراح الكثير من السجناء السياسيين وا 
 .التنازل عن المطالبة ب قليم اوغادين والحدود الشرقية مع كينيا *
 .القيام ب صالحات اقتصادية وسياسية *

إلـى الصـومال قـام بـ طالق سـراح الكثيـر مـن السـجناء السياسـيين ووقـع  بريسياد وبعد عـودة 
هـذا مـا أدى  إقلليم الحلدود الشلرقيةم مع كينيا تنازل بموجبه عن  0216اتفاقا في ديسمبر سنة 

واستقوت فـي ذلـك بالـدعم األمريكـي  سياد بريإلى قيام الحركات المعارضة ب عالن الحرب على 
 2.والليبي

، وفــتح البــاب علــى مصــراعيه للفوضــى والحــروب سللياد بللريى ســقوط نظــام هــذا مــا أدى إلــ
قامـــة دولـــة أخـــرى وبعـــد ســـنتين مـــن . األهليـــة بـــين الحركـــات الصـــومالية للســـيطرة علـــى األرض وا 

أصــدرت األمــم المتحــدة مجموعــة مــن القــرارات تمكــن أمريكــا مــن التــدخل  سللياد بللريســقوط نظــام 
 :العسكري في الصومال

م حظــــر بموجبــــه بيــــع الســــالح  0229المــــؤرا فــــي جــــانفي  055م القــــرار األممــــي رقــــ -31
 .للصومال

م تشــكيل بعثــة األمــم المتحــدة  0229أفريــل  96المــؤرا فــي  030القــرار األممــي رقــم  -32
مراقبا عسكريا، مهمتها مراقبـة وقـف إطـالق النـار بـين  31مكونة " يونوصام"للصومال 

 .الفصائل الصومالية

                                                           
1
 .ننس الونحة 
2
 .المكاأل ننسه.  
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ـــادة عـــدد  0229ســـبتمبر  91فـــي  المـــؤرا 003القـــرار األممـــي رقـــم  -33 م والمتضـــمن زي
 (.المناطق األكثر تضررا. )مناطق للتدخل الدولي 16المراقبين العسكريين وتكوين 

م والمتضــمن إنشــاء قــوات  0229ديســمبر  15المــؤرا فــي  026القــرار األممــي رقــم  -30
 .UNITAFاألمم المتحدة لانزال 

لــــة مــــن يــــتحكم فــــي حركــــة العمليــــة ومــــن الخصــــائص الواضــــحة فــــي الصــــومال هــــي أن القبي
السياسية في البالد بما لها من عالقات معقدة تتداخل وتتشابك فيها المصـالح والمشـاكل، ويمكـن 

وحتــى الحكومــة والبرلمــان وموظفــو . أن ترتفــع أو تهــبط بكــل مبــادرة أو فعــل يحــدث فــي ذلــك البلــد
لقبلية المعقدة، وعلى هـذا األسـاس الدولة يتم تقسيمهم وتصنيفهم بشكل دقيق وفق هذه التوازنات ا

يتوقــــف نجــــاح أي طــــرف كـــــان، وهــــو ذات االختبــــار الــــذي يســـــري ويمــــر اليــــوم علــــى المحـــــاكم 
اإلســـالمية إن أرادت أن تـــتمكن مـــن تحويــــل ســـيطرتها إلـــى واقـــع حقيقــــي ملمـــوس فـــي المســــتقبل 

 1.المنظور
 
 

 

                                                           
1
 .الموقع ننسه ، فيآمال وتحديات.. ض وتاريخ الصومال أرع د القادر محمد عاماأل، . 
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 .للصوماالعولمة وتأثيرها يلى السيادة في السودان وا:  المبحث األول
بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي وانتهــاء الحــرب البــاردة، وانفــراد الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
بالنظام الدولي، تعززت هيمنتها علـى العـالم، بعيـدا عـن ميثـاق األمـم المتحـدة الـذي أقرتـه شـعوب 

فــي إطــار  هــذا مــا أدى الــى هيمنــة النظــام الرأســمالي العــالمي علــى مقــدرة شــعوب العــالم. العــالم
 .ظاهرة العولمة الراهنة

ـــدولي  وقـــد جـــاء هـــذا المفهـــوم نتيجـــة مجموعـــة مـــن التطـــورات أهمهـــا ضـــرورة االعتمـــاد ال
 -حتـى الـدول الكبـرى  –المتبادل بحيث انه اليمكـن ألي دولـة إشـباع حاجـات مواطنيهـا بمفردهـا 

 1.وهذا ما يستدعي تعاون بين الدول على أساس المصالح المشتركة
احيـــــة أخـــــرى شـــــهد العـــــالم ثـــــورة إعالميـــــة هائلـــــة فـــــي وســـــائل االتصـــــال وتكنولوجيـــــات ومـــــن ن   

  2.المعلومات، هذا ما حول العالم الى قرية صغيرة
هـــذا وقـــد تراجـــع دور الدولـــة كفاعـــل رئيســـي ووحيـــد علـــى الســـاحة الدوليـــة، بحيـــث ظهـــرت 

المجتمـــع  مجموعـــة مـــن الفواعـــل والتـــي أخـــذت أدوارهـــا، وتتمثـــل هـــذه المؤسســـات فـــي مؤسســـات
إال أن هــذا الوضــع . الــخ...المــدني الــدولي والمنظمــات الغيــر حكوميــة وجماعــات الضــغط الدوليــة

اثر سلبا على دول إفريقيا وآسيا بحيث زادت الهيمنـة األمريكيـة علـى اغلـب هـذه الـدول، فـي ظـل 
ونتيجـة  .تراجع دور األمم المتحدة ومجلس األمن في مواجهة هذه السيطرة األمريكيـة علـى العـالم

عـــاد تعامـــل الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بميثـــاق األمـــم المتحـــدة زاد اللجـــوء الـــى اســـتخدام القـــوة ابت
العسكرية تحت مسميات عدة لتطبيق شروط وسياسات النظـام الرأسـمالي المعـولم، بحيـث تحولـت 
الكثيــر مــن المنــاطق الــى مســارح مضــطربة منهــا الصــومال الــذي كــان مــن اكبــر ضــحايا النظــام 

ديــد أحــادي القطبيــة، نتيجــة تــدخل الواليــات المتحــدة األمريكيــة المباشــر فيــه عســكريا، الــدولي الج
مما أدى الى تدمير التركيبة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للصومال كليا وتحـول شـعبه الـى 

                                                           
1
، مفنايي  األسنا ال لمينة للم رفنة" ررل يعنري إعرادة النظرر فري منهروم سريادة الدولرة ،: حق التدخل الردولي"أحمد الرريدي، . 

