(معهد الدوحة)

ملكاث

املـوكف ألامـريـكي مً السـ ـودان
مؽاطاث الخكاغل وٌبُػت املرٍٍاث

د .أماوي الطويل

الدوحة ،شباط /فبراير – 1022

ؼلؽلت (ملكاث)

حلوق اليشر والطبع محفوظة للمركس العربي لألبحاث ودراسة السياسات © 1022

املحتوى
املوكف ألامريكي مً السودان.......................................................................... ................................................
مهشم ــت 1 .........................................................................................................................................................................................
أوال -الىظام الؽُاس ي إلاؼالمي في الؽىسان  :هُمىت الترابي (3 ......................................................................... )1999 -1989
زاهُا -الفظوً ألاميريُت للخػاون مؼ الؽىسان 5 ..........................................................................................................................
أحشار أًلىُ/ؼبخمبر واوػٍاؼها غلى الػالناث ألاميريُت-الؽىساهُت8 .....................................................................................
 -1الاؼخكاسة مً الخبراث الؽىساهُت في جىظُم الهاغشة 9 ..........................................................................................................
 -2إلاؼظاع في غملُت الؽالم بين الفماُ والجىىب 11................................................................................................................
 -3اجكانُت هُكاـا وٌبُػت الشوط ألاميرًي11................................................................................................................................
الخكاغل الؽىساوي ألاميرًي في أعمت ساطقىط 14..............................................................................................................................
أ  -الكاغل الظؼمي الؿظبي في أعمت ساطقىط 15................................................................................................................................
ب -الكاغل ؾير الظؼمي 17............................................................................................................................................................
21 ....................................................................................................................................................................
ذاجمت 21........................................................................................................................................................................................

املركس العربي لألبحاث و دراسة السياسات
ملدم ــة
جهىم املهاطبت الكٌظٍت لهضه الشاطؼت غلى اغخباط أن املرٍٍاث واملمالح الخاطجُت لً ججش مىاذا
لالحا لخحهُهها إال في وىء أعماث ومفٌالث محلُت ساذلُت لم ًخم الخمشي لها بظوح نىمُت ـاملت
حؽعى للمالح الىٌني الػام ،ولِؾ لمالح هرب محشوسة ،وحؽخجُب للخحشًاث جحذ مظلت مً حٌم
طـُش ًخىاقظ له ـظوً الخشاوُ ،والفكاقُت أًا ما ًاهذ ألاٌظ الؽُاؼُت املىظمت لهضه الػملُت أو
مؽمُاتها.
ال ًمٌـ ــً سطاؼـ ــت وجحلُـ ــل الؽُاؼـ ــاث ألامظٌٍُ ـ ــت إعاء الؽـ ــىسان سون الخػـ ــظه لبِفـ ــت الخكاغـ ــل ب ـ ــين
الٍ ــظقين ذ ــالُ الػه ــشًً املىم ــظمين ال ــضًً ح ــاعث قالاهم ــا الؽ ــىسان مٍاه ــت مخهشم ــت م ــً الاهخم ــام والترييـ ـ
ألامظٍٍــي .وٍمٌــً الهــىُ إن غــام  1989نــش ـــهش حــشزين هــامين ـــٌال الجــضط ألاؼــاػ ل حظــت الظاهىــت ال ــي
هظي قالاها جهؽُم الؽىسان بين ـماُ وجىىب ،وهخىنؼ قالاهـا مـُالس سوٍـالث لـؿيرة فـي محٍُـه الجؿظافـي وحؿُيـر
أؼاس ي في البِفت الجُىؼُاؼُت املحٍُت به.
أمــا الحــشزان قهمــا ولــىُ قالجةهــت الهىمُــت إلاؼــالمُتق إاــى الؽــلٍت فــي الؽــىسان فــي أوُ ججظبــت مــً
هىغها لحظًاث إلاؼالم الؽُاس ي في املىٍهت الػظبُت ،وؼهىً حابَ بظلين بما ٌػىُـه صلـَ مـً اه هـاء الحـظب
الباطسة وجحىالث الىظام الشواي ال ي ؼمحذ بدبىأ الىالًاث املخحشة نُاسة الػالم.
ًاه ــذ الخظٌ ــىم جب ــشأ ججظب ــت نٍ ــظ الهاغ ــشة ملف ــظوع إؼ ــالمي أمم ــي بهُ ــاسة حؽ ــً التراب ــي ،وجيخم ــي
ل
أًــشًىلىجُا إاــى مكــظساث غــالم ٌؿــظب ،حُــم ؼــلٍت الشولــت الهىمُــت نابمــت ولــم ج ـ هق م هــا مكــاهُم الػىملــت
بػش ،وجىٍلوٌ ،بها لخػظٍكاث ومكاهُم الػلىم الؽُاؼُت ،مً جٍىًٍ ما نبـل الشولـت ،حُـم لـم ًٌخمـل قُـه
الاهشماج الىٌني بين بيُه ،ولم ًخمٌىىا مـً الاجكـام غلـى هىٍـت مفـتريت ،وال جىاقهـىا غلـى غهـش اجخمـا ي مـً
ل
أي هـىع ،بػـشما وطر هظـام إلاههـاص الـىٌني فـي الؽـىسان حظبـا أهلُـت مىـض مـا نبـل إغـالن الاؼـخهالُ الـىٌني فـي
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ل
ل
غـام  ،1956ووطر أًىــا مجاغـاث مهلٌــت فـي ساطقــىط لـم ٌػتــرف هـا أي هظــام ؼُاسـ ي ؼــابو ،وؼـعى هــى أًىــا
إلذكائهــا فــي يظسقــان ( ،)1إوــاقت إاــى أن البىــَ الــشواي ًمــىكه ،ومىــض أًلــىُ /ؼــبخمبر غــام  ،1991يشولــت ؾيــر
مؤهلت لالنتراه وؾير مخػاوهت (.)2
ًــان أؼــلىب ولــىُ الجةهــت الهىمُــت إلاؼــالمُت إاــى الحٌــم فــي الؽــىسان غبــر اههــالب غؽــٌظي ـ ـ ن
ل
مظيغي في ٌبُػت أسابه الؽُاس ي ذمىلا في الكترة ألاواى مً حٌمه ،وفي جمٌُىـه مـً الؽـلٍت غلـى حؽـاب
ب ــاملي املٍىه ــاث الؽُاؼ ــُت الؽ ــىساهُت ،ق ــخم حظ ــظ ألاح ـغاب الؽُاؼ ــُت واملج ــالؾ املىخرب ــت للىهاب ــاث املهىُ ــت،
ل
وغاـذ الػالمت حظظا للخجىاُ اللُلي لؽىىاث ،وألاهـم أن جٍبُهـاث الفـظَػت إلاؼـالمُت لـم جىكـض إال غلـى
املؽخىػكين ،يما جم حػٍُلها لىظوطاث ؼُاؼُت (.)3
وبفــٍل غــام ججاهلــذ حٍىمــت إلاههــاص غىملــت املكــاهُم املخػلهــت بــاحترام حهــىم إلاوؽــان املخىــمىت
الاغت ـراف بــالخىىع إلاوؽــاوي ف ــي الؽــُاناث الػظنُ ــت والشهاقُــت والشًيُ ــت ،إوــاقت إا ــى الخجاهــل املخم ــاسي ل ــشوط
املُــشًا بٍاقــت أهىاغهــا ولــشوط مىظمــاث املجخمــؼ املــشوي وٌبُػــت ج زيرهــا فــي لــىطة الــشوُ والغغمــاء الؽُاؼــُين
في الػالم.
في املهابل بشأث الىالًاث املخحشة جخهـشم لخشــين نىاغـش بىائهـا إلامبراٌـىطي ،وحػـىلم الهـُم واملػـاًير
الؽُاؼـ ــُت املخػلهـ ــت بـ ــالحٌم الظــ ــُش يخـ ــشاوُ الؽـ ــلٍت والشًمهظاٌُـ ــت واحت ـ ـرام حهـ ــىم إلاوؽـ ــان .ونـ ــش جـ ــم
جىظُل هضه الهُم الظقُػت ملم حت املفظوع ألاميرًي للهُمىت ،يما جـم غؽـٌظتها ،وهـى ألامـظ الـضي أؼـكظ غـً
طؼم ذظابَ جشًشة ملىٍهخىا صاث جٍالُل باهظت غلى املؽخىٍين الاؼتراجُجي وإلاوؽاوي.
تهــشف هــضه الشطاؼــت إاــى يفــل هخــابب هــضا الخكاغــل بــين الىالًــاث املخحــشة ألاميريُــت والؽــىسان مــً
ذالُ جىاوُ غشس مً املحـاوط مـً بُ هـا مفـظوع الجةهـت الهىمُـت إلاؼـالمُت وٌبُػـت جكاغلـه إلانلُمـي والـشواي،
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والاؼ ــتراجُجُاث ألاميريُ ــت الػاملُ ــت املؤؼؽ ــت بػ ــش الح ــاسي غف ــظ م ــً أًلىُ/ؼ ــبخمبر  ،2111وغملُ ــت الؽ ــالم
ألاميريُت في الؽىسان بما أهٍىث غلُه مً مىاهج للخجغبت والخكخِذ.
أوال -الىظام السياس ي إلاسالمي في السودان  :هيمىة الترابي ()2111 -2111
اؼــخىلذ الجةهــت الهىمُــت إلاؼــالمُت فــي الؽــىسان غلــى الؽــلٍت بــاههالب غؽــٌظي ونــؼ فــي حغٍ ـظان/
ًىهُــى  ،1989وجظيــغث مالمــخ الخٍــاب الؽُاس ـ ي لهــضه الجةهــت غلــى مكــظساث أؼاؼــُت جخمحــىط حــىُ مفــظوع
حىـ ــاطي إؼـ ــالمي ٌػُـ ــش بىـ ــاء إلاوؽـ ــان الؽـ ــىساوي المـ ــالح .ونـ ــش ونـ ــؼ هـ ــضا املفـ ــظوع فـ ــي غـ ــشس مـ ــً ألاذٍـ ــاء
إلاؼتراجُجُت:
ألاول :حؽــم هىٍــت الؽــىسان فــي إٌــاط الػظوبــت وإلاؼــالم مــً سون إٌــالم حــىاط وٌنــي فــي هــضا الفـ ن،
وه ــى ألام ــظ ال ــضي ن ــاس إا ــى نـ ـظاءة ذاٌف ــت ملف ــٍلت الاه ــشماج ال ــىٌني ف ــي الؽ ــىسان ،ق ــخم اغخم ــاس لُ ــت الحؽ ــم
الػؽٌظي وش املىاوبين للىؼـَ الىُلـي ،بـشواقؼ ال همـِق الانخمـاسي والؽُاسـ ي فـي جىـىب الؽـىسان وؾظبـه.
وب ــضلَ اهر ــظً الىظ ــام الجشً ــش ف ــي ل ـظاغاث مؽ ـ حت ف ــي الجى ــىب والؿ ــظب ؼ ــاهمذ ف ــي اؼ ــخ اف املف ــظوع
ل
ل
انخمـاسًا .زـم اهرــظً فـي مكاووـاث ؼــلمُت صاث ٌـابؼ مـظاوؽ إجمــاال ،وقـخخ بـضلَ البىابــاث املالبمـت للخــشذل
الخاطجي وجشوٍل المظاغاث الشاذلُت.
الثاوي :اؼدبػاس ذُاط الخشاوُ الؽلمي للؽلٍت غبـر لُـت الاهخرابـاث ال ،هـت ،ويـضلَ اغخبـاط املٍىهـاث
ل
الؽُاؼـُت الؽـىساهُت ؾيـر مؤهلـت للهُــام بمهـام مماطؼـت الؽـلٍت ،قرظجــذ ألاحـغاب الؽُاؼـت لخٍـىن جحالكــا
ل
مػاطو ــا م ــً الخ ــاطج (الخجم ــؼ ال ــشًمهظاٌي) .وـ ــهشث الؽ ــىسان هج ــظة ؾي ــر مؽ ــبىنت للػه ــىُ ،م ــؼ وج ــىس
سًىامٌُُاث ساذلُت للىظام ؾامىت وملخبؽت.

