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 ملخص البحث :
األسباب والعػامل التي كانت الدبب الخئيذ في انجالع التسخد في دارفػر مشح  يتشاوؿ البحث

 عميو  بجايات العقج األوؿ مغ األلفية الثالثة, والتي ستمقي الزػء 
زمشية تخاكسية عمى مجى  عبخ دراسة تحميمية لكل اإلحجاث التي َمخ بيا اإلقميع خبلؿ فتخةو 

خسديغ عامًا تقخيبًا عبخ تتصػر السدار, وتكسغ أىسية البحث في عجـ وجػد دراسة سابقة تشاولت 
مػضػع أسباب قياـ التسخد بذكل مجتسع عبخ دراسة تحميمية, بسشاقذة واقع حاؿ اإلقميع مشح البجاية 

وثبلثة فقخات تزسشت, الفقخة  ـ, قدست الجراسة إلى مقجمةٖٕٓٓحتى انجالع التسخد في شباط 
األولى تعخيف بجارفػر جغخافيا وتشػع سكاني, والفقخة الثانية دراسة تحميمية لؤلسباب الجاخمية في 
انجالع التسخد, وفقخة ثالثة دراسة لؤلسباب الخارجية التي ساعجت في قياـ التسخد في دارفػر, وختع 

 البحث بأىع السبلحطات التي تػصمشا إلييا.
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Abstract: 
This research tackles the main reasons and factors behind the 

insurrection in Darfur since the very beginning of the third millennium, In 

this study, we shed light on analyzing all the events passed by the region 

during accumulative period of time for about fifty years in which procedures 

have been developed. The importance of the study is due to the fact that it 

can be regarded as a new one dealing with the reasons of insurrection in an 

analytical detailed way. To add, it has  discussed the state of things of this 

region from the very beginning and till the outbreak of insurrection in 

February, 2003, The study is made up of an introduction and three sections. 

The first section involves the introducing information about Darfur like its 

geographical location and its various ethnicities. However, the second 

section comprises an analytical study of the interior reasons behind 

insurrection. Finally, the third section is about the exterior reasons 

participating in the outbreak of insurrection in Darfur. The research has been 

ended by the most important notes concluded in the study. 
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 املقدمة:
فجأة وعمى نحػ متراعج تفجَخ التسخد في اإلقميع الغخبي لمدػداف, وأصبحت الذغل الذاغل 
لمسجتسع الجولي بفعل التغصية اإلعبلمية الكبيخة والػاسعة التي حزَى بيا التسخد في دارفػر عبخ 

ة والسقخوء مشيا, بسختمف تػجياتيا و مشصمقاتيا الشابعة مغ أىجاؼ كل جية الػسائل السدسػعة والسخئي
مشيا, حتى صار دارفػر الخبخ األبخز في نذخات األخبار ومانذيتات الرحف العالسية والسحمية 
خبلؿ العقج األوؿ مغ القخف الحالي, ولع يكغ في مخيمة أىل دارفػر عمى وجو الخرػص, باف 

, لمتعامل مع قزيتو, في وقت كانت اإلقميع يعاني مغ السجاعات والتجىػر يتحخؾ السجتسع الجولي
 االقترادي مشح عقج الثسانيشات في القخف الساضي, وىحا ما سيتع مشاقذتو في أدناه. 

 أوال: المهقع والتنهع الدكاني -

( شساال وخصي ْٙٔ – ْٓٔيقع إقميع دارفػر, في الغخب الذسالي لمدػداف بيغ خصي عخض)      
شخقا, يحجه مغ جية الذساؿ الرحخاء الكبخى, وجشػبا بحخ العخب  ْٕٚ( إلى  ْٖٓ- ْٕٕشػؿ) 

متحقة , وكاف اإلقميع أخخ األقاليع الس(ٔ)وتفرمو عغ والية كخدفاف الدػدانية سمدمة مغ الكثباف الخممية
, في تذخيغ الثاني (ٕ)السرخي, أثخ مقتل الدمصاف عمي ديشار –بالدػداف في الحكع البخيصاني 

ـ, عمى اثخ االتفاؽ بيغ بخيصانيا وفخندا عمى َتخسيع حجود دارفػر الحالية في كانػف األوؿ ٜٚٔٔ
 ,(ٖ)ـ وفق بخوتػكػؿ لشجفٕٜٗٔ

ميل مخبع وبيحا تداوي مداحتو مداحة مرخ  ( ألفٗٓٗ,ٜٙٔتبمغ مداحة إقميع دارفػر الكمية )    
وتقخيبا مداحة فخندا نفديا كسا تعادؿ مداحتو جسيػرية العخاؽ, ويذكل خسذ مداحة الدػػداف, 

( كيمػمتخ مغ حجودُه ٓٓٙ( كيمػ متخ مغ الذساؿ إلى الجشػب وعخضا )ٓٚٔٔيبمغ اإلقميع شػال )
, حدب إحراء  (٘)( ندسةٓٓٓ,ٓ٘ٔ,ٙ, وبمغ عجد سكانو نحػ )(ٗ)الذخقية إلى الغخب مشو

ٕٓٓٛ(ٙ). 
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( كيمػ ٕٓ٘ٗلئلقميع حجود سياسية مذتخكة مع كل مغ ليبيا, تذاد و أفخيكيا الػسصى بصػؿ )      
%, وأفخيكيا الػسصى بسا ندبتو ٖ٘%, وتذاد بسا ندبتو ٕٕمتخ إذ تتذارؾ كل مغ ليبيا بسا ندبتو 

يمػ ( كٓٓٙٔ% لتذكل البػابة الغخبية لجولة الدػداف, ويبعج عغ الخخشػـ العاصسة مدافة )ٖ٘
متخ, ويبعج عغ اقخب ميشاء بحخي محمي مدافة بسا يديج عغ ألفيغ كيمػ متخ, وىػ ميشاء بػرسػداف 

 .(ٚ)عمى البحخ األحسخ في أقرى شخؽ الدػداف

, متأثخيغ بالثقافة العخبية اإلسبلمية بػضػح, رغع التعجد (ٛ)أىل دارفػر بالجيغ اإلسبلمي يجيغ    
عة وضعف وسائل الشقل السػاصبلت, إال أف ثقافة اإلسبلـ مشتذخة العخقي و انتذارىع في مداحة واس

في بقاع دارفػر, فسشح سبلشيغ دارفػر خخجت مغ مسالكيا كدػة الكعبة السذخفة وباتت في كل عاـ 
 , (ٜ)عمى عيج الدمصاف عمي ديشار 

مجسػعتيغ ( قبيمة وفخعًا, تشقدع إلى ٜ٘ٔيزع اإلقميع عجد كبيخ مغ الكبائل, تقجر بشحػ )     
, وضيخ (ٔٔ), و الدرقة )بإشارة لمكبائل األفخيكية((ٓٔ)أساسيتيغ ىسا, العخب أو البقارة)كتدسية محمية( 

ىحا السرصمح في ثسانيشيات القخف الساضي, في وقت كاف الػضع العاـ مذحػنا بشػع مغ التحيد 
يحق لآلخخيغ استخقائيع العشرخي, في إشارة لسجسػعة دوف غيخىا, بسجلػؿ إلى قيسة إندانية أدنى, و 

, ىشالظ أسباب وعػامل كثيخة أدت إلى تأـز الػضع في دارفػر, وتتفجخ التسخد في (ٕٔ)واستعبادىع
ـ, يسكغ تقديسيا أو ترشيفيا إلى أسباب داخمية و أخخى خارجية, سػاء كانت مباشخة أو ٖٕٓٓعاـ

 وسيتع أدناه تحميميا:غيخ مباشخة, ولكغ اجتسعت كميا في تفاقع األزمة وتفجخ التسخد,  

 ثانيًا: األسباب الجاخمية لمتمرد -

 العامل الدياسي: -أ

بجأت الرحػة الدياسية في دارفػر بػقت مبكخ, فسشح أواخخ الخسديشيات القخف الساضي ,       
ـ, ٜٚ٘ٔفي (ٖٔ)  ضيخت عمى الداحة الدياسية حخكة تصمق عمى نفديا) حخكة المييب األحسخ(

, لتتحػؿ إلى)جبية نيزة دارفػر(, في تذخيغ (ٗٔ)يشات, ضيػر حخكة )سػني(تبعيا في عقج الدت
ـ, تحجدت مصالب الحخكة في التخمز مغ الػاقع الستخمف في غخب الدػداف, و ٜٗٙٔالثاني عاـ 

