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 أزمة دارفور 
 دراسة تاريخية في األسباب والتحديات

 د. ذاكر محي الدين عبد اهلل

 ،تطورات سياسية مختلفة ومتنوعة ،1956شهد السودان منذ استقالله عام 
وغذا هذا التنوع مصدرا للصراع  ،تناغمت مع تنوعه الثقافي واالثني والحضاري
ترجمة  2003رفور في شباط عام وعدم االستقرار فيه. وجاء اندالع التمرد في دا

  .حقيقية للصراعات الداخلية والخارجية،التي القت بظاللها القاتمة على السودان كله
فههي  ،عكه  التمهرد تناقضهات حهادي عديهدي تتقهاطع فيمها بينهها ،وفي الوقت ذاتهه

صههههههراع ال ههههههر   ،صههههههراع الريهههههه  والحضههههههر ،تههههههداعيات صههههههراع التنقهههههه  واالسههههههتقرار
فضههال عههن تحههدي ا رادات بههين سههلطة  ،صههراع األسههلمة وال لمنههة (،الزرقههة)واألفارقههة

 ،تسب  بمجملها في فش  محاوالت الحكومهة حسهم التمهرد عسهكريا ،المركز والهامش
 ،في الوقت الذي ساءت فيه أوضاع ا قليم إنسهانيا .وت ثرت جهودها للتسوية سلميها  

مهن األزمهة تخهرن عهن التهي ج لهت  ،مع ت اظم الضغوط الدوليهة والهجمهة ا عالميهة
نطها  السهيطري قطريهها. ذلها مههن التناقضهات ال ديههدي التهي أفرزتههها تهداعيات األسههبا  

  .واظهرتها التحديات
  :إشكاليات الموقع والتركيبة االثنية

و  10وخطهي عهر   ،درجهة شهرقا 27و 22يقع إقليم دارفور بين خطي طهو  
أي مها يماثه  مسهاحة  ،(1)عأل  كيلهومتر مربه 549وتبلغ مساحته  .درجة شماال 16

إال انهه  ،وهو أحد األقاليم الستة التي تضمنها التقسيم ا داري القديم للسودان .فرنسا
الصههههادر عههههام  ،بموجهههه  المرسههههوم الدسههههتوري ال اشههههر لسههههلطة ا نقههههاذ فههههي السههههودان

واليههة تضههم عههددا مههن المحافظههات والمحليههات التههي  26قسههمت الههبالد الههى  ،1994

                                                           
   ة الموص .جام/كلية اآلدا /قسم التاريخ/مدر  

 .من مجموع مساحة السودان البالغة اكثر من مليوني كيلومتر مربع  (1)
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نائبهههها فههههي البرلمههههان  60ولإلقلههههيم  ،ت االداريههههة فههههي هههههذا النظههههامت ههههد اصههههغر الوحههههدا
  .(1)السوداني

واليهة شهما   :اصهب  ا قلهيم يضهم ثهالي واليهات ههي ،وبموج  المرسهوم السهاب 
يقطنههههها مربههههو الجمهههها  مههههن القبائهههه   ،وهههههي علههههى ال مههههوم ار  صههههحراوية ،دارفهههههور
وال  .الصهههحراوي الجههها  وههههي أيضههها فهههي نطههها  المنههها  ،ال ربيهههة واألفريقيهههة()البدويهههة

اللتهان يمتهازان بكونهمها هضهبة واسه ة يوجهد فيهها ،سيما جنو  دارفور وغهر  دارفور
مههر( (، وهههو أعلههى قمههة جبليههة فههي السههودان)جبهه  مههار 

ويقههع جههزء كبيههر مههن هههاتين  .(2)
وجههزء منهمهها فههي نطهها  السههافانا الفقيههري. وعليههه  ،الههواليتين فههي نطهها  السههافانا الغنيههة

اتين الواليتين القبائ  الرعوية الى جانه  القبائه  الزراعيهة المنتشهري فهي تت ايش في ه
  .(3)سهو  ومنحدرات الهضبة

الههذي كههان  ،ماليههين نسههمة با سههالم 6يههدين جميههع سههكان ا قلههيم البههالغ عههددهم 
سهههببا كافيههها للت هههايش والتفاعههه  ا يجهههابي واالخهههتالط ال رقهههي بهههين سهههكان ا قلهههيم عهههن 

فههان ثقافههة سهكان ا قلههيم هههي الثقافههة  ،فنتيجههة لهذلا أيضهها .اههههريطريه  التههزاون والمص
 ،ال ربيهة ا سههالمية وان اختلطهت فههي ال ديهد مههن مناطقهه بههاالعرا  والتقاليهد المحليههة

تمثههه    ،والمشهههايخ والخهههالوي ،وبهههذلا فهههان دارفهههور الم روفهههة بكثهههري حفظهههة كتههها  اه
 ،ومهع ذلها (4)مهع الهوطن ال ربهي جسرا للتواص  بين الجزء الغربي من القاري السمراء

االثنههي   -فقههد جههاء انههدالع التمههرد لههي ك  طبي ههة الحههراا وعههدم االنسههجام السياسههي

                                                           
 مت ددي.  ،صفحات1995،دارالخرطوم،الخرطوم،2تاريخدارفورالسياسي،ط،موسىالمباركالحسن(1)

  .م فو  مستوى البحر 3500يزيد ارتفاعه على   (2)

مجلهههههههة المسهههههههتقب  ،((وتطوراتههههههههابهههههههداياتها :)ازمهههههههة دارفهههههههور،)محمهههههههد األمهههههههين عبههههههها  النحا   (3)
  .وماب دها 70ص،2005شباط،312ال دد،27السنة،بيهروت،ال ربي

 ،2ط،تهههاريخ الثقافهههة ال ربيهههة فهههي السهههودان ،لمزيهههد مهههن التفاصهههي  ينظر:عبهههد المجيهههد عابهههدين  (4)
  .وما ب دها10ص،المصدرالساب ،صفحات مت ددي:الحسن،1967،بيروت،دارالثقافهة
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ممها فسه  المجها  أمهام القهوى  ،ب  عمهوم األقطهار ال ربيهة ،الذي ي اني منه السودان
 .(1)االست مارية للتدخ  من خاللها

يقهههار   ،بيهههة وافريقيهههةمجهههاميع قبليهههة وعرقيهههة مهههن أصهههو  عر  ،تقطهههن فهههي ا قلهههيم
مهههههن أهمههههها قبائهههه  الفهههههور والزغههههاوي والمسههههاليت والبقهههههاري  ،مجموعههههة 100مجموعههههها 

حههههدود  ،فقههههد شههههكلت حههههدود  القريبههههة ،وبموقههههع ا قلههههيم فههههي غههههر  السههههودان .وغيرههههها
  .السودان الخارجية مع مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى

ليههة امتههداداتها ال رقيههة والقبليههة وبحكههم هههذا الموقههع كههان لل ديههد مههن المجههاميع القب
ال سيما ان الحدود في هذ  المنطقة تخلو من الحواجز  ،في الدو  المجاوري للسودان

 .ألنها ار  منبسطة تسم  باألنتقا  من ا قلهيم واليهه بكه  سههولة ويسهر ،الطبي ية
عسكرية لتسببه في تهيئة أجواء سياسية و  ،مما كان له تأثيراته السلبية الب يدي المدى

تتسههم بقلههة االسههتقرار وعههدم اسههتتبا  النظههام ورسههوخه فههي هههذ  المنطقههة بحكههم كونههها 
م برا  ونقطة اتصا  بين المجاميع القبليههههة وال رقيهة التهي تقطهن ا قلهيم ودو  الجهوار 

وهههو بههذلا لههه أهميههة جيوسههتراتيجية كبيههري فهههو ي ههد منطقههة عازلههة بههين  .(2)الجغرافههي
فالقههههاري األفريقيههههة عمومههها  منقسههههمة بههههين هههههذين  ،نكلههههو ساكسهههونيالنفهههوذ الفرنسههههي واال

النفوذين منذ أن عرفهت ههذ  القهاري الهجمهات االسهت مارية المنظمهة فهي القهرن التاسهع 

                                                           
وعة األزمات الدولية الم نونة:))عندما يقت  المسلم أخا (( خير مثا  على ل   في مقالة مجم  (1)

كمهها ان هههذ  المشههكلة ي ههاني منههها ال ديههد مههن  ،االثنههي فههي السههودان -هههذا الحههراا السياسههي 
 http://www ..crisis group.org :للتفاصي  ينظر .األقطار ال ربية

(1) The Was
hington 

post. Jane 3, 2005.  