 .08.ص( 1005، اغسطس08.المركز الدولي ليدراسا  المستق يية واإلستراتيجية، السنة األولى، ع: القاررة)
2
 .20.اع ننسه، صالمر. 
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وأصـبح الصــومال مـن أسـوا المنــاطق فـي العـالم أمنــا حيـث صــنفت  1.الجئـين فـي الــدول المجـاورة
 2.مس أسوا دولة في العالم إذ تعد من أكثر الدول فشالالصومال خا

كــذلك اثــر التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للســودان المتكــرر الــى زعزعــة اســتقراره وانتهــاك 
سيادته، لكن كل المحاوالت مـن طـرف الواليـات المتحـدة األمريكيـة وحلفائهـا األوروبيـين مـن اجـل 

جلـــس األمـــن بفـــرض عقوبـــات وتـــارة بالتهديـــد التـــأثير علـــى الســـودان تـــارة بالضـــغط عـــن طريـــق م
بالتـــــدخل العســـــكري، إال أن الســـــودان ظـــــل يقـــــاوم مـــــد العولمـــــة السياســـــية بـــــ جراء مجموعـــــة مـــــن 
شــراكها فــي العمليــة  اإلصــالحات الداخليــة مثــل االتفــاق مــع الجبهــة الجنوبيــة لتحريــر الســودان وا 

وصــول الــى اتفــاق ينهــي الحــرب السياســية، إال أن مشــكلة دارفــور ال تــزال عالقــة فــي ظــل عــدم ال
 3.األهلية في اإلقليم

أمــــا فــــي الجانــــب االقتصــــادي وفــــي ظــــل فشــــل تكامــــل اقتصــــادي عربــــي أو إفريقــــي فــــان 
السودان واجه صعوبات عديدة في عملية المسايرة والمواكبـة فـي ظـل تـدفق تكنولوجيـا المعلومـات 

بترقيـة بعـض المؤسسـات الوطنيـة  والسلع ورؤوس األموال، بـالرغم مـن اهتمـام الحكومـة السـودانية
ومحاولة جلب المستثمر األجنبي وذلك بعقد اتفاقات ثنائية مع بعض الدول ااسـيوية علـى غـرار 

 4.الصين
 .النزايات الحدودية لكل من السودان والصومال  :المبحث الثاني

مـع يعتبر كل من السودان والصومال من بـين أكبـر الـدول فـي إفريقيـا نزاعـا علـى الحـدود 
الـــدول المجـــاورة لهمـــا، إذ كـــان النـــزاع الحـــدودي بـــين الصـــومال وكينيـــا أول اختبـــار حقيقـــي لقـــدرة 
الدول األفريقية علي الرضا واالقتناع بحدودها الموروثة مـن االسـتعمار، فبعـد اسـتقالل الصـومال 

م  0292م طالبــت الصــومال بضــم الصــومال الكينــي، الــذي فصــلته بريطانيــا ســنة  0241ســنة 
إذ كانـت هنـاك مشـاجرات . ت على القضاء على الحركات التحرريـة التـي تـدعو إلـى الوحـدةوعمل

                                                           
1
 .ننس الموقع: ، فيال ولمة وال القات الدولية الرايظةغازي الووراني، . 

2
 :ريرين حامد فهمي، في.، ترعشوائية الت امل الدولي مع الدول الض يفةستيوار  باتريك، . 

http://www.islamonline. 
3
 .28.ص" اإلي اق األمريكي عيى القارة السوداء،"ريئة التحرير، . 

4
 :، فياالقتصاد السوداني بي  ضرورة التأصيل ومتطل ات ال ولمة،                   .

http:www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147489743&bk=1. 21/04/2007. 
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بسبب النزاع معها على األراضي، إال أن هذا الخـالف لـم يصـل حـد المواجهـة العسـكرية، عقـدت 
فــي فتــرات ســابقة مــؤتمرات ألجــل الوفــاق بــين زعمــاء الحــرب، لكــن كلهــا لــم تنــه الخــالف، وآخرهــا 

إقلليم الحلدود م مـع كينيـا تنـازل بموجبـه سـياد بـري عـن  0216ي ديسـمبر سـنة فـمؤتمر نيروبـي 
ثيوبيــا متفقتـان علـى الخـوف مـن الصـومال ألجـل صــراعهم . الشلرقية وعلـى أيـة حـال فـ ن كينيـا وا 

 1.على األرض، ألن الكثير من الصوماليين يسكنون شمال شرقي كينيا
ثيوبيــا حــو  ، إذ ترجــع جــذوره أوغللادينل إقلــيم لكــن أخطــر النزاعــات كانــت بــين الصــومال وا 

الـي أثيوبيـا بمسـاعدة  منليل الـذي ضـمه  أوغلادينإلى أواخر القـرن التاسـع عشـر فقـد كـان شـعب 
كـــل مـــن بريطانيـــا وايطاليـــا خـــالل فتـــرة التكالـــب االســـتعماري يطمـــح الـــي االنفصـــال واالنضــــمام 

 االوروملويالممثلة لشعب  جبهة التحرير الصومالية اليربيةوكان النزاع قد بدأ بشن . للصومال
م لكن ما بـدا انـه تمـرد سـرعان  0204الشرقي هجمات علي القوات اإلثيوبية عام  أوغادين إقليم

م لتحاصـر  0200ما تحول الي حرب دولية حينما عبرت القوات الصـومالية الحـدود فـي مـارس 
محاربـــة الثـــوار  وتســـتولي علـــي عـــدد مـــن المـــدن األثيوبيـــة مســـتغلة انشـــغال القـــوات اإلثيوبيـــة فـــي

وتفــاقم الموقــف وتــم تــدويل الصــراع بــدخول الــروس والكــوبيين الــي جانــب . اإلريتــريين فــي الشــمال
 2.إثيوبيا

وقد كانت األراضي الصومالية طيلة النزاع اإلثيوبي اإلريثيري ساحة للحرب بين الطـرفين 
ال لضـرب معاقـل م عندما عبرت القوات اإلثيوبية آنذاك الحدود إلـى الصـوم 0222خاصة سنة 

والــذي صــار وزيــرا للداخليــة فــي )أحــد قــادة الحــرب الصــوماليين فــي ذلــك الوقــت  حسللين ييديللد
ـــة ـــة) بيلللدوافـــي ( الحكومـــة االنتقالي ـــذاك وجـــود ( مقـــر الحكومـــة المؤقت ـــة آن وكانـــت الحجـــة اإلثيوبي

 . مقاتلين تابعين للجبهات اإلثيوبية المعارضة في هذه المناطق 
لتســـــهيل دخـــــول آالف المقـــــاتلين  حسلللللين ييديلللللدخلـــــت فـــــي تحـــــالف مـــــع وكانـــــت إريثيريـــــا قـــــد د
إلى إثيوبيا عـن طريـق الصـومال بأسـلحتهم ممـا أدى إلـى قيـام  في أدي  أباباالمعارضين للنظام 

                                                           
1
 .105،102. ، ص صمرجع سابقمحمد ع د المنعم، . 

