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عــــــربــي بــــــومــــــديــن@

مـجلـــــس الــــــسلــم واألمــن
اإلفـريقي :دراسـة يف البنـية،
الــتجـــارب ،وحـــدود الـــدور

مقدمة:
بعد التغريات اإلسرتاتيجية عىل املستوى العاملي كان األمل كبريا باستقرار القارة اإلفريقية
وخروجها من شبح احلروب األهلية والنزاعات االثنية والعرقية ،إال أننا شهدنا قدرا كبريا
من الـنزاعات الدّاخـلية ،فمعظم النـزاعات الداخليـة التي شهدها العـامل بعد فرتة احلرب
الباردة كانت إفريقيـا مرسحا هلا ،ومع تعقدها وتشـابكها ومآالهتا عىل الواقع اإلفريقي،
تنـامت اجلهود الدولـية واإلقليميـة بغية احتـوائها ،وكان أبـرزها دور منظمـة الوحدة
اإلفريقية ثـم اإلحتاد اإلفريقي الحقا بعد تغيري تـسميته سنة  ،2001األمر الذّي متخض
عنه إنشـاء آلية عملية حلفظ السلم واألمن عـرفت بمجلس السلم واألمن اإلفريقي .وعليه
سـتجيب هذه الورقة البحـثية عن إشكالية :إىل أيّ مـدى ساهم دور جملس السلم واألمن
اإلفريقي يف حلّ وتسوية النزاعات وبناء السلم يف القارة اإلفريقية?

املحور األول :طبيعة جملس السلم واألمن اإلفريقي
يعدّ جملـس السلم واألمن اإلفريقـي ) ( PSCأحد اآلليات املهمـة داخل اإلحتاد اإلفريقي،
وباألخص فيام يتعلق باملسـائل األمنية والتنموية ،فقـد اعتمد الربوتوكول املؤسس له يف
القمة األوىل لإلحتاد اإلفريقي بمديـنة ديربان بجنوب إفريقيا يف  9جويلية  ،2002ودخل
حيز التـنفيذ يف  26ديسمرب  ،2003وبدأ الـعمل به يف  25ماي  . )1(2004وسيحاول هذا
اجلزء من الدراسة التعرض للجوانب املؤسسية والتنظيمية لعمل املجلس يف اآليت:

أوال :جملس السلم واألمن اإلفريقي :التعريف ،األهداف ،املبادئ ،والتشكيلة:
(*) أستـاذ مـسـاعـد-
قسم العلـوم السيـاسية
والعالقات الدولية-
جــامعــة حـسـيبـــة بن
بــــــوعلــي -الــــشـلف/
اجلزائر.

ورد يف املادة ( )2يف الفقرتني ()2و( )3من بروتوكول جملس السلم واألمن اإلفريقي بأنّه
جهاز دائم لصـنع القرارات يعمل عىل منع النـزاعات وإدارهتا وتسـويتها داخل اإلحتاد،
وهيـدف إىل تعزيز تـرتيبات األمن اجلامعـي واإلنذار املبكر لـتسهيل االستجابـة الفعالة
للنزاعات واألزمات يف أفريقيا (. )2
إنّ انشاء املجـلس جاء لتحقيق مجلة من األهداف حـددهتا املادة ( )3من الربوتوكول ،والتي
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انرصفت إىل مجلـة من املحاور ،يتعـلق املحور األول ،بتعزيـز السالم واألمن واالستقرار يف
إفريقيا كمدخل لتـحقيق رفاهية الشعوب اإلفـريقية وحتقيق التنمية املـستدامة ،أمّا الثاين،
يتمثل يف ترقـب ومنع النزاعات ،والعمل عـىل إحالل وبناء السالم أثناء نـشوب النزاعات ،يف
حني أنّ الثالث ،هيدف إىل بناء السالم وإعادة اإلعامر يف فرتة ما بعد النزاعات ،وهيدف املحور
الرابع ،إىل الـتنسيق ملكافـحة اإلرهاب الدويل ،أمـا اخلامس ،فريمي إىل وضع سـياسة دفاع
مشرتك لالحتاد طبقـاً للامدة ( )4من القانون التأسييس ،أمّـا املحور األخري ،فيتعلق بمسائل
الديمقراطية وتعزيز احلكم الراشد وسيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته(. )3
يتشكل جملس السلم واألمن اإلفريقي حـسب املادة ( )5من الربوتوكول من مخسة عرش
عضوا ،خيتارون عىل أساس احلقوق املتساوية؛ حيث يتم انتخاب عرشة منهم ملدة عامني،
ومخسة ملدة ثالثة أعوام ،وذلك عىل أساس التناوب ووفقاً ملبدأ التمثيل اجلغرايف للقارة عن
طريق االقـرتاع الرسي وبأغلبية ثلثي الدول التـي هلا حق التصويت ،إذ يتم اختيار 4دول
مـن إقليم الغـرب ،و 3دول من الرشق 3 ،مـن الوسـط ،و  3من اجلنـوب ،ودولتـان من
الشامل .وجيوز إعادة انتخـاب أيّ عضو بعد انقضاء مـدة عضويته مع اشرتاط يف عملية
الرتشح عـدم اخلضوع للعقوبات طبقا للامدة ( )23من القانون التأسييس لإلحتاد( . )4أماّ
شغل منصب الرئيس فيتم بـالتناوب من قبل األعضاء حسب الرتتيب األبجدي ألسامئهم
ويـشغل كل رئيـس هذا املـنصب ملـدة شهر واحـد بحسـب املادة ( )8الفقـرة ( )6من
الربوتوكول( ، )5ومتتد الفرتة احلالية من (. )6()2019-2016( ،)2018-2016
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ثانيا :جملس السلم واألمن اإلفريقي :املهام ،الصالحيات ،والتنظيم املؤسيس:
تتمثل املهمة الرئيسيـة ملجلس السلم واألمن اإلفريقي يف تعزيز السلم واألمن واالستقرار يف
إفـريقيا ،وقد تـضمنت املادتني ( )6و( )14و( )15مـن الربوتوكول مهـام املجلس ،ويمكن
إمجاهلا يف املحـاور التاليـة :تعزيز الـسالم واألمن واالستقرار يف إفـريقيا ،اإلنـذار املبكر
والدبلومـاسية الوقائـية ،صنع السالم ،بام يف ذلك استخـدام املساعي احلميـدة والوساطة
واملصاحلة والتحقيق ،عمليات دعم السالم والتدخل طبقا ًللامدة (( )4ح ) و(ي) من القانون
التأسيـيس لإلحتاد ،بناء الـسالم وإعادة التعمري يف فرتة مـا بعد النزاعـات ،العمل االنساين
وإدارة الكوارث ،ومهام أخرى قد يقررها اإلحتاد حسب الظروف واملستجدات(. )7