3

املركس العربي لألبحاث و دراسة السياسات

املوكف ألامريكي مً السودان

الثالـ  :ؾُــاب املىنــل الىظــظي فــي ـ ـ ن ؼُاؼــاث الخىمُــت الانخمــاسًت ومىاهجهــا ،غلــى هحــى مــا هــى
مىجىس لشي مػظم حظًاث إلاؼالم الؽُاس ي .ويىدُجت حخمُت اهماع الىظام الؽـىساوي إاـى ذٍـَ الخٌُـل
الهٌُلــي وذصخمــت الانخمــاس ال ــي ـــشس غلالاهــا البىــَ الــشواي ولــىشوم الىهــش الــشواي ،حُــم جــم اجرــاص هــضه
الخٍــىة بــال جــشوُ عمنــي ،حُىمــا أغلىــذ هــضه الخٍــت فــي ـــباً/قبراًظ  ،)4( 1992ونامــذ الحٍىمــت ببرهــامب
ذصخم ــت ن ــاػ اؼ ــخكاسث مى ــه بف ــٍل أؼاسـ ـ ي الىر ــب املؽ ــٍُظة ،واو ــحبذ الشول ــت ب ــضلَ م ــً جه ــشًم
الخ ــشماث ألاؼاؼ ــُت ف ــي الص ــحت والخػل ــُم والبن ـ الخحخُ ــت .وم ــً هى ــا اعساس غ ــشس أق ـظاس الكف ــاث الاجخماغُ ــت
املهمفت في أهحاء الؽىسان.
الراب ــع :الؽ ــعي هح ــى سوط إنلُم ــي ً ــشغم قم ــابل إلاؼ ــالم الؽُاس ـ ي ف ــي سوُ الج ــىاط غب ــر لُ ــت امل ــؤجمظ
الهىمي إلاؼالمي ،قشغمذ الخظٌىم حغب الجهاس إلاؼالمي الاطٍتري ،وحغب الاجحـاس المـىمااي الـضي ًٍالـب
إزُىبُا بئنلُم ألاوؾاسًً ،يما جم اؼخىاقت عغُم الهاغشة أؼامت بً السن في الكترة مـا بـين  1991و ،1996
وجىطٌــذ الؽــلٍت فــي إًــىاء غىالــظ مــً الجماغــت إلاؼــالمُت املمــظٍت حاولــذ جىكُــض محاولــت اؾخُــاُ الــظبِؾ
املمظي حؽن مباطى في حغٍظانً /ىهُى .1995
ونش جكاغلذ هضه الػىالظ الؽـابهت لخمـىؼ ٌبُػـت مـىاعًٍ الهـىي ال ـي جـخحٌم فـي الىظـام الؽـىساوي
ذالُ الدؽػُيُاث مً الهظن املىمـظم ،ويـي ال ـي لـم جٌـً فـي ممـ حخه بالخ يُـش .ولٌىـه لـم ًـشطى صلـَ ونـشم
هكؽ ــه يمى ــاٌخ للىالًـ ــاث املخح ــشة ألاميريُـ ــت بف ــػاطاث ـ ــػبىٍت ًمٌـ ــً أن جج ــضب الػامـ ــت ،لٌ ه ــا ال جمـ ــىؼ
همظهم وش مفظوغاث ما بػش إلامبرًالُت ،وال ي ًاهذ الػىملت إحشي أسواتها ألاؼاؼُت.
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ثاهيا -الشروط ألاميركية للتعاون مع السودان
ًاوػٍــاػ لخُــاط الػىملــت اججهــذ الؽُاؼــاث الؿظبُــت غمىمــا وألاميريُــت ذمىلــا ذــالُ غهــش الــظبِؾ
ألاميرًــي ًلُيخــىن ( ) 2111-1993إاــى ووــؼ ـــظوً لبـرامب املؽــاغشاث ألاميريُــت للــشوُ إلاقظٍهُــت ،وجىــمىذ
ه ــضه الف ــظوً مٍىه ـاث الحٌ ــم الظـ ــُش املظجبٍ ــت ب ــالخؿُير الؽ ــلمي للؽ ــلٍت وو ــمان ج ــشاولها غب ــر اهخراب ــاث
هغ،هـ ــت ،إوـ ــاقت إاـ ــى ؼُاؼـ ــاث الخٌُـ ــل الهٌُلـ ــي املؤسًـ ــت إاـ ــى الاهر ـ ـظاً فـ ــي الؽـ ــىم الػاملُـ ــت وجحظٍـ ــظ الؽـ ــلؼ
والخ ــشماث .وبٍبُػ ــت الح ــاُ حػاطو ــذ ه ــضه الف ــظوً م ــؼ أؼ ــلىب اؼ ــدُالء جةه ــت إلاهه ــاص غل ــى الؽ ــلٍت ف ــي
الؽىسان .وٍمًٌ الهىُ إن لحظت الخػاطف والايدفاف املباـظ بين واـىًٍ والخظٌـىم جبلـىطث فـي حـشزين،
ألاوُ :إلان ــشام غل ــى إغ ــشام أح ــش غم ــاُ إلاؾاز ــت ألامي ــريُين غ ــام 1992م ــً الػ ــاملين ف ــي مى ــاٌو مػؽ ــٌظاث
الجىــىبُين ،حُــم سًــً بالخجؽــؾ ملمـ حت قالحظيــت الفــػبُتق ( ،)5والشــاوي :إنــشام حؽــً الترابــي غلــى جهــشًم
مفــظوغه إلاؼــالمي إاــى الػــالم فــي واـــىًٍ ولىــشن ويىــشا فــي الىمــل ألاوُ مــً غــام  ،1992غهــب جىلــت فــي
واـــىًٍ ولىــشن ويىــشا ،وال ــي ٌــظح فــي أزىائهــا فــي لىــشن ان إلاؼــالم وــش الشولــت الهىمُــت ،وأـــاط فــي واـــىًٍ
إاــى أن حــظب الخلــُب ألاواــى نــش اؼخ هىــذ الظابٍــت إلاؼــالمُت ،وبـشا بــضلَ مىاوبــا للخحــالل الــشواي فــي الحــظب
غل ــى الػ ـظام ال ــي ؼ ــاهمذ قُ ــه بػ ــي ال ــشوُ الػظبُ ــت .وـ ــشس غل ــى و ــظوطة الاهج ــاع الٍام ــل ملف ــظوع الػ ــالم
إلاؼــالمي مػخب ـرا إًــاه الٍظٍــو الىحُــش ااــى ال هىــت ،ويــي مػــان يظطهــا أمــام لجىــت إقظٍهُــا فــي مجلــؾ الىــىاب
ألاميرًي.
غل ــى أن جم ــيُل املف ــظوع إلاؼ ــالمي الؽ ــىساوي ،باملػٍُ ــاث ال ــي ٌظحه ــا التراب ــي واملماطؼ ــاث املازل ــت
لىظامه ،ؼاهمذ ،بشوطها ،فـي بلـىطة مىنـل الخاطجُـت ألاميريُـت مـً ؼـلىى الىظـام الؽـىساوي الـضي ولـكخه
ل
ل
فـي غــام  1992ب هـه قمماطؼــت إلطهـاب الشولــتق( ،)6فـي ونــذ ًاهــذ مىٍهـت ـــظم إقظٍهُـا جحخــل وعهـا أغلــى وؽــبُا
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فــي الاهخمــام ألاميرًــي مهاطهــت ببــاملي املىــاٌو إلاقظٍهُــت ال ــي أذىــػ ها لفــظوً الشمهظٌــت والخٌُــل الهٌُلــي،
وصلَ بخكاغل غاملين:
ألاوُ :ألاهمُـ ــت إلاؼـ ــتراجُجُت لهـ ــضه املىٍهـ ــت بئٌاللهـ ــا غلـ ــى البحـ ــظ ألاحمـ ــظ الىانـ ــل البحـ ــظي للـ ــىكَ
الخلُجي ،وٌبُػت املهشساث ألامىُت الىاججت غً انهُاط الشولت في المىماُ.
الشاوي :أن إقظٍهُـا جحخـل بـؤطة اهخمـام ألاميـريُين مـً ألـل إقظٍهـي ( )AFRO AMERICANباغخباطهـا
الهــاطة ألام ،الغخب ــاطاث جخػل ــو بخــاطٍز مظ ــالم الخمُي ـ الػىمــظي ال ــي غاهىه ــا فــي الىالً ــاث املخح ــشة صاته ــا ،وان
غلالاهم مؽؤولُاث أذالنُت بف ن مٍاقحت الخمُي الػىمظي في إقظٍهُا وحػغٍغ قظك الخىمُت لؽٍانها.
وٍملَ هؤالء جماغاث وؿَ وممالح مؤزظة في الىظام الؽُاس ي ألاميرًـي ،حُـم ًغٍـش غمـظ الـبػي
