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ذدتخلصامل

تأسست منظمة الوحدة اإلفريقية مف أجؿ مواجية التحديات التي تعرضت ليا القارة 
اإلفريقية, وأف األسس الالزمة لمواجية تمؾ التحديات ىي التعاوف والتشاور والتنسيؽ في 
مختمؼ المجاالت وصواًل إلى التضامف بيف الدوؿ اإلفريقية, وحؿ الخالفات والتوترات فيما 

ائؿ السممية, انسجامًا مع ميثاؽ المنظمة ومبادئ القانوف الدولي والشرعية بينيا باتباع الوس
الدولية. تطورت المنظمة منذ تأسيسيا تطورًا كبيرًا, إذ اتسع نطاؽ عمميا وتشعبت مجاالت 
نشاطيا واصبح ليا مؤسسات وىيئات في عدد مف العواصـ العالمية, فضاًل عف بروز 

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

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

ذاملقدؿة:

شيدت القارة اإلفريقية منذ بدايات القرف العشريف, بروز رؤى وأفكار عدة لموحدة 
, وال سيما الموجوديف اإلفريقية. وقد أسيمت تمؾ الرؤى واألفكار, في نمو الوعي لدى األفارقة

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 

ميمية عامة تعرؼ بآخر في بمورة الدعوة إلقامة تجمع أفريقي دولي, ىذا التجمع ىو منظمة إق
. فقد اضطمعت المنظمة عبر سنوات عمميا بتحقيؽ العديد مف «منظمة الوحدة اإلفريقية»باسـ 

األىداؼ والمبادئ التي مف أبرزىا: تحرير الشعوب اإلفريقية مف االستعمار, فضال عف تسوية 
ومف ثـ  العديد مف النازعات والحروب التي نشبت بيف الدوؿ اإلفريقية حديثة االستقالؿ,

 تحقيؽ االستقرار االقتصادي واالجتماعي لمشعوب اإلفريقية.
ذاملبحثذاألول:ذ

ذاملؤمتراتذواؾتنظيماتذاإلػرققيةذاؾيتذدبقتذؼيامذاملنظمة

ذأواًل:ذاملؤمتراتذاإلػرققية:

تعود الجذور األولى لفكرة الوحدة اإلفريقية إلى المؤتمرات التػي عقػدىا المثقفػوف الزنػوج 
, فػػي وقػػت كػػاف فيػػو موضػػوع «الجامعػػة اإلفريقيػػة»القػػارة اإلفريقيػػة, تحػػت اسػػـ  االفارقػػة خػػارج

. وكػاف أوؿ مػف [1]الوحدة اإلفريقية وزيػادة الػروابط بػيف شػعوب إفريقيػا, أمػرا بعيػدا عػف األذىػاف
 ]*[نػػػػػادى بفكػػػػػرة الوحػػػػػدة القوميػػػػػة, محػػػػػاـ اسػػػػػود مػػػػػف جزيػػػػػرة ترينيػػػػػداد يػػػػػدعى سمفسػػػػػتر وليػػػػػامز

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

 .[2]في العالـ كمو
س, عقدت الجامعة اإلفريقية مؤتمرىا األوؿ في لندف في المدة ما بيف وعمى ىذا األسا

. وقػد حضػر المػؤتمر قرابػة ثالثػيف عضػوًا مػف مثقفػي الزنػوج فػي 3611تموز( سنة  31-32)
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العػػالـ الجديػػد آنػػذاؾ مػػف النػػاطقيف بالميػػة اإلنكميزيػػة. ومثػػؿ انعقػػاده بدايػػة لوضػػوح المسػػار الػػذي 
. وقػػػػػد تػػػػػولى رئاسػػػػػة المػػػػػػؤتمر القػػػػػس األمريكػػػػػي الكسػػػػػػندر [3]تسػػػػػمكو حركػػػػػة الوحػػػػػدة اإلفريقيػػػػػػة

« Edward Dubois» ]*[فػػػي حػػػيف تػػػولى إدوارد ديبػػػوا« Alexander Walters»والتػػػرز
وقػد صػدر عػف المػؤتمر قػرارات عػدة مػف أىميػا: تقريػب العالقػة بػيف جميػع  سكرتارية المػؤتمر.