املصدر :إعداد الباحث
ويف املقابل يتمتع جملس السلـم واألمن اإلفريقي بعدد من الصالحيات حددهتا املادة ()7
من الربوتوكول ،وتتمثل يف :ترقب ومنع اخلالفات والـنزاعات فضالً عن السياسات التي
قد تؤدي إىل اإلبـادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانيـة ،القيام بمهام صنع وبناء السالم
لتسوية النزاعـات حيثام حتدث ،الترصيح بتشكـيل ونرش بعثات دعم السالم ،فضال عن
رسـم اخلطوط الـتوجيهيـة العامـة لالضطالع بمـثل هذه البعـثات ،كام يتـمتع املجلس
بصالحـيات فرض عقوبات عندما حيدث تغيـري غري دستوري للحكومة يف أية دولة عضو
وباألخص يف حالـة االنقالبات العسكرية ،تنفيذ سيـاسة الدفاع املشرتك لإلحتاد ،تنسيق
اجلهود عىل املستويني اإلقليمي والقاري ملـكافحة اإلرهاب الدويل ،تعزيز وتطوير"رشاكة
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قويـة للسالم واألمن" بني اإلحتـاد واألمم املتحدة والـوكاالت التـابعة هلـا وأيضاً مع
املنظامت الـدولية ذات الصلة األخـرى ،تعزيز املامرسـات الديمقراطيـة واحلكم الرشيد
وسـيادة القانون ومحـاية حقوق االنسـان وحرياته األساسـية ،تعزيز وتـشجيع تنفيذ
اتفاقيات ومعاهـدات اإلحتاد األفريقي واألمم املتحدة وغريهـا من املعاهدات واالتفاقيات
ذات الصلة بالرقابة عىل األسلحة ونزع السالح ،دعم وتسهيل العمل اإلنساين يف أوضاع
النزاعات املسلحـة أو الكوارث الطبيعية الكربى ،واختاذ قرار بـشأن أية مسألة أخري هلا
آثـار عيل إحالل السالم واألمن واالستقرار يف القـارة وممارسة أية سلطـات قد يفوضها
إليه اإلحتاد طبقاً للامدة ( )9الفقرة ( )2من القانون التأسييس(. )8
واستكامال لـذلك يتمتع املجلس بتنظيم مؤسـيس حيدد طبيعة عمله ،إذ نصت املواد (،)11
( )21( ،)13( ،)12عىل اهليكل التنظيمي له ،وتتلخص يف أربعة آليات رئيسية:
 -1هيئـة احلكامء :تتـكون هيـئة احلكـامء من مخس شخـصيات إفـريقيـة تتمتع
باالحرتام ،من خمتلف فـئات املجتمع تكـون قد قدمت إسهـامات بارزة لقـضية السالم
واألمن والتنمية يف القـارة ،حيث تسهر هـذه اهليئة عىل :تقديـم النصح إىل جملس السلم
واألمن ورئيـس املفوضيـة بخصوص مجيع املـسائل املتعلقـة بصون وتعـزيز السالم
واألمن واالستقرار يف إفريقيا (. )9
 -2نظام اإلنذار القـاري املبكر :بغية تسهيل عملية تـرقب النزاعات ومنعها تم إنشاء
نظام قاري لإلنـذار املبكر ،ويتكون هذا النظـام من ( )21عضوا فضال عن رئيس اجلهاز
عىل النحو اآليت :النواب ( ،)02السكرتارية ( ،)02املسجلني ( ،)02املحللني ( )15مخسة
منهم حمللون سياسيون يعملون كرؤساء لفروع النظام يف أقاليم القارة اخلمسة (. )10
 -3القوة اإلفريقية اجلاهـزة :وهتدف هذه القوة إىل معاجلة النزاعات قبل وقوعها أو
منع امتدادهـا وتفاقمها ،تصب يف فكرة التعاون اإلقليمي دون استدعاء التدخل اخلارجي.
تتكون من فرق جاهزة مـتعددة الفروع تضم عنارص عسكرية ومدنية يف بلداهنا األصلية،
مستعدة لالنتشار الرسيع عند طلب من اإلحتاد أو املجلس نفسه(. )11
 -4صـندوق السالم :إنّ مسـألة التمويل تـطرح بشدة ملـا هلا عالقة بـاستقاللية عمل
املجلـس ،ذلك أنّ التمويل الذّي يكون مصدره األمـم املتحدة أو املنظامت الدولية األخرى ،أو
أيـة جهة كـانت يؤثـر بشكل مبـارش يف قراراته .ومن هـذا املنطلق حـددت املادة ( )21من
الربوتـوكول مضمـون الصندوق ،ويعـتمد الصنـدوق يف متويله عىل االعتـامدات املالية يف
امليزانيـة العادية لإلحتاد بام فيها املسامهات الـطوعية من الدول األعضاء والقطاع اخلاص
واملجتمع املدين واألفراد (. )12
 -5اهلياكل واللجان الفرعـية :وهي ليست آليات رسمية ثابتة ،ولكن يمكن استحداثها
متـى استدعت الرضورة ذلك ،كام ورد يف املادة الثامنة يف الفقرة ( ،)5إذ جيوز ملجلس السلم
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واألمن أن يقوم بإنشاء هياكل فرعية كلام رأى ذلك رضورياً ألداء مهامه (. )13

املصدر :إعداد الباحث

املحور الثاين :دور جملس السلم واألمن اإلفريقي يف حل وتسوية النزاعات
يف إفريقيا
شكلت هناية احلرب الباردة اختبارا حقيقيا لقياس مدى التغري يف طبيعة النزاعات ،ذلك أنّ
غالبيتها كانت نزاعات داخلية ،ومثلـت إفريقيا مرسحا ألغلبها نتيجة عوامل تعددت مابني
أسباب سياسية ،دينية ،إثنـية ،عرقية ،قبلية ،فضال عن املوروث االستعامري ،والفشل يف
بناء الـدولة وحتقيـق االندماج ،هـذا الواقع شكـل حتديّا أمـام اآلليات اإلقلـيمية يف حل
وتسوية النزاعات داخل القارة يف مقابل تصاعد التدخل األجنبي ،ما دفع إىل التفكري يف آلية
إلحالل السلم واألمن داخل اإلحتاد اإلفريقي بغية احتواء األزمات وأفرقة احللول .وعليه
سيعـالج هذا اجلزء من الدراسـة جتارب جملس السلم واألمن اإلفـريقي يف حلّ وتسوية
النزاعات يف إفريقيا بالرتكيز عىل نموذجني:

أوال :نموذج التدخل والنجاح يف حلّ وتسوية النزاع:
لقد مـثلت األزمة يف دولـة جزر القمـر أول اختبـار حقيقي أمـام جملس الـسلم واألمن
اإلفريقي فيام عرف بأزمة جزيرة "أنجوان" ،حيث تعود بداية األزمة إىل أوت ،1997بعد
املحاولـة االنفصالية يف جـزيرة أنجوان ،وقد سـاهم يف تعقد األزمة الـسياسية االنقالب
العسكري الذي قاده رئيـس أركان القوات املسلحة عىل احلكم يف  20أفريل سنة 1999م؛
مما أدّى به إىل إلغاء العمل بالدسـتور واملؤسـسـات الديمقراطيـة الـــتي تم إرســـاؤها
ســـنـة  ،1996وأصـــدر ألول مــــرة ميثاقـــــا دستوريـا جديـدا خيول له مجيع
السلطات التنفيـذيـة والتشـريعية .ومع تطـور األحداث ،تم يوم  29نوفمرب  1999توقيع
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اتفــاق بـني أربعـة عشــر حزبـا سيـاسـيا ورئيـــس الـدولة ،ما سمح بـتعديل امليثاق
الـدستوري الصادر يف بداية ماي  ،1999بحيث يسمح بتعيني رئيـــس للـوزراء ،وقـد تم
بـالفعل تعيــينه يف  02ديـسـمرب من نفـس السنـة ،وقد شـكل حكـومـة ائـتالفيـة مـع
األحـزاب املوقعـة تـتمثـــل مهامها األساسيـة يف حل أزمـة أنجـوان والعمل عىل حتضري
اجلو السيايس لعودة املدنيني إىل السلطة.
عىل الرغم مـن اجلهود املبذولـة حللّ األزمة السيـاسية ،إالّ أن األمور تـأزمت من جديد يف
اجلزيرة ،عندما رفـض العقيد "حممد بكر" ،الذي توىل الرئاسة يف اجلزيرة عام  2002بعد
االنقالب الذّي خاضه سنـة  ،2001التنحي عن السلطـة تنفيذاً حلكم املحكمـة الدستورية،
وقام بإجراء االنتخابـات يف  10جوان  ،2007ونصب نفسه رئيسـاً عىل اجلزيرة بحصده
 % 90من األصوات .بيد أنّ اإلحتاد اإلفريقي وحكومة جزر القمر رفضا نتيجة االنتخابات،
وقام اإلحتاد بفرض عقوبات عليه وعىل القادة السياسيني يف اجلزيرة(. )14
إنّ الدور الذّي قام به جملس السـلم واألمن اإلفريقي يف إجياد خمرج لألزمة كان مفصليا
من خالل تفضيله التـسوية السلمية أوال ،ثم التدخل عـسكريا فيام بعد ،وذلـك بإرسـاله
لبعثتني لـدعم االنتخابات الـرئاسية ،األوىل :بعثـة االحتاد األفريقي لـدعم االنتخابات يف
مجهورية القـمر بقوام " "462من العسكريـني والرشطة املدنية ،والثـانية :بعثة االحتاد
األفريقي لالنتخابات واملساعدات األمنية ،وإزاء تطورات الوضع خالل النصف األول من
عام  ،2007قام املجلس بمد تفويض بعثـة االحتاد لالنتخابات واملساعدات األمنية إىل 31
جويلية ،2007ومد تفـويض بعثـة االحتــاد لالنتخابات واملساعدات األمنية مرة أخرى
إىل  31ديسمرب . )15(2007
لقد جلأ املجلس إىل اخليار العسكري بعد تعذر كل السبل السلمية املتاحة لرفض السلطات
يف جزيرة أنجـوان االنصياع لقرارات املجلس السابقـة ،وقد تدرجت بدءاً من حظر التنقل
من اجلزيـرة وإليها ،فـالعقوبـات االقتصـادية ،وأمهـها جتميـد أصول تلك الـسلطات
وأمواهلـا ،ثـم التهـديد بالعمل العسكـري ،بيد أهنا مل تستجب لقـراراته من جديد ،فقام
املجلس بـعملية عسكريـة ضدها عرفـت بـ "الـديمقراطية يف مجهـورية القمر" ،يف إطار
تنفيذ قـرار مؤمتر االحتاد رقم " "186الصادر عن قمـة االحتاد العارشة يف يناير ،فرباير
 ،2008والـذي أعقبه اجتامع رئيـس املجلس التنفيـذي يف  20فرباير ببـعض وفود الدول
األفريقية ورئيس مجهورية جزر القمر لبحث تنفيذ قرار املؤمتر ،إذ تقرر تكوين بعثـة من
نحو" "1350جنـدياً شاركت فيها قـوات من كل من ليبيا ،السـودان ،تنزانيا ،وبدعم من
الـسنغال ،أسفرت عن متكني احلكومة القمريـة من استعادة سلطتها عىل جزيـرة أنجـوان
فـي  25مارس  ، )16(2008مع متديد مـدة تفويض بعثة املساعـدات االنتخابية واألمنية
سـتة أشهر أخرى لضـامن إجراء انتخابات عـادلة  29-15جوان  ، )17( 2008فضال عن
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جهود املجلس يف دعم عملية اإلصالح املـؤسيس واملساعدة عىل املراجعة الدستورية املقرتح
من طرف رئاسـة اإلحتاد مع احلفاظ عىل املبدأين األسـاسني لدستور  23ديسمرب 2001
ومها احلكم الـذايت للجزر والـتناوب عىل الـرئاسـة ،وقد أجـري االستفتـاء بخصوص
الدستور يف  17ماي  ،2009وسجلت النتائج النهائية التي أقرها املجلس الدستوري يف 19
ماي  2009األغلبية الساحقة للمصوتني بـ"نعم" بــنسبة بلغت  93.90يف املائة(. )18
وعند حتليل نجاح جملس السلـم واألمن اإلفريقي يف مهمته فإنّ ذلك يعزى حسب الكاتب
املرصي "بدر حسن شافعي" إىل جمموعة من العوامل(: )19
 -1ضآلة القدرات التسليحية جلزيرة أنجوان.
 -2التأييد الفرنيس للنظام ،فضال عن إبداء فرنسا استعدادها لنقل القوات األفريقية إىل
أرض املعركة.
 -3رئاسـة تنزانيا لإلحتـاد ،ألن تنزانيا تعـد من أقرب الدول األفريقـية جلزر القمر،
ووجود صالت قـوية بني شعبي البلدين ،ولقـد تم تأسيس احلركة الـوطنية القمرية بني
أبناء اجلزر املقيمني يف تنزانيا عام  ،1962ومـن هنا لعبت تنزانيا دورا يف استصدار قرار
التدخل من االحتاد واملشاركة بقوات يف العملية.
 -4رغبة االحتاد يف تعويـض فشله يف تسوية أزمتي دارفـور والصومال ،عرب التدخل
إلهناء مترد جزيرة أنجوان.