م ها غلى الهظن .ووفير هىا غلى ؼبُل املشاُ ال الحمظ إاى قالجمػُت الىٌىُت لالطجهـاء بـامللىهينق ال ـي أؼؽـذ
غ ــام  1919وجى ــم ف ــي غى ــىٍ ها هح ــى ملُ ــىوي أميرً ــي ،وقمىظم ــت سغ ــم الػم ــل إلاقظٍه ــيق ال ــي أؼؽ ــذ غ ــام
 ،1953وقجمػُت البرملاهُين الؽىسق ال ي جىم أغىاء مجلس ي الىىاب والفُىد مً ألاميريُين ألاقاطنت (.)7
مــؼ اجىــاح هىٍــت هظــام جةهــت إلاههــاص إلاؼــالمُت فــي مٍلــؼ الدؽــػُيُاث مــً الهــظن الػفــظًٍ ،وٌبُػــت
مفظوغها إلانلُمي ا ِّملهشس لحلكاء الىالًاث املخحشة ،غالوة غلى قفل
محاولـ ــت الـ ــظبِؾ ألاميرًـ ــي جُم ـ ـ ًـ ــاطجظ فـ ــي ًـ ــاهىن ألاوُ /سٌؽـ ــمبر  1989بـ ــشء مكاووـ ــاث ؼـ ــالم بـ ــين ــ ــماُ
الؽىسان وجىىبه إلنهاء الحظب ألاهلُت ،ومـؼ وجـىس مـىطور جـاطٍني مـً الخمُيـ الػىمـظي ماطؼـه الػـظب وـش
ألاقاطنــت ( ،)8اؼــخٍاع جــىن ؾــاطاوـ عغــُم الحظيــت الفــػبُت فــي جىــىب الؽــىسان جىظُــل هــضه املػٍُــاث ًلهــا
ل
ل
ل
ل
ل
لُى ــمً سغم ــا أميريُ ــا مت اً ــشا لحظيخ ــه ،ذمىل ــا أن هظ ــام جةه ــت إلاهه ــاص ً ــان غه ــش اجكان ــا ٌػ ــظف باجك ــام
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الىالـظ غــام  1991مــؼ املخمــظسًً مــً الهبابــل الظبِؽــت املىاقؽــت لهبُلــت الــشًىٍا ،وهمــا طٍــاى مفــاط مــً نبُلــت
الى ــىٍظ والم أً ــىُ م ــً نبُل ــت الف ــلَ ،ووغ ــشث جةه ــت إلاهه ــاص ف ــي اجك ــام الىال ــظ بخٍبُ ــو ح ــو جهظٍ ــظ املم ــير
ل جىــىبُين ،ولٌ هــا جظاجػــذ غىــه ولــم جىاقــو غلــى إنـظاطه فــي مكاووــاث أبىجــا ال ــي بــشأث جحــذ طغاًــت الــظبِؾ
الىُجيري إبظاهُم بابىؿُشا في أًاط/ماًى .1992
ف ــي ه ــضا الؽ ــُام هةح ــذ الحظي ــت الف ــػبُت ف ــي إح ــشار جٍ ــىط يُك ــي ف ــي ٌبُػ ــت الػالن ــاث ألاميريُ ــت
الؽىساهُت حُم جحىلذ واـىًٍ إاى الغب أؼاسـ ي فـي الخكـاغالث الفـمالُت ـ الجىىبُـت فـي مُـشان مكاووـاث
ل
الؽالم ،وغلى لـػُش الخكـاغالث بـين حٍىمـت إلاههـاص ومػاطوـالاها أًىـا .قكـي حفـظًٍ ألاوُ/أيخـىبظ غـام 1993
غهــشث لجىــت إقظٍهُــا فــي الٍــىوؿظػ ألاميرًــي م ــؤجمظا جحــذ غىــىان قالؽــىسان :الحــظب امليؽــُتق وهــى امل ــؤجمظ
الــضي ؼــاهم فــي إنهــاء الاوفــهاناث غلــى نُــاسة ؾــاطاوـ وجىحُــش الهُــاسة الجىىبُــت جحــذ عغامخــه .ونــش بلــىط هــضا
املــؤجمظ إغــالن واـــىًٍ الــضي ًــان أهــم ههاٌــه جىؼــُؼ الاغتـراف بحــو جهظٍــظ املمــير لــِؾ فــي جىــىب الؽــىسان
وحــشه ،بــل مــا نؼــمي املىــاٌو املهمفــت فــي جبــاُ الىىبــت وألاههؽــىا ،ويــي ال ــي هةــح ؾــاطاوـ فــي وــمها إاــى غبــاءة
الحظي ــت الف ــػبُت ،ف ــي ون ــذ ً ــان ًحظ ـ ب ــشغم الخجم ــؼ ال ــشًمهظاٌي املػ ــاطه املؤل ــل م ــً جٍىٍى ــاث حغبُ ــت
ـمالُت.
مــً الىخــابب املباـــظة لهــضا الخٍــىط اؼــخحشار لُــت إنلُمُــت بظغاًــت سولُــت إلنهــاء الحــظب بــين الفــماُ
والجىــىب .ونــش ًاهــذ مىظمــت الخىمُــت ومٍاقحــت الخصــحظ فــي ـــظم إقظٍهُــا قإٌؿــاسق يــي لُــت الكاغلــت فــي هــضا
املجــاُ ح ـ مىخمــل الدؽــػُيُاث غلــى املبــاسا هكؽــها إلغــالن واـــىًٍ الــضي طقىــخه حٍىمــت الــظبِؾ غمــظ
حؽً البفير.
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ونـ ــش ًـ ــان للمحاولـ ــت الكاـ ـ ـلت الؾخُـ ــاُ الـ ــظبِؾ مبـ ــاطى ؼـ ــىت  1995ـ ـ ـ ن فـ ــي ووـ ــؼ مجلـ ــؾ ألامـ ــً
الؽ ــىسان غل ــى نابم ــت ال ــشوُ الظاغُ ــت ل طه ــاب ( ،)9وي ــي الخٍ ــىة ال ــي اجبػه ــا ال ــظبِؾ ًلُيخ ــىن ( ،)11بك ــظه
غهىب ــاث انخم ــاسًت غل ــى الؽ ــىسان ،جى ــمىذ حظ ـظا غل ــى جم ــشًظ الخهىُ ــاث إلالاه ــا ،وججمُ ــش أطل ــشة بلؿ ــذ 4
مالًين سوالط ،ومىؼ اؼخيراس الممـ الػظبي الضي حػخمش غلُه ؼىم الىكَ الػاملُت بيؽبت .%71
ونــش ًــان للػغلــت الشولُــت للىظــام الؽــىساوي ،وجمــاغش الىــؿىً ألاميريُــت غلُــه ـ ـ ن مهــم فــي سغــم
املػاطوــت الؽــىساهُت وجمىٍلهــا املباـــظ ( ،)11ولػــب إلاٌــاط إلانلُمــي املػــاسي ل خظٌــىم سوطا أؼاؼــُا فــي بلــىطة
الخىجهـاث الؽـىساهُت فـي هحــى ؼـُا .وبالكػـل هةــح هـضا الخُـاط فــي جحىٍـل الؽـىسان إاــى سولـت مىخجـت وممــشطة
للىكَ بحلىُ غام  ،1999بمؽاغشة مباـظة مً المين (.)12
أحداث أيلول/سبتمبر واوعكاسها على العالكات ألاميركية-السوداهية
لػبــذ أحــشار  2111 /9/11سوطا مظيغٍــا فــي إغــاسة هٍُلــت الاؼــتراجُجُاث ألاميريُــت املظجبٍــت بــا مً
الهىمي ألاميرًي ،ونش جبلىطث في زـالر محـشساث يـي :الحـظب غلـى إلاطهـاب ،وجٍـىٍظ مؽـخىي الاغخمـاس ألاميرًـي
غلى الىكَ إلاقظٍهي؛ وحػىٍو جهشم المين في إقظٍهُا بفٍل غام ،وفي الؽىسان بىجه ذاك.
ونــش لــاحب هــضا الخٍــىط الاؼــتراجُجي غــشس مــً املخؿي ـراث املــؤزظة فــي الؽــاحت الشاذلُــت الؽــىساهُت،
ل
وي ــضلَ ف ــي الىٍ ــام إلانلُم ــي .قؽ ــىساهُا ون ــؼ اههؽ ــام ف ــي ل ــكىف الىرب ــت الحايم ــت ف ــي ً ــاهىن ألاوُ/سٌؽ ــمبر
1999وه ــى م ــا ٌػ ــظف ف ــي ألاسبُ ــاث الؽ ــىساهُت باملكال ــلت ب ــين نٍ ــي الحٌ ــم  :ال ــظبِؾ غم ــظ البف ــير وحؽ ــً
التراب ــي .ون ــش ً ــان له ــضه املكالـ ـلت م ــا بػ ــشها م ــً حؿُي ــر ف ــي جىجه ــاث الىظ ــام الؽ ــىساوي وغالناج ــه إلانلُمُ ــت