بتحقيق العجالة الدياسية واالجتساعية والسذاركة في الدمصة, ومع ذلظ لع يحرل سياسيػ دارفػر 
بخلساف الدػداني, مع ارتفاع عجد سكاف اإلقميع إلى عجد سكاف الدػداف, سػى عمى مقعجيغ في ال
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, وأسَذ مصمع تدعيشيات القخف الساضي, أسدُو السيشجس داؤود (٘ٔ)وبعجىا ضيَخ) تشطيع أبشاء دارفػر(
يحيى بػالذ, حخكة عدكخية أعمشت التسخد, إال أنيا سخعاف ما فذمت وتع قتمو بدبب اعتساده عمى 

الذعبي لتحخيخ الدػداف, الحيغ لع تكغ قزيتو الذغل الذاغل ليع برػرة مباشخة,  عشاصخ مغ جير
فزبل عغ القػة كانت في صالح حكػمة اإلنقاذ وسط عقيجة نرخة الجياد أباف سيصخة التيار 
اإلسبلمي عمى الحكع في الخخشػـ, وعمى الخغع مغ مقتمة, أال إف حخكتُو كانت مقجمة نحػ صحػة 

 . (ٙٔ)دـ سياسية وتسخد قا

 : العامل االقترادي -ب

رعػي,  –يعج ىحا العامل السحخؾ الخئيذ لؤلحجاث في كل زماف ومكاف, َفجارفػر إقميع زراعي       
يعتسج عمييسا بذكل رئيذ, وكانت مػجة الجفاؼ وقمة األمصار وما تختب عميو مغ قحط وجفاؼ , 

ي قياـ التسخد, خاصة بعج تدايج معجؿ الشسػ وتشاقز باإلنتاج الدراعي وىبلؾ السػاشي, سببا رئيدا ف
الدكاني في العقجيغ األخيخيغ مغ القخف الساضي بذكل سخيع , مع عجـ وجػد إمكانية مادية تكفل 
عير ىؤالء الدكاف, و مع استسخار القػانيغ السػروثة , التي مكشت قبيمة دوف أخخى بحاكػرة أو 

ياـ سبلشيغ دارفػر, ناليظ عغ عجـ تػفخ مذاريع , التي يخجع بعزيا التداما إلى أ(ٚٔ)إقصاعية
صشاعية و زراعية, تيجؼ إلى تحقيق تشسية مدتجامة في اإلقميع, وعمى الخغع مغ أنو يذكل مداحة 

% مغ مداحة الدػداف, وتتػافخ فيو السػارد الصبيعية, إال أنو ومع تعاقب الحكػمات ٕٓما ندبتو 
وبخاصة في الجانب الدراعي, التي اعتسجت فييا الصخؽ عمى اإلقميع َبقى اإلىساؿ مدتسخا فيو, 

 . (ٛٔ)البجائية والتقشية القجيسة نفديا باستخجاـ السحخاث الحي استخجمو األججاد

 :مذكمة األراضي -ج

األراضي في دارفػر, مقدسة عمى شكل حػاكيخ, وبقيت متػارثة في كل مشاشق اإلقميع, ومع      
يج االستقبلؿ, وشخح مفيػـ العجالة والسداواة بيغ أبشاء الػشغ, ضيػر مفيػـ الجولة الحجيثة ُبع

والسذاركة عمى أساس الحقػؽ والػاجبات, قػبل األمخ بسعارضة مغ الكبائل الكبيخة التي تسمظ 
اإلقصاعيات والحػاكيخ مغ األراضي, فأخحت مػاقف ضج أي محاولة النتداع أراضييا بحجة الحجاثة 

ع االقترادية الحجيثة, متسدكة بالشطع واألعخاؼ القبيمة لمحفاظ عمى والتغييخ, إلقامة السذاري
, ومع إتباع (ٜٔ)مرالحيع, وليحا ضيخت نداعات عشرخية بيغ السدارعيغ ومالكي األراضي والخعاة 
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السدارعيغ أسمػب عسل زرائب اليػاء, إذ يقػـ السدارعػف بحجب مداحات كبيخة مغ األراضي الخعػية 
ر أو مخمفات السحاصيل الدراعية, لسشع الخعاة مغ دخػؿ تمظ األراضي عمى بعسل حػاجد مغ الق

اعتبارىا دار القبيمة, وأيزًا لغخض االستفادة السادية مغ األعبلؼ, كحلظ اتبع السدارعيغ شخيقة ثانية 
بحخؽ خصػط الشار مغ اجل تشطيف األراضي استعجادا لمسػسع القادـ والتي تسشع الخعاة مغ دخػليا, 

ىحه األعساؿ تزيقًا لسداحات السخاعي مقابل تػسيع األراضي الدراعية في مشاشق خربة عجت 
شبيعية, ومخالفة لمقانػف واألعخاؼ القبمية في االنتفاع العاـ, مسا أدى إلى ضيػر بؤرة ججيجة لمرخاع 

 .(ٕٓ)في اإلقميع

 العنررية لمقبائل الزراعية والرعهية:الرراعات  – د

حجثت الكثيخ مغ السشازعات بيغ الكبائل الدراعية والخعػية, فكاف لتػسع األراضي الدراعية,      
واعتقاد ثابت لجى مبلؾ األراضي بأنيا أراضي خاصة, بجليل تدسية األراضي بأسساء الكبائل كجار 

لسخورىع, وىحا الدغاوة أو دار السداليط, وقصع الصخيق أماـ شخؽ السخاحيل لمخعاة, مقابل دفع رسػـ 
ما يتعارض مع نطاـ الجولة الحجيثة في حخية التشقل والتسمظ, مسا ولج شعػر لجى الكبائل الخعػية 
التي ىي غالبا مغ السجسػعة العخبية, بأنيع غيخ مخغػب بيع في دارفػر, مسا أوجَج شعػرًا عاما لجى 

ليحا دور اإلعبلـ الغخبي في العشاصخ ذات األصػؿ اإلفخيكية, أف ىشالظ خصة مجبخة ضجىع, يزاؼ 
 . (ٕٔ)استغبلؿ أحجاث الرجاـ وإضياره بالشداع العشرخي, والحكيقة إف الشداعات ال تتعجى نداع  مػارد 

 إلغاء نظام اإلدارة األىمية :-ه

شبق ىحا الشطاـ مغ لجف االنكميد إلدارة السشاشق في الدػداف, وضل زعساء الكبائل, ليذ في     
يع فحدب, بل في حل السذاكل التي تصخأ بيغ الكبائل السحمية واإلفخاد عغ شخيق ما إدارة شؤوف اإلقم

ـ, بجأت الجعػات عبخ ٜٗٙٔ, ومشح الثػرة الذعبية عاـ (ٕٕ)يعخؼ بسجمذ القبيمة أو مجالذ األجاويج
الحي شبق السثقفيغ, الحيغ ال يعخفػف الػاقع والييكمية القبمية واإلدارة باإلقميع, إللغاء ىحا القانػف, و 

ـ ألسباب تتعمق بشيج الحكػمة, ورغع مغ عػدة نطاـ ٜٓٚٔفي عاـ  (ٖٕ)مشح عيج الخئيذ الشسيخي 
ـ(, إال أنشا نخى أف ىحا ٜٜٛٔ -ٜٙٛٔاإلدارة مخة أخخى في عيج حكػمات الجيسقخاشية الثالثة )

دة األحداب الشطاـ قج فقج الكثيخ مغ ىيبتُو, بدبب انخخاط الكثيخيغ مغ الذباب الستعمع في أجي
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الحاكسة, وفي مجالذ الحكػمية السحمية, وبخوز ىحه الصبقة كبجيل عغ الدعامات القبمية الستػارثة, 
 .(ٕٗ)فاحجث ذلظ نداع بيغ زعساء الكبائل وبيغ مغ يسثل ىحه الشخب في الدمصة

 التجمع العربي : -و

حكػمة الرادؽ السيجي في  يخى أبشاء اإلقميع, إف الذخارة األولى لتصػر الشداع جاء أثخ دعع    
ـ, لتجسع الكبائل العخبية تحت مدسى التجسع العخبي, وبجعع مغ حدب األمة, لسػاجية ٜٙٛٔعاـ

