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املدتخلص ذ

تأسست منظمة الوحدة اإلفريقية مف أجؿ مواجية التحديات التي تعرضت ليا القارة

 وأف األسس الالزمة لمواجية تمؾ التحديات ىي التعاوف والتشاور والتنسيؽ في,اإلفريقية
 وحؿ الخالفات والتوترات فيما,مختمؼ المجاالت وصوالً إلى التضامف بيف الدوؿ اإلفريقية
 انسجاماً مع ميثاؽ المنظمة ومبادئ القانوف الدولي والشرعية,بينيا باتباع الوسائؿ السممية

 إذ اتسع نطاؽ عمميا وتشعبت مجاالت, تطورت المنظمة منذ تأسيسيا تطو اًر كبي اًر.الدولية
 فضالً عف بروز,نشاطيا واصبح ليا مؤسسات وىيئات في عدد مف العواصـ العالمية

فاعميتيا في الساحتيف اإلفريقية والدولية كشخصية مميزة تحظى بدعـ الدوؿ األعضاء واحتراـ
 فيو التعريؼ بمنظمة الوحدة اإلفريقية والوقوؼ, أما اليدؼ مف ىذه الدراسة.الدوؿ األجنبية

.عمى دورىا في تعزيز التعاوف بيف الدوؿ اإلفريقية في مختمؼ المجاالت

Abstract
African Unity Organization: Rise and Development

By
Prof. Dr. Jassim Muhammad Abid
Bassim Muhammad Z. Hindi
Al-Anbar University College of Arts
Al-Anbar University College of Arts
Department of History
Department of History
The Organization of African Unity has been established to face the

challenges of African Continent, The principles required to face these challenges

are the correspondence consultation, coordination in different fields for African
countries to be united in solidarity, solving disagreements and strains by peaceful
procedure according to the charter of organization, the principles of international

law ,and the international legitimacy. The organization has been developed
widely. The sort of its work has been increased. Its activity has been divided into
establishments and associations in several world capitals. In addition to that, its
recognized role in African and international domains has be raised. The
organization has been supported completely by the member countries and
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respected by foreign countries. The aim of this study is to define the organization
of African Unity and to know its role in reinforcing the correspond once among the
African countries in different fields.

املقدؿة :ذ
شيدت القارة اإلفريقية منذ بدايات القرف العشريف ,بروز رؤى وأفكار عدة لموحدة

اإلفريقية .وقد أسيمت تمؾ الرؤى واألفكار ,في نمو الوعي لدى األفارقة ,وال سيما الموجوديف
آنذاؾ خارج القارة اإلفريقية ,كما أسيمت تمؾ الرؤى واألفكار في عقد العديد مف المؤتمرات

التي ميدت لتطور الوحدة اإلفريقية ,وبروز تنظيمات في القارة اإلفريقية اسيمت بشكؿ أو
بآخر في بمورة الدعوة إلقامة تجمع أفريقي دولي ,ىذا التجمع ىو منظمة إقميمية عامة تعرؼ

باسـ «منظمة الوحدة اإلفريقية» .فقد اضطمعت المنظمة عبر سنوات عمميا بتحقيؽ العديد مف
األىداؼ والمبادئ التي مف أبرزىا :تحرير الشعوب اإلفريقية مف االستعمار ,فضال عف تسوية

العديد مف النازعات والحروب التي نشبت بيف الدوؿ اإلفريقية حديثة االستقالؿ ,ومف ثـ

تحقيؽ االستقرار االقتصادي واالجتماعي لمشعوب اإلفريقية.
املبحثذاألول:ذ ذ

املؤمتراتذواؾتنظيماتذاإلػرققيةذاؾيتذدبقتذؼيامذاملنظمة ذ
أوالً:ذاملؤمتراتذاإلػرققية :ذ
تعود الجذور األولى لفكرة الوحدة اإلفريقية إلى المؤتمرات التػي عقػدىا المثقفػوف الزنػوج

االفارقػػة خػػارج القػػارة اإلفريقيػػة ,تحػػت اسػػـ «الجامعػػة اإلفريقيػػة» ,فػػي وقػػت كػػاف فيػػو موضػػوع
الوحدة اإلفريقية وزيػادة الػروابط بػيف شػعوب إفريقيػا ,أمػ ار بعيػدا عػف األذىػاف[ .]1وكػاف أوؿ مػف

[*]

ن ػ ػػادى بفكػ ػ ػرة الوح ػ ػػدة القومي ػ ػػة ,مح ػ ػػاـ اس ػ ػػود م ػ ػػف جزيػ ػ ػرة تريني ػ ػػداد ي ػ ػػدعى سمفس ػ ػػتر ولي ػ ػػامز

« »Sylvester Williamsالمقػػيـ آنػػذاؾ فػػي لنػػدف ,الػػذي دعػػا إلػػى عقػػد مػػؤتمر إفريقػػي فػػي
لنػػدف ,كػػاف اليػػدؼ منػػو إثػػارة ال ػرأي العػػاـ البريطػػاني ,ومطالبتػػو بحمايػػة الشػػعوب اإلفريقيػػة مػػف
عػدواف الرجػؿ األبػيض .وتمثػؿ دعػوة وليػامز حركػة توعيػة لمػوطنييف السػود فػي إفريقيػا ,والزنػوج

في العالـ كمو[.]2

وعمى ىذا األساس ,عقدت الجامعة اإلفريقية مؤتمرىا األوؿ في لندف في المدة ما بيف

( 32-31تموز) سنة  .3611وقػد حضػر المػؤتمر ق اربػة ثالثػيف عضػواً مػف مثقفػي الزنػوج فػي
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العػػالـ الجديػػد آنػػذاؾ مػػف النػػاطقيف بالميػػة اإلنكميزيػػة .ومثػػؿ انعقػػاده بدايػػة لوضػػوح المسػػار الػػذي

تس ػ ػػمكو حرك ػ ػػة الوح ػ ػػدة اإلفريقي ػ ػػة[ .]3وق ػ ػػد ت ػ ػػولى رئاس ػ ػػة الم ػ ػػؤتمر الق ػ ػػس األمريك ػ ػػي الكس ػ ػػندر
والتػػرز«Walters

[*]

 »Alexanderفػػي حػػيف تػػولى إدوارد ديب ػوا

«Dubois

»Edward

سكرتارية المػؤتمر .وقػد صػدر عػف المػؤتمر قػ اررات عػدة مػف أىميػا :تقريػب العالقػة بػيف جميػع
الشعوب المنحدرة مف اصؿ إفريقػي فػي العػالـ اجمػع ,وقيػاـ عالقػات صػداقة وفيػـ مشػترؾ بػيف

الشػػعوب اإلفريقيػػة األصػػؿ ,عػػف طريػػؽ إعػػداد الخطػػط الالزمػػة لػػذلؾ ,والعمػػؿ عمػػى مػػنح األفػراد
مػػف ذوي األصػػوؿ اإلفريقيػػة المقيمػػيف فػػي الػػدوؿ المتحض ػرة أوربػػا وأمريكػػا ,حقػػوقيـ اإلنسػػانية
الكاممة ورعاية مصالحيـ االقتصادية ,كما طالب المؤتمر الحكومة البريطانيػة بالمسػاعدة عمػى

إقامة حكـ ذاتي في كؿ مستعمرة إفريقية كمما أمكف ذلؾ[.]4

وبػػدعوة مػػف ديب ػوا ,عقػػد المػػؤتمر الثػػاني لمجامعػػة اإلفريقيػػة فػػي بػػاريس فػػي شػػباط سػػنة

 ,3636تحت شعار «إفريقيا لإلفريقييف»[ .]5وقد تأخر عقد ىػذا المػؤتمر لسػنوات عػدة ,ويعػود
ذلػػؾ إل ػػى انش ػػياؿ الزعام ػػات الزنجي ػػة األمريكي ػػة عق ػػب الم ػػؤتمر اإلفريق ػػي األوؿ ,ف ػػي صػػراعيا
الداخمي الذي استقطب نشاطيـ ,مع أف األحػداث العالميػة جعمػت الظػروؼ مالئمػة فػي تحريػؾ
العمػػؿ السياسػػي ضػػد االسػػتعمار فػػي إفريقيػػا ,وفػػي الوقػػت نفسػػو شػػيدت األوضػػاع العالميػػة فػػي

تمػػؾ المػػدة تطػػورات ميمػػة مػػف أبرزىػػا :انػػدالع الح ػرب العالميػػة األولػػى ومػػا تبعيػػا مػػف ىزيمػػة
بعػض القػوى االسػتعمارية كألمانيػػا[ .]6كمػا أصػبحت القػوى االسػػتعمارية األخػرى فػي حاجػة إلػػى
الس ػػالـ م ػػع مس ػػتعمراتيا ,فض ػػال ع ػػف ذل ػػؾ ش ػػيد الع ػػالـ العدي ػػد م ػػف الث ػػورات الش ػػعبية ف ػػي آس ػػيا

وافريقيا[ .]7وقد حضر المؤتمر قرابة  24عضواً مف إفريقيػا والواليػات المتحػدة األمريكيػة وجػزر
اليند اليربية ,وتولى ديبػوا رئاسػة ىػذا المػؤتمر[ .]8وكػاف مػف أىػـ مقػررات المػؤتمر :سػف قػانوف
دولػػي يحمػػي الزنػػوج فػػي العػػالـ مػػف االضػػطياد والتمييػػز العنصػػري ,وحقيػػـ فػػي االنضػػماـ إلػػى
نقابات العمػاؿ وامػتالؾ األ ارضػي الزراعيػة ,وحقيػـ فػي التعمػيـ فػي مختمػؼ مراحمػو ومسػتوياتو,

كما طالػب المػؤتمر المجتمػع الػدولي وعصػبة األمػـ بالعمػؿ عمػى تحريػر العبيػد وتخميصػيـ مػف

التعػذيب والعمػؿ اإلجبػاري ومنػع تػرحيميـ ,فضػال عػف ذلػؾ دعػا المػؤتمر إلػى مشػاركة الشػػعوب
اإلفريقية في حكـ بالدىـ حتى ينػالوا اسػتقالليـ الكامػؿ[ .]9وعميػو كانػت تمػؾ المػرة األولػى التػي
تسػػجؿ فييػػا مطالػػب لإلف ػريقييف فػػي مػػؤتمر دولػػي ,عبػػرت عػػف تطمعػػات الزنػػوج وآمػػاليـ التػػي

يرجوف تحقيقيا في ذلؾ الوقت.
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وف ػػي الم ػػدة م ػػا ب ػػيف (35آب3-آيم ػػوؿ) س ػػنة  ,3633عق ػػد الم ػػؤتمر الثال ػػث لمجامع ػػة
اإلفريقيػػة فػػي لنػػدف وبروكسػػؿ وبػػاريس عمػػى الت ػوالي ,والسػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود إلػػى رةبػػة زعمػػاء

المػؤتمر فػي إيصػاؿ الصػػوت اإلفريقػي بشػكؿ مباشػػر إلػى العواصػـ األوربيػػة التػي تسػيطر عمػػى

إفريقيػػا[ .]11وقػػد نجػػح ديبػوا فػػي عقػػد المرحمػػة األولػػى لممػػؤتمر فػػي لنػػدف ,وحضػػر المػػؤتمر ق اربػػة
 331عض ػواً .وقػػد تميػػزت تمػػؾ المػػدة التػػي سػػبقت انعقػػاد ىػػذا المػػؤتمر بظيػػور المفكػػر الزنج ػي
[*]

ماركوس جارفي

« »Marcus Garveyودعوتو إلى العودة إلى إفريقيػا وحػث األفارقػة عمػى

التمسػػؾ بػزنجيتيـ ,ممػػا أدى إلػػى حػػدوث نػزاع سياسػػي وفكػػري بػػيف الزنػػوج األمػريكييف ,ونتيجػػة
لتمػػؾ الػػدعوة ظيػػر تيػػاراف داخػػؿ الحركػػة الزنجيػػة األمريكيػػة :األوؿ يمثػػؿ آراء ديب ػوا وىػػو التيػػار

المعت ػػدؿ ,والث ػػاني المتط ػػرؼ ال ػػذي يمث ػػؿ األفك ػػار الجدي ػػدة لم ػػاركوس ج ػػارفي[ .]11أم ػػا المرحم ػػة
الثانيػػة لممػػؤتمر ,فقػػد انعقػػدت فػػي بروكسػػؿ يػػوـ 13آب مػػف العػػاـ نفسػػو ,وفػػي داخػػؿ المػػؤتمر

ظيػػرت كتمتػػاف متعارضػػتاف فكريػاً ,ىػػددت المػػؤتمر بػػالتفرؽ والقضػػاء عميػػو .الكتمػػة األولػػى التػػي
مثميا الزنوج القادموف مف الواليات المتحدة وانكمت ار والمستعمرات البريطانية فػي البحػر الكػاريبي
وافريقيا ,والتي طالبت بتييير الواقع السياسي في إفريقيا ,أما الثانية فكانت تطالب بإقرار األمر

الواقع مف الناحية السياسية في إفريقيا والرضا عنو[.]12

وفػػي الجمسػػة الختاميػػة لممػػؤتمر التػػي عق ػدت فػػي بػػاريس ,وافػػؽ أعضػػاء المػػؤتمر عمػػى
إصدار إعالف ختامي حرره ديبوا ,طالبوا فيو بالمساواة بيف السود والبػيض فػي مختمػؼ ميػاديف

الحياة[ ,]13وانشاء منظمة دولية تحت رعاية عصبة األمػـ آنػذاؾ ,يكػوف ميمتيػا د ارسػة مشػاكؿ
الزنوج في العالـ[ ,]14كما طالب المؤتمر ألوؿ مرة بالحكـ الذاتي المحمي لمدوؿ ةير المسػتقمة,
مع إنشاء ىيئات سياسية لمشعوب التي ال تحكـ نفسػيا بنفسػيا ,حتػى تسػود شػريعة الديمقراطيػة

العالـ بأسره[.]15

وتبعو في تشريف الثاني سنة  ,3631انعقاد المػؤتمر اإلفريقػي ال اربػع فػي مػدينتي لنػدف
ولشبونة عمى التوالي ,وحضره ممثمػو ثالثػة عشػر دولػة مػف أوربػا والواليػات المتحػدة األمريكيػة.
وقد واجو المؤتمر صعوبات مالية وسياسية قبؿ عقده ,فضال عػف قمػة الػذيف حضػروا المػؤتمر,

ويعػػود ذلػػؾ إلػػى اشػػتداد الخػػالؼ السياسػػي بػػيف األفارقػػة وتعػػدد انتمػػاءاتيـ الفكريػػة( .)16ونتيجػػة
لالتيامػػات التػػي وجيػػت إلػػى أعضػػاء المػػؤتمر بالشػػيوعية ,انتقػػؿ المػػؤتمر إلػػى لشػػبونة ,تركػػز
النقاش في المؤتمر عمػى مطمػب أساسػي وىػو أف يكػوف لإلفػريقييف صػوت فػي حكومػاتيـ ,كمػا
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طالب بضرورة الدفاع عف الزنوج ومناىضػة التفرقػة العنصػرية ,فضػال عػف ذلػؾ اسػتنكر البيػاف
[*]

الذي أصدره المػؤتمر سياسػة المػورد سػمطس

« »Lord Cmtsفػي جنػوب إفريقيػا الػذي تبنػى

رفاىية األوربييف عمى حساب شقاء المالييف مف األفارقة[ .]17وبذلؾ فقد عد ىذا المؤتمر بدايػة

لمتالحـ الفكري بيف حركة الجامعة اإلفريقية في داخؿ القارة وخارجيا.

