المجلد  ، 12العدد 1
شعبان  1436هـ  /يونيو  2015م
الترقيم الدولي المعياري للدوريات 1996-2320

دور الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ECOWAS
في حل وتسوية النزاعات في إقليمها

أنس صقر أبو فخر
كلية الحقوق  -جامعة دمشق
السويداء  -سورية

تاريخ االستالم 2013-11-18

تاريخ القبول 2014-02-11

ملخص البحث
إن الحاجــة إلــى المنظمــات اإلقليميــة لحــل وتســوية الصراعــات فــي أقاليمهــا ،غــدا ضــرورةً ملحةً
َّ
خاصــةً بعــد نهايــة الحــرب البــاردة؛ ذلــك َّ
أن قــرب هــذه المنظمــات مــن منطقــة الصراعــات،
وفهمهــا لتفاعالتهــا ،يجعلهــا أقــدر علــى تبيّــن أســباب هــذه الصراعــات ،وســبل عالجهــا ،باإلضافة
إلــى توافــر المصلحــة لديهــا فــي حــل هــذه الصراعــات ،وعــدم الســماح بانتشــارها.
وتعــ ّد الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا  ECOWASإحــدى هــذه المنظمــات التــي
أُنشــئت _فــي األصــل_ فــي عــام  1975كمنظمـ ٍة إقليميــة فرعيــة (دون اإلقليميــة) لدفــع التكامــل
ـكل تدريجــي ،وتحــت ضغط
االقتصــادي لدولهــا األعضــاء الخمــس عشــرة ،إال أنهــا تح َّولــت ،وبشـ ٍ
الحــوادث السياســية إلــى منظمـ ٍة مســؤول ٍة عــن إيجــاد الحلــول للصراعــات المســلحة ،وغيرهــا مــن
األزمــات السياســية فــي فضائهــا اإلقليمــي.
وتبحــث هــذه الورقــة فــي آليــات  ECOWASلحــل الصراعــات التــي تثــور فــي إقليمهــا،
والبنــى المؤسســية التــي أنشــأتها لهــذا الغــرض ،والصعوبــات التــي تواجههــا فــي إنجــاز
تفويضاتها(والياتهــا) ،كمــا تحلِّــل تدخلهــا لحــل الصــراع فــي ليبيريــا ،وتقيِّــم انتهــا ًء مــدى نجــاح
جهودهــا فــي حــل الصــراع اإلقليمــي ،وذلــك بالتعــاون مــع .AU,UN
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أنس صقر أبو فخر ( ) 149-118
تمهيد :
ظهــرت المنظمــات الفرعيــة فــي القــارة األفريقيــة تباعــا ً منــذ الســبعينات وتــم التعامــل معهــا
ـر واقــع ،وبعبــارة أخــرى قامــت هــذه المنظمــات قبــل اإلذن بقيامهــا مــن قبــل منظمــة الوحــدة
كأمـ ٍ
األفريقيــة ،وعندمــا تعرّضــت “معاهــدة أبوجــا” إلــى وضــع هــذه المنظمــات ،فإنّهــا كانــت تتعامــل
ـر قائــم .ويجــب اإلشــارة هنــا إلــى ّ
أن اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا( )ECAالتابعــة لألمــم
مــع أمـ ٍ
المتحــدة ،والتــي أُنشــئت عــام  ،1958كانــت تحبــذ اتبــاع أســلوب التجمعــات اإلقليميــة الفرعيــة
فــي القــارة األفريقيــة للتعامــل مــع األوضــاع االقتصاديــة ،ولتحقيــق تنميــة عــن طريــق التعــاون
ت مــن الــدول ،بــدالً مــن تركيــز التعــاون علــى مســتوى القــارة .تاريخي ـا ً ال يوجــد
بيــن مجموعــا ٍ
فاصــل زمنــي كبيــر بيــن ظهــور المنظمــات الفرعيــة فــي القــارة ،وأوّل هــذه المنظمــات ظهــوراً
هــو الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا  (ECOWASسيشــار إلــى هــذه المنظمــة -والتــي
ســتكون موضــوع بحثنــا -فيمــا ســيلي مــن الصفحــات بالجماعــة االقتصاديــة فحســب) التــي
ظهــرت إلــى الوجــود عــام  ،1975وأحــدث هــذه المنظمــات هــو تجمــع دول الســاحل والصحــراء
الــذي أُنشــئ عــام  ،1998وخــال هــذا الفاصــل الزمنــي ظهــرت منظمـ ٌ
ـات فرعيــة أخــرى وهــي
الجماعــة االقتصاديــة لــدول وســط أفريقيا(اإليــكاس) فــي عــام  ،1983والهيئــة الحكوميــة للتنميــة
(اإليجــاد) فــي عــام  ،1986واتحــاد المغــرب العربــي  ،1989ومجموعــة التنميــة لجنــوب أفريقيــا
(((
(الســادك) فــي عام ،1992والســوق المشــتركة لشــرق وجنــوب أفريقيا (الكوميســا) عــام .1993
أنشــئت الجماعــة االقتصاديــة فــي  28أيــار  1975إثــر معاهــدة “الغــوس -نيجريــا” والتــي
ُع ّدلــت فــي “كوتونــو” عــام  ،1993وذلــك لدعــم التكامــل بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــاالت
الزراعــة والصناعــة والتجــارة واالتصــاالت والطاقــة والنقــل والتكامــل االجتماعــي ((( .تضــم
الجماعــة االقتصاديــة فــي عضويتهــا حاليــاً( )15دولــة هــي علــى التوالــي :بينيــن – بوركينــا
فاســو – جمهوريــة الــرأس األخضــر – جمهوريــة كــوت ديفــوار– جمهوريــة غامبيــا -جمهوريــة
غانــا -جمهوريــة غينيــا -جمهوريــة غينيــا بيســاو -جمهوريــة ليبيريــا -جمهوريــة مالــي -جمهوريــة
النيجــر -جمهوريــة نيجيريــا -جمهوريــة الســنغال – جمهوريــة ســيراليون -جمهوريــة توغــو.
(((البشير الكوت ،المنظمات اإلقليمية الفرعية في أفريقيا دراسة ألبرز المنظمات(،بنغازي :المركز العالمي لدراسات
وأبحاث الكتاب األخضر ،)2008،ط ،1ص29:ـ.30
(((تع ّد الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أهم المجموعات الفرعية في القارة األفريقية خاصةً من حيث عدد
السكان ،حيث يش ّكل عدد السكان في هذه المنطقة نحو 28% ,8من مجموع سكان القارة األفريقية ،أي أكثر من
الربع ،وبذلك فإن الكثافة السكانية فيها تعتبر األعلى في القارة (نحو 9,32شخصا ً في كل كيلومتر مربع) ،بينما
ال تتجاوز هذه الكثافة في القارة عموما ً  2,19شخصا ً للكيلو متر المربع ،وال غرابة في ذلك ففي هذا اإلقليم توجد
أكبر دولة أفريقية سكانا ً وهي نيجيريا ،التي يفوق عدد سكانها نحو  130مليون نسمة .هاشم الجنابي ،طه حمادي
الحديثي ،قارة أفريقيا :دراسة عامة وإقليمية ألقطارها غير العربية ( ،الموصل :جامعة الموصل،)1990 ،
ص.400:
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دور الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ECOWASيف حل وتسوية النزاعات يف إقليمها ( ) 149-118
ـع
ولــم تكــن الجماعــة االقتصاديــة هــي المحاولــة األولــى فــي مســعى ضــم دول اإلقليــم فــي مج ِّمـ ٍ
إقليمــي واحــد .إذ إن دول هــذه المنطقــة كانــت ،ولمــد ٍة ليســت بالبعيــدة مســتعمرات لفرنســا
وبريطانيــا والبرتغــال ،وبعــد اســتقاللها حاولــت فرنســا جمــع الــدول الفرانكفونيــة منهــا فــي كتلــة
واحــدة ،وإدخالهــا فــي اتحــادات جمركيــة ونقديــة بغيــة تحقيــق تكاملهــا االقتصــادي ،وضمــان
الســيطرة الفرنســية عليهــا .ولعـ ّل أهــم تلــك المحــاوالت هــي االتحــاد النقــدي لغــرب أفريقيــا الــذي
أنشــئ بمعاهــدة عــام  ،1962واالتحــاد الجمركــي واالقتصــادي لــدول غــرب أفريقيــا ،والــذي
أنشــئ فــي عــام  ،1966غيــر أن فشــل هــذه االتحــادات فــي تحقيــق المرجــو منهــا دفــع جهــود دول
اإلقليــم إلــى تأســيس الجماعــة االقتصاديــة ،والتــي تعـ ّد مــن أهــم الجماعــات االقتصاديــة األفريقيــة،
والمنظمــات اإلقليميــة الفرعيــة التــي تعمــل تحــت لــواء االتحــاد األفريقــي(((.
وإذا كانــت الجماعــة االقتصاديــة قــد أنشــئت فــي األصــل في عــام  1975كمنظمـ ٍة إقليميـ ٍة فرعية؛
ـكل أساســي التكامــل االقتصــادي للــدول األعضــاء الخمــس عشــرة ،إال أنهــا تحولــت
لتدفــع وبشـ ٍ
وبشــكل تدريجــي ،وتحــت ضغــط الحــوادث السياســية وتهديــدات األمــن اإلقليمــي إلــى منظمــة
مســؤولة أيضـا ً عــن إيجــاد الحلــول للصراعــات المســلحة ،وغيرهــا مــن األزمــات السياســية التــي
قوّضــت الســام واألمــن فــي نطــاق إقليــم الجماعــة؛ لتغــدو تهديــدات األمــن اإلقليمــي ،وآليــات
معالجتهــا االهتمــام الدائــم للــدول األعضــاء فــي الجماعــة االقتصاديــة(((.
ومن أجل الوصول إلى نتائج صحيحة في هذه الدراسة علينا في البداية تحديد ما يلي:

أوالً :مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة الدراســة فــي مــدى فاعليــة الــدور الــذي تضطلــع بــه الجماعــة االقتصاديــة فــي حــل
النزاعــات وتســويتها فــي نطــاق إقليــم غــرب أفريقيــا ،وذلــك مــن خــال مــا هــو متــاح لهــا مــن
صالحيــات وإمكانيــات ،ومــا تواجهــه مــن معوقــات وتحدِّيــات علــى أرض الواقــع .ويمكــن لنــا أن
نحـدِّد مشــكلة الدراســة فــي األســئلة التاليــة:
1 .1مــا مــدى فاعليــة دور الجماعــة االقتصاديــة فــي حــل النزاعــات وتســويتها فــي إقليــم غــرب
أفريقيــا؟
2 .2مــا مــدى تأثيــر التعــاون والتنســيق والوضــوح فــي العالقــة بيــن الجماعــة االقتصاديــة ،
(1) http://www.society.ahlabaht.org.last visit in:1/9/2013.
(2) Yabi ,G.O.(2010). The Role of ECOWAS in Managing Political Crisis and Conflict: The Cases of Guinea and Guinea- Bissau . Abuja: Friedrich- Ebert- Stiftung.
pp.1-57.
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واالتحــاد األفريقــي ،واألمــم المتحــدة فــي حــل النزاعــات األفريقيــة وتســويتها.
3 .3مــا مــدى تأثيــر التفــوق العســكري والمــادي إلحــدى الــدول األعضــاء فــي المج ّمــع اإلقليمــي،
وتبايــن االرتباطــات اإلقليميــة والدوليــة للــدول األعضــاء علــى قــرارات المنظمــة وحياديتهــا.
4 .4هــل تملــك الجماعــة االقتصاديــة اإلمكانــات الماديــة واآلليــات الكافيــة التــي تم ّكنهــا مــن
إنجــاز مهامهــا علــى الوجــه األكمــل؟

ثانياً :فرضية الدراسة:
ض ُعــف التمويــل والدعــم اللوجســتي والعســكري للمنظمــة ،تراجعــت فاعليــة دورهــا فــي
1 .1كلمــا َ
حــل النزاعــات وتســويتها فــي إقليمهــا.
2 .2كلمــا قـ َّل التنســيق ،و َغ ُمضــت التفويضــات بيــن المنظمــة اإلقليميــة (وفــي دراســتنا الجماعــة
االقتصاديــة) ،ومنظمــة األمــم المتحــدة والســيما فــي مجــال بعثــات حفــظ الســام ،طــال أمــد
النــزاع ،وتراجعــت الثقــة فــي قــدرة كلتــا المنظمتيــن علــى الحــل.
3 .3كلمــا كان هنــاك دولــة متفوقــة فــي القــوة علــى مثيالتهــا فــي المنظمــة ،وكانــت المنظمــة
عرضــة للتدخــات الخارجيــة حــادت المنظمــة عــن نزاهتهــا ،وفقــدت اســتقاللية قرارهــا.
4 .4كلمــا افتقــرت المنظمــة إلــى البنــى المؤسســية واآلليــات الناجعــة تراجعــت قدرتهــا علــى حــل
النــزاع وتســويته.

ثالثاً :أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة فــي تعرضهــا لمنظمــة إقليميــة فرعيــة هــي مــن أهــم المنظمــات اإلقليميــة
الفرعيــة والجماعــات االقتصاديــة المعتــرف بهــا فــي أفريقيــا خبــرةً وقــدرةً فــي التعامــل مــع
النزاعــات داخــل الــدول ومــا بيــن الــدول األعضــاء فيهــا ،والتعــرف علــى مــا تملكــه مــن اتفاقــات
وآليــات وبنــى مؤسســية فــي إطــار منــع الصــراع وإدارتــه وحلــه ،وذلــك مــن خــال التعــرض
لنمــاذج مــن النزاعــات التــي تدخلــت فيهــا لحلهــا وتســويتها فــي إقليـ ٍـم هــو مــن أفقــر األقاليــم فــي
العالــم وأغناهــا فــي الصراعــات.