والشولُــت .وفــي ؼــُام مــىاع بــظع جــىاعن الىــػل بــين الىظــام الؽــىساوي ومػاطوــُه ـــماال وجىىبــا ،قلــم ًحؽــم
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أي مـً ألاٌـظاف المـظاع ملمـ حخه .وإنلُمُـا اهـشلػذ الحـظب الازُىبُـت ـ الاطٍترًـت ( )2111-1998وهـى مـا أهـخب
إغاسة جظجِب الخحالكاث إلانلُمُت في ـظم إقظٍهُا وهىشؼ ها ملم حت الىظام الؽىساوي.
وفي وـىء محـشساث إلاؼـتراجُجُت ألاميريُـت الجشًـشة ،جبلـىطث الؽُاؼـاث ألاميريُـت مـً الؽـىسان فـي
املحاوط جُت :
 -2الاستفادة مً الخبرات السوداهية في ثىظيم اللاعدة
ـ ـ ــٍلذ ح ـ ــىاسر الاغخ ـ ــشاء غل ـ ــى ؼ ـ ــكاطحي الىالً ـ ــاث املخح ـ ــشة ألاميريُ ـ ــت ف ـ ــي ج اهُ ـ ــا ويُيُ ـ ــا ف ـ ــي نهاً ـ ــت
ل
الدؽ ــػُيُاث م ــً اله ــظن الػف ــظًٍ إه ــضاطا للىالً ــاث املخح ــشة ألاميريُ ــت ٌف ــير إا ــى الخك ــاغالث الجاطٍ ــت ف ــي ـ ــظم
إقظٍهُا ومشي مؽؤولُت الىظام الؽُاس ي الؽىساوي غً هـضه الخكـاغالث ،وأنـشمذ الىالًـاث املخحـشة فـي هـضا
الؽــُام غلــى نمــل ممــىؼ الفــكاء للسوٍــت فــي الؽــىسان غلــى اغخبــاط أهــه مىــخب ؼـ حت يُماوٍــت ،وهــى مــا لــم
ًهم أي سلُل غلُه ،يما لم جشبذ صحخه.
ونــش ؼــاهمذ أحــشار الحــاسي غفــظ مــً أًلــىُ /ؼــبخمبر فــي جحىٍــل الؽــىسان إاــى هــشف اؼــخرباطي
أميرًــي ،فــي وــىء الٌــالم غلــى أن املــؤجمظ الهــىمي إلاؼــالمي لػــب ذــالُ الدؽــػُيُاث ،سوط الظاقػــت ألاؼاؼــُت
لخىظــُم الهاغــشة الــضي أغلــً ظهــىطه فــي أقؿاوؽــخان ؼــىت  1998بػــش مؿــاسطة أؼــامت بــً السن الؽــىسان غــام
.1996
وفي هضا الؽُام جم غهش اجخماع لؽكظاء مجمىغت الشوُ إلاقظٍهُت في أًلىُ/ؼـبخمبر ٌ 2111البـذ
قُـه إلاساطة ألاميريُــت بخػـاون الحٍىمــاث فـي محاطبــت إلاطهــاب .ونـش أغلــً الؽـىسان اؼــخػشاسه للخػـاون فــي هــضا
املج ـ ــاُ ،وبالكػ ـ ــل ن ـ ــشم ذ ـ ــشماث هابل ـ ــت يف ـ ــكذ بػ ـ ــي مالمحه ـ ــا ص ـ ــحُكت قل ـ ــىػ أهجل ـ ــىػ ج ـ ــاًمغق ف ـ ــي
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حغٍظانً/ىهُــى  2117ههــال غــً مؽــؤولين فــي جهــاع املرــابظاث ألاميرًــي جحــشزىا غــً ان مؽــخىي الخػــاون ولــل
إاى حش الػملُاث املفتريت في سوُ غظبُت (.)13
 -1إلاسراع في عملية السالم بين الشمال والجىوب
اؼخهظ الخهشًظ ألاميرًي غلى أن المظاغاث املؽ حت في أقظٍهُا حفٍل بِفت مشالُت لكخخ مجـاالث الػمـل أمـام
جىظــُم الهاغــشة .وفــي هــضا الؽــُام جــم نبــىُ جىلــُاث مــً لجىــت الحظٍــاث الشًيُــت ألاميريُــت بخػُــين مبػــىر
ل
أميرًي إاـى الؽـىسان ،وهـى مـا ًكؽـظ ًـىن املبػـىر ألاوُ جـىن ساهكـىطر نؽـا ًهـىم بخهـشًم جهـاطٍظ غـً يُكُـت
حل مفٍلت الحظب ألاهلُت والخىلُت بالىؿَ غلى الحٍىمت (.)14
وفــي ؼــُام مــىاع أهجــغ مظيــغ الشطاؼــاث إلاؼــتراجُجُت الشولُــت  CSISفــي واـــىًٍ سطاؼــت مىلهــا مػهــش
الؽالم ألاميرًي غً ؼالم الؽىسان وؼاهم قالاها بفٍل طبِؾ املكٌظ الؽىساوي الجىىبي قظوؽِؾ سًىـ(.)15
وٍمٌ ــً مالحظ ــت أن م ــىمج الخػام ــل ألاميرً ــي ف ــي الح ــالخين ً ــان ًظي ــغ غل ــى الخجغب ــت والخكخِ ــذ ،ون ــشم
مب ــاسطاث مهم ــت ف ــي ه ــضا الؽ ــُام م ــً جهاؼ ــم الم ــروة والؽ ــلٍت إا ــى ججغب ــت الحل ــىُ م ــابين جى ــىب الؽ ــىسان
واملى ــاٌو املخاذمـ ــت .وٍب ــشو أن هـ ــضا املـ ــىمج ً ــان مٍلىبـ ــا فـ ــي صاج ــه إلهجـ ــاح املحـ ــىط الشال ــم مـ ــً إلاؼـ ــتراجُجُت
ألاميريُ ــت وه ــى الحم ــىُ غل ــى ال ــىكَ ٌبه ــا لخىل ــُت مجل ــؾ الٍان ــت ألاميرً ــي ال ــضي أو ـ ف ــي جهظٍ ــظ ح ــشًم
غىىاهــه African Oil Policy Initiativeبـ ن املٍلــىب طقــؼ مؽــخىي الاؼـ هالى ألاميرًــي مــً الــىكَ لُمــل إاــى
 %25م ــً إلاهخ ــاج الُ ــىمي بحل ــىُ غ ــام  ،2115أي م ــا ٌؽ ــاوي  5مالً ــين بظمُ ــل ًىمُ ــا .وجحهُ ــو ه ــضا اله ــشف
ًخٍلب الخػامل مؼ ؼلٍاث محلُت مجغأة ومظتهىت إطاستها الؽُاؼُت لفظًاث الىكَ.
وٍمٌـً الهــىُ إن الخٍبُهــاث ألاميريُــت لهـضه الاؼــتراجُجُاث ججلــذ فــي جٍـىطًٍ همــا :اجكانُــت هُكاـــا
للؽــالم املػهــىسة بــين ـــماُ الؽــىسان وجىىبــه واملىنػــت فــي ًــاهىن الشاويً/ىــاًظ  ،2115والؽُاؼــاث ألاميريُــت
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فـ ــي أعمـ ــت ساطقـ ــىط ،ويـ ــي الخٍبُهـ ــاث ال ـ ــي ؼـ ــاهمذ فـ ــي حؿُيـ ــر ــ ــٍل الؽـ ــىسان ،وأحـ ــشزذ اههالبـ ــا فـ ــي البِفـ ــت
الجُىؼُاؼُت في مىٍهت ـظم إقظٍهُا ووؼٍها.
وإصا ًاه ـ ــذ هُكاـ ـ ــا اهج ـ ــاعا للكاغ ـ ــل الظؼ ـ ــمي أي الحٍىم ـ ــاث ألاميريُ ـ ــت وألاوطوبُ ـ ــت وٌظف ـ ــي الم ـ ـظاع
الؽىساوي ،قئن أعمت ساطقـىط نـش اؼـخحشزذ قـاغال ؾيـر طؼـمي ،وهـى مىظمـاث املجخمـؼ املـشوي ال ـي ؼـاهمذ فـي
جحىٍـل مىنـل إلاساطة ألاميريُـت مـً قٌـظة سغـم وحـشة الؽـىسان ح ـ نهاًـت غـام  2118إاـى الىـؿَ مـً أجـل
اؼخكخاء ًكض ي إاى اهكماُ جىىب الؽىسان غً ـماله .ومً املخىنؼ أن حؽـخٌمل أسواطهـا بـئنظاط حـو جهظٍـظ
املمــير لــشاطقىط ،ألامــظ الــضي ؼُكضـ ي بــشوطه إاــى الاهكمــاُ .وفــي الؽــُام الخــااي وػــظه جكمــُالث الخٍبُهــاث
ألاميريُت ملىمج الخجغبت.
 -3اثفاكية هيفاشا وطبيعة الدور ألاميركي