ونتيجة لمظروؼ واألوضاع التي أحاطت بمجتمع ذوي األصوؿ األفريقيػة فػي الواليػات

المتحػػدة األمريكيػػة ,تأجػػؿ انعقػػاد المػػؤتمر اإلفريقػػي الخػػامس حتػػى آب سػػنة  ,3634وتػػـ عقػػده

أخي ار في مدينػة نيويػورؾ[ .]18وقػد حضػر المػؤتمر ق اربػة  315عضػوا مثمػوا احػدى عشػر دولػة,
وأثناء انعقاد المؤتمر برزت بعض الخالفات بػيف الزعمػاء[ ,]19مثػؿ جػورج بػادموف الػذي حػاوؿ

أف يبػػرز الجوانػػب التػي تميػػز فكػػر ديبػوا ,وىػػي األفكػػار الشػػيوعية ,وعػػد أفكػػار مػػاركوس جػػارفي
بأنيػػا تعب ػػر ع ػػف مص ػػالح الطبق ػػة البرجوازي ػػة الص ػػييرة ونوع ػػا م ػػف العنصػػرية الس ػػوداء ,وح ػػاوؿ
بادموف أف يوضح أف الشيوعية تحاوؿ إفشاؿ الجامعة اإلفريقية ,لعدـ قدرتيا عمى ربط األخيرة

بيا[.]21

وف ػػي الوق ػػت نفس ػػو كانػ ػت الش ػػيوعية تخش ػػى أف تعي ػػؽ حرك ػػة الجامع ػػة اإلفريقي ػػة زح ػػؼ
الشيوعية الدولية إلى إفريقيا ,عمى الرةـ مػف أف االتحػاد السػوفيتي «سػابقا» كػاف يحػاوؿ كسػب
الزنوج في الواليػات المتحػدة األمريكيػة الػذيف يكونػوف الطبقػة العماليػة فييػا[ .]21وممػا ىػو جػدير

بالمالحظة أف اىتمػاـ الواليػات المتحػدة األمريكيػة بفكػرة الجامعػة اإلفريقيػة ,قػد اتضػح جميػاً فػي
ىذا المؤتمر مػف خػالؿ عمميػا عمػى إنيػاء السػيطرة األوربيػة عمػى الزنػوج ,فأخػذت تشػجع ىجػرة

الزنػػوج إلػػى أوطػػانيـ األصػػميةع ألنيػػـ اعتقػػدوا أف فكػرة الجامعػػة اإلفريقيػػة أمػػر ةيػػر واقعػػي[.]22
وقد صدر عف المؤتمر ق اررات ميمة مف أبرزىا :الدعوة إلى تقارب جميػع الشػعوب الممونػة فػي
العػػالـ مػػف الزنػػوج المص ػرييف والينػػود واإلثيػػوبييف والصػػينييف ,فػػي حركػػة عامػػة تسػػعى لتحريػػر

الشػػعوب الممونػػة مػػف االسػػتعمار والتفرقػػة العنص ػرية ,كمػػا أكػػد أف الشػػعوب السػػمراء والصػػفراء
والزنوج ىـ حمفاء طبيعيوف في ىذه الحركة ضد الشعوب البيضاء[.]23

توقفت مؤتمرات الجامعة اإلفريقية بعد ىذا المؤتمر ,بسبب األزمة االقتصادية العالمية

( ,)3611-3636الت ػػي ك ػػاف لي ػػا أث ػػر س ػػيء عم ػػى حرك ػػة الوح ػػدة اإلفريقي ػػة ,والس ػػيما الطبق ػػة
العاممػػة مػػف الزنػػوج ,فقػػد أدت إلػػى زيػػادة نسػػبة البطالػػة بيػػنيـ ,يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ انػػدالع الحػػرب
العالمية الثانية سػنة  .]24[3612إذ اتخػذ مفيػوـ الوحػدة اإلفريقيػة اتجاىػا جػديا وواقعيػا ,كحركػة
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سياسية واضحة وليس مجرد فكرة عرقية ,بانتقاؿ الجيػد األكبػر ألبنػاء القػارة انفسػيـ فػي العمػؿ
عمى وضع تمؾ المفاىيـ موضع التنفيذ ,ال سيما بعد أف كاف مقتص اًر عمى زنوج العالـ الجديد,

كمػػا شػػيدت تمػػؾ المػػدة بػػروز وعػػي قػػومي جديػػد لػػدى األفارقػػة بعػػد احتكػػاكيـ بالعػػالـ الخػػارجي,
وتجسػػد ذلػػؾ بوضػػوح أثنػػاء انعقػػاد المػػؤتمر اإلفريقػػي السػػادس فػػي مدينػػة مانشسػػتر بػػإنكمت ار فػػي

ٍ
عضو مثمػوا مختمػؼ المنظمػات
تشريف األوؿ سنة  .]25[3612وقد حضر المؤتمر قرابة مائتي
والجمعيػػات اإلفريقيػػة ,وتػػـ اختيػػار ديبػوا رئيسػاً شػرفياً لممػػؤتمر ,فػػي حػػيف كانػػت القيػػادة الحقيقيػػة
[*]

لممؤتمر في أيدي زعماء إفريقييف أمثاؿ كوامي نكروما

« .»Kwame Nkrumahوكاف مف

أىـ مقررات المؤتمر :رفض التقسيمات والحدود المصطنعة التػي وضػعتيا الػدوؿ االسػتعمارية,

لمحيمولة دوف إقامة وحدات سياسية بػيف الشػعوب اإلفريقيػة[ ,]26وحػؽ المسػتعمرات األوربيػة فػي
إفريقيا باالستقالؿ ,وضرورة تمتعيا بػالحقوؽ السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة ,بمػا فػي ذلػؾ

حػػؽ شػػعوب تػػونس والج ازئػػر والميػػرب وليبيػػا والسػػوداف فػػي االسػػتقالؿ والحكػػـ الػػديمقراطي ,كمػػا
أكػػد المػػؤتمر عمػػى عػػزـ وتصػػميـ األفارقػػة عمػػى الحيػػاة الح ػرة والػػتخمص مػػف قيػػود االسػػتعمار
والتبعية[.]27

وفػ ػػي كػ ػػانوف الثػ ػػاني سػ ػػنة  ,3625عقػ ػػدت الجامعػ ػػة اإلفريقيػ ػػة مؤتمرىػ ػػا السػ ػػابع عمػ ػػى

األراضي اإلفريقية فػي مدينػة اكػ ار عاصػمة ةانػا ,تحػت اسػـ «مػؤتمر الشػعوب اإلفريقيػة» .وقػد
حضر المؤتمر أكثر مف ثال ثمائة عضو مثموا ثمانية وعشريف بمػدا واثنتػيف وسػتيف ىيئػة شػعبية
في إفريقيا ,وشكموا بذلؾ أوسع تجمع إفريقي حتى ذلؾ الوقت[ .]28ويعد ىذا المؤتمر ىو األوؿ
في إفريقيا الذي يعقد عمى أرض إفريقية ,ويتقابؿ فيػو ألوؿ مػرة فػي تػارير إفريقيػا زعمػاء الػدوؿ

اإلفريقيػػة المسػػتقمة لتبػػادؿ ااراء ومناقشػػة مسػػالة الوحػػدة اإلفريقيػػة[ .]29وقػػد صػػدر عػػف المػػؤتمر
ق اررات عدة مػف أبرزىػا :تشػجيع التفػاىـ والوحػدة بػيف شػعوب إفريقيػا ,والنػأي بيػا عػف األحػالؼ

العس ػػكرية وس ػػائر المنظم ػػات التابع ػػة لم ػػدوؿ االس ػػتعمارية ,وتعبئ ػػة الػ ػرأي الع ػػاـ الع ػػالمي لتأيي ػػد

حركػػات التحػػرر اإلفريقيػػة ,والعمػػؿ عمػػى تنميػػة مشػػاعر الجماعػػة بػػيف شػػعوب إفريقيػػا ,بيػػدؼ
تشػػجيع انبثػػاؽ واليػػات إفريقيػػة متحػػدة[ .]31فضػػال عػػف ذلػػؾ دعػػا المػػؤتمر إلػػى مسػػاندة الشػػعوب

اإلفريقيػػة فػػي نضػػاليا العػػادؿ ضػػد القػػوى االسػػتعمارية والعنص ػرية ,تجسػػد ذلػػؾ برفػػع المػػؤتمر

شػػعار «إفريقيػػا لإلفػريقييف»[ .]31وقػػد توالػػت عقػػد مػػؤتمرات الجامعػػة اإلفريقيػػة ,مػػف أجػػؿ الػػدعوة
إلى وحدة الدوؿ اإلفريقية ,حتى انعقاد آخرىا في أوةندا سنة .]32[3661
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مما تقدـ يتبيف لنا أف فكرة مؤتمرات الجامعة اإلفريقية حوؿ الوحػدة اإلفريقيػة لػـ تظيػر

فػػي إفريقيػػا أوؿ األمػػر ,بػػؿ ظيػػرت خػػارج القػػارة عمػػى أيػػدي الزنػػوج فػػي أوربػػا والواليػػات المتحػػدة
األمريكيةع الطالع ىؤالء عمى الثقافة اليربية وتعرفيـ عمى مبادئ الحرية وحقوؽ اإلنساف ,في
وقػػت كانػػت تعػػاني فيػػو الشػػعوب اإلفريقيػػة مػػف تخمػػؼ شػػديد فػػي المجػػاالت كافػػة .ولكػػف عقػػب

انتياء الحرب العالميػة الثانيػة بػدأت فكػرة الجامعػة اإلفريقيػة «التجمػع اإلفريقػي» تتبمػور وتظيػر
معالميػػا ,واسػػتطاعت أف تشػػؽ طريقيػػا ,عمػػى الػػرةـ مػػف أنيػػا كانػػت فػػي طورىػػا األوؿ ,بفضػػؿ
جيػػود الزعمػػاء اإلف ػريقييف ,إذ أسػػيـ ى ػؤالء فػػي إنجػػاح فك ػرة الجامعػػة اإلفريقيػػة ,وفػػي حصػػوؿ

الش ػػعوب اإلفريقي ػػة عم ػػى اس ػػتقالليا .وق ػػد توج ػػت جي ػػودىـ فيم ػػا بع ػػد بتأس ػػيس منظمػ ػة الوح ػػدة
اإلفريقية التي شكؿ قياميا الطموح الذي كاف يسعى إليو قادة الجامعة اإلفريقية.
ثاـياً:ذاؾتنظيماتذاإلػرققيةذاؾيتذدبقتذؼيامذؿنظمةذاؾوحدةذاإلػرققية ذ
إف منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ليسػػت اإلطػػار التنظيمػػي األوؿ وال الوحيػػد الػػذي جمػػع بػػيف
الدوؿ اإلفريقية ,بؿ سبقتيا محاوالت عدة لتشكيؿ تنظيمات إفريقية بيف بعض الػدوؿ اإلفريقيػة,
تعمؿ عمى تقارب دوؿ القارة وشعوبيا بشكؿ وبآخر.

ومنذ منتصؼ الخمسينيات مف القرف العشريف أسيمت عوامؿ عدة فػي اسػتقالؿ الػدوؿ

اإلفريقيػػة الواحػػدة تمػػو األخػػرى[ ,]33وقػػد تمػػت موجػػة االسػػتقالؿ ت ازيػػد الػػدعوات لعقػػد االجتماعػػات
والم ػ ػػؤتمرات الرس ػ ػػمية والش ػ ػػعبية ,فف ػ ػػي الم ػ ػػدة الممت ػ ػػدة م ػ ػػا ب ػ ػػيف ( ,)3633-3625بمػ ػ ػ ع ػ ػػدد

المػػؤتمرات واالجتماعػػات اإلفريقيػػة ق اربػػة ثمػػانيف مػػؤتم اًر واجتماع ػاً[ .]34ولصػػعوبة تنػػاوؿ جميػػع
المػػؤتمرات واالجتماعػػات اإلفريقيػػة ,فسػػنحاوؿ التركيػػز فػػي ىػػذا المجػػاؿ عمػػى أىػػـ التنظيمػػات
[*]

اإلفريقية شبو القارية

التي شكمت في القرف العشريف.

 -1اتحاد إفريقيا ومدغشقر:
دعت دوؿ عدة إفريقية في بداية السػتينات مػف القػرف العشػريف إلػى العمػؿ عمػى تكػويف

مجموعة سياسية إفريقية ال ترتبط بأية دولة أجنبية .وعمى ىذا األساس ,عقدت مؤتمرات عػدة,
مػػف بينيػػا مػػؤتمر ب ارزفيػػؿ عاصػػمة الكونيػػو ,فػػي المػػدة مػػا بػػيف ( )36-32كػػانوف األوؿ سػػنة

 .]35[3631وقد حضر المؤتمر وفود تمثؿ احدى عشرة دولة إفريقية ناطقة بالفرنسية ,كاف مف

بينيا دوؿ نالت استقالليا أثناء موجة االستقالؿ التي عمت القارة اإلفريقية في نفس السػنة[,]36

إذ تػػـ اتفػػاؽ ىػػذه الػػدوؿ عمػػى وضػػع مشػػروع إلقامػػة منظمػػة إفريقيػػة لمتعػػاوف االقتصػػادي تعمػػؿ
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عمى تشجيع انضماـ الػدوؿ اإلفريقيػة المسػتقمة األخػرى التػي لػـ تػنظـ لالتحػاد ,كمػا اتفقػت ىػذه
الػػدوؿ عمػػى مجموعػػة مبػػادئ تػػنظـ العالقػػة المتبادلػػة بينيػػا وبػػيف الػػدوؿ اإلفريقيػػة األخػػرى ,مػػف

بينيػػا العمػػؿ الػػدائـ مػػف اجػػؿ السػػالـ ويتمثػػؿ ىػػذا المبػػدأ فػػي عػػدـ الػػدخوؿ فػػي أي تحػػالؼ يعػػد
موجياً ضد أية دولة مف دوؿ المنظمػة ,وعػدـ التػدخؿ فػي الشػؤوف الداخميػة أو المجػوء لمحػرب,
والمحافظة عمى أمنيا الجماعي والمسػاعدة عمػى تقػدميا وتثبيػت السػالـ فػي إفريقيػا والعػالـ[,]37

فضال عف ذلؾ دعا المؤتمر إلػى إقامػة ىيئػة لمتعػاوف االقتصػادي مػف اجػؿ معالجػة المشػكالت
الرئيسػػة كوضػػع سياسػػة عامػػة لمتنميػػة وتطػػوير الػػدوؿ اإلفريقيػػة ,السػػيما فػػي مجػػاالت اإلنتػػاج
والتب ػػادؿ التج ػػاري ال ػػداخمي والخ ػػارجي ,والعمم ػػة النقدي ػػة والعالق ػػات م ػػع المنظم ػػات االقتص ػػادية

اإلقميمية أو الدولية[ .]38وعميو عد اتحاد إفريقيا ومدةشػقر أوؿ تنظػيـ إفريقػي شػبو قػاري ,جمػع
الػػدوؿ المسػػتقمة حػػديثا مػػف السػػيطرة الفرنسػػية ودفعيػػا لمعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ الوحػػدة والػػروابط بػػيف
الدوؿ اإلفريقية.