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

121

دور الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ECOWASيف حل وتسوية النزاعات يف إقليمها ( ) 149-118
رابعاً :أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى اآلتي:
1 .1التعــرف علــى أهــم اآلليــات واألطــر المؤسســية التــي تملكهــا الجماعــة االقتصاديــة لمنــع
النزاعــات وإدارتهــا وحلهــا فــي إقليــم غــرب أفريقيــا.
2 .2محاولــة الوقــوف علــى مــدى فاعليــة دور الجماعــة االقتصاديــة فــي حــل النزاعــات وتســويتها
فــي إقليــم غــرب أفريقيــا.
المعوقــات والتحديــات التــي واجهــت الجماعــة االقتصاديــة عنــد قيامهــا بمهامهــا
3 .3الكشــف عــن
ِّ
علــى أرض الواقــع.
وسيتم تناول هذا الموضوع من خالل مبحثين هما كاآلتي:
المبحــث األول :تعــاون الجماعــة االقتصاديــة مــع األمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي فــي تحقيــق
الســلم واألمــن فــي غــرب أفريقيــا ،وآلياتهــا فــي حــل وتســوية الصراعــات.
المبحث الثاني :دور الجماعة االقتصادية في معالجة الصراع في ليبيريا.

المبحث األول
تعــاون الجماعــة االقتصاديــة مــع األمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي فــي تحقيــق الســلم واألمــن
فــي غــرب أفريقيــا وآلياتهــا فــي حــل وتســوية الصراعــات.
إذا كان الجهــد األفريقــي األول فــي التكامــل القــاري قــد تش ـ ّكل عــام  /1963/مــن خــال منظمــة
الوحــدة األفريقيــة ،إال أن فشــلها فــي حــل الصــراع فــي نيجيريــا (1967ـ)1970علــى ســبيل
المثــال ،وغيرهــا مــن األزمــات األفريقيــة كشــف عــن عجــز هــذه المنظمــة ،وعـوّق قــدرة األمــم
المتحــدة فــي التعــاون المثمــر معهــا((( ،األمــر الــذي اســتدعى ظهــور منظمــات إقليميــة متعــددة
ً
تحليال لبعض المنازعات الكبرى في أفريقيا ،والتي حاولت منظمة الوحدة
(((ق ّدم الدكتور بطرس بطرس غالي
األفريقية أن تتوسط فيها من أجل تسويتها تسويةً سلمية من أجل استتباب السالم واألمن في القارة .فتعرّض للنزاع
بين الجزائر والمغرب ،والخالف بين الصومال من ناحية وكلٍّ من كينيا وإثيوبيا من ناحي ٍة أخرى ،ثم الحرب
األهلية في الكونغو ،والحرب األهلية في نيجيريا ،وبعض المنازعات الثانوية األخرى .وباستثناء النزاع بين
الجزائر والمغرب ،الذي رأى فيه أن منظمة الوحدة األفريقية نجحت في تسوية هذا النزاع ،رأى أنه في النزاعات
األخرى اقتصر دورها على المساعي الحميدة والوساطة ،وإصدار القرارات تلو القرارات ،ولكن دون أدنى تنفيذ
دور فاعل في حل تلك النزاعات أو منع تفاقمها .لالستزادة بهذا الخصوص
لتلك القرارات ،وبالتالي لم يكن لها أي ٍ
يمكن الرجوع إلى:بطرس بطرس غالي،العالقات الدولية في إطار منظمة الوحدة األفريقية( ،القاهرة:مكتبة
األنجلو المصرية ،)1987،ص243:ـ،.343
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وأكثــر فعاليــة فــي أفريقيــا ،وأكــد علــى أهميــة التعــاون والتنســيق بيــن هــذه المنظمــات اإلقليميــة،
واألمــم المتحــدة وخاصــة فــي مجــال حفــظ الســلم واألمــن فــي أفريقيــا.
المطلــب األول :تعــاون الجماعــة االقتصاديــة مــع األمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي فــي
تحقيــق الســلم واألمــن فــي غــرب أفريقيــا:
أوالً :تعاون الجماعة االقتصادية مع األمم المتحدة في مجال حل وتسوية النزاعات في إقليم
غرب أفريقيا:
طـوّرت المنظمــات اإلقليميــة فــي الســنوات األخيــرة اتصاالتهــا مــع عمليــات الســام األمميــة .كمــا
أكــد مجلــس األمــن الدولــي فــي قــراره رقــم  /1631/فــي  17تشــرين أول  ،/2005/علــى أهميــة
(((
عقــد اتفاقــات تعــاون مــع المنظمــات اإلقليميــة لتوظَّــف كأطــر فــي عمليــات الســام المشــتركة.
وقــد القــت العالقــة بيــن األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة األفريقيــة اهتمام ـا ً كبيــراً نتيجــة
لكثــرة الصراعــات فــي القــارة ،إذ تعاونــت األمــم المتحــدة مــع االتحــاد األفريقــي ،والجماعــة
االقتصاديــة فــي نطــاق حفــظ الســام ،ولعـ ّل المبــادرة األحــدث بهــذا الخصــوص هــي تنفيــذ خطــة
(عشــر ســنوات لبنــاء القــدرة) « »A ten-year capacity building planلالتحــاد األفريقــي
ومنظماتــه اإلقليميــة الفرعيــة ،وقــد رك ـ ّز برنامــج “بنــاء القــدرة” علــى نشــاطات “فريــق دعــم
حفــظ الســام لالتحــاد األفريقــي” فــي نطــاق إدارة األمــم المتحــدة لعمليــات حفــظ الســام.
هــذا الفريــق نشــر كادره فــي مقــر االتحــاد األفريقــي فــي «أديــس أبابــا» بهــدف التزويــد بالخبــراء
الضرورييــن ،ونقــل المعلومــات التقنيــة لتعزيــز قــدرة االتحــاد األفريقــي ،فــي تخطيــط وإدارة
عمليــات دعــم الســام(((.
ومــــــــن جهــــــــــــود األمــم المتحــدة فــي مضمــار بنــاء الســام ومنــع الصــراع تأسيســها لبعثــة
بنــاء الســام ( UN peace building commission (PBCعــام  ،2006والتــي تهــدف إلــى
حشــد طاقــات جميــع العناصــر الفاعلــة ذات الصلــة بالصــراع؛ لتنســيق المصــادر وتنظيمهــا،
وتوحيــد اإلســتراتيجيات مــن أجــل بنــاء الســام واســتعادته فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع.
ـكل كبيــر ،علــى بلديــن همــا:
وقــد ر ّكــزت بعثــة بنــاء الســام األمميــة إلــى غــرب أفريقيــا ،وبشـ ٍ
وبشــكل أقــل علــى ليبيريــا .وقــد قــادت مشــاوراتها مــع حكومــات
ســيراليون وغويانــا بيســاو،
ٍ
ـر لبنــاء الســام اإلســتراتيجي فــي تلــك المناطــق ،إضافــة إلــى تقديــم
تلــك البلــدان إلــى صياغــة أطـ ٍ
)(1) S/RES/1631 (October17, 2005
(2) Ajayi,T.(2008). The UN, the AU and ECOWAS – A Triangle for Peace and Security in West Africa?. Berlin: Friedrich- Ebert- Stiftung.PP.1-9.
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الدعــم المالــي لهــا ،إذ خصصــت لســيراليون  35مليــون دوالر ،بقــي  19مليــون منهــا دون إنفــاق،
كمــا تلقّــت حكومــة ليبيريــا  10مليــون دوالر مــن صنــدوق بنــاء الســام؛ لرفــع الوعــي بالعمليــات
(((
السياســية المســتمرة كجــزء مــن برنامــج إعــادة البنــاء مــا بعــد الصــراع.
وإذا كان التعــاون المؤسســي بيــن األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة علــى المســتوى الرســمي
يلقــى الكثيــر مــن الدعــم والتشــجيع؛ إال ّ
أن التعايــش الســلمي بيــن قــوات حفــظ الســام األمميــة،
وقــوات حفــظ الســام التابعــة لمجموعــة مــن الــدول أو منظمــة مــن المنظمــات اإلقليميــة يواجــه
عــدة صعوبــات تطــرق لهــا األميــن العــام الســابق لألمــم المتحــدة بطــرس بطــرس غالــي ويلخصها
(((
باآلتــي:
•الصعوبــة األولــى :وتتمثــل فــي التنســيق بيــن القيادتيــن؛ ألن القيــادة التابعــة لألمــم المتحــدة
لهــا منطــق وأســلوب ،والقيــادة التابعــة للمنظمــة اإلقليميــة لهــا منطــق وأســلوب آخــر.
•الصعوبــة الثانيــة :تتمثــل فــي ضعــف التمويــل؛ إذ نجــد أن الكثيــر مــن الحكومــات فــي الــدول
الناميــة تحتفــظ بالمبالــغ التــي مــن المفــروض أن تــوزع علــى القــوات ،أو تعطيهــا جــزءاً مــن
هــذه المبالــغ ،أو تؤجــل الدفــع لهــذه القــوات ،مــا يثيــر حفيظــة هــذه القــوات عنــد العــودة إلــى
بالدهــا ،ويدفعهــا إلــى االنقــاب كمــا حــدث فــي “فيجــي” فــي أفريقيــا.
•الصعوبــة الثالثــة :هــي إذا مــا قــررت بعثــة الســام األمميــة االنســحاب ،فهــل ســتقوم القــوات
اإلقليميــة بتأميــن انســحاب آمــن لهــا.
كمــا يضيــف “غالــي” صعوبـةً علــى المســتوى القانونــي وتتلخــص فــي :أن قــوات حفــظ الســام
تقــوم بمهمــات إضافيــة غيــر مرتبطــة بحفــظ الســام منهــا حمايــة الالجئيــن ،إضافــة إلــى ظاهــرة
أخــرى جديــدة هــي ظاهــرة انهيــار الحكومــات ،وبالتالــي ،فــإن القــوات تضطــر حيــث ال توجــد
حكومــة وال توجــد قــوات شــرطة وال مرافــق عامــة أن تتولــى اإلشــراف علــى األجهــزة الحكومية،
فتغــدو مهمــة قــوات حفــظ الســام هــي حمايــة الحكومــة المؤقتــة كمــا حــدث فــي” كوســوفو”،
وهنــا تظهــر اإلشــكالية مــن الناحيــة القانونيــة ،أو الخلــط بيــن الفصــل الســادس والفصــل الســابع
مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.