2
 :، فيالحدود االست مارية وأثريا في مشكالت إفريقيامحمود ع د الرحمن الشيخ، . 
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خـراج مليشـيات  بيدواالقوات اإلثيوبية بمهاجمة مدينة  مـن المنطقـة وتـم ذلـك بالفعـل عـام  ييديلدوا 
 . م 0222

ية قبل ذلـك قـد عبـرت الحـدود مـرات عديـدة لضـرب مواقـع مليشـيات جماعـة وكانت القوات اإلثيوب
بجنـــوب غربـــي الصـــومال وكـــان مـــن الطبيعـــي أن تقـــوم إريثيريـــا  االتحلللاد اإلسلللالمي الصلللومالي

ثيوبيـــا وتقـــوم بـــدعم كـــل مـــن المعارضـــة اإلثيوبيـــة  باســـتغالل العـــداء بـــين الجماعـــات الصـــومالية وا 
التي كانت تقوم بـدور المسـهل للعمليـات العسـكرية للمقـاتلين المسلحة وكذلك الفصائل الصومالية 

  1.اإلثيوبيين المعارضين
 التدخالت األجنبية في كل من السودان والصومال  :المبحث الثالث
 :أزمة دارفور

تقع دارفـور فـي المنطقـة الممتـدة غـرب السـودان، وتعتبـر هـذه المنطقـة مـن اكبـر المنـاطق 
بــالموارد الطبيعيــة، إال أن األوضــاع االقتصــادية المترديــة أدت  فــي الســودان مســاحة، غنيــة جــدا

إلــــى تفــــاقم البطالــــة والجفــــاف والفقــــر، هــــذا مــــا أدى إلــــى انــــدالع مواجهــــات مســــلحة بــــين القــــوات 
 :الحكومية والمتمردين والمتمثلين في حركتين

 : حركة العدل والمساواة السودانية-0
، وعسكري بقيـادة الدكتور خليل إبراهيمزعامة م وتتكون من شقين سياسي ب 0225تأسست سنة 

قامـة نظـام .العميد التيجاني سالم درو وتمثلت مطالبها في تطبيـق الديمقراطيـة وتحسـين التنميـة وا 
 .فيدرالي

 :حركة جيش تحرير دارفور-9
تطالــــب الحركــــة ب قامــــة دولــــة ديمقراطيــــة موحــــدة، تعتــــرف بالتعدديــــة السياســــية والثقافيــــة واإلثنيــــة 

 .م حقوق اإلنسان واعتماد مبدأ العلمانية، يرأس الحركة عبد الواحد محمد نورواحترا
ونظــرا لتجاهــل الحكومــة الســوداني لمطالــب هــذه الحركــات واألعمــال الجاريــة فــي منطقــة  

دارفــور، ووصــفها لهــذه الحركــات بقطــاع الطــرق والمرتزقــة، اســتغلت الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
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 .، في موقع سابقالحدود االست مارية وأثريا في مشكالت إفريقياع د الرحمن الشيخ، محمود . 



 -نموذاي السوداأل والوومال-يقياالعوامل المؤثرة عيى مسألة السيادة في افر:  الاالث   النول 
 

35 
 

فــي منطقــة دارفــور، للضــغط علــى الســودان، فبعــد صــدور تقــارير مــن والــدول الغربيــة األوضــاع 
األمـم المتحــدة وبعــض المنظمــات اإلنسـانية، اتهمــت فيهــا الحكومــة السـودانية بــالتواطؤ مــع بعــض 
القبائــل العربيــة مــن اجــل انتهــاك حقــوق أهــالي دارفــور، جــاء هــذا فــي مرحلــة كانــت فيهــا حكومــة 

ســودان فــي مفاوضــات مــن اجــل الوصــول إلــى حــل نهـــائي الســودان والجبهــة الجنوبيــة لتحريــر ال
ويـأتي تركيـز الواليـات المتحـدة علـى السـودان نتيجـة أطمـاع، إذ تعتبـر السـودان . لمشكلة الجنـوب

  1.ذات موقع استراتيجي وتحتوي على موارد طبيعية هائلة
ى وأزمــة دارفــور وجــدت فيهــا اإلدارة األمريكيــة مــالذا للضــغط علــى الســودان، فعملــت علــ

يقضــي ب رســال قــوات أمميــة  0014تــدويل أزمــة دارفــور، حيــث اصــدر مجلــس األمــن قــرارا رقــم 
لحفظ السالم في دارفور بحجة حماية حقوق اإلنسان، لكن الحكومة السودانية رفضـت أي تـدخل 

 2.في شؤونها الداخلية، بالرغم من التهديدات األمريكية بالتدخل العسكري في السودان
 :في الصومالالتدخل األمريكي 

يتزايد القلق من أن تصبح الصومال سـاحة حـرب إقليميـة بـين إثيوبيـا التـي تـدعم الحكومـة 
وتصـــــفية الحســـــابات بـــــين الالعبـــــين . االنتقاليـــــة وبـــــين إريثيريـــــا التـــــي تـــــدعم المحـــــاكم اإلســـــالمية
ريثيريـــا فهنـــاك نحـــو  دولـــة ضـــالعة فـــي الصـــراع داخـــل  09اإلقليميـــين ال تقتصـــر علـــى إثيوبيـــا وا 

لصــومال بأشــكال مختلفــة حســب آخــر تقريــر لألمــم المتحــدة، وأهــم هــذه الــدول الواليــات المتحــدة ا
يران ودول أخرى ريثيريا وليبيا واليمن وا  يطاليا ومصر والسودان وأثيوبيا وأوغندا وا   .وا 

، تــن فس الصــوماليون الصــعداء سللياد بللر يم ألطــيح بــالرئيس الصــومالي  0220فــي ينــاير 
ـوا بالشــعب الصـومالي فـي حــرب أهليـة حصــدت مـن الصــوماليين  لللي مهللديييديلد ويإال أن  زج 

أكثر مما حصـده بـري ثـم جـاءت المجاعـة بعـد ذلـك لتكمـل مـا لـم تحصـده الحـرب، مبعـوث األمـم 
انتقـد األمـم المتحـدة علـى موقفهـا  محمد سلحنونالمتحدة لألزمة الصومالية الدبلوماسي الجزائري 

مئات الصوماليين كل يـوم، وأنهـا ال تقـوم بالـدور الـذي ينبغـي أن  من المجاعة وتسبلبها في هالك
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 -األمريكيـة منهـا تحديـدا–تقوم بهق ونتيجة لهذا االنتقاد وللخالفـات بينـه وبـين القيـادات العسـكرية 
ـــذاك  ـــه مـــن قبـــل األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة آن الموجـــودة علـــى أرض الصـــومال فقـــد تمـــت إقالت

يــث تــم تعيــين شخصــا آخــر بنــاءا علــى توصــيات أمريكيــة هــو ح بةللر  بةللر  غللاليالــدكتور 
لعدم تعاونـه  لسحنون وقد برر األمين العام لألمم المتحدة إقالته جوناثون هاوالجنرال األمريكي 

 .مع القوات الموجودة على أرض الصومال
وقد كتبت العديد من التقـارير فـي تلـك الفتـرة أشـارت جميعهـا إلـى فشـل األمـم المتحـدة فـي 