ثانيا :نموذج التدخل والفشل يف حلّ وتسوية النزاع:
تعترب األزمة يف الـسودان (دارفور) يف فرباير عام  2003من أعقـد األزمات التي يواجهها
اإلحتـاد اإلفريقي منـذ إنشائه يف  ،2001وهـي أزمة مركبـة ترهق كاهـل السودان التي
توالت أزماته خـاصة بعد انفـصال اجلنوب ،مـا هيدد كيان الـدولة ويرهـن استقرارها
السيايس ومتـاسكها املجتمعي ،وهي األزمة التي يتـداخل فيها الداخيل ،اإلقليمي ،والدويل
نـتيجة ترابط املصـالح وتشابكها وسعي عـديد األطراف لالستثامر فيـها بغية النيل من
سيـادة السودان لدواعي انفصـالية ترتبط يف جمملهـا بعوامل قبلية وإثنـية وعرقية كام
سبقت اإلشارة إليه كخاصية يف إفريقيا عموما.
وتعود مشكلة دارفور( )20إىل بدايـة الثامنينيات من القرن العرشين بسبب تصاعد التوتر
بني قبيلة الفور األفـريقية وعدد من القبائل البدوية العـربية ،إذ أنشأ الفور جتمعاً عـرف
بـاحلزام اإلفريقي ،وبدأت القبائل العـربية تدعو إىل ما يعرف بتجمع العرب ،ومن هنا بدأ
التفريق بني ما هـو عريب وما هو إفريقي داخل دارفور( ، )21وتطورت األمور إىل مشاعر
اإلقصاء بحـسب الدارفوريني األفـارقة حمملني احلـكومة السـودانية مسـؤولية تردي
األوضاع يف اإلقليم وضعف التنمـية فيه وتفضيل القبائل العـربية عىل حساهبم ،وضمن
هذا السياق ظهـرت حركــات عرقية عديدة تسعى للدفاع عن هذا املكون االجتامعي ،وقد
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جلأت هذه احلركـات إىل العنف لتحقيق أهدافهـا ،األمر الذّي ساهـم يف الدفع نحو تعميق
األزمة السياسية واألمنية يف السودان(. )22
لقد مثلت هذه األزمة حتـديّا حقيقيا لإلحتاد اإلفريقي فيام يتعلق بتوفري احلامية وهندسة
احلل يف ظل تداخل خلفيات الرصاع ،حيث عمل عـىل مساعدة تشاد يف تنظيم اجلولة األوىل
من املفاوضـات ،وقد أدّى ذلك للتـوصل إىل اتفاق وقف إطالق النـار (نجاميـنا  8أفريل
 )2004الذي وقعته احلكومة السودانية وجيش حترير السودان وحركة العدل واملساواة
الـذّي ينص عىل إنـشاء جلنـة وقف إطالق النار ) ،)CFCفـضال عىل اتفاق بـشأن وضع
خـارطة الطريق تـم التوقيع عليه يف أديـس أبابا يف  28مـاي  2004.وبالفعل يف  4جوان
 2004وصل  60من املراقبني العسكريني إىل الفاشري عاصمة والية شامل دارفور ،بيد أن
اتفاق وقف إطالق الـنار قد تم انتهاكه مـا انعكس بدوره عىل املدنـيني وصعوبات إيصال
املساعدات اإلنسانية (. )23
وعىل ضوء هذه التـطورات ،فإنّ مسامهة جملس الـسلم واألمن اإلفريقي يف حلّ وتسوية
األزمة يف دارفور كانت منذ البداية اسـتجابة للدور املنوط به داخل اإلحتاد اإلفريقي ،فقد
طلـب يف جلسته رقم  13املنعقدة بتاريخ  27جويلية  2004مـن رئيس مفوضية االحتاد
األفريقي إعداد خطة شـاملة لنزع سالح األطراف املتصارعة وإحالل السلم واألمن(، )24
كام قرر يف اجتامعه رقم  17بتاريخ  20أكتوبر  2004تشكيل قوة حلفظ السلم وإرساهلا
سُمّيت بقوة ) )Amis2قوامها  3320فرداً 2341 ،من العسكريني ،و 450مراقباً ،و815
من الرشطة املدنـية 26 ،من املدنيني الـدوليني ،ومدة البعثـة عامٌ واحد؛ أي حتـى أكتوبر
 . )25( 2005وقد كان هدف ذلك مـراقبة والتأكد من االلتزام باتفاق نجامينا ،املسامهة يف
جهـود بناء الثقـة وتأمني وصـول املساعـدات اإلنسانـية ،والعمل عىل عـودة النازحني
والالجئني إىل ديارهم ،محاية املدنيني وحتقيق االستقرار يف السودان (. )26
ومع تزايد القلق بـخصوص االنتهاكات يف اإلقليم شكـلت املفوضية يف مارس  2005بناء
عىل طلب جملس الـسلم واألمن جلنة لتقدير الـوضع يف دارفور بمشاركة خرباء من األمم
املتـحدة واإلحتاد األورويب والـواليات املتحـدة األمريكيـة ،وأوصت مفوضـية اإلحتاد
اإلفريقي يف  28أفـريل  2005بكونكاري زيادة بعثـة اإلحتاد اإلفريقي إىل نحو 12300
فرد بحلول منـتصف  ،2006ويف اليوم نفسه قرر جملس الـسلم واألمن اإلفريقي متديد
عمل البعثة هناية سبتـمرب  ،2005حيث تم نرش  6773من قوات حفظ السالم 847 4 ،من
قوات احلامية 700 ،من املراقبني العسكريني 1188 ،من الرشطة املدنية ،و 38من املوظفني
الـدوليني ،وصوال إىل جولة جديدة من عملية السالم يف أبوجا بنيجرييا يف أكتوبر  ،2005إالّ
أنّ أعامل العنف تـواصلت ضد املدنيني ومـنظامت اإلغاثة ،وبعثـة اإلحتاد اإلفريقي ،األمر