ل
لػبــذ اجكانُــت الؽــالم الفــامل املػظوقــت باجكانُــت هُكاـــا سوطا حايمــا فــي حؿُيــر ألاٌــظ الشؼــخىطٍت والهاهىهُــت
للشولــت الؽــىساهُت مــً حُــم الاغتـراف بــالخىىع الؽــىساوي وإساطجــه ٌبهــا لهــضه الاجكانُــت ،وحؿُيــر همــَ الحٌــم

لُىٍىي غلى حٌم سًمهظاٌي ،وقخخ املجاُ أمام حؿُير حشوس الشولت باؼخكخاء فـي ــ ن جهظٍـظ املمـير للفـػب
الؽــىساوي فــي الجىــىب الــضي جــظي فــي ًــاهىن الشاويً/ىــاًظ  .2111ونــش جٍلبــذ هــضه الاجكانُــت حؿُيــر الشؼــخىط
الهىمي للبالس ،واؼخحشار حٍىمت جىىب الؽىسان ذالُ الكتـرة الاهخهالُـت لٍُـىن لهـا الؽـُاسة املٍلهـت غلـى
الىالً ــاث الجىىبُ ــت ،بػ ــش او ــحاب اله ــىاث املؽ ـ حت الؽ ــىساهُت والػم ــل غل ــى جظجِب ــاث الندؽ ــام الم ــروة ب ــين
الفماُ والجىىب.
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وقُمــا ًخػلــو بتلُــاث الخحــىُ الــشًمهظاٌي قــئن الاجكانُــت حــشسث أؼــالُب الخحــىُ غبــر إجـظاء حػــشاس
ل
ؼٍاوي ـامل في مىغش أنماه الؽىت الشاهُت مً الكترة الاهخهالُت ،أو اهخرابـاث مظانبـت سولُـا فـي نهاًـت الؽـىت
الشالشت(.)16
وغل ــى ال ــظؾم م ــً أن ه ــضه الاجكانُ ــت ن ــش هةح ــذ ف ــي إنه ــاء أٌ ــىُ ح ــظب ف ــي إقظٍهُ ــا ،إال أنه ــا جج ــاوعث
حه ــابو غل ــى ألاطه ي ــي أن ٌظف ــي الاجكانُ ــت ال ًم ــشالن املػاسل ــت الؽُاؼ ــُت ف ــي الؽ ــىسان ،ال ف ــي الف ــماُ وف ــي
الجى ــىب .يم ــا ًؤذ ــض غل ــى ه ــضه الاجكانُ ــت الالخب ــاػ والؿم ــىه ف ــي مكال ــل مهم ــت م ه ــا م ــا ًخػل ــو بمؽ ــخهبل
مىٍهــه أبا ـ الؿىُــت بــالىكَ ،وجشـــين أؼــالُب ؾيــر مٍظونــت فــي املىٍهــت ًاملفــىطة الفــػبُت لحؽــم ممــابظ
املى ــاٌو املخاذم ــت ل جى ــىب ،يم ــا ً ــان املرٍ ــَ الخ ــاطٍني الؿظب ــي قظن ــت الؽ ــىسان ( .)17وً ــان لىج ــىس ساغ ــم
ل حظيت الفػبُت في أوؼاً الُمين ألاميرًي غلى أؼؾ مً الاهحُـاع الـشًني ــ ن أؼاسـ ي فـي حمـىُ الجىـىب
غلى همِب في ؼلٍت الفماُ ًخجاوع مٍالباجه الخاطٍرُت في الؽلٍت (.)18
وإعاء ه ـ ــضه الؽ ـ ــلبُاث ألاؼاؼ ـ ــُت ف ـ ــي اجكانُ ـ ــت هُكاـ ـ ــا قه ـ ــش ج ـ ــم الاغخم ـ ــاس غل ـ ــى أم ـ ــظًٍ ألاوُ :لُ ـ ــت
الاهخرابــاث لخمٌــين الهــىي الؽُاؼــُت املهمفــت مــً الخمشُــل فــي الاجكانُــت وإغــاسة جظجِــب املػاسلــت الؽُاؼــُت،
والشــاوي :اغخمــاس مــىمج الــشمب الــىظُكي بــين الفــماُ والجىــىب فــي محاولــه ج ؼــِؾ وحــشة ٌبهــا الذخُــاط ٌــى ي
ل جىىبُىن في اؼخكخاء جهظٍظ املمير غام .)19( 2111
ونــش ـ ــهشث الكت ــرة الاهخهالُ ــت املمخ ــشة ب ــين ألاغ ــىام  2115و 2111ل ـظاغا ل ـ طاساث الؽُاؼ ــُت ب ــين
الفماُ والجىىب ،يما ذلهذ أعمت ساطقىط وٌبُػت الخـشذل الـشواي قالاهـا اؼـخهٍاباث ؼُاؼـُت جشًـشة ،قـخم
ججــاوع الاجكانُــت وأٌظهــا الهاهىهُــت املمشلــت فــي إج ـظاء إحمــاء ؼــٍاوي هغٍــه ممشــل لٍاقــت ألاغ ـظام فــي مىاٌههــا،
وإنام ــت اهخراب ــاث هغ،ه ــت .وٍمٌ ــً اله ــىُ إن لـ ـظاع إلاطاساث الؽُاؼ ــُت ف ــي ؼ ــُام حٍىم ــت الىح ــشة الىٌىُ ــت
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الؽــىساهُت نــش هــخب غــً غــشة غىامــل م هــا أن ألاٌ ـظاف الفــمالُت نــش ـــػظث بالخشٌػــت مــً الجاهــب ألاميرًــي
ال ــضي حـ ــم الفـ ــمالُين غل ــى جهـ ــشًم جىـ ــاعالث غلـ ــى ماب ــشة املكاووـ ــاث الجىىبُـ ــت مهاب ــل تهشبـ ــت أعمـ ــت ساطقـ ــىط
املىشلػت غام .2113
ل
يمــا لػبــذ أعمــت ساطقــىط وجــشاغُاتها مشــل املحٌمــت الجىابُــت الشولُــت سوطا فــي اذــخالُ مــىاعًٍ الهــىي
الشاذلُت بين ٌظفي حٍىمت الىحشة الىٌىُت ،وهٌضا جمخـؼ الجىـىبُين بـىعن وؽـ ي أغلـى .لٌـً إلاــٍالُت ال ـي
ب ــظعث ي ــي وج ــىس مم ــالح جىىبُ ــت جخمش ــل ف ــي اؼ ــخمظاط ح ــغب امل ــؤجمظ ال ــىٌني غل ــى ال ــظؾم م ــً و ــػكه ،ـ ــظٍٍا
ذـ ــالُ الكتـ ــرة الاهخهالُـ ــت املهـ ــظطة بؽـ ــذ ؼـ ــىىاث باغخبـ ــاطه الٍـ ــظف املىنـ ــؼ غلـ ــى اجكانُـ ــت هُكاــ ــا ،وأن هـ ــضه
الاجكانُت لً جٍىن ملغمت – في وىء الخبرة الخاطٍرُـت – ي مـً ألاٌـظاف الفـمالُت ألاذـظي املؽـدبػشة م هـا.
في هضا الؽُام جم الهبىُ بئحماء ؼٍاوي واهخراباث بظملاهُت وطباؼُت جظملى إاى املػاًير الشولُت.
إن أه ــم الىخ ــابب الىاجم ــت غ ــً اجكانُ ــت هُكاـ ــا وم ــا أؼؽ ــخه م ــً مى ــاهج الخجغب ــت وجظجِب ــاث اندؽ ــام
المـروة والؽـلٍت ،يـي اهـشالع مٍالبـاث جهىٍـت وغظنُـت فـي ــظم الؽـىسان وؾظبـه ،حُـم همـذ الاجكانُـت غلــى
أن جحىع الحظيت الفػبُت الؽلٍت املٍلهت في الجىىب ،زم غلى  %28مً ؼلٍاث الحٌم فـي الفـماُ ،قُمـا
ًحــىع حــغب املــؤجمظ الــىٌني غلــى  %52مــً الؽــلٍت فــي الفــماُ وجــىعع بــاملي اليؽــبت غلــى الهــىي فــي الفــماُ
والجىــىب بيؽــب  %14و %6غلــى الخــىااي .وٌبهــا لهــضا الترجِــب وجــشث ألاحـغاب الخاطٍرُــت الؽــىساهُت هكؽــها
ممشلــت بيؽــب ال جخىاقــو مــؼ ذــظ اهخرابــاث سًمهظاٌُــت جــظث فــي الؽــىسان ،يمــا بــشث مىــاٌو ـــظم الؽــىسان
وؾظبه ؾير حابغة أي مٍاؼب مً هضه الاجكانُت وجم تهمِفها بالٍامل (.)21
وإجماال ًمًٌ الىظظ إاى اجكانُت هُكاـا غلى أنهـا أنهـذ حظبـا أهلُـت ممخـشة ،وذلهـذ ؼـالما نـش ًٍـىن
ل
ل
مىنخا ٌبها للخكـاغالث الظاهىـت ،ولٌ هـا فـي املهابـل ذلهـذ حالـت مـً الخـىجظ الؽُاسـ ي والاجخمـا ي فـي الؽـىسان
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ل
بخجاوعهـ ــا املػٍُـ ــاث الىانػُـ ــت فـ ــي هـ ــضا البلـ ــش ،وإلامٍاهـ ــاث املخاحـ ــت ملمـ ــالحت ــ ــاملت ًمٌـ ــً أن جيـ ــخب أٌ ـ ـظا
سؼ ــخىطٍت وناهىهُ ــت أيم ــر جماؼ ــٍا ون ــشطة غل ــى الاؼ ــخمظاط ٌبه ــا للىم ــاصج املٍبه ــت ف ــي الػشً ــش م ــً سوُ الػ ــالم
الشالــم ،وال ــي أهجــغث بمػــغُ غــً املرٍٍــاث ألاميريُــت فــي الخجغبــت ،يمــا حمــل فــي جىــىب إقظٍهُــا والهىــش،
ومالي ًا.
التفاعل السوداوي ألاميركي في أزمة دارفور
اهــشلػذ أعمــت ساطقــىط بػــش جكاغــل غــشس مــً الػىامــل الشاذلُــت م هــا المـظاع غلــى الؽــلٍت الــضي وفـ
فـ ــي الخظٌـ ــىم ج ـ ـظاء الاههؽـ ــام فـ ــي لـ ــكىف جةهـ ــت إلاههـ ــاص الؽـ ــىساهُت غـ ــام 1999فـ ــي إٌـ ــاط الجةهـ ــت الهىمُـ ــت
إلاؼــالمُت ،غــالوة غلــى ال همــِق الخىمــىي الخــاطٍني فــي إنلــُم ساطقــىط جحــذ مظلــت احؽــاع ظــاهظة الجكــاف ومــا