 .موقع ال ر  اون الين ،((الصراع من اج  البقاء،))وعماد لطفي     
http://www.alarabonline.org. 
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حيهي صهارت مهن المنهاط  التهي  ،فضهال عهن األطمهاع األلمانيهة وا يطاليهة (1)عشر
 .(2)تتساب  اليها الدو  االست مارية للسيطري عليها

  :لتسمية والهويةجدول ا
التههي كانههت قههد  ،التههي ت نههي ديههار الفههور نسههبة الههى سههلطنة الفههور ،كانههت دارفههور

والتههي ل بههت دورا  كبيههرا  فههي  ،م 17نشههأت فيههها سههلطنة إسههالمية مسههتقلة منههذ القههرن 
وهذ  السلطنة تمت ت باسهتقاللها التهام عهن  .نشر واستقرار ا سالم في أواسط أفريقيا

إال  .(3)علهى يهد محمهد علهي باشها والهي مصهر 1821شهكلة عهام السودان بحدود  الم
انههه ب ههد انههدالع الحههر  ال الميههة األولههى  أقههدمت بريطانيهها علههى إنهههاء هههذ  السههلطنة 

ويبدو أن لهذ  التسمية تداعياتها  .(4)1916وضم ا قليم نهائيا الى السودان في عام
اقتصار التسمية على الفور  التي ت د ،لدى ب   القبائ  األخرى القاطنة في ا قليم

وعلههى هههذا فقههد ظهههرت دعههوات متفرقههة  .ال سههيما انههها قبائهه  كبيههري الحجههم ،غبنهها لههها

                                                           
   .وما ب دها 70ص  ،المصدر الساب  ،النحا   (1)

ص ،1965 ،بيروت ،قافةدار الث ،السودان عبر قرون،لمزيد من التفاصي  ينظر:مكي شبيكة  (2)
م ههههد البحهههوي  ،السههودان فهههي عهههد الحكهههم الثنههائي األو  ،يونههان لبيههه  رز  ،484– 467ص

  .358-350ص ص  ،1976 ،القاهري ،والدراسات ال ربية

وهههم مههن القبائهه  القادمههة مههن بحيههري تشههاد ومههن  ،قامههت سههلطنة الفههور علههى يههد قبائهه  الكنجههاري  (3)
وبلغهت ههذ  السهلطنة اون قوتهها فهي عههد السهلطان  .يهد الهاللهيوهم ينتسهبون الهى ابهي ز  .تون 

 .48-46ص ص  ،المصدر الساب  ،عابدين :للتفاصي  .1545-1536محمد إدري   

علهههي دينهههار وقوفهههه الهههى جانههه  الدولهههة ال ثمانيهههة فهههي الحهههر  ال الميهههة  ،أعلهههن  خهههر سهههالطينها  (4)
وتمكنهت مهن إنههاء السهلطنة  ،قاته  ال  م 3فقامت بريطانيها بتحشهيد جهيش مكهون مهن  ،األولى

 .1916أيهههار  22فهههي  (بهههز نجيهههه)علهههى اثهههر م ركهههة غيهههر متكافئهههة بهههين الطهههرفين وههههي موق هههه
دار  ،السههودان الم اصههر منههذ الفههت  المصههري حتههى االسههتقال  ،زاهههر ريهها  :للتفاصههي  ينظههر

 .485-483ص ص  ،المصدر الساب  ،شبيكة ،32-24ص ص  ،1965 ،بيروت ،الثقافة
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لقيهههت اسهههتجابة لهههدى ب ههه  ههههذ  القبائههه  القامهههة دولهههة الغهههر   ،لتغييهههر اسهههم ا قلهههيم
  .(1)الكبرى

 :محركات األزمة
 .دارفور حاليا   من المالحظ انه ال يمكن تصني  النزاع والحر  الدائري في إقليم

كما ال يمكن بالقدر ذاته تحمي  الحكومة السودانية  .في إطارها القبلي فقط
 ،فهو صراع م قد تتداخ  فيه ال وام  البيئية وال رقية من ناحية ،المسؤولية الكاملة

 .والسياسية واالقتصادية واألمنية الداخلية والخارجية من ناحية أخرى
ومتآخمهة حهدود   ،من حيي ضخامة واتسهاع مسهاحته ،ان لجغرافية اقليم دارفور
وتداخ  أنمهاط النشهاطات البشهرية السهائدي علهى امتهداد  ،الشمالية والغربية الربع دو 

في مجملها قد  ،ا قليم من رعي وزراعة، مع الوشائج الواضحة في االعرا  والقبائ 
سهتقرار واسهتتا  في تهيئة اجواء اجتماعية وسياسهية تتسهم ب هدم ا ،كما يبدو ،تسببت

وزاد مههن حههدتها التبههدالت المناخيههة الحههادي مههن موجههات  .النظههام ورسههوخه فههي ا قلههيم
منذ أواخهر  ،جفا  وتصحر وجراد ضربت ا قليم في أوقات مت اقبة وبشك  ملحوظ

 .(2)السب ينات من القرن الماضي
ن ال ديهههد مههه ،وقهههد شههههد االقلهههيم فهههي ال قهههود الثالثهههة االخيهههري مهههن القهههرن الماضهههي

وهنههاا إشههارات الههى أن  .حههاالت النههزاع واالضههطرا  اتخههذت اشههكاال  واسههبابا  مختلفههة
مما ترجم ف ليا  فهي  ،1977ا قليم كان م بأ لالنتفا  ضد سلطة المركز منذ عام 

والتهي قادهها مجموعهة مهن اتبهاع حهز   ،1981االنتفاضة التي شهدتها دارفور عهام 
 1976ب ههد فشهه  محاولههة تمههوز عههام  ،كبيههري األمههة ممههن لجههاءوا الههى ا قلههيم بأعههداد

                                                           
– 46ص ص  ،المصهدر السهاب  ،عابهدين ،رى الب   أن قبائه  الفهور ذات أصهو  عربيهةي  (1)

موقههههههههع ميههههههههدان  ،((دارفور وضههههههههع النقههههههههاط علههههههههى الحههههههههرو ،))سههههههههليمان حامههههههههد الحههههههههان ،48
 ./:www.midan.net/httpنيت،

التاريخيهههههههههههة لمشهههههههههههكلة  ))الجهههههههههههذور،عمهههههههههههر الطي ،2004  2 ،القهههههههههههاهري(،)صهههههههههههحيفة األهرام  (2)
 http://BBCArabic.com ،2004   26،(.موقع شبكة البي بي سي ال ربية(دارفور

http://www.midan.net/


 

 194 

 م2006ـهـ 1427(44/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

. (1)والتهههي  ضهههمت مجموعهههة كبيهههري مهههن عناصهههر حهههز  األمهههة الم هههار  ،االنقالبيهههة
وكانهت ههذ  االنتفاضهة قهد انهدل ت ب هد قيهام الهرئي  نميهري بت هين الطيه  المرضههي، 