الذّي زاد من صعوبة مهمتها (. )27
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لقد عرب جملـس السلم واألمن األفـريقي يف اجتامعه رقم " "45الـذي عقده يف  12ينـاير
 2006عن رضاه للتقدم املحرز بشـأن نرش قوة ) )Amis2والدور الكبري الذي قامت به هذه
القـوة ،رغـم كـل املعـوقات املادية واللوجـيستية التي واجهتهـا ،وقرر دعمه املبدئي لنقل
مهمـة عمل قوة ) )Amis2إلــى األمـم املتحـدة ،عىل أن يكون ذلـك يف إطار املشـاركة بني
االحتاد األفريقي واألمم املتحدة ،وقرر املجلـس يف هذا االجتامع مد مدة عمل قوة )) Amis2
إىل آخر مارس . )28( 2006
وعىل الرغـم من اجلهود الكبرية من طرف جملس السلم واألمن ،إال أنّ األوضاع يف اإلقليم
أخذت جماال كبريا يف التصعيد بداية من سنة  ،2006ما استدعى ضغطا كبريا عىل اإلحتاد
اإلفريقـي من طرف األمم املتحدة والواليات املتـحدة األمريكية واإلحتاد األورويب بحجة
عدم السيطرة عىل الوضع ،وأنّ األمـر يدخل فيام يسمى باإلبـادة الشاملة ،وعىل إثر ذلك
عقـدت حمادثـات يف بروكـسل يوم  9مـارس  2006بني هذه األطـراف ،ونتيجـة هذه
الـضغوط عقـد جملـس الــسلم واألمـن األفـريقـي اجتـامعه رقم" "46يف  10مارس
 ،2006ليقرر املوافقة عىل نقل مهمة قوة ) )Amis2إىل األمم املتحدة باملشاركة مع اإلحتاد
اإلفريـقي ،مدة عملـها يف اإلقليم إىل هنـاية سبـتمرب  ،2006التكفل بـتسويـة األزمة بني
السودان وتشاد ملا هلا من عالقة مبارشة بتسوية الرصاع يف دارفور (. )29
وضمن هذا السياق ،وافق جملس السلم واألمن اإلفريقي عىل إنشاء قوة خمتلطة مع األمم
املتحدة مع اإلبقـاء عىل الدور املحوري لإلحتـاد اإلفريقي يف األزمة ،إذ تم تـشكيل البعثة
املعروفة اخـتصارا باسـم يوناميـد ،التي تسلمت مهـامها يف  31ديسمرب . )30( 2007
وإضـافة إىل التدخـل املبارش ،تواصت عـمليات املرافقـة وإحالل السالم من خالل جهود
املصاحلة الوطنية ،حيث ويف اجتامعـه رقـم " "142املنعقـد فـي  21جويلية  2008دعا
إىل تشكيل فريق رفيع املستوى لالحتاد األفريقي بشأن دارفور ،وعىل أثر ذلك قام رئيس
مفوضية االحتاد األفـريقي برتشيح عدد من الشخصيات األفـريقية البارزة كأعـضاء يف
هذا الفريق ،وقـد حظي قرار جملـس السلم واألمن األفريـقي بشأن تشـكيل هذا الفريق
بتأييـد كـامـل فـي الدورة العاديـة الثانية عـرشة ملؤمتر االحتاد األفـريقي ،التي عقدت
يف 3 -1فرباير  . 2009وقد كانت مهمة هذا الـفريق إجراء دراسة معمقة حول الوضع يف
دارفور ،وعقد الفريق اجـتامعه االفتتاحي يف أديس أبـابا يومي  19 -18مارس ،2009
وأعقبت هذه اجللــسة االفتتاحية مشاورات موسعة مع كل األطراف ،وأهنى الفريق عمله
يف شهر أكتوبر  ،2009ورفع تقريره رسمياً إلـى رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقي يف
 8أكتوبـر  ،2009وعرض هذا التقـرير يف اجتامع جملس الـسلم واألمن األفريقي رقـم
" "207والذي عقـد يف أبوجا يف نيجـرييا يف  29أكتوبر  ،2009وقـد توصل إىل :تصميم
خريطة طريق التفاقية سياسية شاملة ،بعث املفاوضات ،تشكيل حمكمة جنائية للتصدي
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للجرائم ،إنشـاء جلنة للحقيقة والعدالـة واملصاحلة لتعزيز كـشف احلقيقة ،بحث مسألة
التعويضات وإعادة اإلعامر (. )31
يواصل جملس السلم واألمن اإلفريقـي جهوده لتسوية األزمة يف دارفـور إىل غاية يومنا
هذا ،ويمكن القول بـأنّ  Amis2التابعة للمجلس يف درافور حقّقـت نجاحاً نسبيّاً ،يف الفرتة
من أفـريل  2004وحتى منـتصف العام  ،2005لكن مـنذ سبتمرب  2005وحـتى الوقت
احلايل تـراجعت أدوار املجلس ومل حيقق احلسم عـىل أرض الواقع عىل خالف ما جرى يف
جتربـة مجهورية جزر القمر ،وهو الفشل الذّي يعزى إىل عديد االعتبارات :أوهلا ما اتصل
بطبيعة الرصاع الذّي يتداخل فيه املحيل مع اإلقليمي بخاصة من دول اجلوار ،وثانيهام ما
اتصل بالـدور اخلارجـي يف الرصاع خاصـة أنّ اإلقليم يـقبع عىل موارد طـبيعة هـائلة،
وثالثهـام يتعلق باتـساع النطـاق اجلغرايف للـرصاع ما أحدث صـعوبة جلـهود اإلحتاد
اإلفـريقي يف التحكم فيه نظـرا لضعف وحمدودية اإلمـكانيات ،فضـال عىل تباين الرؤى
بشأن دارفور لدى دول اإلحتاد نفسها.