قبــل أســابيع مــن خروجــه مــن البيــت  بللوش األبدارة أزمــة المجاعــة ممــا دفــع الــرئيس األميركــي إ
األبــيض إلــى أن يعلــن عــن تــدخل أميركــا فــي الصــومال بســبعة وعشــرين ألــف جنــدي وقيــل ثمانيــة 

 .في الصومال إيادة األملوعشرين تحت ستار 
ي الصـومال فمـن قائـل وقد اختلف المحللون حول الهـدف الـرئيس مـن التـدخل األمريكـي فـ 

بأن الهدف من التدخل في الصومال هو إيجاد تبرير للرأي العام للقيادة األميركية لكي ال تتـدخل 
في يوغوسالفيا إذ مـن غيـر المنطقـي التـدخل فـي منطقتـين وفـي نفـس التوقيـت تقريبـا وقائـل يقـول 

تنفيـذ مصـالحهاق فـوزيرة إن أميركا تريـد أن تشـكل قـوة لهـا فـي القـرن األفريقـي تضـمن مـن خاللهـا 
ذهبــت فــي تلــك الفتــرة مــرارا إلــى القــرن األفريقــي فــي محاولــة منهــا  أولبرايللتالخارجيــة األمريكيــة 

يطاليــا كانتــا تتمتعـان بنفــوذ كبيـر فــي تلــك  إليجـاد نفــوذ أميركـي فــي المنطقــة ألن كـال مــن فرنسـا وا 
 .جدا للسياسة األميركية المنطقة من قبل، وكان الوجود األميركي في القرن األفريقي مهما

بتوصــيات لمجلــس األمــن كانــت  الللدكتور غللاليوقــد أوصــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة 
مــارس للتغطيــة علــى الوجــود األميركــي فــي الصــومال حيــث  94فــي  106وراء استصــدار قــرار 

مــت َنـصح القـرار علـى أنـه يجـوز لقـوة األمـم المتحـدة بـدال مـن مواصـلة مهمـة حفـظ السـالم التـي قا
بهــا القيــام بعمليــات فــرض الســالم إذا اقتضــى األمــر، وهــذا يعنــي التفــويض الــدولي بشــن الحــرب 
على المليشيات الصومالية وبهذا تكون األمم المتحدة ومجلس األمن قد  فوحضا القـوات األميركيـة 

 .الموجودة في الصومال لقمع المليشيات الصومالية
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م حينمـــا  0225رة فــي خمســـة يونيــو عـــام وعنــدما دخلـــت هــذه القـــوات فــي مواجهـــة مباشـــ
جندي باكستاني وجلرح آخـرين سـرعان مـا  94هوجمت وحدة باكستانية تابعة لألمم المتحدة وقلتل 

 .ييديدلتأديب  150صدر قرار مجلس األمن رقم 
يونيـــو مـــن نفـــس العـــام تحولـــت قـــوات األمـــم المتحـــدة إلـــى قـــوات محاربـــة بهـــدف  12وفـــي 

وكانـــت هـــذه أول مـــرة فـــي تـــاريخ األمـــم المتحـــدة منـــذ  مقديشلللوجنـــوب  إعـــادة األمـــن والنظـــام إلـــى
م تتحـــول قـــوات األمـــم المتحـــدة إلـــى قـــوى محاربـــة ويصـــدر لهـــا قـــرار  0231أحـــداث كوريـــا عـــام 

 .بالمواجهة والدخول في حرب
وعالمة التعجب التي ال تزال تطرح نفسها أنه في الوقـت الـذي كانـت األمـم المتحـدة تـدلل 

تغ ومجرمي الحرب في البوسنة ليفعلـوا مـا شـاءوا فـي الصـرب لـم يـتم استصـدار كراديتغ ومالدي
أي قــرار لــردعهم، ولكــن بمجــرد مــا ارتكــب عيديــد خطــأ ضــد قــوات األمــم المتحــدة تــم استصــدار 

 .القرار بتحويل القوات األممية إلى قوات محاربة
فـي  -لسـلطة األب فـي ا بلوشوالـذي خلـف  – بيل كلينتونوقد أوضح الرئيس األمريكـي  

األمــين العــام لألمــم  بةللر  غللاليمذكراتــه أن القــوات األميركيــة فــي الصــومال كانــت تنفــذ أوامــر 
قائد قواتها هنـاك، وهـذا يعنـي أنـه حمحـل األمـم المتحـدة مسـؤولية مـا حـدث  واألدميرال هاوالمتحدة 

قـرار الـذي تحولـت في الصومال بعد ذلك سواء للقوات األميركية أو لقوات األمم المتحـدة نتيجـة ال
وتحولــت القضــية .. بموجبــه مــن قــوات جــاءت للقضــاء علــى المجاعــة إلــى قــوات جــاءت لتحــارب

بـين األمـم " يسلكر وحراميلة"إلـى عمليـات  روبلرت بيلردكما قال عضو مجلس الشـيوا السـيناتور 
 .المتحدة والواليات المتحدة في الصومال

ى قــوات األمــم المتحــدة والقــوات األمريكيــة أن يحقــق العديــد مــن االنتصــارات علــ ييديللدواســتطاع 
المدعومة بغطاء أممي وأصبحت األمم المتحدة وكـذا أمريكـا أضـحوكة أمـام العـالم وحـدث انقسـام 

تنفيـذ األوامـر الصـادرة لـه مـن قائـد  للوي خطير في المجتمع الدولي بعـد رفـض الجنـرال اإليطـالي
ــــام بعمليــــة عســــكرية ضــــد  ــــاك بالقي ــــة هن ــــوات األممي ، وأنهــــى المشــــكلة بالتصــــالح مــــع يللللدييدالق

الصـــوماليين وقـــال لقـــد كنـــا دولـــة محتلـــة للصـــومال ونعـــرف كيـــف نتعامـــل مـــع الصـــوماليين، وقـــد 
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، ولكـن إيطاليـا رفضـت قـرار األمـم المتحـدة، وطلـب وزيـر الجنرال لويَأعلنت األمم المتحدة إقالة 
العمليـــات العســـكرية فـــي  مـــن األمـــم المتحـــدة وقـــف جميـــع فلللابيو فلللابريالـــدفاع اإليطـــالي آنـــذاك 

الصومال وسرعان ما تخلخل الموقف الدولي نتيجة تضارب المصالح ودخلت األمـم المتحـدة فـي 
 1.أزمة مع إيطاليا

وهو األمين العام المساعد لألمم المتحـدة الطريـق  إيان إلياسونم انتقد  0225في يوليو  
مليـون  044ية فقـال إنـه قـد تـم رصـد الذي سلكته األمم المتحدة في التعامـل مـع األزمـة الصـومال

دوالر فقـــط للمجاعـــة فـــي حـــين تـــم رصـــد مليـــار ونصـــف مليـــار دوالر خـــالل عـــام واحـــد للعمليـــات 
وقـــال إن المجتمـــع الـــدولي يلنفـــق علـــى الجنـــود فـــي الصـــومال عشـــرة . العســـكرية ومالحقـــة عيديـــد