(1) Ajayi, Ibid.
(((من مقابلة أجريت مع األمين العام السابق لألمم المتحدة بطرس بطرس غالي لمجلة السياسة الدولية بقلم أبو بكر
فتحي الدسوقي مأخوذة عن الموقع االلكتروني:
http://www.Digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=220745. last visit in:
5/7/2013.
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أنس صقر أبو فخر ( ) 149-118
فهــل لهــذه القــوات أن تتدخــل وتســتخدم القــوة ،أم إن اســتخدام القــوة قاصــر علــى حــق الدفــاع
الشــرعي فــي حــال مــا تعرضــت قــوات األمــم المتحــدة للعــدوان؟ كمــا يضيــف )Nongyi (1
 2012التأثيــرات الســلبية التاليــة للمنظمــات اإلقليميــة علــى عمليــات الســام:
•بعــض المنظمــات اإلقليميــة تميــل إلــى الحصــول علــى فائــدة مــن خــال تفويــض األمــم
المتحــدة لهــا بالســلطة ،وذلــك مــن أجــل غاياتهــا السياســية تحــت غطــاء حقــوق اإلنســان ،أو
المســاعدة اإلنســانية.
•فــي بعــض الحــاالتُّ ،
تدخــل المنظمــات اإلقليميــة يجعــل نزاهتهــا وحيادهــا موضــع تســاؤل،
وذلــك بســبب صالتهــا الوثيقــة بالــدول ذات الســيادة فــي منطقــة الصــراع.
• ُّ
تدخــل بعــض المنظمــات اإلقليميــة مــن الممكــن أن يقــوّض تفويــض األمــم المتحــدة أو
ســلطتها ،وذلــك مــؤداه أن تفقــد األمــم المتحــدة ســيطرتها علــى عمليــات الســام العاملــة تحــت
اســمها.
وإذا مــا قاربنــا المالحظــات النظريــة الســابقة مــع التعــاون العملياتــي علــى األرض بيــن األمــم
المتحــدة والجماعــة االقتصاديــة واالتحــاد األفريقــي ،ســنجد أن األمــم المتحــدة علــى الرغــم مــن
أنهــا نشــرت وبشــكل مشــترك فــي الماضــي مــع الجماعــة االقتصاديــة واالتحــاد األفريقــي بعثــات
حفــظ الســام فــي عــدة بلــدان ٍ أفريقيــة ،إال أنــه وفــي “العمليــة المختلطــة لالتحــاد األفريقــي
واألمــم المتحــدة فــي دارفــور ( )UNAMIDأشــارت األمــم المتحــدة إلــى محاولــة التخلــي عــن
الشــكل الســابق للتعــاون بينهــا وبيــن المنظمــات اإلقليميــة األفريقيــة ،بحيــث تنتشــر بعثــة الجماعــة
االقتصاديــة واالتحــاد األفريقــي أوالً ،ومــن ثــم تســيطر األمــم المتحــدة علــى كامــل المســؤولية مــن
البعثــة ،وذلــك لتالفــي مخاطــر ضعــف التنســيق.
غير أن ذات البعثة (العملية المختلطة)((( واجهت منذ بدء انتشارها مشاكل مالية خطرة تضّمنت
عدم كفاية الموظفين والتموين  ،...ونقص القدرة والكفاءة في بعض فرق االتحاد األفريقي ،وعلى
المسار نفسه سحبت الجماعة االقتصادية جنودها من “غويانا بيساو” بعد شهور قليلة من نشرها
نتيجة االفتقار إلى الدعم التمويني والمالي من األمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ ما أثار أسئلة حول
كيف يمكن معالجة هذه المسائل حتى تنجح هذه البعثات في إنجاز تفويضاتها ،وتكون نموذجا ً قابالً
للتطبيق لمستقبل التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية األفريقية.
(1) Nongyi, D.(2012). A perspective of coordination between the UN and regional organization in peace operations, China Institute for International Strategic Studies.
Available on: http://www.sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/DU-Nongyi.pdf. pp.16. last visit in:2/6/2013.
(2) Ajayi, Ibid.
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وفــي الســياق نفســه ،نجــد أن مشــكلة أخــرى تعتــرض مســار التعــاون بيــن األمــم المتحــدة وبعثــات
الســام األفريقيــة وهــي مشــكلة التفويــض “الواليــة” ،فمجموعــة مراقبــة وقــف إطــاق النــار
( ECOMOGسيشــار إلــى هــذه المجموعــة الحقــا ً بمجموعــة المراقبــة) التابعــة لــ”الجماعــة
االقتصاديــة” نشــرتها األخيــرة فــي ليبريــا /1990/وســيراليون /1997/دون تفويــض مســبق مــن
األمــم المتحــدة ،وذلــك نتيجــة االنقســامات الداخليــة داخــل” الجماعــة االقتصادية”واألمــم المتحدة،
وقــد أجــرى مجلــس األمــن الدولــي عــدة مشــاورات غيــر رســمية ،بعضهــا اســتجابة لمطالــب
الجماعــة االقتصاديــة لتقديــم المســاعدة لهــا ،ولكنــه لــم يتخــذ أي عمــل مباشــر بهــذا الخصــوص.
وبعــد مفاوضــات صعبــة ،أرســلت األمــم المتحــدة بعثــة مراقبيــن عســكرية إلــى ليبيريا عــام 1993
هي”قــوات حفــظ الســام األمميــة” ( ،)UNOMILوإلــى ســيراليون فــي عــام  1998وهــي
( ) UNOMSILوذلــك لمســاعدة “مجموعــة المراقبــة” فــي تنفيــذ تفويضاتهــا فــي ظــل اتفاقــات
الســام البينيــة ،وفــي حيــن احتفظــت األمــم المتحــدة بـــ “قــوات حفــظ الســام األمميــة” أجبــرت
المصــادر المحــدودة جنــود “ مجموعــة المراقبــة “ باالنســحاب الجزئــي مــن ســيراليون،/2000/
وتبعــا ً لذلــك ،اســتجابت األمــم المتحــدة لهــذه المتغيــرات فحوّلــت “ ”UNOMSILإلــى بعثــة
(((
حفــظ ســام “.”UNAMSIL
إن الصعوبــات التــي واجهــت العمليــات المشــتركة لــكل ٍ مــن األمــم المتحــدة و” الجماعــة
االقتصاديــة “ فــي ليبريــا وســيراليون تض ّمنــت االفتقــار إلــى التفويضــات الواضحــة ،والتفــاوت
فــي اإلمــدادات والتفويضــات ،والمداخــل المتشــبعة للتعاطــي مــع مســائل حرجــة مثــل العقوبــات،
واالنتخابــات ،كذلــك فإنــه وعلــى الرغــم مــن المشــاورات المفيــدة بيــن مجلــس األمــن و” الجماعــة
االقتصاديــة “ ،إال أن العوائــق ســابقة الذكــر ،خلقــت عــدم انســجام بيــن القــرارات السياســية التــي
اتخــذت ،وتطبيقهــا فــي حقــل دعــم الســام.
ثانياً :تعاون “الجماعة االقتصادية” مع االتحاد األفريقي في حل وتسوية النزاعات في إقليم
غرب أفريقيا:
معلـو ٌم أن االتحـاد األفريقـي هـو المنظمـة اإلقليميـة الوحيـدة فـي أفريقيـا ذات التمثيـل الدائـم فـي
األمـم المتحـــــــدة ،بينمـا تشـكل “الجماعـة االقتصاديـة” واحـــــــــــدة مـن خمـــــــس جماعـات
اقتصاديـة إقليميـة فرعيـة تابعة “لهندســـــــــة االتحـاد األفريقي” ،وواحدة مـن ثماني المجموعات
االقتصاديـة اإلقليميـة األفريقيـة ( Regional Economic Communities (RECsالمعترف
بهـا مـن قبـل االتحـاد األفريقي.
ويشــكل “الفصــل الثامــن” مــن ميثــاق األمــم المتحــدة األســاس القانونــي الــذي تتعــاون مــن خاللــه
الجماعــة االقتصاديــة “واالتحــاد األفريقــي .وإذا كان مــن حيــث المبــدأ ،توجــد عالقــة تبعيــة بيــن
(1) Ajayi, Ibid.
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االتحــاد األفريقــي والجماعــات االقتصاديــة اإلقليميــة إال أنــه وفــي الواقــع ،هــذه العالقــة غيــر
واضحــة ،إذ يظهــر مــن خــال تعقّبهــا أنهــا ال تجــري علــى نفــس القــدر مــن التأثيــر لالتحــاد
علــى هــذه الجماعــات ،ففــي حيــن يملــك االتحــاد األفريقــي تأثيــراً ذا شــأن فيمــا يتعلــق بالجماعــات
االقتصاديــة اإلقليميــة ذات الخبــرة القليلــة فــي إدارة النزاعــات ،وباألخــص فــي شــرق وجنــوب
أفريقيــا ،نجــد أن هــذا التأثيــر يتضــاءل وينقلــب إلــى تأثّــر فيمــا يتعلــق بالجماعــات االقتصاديــة
اإلقليميــة ذات الخبــرة الطويلــة فــي مجــال إدارة النزاعــات فــي أفريقيــا ،والتــي يأتــي علــى رأســها
الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا” الجماعــة االقتصاديــة “(((.
•وبنــا ًء علــى مــا تقــدم فـ ّ
ـإن علــى االتحــاد األفريقــي ،حتــى يتمكــن مــن لعــب دوره الحقيقــي
والشــرعي كهيئــة عليــا فــي المســائل األفريقيــة ،ينبغــي أوالً أن ينــال الشــرعية مــن قبــل
مجموعاتــه االقتصاديــة ،وذلــك ببنــاء قدرتــه الذاتيــة لتمثيــل مصالحهــم ،فــي الوقــت الــذي
يقـوّي قدراتهــم المتنوعــة إلنجــاز مهماتهــم الثقيلــة ،وال بــأس فــي هــذا المقــام مــن المشــاركة
فــي االجتماعــات بيــن «الجماعــة االقتصاديــة « واألمــم المتحــدة ،لالســتفادة مــن خبــرة
كليهمــا فــي عمليــة إدارة الســام فــي أفريقيــا ،ومواصلــة تنســيقاته مــع المنظمــات.
•إن االتحــاد األفريقــي ،وعلــى الرغــم مــن أنــه وسّــع آليــات األمــن والســام والسياســات
المتعلقــة بهــا ،إال أنــه اليــزال يفتقــد التماســك الضــروري ،والمصــادر المتنوعــة ليســتخدمها
بشــكل ٍ فعّــال فــي التعامــل مــع االهتمامــات الكبــرى لألقاليــم األفريقيــة ،والســيما اإلقليــم
الغربــي.
ويمكــن القــول :إن االتحــاد األفريقــي وبوجــود مجلــس الســلم واألمــن (التابــع لــه) ،ومــن خــال
المراجعــة الشــاملة لتجربتــه فــي اجتمــاع “أكــرا” فــي تمــوز  /2007/اســتطاع أن يتلمــس العقبــات
والمعوقــات التــي تعتــرض جهــوده ،وســبل عالجهــا مــن خــال مــا يقــرب مــن  /170/توصيــة
شــاملة صاغهــا بهــذا الشــأن((( .وال يفوتنــا أن نؤكــد هنــا بــأن النجــاح فــي مســعى أمــن أفريقيــا
وإحــال الســام فيهــا يقتضــي علــى الجانــب اآلخــر قيــام الجماعــات االقتصاديــة الثمــان بمواصلــة
(((
تنســيقاتها مــع االتحــاد األفريقــي ،واألمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال.
		(1) Ajayi. Ibid.
(2) Audit of the African Union.(2007). Available on: http:// www.sotu-africa.org/...ofthe-African-Union-20071.pdf.p.16. last visit in:12/8/2013.
(((يمكن لمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي ،والذي يُنظر إليه كمظل ٍة لألمن الجماعي القاري أن يطوّر
أبعاداً جديدة من شأنها أن تم ّكنه من أن يكون أداةً حقيقية للسالم واألمن الجماعي ،وبنا ًء على ذلك ،فإنّه يتعيّن
على االتحاد األفريقي من خالل مجلس السلم واألمن أن يتّبع سياسة قو ٍة حقيقية يمكن لها -حسب الحاالت -أن
س أو مرن تندرج ضمن ممارسة اإلقناع والموافقة في مفاوضات السالم التي تجري
تعبّر عن نفسها
ٍ
بشكل قا ٍ
بين األطراف المتنازعة .لالستزادة بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى :يفس ألكسندر شواال ،االتحاد األفريقي وإدارة
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مــن خــال اســتعراضنا الســابق للعالقــة بيــن الجماعــة االقتصاديــة واألمــم المتحــدة واالتحــاد
األفريقــي ،نــرى أنــه مــن المفيــد توقيــع المالحظــات اآلتيــة:
1 .1إن التعــاون بيــن الجماعــة االقتصاديــة ،األمــم المتحــدة ،االتحــاد األفريقــي تك ـوّن وبشــكل ٍ
رئيــس فــي نطــاق «عمليــات حفــظ الســام»؛ لذلــك فــإن الــدروس المســتفادة مــن عمليــات
حفــظ الســام المشــتركة يجــب أن تكــون ،وقبــل كل شــيء ،موحــدة كــي يتــم تحســين
التنســيقات المســتقبلية بيــن هــذه المنظمــات ،وأن يشــمل التنســيق كافــة المســتويات السياســية
والعســكرية واالقتصاديــة.
2 .2ينبغــي علــى األمــم المتحــدة أن تتعامــل مــع المنظمــات اإلقليميــة واإلقليميــة الفرعيــة انطالقــا
مــن نظــرة مرنــة لتدابيــر الفصــل الثامــن لألمــم المتحــدة ،بــأن تعمــل بشــكل ٍ أكثــر قرب ـا ً
وحميميــة مــع هــذه المنظمــات ،بوســاطة خلــق عمليــة منســقة ومنظمــة تتحــدد فــي إطارهــا
المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق األمــم المتحــدة ،وتلــك التــي تقــع علــى عاتــق المنظمــات
اإلقليميــة فيمــا يتعلــق بالصــراع الدائــر ،فــي حيــن يُ َحافــظ علــى المرونــة بخصــوص معــدل
االســتجابة ،التنــوع ،وخصوصيــة حــاالت الصــراع األخــرى .فعلــى ســبيل المثــال :مــن
المبــادئ الرئيســة لألمــم المتحــدة عــدم التدخــل فــي الصــراع دون اتفــاق ســام ،ومــع هــذا
نــرى ّ
أن الجماعــة االقتصاديــة قــد انتشــرت فــي ليبيريــا وســيراليون بــدون اتفــاق ســام،
وتاليــا ً خلقــت الشــروط لمفاوضــات قــادت إلــى اتفاقــات ســام ٍ بينيــة ،إذ كان مــن غيــر