فاضههطر علههى أثرههها الههرئي  نميههري الههى  ،وهههو مههن غيههر أههه  دارفههور حاكمهها عليههها
 .(2)احمد إبراهيم دريج وهو من أبناء دارفور حاكما عليهاعزله وت يين 

من الملفت للنظر التبد  الحاص  في الت ام  بين القبائ  ال ربية واألفريقية فهي 
إذ كههان مههن المت ههار  عليههه سههماا القبائهه  األفريقيههة للقبائهه  ال ربيههة الرعويههة  ،ا قلههيم

أو  حتهى أواخهر أيهار مهن كه   المرور عبر أراضيها في فتري تبد  المنا  من كانون
إال أن هذ  ال القات الحميمة انهارت فتبدلت بهين  .(3)عام حيي يبدأ موسم األمطهار

% مههن سهكان ا قلههيم علههى 75الطهرفين بسههب  إقهدام المههزارعين الههذين يسهكنون نسههبة 
مههههن دخههههو   ،% مههههن سههههكان ا قلههههيم15منههههع الرعههههاي الههههذين يشههههكلون مهههها يقههههر  مههههن 

تخاذ ك  التدابير الكفيلة بتحقي  ذلا مثه  ردم اآلبهار وحصهد مها أراضيهم وقيامهم با
والتههي كانههت تقتههات عليههها مواشههي الرعههاي أثنههاء  ،تبقههى مههن المحاصههي  ب ههد الحصههاد

إن هههذ  النزاعههات  ،والمالحظههة الجههديري باالهتمهههام .(4)مرورههها فههي أراضههي المههزارعين
  الثمانينههات وكانههت واليههة والصههراعات قههد تقههار  وقوعههها وازدادت وتيرتههها منههذ أوائهه

جنهههو  دارفهههور اكثهههر أنحهههاء ا قلهههيم عرضهههة لتلههها النزاعهههات التهههي تتصهههاعد وتيرتهههها 
  .(5)باطراد كلما كانت م دالت األمطار قليلة أو دون المتوسطة

                                                           
 .2004تشرين أو   24عدد  (،الخرطوم،)صحيفة أخبار اليوم( 1)

 .وما ب دها 70ص  ،مصدر ساب  ،النحا  (2)

ا  فهههي األوضهههاع انظهههر  تقريهههر الوكالهههة األمريكيهههة للتنميهههة الدوليهههة حهههو  تهههأثيرات تبهههدالت المنههه (3)
 .http://www.cioenet.org   .بدارفور في موقع جام ة كولومبيا

 26فهمي هويدي،))شكوا وراء تفجر قضهية دارفهور وتدويلها((،صهحيفة الشهر  األوسهط،لندن، (4)
 .2004تموز

انهت بهين لقبائه  الرزيقهات والزغهاو  ك ،1991-82ابرز هذ  النزاعات التي وق ت خهال  الفتهري  (5)
المصهههدر  ،النحههها  ،والت ايشهههية والقمهههر وهلبهههه والفهههور وغيرهههها مهههن القبائههه  القاطنهههة فهههي ا قلهههيم

  .75 – 74ص  ،الساب 

http://www.cioenet.org/
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فقههد كانههت هههذ  النزاعههات طيلههة مههدي الثمانيههات والتسهه ينات مههن القههرن  ،ومههع ذلهها
ولكنهههها كانهههت داميهههة، يقهههوم بحلهههها زعمهههاء الماضهههي، نزاعهههات ومواجههههات محهههدودي، 

القبائ  بم اونة ب   المسؤولين الحكوميين المحليين بين األطرا  المتنازعة وتقوم 
 .(1)الحكومة في أحيان كثيري بتحم  تكالي  دية المقتولين من الطرفين

ومهههن المفيهههد ا شههههاري، الهههى أن هههههذ  الصهههراعات والنزاعهههات بههههدأت تهههزداد حههههدتها  
تكرار ت ر  القبائه  الرعويهة، التهي م ظمهها مهن أصهو  عربيهة ل مليهات باطراد مع 

سههههل  ونههههه  منظمههههة مههههن قطههههاع الطههههر  واللصههههوص الههههذين يغيههههرون علههههيهم وعلههههى 
ويمكهن ان نلحهظ تنهامي أعهداد ههؤالء مهع اسهتمرار سهوء األوضهاع  ،قط انهم لسرقتها

المسههل (  النههه )االقتصههادية فههي المنطقههة ممهها تمخهه  عنههه مهها عههر  الحقهها  بظههاهري
ل جزهمهها  ،التهي شهكلت تحههديا  مسهتمرا  للحكومههة المركزيهة وحكومهات الواليههات المحليهة

 .(2)عن تحجيمها أو الحد منها
 ،وقد تفاع  كثيرا  في األزمة ضغط األهمية االقتصادية لإلقليم زراعيا  وصناعيا  

يهههات عمل ،ويبهههدو أن .مهههع ال صهههبية ال رقيهههة القبليهههة التهههي اجتاحتهههه منهههذ وقهههت مبكهههر
تصهاعدت وتيرتهها ب هد تزايهد االهتمهام الحكهومي بهالثروي  ،السل  والنه  سالفة الهذكر

 ،اثر االرتفاع الملحوظ فهي صهادرات السهودان مهن اللحهوم والماشهية  نهذاا ،الحيوانية
حتههى فهها  دخهه  الههبالد مههن هههذ  الصههادرات وارداتههها مههن القطههن المحصههو  الرئيسههي 

 .(3)1985للبالد عام 
كهههان واحهههدا  مهههن ابهههرز األسهههبا   ،هتمهههام مهههن السهههلطات السهههودانيةول ههه  ههههذا اال

حتههى اآلن، للوقههو  الههى جانهه  القبائهه   1985والههدوافع التههي دف ههت بههها، منههذ عههام 
وذلها علهى أسها   ،ال ربية الرعوية على حسها  نظيراتهها القبائه  األفريقيهة الزراعيهة

                                                           
مجلههههة المسههههتقب   ،((ت ههههدد األب ههههاد وتنههههوع ا شههههكاليات (:السههههودان)أزمههههة دارفههههور،))عمههههاد عواد (1)

 .51-50ص ص ،2004ن او  تشري ،308ال دد  ،27السنة  ،ال ربهي

  http://www.daralansar.com   موقع دار األنصار (2)

 Thawshington post, jan 13,2005.                         
  http;//www.Dar Four news.net ،المصدر الساب  ،الطي  ( 3)

http://www.daralansar.com/
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عاتهها السهيئة لهدى انطبا ،فقد تركت وكما يظهر ،اقتصادي ولي  على أسا  عرقي
أبناء القبائ  األفريقية الزراعية ودف تها التهام الحكومة باالنحياز الهى جانه  القبائه  

 .ال ربية على حسابها
الههى األهميههة االقتصههادية التههي يتمتههع بههها إقلههيم دارفههور  ،وال بههد لنهها مههن ا شههاري

ان الصهمغ حيي يزرع فيه الى جانه  إقلهيم كردفهان المجهاور لهه مها يقهار  خمه  إنته
كمهها توجههد فيههه نسههبة  ،ال ربههي فههي ال ههالم، فضههال عههن المحاصههي  الزراعيههة األخههرى

ممهها ج هه   ،كبيههري جههدا مههن قط ههان الماشههية التههي تقههدر بماليههين الههرؤ  فههي السههودان
ههذا فضهال عهن .(1)ا قليم مركزا مهما النتهان وتصهدير اللحهوم والماشهية فهي السهودان