عــام لألمــم المتحــدة أضــعاف مــا ينفقــه علــى المســاعدات المقدمــة للصــوماليين، وقــد علــق األمــين ال
الدكتور غالي بعد أن ترك منصبه كأمين عام لألمم المتحدة بأنه إذا كانت هـذه األرقـام صـحيحة 

 .فهذا دليل على فشل األمم المتحدة في هذه العملية 
العســــكريين الكــــويتيين والســــعوديين والمصــــريين واإلمــــاراتيين انضــــموا للموقــــف اإليطــــالي  

يديد، األحزاب األلمانية طالبت باستدعاء القـوات األلمانيـة، بـاريس ورفضوا مواصلة القتال ضد ع
أيــدت رومــا فــي هــذا الوضــع وبالجملــة ف نــه بمجــرد انســحاب القــوات األمريكيــة فــ ن التعليمــات قــد 
صدرت لكافة القوى األخرى باالنسحاب من الصـومال بينمـا كـان عيديـد يواصـل خطاباتـه بالقتـال 

  2.ضد الفاشيين والمحتلين
 روبلللرتكـــان هنـــاك هـــدفا أساســـيا للقـــوات األميركيـــة مـــن وراء تواجـــدها هنـــاك، فقـــد صـــرح  

المبعــوث األميركــي الخــاص الســابق للصــومال، فــي تصــريحات نلشــرت فــي مجلــة الوســط  أوكليللل
م قـال إن الهـدف مـن هـذه الغـارات لـيس كمـا يبـدو ردا علـى مقتـل  0225يونيـو  90العربية فـي 

ولـــى الجتـــزاز العقبـــات الكبيـــرة التـــي تعتـــرض الحـــل السياســـي وتـــأليف الباكســـتانيين لكنـــه خطـــوة أ
حكومة وطنيـة، وهـذا يظهـر وجـود مشـروع أميركـي كبيـر فـي الصـومال أقـرب مـا يكـون بالمشـروع 

                                                           
1
 .المراع ننسه.  

 



 -نموذاي السوداأل والوومال-يقياالعوامل المؤثرة عيى مسألة السيادة في افر:  الاالث   النول 
 

39 
 

العراقــي الحــالي، وللتأكيــد عليــه قــال جوناثــان هــاو لمجلــة نيوزويــك األميركيــة فــي عــدد أول يوليــو 
أميركيــة فــي الصــومال مــن المفتــرض أن تنتهــي قبــل م إن هنــاك خطــة إصــالح سياســي  0225
م، يعني كان الهدف من وراء هذا أن تؤسس أمريكا حكومة في الصومال وعيديـد  0223مارس 

 ..كان يرفض هذه القضية 
ــــي   ــــوبر  15ف ــــة بهزيمــــة فادحــــة، ألســــقطت طــــائرتي  0225أكت ــــوات األميركي ــــت الق م ملني

آخـــرين كمـــا جـــاء فـــي مـــذكرات كلينتـــون بعـــد  16جنـــدي أميركـــي، أصـــيب  01هليكـــوبتر، وقلتـــل 
فـاة العلـراة الجـوعى الصـوماليون جثـة أحـد الطيــارين  هجـوم فاشـل علـى أحـد مواقـع عيديـد وَجـرح الحل
األمريكان في شوارع مقديشيو، صوحرها اإلعـالم العـالمي، قامـت الـدنيا ولـم تقعـد ولـم يجـد كلينتـون 

ا كمـا قـال غـالي فـي كتابـه خمـس سـنوات فـي مفرا من التوصل إلى حل سياسي ال يبدو استسـالم
 1.والنتيجة هزيمة عسكرية ألميركا وسياسية لألمم المتحدة. بيت من زجاج

دارتـه سـوف يلقيـان بـاللوم علـى األمـم المتحـدة   بعد هذه الهزيمة كان واضحا أن كلينتـون وا 
 .في الفشل الذريع الذي ملني به القناصة األميركيون في جنوبي مقديشو

ـــه كلينتـــون بيـــان لمجلـــس الشـــيوا قـــرر علـــى إثـــره ســـحب القـــوات  0225أكتـــوبر  04فـــي  م وجح
األميركيــة مــن الصــومال واتلهمــت األمــم المتحــدة أنهــا أســندت للقــوات األميركيــة مهمــة ينبغــي أن 

 .تقوم بها الشرطة
ونشرت نيوزويك مقاال تحت عنوان انطفـأ بريـق األمـم المتحـدة، جـاء فيـه أنـه بعـد أن دعـم 

س كلينتون األمم المتحدة باعتبارها صانعة السالم فـي العـالم، وقـع خـالف حـاد بينهمـا بشـأن الرئي
الصومال كشف عن عدم االرتياح تجاه األمين العـام بطـرس غـالي ، وكـان هـذا بدايـة أزمـة الثقـة 

 .بين بطرس غالي األمين العام وبين الواليات المتحدة
ـــه كـــان ـــة ملخصـــها أن ـــة  وقـــد كلتبـــت دراســـات أميركي ـــادات األميركي ـــاك بالفعـــل خـــالف بـــين القي هن

الموجودة في الصومال وبعضها الـبعض حيـث أشـارت التقـارير النهائيـة إلـى أن قـوات دلتـا قامـت 
وقــد اســتطاعت القــوات الماليزيــة فــي ... بهــذه العمليــة دون أن تخبــر أحــدا وكانــت العمليــة ســرية

                                                           
1
 128.نوار ع د القادر حسن، مراع سابق، ص.  
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وكمــا يقــول المــؤرا األميركــي المشــهور ..  النهايــة مــن إنقــاذ القــوات األميركيــة مــن خســائر فادحــة
كيندي ف ن القوة الكبرى دائما ما تهزم من قوة صغرى ال تكون مكافئة لها مطلقا فـي القـوة أو فـي 

 وسائل الحرب؟
أن يوجــه عــدة صــفعات للواليــات المتحــدة وبقــي إلــى أن مــات  ييديللد فــي النهايــة اســتطاع 

اح لحقـــت بـــه جـــراء إحـــدى المعـــارك فـــي العـــام موتـــا طبيعيـــا علـــى حـــد زعـــم الـــبعض ومتـــأثرا بجـــر 
 .م على قول آخرين 0224

وبعــد مــرور ســتة عشــر شــهرا علــى الَصــيحة التــي أطلقهــا الــرئيس األميركــي الســابق جــورج  
بوغ األب موفدا مع ثمانية وعشرين ألف جندي أميركي إلى الصومال تحت شعار إعـادة األمـل 

م لـيعلن عـن رحيـل  0226مـارس  22مـونتجمري فـي وقف قائد القـوة األميركيـة الجنـرال تومـاس 
ـــول الحـــادي والثالثـــين مـــن مـــارس عـــام  م وهـــو  0226آخـــر جنـــدي أميركـــي مـــن الصـــومال بحل

 .التاريخ الذي حدده الرئيس األميركي كلينتون 
 :التدخل اإلثيوبي في الصومال

يث عنــدما صــعد نجــم المحــاكم اإلســالمية كقــوة عســكرية فــي العاصــمة مقديشــو عــاد الحــد
عن دعم إريتري لها ردا على الدعم الذي تقدمه إثيوبيا للحكومة االنتقاليـة الضـعيفة المعتـرف بهـا 