الممكــن التفــاوض بشــأن اتفاقــات ســام دون التأســيس أوالً لبعــض إجــراءات االســتقرار(((.
3 .3ينبغــي أن تكــون التفويضــات واضحــة ،متماســكة ومترابطــة لتضمــن نجــاح عمــل البعثــة.
علــى ســبيل المثــال :فــي ســيراليون التوقعــات الخاصــة لـــ «قــوات حفــظ الســام األمميــة»
حــول مواقــع انتشــار مجموعــة المراقبــة قــاد إلــى الكثيــر مــن الجرحــى فــي صفــوف بعثــة
األمــم المتحــدة ،إضافــة إلــى مــا يثيــره االختــاف فــي مقيــاس التدخــل بالنســبة لالتحــاد
األفريقــي واألمــم المتحــدة مــن صعوبــات حــول الكيفيــة التــي ســيتم فيهــا تحديــد التفويضــات،
واالنتقــال مــن بعثــة إلــى أخــرى.
4 .4إن الــدول األعضــاء فــي” الجماعــة االقتصاديــة “ يعانــون مــن أزمــات ٍماليــة حــادة ،وهــم
ليســوا فــي وضــع ٍ يســمح لهــم بالمســاهمة ماليــا ً فــي بعثــات الســام ،فــي الوقــت الــذي
يترنحــون فيــه تحــت أعبــاء ديــون مرهقــة ،إذ يبقــى التمويــل هــو المشــكلة الرئيســة لــكلٍّ
النزاعات تحدي التسوية الدولية لما يحدث داخل الدول وما هو خارج النطاق اإلقليمي ،ترجمة :ميلود الكايخ ،في
كتاب :االتحاد األفريقي بحوث مؤتمر االتحاد األفريقي ،تحرير :البشير علي الكوت( ،بنغازي :المركز العالمي
لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ،)2005،ط ،1ص179 :ـ.194
(1) Ajayi, Ibid.
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أنس صقر أبو فخر ( ) 149-118
مــن” الجماعــة االقتصاديــة” واالتحــاد األفريقــي ،وغيرهــا مــن المنظمــات اإلقليميــة الفرعيــة
األفريقيــة .وعلــى هــذا األســاس ،فــإن علــى األمــم المتحــدة ،والمنظمــات األفريقية ،والشــركاء
المتعدديــن والســيما المجتمــع المدنــي أن يلتزمــوا بالتزويــد المالــي والتموينــي المطلــوب
لعمليــات حفــظ الســام المشــتركة.
المطلــب الثانــي :جهــود الجماعــة االقتصاديــة وآلياتهــا فــي حفــظ وإحــال الســلم واألمــن فــي
دول غــرب أفريقيــا:
ت داخليــة،
يعـ ُّد إقليــم غــرب أفريقيــا مــن أكثــر أقاليــم القــارة األفريقيــة التــي تعرَّضــت الضطرابــا ٍ
ت عســكرية ،فقــد شــهد هــذا اإلقليــم فــي ســبعينيات القــرن الماضــي تهديــدات مســتمرة
وانقالبــا ٍ
تمثلــت فــي الهجمــات العســكرية الداميــة ،والحــروب بيــن الــدول ،ونزاعــات الحــدود ،وحــرب
(بيافــرا) فــي نيجيريــا ،والتدخــات اإلقليميــة الخاصــة ،ونشــاطات الجنــود المرتزقــة المدعوميــن
مــن الخــارج ،كالــذي يحــدث فــي “كيــب فيــردي  -بينيــن” ،غينيــا ،والتــي هــددت أمــن هــذه الــدول
المســتقلة حديث ـاً .ومثــل مثيالتهــا فــي أفريقيــا الجنوبيــة رُبطــت هــذه الــدول مــع بعضهــا البعــض
ــع إقليمــي واحــد هــو الجماعــة االقتصاديــة ،ليكــون ابتــدا ًء مجمعــا ً لتحقيــق التطويــر
فــي مج ّم ٍ
االقتصــادي والتضامــن الجماعــي ،وكتلــة مســاومة جماعيــة؛ لينتهــي بعــد ذلــك وبفعــل تهديــدات
ـار لحفــظ وإحــال الســلم واألمــن فــي هــذا
األمــن اإلقليمــي والدولــي إلــى مــا انتهــى إليــه مــن إطـ ٍ
اإلقليــم .وحقيق ـةً َّ
إن مــا جعــل هــذه الــدول تنتظــم فــي نفــس المج ّمــع اإلقليمــي أنهــا دول ضعيفــة
مق َّســمة وفقيــرة ،وتتماثــل فــي الثقافــة واألعــراق المنتشــرة فــي العديــد منهــا ،والمشــكالت التــي
تعانيهــا والتــي تبــدأ فــي دولــة لتنتهــي فــي دولــة أخــرى ،ويصــدق علــى ذلــك حالــة ســيراليون
وليبيريــا(((.
إذن هــذه األوضــاع غيــر المســتقرة فــي إقليــم غــرب أفريقيــا فرضــت الكثيــر مــن التحديــات علــى
الجماعــة االقتصاديــة بحســبانها واحــدة مــن أهــم التجمعــات العاملــة فــي هــذا اإلقليــم.
ولقــد حاولــت الجماعــة االقتصاديــة التغلُّــب علــى هــذه األوضــاع مــن خــال إبــرام الكثيــر مــن
االتفاقــات ،وإنشــاء اآلليــات التــي تســاعد الــدول األعضــاء فــي تســوية الصراعــات القائمــة،
وحفــظ الســلم.
ففــي  22نيســان  1978تبنَّــت الــدول األعضــاء “بروتوكــول عــدم االعتــداء” ،والــذي نــصَّ علــى
“حظــر اســتخدام القــوة ،أو التهديــد باســتخدامها مــن جانــب الــدول األعضــاء” مقتفي ـا ً أثــر (م/2
ف )4مــن ميثــاق األمــم المتحــدة والتــي تح ِّ
ظــر علــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة جميعـا ً
(1) Johnson, A. E.(2009).Regional conflict resolution mechanisms: A Comparative analysis of two African security complexes, African Journal of Political Science and
international Relations, Vol. 3(10), pp.409-422.
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دور الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ECOWASيف حل وتسوية النزاعات يف إقليمها ( ) 149-118
اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتخدامها فــي عالقاتهــم الدوليــة ضــد ســامة األراضــي أو االســتقالل
السياســي لهــذه الــدول.
وفــي أيَّــار  1980تبنَّــت الجماعــة ميثاقـا ً للدفــاع المشــترك (دخــل حيّــز التنفيــذ عــام  )1986وهــو
مــا عــرف بـ”بروتوكــول المســاعدة المتبادلة”
(Protocol Relating to Mutual Assistance on Defense (PMAD
و يع ـ ُّد هــذا الميثــاق بمثابــة القانــون األساســي لنظــام األمــن الجماعــي اإلقليمــي لــدول الجماعــة،
صــه علــى “أن أي تهديــد أو عــدوان علــى إحــدى الــدول األعضــاء يع ـ ُّد بمثابــة اعتــداء
وذلــك بن ِّ
(((
علــى جميــع الــدول األعضــاء”  ،وقــد تعهَّــدت الــدول األعضــاء بمقتضــى هــذا الميثــاق بوضــع
وحــدات خاصــة مــن قواتهــا المســلحة الوطنيــة تحــت تصــرف الجماعــة ،ومــن ثــم ت ـ َّم تشــكيل
قــوات عســكرية تابعــة للجماعــة أُطلــق عليهــا (القــوات المســلحة المتحالفــة للجماعــة).
وبحلــول عقــد التســعينات ،احتــدم الصــراع فــي ليبيريــا ،وأدركــت الجماعــة االقتصاديــة أن
األحــداث فــي ليبيريــا تهــدد أمــن واســتقرار الجماعــة ككل ،فمــا كان منهــا إال أن تد َّخلــت دبلوماســيا ً
عــن طريــق جمعيــة رؤســاء الــدول والحكومــات ،وعســكريا ً عــن طريــق إرســال آالف الجنــود
مــن مجموعــة مراقبــة وقــف إطــاق النــار مجموعــة المراقبــة.
وعلــى الرغــم مــن أن الجماعــة االقتصاديــة قــد ســيقت للتدخــل “مرغمــة” فــي إدارة الصــراع فــي
التســعينات قبــل تأســيس قواعــد عملياتيــة ومؤسســاتية آلليــة إقليميــة للســام واألمــن ،غيــر أن
هــذا العقــد كان حاســما ً فــي تطــــــــــــــــور الجماعــة االقتصاديــة إلــى منظمـ ٍة قـــــــــــادرة علــى
التدخــل وبشــكل دبلوماســي وعســكري في ليبيريــا (1990ـ )1997و(2003ـ ،)2007وســيراليون
(1991ـ ،)2000والتــي امتــدت بعضهــا إلــى “غانــا” ،وهــددت فــي التســبب باالضطــراب فــي
كامــل إقليــم الغــرب األفريقــي ،إذ لعبــت الجماعــة االقتصاديــة دوراً مفتاحي ـا ً فــي الحــل الشــاق
للحــروب األهليــة المدمــرة الطويلــة األجــل التــي طالــت إقليــم غــرب أفريقيــا فــي عقــد التســعينات.
فمــا هــي اآلليــات التــي اعتمدتهــا الجماعــة االقتصاديــة لحــل وتســوية النزاعــات فــي إقليــم غــرب
أفريقيــا بعــد تجربتهــا فــي هــذا الســياق فــي عقــد التســعينات؟
(((أفادت المادة ( )16من (بروتوكول المساعدة المتبادلة في الدفاع) ،أن تدخل الجماعة لدى تعرض أي دولة من
لهجوم مسلَّح أو عدوان ال يكون إال بنا ًء على طلب الدولة المعتدى عليها ،ويرى البعض أن هذا
الدول األعضاء
ٍ
الشرط قيَّد القدرة التدخلية لـ  ECOWASمقارنة بالناتو والذي تنص مادته (الخامسة) على “ :أي عدوان مسلَّح
يقع على دولة من دول حلف شمال األطلسي يعتبر عدوانا ً ضد كل الدول المتحالفة ،ويتعيَّن عليها في هذه الحالة
اتخاذ ما تراه ضروريا ً من تدابير جماعية لمقاومة العدوان بما في ذلك استخدام القوة المسلحة ،وتقوم دول الحلف
باإلبالغ عن وقوع العدوان ،وعن الترتيبات التي اتخذتها في مواجهته إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة”
انظر بهذا الخصوص:
Johnson.Ibid.
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أوالً :آلية منع وإدارة وحل الصراع وحفظ السلم واألمن:
Protocol relating to the Mechanism for conflict prevention, Management
and Resolution, Peacekeeping and Security.
فــي  10كانــون األ َّول  1999وقّعــت الــدول األعضــاء فــي “ ”Lomeبروتوكــول خــاص بإنشــاء
آليــة لألمــن الجماعــي أُطلــق عليهــا “آليــة منــع الصــراع وإدارتــه وحلــه ،وحفــظ الســلم واألمــن”
وتســعى اآلليــة لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف منهــا مــا يأتــي(((:
 -منــع الصــراع الداخلــي وإدارتــه وحلــه فــي إطــار الشــروط الــواردة فــي المــادة  /46/مــنالبروتوكــول.
 -تنفيــذ المــادة  /58/مــن االتفاقيــة المعدِّلــة لـــ الجماعــة االقتصاديــة ،والتي تنصِّ علــى ضرورةتعــاون الــدول األعضــاء لحمايــة الســلم واألمــن واالســتقرار داخــل المنطقــة ،وإنشــاء نظــام
لمراقبــة الســلم واألمــن ،وتشــكيل قــوات لحفــظ الســلم داخــل المنطقــة ،وكذلــك بروتوكــول
عــدم االعتــداء ،وبروتوكــول “الدفــاع المشــترك”.
 -دعــم التعــاون بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــاالت منــع الصــراع ،اإلنــذار المبكــر ،حفــظالســلم ،مواجهــة الجرائــم المنظمــة عبــر الحــدود ،اإلرهــاب الدولــي ،مواجهــة انتشــار
األســلحة الخفيفــة ،األلغــام المضــادة لألفــراد.
 -دعم السالم واألمن واالستقرار داخل الجماعة. -دعــم التعــاون بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــاالت :الدبلوماســية الوقائيــة وحفــظ الســلم،تشــكيل ونشــر عناصــر مدنيــة وعســكرية الســتعادة الســلم داخــل المنطقــة ،عندمــا تكــون
هنــاك حاجــة لذلــك ،ووضــع إطــار مالئــم إلدارة المــوارد الطبيعيــة والتــي قــد ينتــج عنهــا
صــراع بيــن دول الجــوار بشــكل عــادل ورشــيد.
 -صياغــة وتشــكيل سياســات لمكافحــة الفســاد ،وغســيل األمــوال ،واالنتشــار غيــر المشــروعلألســلحة الخفيفــة.
يُالحــظ ّ
أن بروتوكــول اآلليــة كان أكثــر تحديــداً وتفصيـاً فــي الوقــت ذاتــه فيمــا يتعلّــق باألهــداف
مقارن ـةً ببروتوكــول  ،1981الــذي خلــط بيــن المبــادئ واألهــداف ،كمــا يالحــظ أيض ـا ً أنّــه لــم
يقتصــر فقــط علــى مبــادئ التدخــل ،أو إجــراءات التدخــل وحاالتــه ،كمــا ورد فــي بروتوكــول
المســاعدة ،وإنمــا قــام بالتركيــز علــى الوســائل التــي تحــول فــي األســاس دون وقــوع الصراعــات
(1) http://www.society.ahlabaht.org. last visit in:1/9/2013.
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فــي إطــار مــا يُعــرف باســم الدبلوماســية الوقائيــة؛ لــذا كان هــدف منــع الصراعــات وإدارتهــا-
ســواء أكانــت داخليــة أم بينيــة -فــي مقدمــة أهــداف اآلليــة الجديــدة ،فقــد ن ّ
صــت “المــادة الثالثــة”
التــي تتحــدث عــن األهــداف فــي فقرتهــا األولــى :علــى أن هــدف اآلليــة هــو منــع وإدارة وتســوية
الصراعــات الداخليــة والبينيــة ،كمــا ن ّ
صــت “الفقــرة السادســة” مــن نفــس المــادة علــى ضــرورة
التعــاون الوثيــق بيــن الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بدعــم الدبلوماســية الوقائيــة وحفــظ الســام،
وإذا كان منــع الصــراع هــو األبــرز فــي أهــداف اآلليــة ،إال أنّهــا لــم تغفــل كذلــك هدفــي إدارة
(((
ـل كامــل لذلــك الهــدف وهــو “الفصــل الســادس”.
الصــراع وتســويته ،فقــد ت ـ ّم تخصيــص فصـ ٍ
وتضم اآللية مجموعة من المؤسسات وهي:

(((

1 .1جمعية رؤساء الدول والحكومات:
Assembly of Heads of States and Governments
وهــي الهيئــة العليــا لصناعــة القــرار فيمــا يتعلــق بالمســائل ذات العالقــة بمنــع الصــراع ،وإدارتــه
وحلــه ،وحفــظ الســام واألمــن ،الدعــم اإلنســاني ،بنــاء الســام ،الســيطرة علــى الجريمــة العابــرة
للحــدود ،انتشــار األســلحة الخفيفــة ،إضافــة إلــى تحديــد السياســات العامــة والتوجهــات الكبــرى
للجماعــة ،واإلشــراف علــى ســير عمــل المؤسســات المجتمعيــة ،ومتابعــة تنفيــذ أهــداف الجماعــة.
وتجتمــع الجمعيــة مــرة فــي الســنة علــى األقــل فــي دورة عاديــة ،كمــا تعقــد دورات غيــر عاديــة
بنــا ًء علــى طلــب مــن دولــة عضــو ،شــريطة أن يلقــى هــذا الطلــب تأييــداً مــن أغلبيــة بســيطة مــن
الــدول األعضــاء.
2 .2مجلــس الوســاطة واألمــن Mediation and Security Council (MSC( :يتكــون
المجلــس مــن تســع دول مــن الــدول األعضــاء فــي الجماعــة ،ومــن بيــن الــدول األعضــاء
التســعة يتــم انتخــاب ســبع دول عــن طريــق جمعيــة رؤســاء الــدول والحكومــات لمــدة عاميــن،
باإلضافــة إلــى الدولتيــن األخيرتيــن وهمــا :الرئيــس الحالي والســابق للـ الجماعــة االقتصادية،
ويقــوم المجلــس بمجموعــة مــن الوظائــف ن َّ
صــت عليهــا مــواد البروتوكــول وهــي(((:
•إصـدار القـرارات الالزمـة فـي كافـة القضايا المتعلقة بالسـلم واألمـن داخل المنطقـة نيابة عن
جمعيـة رؤسـاء الـدول والحكومـات ،وكذلـك تنفيذ كافة بنـود البروتوكول الخـاص باآللية.
•تنفيذ كل السياسات الرامية إلى منع وإدارة الصراع ،وحفظ السلم واألمن.
(((بدر حسن شافعي ،تسوية الصراعات في أفريقيا «نموذج اإليكواس» ( ،القاهرة :دار النشر للجامعات،)2009،
ط ،1ص124:ـ.125
((( المادة  /3/من «بروتوكول اآللية».
((( المواد 6/ـ7ـ /10من الفصل الثاني من بروتوكول اآللية.
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•إصدار القرارات المتعلقة بالتدخل ونشر القوات العسكرية والسياسية.
•الموافقة على سلطات وتفويضات البعثات.
ولمجلــس الوســاطة واألمــن أن يجتمــع على ثالثة مســتويات :مســتوى رؤســاء الــدول والحكومات،
المســتوى الــوزاري (الدفــاع ،الخارجيــة ،الداخلية) ،وعلى مســتوى ســفراء الــدول األعضاء.
3 .3السكرتارية التنفيذية ((( :
Executive Secretary
ويأتــي علــى رأســها الســكرتير التنفيــذي ،والــذي يملــك مــن الســلطات مــا يخولــه ليبادر بأيــة أعمال
لمنــع الصــراع وإدارتــه وحلــه ،وحفــظ الســلم واألمــن داخــل المنطقــة ،وتشــمل هــذه األعمــال
الوســاطة والتفــاوض والمصالحــة بيــن األطــراف المتصارعــة وغيرهــا ،كمــا يقــوم الســكرتير
التنفيــذي بعــدة وظائــف منهــا :وضــع توصيــات لمجلــس الوســاطة واألمــن بشــأن تعييــن ممثلــه
الخــاص وقائــد القــوات ،نشــر فــرق لجمــع الحقائــق والوســاطة ،تنفيــذ قــرارات مجلــس الوســاطة
واألمــن.
4 .4لجنة الدفاع واألمن:
Commission of Defense and Security
تشـ ّكل لجنــة الدفــاع واألمــن مــع مجلــس الشــيوخ ومجموعــة مراقبــة وقــف إطــاق النــار األدوات
الداعمــة لمجلــس الوســاطة واألمــن((( .وتتكــون هــذه اللجنــة مــن وزراء الدفــاع والداخليــة،
وخبــراء مــن وزارة الخارجيــة داخــل الــدول ،وقــد تدعــو اللجنــة أي خبــراء لحضــور اجتماعاتهــا
وفق ـا ً لجــدول أعمالهــا.
وتقــوم اللجنــة بالوظائــف اآلتيــة((( :تشــكيل وتفويــض قــوة حفــظ الســام ،تحديــد صالحيــات قــوة
حفــظ الســام ،تعييــن قائــد قــوات حفــظ الســام.
5 .5مجلس الشيوخ :The Council of Elders
يقــوم الســكرتير التنفيــذي ســنويا ً بإعــداد قائمــة بأســماء األشــخاص الذيــن يمكــن االســتعانة بهــم
للقيــام نيابــة عــن الجماعــة االقتصاديــة بلعــب دور الوســطاء ،والموفِّقيــن والميســرين بمــا لهــم مــن
خبــر ٍة وســير ٍة حميــدة ،إذ يُختــار هــؤالء مــن بيــن شــخصيات رفيعــة الشــأن مــن فئــات المجتمــع
((( المادة  /15/من الفصل الثاني من بروتوكول اآللية.
((( راجع بهذا الخصوص «الفصل الثالث» من البروتوكول.
(3) http://www.society.ahlabaht.org. last visit in:1/9/2013.
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المختلفــة :مــن ساســة ،قــادة تقليدييــن ودينييــن ،نســاء .والبــد مــن موافقــة مجلــس الوســاطة واألمــن
(علــى مســتوى رؤســاء الــدول والحكومــات) علــى هــذه القائمــة ،ويرفــع مجلــس الشــيوخ تقاريــره
عــن الحــاالت التــي يطالبــه الســكرتير التنفيــذي ،أو مجلــس الوســاطة واألمــن بالتدخــل فيهــا إلــى
الســكرتير التنفيــذي.
6 .6مجموعة الجماعة االقتصادية لمراقبة وقف إطالق النار:
)The ECOWAS Ceasefire Monitoring Group (ECOMOG
وتتشــكل مــن عــدة وحــدات (مدنيــة وعســكرية) متعــددة األغــراض ،وتكــون داخــل دولهــا وجاهزة
لالنتشــار الســريع((( .وتقــوم مجموعــة المراقبــة بمجموعــة مــن المهــام ،منهــا مــا يلي:
•المراقبة والمالحظة لوقف إطالق النار ،وحفظ واستعادة السالم.
•التدخل اإلنساني في أوقات الكوارث اإلنسانية ،وفرض العقوبات بما فيها المقاطعة.
•مواجهــة بعــض األنشــطة الالشــرعية مثــل الجريمــة المنظمــة ،إضافــة إلــى القيــام بــأي مهــام
أخــرى يراهــا مجلــس الوســاطة واألمــن .ونــصَّ البروتوكــول أيضـا ً علــى إنشــاء نظــام إقليمي
(((
“لإلنــذار المبكــر” ،:كمــا حـ ّدد البروتوكــول الحــاالت التــي تُســتخدم فيهــا اآلليــة وهــي:
 -حالة وقوع عدوان ،أو التهديد بالعدوان على إحدى الدول األعضاء. -حالة الصراع بين دولتين أو أكثر من الدول األعضاء. -حالة الصراع الداخلي ،إذا أسفر عن تهديد “بوقوع كارثة إنسانية”. -تهديد خطير للسلم واألمن داخل المنطقة. -حالة االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان والقانون. -حالة إسقاط حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي.وفــي ختــام الحديــث عــن اآلليــة الب ـ ّد لنــا أن نشــير إلــى أنّــه وعلــى الرغــم مــن الســلبيات التــي
اعترتهــا مــن قبيــل أنهــا لــم تضــع هيــكالً للتســوية الســلمية للمنازعــات ،شــأنها فــي ذلــك شــأن
بروتوكــول ،1981إضافــة إلــى فشــل اآلليــة فــي إيجــاد قــوّات دائمــة للتدخــل الســريع ،وهــي
نفــس الســلبية التــي كان يعانــي منهــا بروتوكــول  ،1981كذلــك ،فهــي لــم تحســم العالقــة مــع
((( الفصل الثالث من البروتوكول.
(2) http://www.society.ahlabaht.org. last visit in:1/9/2013.
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أنس صقر أبو فخر ( ) 149-118
دول الفرانكفــون ،إال ّ
أن اإليجابيــات التــي نجمــت عــن اآلليــة فاقــت الســلبيات والنواقــص ،فقــد
ً
ً
ً
اســتحدثت اآلليــة مجلــس الوســاطة واألمــن ،وهــو مــا يعـ ّد أمــرا جيــدا ،خاصـة ّ
أن لــه ســلطة تنفيــذ
البرامــج والخطــط العســكرية نيابـةً عــن الســلطة ،وهــو مــا يعنــي ســرعة االســتجابة للصراعــات
ـح ومحــدد للتصويــت داخــل المجلــس ألغلبيــة
الناشــبة ،إضافــة إلــى وضــع اآلليــة لنظـ ٍ
ـام واضـ ٍ
الثلثيــن ،ووضــع قواعــد ماليــة تحكــم عمــل اآلليــة ،وفــي النهايــة فقــد ســاهمت اآلليــة فــي تحســين
أداء الجماعــة فــي عمليــة تســوية الصراعــات خاصــةً فيمــا يتعلّــق بالصراعــات الممتــدة مثــل
الصــراع الليبيــري ،أو تلــك التــي بــرزت بعــد دخولهــا حيــز النفــاذ مثــل الصــراع فــي ســاحل
(((
العــاج.
ثانياً :البروتوكول التكميلي حول الديمقراطية والحكم الراشد:
Supplementary Protocol on Democracy and Good Governance
أظهــرت الجماعــة االقتصاديــة -بشــكل متزايــد -عزمهــا علــى توجيــه دولهــا األعضــاء مــن خــال
سياســة جديــدة ،ومعاييــر مؤسســية هادفــة إلــى تشــجيع ودفــع الســام واألمــن واالســتقرار فــي
اإلقليــم ،وذلــك مــن خــال صياغــة “البروتوكــول التكميلــي للديمقراطيــة والحكــم الراشــد” المتبنّــى
مــن قبــل رؤســاء الــدول والحكومــات فــي  21كانــون أول  ،2001وذلــك بهــدف تكملــة مــا جــاء
فــي آليــة منــع الصــراع ،وإدارتــه وحلــه ،وحفــظ الســلم واألمــن لعــام .1999
وهــدف البروتوكــول التكميلــي إلــى اســتدعاء التحســينات الضروريــة لآلليــة ،مــن خــال التأســيس
لرابطــة واضحــة ومباشــرة بيــن رعايــة المعاييــر الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد فــي الــدول
األعضــاء مــن جهــة والســام مــن جه ـ ٍة أخــرى .وكمــا هــو الحــال بالنســبة لطموحــات األمــن،
والــذي ال يمكــن إنــكاره ،تحســين ثقافــة األمــن فــي نطــاق جماعــة غــرب أفريقيــا.
كذلــك ،فقــد حــدد البروتوكــول المبــادئ الدســتورية المعروفــة لجميــع الــدول األعضــاء فــي
الجماعــة االقتصاديــة والمشــتملة علــى :الفصــل بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة،
وتمكيــن البرلمانــات ،ودعــم اســتقالل الســلطة القضائيــة ،ومنــع أي تغييــر غيــر دســتوري مــن
خــال الوصــول غيــر الديمقراطــي إلــى الســلطة أو االحتفــاظ بهــا.
كمــا حــ َّدد “البروتوكــول التكميلــي” سلســلة مــن المبــادئ المتعلقــة باالنتخابــات فــي الــدول
األعضــاء ،تلــك المتعلقــة بالحياديــة والنزاهــة ،إضافــة إلــى منــح الجماعــة االقتصاديــة دوراً
فاعـاً فــي مراقبــة ودعــم االنتخابــات فــي الــدول األعضــاء ،مــن خــال تقديــم الدعــم والمســاعدة
فــي التنظيــم ،وإرســال بعثــات إشــراف ومراقبــة وتقصــي حقائــق ،وجمــع المعلومــات مــن أجــل
((( بدر حسن شافعي ،تسوية الصراعات في أفريقيا ،ص152:ـ.156
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دور الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ECOWASيف حل وتسوية النزاعات يف إقليمها ( ) 149-118
الوصــول إلــى تقديــرات صحيحــة للحالــة الديمقراطيــة فــي البلــد المعنــي بذلــك ،وتجنُّــب التوتــرات
المعتــادة فــي الفتــرات االنتخابيــة(((.
كمــا طمــح البروتوكــول التكميلــي إلــى :وضــع معاييــر للجماعــة تتعلــق بــدور قــوات األمــن
والقــوات المســلحة فــي نطــاق اإلطــار الديمقراطــي ،فأكــد علــى أن قــوات األمــن (الحكومــي
والجيــش) يجــب أن تكــون تحــت إمــرة الســلطة المدنيــة القانونيــة ،كمــا حظــر عليهــا اســتخدام
األســلحة لتفريــق المظاهــرات الســلمية ،وأن يكــون اللجــوء للقــوة بحدهــا األدنــى ومتناســبا ً مــع
حالــة المظاهــرات العنيفــة ،ويمنــع فــي أي حــال اللجــوء إلــى المعامــات الالإنســانية ،وعديمــة
الرحمــة .كمــا يشــير البروتوكــول إلــى أن أفــراد قــوات األمــن الحكومــي ســوف يؤهلــون ،ويتلقــون
تعليمــات ومعلومــات حــول حقــوق اإلنســان ،القانــون اإلنســاني ،المبــادئ الديمقراطيــة ،وقواعــد
الجماعــة االقتصاديــة(((.
فــي النهايــة ،البروتوكــول يتضمــن عقوبــات ،يمكــن أن يقررهــا رؤســاء الــدول والحكومــات ضــد
الــدول األعضــاء التــي تمتهــن وبفظاظــة المبــادئ الديمقراطيــة ،أو حيــث يكــون هنــاك عنــف
هائــل ممــارس ضــد حقــوق اإلنســان ،وذلــك بنــا ًء علــى توجيــه مــن “مجلــس الوســاطة واألمــن”
وتكــون هــذه العقوبــات متدرجــة فــي شــدتها حســب درجــة العنــف المســتخدمة ،ابتــدا ًء مــن رفــض
ترشــيحها إلــى المنظمــات الدوليــة ،إلــى رفــض عقــد اجتماعــات الجماعــة االقتصاديــة فــي البلــد
المعنــي ،وانتهــا ًء بتعليــق العضويــة فــي الجماعــة االقتصاديــة(((.
ثالثاً :إطار منع الصراع لدى الجماعة االقتصادية:
ECOWAS Conflict Prevention Framework
بعــد ســــلسلة مــن المشـــــاورات واجتماعــات الخبــراء ،مجلــس الوســاطة واألمــن ( )MSCتبنَّــى
فــي  16/1/2008الالئحــة المعروفــة “بإطــار منــع الصــراع التابــع لـــ الجماعــة االقتصاديــة “)
 E C P Fسيشــار إليــه الحق ـا ً بـــ إطــار منــع الصــراع) ،والــذي يهــدف إلــى ترقيــة وتوضيــح
إســتراتيجية الجماعــة مــن أجــل المبــادئ المحتــواة فــي بروتوكــول عــام  ،1999وبروتوكولــه
المك ِّمــل لعــام 2001م.
ـع ناجــح
وإذا كانــت الجماعــة االقتصاديــة قــد برهنــت ،ولعــدة ســنوات ،قدرتهــا علــى كفالــة منـ ٍ
للصــراع ،وصناعــة الســام ،وحــل الصــراع فــي ظــل البروتوكــول المتعلــق “بآليــة منــع
((( المواد (13– 3 – 2ـ ) 18من البروتوكول التكميلي.
((( الفصل السادس من البروتوكول التكميلي.
((( المرجع السابق.
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الصــراع ،وإدارتــه ،وحلــه ،وحفــظ الســلم واألمــن” ،إال أن هــذه اآلليــة ،وإن كانــت قــد حققــت
نجاح ـا ً فــي إنجــاز تفويضاتهــا عــن طريــق احتــواء الصراعــات العنيفــة فــي اإلقليــم ،والتدخــل
لمنعهــا ،مــن خــال اســتخدامها لعــدة وســائل فاعلــة كنظــام اإلنــذار المبكــر ،ومجلــس الوســاطة
واألمــن ،مكاتــب الممثــل الخــاص ..إال أن تنفيــذ المظاهــر المانعــة لهــذه اآلليــة كانــت تفتقــر إلــى
المقاربــة اإلســتراتيجية .إذ اتصفــت بضعــف التنســيق الداخلــي ،والتضليــل فيمــا يتعلــق بالقــدرات
البشــرية الموجــودة ،كمــا هــو الحــال فــي انتشــار الوســائل المحــدودة ،وبشــكل خــاص ،توزيــع
األدوار والمســؤوليات بيــن الجماعــة االقتصاديــة والــدول األعضــاء ،وبيــن الجماعــة االقتصاديــة
والمجتمــع المدنــي ،كذلــك بيــن الجماعــة االقتصاديــة والشــركاء الخارجييــن ،والــذي كان
ضعيفـاً ،وذلــك نتيجــة اســتخدام الوســائل المحــدودة ،والتدخــات المنفــردة ،واالســتجابة المتأخــرة
لألزمــات ،وعلــى هــذا األســاس ،فـ َّ
ـإن تطويــر اإلطــار اإلســتراتيجي لدعــم النواحــي الوقائيــة صــار
أمــراً إلزامي ـا ً(((.
ـع لنظــام الجماعــة
لهــذه الغايــة ،كان الغــرض مــن إنشــاء إطــار منــع الصــراع؛ ليوظــف كمرجـ ٍ
االقتصاديــة والــدول األعضــاء فــي جهودهــم لتقويــة أمــن اإلنســان فــي اإلقليــم.
ويمكن تلخيص أهم أهداف إطار منع الصراع باآلتي(((:
1 .1جعــل منــع الصــراع فــي سياســات الجماعــة االقتصاديــة وبرامجهــا الهــدف الرئيــس كآليــة
عملياتيــة.
2 .2زيــادة الوعــي بأســس منــع الصــراع ،والربــط بيــن نشــاطات منــع الصــراع والتطويــر ومنــع
األزمــات اإلنســانية ،واالســتعداد لهــا.
3 .3بنــاء الوعــي والقــدرة علــى التوقّــع ،وتعزيــز القــدرة فــي نطــاق الــدول األعضــاء والمجتمــع
رئيســين فــي منــع الصــراع ،وبنــاء الســام.
المدنــي ،لزيــادة دورهــم كفاعليــن
ِ
4 .4زيــادة الوعــي ،واالســتعداد للمبــادرات التعاونيــة بيــن الجماعــة االقتصاديــة ،والــدول
األعضــاء ،والمجتمــع المدنــي ،والمؤسســات الدوليــة واإلقليميــة مثل المجموعــات االقتصادية
اإلقليميــة األفريقيــة ،االتحــاد األوروبــي ،االتحــاد األفريقــي ،األمــم المتحــدة ،والمؤسســات
الماليــة الدوليــة ،والــوكاالت اإلنســانية ،فــي مســعى لمنــع الصــراع وبنــاء الســام.
(1) Yabi, Ibid.
(2) Bassole, D.Y.(2008). Regulation MSC/REG.1/01/08,The ECOWAS Conflict Prevention Framework. Available on: http://www.ecowas.int/...cations/en/framework/
ECPF-Final.pdf..
Section 11. last visit in:20/7/2013.
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ت للصــراع ،وتيســير
ـل وثاب ـ ٍ
ـع متكامـ ٍ
5 .5تعزيــز القــدرة لــدى الجماعــة االقتصاديــة لمتابعــة منـ ٍ
بنــاء الســام ،والنشــاطات المالزمــة لذلــك ،مثــل التنميــة ،منــع األزمــات اإلنســانية ،وتطويــر
االســتعداد لــدى الــدول األعضــاء باســتخدام مصــادر الجماعــة االقتصاديــة المختلفــة ،ودعــم
أدوات آليــة منــع النــزاع.
6 .6توســيع فــرص منــع الصــراع فــي بيئــات مــا بعــد الصــراع مــن خــال اســتهداف إعــادة البنــاء
للحكــم السياســي ،كمــا هــو الحــال فــي منــع األزمــات اإلنســانية واالســتعداد لهــا ،ومبــادرات
بنــاء الســام ذات الصلــة.
ص ِّممــت مــن أجــل تعزيــز أمــن اإلنســان،
ويشــتمل إطــار منــع الصــراع علــى أربعــة عشــر مكونـا ً ُ
(((
والتأســيس لمبــادرات منــع الصــراع وبنــاء الســام .وهــذه المكونــات هــي  :اإلنــذار المبكــر.
الدبلوماســية الوقائيــةـ الديمقراطيــة والحكــم السياســي ،حقــوق اإلنســان وحكــم القانــون ،اإلعــام،
المصــادر الطبيعيــة للحكــم ،المبــادرات عبــر الحــدود ،حكــم األمــن ،نــزع الســاح العملــي ،المرأة،
الســام واألمــن ،تمكيــن الشــباب ،قــوة الجماعــة االقتصاديــة الجاهــزة ،المســاعدة اإلنســانية ،ثقافــة
الســام.