 -2منظمة الدار البيضاء:
نشأت ىذه المنظمة نتيجة انعقاد مػؤتمر الػدار البيضػاء الػذي دعػا إليػو الممػؾ الميربػي
[*]

محمد الخامس

في المدة ما بػيف( )4-1كػانوف الثػاني سػنة  ,3633بعػد لقػاءات واجتماعػات

تمػػت بػػيف ممثمػػي الػػدوؿ اإلفريقيػػة التػػي وقعػػت فيمػػا بعػػد ميثػػاؽ منظمػػة الػػدار البيضػػاء[ .]39وقػػد

ضػػمت المنظمػػة فػػي عضػػويتيا ك ػالً مػػف :المممكػػة الميربيػػة ,الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة آن ػذاؾ

(مصر وسوريا) ,ةانا ,ةينيا ,مالي ,كما حضر المؤتمر مراقباف مف ليبيا وسيالف ,عمى الرةـ
مف أف سيالف ليست دولة إفريقية ,فضال عف ذلؾ دعيت حكومة الجزائر المؤقتة ,وكانػت ىػذه

الم ػ ػرة األولػ ػػى التػ ػػي تػ ػػدعى فييػ ػػا الج ازئػ ػػر لحضػ ػػور مػ ػػؤتمر س ػ ػواء عمػ ػػى الصػ ػػعيد اإلفريقػ ػػي أو
العربي[.]41

كاف اليرض مف انعقاد ىذا المؤتمر تبػادؿ وجيػات النظػر فػي المشػاكؿ اإلفريقيػة بييػة

المش ػػاركة الجماعي ػػة ف ػػي العم ػػؿ عم ػػى تحري ػػر دوؿ الق ػػارة ,ودع ػػـ ال ػػدوؿ المس ػػتقمة .وف ػػي نياي ػػة
المػػؤتمر وقعػػت دوؿ الػػدار البيضػػاء ميثاقػػا لتنظػػيـ العالقػػات الدوليػػة فيمػػا بيػػنيـ ,تضػػمف مبػػادئ
عدة ثورية ,كانت ذات اثر في المبادئ التي تضمنيا فيما بعد ميثاؽ أديس أبابا ,ومػف ضػمنيا

مبػػدأ الوحػػدة اإلفريقيػػة الكاممػػة ,توحيػػد السياسػػة الخارجيػػة لمػػدوؿ المشػػتركة فػػي المػػؤتمر ,اتبػػاع
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سياسػة عػػدـ االنحيػػاز ,تقػػديـ المعونػػات لألقػػاليـ ةيػػر المسػػتقمة ,واقامػػة تعػػاوف دولػػي بػػيف الػػدوؿ

اإلفريقية في المياديف االقتصادية واالجتماعية والثقافية[.]41

وفػػي الوقػػت نفسػػو ,أنشػػأ المػػؤتمر لجػػاف عػػدة وىيئػػات متخصصػػة تعمػػؿ عمػػى تعزيػػز

تعاونيـ وتضامنيـ[ .]42وعمى الرةـ مف إنشاء المجػاف والييئػات المتعػددة واصػدار القػ اررات ,لػـ
تستطع منظمػة الػدار البيضػاء أف تحقػؽ األىػداؼ التػي نػادت بيػا ألسػباب عػدة ,منيػا :التباعػد
الجيرافي بيف أعضائيا ,فبعضيا يقع في اقصى الشػماؿ الشػرقي واألخػرى فػي األجػزاء اليربيػة

مػػف القػػارة اإلفريقيػػة ,واخػػتالؼ الػػنظـ السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة بػػيف الػػدوؿ األعضػػاء

فييػػا ,إلػػى جانػػب وفػػاة الممػػؾ الميربػػي محمػػد الخػػامس الػػذي لعػػب دو اًر ىام ػاً فػػي الوسػػاطة بػػيف
أعضػػاء المنظمػػة[ ,]43ممػػا أدى إلػػى تعثػػر المسػػيرة التػػي اختطتيػػا دوؿ منظمػػة الػػدار البيضػػاء

لنفسيا ,مع ذلؾ فقد اسيمت ىذه المنظمة بشكؿ إيجابي في التمييد لموحدة اإلفريقية.
 -3مجموعة مونروفيا:

عقدت مجموعػة مػف الػدوؿ اإلفريقيػة فػي العاصػمة الميبيريػة مػؤتمر مونروفيػا فػي المػدة

ما بيف ( )33-5آيارسنة .]44[3633وقد حضر المػؤتمر دوؿ مجموعػة ب ارزفيػؿ اإلحػدى عشػرة
الناطق ػػة بالفرنس ػػية ,فض ػػال ع ػػف س ػػبع دوؿ إفريقي ػػة أخ ػػرى ال تنتم ػػي إل ػػى أي ػػة مجموع ػػة ,والت ػػي

حظيت بدعـ ومساندة الدوؿ اليربية[ .]45وقد تضمنت مجموعة مونروفيػا مبػادئ أساسػية منيػا:
إف الوح ػػدة المنش ػػودة ف ػػي الوق ػػت الحاض ػػر ليس ػػت ى ػػي الوح ػػدة السياس ػػية لم ػػدوؿ اإلفريقي ػػة ذات

السيادة ,لكنيا وحدة األمؿ ووحدة السعي لتحقيؽ التضامف االجتماعي والسياسي األفريقي ,كما
تضػػمف البيػػاف المشػػترؾ لممجموعػػة لالعمػػؿ عمػػى إنشػػاء منظمػػة إفريقيػػة عامػػة شػػاممة ذات صػػفة

استشارية تعمؿ عمى تحقيؽ المبادئ التي تضمنيال[.]46

كػػؿ ىػػذه التنظيمػػات اإلفريقيػػة اسػػيمت بشػػكؿ أو بػػآخر فػػي بمػػورة الػػدعوة إلقامػػة تجمػػع
إفريقي دولي عمى مستوى الػدوؿ والحكومػات اإلفريقيػة ,ىػذا التجمػع ىػو منظمػة إقميميػة عامػة,
تعرؼ باسـ (منظمة الوحدة اإلفريقية).

املبحثذاؾثاـي:ذ ذ
تأديسذؿنظمةذاؾوحدةذاإلػرققية ذ
بقيػػت إفريقيػػا حتػػى منتصػػؼ القػػرف العش ػريف مسػػرحا لمتنػػافس االسػػتعماري بػػيف الػػدوؿ

األوربيػػة التػػي سػػيطرت عمييػػا واسػػتيمت مواردىػػا المختمفػػة ,وكػػاف االسػػتعمار يعتقػػد أف انقسػػاـ
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إفريقيػا إلػػى ثالثػة تجمعػػات ,مجموعػػة دوؿ اتحػػاد إفريقيػػا ومدةشػػقر ,ومجموعػػة الػػدار البيضػػاء,

ومجموعػػة دوؿ مونروفيػػا ,ذات األىػػداؼ واألسػػاليب المختمفػػة ,يعيػػؽ قيػػاـ الوحػػدة اإلفريقيػػة[,]47

لكف الدوؿ اإلفريقية تمكنت مف التيمب عمى ذلؾ ,وعممت عمى تقريب وجيات النظر بيف ىػذه

المجموعػػات ,والسػػيما بعػػد أف نالػػت الج ازئػػر اسػػتقالليا فػػي  1تمػػوز سػػنة  ,3633ف ػزاؿ أكبػػر
عػػائؽ يمنػػع التقػػارب بػػيف ىػػذه المجموعػػات[ .]48وبيػػذا التقػػارب أصػػبحت الظػػروؼ الموضػػوعية

التػػي تمػػر بيػػا القػػارة اإلفريقيػػة مميػػدة أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى لوضػػع مسػػالة الوحػػدة اإلفريقيػػة
موضع التنفيذ.

وف ػػي الوق ػػت نفس ػػو ,س ػػعى ع ػػدد م ػػف الزعم ػػاء األفارق ػػة إل ػػى عق ػػد م ػػؤتمر يض ػػـ كاف ػػة

التجمعات اإلفريقية بيػدؼ وضػع األسػس العامػة لمتعػاوف فيمػا بينيػا عمػى مسػتوى القػارة .وكػاف
[*]

لمقػ ػ ػػاء الػ ػ ػػذي تػ ػ ػػـ بػ ػ ػػيف أحمػ ػ ػػد سػ ػ ػػيكوتوري
[**]

ىيالسيالسػي

رئػ ػ ػػيس جميوريػ ػ ػػة ةينيػ ػ ػػا واإلمب ارطػ ػ ػػور اإلثيػ ػ ػػوبي

« »Haile Selassieفػي مدينػة أسػمرة فػي  35حزيػراف سػنة  3633الفضػؿ

في تشجيع عقد ىذا المؤتمر ,واتفقا عمى العمؿ عمػى تحقيػؽ الوحػدة اإلفريقيػة[ .]49وقػد حظيػت
ىػػذه الفك ػرة بػػدعـ وزراء خارجيػػة دوؿ اتحػػاد إفريقيػػا ومدةشػػقر ,الػػذيف قػػرروا فػػي اجتمػػاعيـ فػػي
كػػانوف األوؿ سػػنة  3633ضػػرورة عقػػد مػػؤتمر قمػػة يضػػـ كػػؿ رؤسػػاء الػػدوؿ اإلفريقيػػة المسػػتقمة
في أديس أبابا سنة  ,3631كما عمؿ عدد كبير مف زعماء الدوؿ اإلفريقية المستقمة منذ بدايػة

سػنة  3631عمػػى تحقيػؽ ىػػذا اليػدؼ والسػػعي نحػو إنجػػاح ىػذا المػػؤتمر ,وتػوفير كػػؿ الظػػروؼ
والعوامؿ إلنجاحو[.]51

وعمى ىذا األسػاس ,انعقػد مػؤتمر القمػة لمػدوؿ اإلفريقيػة المسػتقمة فػي أديػس أبابػا عمػى

مرحمتيف :األولػى مػؤتمر تمييػدي لػوزراء خارجيػة الػدوؿ اإلفريقيػة فػي المػدة مػا بػيف ()31-32
أيار سػنة  ,3631لوضػع الممسػات التمييديػة لمػؤتمر القمػة ,والمرحمػة الثانيػة تمػت ذلػؾ مباشػرة
بعقد مؤتمر رؤساء الدوؿ اإلفريقية ,الذي انتيػى بػالتوقيع عمػى ميثػاؽ أديػس أبابػا فػي  35أيػار

سنة .]51[3631

بدأ مؤتمر وزراء الخارجية التمييدي اجتماعاتو بحضور  13دولػة إفريقيػة مػف مختمػؼ

التجمعات فػي العاصػمة اإلثيوبيػة أديػس أبابػا ,لوضػع مشػروع جػدوؿ األعمػاؿ[ .]52وقػد انتخػب
وزي ػػر خارجي ػػة إثيوبي ػػا كتيم ػػا يف ػػرو « »Ketama Evroرئيس ػػا لمم ػػؤتمر ال ػػوزاري ال ػػذي ح ػػدد

المواضيع التي يتضمنيا جدوؿ األعماؿ[ ,]53ومػف بينيػا إنشػاء منظمػة الػدوؿ اإلفريقيػة ,واقامػة
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تعػ ػػاوف وثيػ ػػؽ فػ ػػي شػػػتى الميػ ػػاديف بػػػيف دوؿ القػػػارة اإلفريقيػػػة ,ومناقشػ ػػة مسػ ػػائؿ الػ ػػتخمص مػ ػػف

االسػػتعمار والتمييػػز العنصػػري ,والتكػػتالت االقتصػػادية اإلقميميػػة ,ونػػزع السػػالح ,وانشػػاء لجنػػة
فضؿ عف ضماف مسألة تمثيؿ إفريقيا في األمـ المتحدة وعالقات دوؿ القػارة مػع
توفيؽ دائمة,
ً
بعض ػػيا ال ػػبعض[ .]54وعن ػػد محاول ػػة م ػػؤتمر ال ػػوزراء تحدي ػػد الص ػػيية النيائي ػػة لمنظم ػػة الوح ػػدة

اإلفريقيػػة المزمػػع تأسيسػػيا ,بػػرزت أمػػاميـ مشػػروعات متعػػددة ,مثمػػت آراء مختمػػؼ التجمعػػات

اإلفريقية التي كانت قائمة آنذاؾ .ومف بيف تمؾ المشروعات ما اقترحو الرئيس اليػاني نكرومػا,
بإنش ػػاء اتح ػػاد فيػػػدرالي ب ػػيف ال ػػدوؿ اإلفريقيػ ػػة ,ووض ػػع دس ػػتور لمحكومػ ػػة االتحادي ػػة الفيدراليػػػة,

والقض ػػاء عم ػػى الحػ ػواجز الت ػػي تفص ػػؿ ب ػػيف ال ػػدوؿ اإلفريقي ػػة[ ,]55كم ػػا طال ػػب الم ػػؤتمر بإلي ػػاء
التجمعات والتكتالت اإلقميمية في إفريقيا ,وقياـ المنظمػة االتحاديػة المقترحػة بمياميػا كافػة فػي

تش ػػكيؿ التض ػػامف اإلفريق ػػي الف ػػوري كوس ػػيمة مالئم ػػة لمجابي ػػة الق ػػوى االس ػػتعمارية ف ػػي إفريقي ػػا
بأشكاليا كافػة .وحظػي ىػذا المشػروع بتأييػد أوةنػدا وتعػاطؼ الج ازئػر وتنزانيػا ومصػر ,مػع ذلػؾ

لقي اقتراح نكروما إقامة اتحاد فدرالي تخوفا مػف معظػـ الػدوؿ الناطقػة بالفرنسػية ,وال سػيما وأف
ةانػػا كانػػت مسػػتمرة فػػي إيػواء الالجئػػيف القػػادميف مػػف تمػػؾ الػػدوؿ ومػػدىـ بالمعونػػات لمعمػػؿ ضػػد

بمدانيـ ,ومف ثـ فإف ىذا العمؿ ال ينسجـ مع الدعوة الفيدرالية التي تطالب بيا ةانا[.]56

وعم ػػى النق ػػيض م ػػف ذل ػػؾ ,أك ػػد مش ػػروع الميث ػػاؽ ال ػػذي تق ػػدمت ب ػػو الحكوم ػػة األثيوبي ػػة

وساندتيا كؿ مف مصر ونيجيريا ومجموعة دوؿ الب ارزفيؿ ,عمى ضرورة السير بخطى تدريجيػة
فػػػي موضػ ػػوع الوحػ ػػدة اإلفريقيػ ػػة ,وايجػ ػػاد نػ ػػوع مػػػف التعػ ػػاوف االقتصػ ػػادي بػ ػػيف الػ ػػدوؿ اإلفريقيػ ػػة
وتدعيمػػو ,ال سػػيما فػػي مجػػاالت النقػػؿ والمواصػػالت والخبػرة الفنيػػة ,وانشػػاء مجمػس مػػف رؤسػػاء

الدوؿ والحكومات ,وسكرتارية دائمة لتنسيؽ الشؤوف اإلفريقيػة ,كمػا أكػد المشػروع عمػى ضػرورة
االلتػزاـ بمبػدأ عػدـ التػدخؿ فػػي الشػؤوف الداخميػة لكػؿ دولػػة إفريقيػة ,واحتػراـ سػيادتيا والمحافظػػة

عمى سالمة أراضييا[.]57

وقد مثؿ ىذا االقتراح حالً وسطاً بيف االتجاىات الفدرالية واالتجاىات الكونفدرالية التي

تمثمت مف خالؿ المشروع الػذي تقػدمت بػو مجموعػة دوؿ اتحػاد إفريقيػا ومدةشػقر ,ودعػت فيػو

إلػػى إقامػػة منظمػػة قاريػػة تتسػػـ بالمرونػػة ,تضػػـ كػػؿ دوؿ القػػارة اإلفريقيػػة ,وتحػػتفظ كػػؿ دولػػة فػػي

إطارىا بسيادتيا الكاممة عمػى أف تقػوـ االتحػادات اإلقميميػة القائمػة بمسػاعدتيا فػي أداء مياميػا

مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الوحػػدة اإلفريقيػػة ,أي إف ىػػذا االتجػػاه كػػاف يؤيػػد أف تقػػوـ القػػارة اإلفريقيػػة عمػػى
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تجمع ػػات ع ػػدة إقميمي ػػة .وق ػػد أب ػػدت ت ػػونس والس ػػنياؿ وةيرى ػػا م ػػف ال ػػدوؿ اإلفريقي ػػة تأيي ػػداً لي ػػذا

المشروع[ .]58فضال عف ذلؾ فقد برز اتجاه آخر ,نادى بو الرئيس المصري الراحؿ جماؿ عبد

الناصر[*] ,أكد فيو عمى ضرورة تجاوز القضػايا الشػكمية والسػطحية فػي إقامػة الوحػدة اإلفريقيػة
المنشودة ,ووجوب التركيز عمى اتخاذ المواقؼ اإليجابية والعممية[.]59

وىكػذا فقػػد تعػػددت ااراء أمػػاـ وزراء خارجيػػة الػدوؿ اإلفريقيػػة ,الػػذيف لػػـ يكونػوا يممكػػوف

التفػػويض إلق ػرار أي مػػف ىػػذه المشػػاريع ,إال المجػػوء لمتوفيػػؽ بينيػػا إلرضػػاء كػػؿ األط ػراؼ ,مػػف
أجؿ تحقيؽ الترابط والوحدة بيف الدوؿ اإلفريقية.