قػات صػداقة وفيػـ مشػترؾ بػيف الشعوب المنحدرة مف اصؿ إفريقػي فػي العػالـ اجمػع, وقيػاـ عال
الشػػعوب اإلفريقيػػة األصػػؿ, عػػف طريػػؽ إعػػداد الخطػػط الالزمػػة لػػذلؾ, والعمػػؿ عمػػى مػػنح األفػػراد 

أوربػػػا وأمريكػػػا, حقػػػوقيـ اإلنسػػػانية مػػػف ذوي األصػػػوؿ اإلفريقيػػػة المقيمػػػيف فػػػي الػػػدوؿ المتحضػػػرة 
نيػة بالمسػاعدة عمػى الكاممة ورعاية مصالحيـ االقتصادية, كما طالب المؤتمر الحكومة البريطا

 .[4]إقامة حكـ ذاتي في كؿ مستعمرة إفريقية كمما أمكف ذلؾ
وبػػدعوة مػػف ديبػػوا, عقػػد المػػؤتمر الثػػاني لمجامعػػة اإلفريقيػػة فػػي بػػاريس فػػي شػػباط سػػنة 

. وقد تأخر عقد ىػذا المػؤتمر لسػنوات عػدة, ويعػود [5]«إفريقيا لإلفريقييف», تحت شعار 3636
لزنجيػػػة األمريكيػػػة عقػػػب المػػػؤتمر اإلفريقػػػي األوؿ, فػػػي صػػػراعيا ذلػػػؾ إلػػػى انشػػػياؿ الزعامػػػات ا

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 

رب العالميػػة األولػػػى ومػػا تبعيػػػا مػػف ىزيمػػػة تمػػؾ المػػػدة تطػػورات ميمػػػة مػػف أبرزىػػػا: انػػدالع الحػػػ
. كمػا أصػبحت القػوى االسػػتعمارية األخػرى فػي حاجػة إلػػى [6]بعػض القػوى االسػتعمارية كألمانيػػا

السػػػالـ مػػػع مسػػػتعمراتيا, فضػػػال عػػػف ذلػػػؾ شػػػيد العػػػالـ العديػػػد مػػػف الثػػػورات الشػػػعبية فػػػي آسػػػيا 
فريقيا لواليػات المتحػدة األمريكيػة وجػزر عضوًا مف إفريقيػا وا 24. وقد حضر المؤتمر قرابة [7]وا 

. وكػاف مػف أىػـ مقػررات المػؤتمر: سػف قػانوف [8]اليند اليربية, وتولى ديبػوا رئاسػة ىػذا المػؤتمر
دولػػي يحمػػي الزنػػوج فػػي العػػالـ مػػف االضػػطياد والتمييػػز العنصػػري, وحقيػػـ فػػي االنضػػماـ إلػػى 

مختمػؼ مراحمػو ومسػتوياتو, نقابات العمػاؿ وامػتالؾ األراضػي الزراعيػة, وحقيػـ فػي التعمػيـ فػي 
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 

لمػرة األولػى التػي . وعميػو كانػت تمػؾ ا[9]اإلفريقية في حكـ بالدىـ حتى ينػالوا اسػتقالليـ الكامػؿ
تسػػػجؿ فييػػػا مطالػػػب لإلفػػػريقييف فػػػي مػػػؤتمر دولػػػي, عبػػػرت عػػػف تطمعػػػات الزنػػػوج وآمػػػاليـ التػػػي 