مقــرا لهــا، لكــن األمــور فــي العاصــمة اتســمت بالســرعة المتالحقــة  بيللداوا دوليــا والتــي اتخــذت مــن
وبـــدأت المحـــاكم اإلســـالمية تحقـــق انتصـــارات عســـكرية كبيـــرة فـــي العاصـــمة ضـــد تحـــالف أمـــراء 

والـذي فقـد جميـع المنـاطق " التحالف من أجل إيادة السللم ومكافحلة اإلرهلاب"حرب المسمى بـ ال
 1.التي كان يسيطر عليها داخل العاصمة وخارجها على يد المحاكم اإلسالمية

وتفاقم الوضع عندما شعرت إثيوبيا بأن جبهتها الشرقية التي تحاذي الشريط الحدودي مع  
ددة مــن قبــل المقـاتلين اإلســالميين الــذين أحســوا بــاالنفراج بســبب مهــ( كــم 9111نحــو )الصـومال 

سيطرة المحاكم اإلسالمية على الوضـع فـي العاصـمة مقديشـو وجـزء كبيـر مـن جنـوب الصـومال، 
حيــث أن المعارضــة اإلثيوبيــة الموجــودة داخــل الصــومال ســواء اإلســالمية أو غيرهــا كانــت تعمــل 

                                                           
1
 .المراع ننسه.  
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راء الحرب الصـوماليين المـوالين إلثيوبيـا والـذين قـام بشكل شبه سري بسبب خوفها من مالحقة أم
 1.بعضهم بتسليم قيادات منهم إلى الحكومة اإلثيوبية مقابل الحصول على السالح والذخيرة منها

إن التــدخل االثيــوبى فـــي الصــومال وبهــذا الشـــكل الســافر والمعلــن والصـــريح، والــذي اخـــذ  
داليزا رايـــس، أن هـــذا التـــدخل الـــذي ارتـــبط دائمـــا تأشـــيرته األمريكيـــة ، عبـــر وزيـــرة الخارجيـــة كونـــ

بالمصـــالح اإلثيوبيـــة، هـــو تـــالق للمخـــاوف اإلثيوبيـــة والرغبـــة األمريكيـــة ، فهـــو محاولـــة ألضـــعاف 
جبــاره فيمــا بعــد علــى التنــازل بشــأن الحــدود  الخصــم االرتيــرى علــى ارض الصــومال ومحاصــرته وا 

نهـــاء ا ـــه يســـتهدف ضـــرب وا  ـــذ البحـــري، إضـــافة لكون ـــة بأرضـــها والمنف لمحـــاكم اإلســـالمية المطالب
، وهـو بـنفس -المتطـرفين اإلسـالميين -المغتصبة في إقليم أوغادين، فهو إرضاء لواشنطن ب نهاء

الوقت رغبـة كينيـة لكـبح المطـالبين بالصـومال الكبيـر، ويـتم برضـى وقبـول الحكومـة المؤقتـة التـي 
اع ســـيطرتها وســـلطة مكوناتهـــا فقـــدت ومنـــذ تشـــكيلها أي نفـــوذ عملـــي علـــى األرض وتريـــد اســـترج

 .القبلية
اليجــوز ترســيم مــا يجــرى فــي الصــومال ، بانــه صــراع اقليمــى بأيــدى صــومالية، فانــه اذا  

كــان تجنــى علــى الحقيقــة، فهــو بــنفس الوقــت مســاهمة فــى ايجــاد الــذرائع والتبريــرات للغــزو الــذى 
واالثيوبيـة التـى تـدعى القضـاء يتعرض له هذا البلد المحطم، انه التماهى مع التبريرات االمريكية 

 فمــــن هــــى هــــذه المحــــاكم اإلســــالمية؟. الــــذى يمثلــــه اتحــــاد المحــــاكم االســــالمية" االرهــــاب"علــــى 
انهـــا حركـــة شـــعبية باالســـاس، جـــاءت كـــردة فعـــل علـــى حالـــة الفوضـــى والتشـــظي، وســـيطرة امـــراء 

ومــن االســطول المنــاطق ومليشــاتهم، وبــروز المحميــات الكارتونيــة والمدعومــة مــن بلــدان الجــوار 
االمريكــى الراســى قبالــة الســواحل الصــومالية، لقــد كــان قــانون هــذه المليشــات هــو الســائد وانظمــة 
القبيلـــة هـــى النافـــذة، امـــا المســـاعدات االمميـــة مـــن غـــذاء ودواء فكانـــت تجـــارة رابحـــة لهـــؤالء، انـــه 

ســـموح الوضـــع المثـــالى الـــذى ارتضـــته امريكـــا وبعـــض دول الجـــوار ، انـــه المســـموح بـــه، وغيـــر م
 .بالتوحد والتعافى وبناء الدولة الوطنية

                                                           
1
  170. ع د القادر حسن، مراع سابق،ص. 
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 :خاتمة

وتبقى اشكالية السيادة مطروحة بحدة في افريقيا وخاصة في الدول محل الدراسة، انه        
ا، وتتضمن هذه العملية ما يمأزق حقيقي ال يمكن الخروج منه اال ب عادة بناء الدولة في افريق

 :يلي
الثقافة السياسية السائدة والتأكيد على إعالء القانون والدستور وتكريس تقاليد ـ تغيير نمط 1

  القيادة المسئولة و الكفؤة والمواطن الصالح
ـ استناد الثقافة السياسية الجديدة على مفهوم التسامح كقيمة عليا أساسية واالعتراف باألحزاب 2 

ااراء األخرى في ظل احترام القانون والدستور السياسية ، بما يعنى التعددية السياسية والقبول ب
  من جانب جميع القوى الشعبية المختلفة وعلى جميع المستويات

عادة صياغة الدساتير اإلفريقية على التحديد الدقيق للمبادن 3 ـ ضرورة التأكيد عند صياغة وا 
باإلضافة إلى تحديد والحقوق والحريات والواجبات السياسية واألساسية لكل من الفرد والجماعات 

 .طبيعة وأسس الحكم وغيرها
ـ أن تتم عمليات التجنيد السياسي والتنشئة السياسية على ضوء المفاهيم والمتغيرات المعاصرة 0

 . والتي ينبغي أن تكون على أسس ومفاهيم ومبادن الديمقراطية السليمة
أجل تحسين أحواله  ـ أن تتركز وظائف الدولة على خدمة مصالح الشعب األفريقي ومن2 

 . ومستوياته المعيشية
تفادى استخدام أدوات القمع اإلكراهي المملوكة للدولة في مواجهة القطاعات الشعبية  ـ6 

المختلفة حتى في حالة معارضة هؤالء للسياسات المتبعة من قبل السلطة الحاكمة ويبدو في 
طنين في التظاهر وحرية التجمع هذا الصدد ضرورة تضمين الدساتير اإلفريقية على حق الموا