وعمػػى ىػػذا األسػػاس ,قػػرر وزراء خارجيػػة الػػدوؿ اإلفريقيػػة ,إنشػػاء لجنػػة تضػػع مشػػروعاً

يوفػػؽ بػػيف ااراء المختمفػػة ,مػػف أجػػؿ إعػػداد صػػيية موحػػدة لعرضػػيا عمػػى الرؤسػػاء والممػػوؾ فػػي

اجتمػػاعيـ القػػادـ[ .]61لكػػف ىػػذه المجنػػة لػػـ تقػػـ بػػأكثر مػػف تجميػػع بعػػض الوثػػائؽ ,واقػرار بعػػض
المبادئ العامة ,وذلؾ لصعوبة التوفيؽ بيف تمؾ المشروعات واالقتراحات ,مع إظيار وتوضيح

المشػ ػ ػػاكؿ المطروحػ ػ ػػة ,تارك ػ ػ ػاً كممػ ػ ػػة الفصػ ػ ػػؿ النيائيػ ػ ػػة لمػ ػ ػػؤتمر رؤسػ ػ ػػاء الػ ػ ػػدوؿ والحكومػ ػ ػػات
اإلفريقية[.]61

وتتويجػ ػاً لك ػػؿ تم ػػؾ الجي ػػود المبذول ػػة ,التق ػػى ف ػػي الم ػػدة م ػػا ب ػػيف ( )35-31أي ػػار س ػػنة

 ,3631رؤساء دوؿ وحكومات  11بمدا إفريقيا مستقال ,في العاصمة األثيوبية أديس أبابا ,في

أضخـ تظػاىرة وحدويػة حتػى ذلػؾ الوقػت[ .]62وقػد حضػرت الػدوؿ العربيػة فػي إفريقيػا المػؤتمر,
ع ػػدا المممك ػػة الميربي ػػة ,الت ػػي قاطعت ػػو احتجاج ػػا عم ػػى اش ػػتراؾ وزي ػػر خارجي ػػة موريتاني ػػا ,لع ػػدـ
اعتراؼ الميرب بيا ,ومطالبتيا بضميا[ .]63كذلؾ لـ تشترؾ توجو في المػؤتمر ,لػرفض معظػـ

الػػدوؿ اإلفريقيػػة االعت ػراؼ بالحكومػػة الجديػػدة التػػي تولػػت الحكػػـ فػػي توجػػو بعػػد اةتيػػاؿ ال ػرئيس
[*]

السػػابؽ سػػمفانوس أولمبيػػو

« »Sylvanus Olympioمػػع ذلػػؾ وقعتػػا ميثػػاؽ المنظمػػة فيمػػا

بعػػد ,وعػػدتا مػػف الػػدوؿ األصػػمية ,وبػػذلؾ اصػػبح مجمػػوع الػػدوؿ األعضػػاء األصػػمييف  13دولػػة

إفريقية[.]64

وقد افتػتح اإلمب ارطػور اإلثيػوبي ىيالسيالسػي المػؤتمر ,بكممػة ناشػد فييػا رؤسػاء الػدوؿ

اإلفريقيػػة أف يتح ػػدوا ويعممػ ػوا بالتع ػػاوف فيم ػػا بي ػػنيـ مػػف أج ػػؿ تش ػػكيؿ إفريقي ػػا عم ػػى ض ػػوء رةب ػػة

شعوبيا ,ووصؼ ىيالسيالسي ميمة الدوؿ اإلفريقية المستقمة بأنيا ستكوف ال معنى ليػا إذا لػـ
تعمؿ مف أجؿ التعجيؿ بتحرير األجزاء التي ال تزاؿ تعاني مف االستعمار في إفريقيا[ .]65وفػي
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داخ ػػؿ م ػػؤتمر الرؤس ػػاء تك ػػررت االنقس ػػامات ح ػػوؿ ش ػػكؿ المنظم ػػة اإلفريقي ػػة الجدي ػػدة المزم ػػع

إنشاؤىا ,فبيف مؤمف بالمشروع الياني و ارفػض لػو ,وبػيف الػدعوة إلػى إقامػة منظمػة قاريػة مرنػة,
تضػػـ كػػؿ دوؿ القػػارة اإلفريقيػػة ,وبػػيف االقت ػراح الوسػػط الػػذي وضػػعتو الحكومػػة اإلثيوبيػػة ,الػػذي
اعترؼ بضرورة بقاء التجمعات شبو القارية بصورة مؤقتة[.]66

وقػػد أدى االخػػتالؼ فػػي الػػرؤى بػػيف المجموعػػات إلػػى بػػروز اتجػػاىيف رئيسػػيف لصػػيية

المنظمة المنشودة ,األوؿ نادى بوجوب إيجاد تعاوف وثيؽ بيف جميػع الػدوؿ اإلفريقيػة مػف اجػؿ
إرسػػاء وحػػدتيا ,وقػػد تزعمػػت ةانػػا ىػػذا االتجػػاه ,وقػػاؿ الػػزعيـ اليػػاني نكرومػػا :لكانػػت منظمػػة

الوحدة اإلفريقية إعالنا لعزمنا عمى االتحاد ,وكانت تمؾ بداية مبشرة بالخير ,ولكننا نحتاج إلى

أكثػر مػف ذلػؾ ,يجػب أف نتحػػد ااف تحػت لػواء حكومػة اتحػػاد اذا كػاف ليػذا العػزـ أي معنػػى أو
أي ثبػػاتل[ .]67وااخػػر فقػػد انصػػب عمػػى الػػدعوة الحتفػػاظ كػػؿ دولػػة بسػػيادتيا عنػػد انضػػماميا
لممنظمة التي ال تتمتع بسيادة فوؽ سيادة األعضاء ,وكانت نيجيريا تتزعـ ىذا االتجاه ,وأيدتيا
الدوؿ حديثة االستقالؿ ,خوفا منيا عمى سيادتيا التي تحققت حديثا ,وىذه بػدورىا اختمفػت بػيف

الفيدرالية والكونفدرالية ,وىؿ أف ىذه الوحدة تدريجية أـ فورية[.]68

مف كؿ ذلؾ نخمص إلى القوؿ :إف عدـ التوفيؽ بيف آراء مختمؼ المجموعات ,قد ولػد
خيبػػة أمػػؿ لػػدى القػػادة األفارقػػة ,وىػػو مػػا يػػنعكس عمػػى الػرأي العػػاـ اإلفريقػػي ,إذا مػػا أخفقػوا فػػي
وضػع ميثػػاؽ لموحػػدة اإلفريقيػة ,والسػيما بعػػد أف أخفقػت المجنػػة التػػي شػكميا وزراء الخارجيػػة فػػي
وضع ىذا الميثاؽ.

وعم ػػى ى ػػذا األس ػػاس ق ػػرر الرؤس ػػاء تش ػػكيؿ لجن ػػة خاص ػػة جدي ػػدة م ػػف وزراء الخارجي ػػة

إلعػداد مشػروع ميثػػاؽ المنظمػة الجديػدة ,وكانػػت ميمتيػا شػاقة وبالفعػػؿ وضػعت المجنػة مشػػروع
ميثاؽ المنظمة ,ولـ تتػرؾ لمرؤسػاء إال بعػض األمػور التفصػيمية لمبػت فييػا فػي جمسػاتيـ ,ومػف

ذلؾ اسـ المنظمة الجديدة الذي تقرر جعمو «منظمة الوحدة اإلفريقية» بدال عف «منظمة الدوؿ
اإلفريقية والمالجاشية» ,كذلؾ تقرر أف تعقد اجتماعات رؤساء الدوؿ مرة عمى األقؿ في السنة
بدال مف مرة كؿ سػنتيف[ .]69فضػال عػف ذلػؾ تػـ اختيػار حكومػة إثيوبيػا لكػي تكػوف الجيػة التػي

تػودع لػػدييا وثػػائؽ التصػديؽ عمػػى الميثػػاؽ ,كمػػا أسػند إلييػػا ميمػػة تسػجيؿ الميثػػاؽ لػػدى األمانػػة

العامة لألمـ المتحدة[.]71
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وفػػي احتفػػاؿ رسػػمي أقػػيـ فػػي أديػػس أبابػػا فػػي إثيوبيػػا ,وقػػع رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات
اإلفريقيػػة عمػػى ميثػػاؽ أديػػس أبابػػا فػػي  35أيػػار  ,3631الػػذي تمخػػض عنػػو تأسػػيس منظمػػة
[]71

الوحدة اإلفريقية

كمنظمة قارية تعمؿ عمى توثيؽ التعاوف بيف الدوؿ اإلفريقية في المجػاالت

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,مع احتفاظ كؿ دولة بسيادتيا الكاممة ,كمرحمة انتقالية إلى
ح ػػيف تييئ ػػة الظ ػػروؼ المس ػػاعدة إلقام ػػة الوح ػػدة اإلفريقي ػػة الش ػػاممة ,الت ػػي تحم ػػـ بي ػػا الش ػػعوب

اإلفريقيػػة وأف ذلػػؾ يحتػػاج إلػػى جيػػود مضػػنية مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ اليػػدؼ اإلفريقػػي المنشػػود .وقػػد
تضمف الميثاؽ مف ديباجة وثالث وثالثيف مادة[ .]72وفػي الوقػت ذاتػو أثيػرت مسػألة الميػة التػي

تستعمميا المنظمة ,وقد اقترح في البداية أف تكػوف الميػة اإلنكميزيػة والميػة الفرنسػية ىػي الميػات
المستعممة في المنظمة ,لكف الرئيس المصري جماؿ عبػد الناصػر عمػؽ بقولػو :لإنػو ليكػوف مػف
المخجػػؿ أف تكػػوف المنظمػػة إفريقيػػة والميػػات التػػي تسػػتخدـ فييػػا ليػػات أجنبيػػةل ,ووافػػؽ المػػؤتمر
عمػػى اسػػتخداـ الميتػػيف اإلف ػريقيتيف العربيػػة ,واألميريػػة كميػػات رسػػمية ,باإلضػػافة إلػػى الميػػات

اإلنكميزية والفرنسية[.]73

وىكػذا يمكػػف القػػوؿ :إف مػػؤتمر قمػػة أديػػس أبابػا الػػذي أنشػػئت عمػػى إثػره منظمػػة الوحػػدة

اإلفريقية ,يعػد نقطػة تحػوؿ فػي تػارير القػارة اإلفريقيػة ,فػألوؿ مػرة فػي تػارير إفريقيػا يجتمػع ىػذا
العدد مػف رؤسػاء الػدوؿ والحكومػات ,لبحػث مسػتقبؿ القػارة اإلفريقيػة فجػاء ذلػؾ تسػجيال حاسػما
لنجاح المؤتمر الذي عكس أوؿ صورة عممية لتوحيد القارة اإلفريقية في شكؿ منظمة قاريػة ليػا
شخصيتيا القانونية الدولية.
أفدافذوؿبادئذاملنظمة :ذ
كػػاف لمنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة أىػػداؼ ترمػػي إلػػى تحقيقيػػا ,كمػػا إف ليػػا مبػػادئ تقػػوـ
عمييػػا ,فقػػد أشػػار الميثػػاؽ فػػي مادتػػو الثانيػػة ,أف المنظمػػة تيػػدؼ إلػػى تقويػػة وحػػدة دوؿ إفريقيػػا
وتض ػػامنيا ,ع ػػف طري ػػؽ القض ػػاء عم ػػى الخالف ػػات القومي ػػة والعنص ػػر لض ػػماف رفاىي ػػة الش ػػعوب

اإلفريقية ,ودعـ التعػاوف بػيف الػدوؿ األعضػاء فػي المجػاالت االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة
والعممية ,وفي المجاالت الحيوية األخرى والتشاور بيف الدوؿ األعضاء في المنظمات الدوليػة,
ودعػػـ كفػػاح جميػػع الشػػعوب اإلفريقيػػة فػػي سػػبيؿ المحافظػػة عمػػى كرامتيػػا واسػػتقالليا وحقوقيػػا

الوطني ػػة ,فضػ ػالً ع ػػف القض ػػاء عم ػػى االس ػػتعمار ف ػػي جمي ػػع ص ػػوره وأش ػػكالو ,وتش ػػجيع التع ػػاوف
الدولي بما يتوافؽ مع ميثاؽ األمـ المتحدة واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف[.]74
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وتحقيقاً لألىداؼ المبينة أكد أعضاء المنظمة ارتباطيـ بالمبادئ ااتية والتي تتضمف,

المسػػاواة التامػػة فػػي السػػيادة بػػيف جميػػع الػػدوؿ األعضػػاء ,واحت ػراـ حػػؽ تقريػػر المصػػير وعػػدـ

التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لمػػدوؿ األعضػػاء ,والحفػػاظ عمػػى سػػيادة كػػؿ دولػػة عضػػو واحت ػراـ
اسػ ػػتقالليا وسػ ػػالمة أ ارضػ ػػييا ,وحػ ػػؿ مػ ػػا قػ ػػد ينشػ ػػأ مػ ػػف منازعػ ػػات فيمػ ػػا بينيػ ػػا بحمػ ػػوؿ سػ ػػممية
كالمفاوض ػ ػػات أو الوس ػ ػػاطة أو التوفي ػ ػػؽ أو التحك ػ ػػيـ ,واالس ػ ػػتنكار المطم ػ ػػؽ ألعم ػ ػػاؿ االةتي ػ ػػاؿ

السياسػػي وألػواف النشػػاط اليػػداـ التػػي تقػػوـ بيػػا الػػدوؿ المجػػاورة أو أيػػة دولػػة أخػػرى[ ,]75والتفػػاني
المطمػػؽ لقضػػية التحريػػر التػػاـ لأل ارضػػي اإلفريقيػػة التػػي لػػـ تسػػتقؿ بعػػد .وىػػو اليػػدؼ األساسػػي
لممنظمة ومع ذلؾ تقػرر إد ارجػو ضػمف المبػادئ لحػث الػدوؿ عمػى االلتػزاـ التػاـ بػو ,فضػالً عػف
التزاـ رؤساء الدوؿ والحكومات بمبدأ عدـ االنحياز وبما تضمنو ميثاؽ األمـ المتحدة واإلعالف

العالمي لحقوؽ اإلنساف وذلؾ لتجنب الصراع بيف الكتمتيف المتنازعتيف وإلقامة تعاوف سميـ بيف

دوؿ المنظمة وباقي دوؿ العالـ ولالسياـ في إيجاد الحموؿ لممشاكؿ واألزمات الدولية[.]76
اؾعضوقةذيفذؿنظمةذاؾوحدةذاإلػرققية :ذ

العضوية في منظمة الوحدة اإلفريقيػة مفتوحػة مػف حيػث المبػدأ لجميػع الػدوؿ فػي القػارة
اإلفريقية .فقد نصت المادة الرابعة في ميثاؽ المنظمة ,انو يحؽ لكؿ دولػة إفريقيػة مسػتقمة ذات

سػػيادة أف تصػػبح عضػوا فػػي منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة[ ,]77كمػػا نصػػت المػػادة  35مػػف الميثػػاؽ:
أنػو يجػوز لكػؿ دولػػة إفريقيػة ذات سػيادة أف تخطػر األمػػيف العػاـ اإلداري لممنظمػة ,برةبتيػا فػػي

االنضماـ لميثاؽ المنظمة ,وفي ىذه الحالة يقوـ األميف العاـ بإرساؿ نسػخة مػف ىػذا اإلخطػار