 يرجوف تحقيقيا في ذلؾ الوقت.
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, عقػػػػد المػػػػؤتمر الثالػػػػث لمجامعػػػػة 3633آيمػػػػوؿ( سػػػػنة 3-آب35وفػػػػي المػػػػدة مػػػػا بػػػػيف )
لػػى رةبػػة زعمػػاء اإلفريقيػػة فػػي لنػػدف وبروكسػػؿ وبػػاريس عمػػى التػػوالي, والسػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود إ

المػؤتمر فػي إيصػاؿ الصػػوت اإلفريقػي بشػكؿ مباشػػر إلػى العواصػـ األوربيػػة التػي تسػيطر عمػػى 
. وقػػد نجػػح ديبػػوا فػػي عقػػد المرحمػػة األولػػى لممػػؤتمر فػػي لنػػدف, وحضػػر المػػؤتمر قرابػػة [11]إفريقيػػا
ي عضػػوًا. وقػػد تميػػزت تمػػؾ المػػدة التػػي سػػبقت انعقػػاد ىػػذا المػػؤتمر بظيػػور المفكػػر الزنجػػ 331

ودعوتو إلى العودة إلى إفريقيػا وحػث األفارقػة عمػى « Marcus Garvey» ]*[ماركوس جارفي
التمسػػؾ بػػزنجيتيـ, ممػػا أدى إلػػى حػػدوث نػػزاع سياسػػي وفكػػري بػػيف الزنػػوج األمػػريكييف, ونتيجػػة 
لتمػػؾ الػػدعوة ظيػػر تيػػاراف داخػػؿ الحركػػة الزنجيػػة األمريكيػػة: األوؿ يمثػػؿ آراء ديبػػوا وىػػو التيػػار 

. أمػػػا المرحمػػػة [11], والثػػػاني المتطػػػرؼ الػػػذي يمثػػػؿ األفكػػػار الجديػػػدة لمػػػاركوس جػػػارفيالمعتػػػدؿ
آب مػػف العػػاـ نفسػػو, وفػػي داخػػؿ المػػؤتمر  13الثانيػػة لممػػؤتمر, فقػػد انعقػػدت فػػي بروكسػػؿ يػػوـ

ظيػػرت كتمتػػاف متعارضػػتاف فكريػػًا, ىػػددت المػػؤتمر بػػالتفرؽ والقضػػاء عميػػو. الكتمػػة األولػػى التػػي 
نكمترا والمستعمرات البريطانية فػي البحػر الكػاريبي مثميا الزنوج القاد موف مف الواليات المتحدة وا 

فريقيا, والتي طالبت بتييير الواقع السياسي في إفريقيا, أما الثانية فكانت تطالب بإقرار األمر  وا 
 .[12]الواقع مف الناحية السياسية في إفريقيا والرضا عنو
دت فػػي بػػاريس, وافػػؽ أعضػػاء المػػؤتمر عمػػى وفػػي الجمسػػة الختاميػػة لممػػؤتمر التػػي عقػػ

إصدار إعالف ختامي حرره ديبوا, طالبوا فيو بالمساواة بيف السود والبػيض فػي مختمػؼ ميػاديف 
نشاء منظمة دولية تحت رعاية عصبة األمػـ آنػذاؾ, يكػوف ميمتيػا دراسػة مشػاكؿ [13]الحياة , وا 

بالحكـ الذاتي المحمي لمدوؿ ةير المسػتقمة, , كما طالب المؤتمر ألوؿ مرة [14]الزنوج في العالـ
مع إنشاء ىيئات سياسية لمشعوب التي ال تحكـ نفسػيا بنفسػيا, حتػى تسػود شػريعة الديمقراطيػة 

 .[15]العالـ بأسره
, انعقاد المػؤتمر اإلفريقػي الرابػع فػي مػدينتي لنػدف 3631وتبعو في تشريف الثاني سنة 