قبيمة الفػر السجعػمة مغ حدب االتحاد الجيسقخاشي, فزبل عغ ما أثيخ وقتيا عغ مرصمح دولة 
ة إلثارة الفتشة بيغ العخب , لتقابل بسشذػرات مغ جانب الكبائل ذات األصػؿ األفخيكي(ٕ٘)البقارة 

والحكػمة السخكدية, و يخى البعس أف الخصأ الجديع الحي وقعت فيو الحكػمة, أنيا الذت بالرست 
 . (ٕٙ)عمى ىحا البياف الحي كاف سببًا لفتشو عخقية آنحاؾ 

 حكهمة اإلنقاذ والتيميش في دارفهر: -ز

ـ, ومع أوؿ تذكيل ٜٜٛٔب عاـ مع وصػؿ السذيخ عسخ حدغ البذيخ إلى الحكع عبخ انقبل    
وزاري وأوؿ تعجيل بعج ستة أشيخ عمى االنقبلب, فقج تجاوز األمخيغ سكاف دارفػر, وفػجئ اإلقميع 
بعجـ تعييغ احج مغ أبشائيع, حتى عمى مدتػى السحافطيغ, مسا عجُه البعس إقراًء متعسج مغ لجف 

عمى الخغع مغ تأييج أبشاء اإلقميع بل  حكػمة اإلنقاذ ليع وعػدة تجخبة سػدنة السشاصب مغ ججيج,
, ٜٜٛٔحديخافٖٓومذاركتيع في الجبية اإلسبلمية, وىػ ما عجوُه تشربل عغ بياف اإلنقاذ األوؿ في 

 . (ٕٚ)الحي أكج عمى السداواة وإنياء التيسير وتغييخ الػاقع 

 ضعف الهالء الهطني:  -حـ

ة, ألقت بطبلليا عمى الحالة االجتساعية في الرخاع التاريخي لكبائل دارفػر, وألسباب كثيخ       
اإلقميع, فكاف لدياسة الحكػمات الدػدانية الستعاقبة مشح االستقبلؿ, أثخا في تعسيق الرخاع في 
دارفػر, عبخ التعامل مع الػضع في السشصقة, بتعسيق الػالء واالنتساء, بحدب معيغ دوف األخخ,  

ظ نجج أف كثيخًا مغ أبشاء اإلقميع انطسػا صػريا ألحداب وإغخاءًا بكدب عسل أو مرمحة معيشة, ولحل
الدمصة, مع لجػء متشافدي األحداب إلى قبائميع وعخقيع, وىػ ما مكخس العبلقات االثشية السترارعة 
في دارفػر وأضعَف الػالء الػششي لجى البعس مغ أبشائِو, وجاء ذلظ كخد فعل عمى سياسة الحكػمة 

 . (ٕٛ)الستبعة فيو 
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 ب الجور التنمهي لمحكهمة:غيا -ط

ىشالظ تػزيع غيخ العادؿ لمثخوة الػششية ألسباب عجيجة مخ بيا الدػداف أبخزىا حخب الجشػب,      
وازداَد األمخ في عيج حكػمة اإلنقاذ, اثخ رفس مذاركة أغمبية أبشاء اإلقميع في الدمصة, وتخكد 

لتيسير االىتساـ الحكػمي في عيجىا عمى األمغ دوف التشسية, فزبل عغ َتيقغ سكاف دارفػر با
, عبخ عجـ إتساـ السذاريع, رغع أف الحكػمة دعست بسبمغ مميار جشيو سػداني لمجشة (ٜٕ)الحكيقي

 –كاس  -ـ, إلنذاء السجارس والسدتػصفات ومصارات وشخيق )نياالٜٜٔٔتشسية دارفػر بعاـ 
, ومذخوع ساؽ الغشع وشخيق اإلنقاذ الغخبي (ٖٓ)زالشجي( الحي بجا العسل فيو بسجيػد شعبي

, إال أف األمخ أصبح مشديا مغ جانب الحكػمة ولع ٜٜٚٔ, عمى إف يشجد بحمػؿ ٜٜ٘ٔخسػـبس
 . (ٖٔ)يكتسل تشفيحُه, و الحي أدى النتذار البصالة, وتأجيج الػضع العاـ

 الحجود الخارجية لإلقميم وأثرىا في انتذار الدالح غير المرخص بِو : -ي

أفخيكيا الػسصى(, َرسع االحتبلؿ  -تذاد  -ي) ليبيا يذتخؾ اإلقميع بحجود شػيمة مع ثبلث دوؿ ى    
تمظ الحجود بصخيقة عذػائية, فأدى األمخ إلى تقديع بعس مغ ىحه الكبائل مع الجوؿ السجاورة, ومع 
قمة نقاط الحخاسة األمشية, وسيػلة التشقل عبخ الحجود, فزبل عغ ثقافة السجتسع البجوية, التي ُتعج 

جل, وتأكيجًا عمى حق الجفاع عغ نفدو ومغ حػلو, مسا أدى إلى شيػع جدء مغ الخ (ٕٖ)حسل الدبلح 
انتذار الدبلح بيغ قبائل اإلقميع, وكاف أوؿ دخػؿ لؤلسمحة الحجيثة وبكسيات كبيخة, عغ شخيق 

ـ, عشجما أرادت الكياـ بانقبلب ضج نطاـ ٜٙٚٔالجبية الػششية بدعامة الرادؽ السيجي في عاـ 
( ٖٓٓالجبية مع الحكػمة, أال إف كسيات الدبلح نيبت مغ لجف ) الشسيخي, وعمى رغع ترالح

شخز مغ عشاصخ الجبية, والحيغ ىخبػا إلى شساؿ دارفػر, مذكميغ الشػاة األولى لعرابات الدمب 
والشيب, كحلظ, قياـ ليبيا بتدميح الكبائل العخبية في دارفػر أواخخ الدبعيشيات مغ القخف الساضي, 

صخاعيا مع تذاد, صار اإلقميع قبمة لتجار الدبلح , فتػفخ الدبلح بإشكالو إلضافة قػة ججيجة ضج 
بجءا مغ الكبلششكػؼ والخشاش الثقيل والقشابل إلى الجبابات والرػاريخ السزادة لمصائخات, ويقجر 

ـ, مابيغ نرف مميػف إلى مميػف قصعة ٕٔٓٓعجد قصع الدبلح بجارفػر قبيل انجالع التسخد في عاـ 
ؼ أشكالو, ساىع بذكل كبيخ في تأجيج الرخاع, وإعبلف القتاؿ مغ حخكتي التسخد سبلح باختبل

 . (ٖٖ)الخئيدتيغ في دارفػر, متسثمة بحخكة تحخيخ الدػداف وحخكة العجؿ والسداواة 
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 تأثير الرراعات والتمردات الجاخمية األخرى : -ك

خى )جشػب وشخؽ الدػداف(, بذكل أو بأخخ ساىع انجالع التسخدات في مشاشق الدػداف األخ       
واألصػات السختفعة السصالبة بالعجالة وتقاسع الدمصة والثخوة وصػال إلى مصالب االستقبلؿ 
واالنفراؿ, وتأثيخ وسائل األعبلـ التي كانت دائسا تخوج ليحه السصاليب, والشتائج الستحققة وما 

كػمة , شجعت و حفدت أبشاء تػصمت إليو الجساعات الستسخدة مغ اتفاقات وبخوتػكػالت مع الح
 .(ٖٗ)دارفػر لمديخ نحػ الترعيج العدكخي ضج الحكػمة, لتحقيق السكاسب الدياسية 

 الكتاب األسهد: -و

ـ, خخج إلى العمغ وبذكل مفاجئ, كتاب اسسو)الكتاب األسػد(, يتحجث عغ سخد ٜٜٜٔفي عاـ     
ر فئة بعيشيا عمى مقجرات الحكع, وبياف إحرائي لتقديع الدمصة في الدػداف, مشح االستقبلؿ, واستئثا

السطالع في دارفػر عمى وجو الخرػص, وساعجت االتراالت الحجيثة وشبكات االنتخنت العشكبػتية 
كثيخا, في انتذار الكتاب بيغ أواسط الشاس, والحي اعتبخه اختخاقا ألجيدة األمغ الدػدانية, رغع 