إذ  .إضهافة الهى مخهزون نفطهي واعهد ،(2)ليورانيهوموجود الم ادن كالحديد والنحها  وا
أكدت األبحاي الجيولوجية التهي قهام بهها المنقبهون األلمهان بأشهرا  البرفسهور كليهتش 

ومنها ار  دارفور على افض  المناط  البكر الفتية بالنفط  ،احتواء ار  السودان
وفهي مقهدمتها  ،بهرىفاثار ذلا اهتمام ال ديد من الهدو  الك ،المرتفع الجودي في ال الم

واضهحى ذلها حهافزا مهمها لضهغط  .الصين والواليات المتحدي وروسيا وفرنسا وغيرهها
للمطالبهههة بحصهههص عادلهههة مهههن عائهههداتها  ،قهههوى التمهههرد فهههي مباحثاتهههها مهههع الحكومهههة

 .(3)او االستمرار في التمرد ،المالية

                                                           
 ،1945التنمية منذ ال ام  ،اقتصاديات ال الم ال ربي ،اه صايغيوس  عبد  :للتفاصي  ينظر  (1)

 .وما ب دها 14 ،1984 ،بيروت ،، المؤسسة ال ربية للدراسات والنشر2ن 

يزخههر ا قلههيم بثههروات م دنيههة هائلههة متمثلههة فههي جبهها  الحديههد وأيضهها النحهها  الههذي يوجههد فههي   (2)
الوسههطى واليورانيههوم الههذي صههار الحههافز  منطقههة حفههري النحهها  بههالقر  مههن حههدود دولههة أفريقيهها

  .82ص  ،المصدر الساب  ،النحا  .األكبر للصراعات الدولية الم اصري

ألهه   52موق هها  مهههم للههنفط فههي ا قلههيم حيههي تمثهه  مسههاحة  13أكههدت  هههذ  الدراسههات وجههود   (3)
المسههههتقب  مجلههههة ،((أب ادههههها السياسههههية والثقافيههههة :أزمههههة دارفههههور،))إجههههال  رأفت .كيلههههومتر مربههههع

   .Sudun Teribwon. jan 4, 2005 2005شهباط  ،312ال هدد،27السنهة،بيروت ،ال ربي
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 ،نبههه  فهههي عمهههوم السهههودا ،وممههها زاد مهههن تهههدهور األوضهههاع األمنيهههة فهههي ا قلهههيم
فكههان هههذا التمههرد مصههدرا  مهمهها لتههدف  السههالا  ،(1)1983انههدالع تمههرد الجنههو  عههام 

 20والمقهههاتلين الهههى دارفهههور القريبهههة مهههن مسهههرا ال مليهههات ال سهههكرية لمهههدي تزيهههد علهههى 
فكهههان ذلههها كفهههيال  بتشهههاعة حهههاالت التهههوتر وعهههدم  .بتشهههجيع مهههن قهههادي التمهههرد ،عامههها  

فهههي دائهههري اسهههتقطا   ،كمههها وقهههع ا قلهههيم أيضههها ،(2)االسهههتقرار واسهههتمرار المواجههههة فيهههه
مهههن خهههال  السههه ي لتجنيهههد الهههوالءات  ،الحكومهههات المت اقبهههة فهههي مواجههههة ههههذا التمهههرد

 .(3)وكذلا لمواجهة م ارضيها ،لسياستها في مواجهة تطورات هذ  الحر 
 :انعكاس اضطراب دول الجوار

التههي حههدثت فههي عههانى ا قلههيم وتههأثر كثيههراط مههن ا ضههطرا  والمشههاك  السياسههية 
 ،والتههدخ  السههوداني والليبههي والفرنسههي فيههه (4)دو  الجههوار، كههالحر  األهليههة التشههادية

وظهههور الفيلهه  ا سههالمي التشهههادي المههدعوم مههن ليبيهها واصهههب  ا قلههيم  نههذاا مثابهههة 
 .(5)عسكرية لالهتمام أو االنطال  منه

                                                           
ترجمة بشير  ،جنو  السودان التمادي في نقص المواثي  وال هود ،للتفاصي  ينظر: أبي  ألير  (1)

 .وما ب دها 10ص  ،1992 ،لندن ،محمد س يد

2) 
The Washington Istitute For New East Polticy .  

    .http://cboenet.org .في موقع جام ة كولومبيا      

السههههودنة وال روبههههة والتههههدوي  واالفرقههههة(( مجلههههة المسههههتقب  :)أزمههههة دارفههههور،)كههههاظم هاشههههم ن مة  (3)
  .91ط،2005نيسان،314ال دد،27السنة(،ال ربي،)بيروت

ضهههي بهههين أطهههرا  عديهههدي بهههدأت بهههوادر الحهههر  األهليهههة فهههي تشهههاد مطلهههع ثمانينهههات القهههرن الما  (4)
فههي حههين سههاعد السههودان .1980فههدعمت ليبيهها حسههين عويههدي وبههدأت تههدخلها الف لههي عههام .فيههه

مطب ة ،المشههههكلة التشههههادية،عبههههد ال بهههها  كههههريم حسان:وفرنسهههها حسههههين هبههههري، للتفاصههههي  ينظههههر
 .وما ب دها 31ص،1982 ،بغداد،الرواد

ة لنشهر القوميهة ال ربيهة ا سهالمية فهي تشهاد كان هذا الفيل  رأ  حربة فهي ا سهتراتيجية الليبيه  (5)
   .102ص  ،المصدر الساب  ،رأفت .وأفريقيا
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فضههال  .(1)يتههدف  السهالا بكميههات كبيهر  ،الهى حههد كبيهر ،كمها سهههلت ههذ  الحههر 
عمهها أدخلتههه قههوى الم ارضههة لحكههم الههرئي  نميههري مههن األسههلحة مختلفههة األنههواع عههام 

خفاءههها فههي أحههد وديههان ا قلههيم 1976 وقههد اتسهه ت هههذ  الظههاهري فههي ظهه  غيهها   .وا 
مما سه  على القبائ  في  ،جهود األجهزي األمنية المختلفة للت ام  م ها والحد منها

خدامها في نطها  واسهع فهي االشهتباكات والنزاعهات التهي دارفور اقتناءها ومن ثم است
  .(2)أخذت تندلع في دارفور  نذاا

تجهدد نشهو  االشهتباكات المسهلحة علهى  ،ومنذ مطلهع تسه ينيات القهرن الماضهي
ب د نزوا أعداد كبيري من القبائ  الرعويهة مهع قط انهها نحهو  ،نطا  واسع في ا قليم

ممهها ترتهه  عليههه اشههتباكات علههى  ،لههذلا النههزواجنههو  ا قلههيم  قبهه  الوقههت الم تههاد 
والغيهههها   ،نطهههها  واسههههع غزاههههها التخلهههه  وانتشههههار األسههههلحة فههههي أيههههدي كههههال الطههههرفين

 .(3)الواض  لدور الدولة وأجهزتها األمنية فيه
 :الصراع العرقي وتداعياته

دخو  عام   خر بدا اكثر خطوري  ،ومما أجج الصراعات وعم  الخالفات
التهام ب   قادي  ،وهو عام  الخالفات على أسا  عرقي ،نعلى مستقب  السودا

الحكومات السودانية بالتقصير وت مد  ،القبائ  األفريقية من المساليت والفور وغيرها
مناص  مهمة في  ،على حد زعمهم ،تهميش دورهم بمن  أبناء المجموعات ال ربية

عهد احمد إبراهيم ويرى الب   ان بوادر هذ  الظاهري في  .ا قليم على حسابهم

                                                           
األوضههههاع السياسههههية فههههي تشههههاد ب ههههد االنسههههحا  ال سههههكري الليبههههي  ،زهيرعبههههد الحسههههين مهههههدي  (1)

  .17-4ص  ،1985 ،بغهداد ،بالم ،الفرنسي

 ،  ال ربههههههههههيمجلههههههههههة الموقهههههههههه،(()دارفور علههههههههههى طريهههههههههه  الجنههههههههههو ،)عبههههههههههد ال ظههههههههههيم منهههههههههها   (2)
 . http://www.elmawkefalarabi.com.2005حزيران 29عدد،القاهري

(3)  
  Scott Straus,(DarFour and the Lenocide Debate) , Foreign 

Affairs.january/February 2005.  
 