ذلكخــه مــً ل ـظاغاث غلــى مــىطس املُــاه بــين همٍــي إلاهخــاج الغطا ــي والظغــىي ،وأًىــا املػالجــاث املحلُــت لهــضه
ألاعم ــت ال ــي ن ــام ه ــا ح ــغب امل ــؤجمظ ال ــىٌني ،وال ــي اطجٌ ــغث غل ــى جىؼ ــُؼ الػملُ ــاث الػؽ ــٌظٍت و ــش الخم ــظس
الــشاطقىطي ،وإهمــاُ الحلــىُ الهىمُــت للعمــت ،ويــي مػاجلــت أهخجــذ جٍــىطًٍ أؼاؼــين ،ألاوُ :أعمــت إوؽــاهُت
ممخــشة لىحــى  2ملُــىن مــً البفــظ هجــظوا نـظاهم وهظبــىا إاــى مػؽــٌظاث الالجفــين فــي ساذــل الؽــىسان وذاطجــه
ل
غل ــى م ــشي الؽ ــبؼ ؼ ــىىاث املاو ــُت ،قى ــال غ ــً مماطؼ ــاث ذ ــاطج اله ــاهىن ًالهخ ــل وإلاح ـظام الىاؼ ــؼ لله ــظي.
والشــاوي :جــشذل سواــي مؽــدىش غلــى مبــشأ أنظجــه ألامــم املخحــشة وهــى الخــشذل ؼــباب إوؽــاهُت Humanitarian
 ً Interventionــان الجاه ــب ألاميرً ــي أب ــظع الالغب ــين بـ ـ سواث طؼ ــمُت وؾي ــر طؼ ــمُت .ولػ ــل ن ــىُ ال ــظبِؾ بُ ــل
ًلُيخ ــىن أم ــام الجمػُ ــت الػام ــت للم ــم املخح ــشة غ ــام  1999ق ان غل ــى ال ــشوُ أال حػخه ــش أن ؼ ــُاستها الىٌىُ ــت
ؼــخمىؼ املجخمــؼ الــشواي مــً ونــل الاه هاًــاث المــاطذت لحهــىم إلاوؽــانق( )21مؤـــظ غلــى ٌبُػــت الؽُاؼــاث
ألاميريُت في هضا الؽُام .وفي هضا املجاُ هالحظ الػاملين الخالُين:
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أ  -الفاعل الرسمي الغربي في أزمة دارفور
ـــٍلذ الٍاطزــت إلاوؽــاهُت فــي ساطقــىط ال ــي بــشأث مػاملهــا فــي الىوــىح مــؼ مٍلــؼ ؼــىت  2114مػٍُــاث
مالبم ــت للؽُاؼ ــاث الشولُ ــت املخجه ــت هح ــى اغخم ــاس م ــىمج الخ ــشذل ؼ ــباب إوؽ ــاهُت ،وي ــي الؽُاؼ ــُاث ال ــي
ل
حظُــذ بــشغم أميرًــي .وًاهــذ محمــلت هــضا املــىمج إلــشاط مجلــؾ ألامــً الــشواي  11ن ـظاطا فــي ـ ـ ن الؽــىسان
ذـ ــالُ غفـ ــظة أــ ــهظ مىـ ــض حغٍـ ــانً /ىهُـ ــى  2114وح ـ ـ ًـ ــاهىن ألاوُ/سٌؽـ ــمبر  ،)22( 2115بِىمـ ــا ًـ ــان مػـ ــشُ
الهـظاطاث ازىــين ؼــىىٍا ذــالُ ألاغــىام  2116ـ ـ ـ  ،2119ويـي الهـظاطاث ال ــي اغخمــشث لُــاث الىــؿىً والخلــىٍخ
بالػهىباث زم محايمت امل همين أمام املحٌمت الجىابُت الشولُت.
ون ــش اغخم ــشث ه ــضه اله ـظاطاث غل ــى إح ــالُ اله ــىاث الشولُ ــت ف ــي مح ــل ن ــىاث الاجح ــاس إلاقظٍه ــي غ ــام
 2117بػ ــش أن ج ــم جاج ــُم ن ــشطاث ألاقاطن ــت باالمخى ــاع ال ــشواي غ ــً جمىٍ ــل إجح ــاسهم ،قل ــم ًخج ــاوع الخمىٍ ــل
ألاميرًي حاجغ الـ 41ملُىن سوالط في ؼى ي أعمت ساطقىط ( 2114ـ  ،)2115يمـا جهـاغؾ ألاوطوبُـىن الـضًً ًـاهىا
نش وغشوا بخمىٍل الاجحاس بـ  81ملُىن ًىطو غً الاًكاء بىغىسهم (.)23
ون ــش ؼ ــاهم ف ــي جحهُ ــو ه ــضا الىج ــاح ج ـغامً الحمل ــت الاهخرابُ ــت لل ــظبِؾ ب ــىؿ الاب ــً غ ــام  2114م ــؼ
جٍــىًٍ جحــالل  ،Save Darfurحُــم جــم جىظُــل أعمــت ساطقــىط ًىطنــت اهخرابُــت فــي إٌــاط الحملــت الهاسقــت إاــى
الحم ــىُ غل ــى أل ــىاث ألامي ــريُين م ــً أل ــل إقظٍه ــي ،وصل ــَ ب ــئغالن الخػه ــشاث بمىال ــظة ال ــشاطقىطٍين م ــً
الهــاطة ألام ح ـ لــى جٍلــب ألامــظ الحــل الػؽــٌظي ،وهــى مــىمج هجــشه مؽــخمظا فــي الحمــالث الاهخرابُــت ألاميريُــت
الالحه ــت ،حُ ــم أل ــشط املظش ــحىن الشالز ــت غ ــً الح ــغبين الجمه ــىطي وال ــشًمهظاٌي (أوبام ــا وم ــايين وًلُيخ ــىن)
حػهشاث باملػن هكؽه في أزىاء حمل هم الاهخرابُت غام .)24( 2118
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فــي هــضه ألاجــىاء ؼــهٍذ الخكاهمــاث بــين الخظٌــىم وألامــم املخحــشة ال ــي أبظمــذ فــي مٍلــؼ جمىعً/ىلُــى
 ،2114حُــم حػهــش الؽــىسان هــغع ؼــالح مُلِفــُا الجىجىٍــش ال ــي اؼــخرشم ها الحٍىمــت الؽــىساهُت فــي مظحلــت
مبٌــظة ف ــي الػملُ ــاث الػؽ ــٌظٍت فــي ساطق ــىط ،وجه ــشًم املخ ــىطٌين م ــً غىالــظ ه ــضه املُلِف ــُاث إا ــى املحايم ــاث
املحلُت ذالُ ً 91ىما ،إواقت إاى حؽهُل الػمل إلاؾاسي وإلاوؽاوي.
إن ؼ ــهىً ه ــضه الخكاهم ــاث ق ــخخ الٍظٍ ــو أم ــام جم ــاغش الى ــؿىً غل ــى الؽ ــىسان إا ــى ح ــش الخل ــىٍخ
بىطن ــت الخ ــشذل الػؽ ــٌظي الخ ــاطجي ف ــي نهاً ــت جمىعً/ىلُ ــى  2114ف ــي ن ـظاط مجل ــؾ ألام ــً طن ــم  ،1556وال ــضي
حؽبب في اههؽـام املجلـؾ ،بػـشما ولـل غـشس الظاقىـين للػهىبـاث إاـى ؼـبؼ سوُ ( ،)25وًاهـذ املحمـلت غـشم
إن ـظاط الػهىبــاث ،املجلــؾ هــشس بكــظه غهىبــاث ف ـي ؾىــىن زالزــين ًىمــا إن لــم جهــم حٍىمــت الؽــىسان بئنهــاء
قالكظاغــاثق فــي إنلــُم ساطقــىط ،والىقــاء بالت اماتهــا فــي ـ ـ ن هــغع أؼ ـ حت مُلِفــُا الجىجىٍــش واغخهــاُ نــاستهم
قالضًً نامىا بالخحظٍي غلى اطجٍاب اه هاًاث وجهشًمهم إاى الػشالتق(.)26
ونــش جبن ـ ن ـظاطا مجلــؾ ألامــً  1591و  1593المــاسطان فــي نهاًــت صاط/مــاطػ طؾبــت إلاساطة ألاميريُــت
والٍــىوؿظػ فــي قــظه ولــاًت سولُــت غلــى الؽــىسان وحظــظ الٍيـران الحٍــىمي قــىم ساطقــىط إال بــئصن مــً ألامــم
املخح ــشة ،وجه ــشًم  51م ــً املف ــدبه ف ــي نُ ــامهم ب ــالخحظٍي أو مماطؼ ــت ج ـظابم و ــش إلاوؽ ــاهُت ف ــي ساطق ــىط إا ــى
املحايمت أمام املحٌمت الجىابُت الشولُت في الهاي (.)27
غلــى أن الخٍــىط ألاهــم فــي ن ـظاطاث مجلــؾ ألامــً الــشواي هــى لــشوطها باالغخمــاس غلــى الكمــل الؽــابؼ
مً مُشام ألامم املخحشة الضي ًبـُخ اؼـخرشام الهـىه الػؽـٌظٍت ابخـشاء مـً الهـظاط  .)28(1564وًاهـذ املحمـلت
ال هابُت في هضا الخشذل الشواي اغخماس وجىس نىاث للمم املخحشة جهشط بـ  26ألل غىمـظ ٌبهـا للهـظاط 1769
ل
مؼ غشم وجىس حؽىٍت ؼُاؼُت للعمت ال ي اجرضث مؽاطاث أيمر حػهُشا.
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م ــؼ وج ــىس اله ــىاث الشولُ ــت ف ــي ساطق ــىط وحؿي ــر إلاساطة ألاميريُ ــت ف ــي مٍل ــؼ غ ــام  2119جحؽ ــيذ البِف ــت
ألامىُــت فــي ساطقــىط ،وؼــػذ إلاساطة ألاميريُــت لحــل ؼُاسـ ي للعمــت مــً ذــالُ جىظُــل مىبــر الشوحــت الخكاو ـ ي
ال ــضي ًاه ــذ أنظج ــه جامػ ــت ال ــشوُ الػظبُ ــت يتلُ ــت لل ــشقؼ هح ــى ح ــل ؼُاس ـ ي ،وي ــي جه ــىس ماعال ــذ قاـ ــلت وب ــال
هخابب ،حُم قفل املبػىر الظباس ي ألاميرًي في إلحـام الكمـابل الشاطقىطٍـت باملػاسلـت الؽُاؼـُت الظاهىـت غبـر
ما أٌلو غلُه أجكام الشوحت إلاٌاطي الضي جم جىنُػه في ـباً /قبراًظ .)29(2111
ب -الفاعل غير الرسمي