ثػة عشػر دولػة مػف أوربػا والواليػات المتحػدة األمريكيػة. ولشبونة عمى التوالي, وحضره ممثمػو ثال
وقد واجو المؤتمر صعوبات مالية وسياسية قبؿ عقده, فضال عػف قمػة الػذيف حضػروا المػؤتمر, 

. ونتيجػػة (16)ويعػػود ذلػػؾ إلػػى اشػػتداد الخػػالؼ السياسػػي بػػيف األفارقػػة وتعػػدد انتمػػاءاتيـ الفكريػػة
الشػػػيوعية, انتقػػػؿ المػػػؤتمر إلػػػى لشػػػبونة, تركػػػز لالتيامػػػات التػػػي وجيػػػت إلػػػى أعضػػػاء المػػػؤتمر ب

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 
وب إفريقيػا الػذي تبنػى فػي جنػ« Lord Cmts» ]*[الذي أصدره المػؤتمر سياسػة المػورد سػمطس

. وبذلؾ فقد عد ىذا المؤتمر بدايػة [17]رفاىية األوربييف عمى حساب شقاء المالييف مف األفارقة
 لمتالحـ الفكري بيف حركة الجامعة اإلفريقية في داخؿ القارة وخارجيا.

ونتيجة لمظروؼ واألوضاع التي أحاطت بمجتمع ذوي األصوؿ األفريقيػة فػي الواليػات 
, وتػػـ عقػػده 3634األمريكيػػة, تأجػػؿ انعقػػاد المػػؤتمر اإلفريقػػي الخػػامس حتػػى آب سػػنة  المتحػػدة

 ,عضػوا مثمػوا احػدى عشػر دولػة 315. وقػد حضػر المػؤتمر قرابػة [18]أخيرا في مدينػة نيويػورؾ

, مثػؿ جػورج بػادموف الػذي حػاوؿ [19]وأثناء انعقاد المؤتمر برزت بعض الخالفات بػيف الزعمػاء
ي تميػػز فكػػر ديبػػوا, وىػػي األفكػػار الشػػيوعية, وعػػد أفكػػار مػػاركوس جػػارفي أف يبػػرز الجوانػػب التػػ

بأنيػػػا تعبػػػر عػػػف مصػػػالح الطبقػػػة البرجوازيػػػة الصػػػييرة ونوعػػػا مػػػف العنصػػػرية السػػػوداء, وحػػػاوؿ 
بادموف أف يوضح أف الشيوعية تحاوؿ إفشاؿ الجامعة اإلفريقية, لعدـ قدرتيا عمى ربط األخيرة 

 .  [21]بيا
ت الشػػػيوعية تخشػػػى أف تعيػػػؽ حركػػػة الجامعػػػة اإلفريقيػػػة زحػػػؼ وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو كانػػػ

كػاف يحػاوؿ كسػب « سػابقا»الشيوعية الدولية إلى إفريقيا, عمى الرةـ مػف أف االتحػاد السػوفيتي 
. وممػا ىػو جػدير [21]الزنوج في الواليػات المتحػدة األمريكيػة الػذيف يكونػوف الطبقػة العماليػة فييػا

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

. [22]الزنػػوج إلػػى أوطػػانيـ األصػػميةع ألنيػػـ اعتقػػدوا أف فكػػرة الجامعػػة اإلفريقيػػة أمػػر ةيػػر واقعػػي
مف أبرزىا: الدعوة إلى تقارب جميػع الشػعوب الممونػة فػي  وقد صدر عف المؤتمر قرارات ميمة

العػػالـ مػػف الزنػػوج المصػػرييف والينػػود واإلثيػػوبييف والصػػينييف, فػػي حركػػة عامػػة تسػػعى لتحريػػر 
الشػػعوب الممونػػػة مػػف االسػػػتعمار والتفرقػػة العنصػػػرية, كمػػا أكػػػد أف الشػػعوب السػػػمراء والصػػػفراء 