لديت عمى الشار, فرار ىسذ السجالذ في اإلقميع محاوالتيا التعتيع عميو ومرادرتو, ألنو َصب ا
الغخبي, عمى ما لحق بيع مغ السطالع مكتػبة ومػثقة بجماء الُسيسذيغ مغ أبشائيع, َفغبل حاليع 
واِستثخت الَحفيطة عمى الدمصة, وَزاَد ندبة انتذاره, َكخد فعل عمى إجخاءات الدمصة في كدب أعجاء 

, (ٖ٘)غ دارفػر مسغ يشذخوف مقاالتيع في صحف الخخشػـججد, كاف اكبخ ضحاياىا السثقفيغ م
 .(ٖٙ)خاصة أف الكتاب لع يكغ يحسل اسسا او تػقيعا لسؤلفو

( وضيفة قيادية في الحكػمة السخكدية يذغميا مػضفػف شساليػف, ٓٓٛيتحجث الكتاب عغ أف )      
ـ, بسثابة بياف لتيسير أبشاء دارفػر, وعمى عجة مدتػيات ٜ٘٘ٔ( في عاـ ٚٛٛمغ أصل )

اقترادية واجتساعية ونفػذا سياسيا, عبخ سيصخة ثبلث قبائل شسالية مغ وادي الشيل الذسالي , ضمت 
, َعج (ٖٚ)ـٜٙ٘ٔ%(, مغ الشاصب الػزارية ومشرب الخئيذ, مشح عاـ ٓٚ -% ٚٗغل مابيغ )تذ

الكتاب, استفدازا لشطاـ الجولة والػحجة الػششية, ويتحجث عمى إثارة أزمة تيسير مقرػد في دارفػر, 
 .  (ٖٛ) بجوافع عخقية

 ثالثا: األسباب الخارجية لمتمرد -

 الدبب االقترادي: -أ
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ىائمة, مثل الحجيج في جبل يجعى جبل الحجيج  ومعجنية يع بثخوات شبيعية ضخسةيحخخ اإلقم    
% , والشحاس في مشصقة حفخة الشحاس بالقخب مغ الحجود مع أفخيكيا الػسصى, ثع ٓٛوإنتاج بشقاوة 

اكتذاؼ اليػرانيع الحي صار حافخا لمرخاعات والتدابق نحػُه , يزاؼ ليا الثخوات الصبيعية ويأتي 
بسقجمتيا, الثخوة الحيػانية والرسغ العخبي والدسدع الحي يشتج بكثخة في دارفػر, األمخ الحي جعمُو 

 .(ٜٖ) مصسعا لمجوؿ الكبخى واالستحػاذ عمى ثخواتو

 البعج الجيني:-ب

مغ السعخوؼ أف لكل جير مغ جيػش دوؿ العالع يستمظ عقيجة خاصة بِو , وعقيجة الجير       
ائسة عمى الجياد وحساية الجيغ اإلسبلمي, خاصة واف عشاصخ الجير ىع مغ الحكػمي الدػداني ق

ـ اصجر ٖٜٜٔالستصػعيغ وليذ مغ السكمفيغ, ونطخًا لخمفية حكاـ اإلنقاذ االسبلمية, ففي العاـ 
عمساء والية كخدفاف فتػى جيادية بتذجيع مغ الحكػمة ضج سكاف الجشػب, وجباؿ الشػبة الستسخديغ 

عمى ما تقـػ بِو الحكػمة في حخب الجشػب, إلضفاء الجانب الجيشي وشحغ العديسة تحجيجا, كتأكيج 
 .(ٓٗ)لمجشػد الستصػعيغ التي تحكسيع عقيجة الجياد ضج الػثشييغ والرميبيغ

وسخعاف ما بجأت أشخاؼ) أفخاد وحكػمات( في أوربا وأمخيكا, بترػيخ األمخ عمى انو اضصياد     
قييج لمحخيات الجيشية وحقػؽ اإلنداف, عمى اثخ اعتقاؿ أشخاص ديشي في الدػداف, واف ىشالظ ت

مديحييغ سػدانييغ في الخخشػـ بإحجى الكشائذ, بحكيقة أمخ ال يتعجى إجخاء أمشي متبع بكل دوؿ 
 .(ٔٗ)العالع حػؿ أي شبو, وبأي مكاف ضسغ دولة السػاشغ 

ت مبلمحُو مخفية إلى حج ما وعمى ىحا فاف البعج الجيشي يعج احج األسباب السيسة, ولػ كان    
بتعامل اإلعبلـ الطاىخ والقخارات الجولية حػؿ الدػداف, إذ شيج الدػداف ىجسة شخسة بعجىا ذات 
شابع ديشي مبصغ بالجعػة إلى بالجيسقخاشية والعجالة والسداواة, وىػ ما استفادت مشو أشخاؼ التسخد في 

ج غائب كميا عغ اإلقميع عمى اعتبار أف أغمبية دارفػر و وضفتيا سياسيًا لقزيتيا, مع أف ىحا البع
 سكانُو مغ السدمسيغ.

 الهاليات المتحجة : -ج

مشح بجاية العقج األخيخ مغ القخف الساضي, انتيت الحخب الباردة, بتفكظ االتحاد الدػفيتي,      
كافة السجاالت, ليجخل العالع مخحمة ججيجة, تتسيد بتفػؽ الػاليات الستحجة, عمى بكية دوؿ العالع, في 
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الدياسية والعدكخية واالقترادية وتكشػلػجيا السعمػمات ... الخ, وفي ضل الحكبة الججيجة, بات 
الشطاـ العالسي يجور في سياسة القصب الػاحج, مسا أعصاىا مجاال واسعا لرياغة سياسة معيشة تجاه 

السػجػدة في أفخيكيا تعػد إلى فتخة القارة األفخيكية, السيسا واف جانبًا مغ جحور العجيج مغ الرخاعات 
 .(ٕٗ)الحخب الباردة

ـ, بعج وضػح العبلقة بيغ  الحكػمة ٜٜٓٔتغيخت عبلقة الػاليات الستحجة بالدػداف مشح العاـ      
الدػدانية والجبية اإلسبلمية, بإعبلنيا تصبيق التذخيعات اإلسبلمية, وإعبلف تذكيل كتائب الجفاع 

اجية التسخد بالجشػب, وما تبعو مغ الخصاب العجائي لمدػداف تجاه الغخب الذعبي بفكخة الجياد لسػ 
عبخ األناشيج الجيادية لكتائب الجفاع وكأنيا مػجو إلى لمغخب وأمخيكا, مزافا ليا مػقف الدػداف 
الخافس لمتجخل الجولي في العخاؽ بحجة تحخيخ الكػيت, ومػضػع إيػاء الدػداف لقادة جساعات 

 . (ٖٗ)وما تسثمو مغ تيجيج في اإلرىاب العالسي ((القاعجة وحخكة حساس )) الجياد اإلسبلمي

إلى سجة الحكع في الػاليات الستحجة, (ٗٗ) ومشح مصمع التدعيشات و وصػؿ إدارة )بيل كمشتػف(     
ـ في الدػداف, ولتحجيع السج اإلسبلمي, ٜٜٛٔواتخاذىا مػقفا سمبيا مغ زعساء انقبلب حديخاف عاـ

عمى االتفاؽ مع زعساء القخف األفخيقي مسغ ساعجتيع في الػصػؿ إلى الدمصة, في  عسمت أمخيكا
إثيػبيا واريتخيا وأوغشجا, حيث مشحت كل مشيع مبمغ عذخوف مميػف دوالر في الشرف الثاني مغ العاـ 

ـ, لتذكيل جبية مػاجية مع الدػداف, وباألخز إريتخيا التي عسجت إلى قصع العبلقات مع ٜٜٙٔ
, ومشحت الدفارة الدػدانية في اسسخا لكل أنػاع السعارضة الدػدانية, يزاؼ إلييا حكػمة ا لخخشـػ

 . (٘ٗ)معدكخات التجريب ولغة الخصاب العجائي في ضخورة إسقاط نطاـ البذيخ

أىسية  كبيخة مشح وقت مبكخ, لجى اإلدارة األمخيكية وفي اتجاىات عجيجة, ، شكمت مذكمة دارفػر     
بجًا مغ داخل الػاليات الستحجة, ففي مقابمة أجختيا مجمة دراسات شخؽ أوسصية في األردف, مع الديج 

ـ, والحي أوضح في حجيثو بذكل َجمي األسباب ٕٕٓٓدمحم محسػد أبػ سغ, سفيخ الدػداف في أب 
اىتساـ الػاليات الستحجة تجاه التسخدات في الدػداف, مؤكجا عمى السػقف األمخيكي الحي  والجوافع وراء