ل
ل
فــي الػهــىس الشالزــت ألاذيــرة أذــض مكهــىم املجخمــؼ املــشوي حي ـ ا مهمــا فــي ألاسبُــاث الؽُاؼــُت ،واطجبٍــذ

مٍاهخ ــه ف ــي الكى ــاء الػ ــام للشول ــت ب ــالخحىالث الشًمهظاٌُ ــت قالاه ــا ،ووف ـ ث غالن ــت جشلُ ــت ب ــين جٍ ــىط املجخم ــؼ
املــشوي وجٍــىط الحال ــت الشًمهظاٌُــت ،وب ــين هٍىلــهما ،ق ــئصا حههــذ الشول ــت ـــظوً سًمهظاٌُ ه ــا مــً حظٍ ــاث
غامت وجشاوُ ؼلمي للؽلٍت وهغاهت للػملُـت الاهخرابُـت ،نىٍـذ مىظمـاث املجخمـؼ املـشوي وججـضطث وحػاظمـذ
أسوطاها ،والػٌؾ صحُخ.
وٍرىـ ـ ــؼ حػظٍـ ـ ــل مىظمـ ـ ــاث املجخمـ ـ ــؼ املـ ـ ــشوي إاـ ـ ــى مظجػُـ ـ ــاث مخػـ ـ ــشسة زهاقُـ ـ ــت وجاطٍرُـ ـ ــت وقٌظٍـ ـ ــت
وأًشًىلىجُت .وؼ غخمش هىا حػظٍل البىَ الشواي الـضي ًـظي املجخمـؼ املـشوي غلـى أهـه قجلـَ املجمىغـت الٌبيـرة
مــً املىظمــاث ؾيــر الحٍىمُــت واملىظمــاث ال ــي ال تهــشف إاــى الــظبخ ،وال ــي جمــاطػ وفــاٌها فــي الحُــاة الػامــت،
وجـ هي بػـبء الخػبيــر غـً اهخمامـاث أغىــائها أو ذـظًٍ ونـُمهمق .وَفــير مكهـىم مىظمـاث املجخمـؼ املـشوي ـ ـ ـ
بحؽ ــب البى ــَ ال ــشواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إا ــى مجمىغ ــت م ــً املىظم ــاث جى ــم جمػُ ــاث املجخمػ ــاث املحلُ ــت ،واملىظم ــاث ؾي ــر
الحٍىمُ ــت والىهاب ــاث الػمالُ ــت والجمػُ ــاث الخيرً ــت واملؤؼؽ ــاث .وأو ــُل إلُ ــه مكه ــىم ؾظامصـ ـ ي للمجخم ــؼ
املشوي الضي ًمـكه ب هـه وجـىس ذـاك ذـاطج هٍـام الشولـت ،مـؼ ًىهـه غلـى غالنـت جىهظٍـت هـا ،قهـى ٌفـٍل مـؼ
الشولت ما ٌػظف باملىظىمت الؽُاؼُت في املجخمؼ ب حغابه وههاباجه.
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هضه الدفٌُلت الىاؼػت مـً الكاغلُـاث الاجخماغُـت اؼـخٍاغذ جماغـاث املمـالح ألاميريُـت جىظُكهـا
غلــى هحــى هــااح للؿاًــت وــش الؽــىسان ،بؽــبب ٌبُػــت الىظــام الؽُاسـ ي ألاميرًــي الــضي ًدــُخ لهــضه الجماغــاث
الخ ـ زير غلــى ألاٌــظ الدفــظَػُت والخىكُضًــت ألاميريُــت ،إوــاقت إاــى وجــىس ؾٍــاء سواــي للخــشذل ؼــباب إوؽــاهُت.
وٌبهــا للخهــشًظاث ألاميريُــت قــئن أنــىي جماغــاث املمــالح فــي واـــىًٍ يــي الجماغــاث الالاهىسًــت ال ــي ًبــشو أنهــا
هكضث إؼتراجُجُت إؼظابُلُت في ألاؼاػ مػىُت بشطاؼت الخٍىٍىاث الػظنُت والاههؽاماث الشًيُـت فـي البلـشان
(.)31