املحور الثالث :حتديات وتقييم عمل جملس السلم واألمن اإلفريقي
يواجه جملـس السلم واألمن اإلفريقي حتديـات داخلية وخارجية تـزيد يف صعوبة عمله،
وترهن مستقبله وحتدّ من فعاليته يف أداء مهـامه ،يسعى هذا اجلزء من الدراسة التعرض
للتحديات ،ثم ينتقل إىل تقييم عمل املجلس وينتهي أخريا بعرض اآلفاق املستقبلية له.

أوال :حتديات عمل جملس السلم واألمن اإلفريقي:
 -1التمويل :يعاين جملس السلم واألمن صعـوبات مجة ومزمنة يف التمويل ،حيث ال
تلتزم الدول بـدفع مسامهاهتا ،األمر الذّي حيـول بينها وبني حتقيق أهدافه ،إذ حيتاج إىل
أكثر من  200مليـون دوالر سنويا ،فعىل سبـيل املثال ،يذهب "بـول ويليامز" Paul D.
 Williamsإىل القول أنّ الـدول ال تأخذ التزاماهتا املالية اجتاه اإلحتاد عىل حممل اجلد ،ففي
قمـة اإلحتاد اإلفـريقي أوائـل سنة 2008الـتزمت  29دولـة من أصل  53دولـة بدفع
مسـتحقاهتا يف امليـزانية العاديـة ،كام أنّه منذ  1يـناير  2006يتم دفـع  ? 75يف امليزانية
العادية لإلحتاد من قـبل مخس دول فقط :اجلزائر ،مرص ،ليبيا ،نيجرييا ،وجنوب إفريقيا،
فضال عىل ضعف املبالغ التي ال تستجيب للنشـاط الكبري الذّي يتطلبه متويل العمليات ،إذ
يف الفـرتة ما بني جوان  1993إىل جـويلية  2003مجع صنـدوق السالم ملنظمـة الوحدة
اإلفريقية مبلغ  49مليـون دوالر ،وكانت يف جلها مسامهـة رشكاء املنظمة قدرت بــ 29
مليون دوالر(. )32
 -2دواعي السيادة :عىل الرغم من تغري فلسفة العمل يف إطار اإلحتاد اإلفريقي بإقرار
حق االحتـاد يف التدخل يف الشئون الداخلية للـدول األعضاء بحسب املادة ( )4من القانون
التأسييس ،التّي تنص عىل التـدخل يف حاالت :جرائم احلرب ،واإلبادة اجلامعية ،واجلرائم
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ضـد اإلنسانـية ،حق الدول األعضـاء يف طلب التدخل من االحتـاد إلعادة السالم واألمن
فيها ،ووضع سياسـة دفاعية وأمنيـة مشرتكة ،بيـد أن هذا احلق يطرح مـشاكل عديدة
خـاصة مـا تعلق بتحفظ الـدول عىل تدخـل املجلس إلحالل وبنـاء السلـم واألمن وعدم
التجاوب مع قراراته ،ويف بعض األحيان عرقلة عمله ونشاطه.
 -3تعدد الـرصاعات واحلروب :ساهم تعدد النزاعات وانتشارها عىل نطاق واسع يف
إفريقيا يف احلدّ من فعالية املجلس يف أداء أدواره ،واالستجابة هلذا الكم اهلائل من احلروب
والرصاعـات ،حيث شهـد العامل  63نـزاع سنـة  2008و 56.000ضحيـة 55 ،نزاع
و 49.000ضحية سنـة  ،2010سنة 2012شهدت  51نـزاع و 110.000ضحية ،أما
سنة  2014شهـدت  42نزاع و 180.00ضحية  ،وقـد أخذت إفريقيـا جنوب الصحراء
القسـط األكرب مثل جنوب الـسودان ،مجهوريـة إفريقيا الـوسطى ،نيجرييـا ،مجهورية
الكونغو الديمقـراطية ،كينيا ،الصومـال ،مايل ،ما يفرض عوائق أمـام عمليات بناء السّلم
املستدام يف القارة(. )33
 -4اخلالفات الـبينيـة لدى الـدول األعضـاء :إنّ عوامل مـن قبيل ضعف اإلرادة
السـياسية للـدول األعضاء يف جتاوز اخلالقـات البينية سـاهم بشكل مضـطرد يف تعقد
األزمات يف القـارة ،ويف بعض األحيـان تطورهـا إىل حروب ،ومـن هذه املشـكل ما تعلق
بمشاكل احلدود املوروثة عن االستعامر كحالة السودان وتشاد ،إثيوبيا وإرثرييا ،إرثرييا
وجيـبويت ،نزاع الصحراء الغربيـة ،ليبرييا وغينيا وسريالـيون ،األحقاد التارخيية وحب
الـزعامة ،إضـافة إىل ارتبـاط بعض الدول بـأجندات خـارجية جيعل استـدامة احلروب
والرصاعات أمرا يدخل ضمن إدارهتا وليس العمل عىل حلها وتسويتها.
 -5تعدد وتـنوع آليـات حتقيق السلـم واألمن :ال مراء بـالقول أنّ تعـدد اآلليات
اإلقليمية داخل القـارة اإلفريقية بقدر مـا ساهم يف الدفع بعمليـات التعاون والتكامل عىل
غرار :السوق املشرتكة للرشق واجلنوب األفريقي (الكوميسا) ،اجلامعة االقتصادية لدول
غـرب أفريقيـا (االيكواس) ،اجلـامعة اإلنامئيـة للجنوب األفـريقي (السـادك) ،اجلامعة
االقتصادية لـدول وسط أفريقيا (االيكاس) ،فـإنه وعىل النقيض من ذلك أضعف تنسيق
اجلهـود يف آلية واحدة ،خاصة أنّ بـعض املنظامت الفرعية يكـون العامل اخلارجي مؤثرا
فيها كاإليكواس وارتباطها بفرنسا ،وقد دلت األزمة يف مايل سنة  2012عىل هذا االرتباط
الوثيق .وعليه ،فإنّ تعـدد املبادرات داخل القارة يزيد من التزامات الدول املالية والبرشية،
األمر الـذّي جيعل املجلس يـعاين صعوبـات ماليـة ،وحتى فيام يـتعلق بتوحـيد الرؤى
والتصـورات ،فكثري من األزمات كان فيه دور املجلس حمدودا مقارنة بدور هذه املنظامت
الفرعية والدور اخلارجي.