بداء الرأي دون تعرضهم للمساءلة أو للقهر ما دامت تتم بطرق سليمة وقانونية  . وا 
وطالما أن عملية االصالح السياسى باتت ضرورية ، خاصة فى إطار فشل الديمقراطية  

ت وأساليب الليبرالية فى التأقلم مع معطيات الواقع األفريقى ، فال مناص من البحث عن أدوا
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ويتطلب هذا األمر . تحفز عملية نهوض المجتمع المدنى خصما من قيود المجتمع التقليدى 
اصالحا دستوريا يفرض تمثيل جماعات المجتمع المدنى باألساس فى السلطة التشريعية على 

كما يفرض التصور السابق تنحية األحزاب السياسية مؤقتا عن  .المستوى المركزى والمحلى
كة السياسية ـ أو التعامل معها بذات الطريقة التى تعامل بها النقابات ومنظمات المجتمع المشار 

المدنى من حيث التمثيل فى البرلمان والمجالس الشعبية المحلية ـ طالما أن الخبرة األفريقية 
 فى وقت انهارت فيه األيدبولوجيات – أثبتت أن هذه األحزاب حال وجودها إما خرابا ايديولوجية

أو فى الغالب األعم أحزاب إثنية ، أو دينية ، أو إقليمية أدت إلى شيوع حالة عدم االستقرار  –
  .السياسى ، وانتهت إلى أن أصبحت العملية السياسية محصلتها صفرية استبعادية

 :وبالتالي ف ن هناك ضرورة للتأكيد وللتركيز على ما يلى
التقليدى ، إذ ستسعى كافة الجماعات الحديثة  تفعيل المجتمع المدنى على حساب المجتمع1 .

مهنية أو حرفية أو غيرها إلى إقامة تنظيماتها والسعى لزيادة عضويتها بغية تمثيل مصالحها 
 فى البرلمان والمجالس الشعبية المحلية

اضفاء عنصرالجدارة والكفاءة على عمل البرلمان والمجالس الشعبية المحلية ، طالما أن 2 .
نقابة أو منظمة لديه من الكفاءة والخبرة ما يمكنه من التعيير عن مصالح أعضائها ، ممثل كل 

 وطالما أن النقابة أو المنظمة ستشكل بيت الخبرة لهؤالء النواب فى طرحهم لمشروعات القوانين
ضمان نزاهة وشفافية االنتخابات طالما أن كل نقابة أو منظمة هى التى ستتولى انتخاب 3 ..

فى البرلمان والمجالس الشعبية المحلية بعيدا عن تدخل اإلدارة فى عمليات الترشيح ممثليها 
 . واالنتخاب

إنهاء هيمنة األيديولوجيا على العمل السياسى من جهة ، وانهاء سيطرة الطابع األثنى أو 4 .
لمال الدينى أو اإلقليمى على العملية التشريعية من جهة ثانية ، والحيلولة دون سيطرة رجال ا

  واألعمال على السلطة السياسية من جهة ثالثة
تمثيل كافة المصالح والتعبير عنها ، وهو ما يعزز المشاركة السياسية وينهى أزمة شرعية 5 .

 .النظم األفريقية ، ويقضى على أزمة المواطنة
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أن التمكين من تحقيق العدل فى توزيع األعباء ، وفى توزيع المنافع بشكل رضائى طالما 6 .
كل فئات المجتمع الحديث ممثلة فى السلطة التشريعية ، وبالتالى بات فى مقدور كل منها 

  المساومة لتحقيق مصالحها
تمكين النواب من أداء دورهم الرقابى بفعالية على أعمال السلطة التنفيذية التى أثبت الواقع 7 .

  . حساب الغالبية على – وبخاصة رجال األعمال -المعاغ تحيزاتها لمصالح األقلية
ولعل التصور السابق أن يكون من شانه أن يمثل كافة المصالح الحديثة فى المجتمع ،        

ويفتح منافذ للتعبير الرضائى عنها ، ويضمن شفافية ونزاهة االنتخابات ، ويفرز نواب أكفاء ، 
عية؟ الشرعية ، كما أن من شأنه حل أزمة االندماج الوطنى ، وما يتفرع عنها من أزمات فر 

والمشاركة السياسية ، والمواطنة ، وبالتبعية يسمح ببناء الدولة الوطنية القادرة على تحقيق 
ولكن  ...وكل ما تقدم يؤدى فى النهاية إلى تجفيف منابع ظاهر للجوء . االستقرار الرضائى 

رضائى فى ظل هذا االصالح الدستورى والسياسى غير كاف وحدة لتحقيق االستقرار السياسى ال
ظروف الفقر التى تعانى منها المجتمعات األفريقية ، حيث القدرة االستخراجية للنظم األفريقية 

وبعبارة أخرى ف ن خبرة التجارب . محدودة ، وبالتالى ف ن قدرتها التوزيعية هى األخرى محدودة 
هدف التنمية ، وازداد  التنموية فى الدول األفريقية أثبتت عجز الدول األفريقية فرادى عن تحقيق

األمر تعقيدا مع ما باتت نفرضه ضغوط عملية العولمة على هذه الدول التى ازدادت فقرا على 
 وبالتالى كان من الضرورى البحث عن إطار بديل لعملية التنمية . فقرها 
 كما ايتطلب االمر إعادة تخطيط استراتيجيات التنمية االقتصادية، فقد       

ألفريقية والزالت تتحرك باتجاه إعادة تخطيط استراتيجيات التنمية االقتصادية بما ظلت الدول ا
يضمن تغيير نمط االقتصاد القائم ومحاولة خلق قاعدة صناعية وتنمية القطاع الزراعي وتنمية 
الموارد البشرية و إعادة استثمار رؤوس األموال اإلفريقية وترشيد استخدام االستثمارات و 

جنبية وانتهاج سياسات تنموية شاملة ومتوازنة على مستوى كل من الريف والحضر األموال األ
  . وتشجيع التعاون والتكامل اإلقليمي والقاري على المستوى االقتصادي

خطة الجوس لتحقيق التكامل  1893إزاء ما تقدم فقد قبلت الدول األإلريقية منذ عام 
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أبوجا المنشئة للسوق األفريقية المشتركة عام االقتصادى األفريقى ، وصادقت على اتفاقية 
، وقبلت بمبادرة النيباد مع بداية األلفية الثالثة ، واتجهت كل منها لالنحراط فى تجمع  1881

اقتصادى اقليمى ، ثم صادقت على القانون التاسيسى لالتحاد األفريقي الذى أكد فى أهدافه 
تعد مطلقة ، ذلك أنه سمح بتدخل االتحاد فى  ومبادئه بشكل أو بأخر على أن سيادة الدول لم

حالة الحرب ، واالبادة : أية دولة عضو ، دونما حاجة إلى موافقة هذه الدولة فى حاالت ثالث 
الجماعية ، والجرائم ضد االنسانية ، ثم إنه قرر عدم االعتراف بالحكومات التى تصل إلى 