( الحيغ Black Focus) (ٙٗ)بات متأثخا بحسمة االنتخابات الخئاسية أنحلظ في كدب أصػات الدػد
 , ىحا مغ ناحية.(ٚٗ)باتػا يذكمػف أىسية كبخى في أمخيكا
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نقاذ الػششي إلى الحكع في الدػداف, انتيجت الػاليات مغ ناحية ثانية, ومشح وصػؿ جبية اإل    
الستحجة األمخيكية سياسة السػاجية ضجىا, بإدانة االنقبلب عمى الجيسقخاشية, واتياميا بسدانجة 
اإلرىاب العالسي مع بجء مؤتسخات الجبية اإلسبلمية في العالع, وفتح األراضي الدػدانية لمجساعات 

 – ٜٜٔٔسا بعج استكباؿ الدػداف )ألسامة بغ الدف( مابيغ عامي اإلسبلمية الستصخفة, والسي
األمخيكي نحػ الدػداف, إذ عجت الػاليات الستحجة أف  –ـ, فزبًل عغ الدباؽ الريشي ٜٜٙٔ

االتفاقات الشفصية بيغ الريغ والدػداف ىػ بسثابة استيبلء عمى ما تع اكتذافو مغ قبل الذخكات 
 .(ٛٗ)التي تػقفت بدبب أعساؿ الحخب في الجشػبالشفصية األمخيكية مشح عقػد, و 

وتحت ضغط مغ الشاخبيغ الدػد, الحيغ يذكمػف ندبة أصػات انتخابية مختفعة, لحل مذكمة      
الحخب األىمية في جشػب الدػداف, َبادرت أمخيكا مع وصػؿ )جػرج دبميػ بػش( الحكع مع بجاية 

الستشازعة لمتػصل الى اتفاؽ نيفاشا, وكاف السمفت األلفية الججيجة, وتجخمو في الزغط عمى األشخاؼ 
في األمخ ىػ تغيخ االىتساـ األمخيكية مغ جشػب الدػداف إلى مشاشق الشداع األخخى, وتحجيجا غخب 

االنجبيشجانت,  –الكاردياف  –الدػداف, مسا أثار تداؤالت حيشيا, إال أف الرحف البخيصانية التايسد 
شالظ أنبػب نفصي يتجو مغ دولة تذاد إلى البحخ, يتكمفو قجرت بػ أجابت عغ ىحا التداؤؿ, باف ى

مميػف دوالر , والسدػحات الجيػلػجية األولية لجارفػر تؤكج وجػد كسيات مغ الشفط واليػرانيػـ,  ٕٓٓ
, (ٜٗ)مسا فدخ تحػؿ االىتساـ األمخيكي لجارفػر, و وججت قػى دارفػرية ضالتيا باالىتساـ األمخيكي

أمخيكية في لسػاجيتو إخفاقاتيا الدياسية في العخاؽ, وىحا ما استثسختو الحكػمة  فزبًل عغ رؤية
الدػدانية في تػجيو االتيامات إلى الدياسة األمخيكية السبشية عمى عقيجة, تخػيل نفديا تػجيو 

 .(ٓ٘)ضخبات وقائية ألي عجو محتسل, ما َجعل الدػداف في صمب االىتساـ األمخيكي السعادي 

 إلسرائيمي:الجور ا -د

اىتست دولة )إسخائيل(, بسدالة اختخاؽ السجتسعات العخبية و َوضعت ليا اإلستخاتيجية البلزمة,      
وخاصة دوؿ الصػؽ العخبي وأبخزىا الدػداف, و ازداَد ىحا السػقف عجاًء لمدػداف أكثخ عجاوة بعج 

ة(, وفتح قاعجة مصار الخخشـػ ـ ) مؤتسخ البلءات الثبلثٜٚٙٔمؤتسخ القسة العخبية في الدػداف عاـ 
 .(ٔ٘)ـٜٚٙٔأماـ الصيخاف الحخبي السرخي بعج ىديسة حديخاف 
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ـ, َجخت محاضخة في مخكد الجراسات اإلستخاتيجية جامعة تل أبيب, حزخىا ٜٜٓٔفي العاـ     
ن ان دور إسرائيل تجاه حركات التمرد في الدهدا ))مجيخ عاـ وزارة الخارجية اإلسخائيمية, وذكخ فييا

كانت بمثابة الجدج  -حدب زعمو -ومداعجتيا، امرًا محدهم، وتمثل الجوافع األخالقية
, وضعت مشطسات ((إلستراتيجية، التي وضع أسديا القادة االسرائميهن األوائل وحتى الهضع الراىن

 المػبي الرييػني خصة, وضفتيا مشح اليػـ األوؿ لسذكمة التسخد في دارفػر عبخ وسائميا التشطيسية
اإلعبلمية في العالع, عبخ صشاعة بؤرة ججيجة لئلحجاث لجحب انتباه العالع, مدتفيجة مغ إشغاؿ العالع 

 بساسي الفمدصيشييغ, وتدػيق فكخة التجخل الجولي في الدػداف.

 وتسثمت الخصة اإلسخائيمية بثبلث محاور رئيدية:  

مػمات مخادعة ومطممو عغ الػضع السحػر األوؿ تدػيق الساكشة اإلعبلمية إلسخائيل, بشذخ مع -ٔ
 في دارفػر.

 . (ٕ٘)السحػر العدكخي, بإغخاؽ دارفػر باألسمحة -ٕ

السحػر الدياسي, بإخخاج تطاىخات في دوؿ العالع والسيسا أوربا وأمخيكا, وتحخيظ بخلسانييغ,  -ٖ
 . (ٖ٘)باتجاه اتخاذ قخارات دولية تجاه الدػداف

 بريطانيا وفرندا: -ه

الفخندي,   -يسثل دارفػر أىسية جيػّستخاتيجية كبخى, فيػ مشصقة عازلة بيغ الشفػذ البخيصاني     
فالقارة األفخيكية مقدسة مشح القخف التاسع عذخ بيغ نفػذ ىاتيغ الجولتيغ, وحالة تدابق مدتسخة بيشيا 

ميا مدخحا لمرخاع لسج الشفػذ والديصخة, عمى ىحه السشصقة الػاسعة ذي األرض السشبدصة, ما َجع
, سخعاف ما اشتج مػقفييسا تجاه الدػداف, بسصالبة (ٗ٘)واالىتساـ العالسي, ومكاف تجاذب القػى 

الحكػمة الدػدانية بخصػات و مع التأكيج عمييا بزخورة سخعة تشفيحىا مع بجاية األلفية الثالثة, والتي 
 تسثمت باالتي: 

قميع وتحسيل مدؤولية اليجسات عمى عاتق وقف فػري ليجسات السميذيات السدمحة في اإل -
 الحكػمة الدػدانية .

وقف العسميات العدكخية مغ جانب الحكػمة, تجاه السجنييغ لسا تدببو مغ انتياؾ لحقػؽ اإلنداف  -
 في دارفػر.
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 عمى حكػمة الدػداف, العسل عمى تدييل ميسة عػدة البلجئيغ إلى مشاشقيع.  -

مدؤوليغ إلى محكسة الجشائية الجولية, بتيسة جخائع حخب و اإلبادة  مصالبة حكػمة الدػداف بتدميع -
 الجساعية .