 

http://www.elmawkefalarabl.com/
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الذي كان من قبائ  الفور والذي تولى ا داري في ا قليم في عهد الرئي   ،(1)دري 
فاثار ذلا  ،نميري وقام بتوزيع المناص  المهمة في واليات ا قليم البناء الفور

ومنهم الزغاوي الذين ي دون من اكثر القبائ  وجودا  ،حفيظة ب   القبائ  ال ربية
 .(2)هم مع ذلا ب يدون عن المشاركة في السلطةفي ا قليم و 

كان ذلا كما يظهر، أحد النتائج السلبية التي ترتبت على ب   ا جراءات 
ومنها الغاء  ،ا دارية والسياسية التي قامت بها الحكومات السودانية المت اقبة

ما يقوم  1916وهو نظام م تمد في األقاليم السودانية منذ عام .(3)ا دارات األهليهههة
أساسا على نوع من التنسي  السياسي واالجتماعي في تسيير الشؤون ال امة وعلى 
الخالفات في ا قليم ي تمد فيه النظام على نخبة من زعماء القبائ  والمجموعات 

أداي تنظيمية فاعلة أسهمت في أحداي  ،فكان بذلا ،(4)ال ربية واألفريقيههههة()ال رقية
فمن خاللها كان يتم تنسي  هجرات  ،لتوازن في هذ  األقاليمنوع من االستقرار وا

 .القبائ  المتأثري بالظرو  الطبي ية والقبائ  األخرى التي يمكن أن تستقب  وفادتهم
وكما هو   ،لإلداري األهلية 1971فجاء ح  حكومة الرئي  ج فر نميري عام 

 ،في دارفور ضربة موج ة لنمط التنظيم السياسي واالجتماعي السائد ،ظاهر
العتماد السلطات السودانية على نمط من الحكم ا قليمي يستنه  المنافسة 
للوصو  والهيمنة على المناص  القيادية وانتخا  مجل  الش   المحلي على 

                                                           
نميههري والصههاد  المهههدي وحههز  األمههة الههذي  تههولى حكههم ا قلههيم ب ههد المصههالحة بههين الههرئي  (1)

موقهههههههههههع المجلهههههههههههة السهههههههههههودانية علهههههههههههى شهههههههههههبكة الم لومهههههههههههات .ينتمهههههههههههي اليهههههههههههه دريهههههههههههج  نهههههههههههذاا
http://www.sudanjornal.com 

 .2004تشرين أو   24 ،الخرطوم ،صحيفة أخبار اليوم  (2)

)3) للتفاصهي  ينظهر  ( John Howell, local Government and plitics in the sudan, 

Khartoumuni, Khartoum, 1974. P13-50.                                                                
ا داري البريطانيههة والحركههة الوطنيههة فههي السههودان  ،ج فههر محمههد علههي بخيههت:للتفاصههي  ينظههر ( 4)

 ،الخرطههوم ،المطبوعههات ال ربيههة للتههألي  والنشههر ،2ط ،ترجمههة  هنههري ريهها  ،1919-1939
 ،السهههودان الشهههمالي سهههكانه وقبائلههههه ،محمهههد عهههو  حسههههن :ومههها ب هههدها 18ص ص  ،1987
 .12-5ص ص  ،1959 ،القاهري

http://www.sudanjornal/
http://www.sudanjornal/
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فادى ذلا الى استشراء النزاعات في ظ  الفراغ الذي أحدثه  ،(1)أسا  قبلي مح 
رات الصل  الذي أقامته حكومة ا نقاذ  منذ ح  ا داري األهلية ولم يفل  نظام مؤتم

منتص  التس ينات في ا قليم في ح  واحتواء هذ  النزاعات القبلية المحلية في 
  .(2)ا قليم

 :التضاد السياسي الداخلي في السودان
خال  مدي حكم  (،ال ربية واألفريقية)كانت النخ  وقيادات القبائ  ،وفي ا طار ذاته
قد دخلت في دائري الصراع السياسي لحزبي األمة  (،1989-85)نيةالديمقراطية الثا

فكانت   ،واالتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني ،بزعامة    المهدي
في حين  ،القبائ  ال ربية تمث  قاعدي مهمة لحز  األمة وطائفة األنصار في ا قليم

دي للحز  االتحادي من خال  الكتلة المؤي ،مثلت القبائ  ذات األصو  األفريقية
فقد اسهم هذان الحزبان  .المنافسة على المقاعد البرلمانية وعلى ا داري  في ا قليم

كما يبدو، عن قصد او بغير ، في تأجيج الصراعات والن رات ال رقية بين قبائ  
  .(3)دارفور المختلفة

ترابي استقطا  حاولت الجبهة ا سالمية بزعامة حسن ال ،في فتري حكم ا نقاذ
النخ  والقبائ  الدارفورية في مواجهة نفوذي حزبي األمة واالتحادي الديمقراطي 
فكان لذلا نتائجه السلبية في زيادي حدي التوترات التي بدأت تتصاعد وتيرتها في 

 .(4)وتطورت الى تمرد عسكري مسل  فيه ،ا قليم
ى إقامة نظام سياسي على إصرار سلطة ا نقاذ عل ،ومما زاد من حدتها كما يبدو

تنظيما  ،1994المتمث  بالمؤتمر الوطني الذي تأس  عام  ،أسا  الحز  الواحد

                                                           
 .)تجاهلو تههاريخ ا قلههيم،المحجو  عبههد السههالم،ومهها ب ههدها 70ص،المصههدر السههاب  ،النحهها  (1)

 .2004حزيران30 ،لندن(،)  األوسطفانقل  السحر على الساحر( صحيفة الشر 

((
 .Darfour.org http://www.save 

2    

 29،)لندن(،صحيفة الشهر  األوسهط ،))السدوان في نف  الهوية وطمسها((،محمد الحسن احمد (3)
  .2004نيسان 

  .المصدر الساب  ،دار األنصار ،موقع ،المصدر الساب  ،سليمان  (4)

http://www.save/
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دعا  .سياسيا موحدا بديال عن ك  التنظيمات السياسية والذي أنيطت قيادته للترابي
في مجتمع ت ر   ،الحز  ك  السودانيين ممن اكملوا الثامنة عشري لالنتماء اليه

والراصد  جراءات  .(1)ددية الحزبية والتنوع السياسي لسنوات طويلةوت ايش مع الت 
كما يظهر، في إطار محاوالت سح  البساط من تحت أقدام  ،يجدها ،السلطة هذ 

كحز  األمة  ،التنظيمات السياسية األخرى ذاته القاعدي السياسية ال ريضة
 .ة السودانية األخرىواالتحادي الديمقراطي وغيرها من األحزا  والتجم ات السياسي

الشتداد حدي الم ارضة  ،ومع ذلا فقد فش  نظام ا نقاذ في إجراءاته السابقة
الى حظر نشاطها  ،السياسية له داخ  السودان وخارجه من القوى السياسية األخرى