إلى كافة الدوؿ األعضاء ,كي تبدي كػؿ منيػا رأييػا فيػو ,وتقػوـ كػؿ دولػة عضػو بػإبالغ قرارىػا

في ىذا الشأف إلى األمػيف اإلداري ,الػذي يقػوـ بػدوره بعػد تػوافر موافقػة أةمبيػة الػدوؿ األعضػاء
بإبالغ القرار إلى الدولة المعنية .فػإذا تػوافرت ىػذه الشػروط أصػبحت الدولػة عضػواً منظمػا إلػى
منظمة الوحدة اإلفريقية(.)78

أما فيما يتعمؽ باالنسحاب مف المنظمة ,فقد أجازت المادة  13مف الميثاؽ :أنو يجػوز

ألية دولػة مػف الػدوؿ األعضػاء أف تنسػحب مػف المنظمػة بإشػعار خطػي لألمػيف العػاـ اإلداري,
وتبم جميع الدوؿ األعضاء بذلؾ عمى أف تؤدي ىذه الدولة واجباتيا المالية حتػى نيايػة السػنة

المالية المقدـ خالليا طمب االنسحاب ,كما تؤدي لممنظمة ما يكوف عمييا مف ذمـ مالية أخرى

إزاءه[ .]79ومع ذلؾ فاف االنسحاب ال يسري إال بعد مرور سنة عمػى تػارير تقػديـ الدولػة طمبيػا
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باالنسػػحاب ,ويعػػود ذلػػؾ إلػػى إتاحػػة الفرصػػة لمدولػػة المنسػػحبة لتفكػػر فػػي قرارىػػا ,أو ربمػػا يػػؤدي

تفكيرىػػا أثنػػاء تمػػؾ المػػدة إلػػى العػػدوؿ عػػف االنسػػحاب واالسػػتمرار فػػي المنظمػػة[ .]81ولػػـ يػػنص
ميثػػاؽ المنظمػػة عمػػى عقوبػػة الطػػرد أو الفصػػؿ مػػف عضػػوية المنظمػػة ,ممػػا يػػدؿ عمػػى حػػرص

مؤسس ػػي المنظم ػػة ,عم ػػى أف تك ػػوف جامع ػػة لك ػػؿ ال ػػدوؿ اإلفريقي ػػة ,واف ال تبق ػػي خارجي ػػا دول ػػة

إفريقية مستقمة[.]81

املبحثذاؾثاؾث:ذ ذ
اهليكلذاؾتنظيميذملنظمةذاؾوحدةذاإلػرققية ذ
الشػػػؾ أف مػ ػػف اىػ ػػـ عناصػ ػػر المنظمػػػة الدوليػ ػػة التػػػي تميزىػ ػػا عػ ػػف ةيرىػػػا مػػػف أجي ػ ػزة

المنظمػػات الدوليػػة ,وجػػود ىيكػػؿ تنظيمػػي دائػػـ يضػػـ أجي ػزة تعمػػؿ وفػػؽ اختصاصػػات يحػػددىا

الميث ػػاؽ[ .]82وق ػػد نص ػػت الم ػػادة الس ػػابعة م ػػف ميث ػػاؽ منظم ػػة الوح ػػدة اإلفريقي ػػة ,عم ػػى أف ى ػػذه
المنظمػػة تحقػػؽ أىػػدافيا عػػف طريػػؽ الييئػػات العاممػػة ااتيػػة :مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات,
ومجمس الوزراء ,واألمانة العامة ,ولجنة الوساطة والتوفيؽ والتحكيـ[ .]83كما أشار الميثاؽ إلى

ضرورة أف ينشئ مؤتمر رؤساء الدوؿ المجاف المتخصصة التي يرى ضرورة إنشاؤىا[.]84
أولا :مؤتمر رؤساء الدول والحكومات:

يطمؽ عميو اصطالحا (مؤتمر القمػة اإلفريقػي) ,وقػد نصػت المػادة الثامنػة مػف الميثػاؽ

عمػػى أف ىػػذا المػػؤتمر ىػػو الجيػػاز األعمػػى لممنظمػػة ,والييئػػة األكثػػر فعاليػػة فييػػا ,ويضػػـ ىػػذا
الجيػػاز جميػػع رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات لمػػدوؿ األعضػػاء فػػي المنظمػػة أو ممثمػػييـ المعتمػػديف

رسميا[ .]85ويجتمع المجمس في دورات عادية مرة عمى األقؿ كؿ سنة ,كما ينعقػد المجمػس فػي

دورات ةير عادية بناء عمى طمب أي دولة عضو مف األعضاء ,وبموافقة ثمثي األعضاء[,]86

ل ػػـ يح ػػدد الميث ػػاؽ مك ػػاف انعق ػػاد دورات المجم ػػس ,ول ػػذلؾ فتحدي ػػده م ػػف اختصاص ػػات الم ػػؤتمر

نفسو[ .]87وقػد وافػؽ المػؤتمر أثنػاء انعقػاد دورتػو العاديػة الثالثػة فػي أديػس أبابػا سػنة  3633أف
يعقد المجمس كؿ دوراتو في مقػر المنظمػة فػي أديػس أبابػا ,عمػى أف تتحمػؿ الدولػة التػي ترةػب

في عقد أية دورة فييا نفقات عقد تمؾ الدورة[.]88

أما نظاـ التصويت في مجمػس رؤسػاء الػدوؿ والحكومػات ,فإنػو يقػوـ عمػى أسػاس مبػدأ

المساواة ,أي لكؿ دولة عضػو صػوت واحػد فػي المػؤتمر ,وتصػدر القػ اررات بشػكؿ عػاـ بأةمبيػة
ثمثي األعضاء[ .]89وقد حدد الميثػاؽ اختصاصػات المػؤتمر ,فػي أنػو المخػتص بوضػع الالئحػة
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الداخميػػة لممنظمػػة ,واعػػادة النظػػر فػػي تكػػويف أجي ػزة المنظمػػة وأوجػػو نشػػاطيا ,واإلش ػراؼ عمػػى
مجمػػس الػػوزراء ,وتعيػػيف األمػػيف العػػاـ اإلداري ومسػػاعديو وتعيػػيف وانيػػاء عمػػؿ أعضػػاء لجنػػة
الوساطة والتوفيػؽ والتحكػيـ ,ومػف اختصاصػاتو مناقشػة جميػع المسػائؿ ذات األىميػة المشػتركة

لدوؿ إفريقيا بصفة عامة ,كما أف لو الحؽ في أف يناقش أية قضية تيـ القارة اإلفريقية[.]91

وىكػػذا يمكػػف القػػوؿ :إف السػػمطة العميػػا فػػي المنظمػػة تركػػزت بيػػد مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ

والحكومات اإلفريقية ,إذ أصبح ىذا المجمس الجياز األعمى الفعاؿ فييا ,عمى الرةـ مف وجود
أجيػزة أخػػرى كمجمػػس الػػوزراء واألمانػػة العامػػة التػػي أصػػبحت خاضػػعة لممػػؤتمر ,فػػي حػػيف كػػاف
األج ػػدر بواض ػػعي الميث ػػاؽ أف يمنحػ ػوا بقي ػػة األجيػ ػزة س ػػمطات مس ػػتقمة تمكني ػػا م ػػف أداء المي ػػاـ

الموكمة إلييا.

ثاني ا :مجمس وزراء الخارجية:

ويعػد الييئػة الرئيسػية الثانيػػة لمنظمػة الوحػدة اإلفريقيػة مػػف حيػث األىميػة ,ويتكػوف ىػػذا

المجم ػػس اس ػػتنادا ل ػػنص الم ػػادة الثاني ػػة عش ػػر م ػػف ميث ػػاؽ المنظم ػػة ,م ػػف وزراء خارجي ػػة ال ػػدوؿ

األعض ػػاء أو أي وزي ػػر آخ ػػر تخول ػػو حكومت ػػو ,ف ػػي ح ػػاؿ انش ػػياؿ وزراء الخارجي ػػة ف ػػي أعم ػػاؿ

أخػػرى[ .]91ويجتمػػع مجمػػس الػػوزراء م ػرتيف عمػػى األقػػؿ كػػؿ سػػنة ,فػػي دورتػػيف عػػاديتيف ,تنعقػػد
األولى في شير شباط فػي مقػر المنظمػة بػأديس أبابػا ,وتكػوف مخصصػة عػادة لمشػؤوف الماليػة
واإلدارية ,أما الدورة الثانية فتعقد عادة في عاصمة الدولة التي ستعقد فييا دورة مجمػس رؤسػاء

الدوؿ والحكومات ,مف أجؿ اإلعداد لمؤتمر القمة اإلفريقػي[ .]92كمػا ينعقػد المجمػس فػي دورات
بناء عمى طمب احدى الدوؿ األعضاء ,عمى أف يوافؽ عمى ذلؾ الطمب ثمثا الدوؿ
ةير عادية ً
األعضػػاء عمػػى األقػػؿ ,وذلػػؾ لبحػػث القضػػايا اليامػػة العاجمػػة[ .]93وفػػي بدايػػة كػػؿ دورة ينتخػػب
المجم ػػس ب ػػاالقتراع الس ػػري رئيس ػػا ون ػػائبيف لمػ ػرئيس ,ومق ػػر اًر لممجم ػػس ,ويش ػػكموف جميع ػػا ىيئ ػػة

المكتب ,ويتولى الرئيس السابؽ لممجمس رئاسػة الجمسػة االفتتاحيػة إلػى أف يػتـ انتخػاب الػرئيس

الجديد ,وينتمي عادة إلى الدولة التي ينعقد مجمس الرؤساء عمى أراضييا[.]94

لػػـ يحػػدد ميثػػاؽ منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة اختصاصػػات مجمػػس الػػوزراء فػػي مػػادة واحػػدة

مستقمة ,وانمػا جػاء الػنص عمػى اختصاصػات ىػذا المجمػس موزعػة بػيف مػواد الميثػاؽ المختمفػة,
ومػف ىػذه االختصاصػات ,التحضػير الجتماعػات مجمػس رؤسػاء الػدوؿ والحكومػات ,وذلػؾ فػػي
الػػدورة العادي ػػة الت ػػي تسػػبؽ اجتماع ػػات ى ػػذا المجمػػس ,والبح ػػث ف ػػي المسػػائؿ الت ػػي يحيمي ػػا إلي ػػو
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مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات ,ويتػػولى تنفيػػذ جميػػع الق ػ اررات التػػي يتخػػذىا مجمػػس رؤسػػاء
الػػدوؿ ,وتنسػػيؽ التعػػاوف بػػيف الػػدوؿ اإلفريقيػػة األعضػػاء ,فػػي الميػػاديف السياسػػية واالقتصػػادية
واالجتماعيػػة والثقافيػػة واألمنيػػة ,طبقػػا لتوجييػػات مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات[ ,]95ود ارسػػة

واقرار الميزانية السنوية لممنظمة ,التي يعدىا األميف العاـ اإلداري ,والتي يتـ تمويميا بحصص
مػػف الػػدوؿ األعضػػاء ,كمػػا يقػػرر المجمػػس الم ازيػػا والحصػػانات التػػي يتمتػػع بيػػا موظفػػو األمانػػة

العام ػػة ف ػػي أق ػػاليـ ال ػػدوؿ األعض ػػاء ,فضػ ػالً ع ػػف الموافق ػػة عم ػػى المػ ػوائح الت ػػي تض ػػعيا المج ػػاف
المتخصصػػة ,التػػي أنشػػئت وفقػػا ألحكػػاـ المػػادة  31مػػف ميثػػاؽ أديػػس أبابػػا ,يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ

إحالػػة الن ازعػػات إلػػى لجنػػة الوسػػاطة والتوفيػػؽ والتحكػػيـ ,وفػػي حالػػة رفػػض أحػػد أط ػراؼ الن ػزاع
اإلذعاف لقضاء المجنة يبحث مجمس وزراء المنظمة األمر[.]96

مف كػؿ مػا تقػدـ نخمػص إلػى القػوؿ أف مجمػس وزراء المنظمػة باختصاصػاتو ىػذه ,ىػو

مسؤوؿ أماـ مجمس رؤساء الدوؿ والحكومات كونو الجياز المحرؾ لعمػؿ المنظمػة ,إال أنػو مػع
ذلؾ يستطيع أف يتخذ في بعض الحاالت ق اررات دوف حاجة إلى موافقة أو التصديؽ عمييا مف

مجمس رؤساء الدوؿ والحكومات ,كالتوصيات وتنفيذ ق اررات مجمس الرؤساء ,والق اررات العاجمة

المتعمقة بالدورات ةير العادية.

ثالث ا :األمانة العامة:

وىي الييئة اإلدارية الثالثة ,لمنظمة الوحدة اإلفريقية ,تباشر الشؤوف الموكمػة إلييػا مػف

مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات ,وفػػؽ أحكػػاـ الميثػػاؽ ,كمػػا تتػػولى األمانػػة العامػػة مسػػاعدة

األجيزة الفرعية والمتخصصة عمى النيوض بعمميا والتنسيؽ بػيف برامجيػا ,وتعمػؿ كػذلؾ عمػى
متابعػػة قػ اررات وتوصػػيات مػػؤتمرات القمػػة ومػػؤتمرات وزراء الخارجيػػة[ .]97يػرأس األمانػػة العامػػة

أميف عاـ ,يعينو مؤتمر القمػة لمػدة اربػع سػنوات قابمػة لمتجديػد مػرة واحػدة فقػط عمػى أف يحظػى
بموافقػ ػػة ثمثػ ػػي أعضػ ػػاء مجمػ ػػس الرؤسػ ػػاء والحكومػ ػػات[ .]98يسػ ػػاعد األمػ ػػيف العػ ػػاـ أربعػ ػػة أمنػ ػػاء

مسػػاعديف ,يعيػػنيـ مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات لمػػدة اربػػع سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد[ .]99أمػػا
فيما يتعمؽ باختيار مقر األمانة العامة ,فقد كمػؼ مػؤتمر رؤسػاء الػدوؿ والحكومػات التأسيسػي,
مجمػػس وزراء المنظمػػة فػػي اجتماعػػو األوؿ الػػذي عقػػد فػػي داكػػار عاصػػمة السػػنياؿ لبحػػث ىػػذا

الموضوع[ ,]111واكتفى المؤتمر بتشكيؿ لجنة مف الخبراء ,قررت اختيار أديػس أبابػا مقػ ار دائمػا

لممنظم ػػة[ .]111وق ػػد بػ ػررت المجن ػػة اختيارى ػػا بػ ػأف أثيوبي ػػا م ػػف اق ػػدـ ال ػػدوؿ المس ػػتقمة ف ػػي الق ػػارة
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اإلفريقية ,وأف موقعيا متوسط بيف مختمؼ دوؿ ومناطؽ القارة ,كما أنيا ممتقى شبكة كبيرة مف
خطػوط المواصػالت الجويػة العالميػػة ,ويتػوفر ليػا إمكانيػػات إداريػة ليسػت لػػدى كثيػر مػف الػػدوؿ

اإلفريقية األخرى[.]112

وتقوـ األمانة العامة طبقا ألحكاـ الميثاؽ بوظيفة التحضير الجتماعات دورات مجمس
الرؤسػػاء ,ومجمػػس الػػوزراء ,والمجػػاف المتخصصػػة واألجي ػزة األخػػرى التابعػػة لممنظمػػة ,ومتابعػػة
تنفي ػػذ قػ ػ اررات مجم ػػس ال ػػوزراء الت ػػي تتعم ػػؽ بجمي ػػع المس ػػائؿ االقتص ػػادية واالجتماعي ػػة والثقافي ػػة

والقانونية ,وتعد األمانة العامة ,برنامج وميزانية المنظمة لكؿ سنة مالية ,لعرضيا عمى مجمس

الوزراء لمنظر فييا واقرارىػا ,وقبػوؿ طمبػات تعػديؿ الميثػاؽ مػف الػدوؿ الطالبػة ,وعػرض التعػديؿ
المقترح عمى مؤتمر الرؤساء بعد إخطار جميع الدوؿ األعضاء بو ومرور عاـ عمى ذلؾ ,كما