 .(٘٘)التمػيح بفخض عقػبات دولية , في حالة عجـ التشفيح  -

 الرين: -ز

أضحى اىتساـ جسيػرية الريغ الذعبية, بقزية األزمة في دارفػر, نتيجة لعبلقتيا الستسيدة مع     
الحكػمة الدػدانية, بعج أف حرمت عمى حق االستكذاؼ الشفصي, في عجة أماكغ مغ الدػداف في 

ـ, مع حكػمة ٜٜٚٔ, وعمى اثخ قصع العبلقات مغ جانب الػاليات الستحجة في عاـ ٜٜ٘ٔعاـ 
ػداف, سارعت الريغ لسمئ الفخاغ, وارتفعت ندبة استثساراتيا في القصاع الشفصي الدػداني إلى الد

( ٓ٘ٔ%(, مغ أسيع شخكة الشيل األعطع الػششية الدػدانية, مزافا ليا نحػ) ٓٗنحػ ما ندبتُو )
 , (ٙ٘)ألف بخميل نفط, كحرة يػمية لذخكة االستثسار الريشية

يغ ضج أي قخار دولي  يؤيج فخض عقػبات عمى الدػداف, بل وحساية لسرالحيا, وقفت الر    
(, والحي وضع ٗٙ٘ٔأنيا فعبل استخجمت حق الشقس) الفيتػ(, ضج قخار األمع الستحج بالخقع )

الدػداف تحت البشج الدابع, وحق استخجاـ القػة ضج دولة الدػداف, إال أف وقػؼ الريغ وروسيا, 
تسثل السػقف الريشي الجاعع لمحكػمة الدػدانية في إشار ضج القخار أدى إلى تغيخ صيغتو, لقج 

تػجييا في حساية مرالحيا في الحرػؿ عمى مرادر الشفط في أفخيكيا, والحي شكل الشفط 
, وانرب اىتساميا عمى إبعاد أمخيكا (ٚ٘)%( مغ احتياجات الريغ الشفصيةٛالدػداني فيو ما ندبتو )

ت  الريغ عمى إنكار أف ىشالظ إبادة جساعية , واف أزمة عغ مخاقبة مرالحيا في الدػداف ,إذ َدءب
دارفػر يسكغ حميا بالصخؽ الدياسية, واستسخت بسػقفيا السجافع عغ الدػداف عمى جسيع الرعج, 
بػجو أي تحخؾ داخل مجمذ األمغ لفخض عقػبات عمى الدػداف, إلى درجة اتياـ الريغ مغ قبل 

ية بأسمحة متصػرة, وىػ ما نفتو الحكػمة الريشية وأف مبيعاتيا الجوؿ الغخبية, بتدويج الحكػمة الدػدان
%(, واف الدػداف يعج ثالث اكبخ مشتج لؤلسمحة التقميجية بعج مرخ ٛمغ الدبلح لمدػداف ال يتعجى )

وجشػب أفخيكيا, وعمى ىحا ذىب الكثيخ مغ السخاقبيغ أف ما يجخي بيغ الػاليات الستحجة والريغ ىػ 
 . (ٛ٘)   ػؿ الشفط واليػرانيـػ في دارفػرصخاع حخب باردة, ح
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 لخاتسةا

أف األمخ ال يتعجى, سػى حساية مرالح القػى االستعسارية, فبخيصانيا  مسا سبق يتزح لشا     
كانت محتمة لمدػداف, وتشطخ لمدػداف كسشصقة نفػذ ليا, وليحا تشاغست مرالحيا مع تػجو الػاليات 
الستحجة, أما فخندا فتخى مغ السيع حساية مرالحيا في الجوؿ األفخيكية )تذاد و إفخيكيا الػسصى(, و 

ار الشدوح مغ اإلقميع إلى تذاد, والريغ كانت تيجؼ إلى حساية مرالحيا الشفصية في وقف استسخ 
الدػداف, فزبًل عغ خصخ التيجيج األمخيكي في التجخل السباشخ, وتعخيس مرالح فخندا ومرالح 
الريغ الشفصية لمخصخ, ىحا عمى السدتػى الجوؿ الكبخى, إضافة إلى أسباب شبيعية بسػجات 

أت تزخب اإلقميع مشح مشترف القخف الساضي, مع ضيػر مذاكل داخمية متسثمة الترحخ التي بج
برخاعات تحت عجة مدسيات اقترادية كانت أـ عشرخية باالختبلؼ العخقي في دارفػر مع 

ـ, وصمت مدامعو إلى ٖٕٓٓاألسباب الدالف ذكخىا, أدت بالشياية إلى انجالع تسخد مشح شباط العاـ 
 السجتسع الجولي.

 شاليهام

 
 

                                           
)(ادـ يػسف ادـ دبػؾ, الجغخافية الدياسية لػاليات دارفػر وأثخىا عمى األمغ القػمي الدػداني, رسالة ماجدتيخ)غيخ 1

 .ٕٚ, صٕٕٔٓمشذػرة( , جامعة أـ درماف اإلسبلمية ,

ـ, تمقب ٜٙٛٔالسرخي عاـ  –( أخخ سبلشيغ الفػر, َضفخ بحكع اإلقميع بعج استخداد الدػداف مغ الحكع العثساني 2
ـ, أباف االحتبلؿ االنكميدي, وأنيت ٜٙٔٔبمقب الدمصاف, ضل بالحكع حتى َجخدت عميو حكػمة الدػداف أواخخ عاـ 

تاريخيا وبعس مطاىخ  -سمصشة دارفػر))مرصفى دمحم عصية مدعج , ينظر:حكع سبللة سبلشيغ دارفػر. 
, ص  ٖٜٙٔ, ٔٔ, السجمة التاريخية السرخية, الجسعية التاريخية السرخية لمسشذػرات, القاىخة, العجد ((حزارتيا

ٕٖٗ 

, رسالة ماجدتيخ ) ٜٕٓٓ -ٜٜٓٔالتذادية –( فيرل حامج عبج الخحسغ, اثخ أزمة دارفػر في العبلقات الدػدانية 3
 ٕٕ, ص  ٕٔٔٓجامعة أـ درماف اإلسبلمية , الدػداف ,  غيخ مشذػرة ( ,

)(صبلح الجيغ دمحم كخدوس, جغخافية العسخاف في مجيخية دارفػر, أشخوحة دكتػراه)غيخ مشذػرة(, جامعة القاىخة, 4
  ٜ, صٜٚٚٔجسيػرية مرخ العخبية, 
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 –السفاليع  –لعشف في دوؿ الجشػب , مؤتسخ الرخاعات وا((دارفػر بيغ جحور الرخاع وإدارتو)))(سػزي دمحم رشاد, 5

 .ٜٕٓ, ص ٕٛٓٓالسرادر واألسباب واآلثار وسياسات ألسػاجيو , جامعة أسيػط , كمية التجارة , 

, والدبب يعػد بسقاشعة األلف مغ ضحايا ٕٛٓٓ)(ىشالظ شكػؾ برحة أعجاد الدكاف بإقميع دارفػر حدب إحراء 6
مخاقبيغ اإلحراء, لبعس مخيسات الشازحيغ , كسخيع عصاش ,  الرخاع السدتسخ لعسمية اإلحراء , ورفس دخػؿ

 ينظر: فزبل عغ السعارضة الذجيجة لعسمية اإلحراء مغ قبل الجساعات الستسخدة, متسثمة بحخكة العجؿ والسداواة.
, مخكد القاىخة لجراسات ((بجء اإلحراء في الدػداف في ضل تذكيظ جشػبي ومعارضة دارفػر ))أرشيف دارفػر, 

 .ٕٛٓٓنيداف  ٕؽ اإلنداف , حقػ 

, السجمة العمسية لمجراسات التجارية ((إدارة أزمة دارفػر ونذأة الرخاع : دراسة تحميمية)))(رضا دمحم محيي الجيغ أحسج, 7
 . ٜٖٚ,  صٕ٘ٔٓ, الشاشخ جامعة الدػيذ, كمية التجارة باألسساعمية, ٔ, العجد ٙوالبيئية, مجمج 

ئفة التيجانية الرػفية, والتي تجعػ إلى تعمع المغة العخبية وحفع القخاف في الخبلوي ) )(غالبية أىل دارفػر مغ الصا8
الجور اإلسخائيمي في ))أياد عبج الكخيع مجيج ,  ينظر:مفخدىا خمػة, وىي مكاف تحفيع القخاف وتجريذ عمـػ الجيغ(.  