المبحث الثاني
دور الجماعة االقتصادية في معالجة الصراع في ليبيريا.
اختبــار لجهــود الجماعــة االقتصاديــة فــي عمليــة تســوية
يعــ ُّد الصــراع الليبيــري بمنزلــة أوّل
ٍ
الصراعــات فــي إطــار المضاميــن األمنيــة والهيــاكل التنظيميــة الــواردة فــي بروتوكولــي ،1978
 ،1981حيــث تميّــز الصــراع بعـ ّدة خصوصيــات ،والتــي شـ ّكلت تح ّديــات كبيــرة لهــذه المنظمــة
الوليــدة ،وانعكســت بالتالــي علــى جهودهــا فــي عمليــة تســويته لع ـ ّل أبرزهــا اآلتــي:
1 .1إنّــه صــراع داخلــي باألســاس ،ومــن ثــم ،فـ ّ
ـإن فكــرة التدخــل تصطــدم بفكــرة الســيادة الوطنية،
بالرغــم مــن ورود حالــة التدخــل فــي الصــراع الداخلــي فــي بروتوكــول  ،1981إال ّ
أن قــوى
التمــرد والقــوى اإلقليميــة الداعمــة لهــا شــككت فــي مشــروعية تدخــل الجماعــة فــي عمليــة
التسوية.
2 .2الدعــم اإلقليمــي ألطــراف الصــراع ســاهم فــي تعقيــده مــن ناحيــة ،كمــا أفــرز حالــةً مــن
االنقســام السياســي داخــل الــدول األعضــاء بشــأن فكــرة التدخــل مــن ناحيــ ٍة ثانيــة،
والصالحيــات الممنوحــة للقــوات مــن ناحيــ ٍة ثالثــة.