وفي محاولة الحقة، والحتواء هذ  الم ارضة والتخفي  من  .(2)1989منذ عام 
فاز فيها  1996يم انتخابات برلمانية ورئاسية عام أعلنت السلطة تنظ ،حدتها

وفي عام  .(3)وحز  المؤتمر الوطني ،% من مجموع األصوات75البشير بنسبة 
ومع  ،وض ت الحكومة دستورا سم  بموجبه بالت ددية الحزبية في السودان 1998

ة ذلا فقد ظلت غالبية قيادات األحزا  السودانية خارن البالد عازفة عن المشارك
  .(4)في ال ملية السياسية مع سلطة ا نقاذ باستثناء ب   االنشقاقهات

محاوالت جادي للتقار  بين ب   هذ  القوى  ،كما حدثت خال  هذ  المدي أيضا
 ،1999أهمها تلا التي وق ت بين حسن الترابي والصاد  المهدي عام  ،فيما بينهها

                                                           
(1)(

(in side sudan , Revolation in Zanzibar)) American 

Diplomacy.volvII Novmber 1, 2002:  ماذا بقهي مهن حسهن ،))ههاني رسهالن
 .القهههههههاهري ،صهههههههحيفة األههههههههرام ،مركهههههههز الدراسهههههههات السياسهههههههية واالسهههههههتراتيجية ،((الترابهههههههي

hram.org.eghttp://www.acpss.a  
ص  ،1996 ،القهاهري ،المجتمهع المهدني والتحهو  الهديمقراطي فهي السهودان ،حيدر إبراهيم علي (2)

  .وما ب دها 75

 .المصدر الساب  ،عبد السالم( 3)

جرت محاوالت الحقة للمصالحة مع ب   القوى السودانية فهي الخهارن وفهي مقهدمتها التجمهع   (4)
  .2005حزيران  19 ،القاهري ،صحيفة األهرام .الوطني الديمقراطي الم ار 

http://www.acpss.ahram.org.eg/
http://www.acpss.ahram.org.eg/
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الخال  الذي د  داخ  التجمع وعلى خلفية  ،على خلفية صراع الترابي مع البشير
 .(1)والذي كان حز  األمة جناا الصاد  المهدي أحد مؤسسيه ،الم ار  للسلطة
إال أن االنشقا  الحاص  في الحز  الحاكم جاء على خلفية ت دد  ،وتجدر ا شاري

بين الترابي رئي   ،سواء داخ  الحز  أو داخ  الحكومة ،مرج يات اتخاذ القرار
والذي حسم لصال   .وبين الرئي  البشير ،عام الحز  الحاكم البرلمان وامين

ومن ثم  1999ب د ح  البرلمان واعالن حالة الطوارئ في كانون أو  عام  ،البشير
ليصب  فيما ب د حز  المؤتمر الش بي  ،تجميد األمانة ال امة للمؤتمر الوطني

 .(2)فيما بقي البشير يقود الحز  الحاكم ،بقيادي د. حسن الترابي
تأثيراته السلبية الواضحة على  ،كما هو م رو ،كان لالنشقا  السال  الذكر

استقرار األوضاع الداخلية في السودان عموما وفي دارفور خصوصا ول   اخطر 
 ،ما فيها محاولة شقي النظام المختلفين والمستندين على قواعد الجبهة ا سالمية

فأدى ذلا الى  ،ر وبقية أقاليم السوداناحداي اخترا  للمجموعات القبلية في دارفو 
 ،ظهور نوع من الزعامات القبلية والجهوية في قيادات وقواعد الجبهة ا سالمية

القاعدي األساسية للمؤتمر الوطني الحز  الحاكم والمؤتمر الش بي الحز  
ويتمث  الب   بما حدي في مؤتمر تاسي  الحز  الحاكم عام  .(3)الم ار 
ولم يق   ،أعضاء الحز  في ا قليم مع مرش  من أبناء دارفورإذ تكت   ،1944

ب  س ت كتلة دارفور في المؤتمر الوطني الى بناء تكت   ،األمر عند هذا الحد
واصب  قادي ا نقاذ  .فاحدي ذلا نوعا من عدم الثقة ،داخ  الحكومة لفوز مرشحها

                                                           
 .2005أيلو   6 ،الخرطوم ،صحيفة االتحادي  (1)

 .المصدر الساب  ،رسالن ،المصدر نفسه ،صحيفة االتحادي  (2)

مثا  حو  صراع النخبة السودانية في عهد ا نقاذ ومحاوالت فئة م ينة السهيطري علهى مقاليهد   (3)
ء:انهيهههههار قطهههههاع أم انهيهههههار مشروع(،صهههههحيفة )را مقالهههههة الحهههههان و  :الهههههبالد ينظهههههر )مهههههأر  الفي(

 .2005أيلو   13،الخرطوم ،الصحافة
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ء ألقاليمهم وي تقدون أن والء هؤال ،يتشككون من والء ك  عضو من دارفور
 .(1)وعصبياتهم القبلية أقوى من والئهم للحكم والحركة ا سالمية عموما

هناا تناقضات واضحة في تحديد مدى مسؤولية الحكومة والجبهة ا سالمية 
فهناا رؤى ووجهات نظر تقو  ان الحكومة  .في خل  التكتالت المناهضة لها

في دارفور لت زيز وجودها وسلطتها السودانية اعتمدت بشدي على القواعد ا سالمية 
إن األمر استمر على ذلا لحين وقوع الخال  وحدثت االفترا  بين  ،في السودان

 ،حز  المؤتمر الش بي بقيادي الترابي وبين المؤتمر الوطني بقيادي الرئي  البشير
وتكت  ب   قواعد الجبهة ا سالمية في  ،ب د انفصا  الترابي عن الحز  الحاكهم

ور الى جان  الترابي وحزبه ضد السلطة والمتمثلة في إحدى حركات دارف
 .(2)وهي حركة ال د  والمساواي،التمرد

إن الحكومة السودانية س ت ومن خال  الجبهة  ،في حين يرى  خرون
وذلا لقيام الجبهة ا سالمية باالعتماد  .ا سالمية الى احداثه التكت  المناه  لها

القبلية وس يها لتصفية القبائ  المناهضة لها من خال  على الجهوية والفئوية و 
عمليات السل  والنه  وحر  القرى التي وضحت خال  السنوات السابقة بين 

إال انه كما يرى  ،وكان هناا محاوالت لتهدئة الوضع .(3)م 2000-1989عامي 
يص  في خانة ان الحكومة والجبهة ا سالمية تنفذ مشروعا حس   ،الب  
يهد  الى تصفية القبائ  األفريقية أو إخراجها على اق  تقدير من مناطقها زعمهم 

في أذهان أبناء ا قليم من غير ال ر   ،وهو ما استقر لألس  ،الى خارن الحدود
  .(4)ألنها تدعم القبائ  ال ربية ضدها ،وحركهم لمواجهة السلطة

                                                           
 .2004تموز  26،لندن ،صحيفة الشر  األوسط ،المصدر الساب  ،سليمان  (1)

  http://www.daralhayat.net  ..2004تموز  28 ،صحيفة الحياي  لندن  (2)

الحركهههة ا سهههالمية  ،النزعهههات الجهويهههة والقبليهههة فهههي االحهههزا  لسهههودانية))،أبهههو عبيهههدي عبهههد اه(  3)
  .2004تموز  27 ،الخرطوم ،صحيفة الرأي ال ام  ،((من بوالذ ل لي الحان،نموذجا