   ٚٗ, ص  ٕٕٓٓؿ , كانػف األو  ٙٔ, مجمة مخكد الجراسات الفمدصيشية ,العجد ((أزمة دارفػر

, مجمة السدتقبل العخبي, مخكد دراسات الػحجة العخبية, ((دارفػر بجايتيا ونيايتيا)))(دمحم األميغ عباس الشحاس, 9
 ٔٛ, ص  ٕ٘ٓٓ,  ٕٖٔ, العجد ٕٚبيخوت, مجمج 

ية, االسع جاء )(يصمق عمى الكبائل العخبية مغ الخعاة في الدػداف, السشتذخة بيغ كخدفاف ودارفػر, لجييا ندعة حخب10
مغ ميشة رعي األبقار باإلضافة لريج الفيمة, حيث يختحمػف صيفا باتجاه الجشػب, وفي الخخيف ييخبػف بسػاشييع 

: زكي البحيخي, ينظرباتجاه الذساؿ ىخبا مغ السدتشقعات وضيػر الشامػس وذبابة التدي تدي مع بجاية األمصار. 
, القاىخة ,  ٔالتصػرات الدياسية, مكتبة مجبػلي , ط –االجتساعية األبعاد  –مذكمة دارفػر الجحور التاريخية 

 ٖٗص  – ٖٖ, ص ٕٙٓٓ

الجوحة, الجار   -( عبجه مختار مػسى, دارفػر مغ أزمة دولة إلى صخاع القػى العطسى, مخكد الجديخة لمجراسات 11
 ٘ٚ, ص ٜٕٓٓ, بيخوت, ٔالعخبية لعمـػ الشاشخيغ, ط

فػر ... اليػية والحخب األىمية في الدػداف, تخجسة: دمحم سميساف, سمدمة دراسات حقػؽ (الباقخ العفيف, ما وراء دار 12
  ٗ٘, ص  ٕٙٓٓ(, مخكد القاىخة لجراسات حقػؽ اإلنداف, ٖٔاإلنداف)

)(أوؿ حخكة احتجاجية في دارفػر, تأسدت في مشصقة) تدسى مخكد في حيشيا( كتع في والية شساؿ دارفػر, أسديا 13
ب السثقفيغ مغ الحيغ لع يتجاوزا العذخيغ مغ العسخ إال قميبل مشيع , كانت الحخكة ىي رد فعل عمى مجسػعة مغ الذبا

ترخفات السدئػليغ الحكػمييغ , الحيغ كانػا مغ خارج دارفػر , وتعامميع الستعجخؼ مع السػاششيغ , مسا أعصى 
لتسكغ الحكػمة عمى فظ شفخة التشطيع شعػرا حيشيا باف السدئػليغ ىع ورثة استعسار, أجيزت الحخكة في ميجىا 
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عبج الجبار محسػد دوسة , دارفػر وأزمة الجولة في الدػداف , مكتبة  ينظر:الدخي الحي عانى الزعف البشائي ليا . 
 ٜٓص  – ٜٛ, ص ٖٕٔٓ, القاىخة ,  ٔجديخة الػرد , ط

)(حخكة سياسية تذكمت مغ أبشاء شساؿ دارفػر, ضسغ إشار محجود , تحػلت إلى حدب نيزة دارفػر عقب الثػرة 14
الديج مرصفى احسج أبػ الخيخ, أزمات الدػداف الجاخمية والقانػف الجولي السعاصخ,  ينظر:. ٜٗٙٔالذعبية في 

 ٜٖ, ص ٕٙٓٓ, القاىخة, ٔءايتخاؾ لمشذخ والتػزيع, ط 

ـ , كحخكة مجنية سياسية بشيج سمسي وإقميسية اليجؼ, في عيج حكػمة الخئيذ ٜٜٚٔ -ٜٚٚٔامي )(ضيخ بيغ ع15
شخيف اؿ دىب,  ينظر:الشسيخي , مصالب التشطيع انحدخ في السصالبة باإلصبلحات التشسػية لمتقجـ في دارفػر . 

ة العجؿ والسداواة)سػداف جيع(, , متاح عمى السػقع الخسسي لحخكٕٛٔٓ/نيداف /ٜ, ((تاريخ الرخاعات في دار فػر))
 /https://sudanjem.comوعمى الخابط ....

, مجمة السدتقبل العخبي, مخكد دراسات الػحجة ((أبعادىا الدياسية والثقافية  -أزمة دارفػر)))(إجبلؿ محسػد رأفت, 16
 ٜٓص – ٜٛص , ٕ٘ٓٓ, ٕٖٔ, العجد ٕٚالعخبية, بيخوت, مجمج 

 – ٖٕٓٓ)(التيجاني فخج هللا دمحم نػر حخبة, أثخ التشسية غيخ الستػازنة عمى الرخاع في واليات دارفػر خبلؿ الفتخة 17
 ٔٚ, ص  ٕٛٔٓ, رسالة ماجدتيخ ) غيخ مشذػرة(, جامعة الشيميغ , الخخشـػ , ٕٙٔٓ

 ٛٛص – ٚٛص )(البحيخي, مذكمة دارفػر الجحور التاريخية ........, مرجر سابق, 18

دارفػر نسػذجا, رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذػرة(,  –)(سسيحة دعاس, الرخاعات والحخوب األىمية في الدػداف 19
 ٘ٗ, ص ٕ٘ٔٓجامعة دمحم خزيخ بدكخة, الجدائخ, 

, رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( , ٕٙٓٓ-ٜٜٛٔ)(عايجة عبج هللا حامج, اثخ التحػؿ الدياسي لمقبيمة في دارفػر20
 ٜٗ, ص ٕٛٓٓـ درماف اإلسبلمية, جامعة أ

 ٖٜص  – ٜٓ)(البحيخي, مذكمة دارفػر الجحور التاريخية ......., مرجر سابق, ص 21

)(ىع أشخاص نالػا مخاكد اجتساعية ذات قيسة عالية, ندبة اللتداميع وامتثاليع لؤلدوار التي أمشتيع عمييا جساعتيع 22
دبػؾ ,  ينظر:ج, ويشطخوف بالحياد التاـ لسذاكل األشخاؼ الستشازعة. , وتسيدوا بالتعقل واإللساـ بالعادات والتقالي

 ٗمرجر سابق , ص 

 ٕٚ)(حخبة , مرجر سابق , ص 23

الجوحة,  –)(الصيب زيغ العابجيغ دمحم وآخخوف, دارفػر حرار األزمة بعج عقج مغ الدماف, مخكد الجديخة لمجراسات 24
 ٖ٘, ص ٖٕٔٓ, بيخوت, ٔالجار العخبية لعمـػ الشاشخيغ, ط 

ـ , التقى أعزاء مغ التجسع العخبي مع الرادؽ السيجي, أعخب فيو التجسع عغ رغبتيع في ٜٚٛٔايمػؿ ٜ)(في 25
السذاركة بالحكع عبخ بياف أعمشػه, بأنيع يسثمػف أغمبية بجوف وزف سياسي, استجاب السيجي لسصالبيع بتعييغ بعزيع 

ومدتذاريغ)ىشالظ نػعاف مغ الػزراء في الدػداف, األوؿ وزيخ قػمي وىػ عزػ مجمذ الػزراء في والئيين وزراء 

https://sudanjem.com/
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الحكػمة السخكدية ويعيغ مغ قبل رئيذ الجسيػرية, والثاني وزيخ والئي, وىػ وزيخ عمى مدتػى والية يعيغ مغ قبل 
و  بتػصية مغ ثمثي مجمذ الػالية(. والي الػالية ويكػف مدؤوؿ أمامو, يسكغ إعفاءه مغ مشربو مغ قبل الػالي أ

, الباب الثاني عذخ, الفقخة الخابعة ؛ متاح عمى شبكو السعمػمات العشكبػتية ٕ٘ٓٓيشطخ دستػر الدػداف لعاـ  لممزيج:
 ٜ٘مػسى , مرجر سابق , ص  ينظر:؛ 

 ٜ٘)(السرجر نفدو , ص 26

 ٕ٘ص  – ٕٗ)(دوسة , مرجر سابق , ص27

 ٚ٘)(دبػؾ , مرجر سابق , ص 28

 ٗٚص – ٖٚ)(حخبة , مرجر سابق , ص29

, مجمة أفاؽ سياسية , مخكد دراسات الذخؽ  ((أسباب غياب التشسية في دارفػر)))(عبيخ حدغ سيج سميساف , 30
 ٖ٘ٔص  – ٖٗٔ, ص  ٕٛٓٓ,  ٗ, العجد  ٕاألوسط وإفخيكيا , مجمج 

 ٗ٘)(دعاس , مرجر سابق , ص31

وكالش بيجيب  ))...... (( نيب يهمية خير من اغتراب سنين )))(ىشالظ أىدوجة حساسية لمشداء في دارفػر, )32
, يقرج بالكبلش ىػ سبلح الكبلششكػؼ السعخوؼ الحي أضحى سسة الخجل الجارفػري, وبتسجيج ضاىخة ((المال ببالش

 –زكي البحيخي, مذكمة دارفػر أصػؿ األزمة  ينظر :الدمب والشيب, ودخػليا إلى نديج الفكخ الثقافي لمدكاف. 
 ٜٚ, ص ٕٓٔٓجاعيات السحكسة الجشائية الجولية, الييئة السرخية العامة لمكتاب, القاىخة, وت