(1) Ibid, section VIII.
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ّ 3 .3
إن هــذا الصــراع يســتلزم تدخــل الجماعــة عســكرياً ،إلــى جانــب التدخــل الدبلوماســي فــي
عمليــة التســوية ،ولع ـ ّل هــذه الخصوصيــات هــي التــي تف ِّســر صعوبــة عمليــة التســوية مــن
ناحيــة ،كمــا يف ِّســر أســباب انــدالع الصــراع ثانيـةً أواخــر عــام  ،1999وهــو مــا دفــع الجماعة
فــي المرحلــة الثانيــة إلــى االعتمــاد ،وبصــورة أكبــر ،علــى األمــم المتحــدة فــي عملية التســوية
(((
بعدمــا كانــت حريصــة فــي مرحلتــه األولــى علــى أن تتــم التســوية مــن خاللهــا.
المطلب األول :إدارة الجماعة االقتصادية للصراع في ليبيريا:
َّ
إن األوضــاع االقتصاديــة المترديــة التــي وصلــت إليهــا ليبيريــا فــي عهــد الرئيــس “صموئيــل
ديــو” ونظامــه السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي الفاســد ،أصــاب الليبيرييــن بحالــة مــن
اإلحبــاط والهيجــان ،والرغبــة فــي دعــم أي مجموعــة تعمــل علــى إزاحــة نظــام  ،Doeوهــذا مــا
قــاد “الجبهــة الوطنيــة القوميــة الليبيريــة” ( )NPFLبقيــادة تشــارلز تايلــور إلــى القيــام بتمــر ٍد
مسـلَّح لقلــب نظــام  Doeفــي  24كانــون األول  .1989تبنَّــت الجماعــة االقتصاديــة فــي المرحلــة
األولــى مــن الصــراع حالــة الترقُّــب واالنتظــار ،غيــر أنــه وبعــد فشــل كل جهــود الوســاطة التــي
بذلهــا القــادة الدينيــون للوصــول إلــى اتفــاق ســام بيــن األطــراف المتنازعــة ،ومــع االرتفــاع
الشــديد لمســتوى العنــف اضطــرَّت الجماعــة االقتصاديــة إلــى التدخــل فــي الصــراع .لقــد كان
قــرار((( التدخــل ســابقة فــي سياســات العالقــات الدوليــة األفريقيــة ،ذلــك أن الجماعــة االقتصاديــة
هــي فــي األســاس منظمــة اقتصاديــة ،وتقتضــي معاهدتهــا التأسيســية بعــدم التدخــل فــي الشــؤون
الداخليــة للــدول األعضــاء .غيــر َّ
أن أســبابا ً متعــددة قادتهــا إلــى اتخــاذ مثــل هــذا القــرار ،ولع ـ َّل
أهمهــا أوالً :حالــة الفوضــى والهيــاج الدمــوي الــذي ع ـ َّم ليبيريــا ،ومقتــل آالف المدنييــن فيهــا،
ثانيــاً :تعــرُّ ض مواطنــي الــدول األعضــاء فــي الجماعــة االقتصاديــة المتواجديــن فــي ليبيريــا
ـار واضحــة نتيجــة هــذا الصــراع .ثالثـاً :اشــتملت “الجبهــة الوطنيــة القوميــة الليبيريــة”
إلــى أخطـ ٍ
علــى منشــقين مــن عــدة دول أعضــاء فــي الجماعــة االقتصاديــة ،األمــر الــذي أقلــق قــادة هــذه
الــدول بامتــداد الصــراع إلــى بلدانهــم .لقــد تحركــت الجماعــة االقتصاديــة متوســلة “بحــق التدخــل
اإلنســاني” فــي ظــل قواعــد القانــون الدولــي العرفــي بعــد االنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق اإلنســان
التــي وقعــت خــال الحــرب األهليــة فــي ليبيريــا (1989ـ ،)1997وفــي ظــل غيــاب تحــرِّ ك
لألمــم المتحــدة أو منظمــة الوحــدة األفريقيــة إليقــاف المذبحــة فــي ليبيريــا ،اجتمعــت الجماعــة
االقتصاديــة فــي أيــار(((  1990فــي “بانجــول -جامبيــا” ،وأسسَّــت لجنــة الوســاطة الجاهــزة
( Standing Mediation Committee (SMCمــن نيجيريــا ـ غانــا ـ توغــو ـ مالــي ـ جامبيــا
((( بدر حسن شافعي ،تسوية الصراعات في أفريقيا ،ص158:ـ.159
(2) Johnson. Ibid.
(3) Ibid.
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علــى أن يعهــد لألخيــرة برئاســتها؛ للتوســط فــي الصراعــات بيــن الــدول األعضــاء .فــي االجتمــاع
األوّل للجنــة الوســاطة الجاهــزة فــي  6ـ  /7آب اتخــذ القــرار بتشــكيل مجموعــة مراقبــة وقــف
إطــاق النــار التابعــة للجماعــة االقتصاديــة وهــي مجموعــة المراقبــة مؤلفــة مــن جنــو ٍد مــن دول”
لجنــة الوســاطة الجاهــزة” باإلضافــة إلــى جنــو ٍد مــن ســيراليون وغينيــا ،وقــد بلــغ قــوام هــذه
القــوات ثالثــة آالف ثــم ارتفــع إلــى ســبعة آالف خــال عــام واحــد .بهــذا القــرار منحــت الجماعــة
االقتصاديــة نفســها مهمــة جديــدة فــي محاولــة حــل الصــراع كلّــه بنفســها ،لقــد أيقنــت دول الجماعــة
االقتصاديــة أن الصــراع إقليمــي ،ويجــب أن يُحـ َّل بوســاطة منظمــة إقليميــة علــى الرغــم مــن أن
المنظمــة غيــر مهيــأة للتعامــل مــع صــراع مثــل هــذا.
غيــر أن هــذا القــرار (قــرار تشــكيل مجموعــة المراقبــة) ،لــم يكــن قــراراً ســهالً إذ ظهــر بوضــوح
مــدى تأثيــر العوامــل الجيوثقافيــة ،أنجلوفــون ،فرانكفــون ،فضــاً عــن المصالــح السياســية
المتعارضــةـ مؤيــدون للنظــام فــي ليبيريــا (نيجيريــا ـ توغــو) ،ومعارضــون لــه (الســنغال ـ كــوت
ديفــوار ـ بوركينــا فاســو) ..أي باختصــار تأ َّكــد مــرة أخــرى قــوة المصالــح الثنائيــة لبعــض الــدول
علــى المصلحــة الكليــة للمنظمــة ،ومــرة أخــرى لــم تتمكــن قــوات حفــظ الســام “مجموعــة
المراقبــة” ،وتحــت ضغــط ضعــف المــوارد االقتصاديــة المق َّدمــة لهــا مــن الــدول األعضــاء التــي
رأت فيهــا اســتنزافا ً لمصــادر اقتصادهــم الرئيســة ،لــم تتمكــن مــن تحقيــق االســتقرار فــي اإلقليــم،
األمــر الــذي دفــع نيجيريــا إلــى قيــادة القــوات بمفردهــا ،والتحــول مــن مهمــة حفــظ الســام إلــى
فــرض الســام ،وتم َّكنــت مــن إقصــاء المعارضــة عــن العاصمــة (مونروفيــا) .واســتمرت المعارك
بيــن قــوات المنظمــة والمعارضــة حتــى توقيــع عــدة اتفاقــات كان أبرزهــا “اتفــاق كوتونــو”
 ،1993أبوجــا((( .1996
المطلب الثاني :موقف مجلس األمن الدولي من تدخل الجماعة االقتصادية في ليبيريا:
لقــد ثــار الســؤال المتعلِّــق بالحياديــة ،وذلــك بخصــوص عمليــات الجماعــة االقتصاديــة فــي ليبيريا،
غيــر أن الملفــت كان هــو عــدم اهتمــام مجلــس األمــن بالســؤال المتعلــق بشــرعية هــذه العمليــات
فــي ظــل ميثــاق األمــم المتحــدة.
كمــا أن اتصــاالت الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا الجماعــة االقتصاديــة بمجلــس
األمــن لــم تســتند إلــى الفصــل الثامــن كمرجعيــة واضحــة ،غيــر أن نيجيريــا ،تح َّدثــت عــن قــوات
مجموعــة المراقبــة التابعــة للجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا مجموعــة المراقبــة كجــزء
مــن قــوات األمــم المتحــدة بالتوافــق مــع الفصــل الثامــن .كذلــك َّ
فــإن دوالً فــي مجلــس األمــن
والســيما (الصيــن والواليــات المتحــدة) ع َّدتــا قــوات حفــظ الســام التابعــة لـــ الجماعــة االقتصاديــة
(1) http://www.siyassa.org.eg last visit in:15/8/2013.
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أنهــا مؤسســة بشــكل قانونــي(((.
القــرار األول لمجلــس األمــن المتعلــق بـــ (ليبيريــا) كان القــرار ( ((( )788الصــادر فــي تشــرين
الثانــي  ،1992والــذي فــرض حظــراً علــى األســلحة مســتدعيا ً الفصــل الثامــن مــن ميثــاق األمــم
المتحــدة ،وطالبـا ً مــن الجماعــة االقتصاديــة أن تحــاول تأميــن الحــل الســلمي ،غيــر أنــه لــم يشــر
إلــى قــوات مجموعــة المراقبــة ،بيــد أن القــرارات التــي صــدرت بعــد اتفــاق “كوتونو” عــام 1993
أشــارت بوضــوح إلــى شــرعية تلــك القــوات كقــوات حفــظ ســام .القــرار  (((/866/المؤســس لقــوة
مراقبــي األمــم المتحــدة أشــار إلــى مجموعــة المراقبــة كمهمــة لحفــظ الســام مــع غيرهــا مــن
المنظمــات ،كذلــك القــرارات التــي تلــت القــرار  /866/وهــي القــرارات ،1020 ،1014 ،950
 1041أكــدت مجــدداً علــى الــدور اإليجابــي لمنظمــة الجماعــة االقتصاديــة فــي متابعــة جهودهــا
ت مــن جنودهــا
إلعــادة الســام واألمــن واالســتقرار فــي ليبيريــا ،كمــا دعــت الــدول لتشــارك بقــوا ٍ
فــي قــوات مجموعــة المراقبــة ،وحثَّــت جميــع الفرقــاء فــي ليبيريــا أن يدعمــوا مهمــة مجموعــة
المراقبــة مــن خــال المســاهمة فــي صنــدوق اإليــداع مــن أجــل ليبيريــا الــذي أنشــأته األمــم
المتحــدة ،وذلــك لتمكيــن مجموعــة المراقبــة مــن إنجــاز مهماتهــا.
وقــد أشــارت تلــك القــرارات بوضــوح إلــى الموافقــة علــى شــرعية انتشــار مجموعــة المراقبــة فــي
ليبيريــا فــي ظــل اتفــاق (كوتونــو) ،واتفاقــات الســام التــي تلتــه.
غيــر أن إحــدى المســائل الجوهريــة فــي التأســيس لشــرعية عمليــات حفــظ الســام هــي الحاجــة
إلــى موافقــة الدولــة المضيفــة للقــوات المؤسســة والمنتشــرة مــن أجــل حفــظ الســام.
وفــي حالــة (ليبيريــا) اكتنــف هــذه الموافقــة عــدم الوضــوح ،ففــي حيــن تــم االتفــاق ســواء بيــن
الجماعــة االقتصاديــة ،أو األمــم المتحــدة مــع حكومــة الرئيــس  Sawyerعلــى هــذا االنتشــار ،تــم
اســتبعاد تشــارلز تايلــور  Charles Taylorالــذي يســيطر جنــوده علــى  90%مــن ليبيريــا مــن
هــذا االتفــاق ،حيــث كان تايلــور معارض ـا ً علــى ذلــك االنتشــار.
وعلــى هــذا األســاس ،فــإن موافقــة الدولــة المضيفــة علــى انتشــار قــوات حفــظ الســام فــي حالــة
“ليبيريــا” كان يعتريهــا الغمــوض وعــدم التحديــد(((.
وبالتالــي ،يبــدو أن مجلــس األمــن عــ َّد اتفــاق ســام (كوتونــو)  1993وورثتــه أنهــم مانحــون
(1) Gray ,C.(2008). International Law and Use of Force.(3rd ed). Oxford University
Press, p.218.
(2) S/RES/788 (1992).
(3) S/RES/ 866 (1993).
(4) Gray. Ibid. P. 219.
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لشــرعية انتشــار قــوات مجموعــة المراقبــة.
أمــا المشــكلة األخــرى التــي اســتمرت حتــى بعــد نهايــة الحــرب البــاردة فيمــا يتعلــق بالقــوات
اإلقليميــة هــي مشــكلة النزاهــة ،ففــي حالــة (ليبيريــا) عــاد الســؤال ليطــرح مــن جديــد فيمــا إذا
كانــت قــوات مجموعــة المراقبــة قــوات محايــدة مهمتهــا فحســب تنفيــذ وقــف إطــاق النــار ،أم
كانــت قــوات هيمنــة نيجيريــةُ ،شــ ِّكلت إليقــاف “تايلــور” كــي ال يصبــح رئيســاً؟
فــي الواقــع ،ألن “تشــارلز تايلــور” عــارض تدخــل مجموعــة المراقبــة انســاقت األخيــرة فــي
ـال ضــد “الجبهــة الوطنيــة القوميــة فــي ليبيريــا” ،واتخــذت أفعــاالً بــدا مــن خاللهــا أن غايتهــا
أفعـ ٍ
كانــت أبعــد مــن حفــظ الســام ،وثــار الشــك حــول نزاهتهــا.
ففــي تشــرين األول  1990قامــت مجموعــة المراقبــة بطــرد “الجبهــة الوطنيــة القوميــة الليبيريــة”
ى أبعــد فــي
مــن “مونروفيــا” ،وأسســت نطاقــا ً أمنيــا ً حــول المدينــة ،وقــد بلغــت أعمالهــا مــد ً
تشــرين األول  ،1992فبعــد أن هاجمــت “الجبهــة الوطنيــة القوميــة الليبيريــة” مونروفيــا ،بــدأت
مجموعــة المراقبــة بالهجــوم مســتخدمة الخطــط النيجيريــة لضــرب القــوات المعارضــة لـــ “الجبهة
الوطنيــة القوميــة الليبيريــة” ،وطردهــا مــن مونروفيــا ،وإخراجهــا خــارج المدينــة ،وذلــك للســماح
لحكومــة  Sawyerبالســيطرة علــى القســم األكبــر مــن اإلقليــم(((.
األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره فــي /آذار  /1993قــال“ :إن هجــوم “الجبهــة الوطنيــة
القوميــة الليبيريــة” ألــزم مجموعــة المراقبــة بتبنــي أعمــال القمــع الســلمية وذلــك دفاعــا ً عــن
العاصمــة”.
أمــا قــوات مجموعــة المراقبــة فقــد تألفــت مبدئيــا ً مــن جنــود مــن نيجيريــا ،غانــا ،غامبيــا،
غويّانــا ،وســيراليون ،وكانــت األغلبيــة الســاحقة مــن نيجيريــا ،مــا أثــار شــكوك الــدول األعضــاء
الفرانكوفونييــن المشــاركين فــي مجموعــة المراقبــة ،والذيــن رأوا أن تشــكيل مجموعــة المراقبــة
بمعظمهــا مــن الشــرطة النيجيريــة كان يهــدف إلــى الوقــوف فــي وجــه (تايلــور) كــي ال يأتــي إلــى
الســلطة.
وال ينكــر فــي هــذا المقــام مــا مارســته الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن ضغــوط ماليــة علــى
الــدول األفريقيــة المســاهمة فــي مجموعــة المراقبــة والمناصــرة “لتايلــور” ،كــي تغيــر مواقفهــا،
إضافــة إلــى عجــز المنظمــة اإلقليميــة والعالميــة عــن تقديــم مســاعدات ماليــة تم ِّكــن مجموعــة
المراقبــة مــن القيــام بمســؤولياتها بحياديــة(((.
(1) Gray. Ibid. P. 220.
(2) Gray . Ibid. P. 220.
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لذلــك ،عندمــا ت ـ َّم االتفــاق علــى وقــف إطــاق النــار عــن طريــق اتفــاق (كوتونــو) عــام ،1993
اتفــق الفرقــاء علــى توســيع مشــاركة الــدول فــي مجموعــة المراقبــة ،وإعطــاء األمــم المتحــدة
دوراً أكبــر فــي عمليــة إقــرار الســام ،وقــد علَّــق األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي تقريــره فــي
آذار  1993بالقــول“ :هــذه اإلجــراءات كانــت ضروريــة بســبب شــك “الجبهــة الوطنيــة القوميــة
الليبيريــة” فــي تشــكيل مجموعــة المراقبــة ،واإللحــاح علــى مشــاركة األمــم المتحــدة”.
وبالعــودة إلــى القــرار  /788/الخــاص بليبيريــا والــذي صــدر باإلجمــاع ،واســتند إلــى الفصــل
الثامــن مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،نــرى أن الجماعــة االقتصاديــة حــذت حــذو منظمــة الــدول
األمريكيــة فــي تعاملهــا مــع “كوبــا” ومــن ثــم “هاييتــي” فــي عــدم عـ ِّد المقاطعــة االقتصاديــة فعـاً
قمعي ـا ً فــي ظــل المــادة  /53 /مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،وبالتالــي فهــو ال يحتــاج إلــى تفويــض
مســبق مــن قبــل مجلــس األمــن الدولــي(((.
ولذلــك ،فــإن الجماعــة االقتصاديــة لــم تبحــث عــن تفويــض مجلــس األمــن ألعمــال مجموعــة
المراقبــة وبــدا مــن تصرفهــا هــذا أن الجماعــة االقتصاديــة ال تنظــر إلــى أفعــال مجموعــة المراقبــة
ـض مســبق مــن قبــل مجلــس األمــن
علــى أنهــا إجــراءات قمــع ،وبالتالــي فهــي ال تحتــاج إلــى تفويـ ٍ
طبقـا ً للمــادة  /53/مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،كذلــك أيضـا ً لــم تطالــب أيُّ دولــة فــي مجلــس األمــن
مجموعــة المراقبــة بالحصــول علــى مثــل هــذا التفويــض .وعلــى الرغــم مــن أن التقريــر المبدئــي
لـــ الجماعــة االقتصاديــة عــن أعمالهــا قــد أبلغتــه لألمــم المتحــدة بعــد عشــرة أشــهر مــن انتشــار
مجموعــة المراقبــة إال أن تصريحــات األميــن العــام لألمــم المتحــدة وقــرارات مجلــس األمــن
جــاءت مؤيــدة ألفعــال الجماعــة االقتصاديــة وموصيــة بهــا.
كذلــك ،فــإن مجلــس األمــن الدولــي لــم يعــ ّد مجموعــة المراقبــة خارجــةً علــى عمليــات حفــظ
الســام الشــرعية حتــى بعــد هجومهــا عــام  ،1992كمــا أنــه فــي قــراره رقــم ( ((( )911اعتــرف
بــأن اتفــاق (كوتونــو) للســام خـ َّول مجموعــة المراقبــة المســاعدة فــي تنفيــذ االتفــاق فــي القــرار
( )866لعــام  ،1993وبعــد اتفــاق الســام فــي (كوتونــو) ،أســس مجلــس األمــن “قــوات حفــظ
الســام األمميــة” لتك ِّمــل عمــل مجموعــة المراقبــة ،وتتولــى اإلشــراف والمراقبــة علــى تنفيــذ
اإلجــراءات المتنوعــة للتأكــد مــن تطبيقهــا النزيــه .فــي حيــن أوكل إلــى مجموعــة المراقبــة مهمــة
كفالــة األمــن لمراقبــي “قــوات حفــظ الســام األمميــة” ،واحتفــظ لهــا بأعمــال تنفيــذ الســام دون
أن يبلــغ ذلــك حــد التفويــض الواضــح باألفعــال القمعيــة المنصــوص عليــه فــي المــادة  /53/مــن
ميثــاق األمــم المتحــدة(((.
(1) Gray . Ibid. P. 221.
(2) S/RES/ 911 (1993).
(3) Gray . Ibid. P. 223.
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إن ُّ
َّ
تدخــل الجماعــة االقتصاديــة فــي ليبيريــا ربمــا يُنظــر إليــه علــى أنــه عمــل ناجــح مــن حيــث إنــه
ســاعد علــى وقــف إطــاق النــار واالســتقرار السياســي ،ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن أن ينظــر إليــه
علــى أنــه عمليــة موجَّهــة مــن قبــل الدولــة األقــوى فــي اإلقليــم (نيجيريــا) مــن أجــل إطالــة أمــد
الصــراع ،والمجــيء بحكومــة مواليــة لهــا إلــى الســلطة فــي ليبيريــا.
إذن ،فــي ليبيريــا المشــكلتان األكثــر ظهــوراً كانتــا الموافقــة علــى تدخــل قــوات حفــظ الســام مــن
قبــل الدولــة المضيفــة ،ونزاهــة هــذه القــوات وحياديتهــا تجــاه أطــراف النــزاع.
ومــع هــذا ،تبقــى حالــة ليبيريــا ســابقة مهمــة لمســتقبل العمــل اإلقليمــي ،وكذلــك للتعــاون بيــن األمــم
المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة .ويمكــن القــول انتهــا ًء :إن” الجماعــة االقتصاديــة “ جمعــت ولعــدة
ســنوات بيــن اســتخدام قــوة التدخــل ،والوســاطة مــن أجــل الوصــول إلــى اتفاقــات ســام عديــدة
وقعــت علــى مــدى الصــراع فــي ليبيريــا وغيرهــا مــن دول غــرب أفريقيــا وال ســيما ســيراليون(((،
التــي بلغــت أوجهــا فــي الســام النهائــي فــي كلتــا الدولتيــن .ومــع هــذا ،البــد أن نقــر أن إدارة
“ الجماعــة االقتصاديــة “للنــزاع فــي ليبيريــا فــي التســعينات لــم يصــل إلــى درجــة كافيــة مــن
التماســك الضــروري فــي صناعــة قــرار موحــد ،وافتقــد إلــى آليــات حــلٍّ رســمي ٍة للصــراع ســابق ٍة
لتفجــر الصراعــات فــي هــذه الدولــة.