تعد األمانػة العامػة تقريػ ار سػنويا عػف أوجػو نشػاط المنظمػة ,والمجػاف المتخصصػة لعرضػو عمػى

مجمس الوزراء لمنظر فيو والموافقة عمى ما جاء بو ,فضالً عف حفظ وثائؽ وممفات اجتماعات

مجم ػػس رؤس ػػاء ال ػػدوؿ والحكوم ػػات ومجم ػػس ال ػػوزراء ,والمج ػػاف المتخصص ػػة واألجيػ ػزة األخ ػػرى

لممنظمة[.]113

رابع ا :لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم:

نصػػت المػػادة  36مػػف ميثػػاؽ المنظمػػة عمػػى أف تتعيػػد الػػدوؿ األعضػػاء بتسػػوية جميػػع

النزعات التي تنشأ فيما بينيا بالوسائؿ السممية[ .]114وعمى ىذا األساس ,أصدر مجمػس وزراء
ا
المنظمػة فػي دورتػو الثالثػة فػي القػاىرة فػػي المػدة مػا بػيف ( )34-31تمػوز سػنة  3631مشػػروع
[]115

بروتوكػػوؿ لجنػػة الوسػػاطة والتوفيػػؽ والتحكػػيـ

الػػذي أق ػره مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات

اإلفريقيػػة فػػي دورتػػو األولػػى فػػي القػػاىرة فػػي المػػدة مػػا بػػيف ( )33-34تمػػوز سػػنة  ,3631ويعػػد
ىذا البروتوكوؿ جزءا ال يتج أز مف ميثاؽ المنظمة[.]116

وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ تشػػكمت ىػػذه المجنػػة مػػف  33عض ػوا ,ينتخػػبيـ مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدوؿ

والحكومػػات مػػف بػػيف ذوي الكفػػاءة العاليػػة والخمػػؽ الرفيػػع والسػػمعة الطيبػػة ,لمػػدة خمػػس سػػنوات

قابمة لمتجديد[ .]117وتنحصر صالحيات المجنة في النظر فػي المنازعػات التػي تنشػأ بػيف الػدوؿ
اإلفريقيػػة فقػػط .عمػػى أف ىػػذه المجنػػة لػػـ تباشػػر عمميػػا ,إذ لػػـ تعػػرض الػػدوؿ اإلفريقيػػة عمييػػا أيػػة
نزعات لكي تفصؿ فييػا ,فقػد فضػمت الػدوؿ اإلفريقيػة األعضػاء فػي المنظمػة تسػوية منازعاتيػا
ا
بالطرؽ السياسية بدال مف المجوء إلى المجنة[.]118
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يتضػػح لنػػا ممػػا تقػػدـ :أف قيػػاـ منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة كػػاف ثم ػرة الجيػػود التػػي بػػذليا
المفك ػػروف والق ػػادة األفارق ػػة ال ػػذيف نجحػ ػوا ف ػػي إقام ػػة تنظ ػػيـ ق ػػاري يش ػػتمؿ عم ػػى جمي ػػع ال ػػدوؿ
اإلفريقية ,فقد اضطمعت المنظمة عبر سنوات عمميا بواجب تعزيز التضامف اإلفريقػي وتحقيػؽ

أىدافو وبمورتو إلى واقع ممموس ,مف خالؿ تكريس التعاوف بػيف الػدوؿ اإلفريقيػة فػي المجػاالت
السياس ػػية واالقتص ػػادية واالجتماعي ػػة والثقافي ػػة .كم ػػا تق ػػوـ المنظم ػػة ب ػػدور ال ػػدفاع ع ػػف القض ػػايا

اإلفريقي ػػة وف ػػي مق ػػدمتيا قض ػػية تص ػػفية االس ػػتعمار والتفرق ػػة العنصػ ػرية ,إذ تع ػػد م ػػف أولوي ػػات
القضايا التي تعنى بيا المنظمة في عمميا.
اخلامتة :ذ
كػاف تحقيػػؽ الوحػػدة اإلفريقيػػة حممػاً يػراود الكتػػاب والمفكػريف األفارقػػة منػػذ نيايػػات القػػرف

التاسػػع عشػػر وبػػدايات القػػرف العش ػريف ,إذ سػػعى األفارقػػة السػػيما الػػذيف كػػانوا موجػػوديف آنػػذاؾ

خػػارج قػػارة إفريقيػػا ,إلػػى التفكيػػر فػػي إيجػػاد تنظػػيـ أفريقػػي يعمػػؿ عمػػى الػػدفاع عػػف كيػػانيـ كأمػػة,
ونبذ التفرقة العنصرية التي كانت سائدة فػي الػدوؿ اليربيػة آنػذاؾ تجػاه الشػعوب السػوداء .ومػع
نياية الحرب العالمية الثانية ,واستقالؿ الدوؿ اإلفريقيػة الواحػدة تمػو األخػرى ,ال سػيما منػذ سػنة

 ,3631سػػعى القػػادة األفارقػػة إلػػى نقػػؿ الحمػػـ األفريقػػي إلػػى واقػػع مممػػوس ,عبػػر الشػػروع فػػي
تأس ػػيس تنظ ػػيـ إقميم ػػي «منظم ػػة الوح ػػدة اإلفريقي ػػة» ,يعم ػػؿ عم ػػى تحقي ػػؽ العدي ػػد م ػػف األى ػػداؼ

والمبػػادئ والتػػي مػػف أبرزىػػا ,تحريػػر جميػػع الػػدوؿ اإلفريقيػػة مػػف االسػػتعمار ,فض ػالً عػػف تسػػوية

العديػػد مػػف المنازعػػات والحػػروب التػػي نشػػبت بػػيف الػػدوؿ اإلفريقيػػة حديثػػة االسػػتقالؿ ,ومػػف ثػػـ
تحقيؽ االستقرار االقتصادي واالجتماعي لمشعوب اإلفريقية.
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
( ( 313

أ.د.ذجادمذحممدذعبد ذ
بادمذحممدذزغريذفندي ذ

ذ

ؿنظمةذاؾوحدةذاإلػرققيةذاؾنشأةذواؾتطور ذ

ذ

اهلواؿش:
[ ]3نشػػأت حركػػة الجامعػػة اإلفريقيػػة كتعبيػػر عػػف كفػػاح شػػعوب إفريقيػػا ضػػد التفرقػػة العنص ػرية .ينظػػر :جػػاؾ
ووديػػس ,جػػذور الثػػورة اإلفريقيػػة ,ترجمػػة احم ػػد ف ػؤاد ,الييئػػة المصػ ػرية العامػػة لمت ػػأليؼ والنشػػر ,الق ػػاىرة,

 ,3643ص.213
[*] ولد في ترينيداد سنة  ,3536أكمؿ دراسة الحقػوؽ فػي بريطانيػا ,وكػاف خطيبػا موىوبػا ومػف ابػرز إنجا ازتػو
تأسيسو لمجمعية اإلفريقية سنة  ,3564وأصػبح أمينيػا العػاـ وكانػت تيػدؼ إلػى تعزيػز الرةبػة فػي الوحػدة
وتس ػػييؿ العالق ػػات ب ػػيف األفارق ػػة وحماي ػػة مص ػػالحيـ أينم ػػا ك ػػانوا م ػػف خ ػػالؿ نش ػػر المعموم ػػات واالتص ػػاؿ
بالحكومػػة البريطانيػػة ,وكػػاف أوؿ مػػف دعػػا إلػػى حركػػة الجامعػػة اإلفريقيػػة .ينظ ػػر :البشػػير عمػػي الكػػوت,
الوحدة اإلفريقية في القرف العشريف ,طرابمس ,3111 ,ص.33
[ ]3حممػػي محػػروس إسػػماعيؿ ,تػػارير إفريقيػػا الحػػديث والمعاصػػر مػػف الكشػػوؼ الجيرافيػػة إلػػى قيػػاـ منظمػػة
الوحدة اإلفريقية ,الجزء الثاني ,مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية ,3111 ,ص.432

[ ]1عبػػد الممػػؾ عػػودة ,سػػنوات الحسػػـ فػػي إفريقيػػا  ,3636-3631مكتبػػة األنجمػػو مصػرية ,القػػاىرة,3636 ,
ص.364
[*] وىػػو اح ػػد زعمػػاء الزنػػوج األمػػريكييف ,نش ػػأ وتعم ػػـ فيي ػػا وحصػػؿ عمػػى ال ػػدكتوراه مػػف جامعػػة ىارف ػػارد سػػنة
 , 3562وىو أوؿ زنجي يمػنح الزمالػة مػف المعيػد القػومي لػيداب فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة .وكػاف
مػػف اشػػد الػػدعاة إلػػى توثيػػؽ الػػروابط بػػيف زنػػوج أمريكيػػا وزنػػوج إفريقيػػا ,كمػػا كػػاف لػػو أثػػر كبيػػر فػػي االرتقػػاء

بحركة الجامعة اإلفريقية .ينظر :جاؾ ووديس ,جذور الثورة اإلفريقية ,ص.212
[ ]1حممي شعراوي ,إفريقيا مف قرف إلى قرف ,مكتبة جزيرة الورد ,القاىرة ,3131 ,ص.6
[ ]2ريتشػػارد جيبسػػوف ,حركػػات التحريػػر اإلفريقيػػة النض ػػاؿ المعاصػػر ضػػد األقميػػة البيضػػاء ,ترجمػػة صػػبري
محمد ,ط ,3المجمس األعمى لمثقافة ,القاىرة ,3113 ,ص.312

[ ]3محمػد الحسػيني مصػيمحي ,منظمػػة الوحػدة اإلفريقيػة مػف النػػاحيتيف النظريػة والتطبيقيػة د ارسػة مقارنػػة ,دار
النيضة العربية ,القاىرة ,3643 ,ص.31-33
[ ]4سعد ناجي جواد ,التطورات السياسية الحديثة في إفريقيا ,مطابع دار الحكمة ,بيداد ,3661 ,ص.13
[ ]5عبد الممؾ عودة ,فكرة الوحدة اإلفريقية ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,3631 ,ص .11

[ ]6شيماء عبد المحسف البكػر ,االتحػاد اإلفريقػي ,د ارسػة فػي محاولػة التحػوؿ نحػو الوظيفػة ,أطروحػة دكتػوراه
(ةير منشورة) ,كمية القانوف ,جامعة الموصؿ ,3114 ,ص.31
[ ]31سعد ناجي جواد ,قضايا إفريقية معاصرة ,ط ,3زىراف لمنشر والتوزيع ,عماف ,د.ت ,ص.21
[*] وىو مف الشخصيات الميمة التي اسيمت فػي حركػة الجامعػة اإلفريقيػة ,عػاش حياتػو األولػى فػي جاميكػا,
وانتقػػؿ بعػػدىا إلػػى نيويػػورؾ سػػنة  ,3633وبحمػػوؿ سػػنة  3631كػػاف ينظػػر إليػػو بوصػػفو المخمػػص ,ورفػػع
شعار العودة إلى إفريقيا .كما حاوؿ تحقيؽ حمـ العودة إلى إفريقيا مف خالؿ تأسيس شركة مالحيػة اطمػؽ
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عمييػػا «النجمػػة السػػوداء» .ينظػػر :حمػػدي عبػػد الػػرحمف ,إفريقيػػا وتحػػديات عصػػر الييمنػػة ,أي مسػػتقبؿ ,
مكتبة مدبولي ,القاىرة ,3114 ,ص.33
[ ]33شيماء عبد المحسف البكر ,المصدر السابؽ ,ص.33
[ ]33كريمة عبد الػرحيـ حسػف ,تطػور مفيػوـ الجامعػة اإلفريقيػة ,معيػد الد ارسػات ااسػيوية واإلفريقيػة ,بيػداد,
 ,3651ص.12

[ ]31بطػػرس بطػػرس ة ػػالي ,أبعػػاد االيدلوجي ػػة األفػػرو-آسػػيوية ,مجم ػػة السياسػػة الدولي ػػة ,ع ػػدد  ,33نيس ػػاف,
القاىرة ,3635 ,ص.31
[ ]31جػػوف ىػػاتش ,تػػارير إفريقيػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ,ترجمػػة عبػػد العمػػيـ السػػيد منسػػي ,دار الكتػػاب
العربي لمطباعة والنشر ,القاىرة ,3636 ,ص.13

[ ]32حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ ,ص.434-433
[ ]33عبد الممؾ عودة ,سنوات الحسـ في إفريقيا ,ص.365
[*] عسػػكري ورجػػؿ دولػػة عنصػػري–اسػػتعماري ,ولػػد فػػي جنػػوب إفريقيػػا مػػف أصػػوؿ ىولنديػػة وتابعيػػة بريطانيػػة.
درس القػػانوف فػػي جامعػػة كمبػػردج ,ثػػـ عػػيف مػػدعيا عامػػا فػػي بريتوريػػا ,وأسػػيـ فػػي تأسػػيس اتحػػاد جنػػوب
إفريقيػػا ,واصػػبح عض ػوا فػػي و ازرة الحػػرب البريطانيػػة فػػي لنػػدف ,وتػػولى رئاسػػة الػػوزراء حتػػى سػػنة ,3631

وحافظ عمى موقفو المنادي بضرورة التعاوف مع اإلمبراطورية البريطانية ,كمػا ناصػر الحركػة الصػييونية,

وعم ػػؿ عم ػػى تثبي ػػت التح ػػالؼ العنص ػػري ب ػػيف جن ػػوب إفريقي ػػا والحرك ػػة الص ػػييونية .ينظ ػػر :عب ػػد الوى ػػاب
الكيالي ,الموسوعة السياسية ,ج ,1بيروت ,3111 ,ص.315-314
[ ]34كػوليف ليجػػوـ ,الجامعػػة اإلفريقيػػة دليػػؿ سياسػػي موجز,ترجمػػة احمػػد محمودسػػميماف ,ط,3الػػدار المصػرية
لمتأليؼ والترجمة,القاىرة,3633,ص.33

[ ]35عبد الممؾ عودة ,سنوات الحسـ في إفريقيا ,ص.366
[ ]36سعد ناجي جواد ,التطورات السياسية الحديثة في إفريقيا ,ص.23
[ ]31نزيػو نصػيؼ ميخائيػػؿ ,الػنظـ السياسػػية فػي إفريقيػػا وتطورىػا واتجاىيػػا نحػو الوحػػدة ,دار الكتػاب العربػػي
لمطباعة والنشر ,القاىرة ,3634 ,ص.26

[ ]33حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ ,ص.435
[ ]33محم ػػود مت ػػولي و ارف ػػت ةنيم ػػي ,إفريقي ػػا ف ػػي العالق ػػات الدولي ػػة ,دار الثقاف ػػة لمطباع ػػة والنش ػػر ,الق ػػاىرة,
 ,3644ص.351
[ ]31عبد الممؾ عودة ,فكرة الوحدة اإلفريقية ,ص.13-11

[ ]31عبد الممؾ عودة ,سنوات الحسـ في إفريقيا ,ص.111-366
[ ]32محمود متولي ورافت ةنيمي ,المصدر السابؽ ,ص.353
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[*] ولد في سنة  3616بقرية نكروفوؿ القريبة مف ساحؿ الذىب (ةانا) ,ثـ تخرج مف دار المعمميف في اكرا,
وعمؿ مدرساً حتػى سػنة  ,3612توجػو بعػدىا إلػى أمريكيػا لمواصػمة تعميمػو ,وىنػاؾ درس االقتصػاد وعمػـ
االجتماع ,وبعد تخرجو عمػؿ محاضػ اًر فػي الجامعػة نفسػيا ,عػاد إلػى ةانػا وأسػس حػزب المػؤتمر الشػعبي