موقع الحهههوار ،))دارفور:حو  جهههذور األزمهههة واسهههبابها ومأالتها((الفصههه  الثالهههي،احمهههد ضهههحية  (4)
 .المصدر الساب ،؛عبد اه  http://www.rezgar,com ،2005ايار  5 ،دنالمتم

http://www.daralhayat.net/
http://www.rezgar,com/
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يتض  في  ،والراج  ان مرد الموق  السلبي الساب  للسلطة والجبهة ا سالمية
قيام الحركات المتمردي في ا قليم باالعتماد على القبائ  األفريقية وبدعم كام  من 

الذي انش  عن  1991عام  (1)وفي طلي تها حركة بوالد .حركات التمرد الجنوبية
 ،الحركة الش بية لتحرير السودان الجنوبيةواتجه الى  ،الجبهة ا سالمية والسلطة

ومن ثم جبهة دارفور التي اعتمدت هي  .(2)واعتمد أيضا على القبائ  األفريقية
برد ف   سياسي على ذلا الى  ،مما دفع السلطة  ،األخرى أيضا على هذ  القبائ 

ميليشيات ترجي  القبائ  ال ربية وب   القبائ  األفريقية الموالية لها وتنظيمها في ال
الش بية وتوجيهها لمواجهة تمردات  القبائ  األفريقية األخرى، ب د تحو  النزاعات 
المحلية الى عمليات سل  ونه  منظمة من قب  كال الطرفين ليتطور األمر الى 

بقيادي حركة جيش تحرير  ،2003اتضحت م المه في شباط  ،تمرد واض 
 .(5)لقواعد األفريقية الواضحةذوات ا(4)المساواي ،وحركة ال د (3)السودان

 2000الى ان الحكومة واجهت في السنوات الالحقة منذ عام  ،وتجدر ا شاري
عدتها الحكومة في حينها ال تخرن  ،مجموعة من االشتباكات المسلحة في ا قليم

وبمثابة نزاعات محدودي أو أعما  نه  وسل  مسل  محدودي  ،عن ا طار األمني
بمثابة الشراري األولى التي ابدأت تضر   ،ا عدتها حركات التمردفيم.(6)التأثيهههر

رافقه عصيان مماث  في شما  ا قليم وجنوبه بشك   ،دارفور بشك  عصيان قبلي
                                                           

كههان رئيسهها  ،أحههد ابههرز أعضههاء الجبهههة ا سههالمية فههي دارفههور،هههو المهنههد  داؤد يحيههى بوالذ (1)
 .1978-1977لالتحاد والطلبة في جام ة الخرطوم عامي

 .2004تشرين أو   4 ،الخرطوم ،صحيفة أخبار اليوم  (2)

من قبائ  الزغاوي والفور والمساليت بزعامة عبد الواحهد  2003تأسست هذ  الحركة في شباط   (3)
ودعت الى وق  الميليشيات ال ربية المسلحة والتنمية االجتماعية واالقتصادية والمشهاركة  ،نور

   .في السلطهة 

مكونهة مهن قبائه  الزغهاوي والفهور والمسهاليت بقيهادي  وههي ،2003تشكلت هذ  الحركة في عهام   (4)
 .خلي  إبراهيم من قبائ  الزغاوي

 .المصدر الساب  ،عبد اه  (5)

 .وما ب دها 88ص  ،المصدر الساب  ،رأفت  (6)
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تكونت للذود عن حيا  أهلها في ظ  ))00يصفها المتمردون بأنها  ،حركات قبلية
(( رد ف   على دعم 00تجاه  المركز للضغوط التي بدأت  نذاا

))للقبائ  ال ربية في غاراتها على ب   القبائ  األفريقية( حس  00النظام
  .(1)زعمهم

وما تب ها من  ،وربما نستطيع إرجاع سوء ا داري وتدهور األوضاع االقتصادية
 ،وظهور عصابات السل  والنه   ،انهيار واض  في الكثير من القيم االجتماعية

لخطط التنموية التي اعتمدتها الحكومات الى سوء توزيع ا ،ومن ثم حددت التمرد
إذ يظهر فيها تركز هذ  الخطط على  ،السودانية المت اقبة منذ استقالله وحتى اآلن

  .(2)مناط  م ينة من السودان دون غيرها
-1956ان الحكومتين االولى  ،اثبتت ا حصاءات الواردي ،ففيما يخص دارفور

أ األنظمة الوطنية التي حكمت كانتا من أسو  ،1964-1958والثانية  1958
في السلطة  ،السودان من حيي التوزيع ال اد  في إشراا أبناء غر  السودان

انخف  نصي  ا قليم في حكومة الفري  عبود الى  ،ف لى سبي  المثا  .والثروي
صفر بالمائة في هذا الشأن على الرغم أن نسبة سكانه الى مجم  سكان السودان 

وبطبي ة الحا ، لم يكن ا قليم بأوفر حظا في ظ  الحكومات بالمائة  31.7كانت 
التي لم تتمكن من تحقي  الخطط التسوية  ،السودانية األخرى،ومنها حكومة ا نقاذ

 . (3)الشاملة ل موم السودان
 :العالقات الخارجية والمواءمة بين األسلمة والعلمنة

في الموق  الدولي  يتمث  ،هناا عام   خر ال يق  خطوري وال يمكن إغفاله
للنهج ا سالمي وتطبي  قوانين الشري ة  ،وا قليمي من تبني النظام السوداني

                                                           
أيلو   7 ،دارفورنيوز  ،((الهوية السودانية بين شد االفريقية وجذ  ال روبة))درقو الكورماوي،  (1)

2005.  http://www.Darfournews.net.   

ترجمهههة  ،التطهههور االقتصهههادي والصهههراع السياسهههي فهههي السهههودان،للتفاصهههي  ينظر:كهههارد  كولينز  (2)
 .وما ب دها 15ص  ،1976 ،بيروت ،بالم ،حازم صاغيه

.http://www.geocites.com،(1999)،األسود الكتا ،وال دالة الح  جماعةطال (3)
 

http://www.darfour/
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التي وض ها الرئي  ج فر نميري في أواخر  (بقوانين سبتمبر)ا سالمية الم روفة
بغية  ،وس ي الجبهة ا سالمية القامة قاعدي إسالمية في السودان .(1)سني حكه

وكذلا لوجود قواعد ب   .(2)و لصحوي اسالمية عالميةإقامة نظام إسالمي يدع
التنظيمات ا سالمية المتشددي المناهضة لب   األنظمة ا قليمية المحيطة 

مما أثار  ،بالسودان وللغر  وتزامنها مع ظهور تنظيمات مماثلة في هذ  الدو 
القات نستطيع ان نتلم  رداءي ال  ،وربما في هذا ا طار .(3)مخاو  ال ديد منها

ومحاولتها التكت   (4)بين السودان ومصر وتشاد وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا وغيرها
وس يها  ثاري المشاك  الداخلية في  ،لتطوي  المد ا سالمي المتنامي في السودان

ثاري الفئات الم ارضة لتطبي  قوانين الشري ة  ،وجه الحكومة من خال  دعم وا 
ما اتض  في دعوات قوى التمرد في  وهو ،ا سالمية على وجه الخصوص

 .(5)دارفور
 ،ول   هذا يفسر لنا االهتمام ال المي المفاجئ والمتزايد بدارفور والس ي لتدويلها

مما ي ك  أيضا من وجهة نظرنا وجود مساع صهيونية وغربية تستهد  في 

                                                           
والتههي تؤكههد  ،انههه حههدثت فيههه ضههد  القههوانين 1983سههميت كههذلا نسههبة الههى شهههر سههبتمبر عههام  (1)

وقههد أثههارت  .علههى تطبيهه  الشههري ة ا سههالمية فههي كهه  األحكههام الصههادري عههن المحههاكم السههودانية
 ،األخهوان وال سهكر، بهالم ،حيهدر طهه :حولها ال ديد من ردود الف ه  سهودانيا ، للتفاصهي  ينظهر