الػظبُت وجىظُكها في غملُاث غشم الاؼخهظاط الشاذلُت لهضه البلشان

اهٍلهــذ طسة الكػــل الؿظبُــت غلــى هــضه الٍاطزــت إلاوؽــاهُت مــً لجىــت الىــمير فــي مخحــل الهىلىًىؼــذ
فــي واـ ــىًٍ ال ــضي ًظةؽ ــه ج ــىن ق ــاولظ بالخػ ــاون م ــؼ غى ــى ال جى ــت الالاهىسً ــت ألاميريُ ــت طور مؽ ــىؿظ ،الل ــضان
جح ــشزا غ ــً إب ــاسة جماغُ ــت ف ــي ساطق ــىط( .)31وي ــي الجه ــىس ال ــي هةح ــذ ف ــي غه ــش اجخم ــاع ف ــي جامػ ــت ؼ ــُ ي ف ــي
ل
هُىٍــىطى ف ــي  14جمىعً/ىلُــى  2114أؼــكظ غــً إوفــاء جحــالل  Save Darfurال ــضي جيفــَ قُ ــه حالُ ــا 192
مىظمت أميريُت وسولُت (.)32
وٌبهــا إلغــالن وفــظجه املىظمــت غــام  2117للبحــم غــً مــشًظ جشًــش لهــا قــئن املىظمــت جمــل هكؽــها
ب نها املىظمت ألايبر في سغم ساطقـىط حُـم جمـل مي اهُاتهـا إاـى  14ملُـىن سوالط ؼـىىٍا وبفـبٌت إلٌتروهُـت جغٍـش
غلى مفت ملُىن شخن مخىمىت ملُىن هاـَ .وهـضه ألامـىاُ مرممـتٌ ،بهـا للهـشاف املػلىـت للخحـالل،
للػمــل يجماغــت وــؿَ غلــى الحٍىمــت ألاميريُــت والٍــىهجظػ ( )33الجرــاص ؼُاؼــاث جخكــو مــؼ جٌُُــل مىظمـت
 Save Darfurللمظاع في إلانلُم و لُاث حله.
وٍمٌـً الهــىُ إن هـضا الخحــالل هةـح بالكػــل غلـى هحــى إًجـابي فــي لكـذ أهظــاط الػـالم إاــى مـا جــظي فــي
ساطقــىط وإاــى ٌبُػــت ألاعمــت إلاوؽــاهُت الىاججــت غــً الخمــظس وطساث الكػــل الحٍىمُــت غلُــه .ولٌــً مفــٍلت هــضا
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الخحالل الظبِؽـُت يـي غـشم إملامـه بظـظوف إلانلـُم أو جاطٍرـه مـً هاحُـت ،أو اغخمـاسه اؼـتراجُجُاث مؤؼؽـت
غلى مكاهُم مؿلىٌـت مشـل اغخمـاس مكهـىم إلابـاسة الجماغُـت لخػظٍـل مـا جـظي فـي ساطقـىط وولـكه ب هـه ممازـل
ملــا جــظي فــي طواهــشا غــام  ،1994واملٍالبــت بالػشالــت الجىابُــت الشولُــت وــش املؽــؤولين غــً الاه هاًــاث يتلُــت
مٍلهت ووحُشة لحل أعمت ساطقىط .ولػل ذٍ هـضه الاؼـتراججُاث هـى املؽـؤوُ غـً سقـؼ ألاعمـت إاـى مؽـخىٍاث
مً الخػهُش غلى المػُشًً الؽُاس ي وإلاوؽاوي .وجىجش في ساطقىط حالُا أيبـر بػشـت سولُـت بخٍـالُل باهظـت،
لًٌ مً سون اجكام ؼالم ًمًٌ حماًخه غلى ألاطه ،وهى ألامظ الضي لم ًمىؼ المـظاع املؽـ ح فـي ساطقـىط مـً
ههلــه مــً مؽــخىي ل ـظاع زىــاةي بــين الحٍىمــت والكمــابل املؽ ـ حت إاــى ل ـظاع بــين الكمــابل املؽ ـ حت يحالــت
جىُيُ ــت حف ــبه م ــا ًج ــظي ف ــي الم ــىماُ حالُ ــا( .)34وهى ــاى ـ ــهاساث ؼ ــىساهُت م ــً أش ــخاك ًمٌ ــً ول ــكهم
ل
باملؽخهلين ًظوون نمما غً الظـاوي ال ي ًشقػها بػـي أقـظاس نـىاث ألامـم املخحـشة للكمـابل املخىـاحظة فـي
ساطقىط لىمان الؽالمت (.)35
وٍبــشو أن إلاساطة ألاميريُــت الظاهىــت نــش أسطيــذ لجــم ألاعمــت ال ــي حؽــببذ قالاهــا الاؼــتراججُاث الخاٌفــت
لجماغـ ــاث الىـ ــؿَ املخػلهـ ــت بـ ــشاطقىط ،قلـ ــم ٌؽـ ــكظ اغخمـ ــاس مكهـ ــىم إلابـ ــاسة الجماغُـ ــت املؤؼـ ــؾ غلـ ــى ن ـ ـظاط
الٍ ــىوؿظػ الم ــاسط ف ــي جمىعً/ىلُ ــى  2114غ ــً جه ــشم ً ــضيظ ف ــي ألاوو ــاع غل ــى ألاطه ف ــي ساطق ــىط .م ــً هى ــا ج ــم
إلاغــالن غــً إؼــتراجُجُت أميريُــت إعاء الؽــىسان فــي حف ـظًٍ الشــاوي/هىقمبر  2119غلــى لؽــان وعٍــظة الخاطجُــت
ألاميريُــت هــُالطي ًلُيخــىن صيــظث قالاهــا نُــام إلاساطة ألاميريُــت بمظاجػــاث مهمــت إعاء الؽــىسان حؽــدبػش الظًــىن
إاــى لُــت الىــؿىً ال ــي ًاهــذ مخبػــت ؼــابها ،وجهــشم محكـغاث لخحؽــين ألاووــاع غلــى ألاطه فــي ساطقــىط ،يمــا
حػظوذ أًىـا للملكـاث ألاذـظي الػالهـت فـي الػالنـاث ألاميريُـت الؽـىساهُت ( .)36ونـش أيـش هـضه ألامـىط الج ـراُ
 SCOTT GRATIONاملبػىر ألاميرًي إاـى الؽـىسان فـي اجخمـاع مؿلـو مـؼ الكمـابل الشاطقىطٍـت غهـش فـي مػهـش
الؽــالم بىاـــىًٍ فــي  25ـ ـ ـ ـ ً 26ــاهىن الشاويً/ىــاًظ  2111نــاُ قُــه إن إلاساطة ألاميريُــت جــىاي اجكانُــت الؽــالم
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الف ــامل أولىٍ ــت مٍله ــت ،وأن مؽ ــاهشة ال ـظأي الػ ــام ألاميرً ــي عم ــت ساطق ــىط ؼ ــىف جخح ــىُ إا ــى مؽ ــاهشة سول ــت
جىـىب الؽــىسان املىخظـظ والستهــا فــي ًـاهىن الشــاويً /ىـاًظ  ،2111ولػــل هــضا املىنـل ملبػــىر الـظبِؾ أوبامــا إاــى
الؽــىسان ًــان وطاء البُــان الــضي ألــشطجه  36مىظمــت ؼــىساهُت فــي أهحــاء الىالًــاث املخحــشة ألاميريُــت جٍالــب
بئنالت املبػىر الظباس ي ألاميرًي إاـى الؽـىسان مـً مىمـبه ( ،)37وهـى البُـان الـضي جبىـاه مفـظوع  Enoughوهـى
أحش املىظماث ألاؼاؼُت في جحالل .Save Darfur
وٌبها لهضه الخىجهاث جحىُ الاهخمام ألاميرًي هحى جىىب الؽىسان للىؿَ فـي ؼـبُل التـ ام مىغـش
اؼخكخاء جهظٍـظ املمـير لجىـىب الؽـىسان بحؽـب اجكانُـت هُكاــا ،غلـى الـظؾم مـً غـشم الاجكـام غلـى الهىـاًا
الػاله ــت ب ــين ألاٌ ـظاف الف ــمالُت والجىىبُ ــت بمىج ــب ن ــاهىن الاؼ ــخكخاء ،وي ــي نى ــاًا حف ــمل جهؽ ــُم امل ــىاطس
وألالىُ والشًىن ويضلَ نىاًا الحشوس ،وجمُػها مشيرة للهلو ،ونش جدؽبب في جكـاغالث مؽـخهبلُت ؼـلبُت
جىٍىي غلى إمٍاهاث غشم الاؼخهظاط جىىبا وـماال.
ل
وفـ ــي الىنـ ــذ الـ ــضي بـ ــاث قُـ ــه اهكمـ ــاُ جىـ ــىب الؽـ ــىسان محؽـ ــىما ،أنـ ــشمذ إلاساطة ألاميريُـ ــت غلـ ــى
ذٍىجين حػشان مً املؤـظاث ألاؼاؼُت غلى ٌبُػت الشوط ألاميرًي فـي الؽـىسان غلـى املؽـخىي املىظـىط ،قهـش
جــم حػُــين مبػــىر أميرًــي جشًــش إاــى ساطقــىط ،وغــظه الؽــِىاجىط جــىن ييــري طبــِؾ لجىــت الػالنــاث الخاطجُــت
ف ــي الٍ ــىوؿظػ ألاميرً ــي ن ــاهىن ؼ ــالم الؽ ــىسان واؼ ــخهظاطه ف ــي حف ــظًٍ ألاوُ/أيخ ــىبظ  ،)38(2111وه ــى اله ــاهىن
ل
ال ــضي ًى ــؼ هىغ ــا م ــً أه ــىاع الىل ــاًت ألاميريُ ــت الىاغم ــت غل ــى الؽ ــىسان .وف ــي جٍ ــىط م ــىاع أهج ــغث الكم ــابل
ل
الشاطقىطٍــت هىغــا مــً الخكــاهم أؼــكظ غــً اهــشالع الػملُــاث املؽـ حت غلــى هٍــام واؼــؼ فــي ساطقــىط .مــا ٌػنـ أن
الؽاحت مهُ ة لكمل جشًش مً قمىُ ألاعمت الؽىساهُت.
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خاثمة
إن الخى ــاوُ الؽ ــىساوي الجغة ــي للعم ــاث الشاذلُ ــت واملػالج ــاث ألامىُ ــت والػؽ ــٌظٍت ملف ــٌالث الهىٍ ــت
والم ـظاع غل ــى امل ــىاطس ،ؼ ــاهم ،صل ــَ ًل ــه ،ف ــي جى ــىع أسواث الكاغ ــل ألاميرً ــي وف ــي اعسً ــاس نشطاج ــه ف ــي الخ ـ زير ف ــي
مجظٍاث ألاعمت الؽـىساهُت بمـا ًحهـو ممـالحه إلاؼـتراججُت املىاهىـت بالىـظوطة ملمـالح الؽـىسان ومحٍُُـه
الػظبي وإلاقظٍهي.
يما أن جشوٍل ألاعمت الؽـىساهُت وؾُـاب الـشوط إلانلُمـي الػظبـي وإلاقظٍهـي بـئطاسة صاجُـت جكخهـش أحُاهـا
إا ــى ألاسواث ،وبى ــؿىً أميريُ ــت أحُاه ــا أذ ــظيً ،كخح ــان الؽ ــىسان وؾي ــره م ــً سوُ الج ــىاط الػظب ــي وإلاقظٍه ــي
ل
غلــى مرــاٌظ الخجغبــت والخهؽــُم ،وهــى مــا ٌػنـ إجمــاال وجــىس مهــشساث إؼــتراججُت ـــاملت فــي الىٍــانين الػظبــي
وإلاقظٍهي.
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