وفػػي سػػنة  ,3623فػػاز حزبػػو فػػي االنتخابػػات ,فأصػػبح رئيسػػا لمػػوزراء وقػػاد بػػالده نحػػو االسػػتقالؿ سػػنة
 .3624ينظ ػػر :محم ػػد أب ػػو الفت ػػوح الخي ػػاط ,الوح ػػدة اإلفريقي ػػة ,دار المع ػػارؼ بمص ػػر ,الق ػػاىرة,3632 ,

ص.316-315

[ ]33حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ ,ص.431-435
[ ]34عب ػػداه عب ػػد الػ ػرازؽ وش ػػوقي الجم ػػؿ ,ت ػػارير إفريقي ػػا الح ػػديث والمعاص ػػر ,دار الثقاف ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع,
القاىرة ,3664 ,ص.131

[ ]35كػاظـ ىاشػػـ نعمػػة ,الػػوجيز فػػي تػػارير العالقػػات الدوليػػة ,دار الحكمػػة لمطباعػػة والنشػػر ,بيػػداد,3663 ,
ص.211
[ ]36جاؾ ووديس ,جذور الثورة اإلفريقية ,ص.141-136
[ ]11عصػ ػػاـ محس ػ ػف الجبػ ػػوري ,العالقػ ػػات العربيػ ػػة اإلفريقيػ ػػة  ,3644-3633دار الرشػ ػػيد لمنشػ ػػر ,بيػ ػػداد,
 ,3653ص.112-111

[ ]13محمد الحسيني مصيمحي ,المصدر السابؽ ,ص.14-13
[ ]13حممػػي شػػعراوي ,إفريقيػػا قضػػايا التحػػرر والتنميػػة ,دار الثقافػػة الجديػػدة ,القػػاىرة ,3653 ,ص11-36ع
شيماء عبد المحسف البكر ,المصدر السابؽ ,ص.34
[ ]11بعد انتياء الحػرب العالميػة ,وتأسػيس ىيئػة األمػـ المتحػدة سػنة  ,3612لػـ تكػف فػي إفريقيػا سػوى ثػالث
دوؿ مس ػػتقمة ى ػػي ليبيري ػػا س ػػنة  ,3513مص ػػر س ػػنة  ,3633واثيوبي ػػا الت ػػي اس ػػتعادت اس ػػتقالليا س ػػنة

 ,3613أم ػػا س ػػنة  3631فق ػػط ,فق ػػد اس ػػتقمت ( )36دول ػػة إفريقي ػػة ول ػػذلؾ ع ػػد لعامػ ػاً إفريقي ػػال .ينظ ػػر:
فالديمير سيمونوؼ ,إفريقيا قارة ثائرة ,دار الثقافة الجديدة ,القاىرة ,د.ت ,ص.3

[ ]11بطرس بطرس ةالي ,منظمة الوحدة اإلفريقية ,مكتبة األنجمو مصرية ,القاىرة ,3631 ,ص.6
[*] يقصد بالتنظيمات اإلقميميػة القاريػة التػي تػربط بػيف دولتػيف متجػاورتيف أو اكثػر تنتمػي إلػى منطقػة جيرافيػة
واحدة .أما التنظيمات اإلفريقية شبو القارية فيي تتألؼ مف دولتيف أو اكثر ال تنتمػي إلػى منطقػة جيرافيػة

واحدة .ينظر :إبراىيـ احمػد شػمبي ,التنظػيـ الػدولي ,د ارسػة فػي النظريػة العامػة والمنظمػات الدوليػة ,الػدار
الجامعية لمطباعة والنشر ,بيروت ,3651 ,ص.42
[ ]12جوزيػػؼ كػػي زيربػػو ,تػػارير إفريقيػػا السػػوداء ,ترجمػػة يوسػػؼ شػػمب الشػػاـ ,القسػػـ الثػػاني ,منشػػورات و ازرة
الثقافة ,دمشؽ ,3661 ,ص.3331

[ ]13حضر المؤتمر وفود كػؿ مػف (السػنياؿ ,إفريقيػا الوسػطى ,موريتانيػا ,الجػابوف ,الكونيوب ارزفيػؿ ,داىػومي
«بنػػيف» ,النيجػػر ,الكػػامروف ,فولتػػا العميػػا ,سػػاحؿ العػػاج ,وتشػػاد) ,وانضػػمت إلييػػا فيمػػا بعػػد مدةشػػقر,
توجو ,الكونيو اليوبولدفيؿ ,ورواند.
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[ ]14كػػاف االتحػػاد مفتوحػػا لكػػؿ الػػدوؿ اإلفريقيػػة التػػي تريػػد االنضػػماـ إليػػو .ينظػػر :مػػوريس كروزيػػو ,ت ػػارير
الحض ػػارات الع ػػاـ العي ػػد المعاص ػػر ,المجمػػد الس ػػابع ,نقم ػػو إل ػػى العربيػػة يوس ػػؼ اس ػػعد ,عوي ػػدات لمنش ػػر
والطباعة ,بيروت ,3113 ,ص.433
[ ]15عصاـ محسف الجبوري ,المصدر السابؽ ,ص.131
[*] سياسي ميربي تولى السمطة بعد وفاة والػده يوسػؼ بػف الحسػف سػنة  ,3634ناصػر الحركػة الوطنيػة التػي
حػػدثت سػػنة  ,3613طالػػب باسػػتقالؿ الػػبالد وعمػػى اثرىػػا نفػػي إلػػى جزي ػرة مدةشػػقر فػػي آب  ,3621مػػف
الس ػػمطات االس ػػتعمارية الفرنس ػػية ,وعم ػػى إث ػػر ذل ػػؾ ان ػػدلعت مظ ػػاىرات مطالب ػػة ب ػػإطالؽ سػ ػراحو ,عن ػػدىا
اضػػطرت الحكومػػة الفرنسػػية إلػػى اإلف ػراج عنػػو فػػي  33تش ػريف الثػػاني سػػنة  ,3622وتػػولى الحكػػـ ثانيػػة
وسػ ػػار بػ ػػالميرب نح ػ ػػو االسػ ػػتقالؿ ف ػ ػػي  3آذار  .3623ينظر:عب ػ ػػد الوىػ ػػاب الكي ػ ػػالي وكامػ ػػؿ الزىي ػ ػػري,
الموسوعة السياسية ,ط ,3المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,بيروت ,3641 ,ص.161

[ ]16مصطفى عثماف إسماعيؿ ,قضايا إفريقية معاصرة ,مكتبة مدبولي ,القاىرة ,3115 ,ص.5
[40] Colin Legum, pan Africanism: A short History Guide, Pall Mall Press,
London, 1961, p.192.
[ ]13بطرس بطرس ةالي ,منظمة الوحدة اإلفريقية ,ص.33
[ ]13حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ ,ص.432

[ ]11الشافعي محمد بشير ,المنظمات الدولية ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية ,3113 ,ص.361
[ ]11أميف اسبر ,إفريقيا والعرب ,دار الحقائؽ ,بيروت ,3651 ,ص.25
[ ]12الدوؿ ىي :الصوماؿ ,تونس ,توةو ,إثيوبيا ,سيراليوف ,ليبيريا ,ونيجيريا.

[ ]13حسف العطار ,المنظمات الدولية ,مطبعة شفيؽ ,بيداد ,3641 ,ص.131
[ ]14عبػد القػػادر رزيػؽ المخػػادمي ,منظمػة الوحػػدة اإلفريقيػػة التحػدي واألمػػؿ ,مػرقـ لمنشػػر ,الج ازئػػر,3111 ,
ص.33
[48] James Mayall, African Unity and the OAU, the Year Book of Word Affairs,
London, 1973, p.114.

[*] ولػػد سػػنة  ,3633وىػػو حفيػػد الػػزعيـ اإلسػػالمي سػػاموري تػػوري ,الػػذي حػػارب الفرنسػػييف حتػػى نيايػػة القػػرف
التاس ػػع عش ػػر ,عم ػػؿ موظف ػػا بالس ػػكؾ الحدي ػػد ث ػػـ ع ػػيف عضػ ػوا ف ػػي الم ػػؤتمر التأسيس ػػي لح ػػزب التجم ػػع
ال ػػديمقراطي ث ػػـ س ػػكرتي ار ل ػػو س ػػنة ,3623اس ػػتقمت ب ػػالده س ػػنة  ,3625وت ػػولى رئاس ػػة ال ػػوزراء وف ػػي س ػػنة
 ,3633انتخػب أوؿ رئػػيس لجميوريػػة ةانػا ويعػػد مػػف ابػرز الزعمػػاء األفارقػػة الػذيف لعبػوا دو ار واضػػحا فػػي
إبػػراز الشخصػػية اإلفريقيػػة .ينظػػر :شػػوقي عطػػا اه الجمػػؿ وعبػػداه عبػػد الػ ػرازؽ ,رواد التحػػرر الػػوطني

اإلفريقي ,دار الجميورية لمصحافة ,القاىرة ,3114 ,ص.333
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[*] ولػ ػػد سػ ػػنة  3563ودرس عمػ ػػى يػ ػػد اإلرسػ ػػاليات األجنبيػ ػػة ,تسػ ػػمـ العػ ػػرش سػ ػػنة  3633كوصػ ػػي بمسػ ػػاعدة
البريطػػانييف ,وأصػػبح ممكػػا سػػنة  ,3635ثػػـ أعمػػف إمب ارطػػو ار سػػنة  ,3611أرةمتػػو القػوات اإليطاليػػة عمػػى

ميادرة إثيوبيا سنة  ,3613بعد سقوط أديس أبابا بأيدييا ,لكنو استرد عرشو أثناء الحػرب العالميػة الثانيػة
سنة  ,3613انتيج سياسة موالية لميرب وأمريكيا .وقد أسيـ في عقد مؤتمر يضـ رؤساء الدوؿ اإلفريقية
المسػػتقمة فػػي أديػػس أبابػػا سػػنة  ,3631وعػػف ىػػذا المػػؤتمر انبثقػػت منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ,أطػػيح بػػو فػػي

انقالب عسكري سنة  .3641ينظر :محمد أبو الفتوح الخياط ,المصدر السابؽ ,ص.313-312

[ ]16محمد طمعت الينيمي ,الينيمي في التنظيـ الدولي ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية ,3641 ,ص.3336
[ ]21بطرس بطرس ةالي ,منظمة الوحدة اإلفريقية ,ص.23
[ ]23بيبػػر جػػورج ,عػػالـ اليػػوـ واقعػػو ومشػػاكمو ,ترجمػػة كمػػاؿ السػػيد ,مطػػابع دار المعػػارؼ ,القػػاىرة,3636 ,
ص.311

[ ]23الػػدوؿ التػػي وقعػػت الميثػػاؽ ىػػي( :إثيوبي ػػا ,الج ازئ ػػر ,الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة ,السػػنياؿ ,السػػوداف,
الصوماؿ ,الكػاميروف ,الكونيوليوبولػدفيؿ «زائيػر» ,الكونيوبرازفيػؿ ,النيجػر ,الميػرب ,أوةنػدة ,بورنػدي,
تػػونس ,تشػػاد ,تنجانيقػػا ,جميوريػػة إفريقيػػا الوسػػطى ,داىػػومي ,روانػػدا ,سػػاحؿ العػػاج ,سػػيراليوف ,ةانػػا,
ةينيا ,فولتا العميا ,ليبيريا ,ليبيا ,مالي ,موريتانيا ,نيجيريا ,توجو ,الجابوف ,مدةشقر).

[ ]21كريمة عبد الرحيـ حسػف ,منظمػة الوحػدة اإلفريقيػة ,د ارسػة فػي المرحمػة التأسيسػية والشخصػية القانونيػة,
معيد الدراسات ااسيوية واإلفريقية ,بيداد ,3645 ,ص.33
[ ]21عبد العزيز رفاعي ,إفريقيا والعالقات السياسية الدولية في عيد االستقالؿ ,القاىرة ,3636 ,ص.43
[ ]22إسػػماعيؿ صػػبري مقمػػد ,االسػػتراتيجية والسياسػػة الدوليػػة المفػػاىيـ والحقػػائؽ األساسػػية ,مؤسسػػة األبحػػاث
العربية ,بيروت ,3646 ,ص.116

[ ]23محمد طمعت الينيمي ,المصدر السابؽ ,ص.3343
[ ]24عبد الرحمف إسماعيؿ الصالحي ,منظمة الوحػدة اإلفريقيػة فػي خػالؿ عشػريف عامػاً ,الجمعيػة اإلفريقيػة,
القاىرة ,3651 ,ص.33

[ ]25محمد الحسيني مصيمحي ,المصدر السابؽ ,ص.53-51

[*] ولد في مدينة اإلسكندرية سنة  ,3635وأتػـ د ارسػتو االبتدائيػة فييػا ,واسػتكمؿ د ارسػتو الثانويػة فػي القػاىرة
سنة  ,3613التحؽ بعدىا بكمية الحقوؽ ثـ بالكميػة الحربيػة وتخػرج منيػا سػنة  ,3615ونتيجػة لمػا أظيػره
مف كفاءة عالية فػي العمػوـ العسػكرية ,انتػدب مدرسػا فػي الكميػة الحربيػة سػنة  ,3611قػاد ثػورة  31تمػوز
 3623بنجاح وكانت أوؿ ثورة في إفريقيا تطرد المحتؿ ,أسػيـ فػي حركػة عػدـ االنحيػاز ومػؤتمرات القمػة
العربي ػػة واإلفريقي ػػة .ينظ ػػر :احم ػػد عطي ػػة اه ,الق ػػاموس السياس ػػي ,ط ,1دار النيض ػػة العربي ػػة ,الق ػػاىرة,

 ,3635ص.163-163
[ ]26محمد فايؽ ,عبد الناصر والثورة اإلفريقية ,دار المستقبؿ العربي ,القاىرة ,3653 ,ص.331-324
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[ ]31عبد العزيز رفاعي ,مشػاكؿ إفريقيػا فػي عيػد االسػتفالؿ ,ط ,3مكتبػة القػاىرة الحديثػة ,القػاىرة,3641 ,
ص.341
[ ]33كريمة عبد الرحيـ حسف ,منظمة الوحدة اإلفريقية ,ص.36
[ ]33محمد عمي القوزي ,في تارير إفريقيا الحػديث والمعاصػر ,ط ,3دار النيضػة العربيػة ,بيػروت,3113 ,
ص.131

[ ]31يحيػػى حممػػي رجػػب ,الرابطػػة بػػيف جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ,دار الفكػػر العربػػي,
القاىرة ,3643 ,ص.14
[*] أوؿ رئػػيس لجميوريػػة توجػػو ,درس فػػي جامعػػة لنػػدف وعمػػؿ بشػػركة فػػي سػػاحؿ العػػاج ,وعػػيف بعػػدىا مػػدي ار
عاما لشركة إفريقيا المتحدة ,ترأس بعد الحػرب العالميػة الثانيػة حػزب وحػدة توجالنػد .انتخػب فػي المجمػس

النيػػابي سػػنة  ,3613ثػػـ دخػػؿ الجمعيػػة اإلقميميػػة ( ,)3622-3623حصػػمت بػػالده سػػنة  ,3623عمػػى
الحكػػـ الػػذاتي وفػػي سػػنة  ,3631تػػولى رئاسػػة الدولػػة ,واةتيػػؿ سػػنة  .3631ينظػػر :محمػػد شػػفيؽ ةربػػؿ
وآخروف ,الموسوعة العربية الميسػرة ,المجمػد األوؿ ,دار نيضػة لبنػاف لمطباعػة والنشػر ,بيػروت,3654 ,
ص.343
[ ]31حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ ,ص.413

[ ]32شػػوقي الجمػػؿ ,الوحػػدة اإلفريقيػػة وم ارحػػؿ تطورىػػا مػػف مػػؤتمر اك ػ ار 3625حتػػى مػػؤتمر تنميػػة الصػػناعة
اإلفريقي األوؿ بالقاىرة  ,3633الدار القومية لمطباعة والنشر ,القاىرة ,3634 ,ص.23-22
[ ]33حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ,ص.415-414
[ ]34ىاشػػـ حسػػف حسػػيف ,منظم ػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة الواق ػػع والمتييػ ػرات الدوليػػة ,مركػػز الد ارسػػات اإلقميمي ػػة,
الموصؿ ,3116 ,ص.1