 .[23]د الشعوب البيضاءوالزنوج ىـ حمفاء طبيعيوف في ىذه الحركة ض
توقفت مؤتمرات الجامعة اإلفريقية بعد ىذا المؤتمر, بسبب األزمة االقتصادية العالمية 

(, التػػػي كػػػاف ليػػػا أثػػػر سػػػيء عمػػػى حركػػػة الوحػػػدة اإلفريقيػػػة, والسػػػيما الطبقػػػة 3636-3611)
الحػػرب العاممػػة مػػف الزنػػوج, فقػػد أدت إلػػى زيػػادة نسػػبة البطالػػة بيػػنيـ, يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ انػػدالع 

. إذ اتخػذ مفيػوـ الوحػدة اإلفريقيػة اتجاىػا جػديا وواقعيػا, كحركػة [24]3612العالمية الثانية سػنة 
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سياسية واضحة وليس مجرد فكرة عرقية, بانتقاؿ الجيػد األكبػر ألبنػاء القػارة انفسػيـ فػي العمػؿ 
لـ الجديد, عمى وضع تمؾ المفاىيـ موضع التنفيذ, ال سيما بعد أف كاف مقتصرًا عمى زنوج العا

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 بػػإنكمترا فػػي 

. وقد حضر المؤتمر قرابة مائتي عضٍو مثمػوا مختمػؼ المنظمػات [25]3612تشريف األوؿ سنة 
لجمعيػػات اإلفريقيػػة, وتػػـ اختيػػار ديبػػوا رئيسػػًا شػػرفيًا لممػػؤتمر, فػػي حػػيف كانػػت القيػػادة الحقيقيػػة وا

وكاف مف «. Kwame Nkrumah» ]*[لممؤتمر في أيدي زعماء إفريقييف أمثاؿ كوامي نكروما
أىـ مقررات المؤتمر: رفض التقسيمات والحدود المصطنعة التػي وضػعتيا الػدوؿ االسػتعمارية, 

, وحػؽ المسػتعمرات األوربيػة فػي [26]دوف إقامة وحدات سياسية بػيف الشػعوب اإلفريقيػة لمحيمولة
إفريقيا باالستقالؿ, وضرورة تمتعيا بػالحقوؽ السياسػية واالقتصػادية واالجتماعيػة, بمػا فػي ذلػؾ 
حػػؽ شػػعوب تػػونس والجزائػػر والميػػرب وليبيػػا والسػػوداف فػػي االسػػتقالؿ والحكػػـ الػػديمقراطي, كمػػا 

ر عمػػػى عػػػـز وتصػػػميـ األفارقػػػة عمػػػى الحيػػػاة الحػػػرة والػػػتخمص مػػػف قيػػػود االسػػػتعمار أكػػػد المػػػؤتم
 .[27]والتبعية

, عقػػػػدت الجامعػػػػة اإلفريقيػػػػة مؤتمرىػػػػا السػػػػابع عمػػػػى 3625وفػػػػي كػػػػانوف الثػػػػاني سػػػػنة 
وقػد «. مػؤتمر الشػعوب اإلفريقيػة»األراضي اإلفريقية فػي مدينػة اكػرا عاصػمة ةانػا, تحػت اسػـ 

ثمائة عضو مثموا ثمانية وعشريف بمػدا واثنتػيف وسػتيف ىيئػة شػعبية حضر المؤتمر أكثر مف ثال
. ويعد ىذا المؤتمر ىو األوؿ [28]في إفريقيا, وشكموا بذلؾ أوسع تجمع إفريقي حتى ذلؾ الوقت

في إفريقيا الذي يعقد عمى أرض إفريقية, ويتقابؿ فيػو ألوؿ مػرة فػي تػارير إفريقيػا زعمػاء الػدوؿ 
. وقػػد صػػدر عػػف المػػؤتمر [29]بػػادؿ ااراء ومناقشػػة مسػػالة الوحػػدة اإلفريقيػػةاإلفريقيػػة المسػػتقمة لت