176
 -6الدور اخلارجي :يـشكل العامل اخلارجي متغـريا مهام يف احلروب والرصاعات التي
تشهدها القارة ،فقد أدّى اإلرث االستعامري إىل انبعاثها من جديد عىل سبيل املثال يف أوغندا،
بوروندي ،روانـدا ،السودان ،كوت ديفـوار ،مايل،أنجوال ،إفريقـيا الوسطى ،تـشاد ،ليبرييا
لتمييزها يف سياساهتا االستعامرية أقلية عن باقي األقليات داخل الدولة الواحدة حتت شعار
"فـرق تسد" ،هـذا من جهة ،كام أنّ تـدخل األطراف الثالـثة  Third Partiesأدّى إىل توسيع
نطاق هذه الرصاعـات وتدويلها العتبارات بـراغامتية تتعلق بدواعي الـتنافس عىل املصالح
االسـرتاتيجية كحـالة السـودان والصومـال وكوت ديفوار وإفـريقيا الـوسطى ،الـكونغو
الديمقراطية ،ومايل ،األمر الذّي يعرقل الدور املوكل إىل جملس السلم واألمن من جهة أخرى،
عىل الرغم من رضورة التعاون العادل مع الرشكاء يف إطار حتقيق األمن الدويل(. )34

ثانيا :تقيم عمل جملس السلم واألمن اإلفريقي:
تقييم عمل املجلس يعد خطوة الزمـة للحكم عىل دوره وتطويره ،ومع ذلك ال بدّ من األخذ
باالعتبار التجربة القصرية لعمله ،والعراقيل التي سبقت اإلشارة إليها.
 -1االستجابة واملسامهـة :لقد استجاب املجلس نسـبيا للحروب والرصاعات داخل
القارة اإلفـريقية ،فباستثناء حالتي مجهوريـة جزر القمر والسودان ،ظلّ املجلس متفرجا
عىل الكثري منها ،أو اكتفى بإصدار قرارات التنديد ،أو احلث عىل استئناف احلوار السيايس،
فضال عن البطء يف االستجابة ،ومثال ذلك حاالت الصـومال ،بوروندي ،موريتانيا ،غينيا
بيساو ،كوت ديفوار ،ليبرييا ،مـدغشقر ،مجهورية إفريقيا الـوسطى ،مجهورية الكونغو
الديمقراطية(. )35
 -2الفـعالية واألداء :اتـسمت أدوار املجلس بفعـالية وأداء ميـداين ضعيف يف غالب
األحيان ،ومـثلت حالـة جزر القمـر نجاحـا كبريا له ،بـحيث استطـاع أن حيقق احلسم
العسكـري وإهناء الرصاع وتـسويته هنـائيا ،ويف دارفـور كان دوره مـكمال  ،ويبدو أنّ
احلاالت األخرى الكثرية ظل عاجزا بسبب العديد من املعوقات التي قللت من فاعلية أدواره
الفتقاره القدرة اللوجيسـتية واملتعلقة بالعمليات لتـنفيذ أعامله ،عدم القدرة عىل التنسيق
االستبـاقي بني جماالت العمـل العـسكري االسرتاتيجي واملـرتبط بالعملـيات والتكتيك
نتيجـة لعجز فـي األفـراد واخلربة الفنيـة ،ويف هذا الصـدد رصح أحد مسـئويل االحتاد
األفريقي قائال" :إن الـيشء املهم ليس هو عدد القوات وحسب ،بل النوعية والقيادة ،ولكي
يتـسم عملنـا بالفعـاليـة ،نحن نحتاج إىل وحـدات جيدة التدريب ،وجـيدة القيـادة علـى
مسـتوى الوحدات الصغرية ،ومزودة بمهام واضحة "(.)36
 -3املرافقة واملتـابعة :تتخذ عمليات تـسوية النزاعات يف القـارة اإلفريقية التي جتد
جذورهـا يف احلقبة االستعامرية يف املـراحل االنتقالية صعـوبة بالغة وحتـديا كبريا أمام
املجلس يف سعيه لنقل الدول من حالة احلرب إىل حالـة السلم ،إذ تظل عمليات السلم هشة
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واحـتامالت العودة إىل العـنف قائمـة ،وهو مـا يفرض علـيه متابعـة عمليـات التسـوية
السيـاسية والعسكرية للحروب والرصاعات للـوصول إىل حلول مستديمة تضمن العيش
الكريم لـشعوب القارة ،وحيـاول املجلس العمل يف هذا الـسياق خاصـة يف فرتات ما بعد
النـزاع وجهود اإلعامر يف كـل من مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ،مجهـورية الكـونغو
الديمقراطية ،الـصومال ،السودان ،ومايل عيل سبيل املثـال .إنّ هذه املرافقة أصبحت أكثر
من رضورية نتيجة للكلفة االقتصاديـة واالجتامعية واإلنسانية ،فقد صنف مؤرش الدولة
الفاشلة لسنة  2016الذّي يصدره صندوق الـسالم الدويل غالبية الدول اإلفريقية كدول
هشة( ، )37ومشاكل تتعلق بالزيـادة الكبرية لالّجئني ،حيث يقدر عددهم يف منطقة إفريقيا
جنوب الصّحراء بحوايل  4.4مليون شخص ،ينحدر معظمهم من مخس دول رئيسية هي
الصومال ،جنوب السودان ،مجهورية الكونغو الديمقراطية ،السودان ،ومجهورية إفريقيا
الوسطى ،إذ قدّر عددهم بنحو  3.5مليون الجئ مع هناية عام . )38(2015