[ ]35يحيى حممي رجب ,المصدر السابؽ ,ص.15
[ ]36أرنولد ريفكف ,منظمة الوحدة اإلفريقية ,مجمة التارير المعاصر ,العػدد ,35نيسػاف ,3632 ,ص-361
.361

[ ]41المادة ( )313مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة.
[ ]43كريمة عبد الرحيـ حسف ,منظمة الوحدة اإلفريقية ,ص.31-33
[ ]43يحيى حممي رجب ,المصدر السابؽ ,ص .15
[ ]41جميوريػػة مصػػر العربيػػة ,الييئػػة العامػػة لالسػػتعالمات ,مجموعػػة خطػػب وتص ػريحات وبيانػػات ال ػرئيس
جماؿ عبػد الناصػر ,القسػـ ال اربػع مػف شػباط  3633إلػى حزيػراف  ,3631القػاىرة ,3631 ,ص-133

.132

[74] OAU CHARTER, Addis Ababa, 25 May, 1963, p. 3.
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[ ]42عب ػػد الكػ ػريـ عمػ ػواف خض ػػير ,المنظم ػػات الدولي ػػة ,ط ,3دار الثقاف ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع ,عم ػػاف,3113 ,
ص.314

[76] OAU CHARTER, op. cit, pp3-4.
[77] OAU CHARTER, op. cit, p4.
[ ]45أحمػػد محمػػد بونػػة ,ميثػػاؽ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ,المكتػػب الجػػامعي الحػػديث,
اإلسكندرية ,3116 ,ص.16

[ ]46إب ػراىيـ محمػػد العنػػاني ,التنظػػيـ الػػدولي ,النظريػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة ,دار الفكػػر العرب ػػي ,الق ػػاىرة,
 ,3642ص.25
[ ]51محمد الحسيني مصيمحي ,المصدر السابؽ ,ص.315-314

[ ]53رياض صالح أبو العطا ,المنظمات الدولية ,ط ,3إثراء لمنشر والتوزيع ,عماف ,3131 ,ص.111
[ ]53صالح ميدي العبيدي ,قانوف المنظمات الدولية ,مطبعة العاني ,بيداد ,3663 ,ص.63
[83] OAU CHARTER, op. cit, p4.
[ ]51بمػػا ف ػػي ذل ػػؾ لجن ػػة اقتص ػػادية ,لجنػػة لمتربي ػػة والثقاف ػػة ,لجنػػة لم ػػدفاع ,لجن ػػة الصػػحة والرعاي ػػة الص ػػحية
والتيذي ػػة ,ولجن ػػة فني ػػة لألبح ػػاث .ينظ ػػر :عب ػػد العزي ػػز رف ػػاعي ,مش ػػاكؿ إفريقي ػػا ف ػػي عي ػػد االس ػػتقالؿ,

ص.352

[ ]52ينظر :المادة الثالثة ,مف النظاـ الداخمي لمؤتمر رؤسػاء الػدوؿ والحكومػات ,قػرارات وتوصػيات وبيانػات
منظمة الوحدة اإلفريقية  ,3651-3631و ازرة الخارجية المصرية ,3652 ,ص.415
[ ]53مصطفى سالمة حسيف ,المنظمات الدولية ,الدار الجامعية ,بيروت ,3656 ,ص.121
[ ]54حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ ,ص.413

[ ]55محمد الحسيني مصيمحي ,المصدر السابؽ ,ص.361
[ ]56وكالػػة األنبػػاء العراقيػػة ,منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ثقميػػا الػػدولي ودورىػػا القػػاري ,بحػػوث وتقػػارير ,بيػػداد,
 ,3643ص.31
[ ]61احمد محمد بونة ,المصدر السابؽ ,ص.11
[ ]63احمد محمد بونة ,المصدر السابؽ ,ص.12
[ ]63عب ػػد الس ػػالـ ص ػػالح عرف ػػة ,المنظم ػػات الدولي ػػة واإلقميمي ػػة ,ط ,3المكت ػػب ال ػػوطني لمبح ػػث والتطػػػوير,
طرابمس ,3111 ,ص121ع سموى محمد لبيب ,المنظمات اإلقميمية والدولية في إفريقيا ,معيد البحوث
والدراسات اإلفريقية,القاىرة ,3642,ص.14-12

[93] OAU CHARTER, op. cit, p6.

[ ]61يحيى حممي رجب ,المصدر السابؽ ,ص.313
[ ]62محمد الحسيني مصيمحي ,المصدر السابؽ ,ص.333
[ ]63حممي محروس إسماعيؿ ,المصدر السابؽ ,ص.414-413
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[ ]64عبد القادر رزيؽ المخادمي ,المصدر السابؽ ,ص.33
[ ]65ت ػػولى منص ػػب األمان ػػة العام ػػة لمنظم ػػة الوح ػػدة اإلفريقي ػػة من ػػذ إنش ػػائيا حت ػػى ااف ك ػػؿ م ػػف :دي ػػالوتيممي
«ةينيا» ,انزو ايكانجػاكي «الكػاميروف» ,ويميػاـ ايتيكػي «الكػاميروف» ,آدـ كوجيػو «توجػو» ,بيتػر اونػو
«نيجيريا» ,ايديا مػاراو «النيجػر» ,سػالـ احمػد سػالـ «تنزانيػا» ,امػا ار عيسػى «كػوت ديفػوار» ,الفػا عمػر
كوناري.

[ ]66منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ,محاضػػر جمسػػات واجتماعػػات مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات اإلفريقيػػة فػػي
الفترة مف  33 -34تموز  ,3631ص.31-36
[ ]311عب ػػد العزي ػػز محم ػػد س ػػرحاف ,األص ػػوؿ العام ػػة لممنظم ػػات الدولي ػػة ,دار النيض ػػة العربي ػػة ,القػػػاىرة,
 ,3635ص.311

[ ]313تتألؼ المجنة مف خمػس دوؿ ىػي :الكونيػو «ب ارزافيػؿ» ,النيجػر ,أوةنػدة ,الجميوريػة العربيػة المتحػدة
«مصر وسوريا».
[ ]313محمد الحسيني مصيمحي ,المصدر السابؽ ,ص.111-111
[ ]311ينظػػر :المػػادة ( )3مػػف النظػػاـ الػػداخمي لألمانػػة العامػػة ,ق ػرارت وتوصػػيات وبيانػػات منظمػػة الوحػػدة
اإلفريقية  ,3651-3631المصدر السابؽ ,ص.431-426

[ ]311صػفاء سػػمير إبػراىيـ ,المنازعػػات الناجمػة عػػف خالفػػة الػػدوؿ وسػبؿ تسػػويتيا ,ط ,3دار الثقافػػة لمنشػػر
والتوزيع ,عماف ,3133 ,ص.311
[105] See: CM / RES. 42 ( III), The Council of Minister in its Third Ordinary
Session U.A.R., Cairo, 13-17,July, 1964.

[ ]313محاضػػر جمسػػات واجتماعػػات الػػدورة العاديػػة الثالثػػة لمجمػػس وزراء منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ,إعمػػاؿ
المجنة الثانية لشير تموز ,3631 ,ص.31-3
[ ]314محمد محمود ربيع واسماعيؿ صبري مقمد ,موسوعة العموـ السياسػية ,الكويػت ,3661 ,ص3115ع
خمػػؼ رمضػػاف محمػػد الجبػػوري ,دور المنظمػػات الدوليػػة فػػي تسػػوية المنازعػػات ,دار الجامعػػة الجديػػد,

القاىرة ,3133 ,ص.332

[ ]315تقريػػر األمػػيف العػػاـ عػػف أوجػػو نشػػاط منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة فػػي المػػدة مػػا ب ػيف ,3641 -3631
أديس أبابا ,أيار  ,3641ص.32-31
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ؼائمةذاملصادر :ذ
أوالً:ذاؾوثائقذاؾعربيةذغريذاملنشورةذ ذ
 -3محاضر جمسات واجتماعات الدورة العادية الثالثة لمجمس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية ,أعماؿ المجنة
الثانية لشير تموز.3631 ,

 -3منظمة الوحدة اإلفريقية ,محاضر جمسات واجتماعات مؤتمر رؤساء الدوؿ والحكومات اإلفريقية في
الفترة مف  33 -34تموز .3631

ثاـياً:ذاؾوثائقذاؾعربيةذاملنشورةذ ذ
 -3تقرير األميف العاـ عف أوجو نشاط منظمة الوحدة اإلفريقية في الفترة ما بيف  ,3641 -3631أديس
أبابا ,أيار .3641

 -3جميورية مصر العربية ,الييئة العامة لالستعالمات ,مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس
جماؿ عبد الناصر ,القسـ الرابع مف شباط  3633إلى حزيراف  ,3631القاىرة.3631 ,
 -1ق اررات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة اإلفريقية  ,3651-3631و ازرة الخارجية المصرية.3652 ,
 -1ميثاؽ الييئة العامة لألمـ المتحدة.

ثاؾثاً:ذاؾوثائقذاالجنبيةذاملنشورة ذ
1. OAU CHARTER, Addis Ababa, 25 May, 1963.

2. The Council of Minister in its Third Ordinary Session ,U.A.R, Cairo, 13-17,
July, 1964.

رابعًا:ذاؾردائلذواألطارقحذاجلاؿعية ذ
 -3شيماء عبد المحسف البكر ,االتحاد اإلفريقي :دراسة في محاولة التحوؿ نحو الوظيفة ,أطروحة دكتوراه
(ةير منشورة) ,كمية القانوف ,جامعة الموصؿ.3113 ,

خاؿدًا:ذاؾكتبذاؾعربيةذواملرتمجة ذ
-3
-3
-1
-1
-2

إبراىيـ احمد شمبي ,التنظيـ الدولي :دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ,الدار الجامعية
لمطباعة والنشر ,بيروت.3651 ,
إبراىيـ محمد العناني ,التنظيـ الدولي ,النظرية العامة لألمـ المتحدة ,دار الفكر العربي ,القاىرة,
.3642
أحمد محمد بونة ,ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية ,المكتب الجامعي الحديث,
اإلسكندرية.3116 ,
إسماعيؿ صبري مقمد ,االستراتيجية والسياسة الدولية المفاىيـ والحقائؽ األساسية ,مؤسسة األبحاث
العربية ,بيروت.3646 ,
أميف اسبر ,إفريقيا والعرب ,دار الحقائؽ ,بيروت.3651 ,
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 -3البشير عمي الكوت ,الوحدة اإلفريقية في القرف العشريف ,طرابمس.3111 ,
 -4بطرس بطرس ةالي ,منظمة الوحدة اإلفريقية ,مكتبة األنجمو مصرية ,القاىرة.3631 ,
 -5بيبر جورج ,عالـ اليوـ واقعو ومشاكمو ,ترجمة كماؿ السيد ,مطابع دار المعارؼ ,القاىرة.3636 ,
 -6جاؾ ووديس ,جذور الثورة اإلفريقية ,ترجمة احمد فؤاد ,الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر,
القاىرة.3643 ,
 -31جوزيؼ كي زيربو ,تارير إفريقيا السوداء ,ترجمة يوسؼ شمب الشاـ ,القسـ الثاني ,منشورات و ازرة
الثقافة ,دمشؽ.3661 ,
 -33جوف ىاتش ,تارير إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية ,ترجمة عبد العميـ السيد منسي ,دار الكتاب
العربي لمطباعة والنشر ,القاىرة.3636 ,
 -33حسف العطار ,المنظمات الدولية ,مطبعة شفيؽ ,بيداد.3641 ,
 -31حممي شعراوي ,إفريقيا قضايا التحرر والتنمية ,دار الثقافة الجديدة ,القاىرة.3653 ,
 -31حممي شعراوي ,إفريقيا مف قرف إلى قرف ,مكتبة جزيرة الورد ,القاىرة.3131 ,
 -32حممي محروس إسماعيؿ ,تارير إفريقيا الحديث والمعاصر مف الكشوؼ الجيرافية إلى قياـ منظمة
الوحدة اإلفريقية ,الجزء الثاني ,مؤسسة شباب الجامعة ,اإلسكندرية.3111 ,
 -33حمدي عبد الرحمف ,إفريقيا وتحديات عصر الييمنة ,أي مستقبؿ  ,مكتبة مدبولي ,القاىرة.3114 ,
 -34خمؼ رمضاف محمد الجبوري ,دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات ,دار الجامعة الجديد,
القاىرة.3133 ,
 -35رياض صالح أبو العطا ,المنظمات الدولية ,ط ,3إثراء لمنشر والتوزيع ,عماف.3131 ,
 -36ريتشارد جيبسوف ,حركات التحرير اإلفريقية النضاؿ المعاصر ضد األقمية البيضاء ,ترجمة صبري
محمد ,ط ,3المجمس األعمى لمثقافة ,القاىرة.3113 ,
 -31سعد ناجي جواد ,قضايا إفريقية معاصرة ,ط ,3زىراف لمنشر والتوزيع ,عماف ,د.ت.
 -33سعد ناجي جواد ,التطورات السياسية الحديثة في إفريقيا ,مطابع دار الحكمة ,بيداد.3661 ,
 -33سموى محمد لبيب ,المنظمات اإلقميمية والدولية في إفريقيا ,معيد البحوث والدراسات اإلفريقية ,القاىرة,
.3642
 -31الشافعي محمد بشير ,المنظمات الدولية ,منشأة المعارؼ ,اإلسكندرية.3113 ,
 -31شوقي عطا اه الجمؿ وعبداه عبد الرازؽ ,رواد التحرر الوطني اإلفريقي ,دار الجميورية لمصحافة,
القاىرة.3114 ,
 -32شوقي عطا اه الجمؿ ,الوحدة اإلفريقية ومراحؿ تطورىا مف مؤتمر أك ار  3625حتى مؤتمر تنمية
الصناعة اإلفريقي األوؿ بالقاىرة  ,3633الدار القومية لمطباعة والنشر ,القاىرة.3634 ,
 -33صالح ميدي العبيدي ,المنازعات الدولية ووسائؿ حميا سمميا ,مطبعة العاني ,بيداد.3654 ,
 -34صالح ميدي العبيدي ,قانوف المنظمات الدولية ,مطبعة العاني ,بيداد.3663 ,
 -35صفاء سمير إبراىيـ ,المنازعات الناجمة عف خالفة الدوؿ وسبؿ تسويتيا ,ط ,3دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ,عماف.3133 ,
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 -36عبد الرحمف إسماعيؿ الصالحي ,منظمة الوحدة اإلفريقية في خالؿ عشريف عاماً ,الجمعية اإلفريقية,
القاىرة.3651 ,
 -11عبد السالـ صالح عرفة ,المنظمات الدولية واإلقميمية ,ط ,3المكتب الوطني لمبحث والتطوير,
طرابمس.3111 ,
 -13عبد العزيز رفاعي ,مشاكؿ إفريقيا في عيد االستقالؿ ,ط ,3مكتبة القاىرة الحديثة ,القاىرة.3641 ,
 -13عبد العزيز رفاعي ,إفريقيا والعالقات السياسية الدولية في عيد االستقالؿ ,القاىرة.3636 ,
 -11عبد العزيز محمد سرحاف ,األصوؿ العامة لممنظمات الدولية ,دار النيضة العربية ,القاىرة. 3635 ,
 -11عبد القادر رزيؽ المخادمي ,منظمة الوحدة اإلفريقية التحدي واألمؿ ,مرقـ لمنشر ,الجزائر.3111 ,
 -12عبد الكريـ عمواف خضير ,المنظمات الدولية ,ط ,3دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عماف.3113 ,
 -13عبد اه عبد الرازؽ وشوقي الجمؿ ,تارير إفريقيا الحديث والمعاصر ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع,
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