قرارات عدة مػف أبرزىػا: تشػجيع التفػاىـ والوحػدة بػيف شػعوب إفريقيػا, والنػأي بيػا عػف األحػالؼ 
العسػػػكرية وسػػػائر المنظمػػػات التابعػػػة لمػػػدوؿ االسػػػتعمارية, وتعبئػػػة الػػػرأي العػػػاـ العػػػالمي لتأييػػػد 

يػػػة, والعمػػػؿ عمػػػى تنميػػػة مشػػػاعر الجماعػػػة بػػػيف شػػػعوب إفريقيػػػا, بيػػػدؼ حركػػػات التحػػػرر اإلفريق
. فضػػال عػػف ذلػػؾ دعػػا المػػؤتمر إلػػى مسػػاندة الشػػعوب [31]تشػػجيع انبثػػاؽ واليػػات إفريقيػػة متحػػدة

اإلفريقيػػػة فػػػي نضػػػاليا العػػػادؿ ضػػػد القػػػوى االسػػػتعمارية والعنصػػػرية, تجسػػػد ذلػػػؾ برفػػػع المػػػؤتمر 
والػػت عقػػد مػػؤتمرات الجامعػػة اإلفريقيػػة, مػػف أجػػؿ الػػدعوة . وقػػد ت[31]«إفريقيػػا لإلفػػريقييف»شػػعار 

  .[32]3661إلى وحدة الدوؿ اإلفريقية, حتى انعقاد آخرىا في أوةندا سنة 
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مما تقدـ يتبيف لنا أف فكرة مؤتمرات الجامعة اإلفريقية حوؿ الوحػدة اإلفريقيػة لػـ تظيػر 
الزنػػوج فػػي أوربػػا والواليػػات المتحػػدة فػػي إفريقيػػا أوؿ األمػػر, بػػؿ ظيػػرت خػػارج القػػارة عمػػى أيػػدي 

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 

تتبمػور وتظيػر « التجمػع اإلفريقػي»انتياء الحرب العالميػة الثانيػة بػدأت فكػرة الجامعػة اإلفريقيػة 
معالميػػا, واسػػتطاعت أف تشػػؽ طريقيػػا, عمػػى الػػرةـ مػػف أنيػػا كانػػت فػػي طورىػػا األوؿ, بفضػػؿ 
جيػػػود الزعمػػػاء اإلفػػػريقييف, إذ أسػػػيـ ىػػػؤالء فػػػي إنجػػػاح فكػػػرة الجامعػػػة اإلفريقيػػػة, وفػػػي حصػػػوؿ 

ة الوحػػػػدة الشػػػعوب اإلفريقيػػػػة عمػػػى اسػػػػتقالليا. وقػػػد توجػػػػت جيػػػودىـ فيمػػػػا بعػػػد بتأسػػػػيس منظمػػػ
 اإلفريقية التي شكؿ قياميا الطموح الذي كاف يسعى إليو قادة الجامعة اإلفريقية.

ذثاـيًا:ذاؾتنظيماتذاإلػرققيةذاؾيتذدبقتذؼيامذؿنظمةذاؾوحدةذاإلػرققية

إف منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ليسػػت اإلطػػار التنظيمػػي األوؿ وال الوحيػػد الػػذي جمػػع بػػيف 
حاوالت عدة لتشكيؿ تنظيمات إفريقية بيف بعض الػدوؿ اإلفريقيػة, الدوؿ اإلفريقية, بؿ سبقتيا م

 تعمؿ عمى تقارب دوؿ القارة وشعوبيا بشكؿ وبآخر. 
ومنذ منتصؼ الخمسينيات مف القرف العشريف أسيمت عوامؿ عدة فػي اسػتقالؿ الػدوؿ 