ثالثا :اآلفاق املستقبلية ملجلس السلم واألمن اإلفريقي:
ممـا ال شك فيه ،أن إنشاء جملس السلم واألمـن اإلفريقي يعترب مكسبا مـؤسسيا جديدا،
وامتدادا للمبادئ الـتي أُسِّست عليها منظـمة الوحدة اإلفريقيـة ،وهو بذلك يشكل جهازا
مهام ونقلة نوعيـة يف سبيل اهلندسـة ملذهب ،وتطويـر اسرتاتيجية مـن شأهنا أن ختدم
أهداف السالم يف القارة .حيث تثبت هذه اخلطوة وجتسد إرادة وعزيمة الدول اإلفريقية يف
حتمل مسؤولية مصريها ،وذلك بتكريس السالم واألمن واإلستقرار ،والسعي إىل حتقيق
التنمية يف القارة .وبالقيام بذلك ،فإن اإلحتاد اإلفريقي لن يستجيب ملطالب وحاجات الرأي
العام اإلفريقي وحسب ،إنام سـوف يكون يف مستوى التطلعـات الدولية بشأنه ،وذلك يف
إطار مـسامهته –أي اإلحتاد اإلفريقي من خالل جملس السم واألمن اإلفريقي -الفعالة يف
منع نشوب النزاعات ،أو يف إدارهتا أو تسويتها(. )39
إن جملس األمن والسلم اإلفريقي ،ال يقـترص يف كونه إمتدادا لـ "آلية منع ،إدارة وتسوية
النـزاعـات" Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits
التي عرفتها منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا ،مثل ما ال يمكن اعتباره جمرد نسخة بسيطة
عن جملـس األمن الدويل؛ ذلك أن جملـس السلم واألمن اإلفـريقي يسعـى إىل سد ثغرات
اآلليـة السابقة ،بيد أنه البد أن نشري إىل أن املجلـس ال يزال بعيدا عن جتاوز هذه الثغرات،
كام أنه ال يـبلغ مصداقية قرارات جملس األمن األممي والعقوبات التي يقررها ،ويمكن أن
ترجع أسباب ذلك إىل(: )40
 أن النقاشـات داخل جملس السلـم واألمن اإلفريقي ،لـيست بعمق الـنقاشات يفاجللسات املنعقدة يف جملس األمن األممي.
 -أن موارده املالية والبرشية ال تزال حمدودة.
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 أن العضوية يف جملس السلم واألمن اإلفريقي ليست دائمة ،كام ال يتمتع أعضاؤهبحق النقض (الفيتو) ،فضال عن انعدام اإلجراءات القرسية.
يعمل جملس السلـم واألمن اإلفريقي بشكل تنـسيقي وتكاميل مع منـظمة األمم املتحدة،
التي جعلت األمن اجلامعي من املبادئ التي يقوم عليها ميثاقها ،ويف هذا اإلطار فإن القارة
اإلفريقيـة تسعى إىل حتمل نصـيبها من املسؤولـية ،ولبلوغ اهلدف ،فـإن حتسني نوعية
النقاشات يف جملـس السلم واألمن اإلفريقي سيتيح ملجموعـة الدول اإلفريقية من توحيد
مواقفها جتاه القارة .وهبذا املعنى ،فإن جملس السلم واألمن اإلفريقي يشكل منصة فعالة
لربوز "صوت مجاعي إفريقي"(. )41
يبدو أن جملس السلم واألمـن اإلفريقي ينتهج خطة طويلة املدى ،التي تندرج ضمن رؤية
إسرتاتيجية شاملة ،هتدف إىل تسوية دائمة لرصاعات القارة .غري أن احلدود البنيوية التي
يـتميز هبا حال التـنمية يف القارة ،يشكل عـائقا أمام حتقيق هذه الغـاية .ويتمثل اإلختبار
احلقيقي الذي خيضع له القادة األفـارقة ،ال سيام أعضاء جملس السلم واألمن اإلفريقي،
يتمثل يف كيفية مواجهة هذه القيود(. )42
وبـالتايل البـد من حسن اخـتيار الـوسائـل وسبل إزاحة هـذه العوائق ،ذلك أن املـشهد
السوسيو-سـيايس اإلفريقي ملئ بـاألزمات املرجحة ،والـتي يمكن أن تنشب يف أي وقت.
وتتمثل مسؤولية جملس السلم واألمن اإلفريقي يف إبتكار وسائل ذات مصداقية ،متكن هبا
القارة من مواجهـة التهديدات الـتي يتعرض هلا الـسلم واألمن يف القارة ،ولعل اإلستقالل
التدرجيي عن جملس األمن األممي يف صنع قراراته املتعلقة بحفظ السلم واألمن يف إفريقيا،
قد يكـون بداية جيـدة .وذلك جلعل احللول داخليـة ،تفاديا ألي تـدخل خارجي( . )43هذا،
ويبدو أن اإلحتاد اإلفـريقي قد اختـار مواجهة التهـديدات وانتهاكـات السلم واألمن ،عرب
إسرتاتيجية تـدرجيية وطـويلة املدى ،والـتي سرتتكز بـاألساس عىل اإلرادة السيـاسية،
واإلمجـاع ،ووسائل الـتقييم واختـاذ القرار والتـدخل (نظـام إنذار مـبكر ،مـركز إلدارة
الرصاعات ،بعـثات مراقبة ووسـاطة ،قوات متمـركزة مسبقا ،ووسـائل لوجيستـية ،مالية
وبرشيـة) .بيـد أن السـؤال املطـروح ،يكمن يف قـدرة القارة اإلفـريقيـة عىل تنفيـذ هذه
اإلسرتاتيجيـة وفقا ملا تستلزمه مـن جتهيز ،ذلك أن جمموع هذه العـنارص املذكورة ،يتطلب
وقتا إلقامتها ،خصوصا وأن عددا من العوامل املسامهة يف إنجازها ،تقع خارج حتكم جملس
السلم واألمن اإلفريقي ،بتعبري آخر أن األوضاع منفلتة من يد اإلحتاد اإلفريقي(. )44
يف إطار سعـيه نحو حتقيق هدفه الـرئييس ،ينبغي عىل جملـس السلم واألمن اإلفريقي أن
يُدرج يف طريقـة عمله عىل املدى القـصري والطويـل ،مقاربات وأسـاليب تتيح له ضامن
احللول املناسبة لألسبـاب والعوامل الكامنة وراء نشأة األزمات ،ولكن أيضا إيالء إهتامم
خاص ملتطلبات تعـزيز عمليات السالم وإعادة اإلعامر يف الفرتات التي تيل هناية النزاعات.
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من هذا املنطلق ،يمكن أن جيسـد جملس السلم واألمن اإلفريقي أداة فعالة يف خدمة السلم
والتنمية يف القارة(. )45
إن املـسار األنسب الذي ينبـغي عىل جملس السلم واألمن اإلفريـقي اختاذه لتعزيز وزنه،
يكـمن يف اإلعتامد عىل مقاربات متكـاملة مع بعضها البعـض ،عىل املدى القصري والطويل،
وذلك يف التعامل مع قضايا السلـم واألمن واإلستقرار يف القارة ،ومواجهة التحديات التي
تواجهها الدول اإلفريقية ،بغرض الوصول إىل بناء موحد.

اخلامتة:
يبـدو مما سبـق ،أنّ دور جملس السلـم واألمن اإلفريقـي تباينـت أدواره يف التعامل مع
األزمات اإلفريقيـة ،وعىل الرغم من حمدودية دوره إالّ أنّه يعد آلـية مهمة يف سبيل توحيد
اجلهود للـوصول إىل سياسة أمـنية مشرتكة يف ظل تـزايد املخاطر والتهـديدات الداخلية
واخلارجية ،وال شك بـأنّ بناء السلم واألمن يف القارة اإلفـريقية ال بدّ أن جيد أساسه عىل
املستوى اجلزئـي بتفعيل ثالثية :البناء السيـايس ،االقتصادي ،واالجتامعي عىل املستوى
الوطني أوال ،والتكامل اجلـهوي ثانيا ،والتعاون الدويل ثـالثا .وعليه فإنّ مستقبل جملس
السلم واألمن اإلفريقـي سيبقى دوره حمدودا يف ظل عـدم جتاوز التحديـات املشار هلا،
وباألخـص يف غياب التوافق واإلرادة السياسية احلقيقية لدول االحتاد اإلفريقي يف تطوير
رؤية مجاعية ملسائل األمن والتنمية يف القارة اإلفريقية.
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