 ٜٜص – ٜ٘)(البحيخي, مذكمة دارفػر أصػؿ...., مرجر سابق, ص 33

,السجمة العمسية لمجراسات التجارية والبيئية ,  ((إدارة أزمة دارفػر ونذأة الرخاع  )))(رضا دمحم محيي الجيغ فخحات ,34
 ٗٓٗ, ص  ٕ٘ٔٓ, ص  ٔ, العجد  ٙكمية التجارة باألسساعمية , مجمج  –ة قشاة الدػيذ جامع

, مخكد الجراسات ٔ)(صبلح الجيغ عبج الخحسغ الجومة, أثخ مذكمة دارفػر عمى سياسة الدػداف الخارجية, ط35
 ٖٛص  – ٖٚ, ص  ٕٛٓٓاإلقميسية, دار ابغ األثيخ لمصباعة والشذخ, جامعة السػصل, العخاؽ , 

 .ٕٙٔ)(البحيخي , , مذكمة دارفػر الجحور التاريخية ... , مرجر سابق, ص 36

 ٔٗٔ)(حامج , مرجر سابق , ص37

 ٗٚ)(العفيف , مرجر سابق , ص 38

 ٕٛ)(الشحاس , مرجر سابق , ص 39

 ٔٗص  ٕٓٔٓيبجأ مغ ججيج, كشػز لمشذخ والصباعة, القاىخة,  )(عراـ عبج الفتاح, البذيخ والدػداف40

 ٖٗنفدو , ص )(السرجر 41

الجور واالستجابة,  –)(سامي الديج احسج, الدياسة األمخيكية تجاه صخاعات القخف األفخيقي ما بعج الحخب الباردة 42
 ٛص – ٚ, ص ٖٕٔٓمخكد اإلمارات لمجراسات والبحػث اإلستخاتيجية, اإلمارات العخبية الستحجة, 
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, مجمة الجراسات العميا, ((األمخيكية ىل أصبح قخيبا –دانية االنفخاج في العبلقات الدػ )))(سساح دمحم الحدغ احسج, 43

 ٕٔ, ص ٕٙٔٓ, ٘ٔ, العجد  ٗجامعة الشيميغ, الدػداف, مجمج 

ـ في والية اركانداس, درس في جامعة جػرج تاوف ىػت ٜٙٗٔأب  ٜٔ)(ولياـ جيفخسػف كمشتػف, مغ مػاليج 44
حاكع والية عمى مدتػى الػاليات األمخيكية, بتقمجه ـ أصبح اصغخ ٜٛٚٔـ, في العاـ ٜٛٙٔوتخخج مشيا في العاـ 

في  ٕٗحاكع والية اركانداس, فاز مختيغ في انتخابات الخئاسة األمخيكية عغ الحدب الجيسقخاشي, وأصبح الخئيذ الػػػ
قخيخ , ت((ما ال تعخفو عغ بيل كمشتػف )): لممزيج من التفاصيل ينظر. ٕٔٓٓ -ٖٜٜٔتاريخ الػاليات الستحجة لمفتخة مغ 

https://www.arageek.com/bio/bill- الكتخوني, متاح عمى مػقع ارجيمظ بايػ, وعمى الخابط االلكتخوني....

clinton 
مة قخاءات افخيكية, , مج(( األىسية اإلستخاتيجية وصخاعاتو الجاخمية –القخف اإلفخيقي )))(جبلؿ الجيغ دمحم صالح, 45

 ٖٓٔ, ص ٕٗٓٓالجدائخ, العجد األوؿ , تذخيغ األوؿ, 

ـ , وضَف الخئيذ جػرج ٕٗٓٓ% مغ السذسػليغ بالترػيت لبلنتخابات األمخيكية في ٜ,ٕٔ)(شكل الدػد ندبة 46
مجافعا عغ بػش االبغ , قزية دارفػر لرالحة باالنتخابات , واسساىا قزية اضصياد الدػد مغ الكبائل الجارفػرية و 

يـػ مغ االنتخابات,  ٓٓٔحقػقيع , وفعبل تسكغ مغ إقشاع الكػنجخس بإصجار قخار لسعاقبة الحكػمة الدػدانية , قبل 
 ينظر :ـ . ٕٓٓٓ% مغ الدػد ذو أصل أفخيقي لع يذاركػا في الترػيت النتخابات عاـ ٜٓو يججر بالحكخ أف 

 ٕٔ٘سابق, ص أصػؿ األزمة..., مرجر  –البحيخي , مذكمة دارفػر 

)(نز مقابمة أجختيا مجمة دراسات شخؽ أوسصية مع الدفيخ الدػداني في األردف, الديج دمحم محسػد أبػ سغ, مجمة 47
 ٖٚٔ,)د, ـ( , ص  ٖٓ- ٜٕ, العجد  ٜدراسات شخؽ أوسصية, مخكد دراسات الذخؽ األوسط, مجمج

داني, فبعج أف غادرت شخكة الشفط األمخيكية )(تعج الػاليات الستحجة األمخيكية السدتكذف األوؿ لمشفط الدػ 48
)شيفخوف(, اُعتقج أف الحكػمة الدػدانية لغ تدتصيع استخخاج الشفط, بدبب سيصختيا اليائمة عمى االستثسارات الشفصية 

ىانئ رسبلف, استخخاج الشفط في الدػداف وأثاره الييكمية, ورقة صادرة عغ مخكد الجراسات  لممزيج ينظر:في العالع . 
 /http://www.sudanile.com, متاح عمى مػقع سػدانيل وعمى الخابط... ٕٙٓٓالدياسية اإلستخاتيجية, األىخاـ, 

, مجمة دراسات العمـػ اإلندانية واالجتساعية , ((األمخيكي مغ أزمة دارفػرالسػقف )))(صجاح احسج الحباششة ,49
 ٖٖٔص  – ٕٖٔ, ص  ٜٕٓٓ, شباط ,  ٔ, العجد  ٖٙعسادة البحث العمسي , مجمج  –الجامعة األردنية 

الػحجة , مجمة السدتقبل العخبي , مخكد دراسات  ((أزمة دارفػر تعجد األبعاد وتشػع اإلشكاليات )))(عساد عػاد, 50
 ٕٙ, ص  ٕٗٓٓ,  ٖٛٓ, العجد  ٕٚالعخبية, بيخوت,  مجمج 

 ٕٜ)(أبػ الخيخ, مرجر سابق , ص51

)(أعمغ السشبخ الييػدي لمعجالة وحقػؽ اإلنداف, مع بجاية التسخد, قيامو بحسمة جسع تبخعات لجعع حخكات التسخد في 52
ُو حكػمة الدػداف بأكثخ مغ مشاسبة, باتياـ دارفػر, واإلعبلف صخاحة عغ عبلقتو ببعس الستسخديغ, وىحا ما أكجت

https://www.arageek.com/bio/bill-clinton
https://www.arageek.com/bio/bill-clinton
https://www.arageek.com/bio/bill-clinton
http://www.sudanile.com/
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إسخائيل رسسيا بسدانجة حخكات التسخد وتػسيع شاقاتيا. يشطخ : البحيخي, دارفػر الجحور     التاريخية ......., ص 
 ٖٕٚص – ٕٕٚ

 , مجمة الخاصج, مخكد الخاصج((التجخل اإلسخائيمي في دارفػر عبخ السشطسات)))(أماني دمحم خزخ جاد الخب, 53
, الدشة   ٜٗص  – ٛٗ, ص ٕٚٔٓ, ٛٔ, العجدٓٔلمجراسات الدياسية واإلستخاتيجية, الخخشـػ

 ٕٛ)(الشحاس, مرجر سابق , ص 54

 ٕٜص  – ٜٔحخبة, مرجر سابق, ص  ينظر:؛   ٛٛ)(دعاس , مرجر سابق , ص 55

, ٘ٙ, مجمة ديالى, العجد ((راألبعاد الجغخافية الدياسية لمرخاع البيئي في دارفػ )))(إبخاليع قاسع دروير الباالني, 56
  ٖٚ, ص ٕ٘ٔٓالقاىخة, 

 ٗٚ)(السرجر نفدو, ص57

 ٕٗ٘ص  – ٕٕ٘)(مػسى, مرجر سابق, ص 58