خاتمة الدراسة
أمــا وقــد شــارف البحــث علــى االنتهــاء ،فالبـ ّد لنــا أن نثبــت النتائــج التــي توصلنــا إليهــا ،مشــفوعة
ببعــض التوصيــات آمليــن أن يكــون فيهــا مــا يغنــي ويفيــد:
 -إذا كان نشــوء الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا “الجماعــة االقتصاديــة” فــياألصــل مــن أجــل دفــع التطــور والنمــو االقتصــادي لــدول اإلقليــم ،فـ ّ
ـإن ضغــط الحــوادث
ـكل تدريجــي -إلــى منظم ـ ٍة مســؤول ٍة عــن
السياســية ،وتهديــدات األمــن اإلقليمــي حوّلها-بشـ ٍ
ّ
بشــكل
إيجــاد الحلــول للصراعــات المســلحة وغيرهــا مــن األزمــات السياســية ،فتدخلــت-
ٍ
(((كان من أبرز جهود الجماعة في سيراليون عودة النظام الديمقراطي للبالد ،ومشاركة الجماعة بالتعاون مع األمم
المتحدة في إجراء انتخابات عام  2002والتي أسفرت عن فوز ممثلي النظام الديمقراطي وإعالن انتهاء الحرب
في البالد .أما في غينيا بيساو ،فقد اقتصر دورها على وسائل التسوية السياسية تحديداً ،وذلك من خالل التعاون
الوثيق مع األمم المتحدة ومنظمة الدول الناطقة بالبرتغالية ،مما أدى إلى اإلشراف على انتخابات عام 1999
البرلمانية والرئاسية ،ونفس األمر بالنسبة النتخابات  2004،2005البرلمانية والرئاسية ،وفي أزمة ساحل العاج
لعبت الجماعة -جنبا ً إلى جنب -مع األمم المتحدة وفرنسا دوراً في التوصل التفاق « ماركوسيس» الذي يع ّد أساس
عملية السالم في البالد ،ونفس األمر بالنسبة التفاق «أكرا» ( 3يوليو  )2004الذي حسم أهم مشكلتين تواجهان
البالد ،وهما مشكلة المواطنة والترشح لالنتخابات ،ووراثة عقود إيجار األراضي الزراعية .بدر حسن شافعي،
تسوية الصراعات في أفريقيا ،ص.369 :

144

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

أنس صقر أبو فخر ( ) 149-118
فاعــل -فــي العديــد مــن الصراعــات ابتــدا ًء بليبيريــا وســيراليون وصــوالً إلــى كــوت ديفــوار
وغويانــا بيســاو علــى المســتويين العســكري والدبلوماســي.
 -تشـ ّكل “الجماعــة االقتصاديــة” إحــدى الجماعــات االقتصاديــة الثمــان المعتــرف بهــا مــن قبــلاالتحــاد األفريقــي ،وهــي منظمــة إقليميــة فرعيــة يحكمهــا “الفصــل الثامــن” مــن ميثــاق األمــم
المتحــدة ،وقــد جــرى التعــاون والتنســيق بيــن “الجماعــة االقتصاديــة “ واالتحــاد األفريقــي
واألمــم المتحــدة فــي حقــل الســلم واألمــن وخاصــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة إيمان ـا ً مــن
األمــم المتحــدة بالــدور الكبيــر الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه المنظمــات اإلقليميــة فــي حــل
الصراعــات اإلقليميــة وتســويتها.
 -إذا كانــت تجربــة “الجماعــة االقتصاديــة” فــي حقــل الســلم واألمــن فــي عقــد التســعينات قــداعتراهــا بعــض المثالــب والنواقــص؛ ألنهــا دُفعــت مرغمـةً لالنخــراط فــي هذه النزاعــات ،إال
ّ
أن هــذا العقــد كان حاســما ً فــي تطـوّر الجماعــة االقتصاديــة إلــى منظّمـ ٍة قــادر ٍة علــى التد ّخــل
وبشــكل دبلوماســي وعســكري فــي ليبيريــا ( 1990ـ2003 ،1997ـ ،) 2007وســيراليون
ٍ
(1991ـ ،) 2002مــن خــال أدوات الوســاطة لديهــا ،أو إرســال آالف الجنــود مــن مجموعــة
مراقبــة وقــف إطــاق النــار “ مجموعــة المراقبــة “ ،األمــر الــذي لعــب دوراً مفتاحي ـا ً فــي
الحــل الشــاق للحــروب األهليــة المدمــرة الطويلــة األجــل.
ـح للصــراع ،وحـ ّل الصراعــات،
ـع ناجـ ٍ
 -أنشــأت الجماعــة االقتصاديــة عــدة آليــات لتحقيــق منـ ٍوصناعــة الســام فــي إقليــم غــرب أفريقيــا ،بــدءاً بالبروتوكــول المتعلّــق بآليــة منــع الصــراع،
وإدارتــه ،وحلّــه ،وحفــظ الســلم واألمــن لعــام  ،1999إلــى البروتوكــول التكميلــي للديمقراطية
والحكــم الراشــد لعــام  ،2001وصــوالً إلــى إطــار منــع الصــراع لعــام  ،2008والتــي جعلــت
الجماعــة االقتصاديــة أكثــر مقاومــةً للتطــورات السياســية واألمنيــة المقلقــة فــي نطــاق
الجماعــة االقتصاديــة ،فنظامهــا لإلنــذار المبكــر ،واللجــوء إلــى الدبلوماســية الوقائيــة ســاعد
ت سياســية والحقـا ً إلــى
ـكل فاعــل -مــن احتمــال تحـوّل التوتــرات إلــى أزمــا ٍ
فــي التقليــل -بشـ ٍ
ت عنيفــة.
صراعــا ٍ
ويمكــن القــول :إنّــه علــى الرغــم مــن وجــود المقومــات والدوافــع لنجــاح وتفعيــل دور الجماعــة
فــي مجــال الســلم واألمــن إلــى جانــب المجــال االقتصــادي ،إال ّ
أن تح ّديــات وعقبــات الزالــت
تواجــه الجماعــة ولع ـ ّل أهمهــا :
1 .1مازالــت العديــد مــن الــدول األعضاء ترتبــط بالــدول الغربية من الناحيــة االقتصاديــة والثقافية
والسياســية إلــى حـ ٍد كبيــر ،وهــو مــا يؤثــر بعالقاتهــا مــع الــدول األفريقيــة األخــرى ،وخاصــة
التــي ال تتفــق معهــا فــي االتجــاه السياســي ،إضافــة إلــى المصالــح السياســية المتعارضــة
لــدول المنظمــة فــي عالقاتهــا بأطــراف النــزاع ،وســعي كل دولــة إلــى توجيــه اهتمامهــا إلــى
يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

145

دور الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  ECOWASيف حل وتسوية النزاعات يف إقليمها ( ) 149-118
الداخــل ،وتقليــص تدخلهــا فــي الصراعــات حتــى لــو كانــت تحــت لــواء المنظمــة.
ّ 2 .2
إن ضعــف معظــم الــدول األفريقيــة وفقرهــا يجعــل مــن الصعــب تعييــن هويــة مجمعــات
األمــن اإلقليميــة فــي هــذا الجــزء مــن العالــم ،كمــا يؤهِّــب لســيطرة قــوى إقليميــة ذات غلبــة
عســكرية واقتصاديــة علــى قــرار المنظمــة ،األمــر الــذي يبعدهــا عــن حياديتهــا ،ويخلــق
التوجســات والمخــاوف لــدى الــدول األخــرى الشــريكة فــي مجمــع األمــن اإلقليمــي ،مــا
يصعِّــب التنســيق والعمــل المشــترك ،ويولــد آثــاراً ســلبية علــى عمــل الجماعــة ،والــدور
النيجيــري فــي الصــراع فــي ليبيريــا وســيراليون أبلــغ مثــال علــى ذلــك.
3 .3تعــد عقبــة التمويــل مــن أهــم العقبــات التــي تواجــه الجماعــة االقتصاديــة وعملياتهــا فيمــا
يتعلــق بالســلم واألمــن فــي اإلقليــم .فنقــص اإلمــداد المالــي والتموينــي يعـ ِّوق فــرص نجاحهــا،
ويحــول دون ممارســة الجماعــة االقتصاديــة آللياتهــا فــي هــذا الخصــوص علــى الوجــه
األكمــل.
4 .4إن إدارة الجماعــة االقتصاديــة للنــزاع فــي ليبيريــا فــي عقــد التســعينات ،وإن ت ـ َّم التوصــل
فــي نهايــة المطــاف إلــى اتفاقــات ســام بينيّــة ،إال أن المنظمــة لــم تصــل إلــى درجــة كافيــة
مــن التماســك الضــروري فــي صناعــة قــرار موحــد ،وافتقــدت آليــات حــلٍّ رســمية للصــراع
ســابقة لتفجــر الصراعــات ،فــي هــذا البلــد.
يضــاف إلــى ذلــك مــا اعتــرى عمليــات حفــظ الســام المشــتركة مــع األمــم المتحــدة مــن غمــوض
فــي التفويضــات وعــدم وضــوح فــي المســؤوليات وتوزيــع األدوار.
ويمكــن أن نختــم بالقــول :إن التحديــات والعقبــات التــي تواجــه عمــل الجماعــة االقتصاديــة فــي
المجاليــن األمنــي واالقتصــادي كبيــرة ،وبنــا ًء علــى ذلــك ،فــإن علــى الجماعــة االقتصاديــة أن
تضــع خيــارات اســتراتيجية مجديــة ،تؤســس فيهــا لبعــض األولويــات ،وتحــدد بوضــوح مــا الــذي
يمكــن إنجــازه فــي المــدة القصيــرة ،المتوســطة ،الطويلــة ،فــي نطــاق منــع الصــراع مســتثنيةً
االســتراتيجيات الخالفيــة ،آخــذة فــي الحســبان أكثــر التهديــدات الحالَّــة للســام واألمــن فــي
النطــاق المكانــي للجماعــة ،وأن تســير تقويــة اآلليــات اإلقليميــة يــداً بيـ ْد مــع دمــج وتوحيــد اآلليــات
والمؤسســات فــي كل المســتويات وفــي كل الــدول األعضــاء ،وأن تطـوّر بُناهــا المؤسســاتية لحفــظ
وبنــاء الســام فــي إقليــم الجماعــة بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة واالتحــاد األفريقــي.
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The Role of “Economic Community of West
African States” (ECOWAS) in Solving Disputes and
Establishing Settlement in its Region
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Abstract
The need for regional organizations to resolve and settle the conflicts in their
regions has become an urgent necessity, especially following the end of the cold
war. Because of their closeness to the area of conflicts, and their understanding
of their reactions, make them more capable to understand the reasons of such
conflicts and the resolution. In addition to the benefit it gets from solving these
conflicts and preventing them from spreading. One of these organizations is the
Economic Community of West African States (ECOWAS), which was originally
established in 1975 as a sub regional organization, rather than a regional one,
essentially to promote the economic integration of the fifteen member states.
(ECOWAS), however, has ,gradually transformed, due to the pressure implied
by political events, into an organization which is responsible for finding solutions
to the armed disputes and other political crisis within its regional space. This
seminar discusses the mechanisms applied by (ECOWAS) to resolve the conflicts
which break out in its region. It also discusses the institutional structures which
it has established for this purpose, and difficulties that confront it in fulfilling its
mandates, and analyses its intervention to resolve the conflict in Liberia. Finally,
it estimates how successful (ECOWAS), along with AU and UN, have been in
their efforts in regional conflict resolutions.
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