 .وما ب دها 80ص.1993 ،اهريالق

 .وما ب دها 144ص  ،المصدر الساب ،المصدر الساب :حيدر ،ارسالن (2)

مجلهههة  ،((المجتمع المهههدني مهههدخال لتطهههوير ال القهههات المصهههرية السهههودانية ،))نبيههه  عبهههد الفتهههاا (3)
 . .w.slyassahttp://wworg.eg :2004تموز  ،157ال دد  ،السياسة الدولية

 .وما ب دها 80ص  ،المصدر الساب  ،طه  (4)

 .أكد ال ديد من قادي هذ  الحركات ضروري إلغاء هذ  القوانين والس ي لفص  الدين عن الدولة  (5)
للتفاصهههي  ينظهههر: مواقهههع حركهههة ال هههد  والمسهههاواي وحركهههة جهههيش تحريهههر السهههودان علهههى شهههبكة 

 االنترنيت(. )الم لومات

http://www.slyassa/
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حيي رشحت ب   المخططات التي  .(1)لكونه دولة كبيري ،األسا  وحدي السودان
واحدي مسلمة في الشما   .و الى تفتيته الى مجموعة دويالت متناحري فيما بينهاتدع

وتفس   ،وواحدي نصرانية في الجنو  تق  حاجزا أمام زح  ا سالم في أفريقيا
المجا  واس ا أمام الجم يات ا رسالية التبشيرية  لممارسة دورها ونشر المسيحية 

 ريقية في الغر  رغم كون أهلها مسلمين،لكنثم دولة أف ،بين أهالي الجنو  وأفريقيا
ومن الالفت للنظر،تصدر  .(2)الل   يتم هناا بورقة ال رقيات)عر  وأفارقة(

 ،المنظمات الصهيونية في الواليات المتحدي قائمة المنظمات الدولية المهتمة باألزمة
ينية وس ي ب ضها لتنظيم حملة للتبرع اله  دارفور ومناصرتهم واقامة ورش عم  د

لتتخذ مواق  احتجاجية ضد ما أسمو  بال ن  المستشري غر  
لب   قوى التمرد عن (إسرائي )الدعم اللوجستي الذي تقدمه .فضالعن(3)السودان

.ان المد الجغرافي في مشروع الشر  األوسط الكبير الذي ترون له (4)طري  ارتيريا
ب يدي عن هذا المشروع  يؤكد أن قضية دارفور ليست ،الواليات المتحدي األمريكية

كما إن ا داري األمريكية كانت قد وض ت السودان ضمن  ،االست ماري األمريكي
ال  ،(5)ثم في إداري الرئي  كلنتون .بوش األ  قائمة محور الشر منذ أيام الرئي 

سيما ب د تواجد أسامة بن الدن وب   أعضاء تنظيمه على ار  السودان وتبنيه 

                                                           
 .صههههحيفة األههههههرام ،التقريهههههر االسههههتراتيجي ال ربهههههي ،الدراسههههات السياسهههههية واالسههههتراتيجية مركههههز (1)

http://www.ahram.org.eg.  
 .مصدر ساب  ،مجلة الموق  ال ربي ( 2)

 .5-3ص  ،2005كانون ثاني 15 (،دمش ،)صحيفة األسبوع األدبي (3)

بل ه  دور فهي ت قيهد أحهداي دارفهور  (إسهرائي )رجية مصطفى عثمان إسماعي اتهم وزير الخا  (4)
 .http://www.alarabiya.net  .2004ا  8،موقع ال ربية نيت،

صهههههحيفة الشهههههر   ،(()تحركات أمريكيهههههة بهههههين السهههههاحتين األفريقيهههههة وال ربيهههههة،)السرسهههههيد احمهههههد (5)
؛انظهههر تصهههريحات وزيهههر الخارجيهههة السهههوداني مصهههطفى عثمهههان 2003تمهههوز 3،لنههههدن،األوسط

حهههو  الموقههه  األمريكهههي الهههذي يصههه  فهههي حملهههة :2004أيلهههو  10ال ربية نهههت فهههي،إسهههماعي 
 .االنتخابات األمريكية  نذاا

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
http://www.alarabiya.net/
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كما أن التص يد في .(1)التي كان منها مصنع الشفاء لألدوية إقامة ب   المشاريع
الموق  األمريكي تجا  أزمة دارفور حركته الى حد ب يد الضغوط الداخلية التي 
ت رضت لها إداري الرئي  بوش االبن لتفويت الفرصة على مناهضيه الديمقراطيين 

جها  محاوالتهم الستغال  األزمة لصالحهم في االنتخابات ا لرئاسية نهاية عام وا 
كما كانت للجوان  االقتصادية حضورها بالتأثير في ا دارات األمريكية  .(2)2004

التي كانت على  ،كالداخلية والخارجية ووكالة االستخبارات ومجل  األمن القومي
علم دقي  باألبحاي الجيولوجية التي أكدت وجود احتياطي واعد لنوعية مرتف ة 

 .(3)فضال عن وجود الم ادن األخرى ،ا قليمالجودي من النفط في 
قد ارتبطت ارتباطا وثيقا  ،والتنوع والب د االثيني ،ان ال وام  الطبي ية والمناخية

المتمثلة بسوء ا داري وتوزيع السلطة والتهميش  ،بال وام  السياسية الداخلية
 ،المركزيةوض   واض  للسلطة  ،مع سوء البرامج القتصادية والتنموية المتزامنة

فضال عن الصراعات والتجاذبات الحزبية وما اعتراها من تكرار مت دد لالنشقاقات 
من النخ   ،كما يبدو ،ك  ذلا التنوع كان رصيدا لم يحسن استغالله .الداخلية

ما ج   هذا التنوع في السودان يتحو  الى ع ء  .السودانية في غال  األحيان
في وقت اصب  فيه دور الدين  ،دا في حد ذاتههدد وجود السودان بوصفه بلدا موح

ك  هذ  ال وام   .في السياسة قضية ساخنة لم ي د من الممكن تجاوزها أو تجاهلها
أهلت السودان الن يكون أرضا خصبة الندالع التمرد في دارفور في  ،وكما يظهر

م رضا السودان لضغوط خارجية وصدور ال ديد من القرارات  ،2003شباط 

                                                           
 Atterns of Global.حو  موق  الحكومة األمريكية من وجود ابن الدن في السودان ينظر (1)

  

Terrorism ,1998, u.s Gorernment publcations ,((overview of state –

sponsored Terrorism)) April 1998.http://www.ciaenet org.      
ال ههههدد  ،مجلهههة السياسهههة الدوليهههة القهههاهري ،((الموقههه  االمريكهههي مهههن أزمهههة دارفهههور،))ههههدى البكر (2)

 .2004،كانون الثاني 159
(3)  

sudan tribune. Augast 10
th

, 2004. 
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مما ج   السودان اليوم على حافة مفتر  طر  يقود  أما الى  ،ضد  الدولية
 .االستقرار والسلم أو نحو الصراع  واالنقسام
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Abstract 

Darfor Crisis 

Historical study on causes and challenges 

Dr. ThāKir M. Abdullallah 

 

Sudan has witnessed many political developments sinec its 

depedence in 1956. These developments took various shapes 

according to the ethnic and cultural vriations in Sudan. Darfor 

crisis in Feb. 2003, on the one hand,  came as a real reflection 

of the internal and external disputes that threw its shadow on 

Sudan competely. On the other hand, it refelected severe 

contradictions that were ongoing between the different groups 

in Sudan. The current study sheds lights on Darfor crisis. It 

delves into the history of this crisis and reasons behind it.  

 

                                                           
   Dept. Of History- College of Arts /University of Mosul. 