دون وقوع االنقالبات العسكرية فى ذات السلطة بطريق غير دستورى ، وهو بهذا المعنى حال 
الوقت الذى واجه فيه أزمة شرعية نظم الحكم األفريقية ، وقد أقر القانون فى ذات السياق 
ضرورة األخذ بالحكم الصالح بما يفصح عن الرغبة فى مواجهة أزمة المشاركة السياسية وأزمة 

هذا وذاك إلى انهيار سياسة المحاور وقد أدى . المواطنة وكلها نتاج لمشكالت االندماج الوطنى
التى كانت قائمة فى الدول األفريقية على أساس أبديولوجى لتتبنى كافة الدول األفريقية رغبا أو 
كرها األخذ بآليات السوق واالصالح السياسى ، وليس من شك فى أن هذا الوضع يمكن أن 

ية التنمية االقتصادية فى القارة قدما يسهل من عملية التكامل االقليمى فى أفريقيا ، ويدفع بعمل
حيث ال تملك القارة وحدها الموارد المالية والتقنية ، ( نيباد)فى إطار شراكة فى العالم الخارجى 

وليس من شك فى أن الغرب مطالب اليوم بتمويل خطة النيباد لتعويض القارة عن قرون النهب 
ع عملية االصالح السياسى واالقتصادى ، االستعمارى ، إذا ما أريد حل مشكالت القارة ودف

 .وتجفيف منابع ظاهرة اللجوء
وفي هذا الشأن يجب األخذ في االعتبار أن إصرار الدول المانحة األوروبية واألمريكية         

علي ضرورة اتباع الدول األفريقية لبرامج التكيف الهيكلي وفقا لتصورات الصندوق والبنك 
فيض اإلنفاق الحكومي وترشيده و إطالق قوي السوق باعتبار أن الدوليين وتحت دعاوى تخ

ذلك يشكل شرطا الزما لتحقيق التنمية االقتصادية ، قد أسفر عن إضعاف قدرة الدولة األفريقية 
علي اإلكراه نتيجة اضطرارها إلى خفض اإلنفاق العسكري تحت دعاوى الترشيد االقتصادي 

دي المؤسسات العامة مما أفقدها السيطرة المعنوية علي واضطرارها إلى تقليل عد العاملين ل
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مواطنيها، كما أن تقوية منظمات المجتمع المدني قد جاء خصما من قدرة الدولة، خصوصا وأن 
الدولة باتت عاجزة عن التعامل المطلق مع مختلف جماعات المجتمع مخافة أن تتهم بخرق 

تماالت التعرض للعقوبات الدولي أو التدخل حقوق اإلنسان مع ما يحمله ذلك في طياته من اح
 اإلنساني في ظل ما بات يعرف بالشرعية الدولية

كذلك ف ن فرض برامج التكيف الهيكلي علي الدول األفريقية دون مراعاة لواقعها          
االقتصادي واالجتماعي قد أجبر الدول األفريقية علي التخلي عن مسئوليتها االجتماعية في 

عليم والصحة واالسكان والسلع األساسية، وتوفير فرص العمل ، كما أن التحرك باتجاه دعم الت
خصخصة الشركات العامة قد دفع بألوف العمال إلي خارج سوق العمل، وهو األمر الذي أدي 
بدوره إلي تعميق حالة الفقر لدي الغالبية من أبناء الشعوب األفريقية ، وأفقد في ذات الوقت 

 درتها علي الترغيبالدولة من ق
وبناء علي ما تقدم ف ن الدول األفريقية بأشد الحاجة إلي إحداث تحول كبير في مجال          

ذا كانت عملية اإلصالح والتحول ينبغي أن تتم من الداخل األفريقي وهو  التنمية االقتصادية ، وا 
ي الفاعلة في النظام ما يتطلب تغييرا في السياسات والمؤسسات والممارسات، ف ن علي القو 

االقتصادي الدولي، أن ترتقي إلي مستوي المسؤولية هي األخري، وأن تدرك أن سياساتها 
وممارساتها تجاه الدول األفريقية أسهمت وبدرجة كبيرة فيما تعاني منه دول القارة من مشكالت 

لتي تعاني منها حتى الوقت الراهن، لذا فهي مطالبة بالتخفيف من حدة المشكالت االقتصادية ا
القارة، سواء بتقديم التعويضات عن فترة استنزاف موارد القارة إبان الحقبة االستعمارية، أو خالل 
المراحل الالحقة لها، أو من خالل إلغاء الديون والفوائد المتراكمة عنها، وكذلك من خالل زيادة 

 مساهمة ونصيب دول القارة في النظام االقتصادي الدولي
قد تؤدى إلى عدة  1898أن حركة اإلصالحات الديمقراطية في أفريقيا منذ عام  كما     

احتماالت تتراوح بين استمرار بعض الزعماء المتسلطين، وتصل إلى حد ظهور دورات متتابعة 
من الحرية السياسية ، وانعكاساتها تؤدى في النهاية إلى تعميق وتأصيل الحكم الديمقراطي ، 

ن هذه االحتماالت يعتمد ليس فقط على التخلص من سلطة الحكام ويبدو أن حدوث أي م
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المستبدين وأعوانهم األساسيين في النظم القائمة، ولكنه يعتمد كذلك على إعادة اإلصالح 
والتجديد للشرعية السياسية بمعنى تعزيز القبول الشعبي من جانب المحكومين للحكام وتدعيم 

بصفة عامة وتدعيم التالحم فيما بين فصائلها وتعزيز قوى المعارضة وقوي المجتمع المدني 
  . إيمانها بالديمقراطية وبمصالحها و بمكاسبها الحقيقية

ان من شأن هذه المستلزمات ان يبني الدولة في افريقيا التي تستطيع الحفاظ على سيادتها     
 .والدفاع عنها
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

تعالج الدراسة أحد القضايا األساسية المرتبطة بالدولة، أال وهو مبدأ السيادة الوطنية،  
يرات صنفتها الدراسة إلى قسمين أساسيين منها ما هو هذه األخيرة وبفعل مجموعة من التغي

داخلي متعلق بالبيئة الداخلية للنظام السياسية وما تحمله من تناقضات سياسية واقتصادية 
واجتماعية ودينية وحتى ثقافية اثنية، ومنها ما هو متعلق بالصراعات الخارجية وحسابات 

ولو حساب السيادة الوطنية للدول، هذا وتقدم الدول الكبرى في تأمين مصالحها االستراتيجية 
 الدراسة نماذج من دول إفريقية تأثر مبدأ السيادة الوطنية بهذه المتغيرات

 :الكلمات المفتاحية

  الخارجي التدخالت /.4. افريقيا في األثنية /..3افريقيا في الصراعات /.2.الوطنية السيادة   /1

 

 

Abstract of The master thesis 

 The study deals with one of the main issues related to the state, 

namely, the principle of national sovereignty, the latter, and a series of 

changes classified by the study into two main parts: internal to the 

internal environment of the political system and its political, economic, 

social, religious and even ethnic cultural contradictions, Foreign conflicts 

and the calculations of the major countries in securing their strategic 

interests and even calculating the national sovereignty of the countries. 

This study presents models from African countries affected by the 

principle of national sovereignty of these variables. 
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