جتماعػػات , وقػػد تمػػت موجػػة االسػػتقالؿ تزايػػد الػػدعوات لعقػػد اال[33]اإلفريقيػػة الواحػػدة تمػػو األخػػرى
(, بمػػػػػ  عػػػػػدد 3633-3625والمػػػػػؤتمرات الرسػػػػػمية والشػػػػػعبية, ففػػػػػي المػػػػػدة الممتػػػػػدة مػػػػػا بػػػػػيف )
. ولصػػعوبة تنػػاوؿ جميػػع [34]المػػؤتمرات واالجتماعػػات اإلفريقيػػة قرابػػة ثمػػانيف مػػؤتمرًا واجتماعػػاً 

عمػػػى أىػػػـ التنظيمػػػات  المػػػؤتمرات واالجتماعػػػات اإلفريقيػػػة, فسػػػنحاوؿ التركيػػػز فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ
 التي شكمت في القرف العشريف.  ]*[ريقية شبو القاريةاإلف
 اتحاد إفريقيا ومدغشقر: -1

العمػؿ عمػى تكػويف إلػى  في بداية السػتينات مػف القػرف العشػريف إفريقية عدة دوؿ دعت
, عقدت مؤتمرات عػدة, ساسألوعمى ىذا ا جنبية.أترتبط بأية دولة  ال إفريقيةمجموعة سياسية 
وؿ سػػػنة ألكػػانوف ا (36-32) فػػي المػػػدة مػػا بػػيف برازفيػػػؿ عاصػػمة الكونيػػو,مػػف بينيػػا مػػؤتمر 

كاف مف , ناطقة بالفرنسية إفريقيةوقد حضر المؤتمر وفود تمثؿ احدى عشرة دولة . [35]3631
, [36]في نفس السػنة اإلفريقيةثناء موجة االستقالؿ التي عمت القارة أبينيا دوؿ نالت استقالليا 

لمتعػػاوف االقتصػػادي تعمػػؿ  إفريقيػػةقامػػة منظمػػة إلإذ تػػـ اتفػػاؽ ىػػذه الػػدوؿ عمػػى وضػػع مشػػروع 
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كمػا اتفقػت ىػذه  التػي لػـ تػنظـ لالتحػاد, األخػرىالمسػتقمة  اإلفريقيػةماـ الػدوؿ ضعمى تشجيع ان
مػػف األخػػرى,  اإلفريقيػػةالػػدوؿ عمػػى مجموعػػة مبػػادئ تػػنظـ العالقػػة المتبادلػػة بينيػػا وبػػيف الػػدوؿ 

ي تحػػالؼ يعػػد ألعمػػؿ الػػدائـ مػػف اجػػؿ السػػالـ ويتمثػػؿ ىػػذا المبػػدأ فػػي عػػدـ الػػدخوؿ فػػي بينيػػا ا
, المجػوء لمحػربأو  وعػدـ التػدخؿ فػي الشػؤوف الداخميػة, ية دولة مف دوؿ المنظمػةأضد  اً موجي

, [37]والعػالـ إفريقيػامنيا الجماعي والمسػاعدة عمػى تقػدميا وتثبيػت السػالـ فػي أوالمحافظة عمى 
لمتعػاوف االقتصػادي مػف اجػؿ معالجػة المشػكالت  قامػة ىيئػةإلػى إ دعا المؤتمرفضال عف ذلؾ 
نتػػػاج إلالسػػيما فػػػي مجػػاالت ااإلفريقيػػػة, سياسػػػة عامػػة لمتنميػػػة وتطػػوير الػػدوؿ  الرئيسػػة كوضػػع

والعممػػػة النقديػػػة والعالقػػػات مػػػع المنظمػػػات االقتصػػػادية  والتبػػػادؿ التجػػػاري الػػػداخمي والخػػػارجي,
جمػع , فريقػي شػبو قػاريإوؿ تنظػيـ أومدةشػقر  إفريقيا. وعميو عد اتحاد [38]الدوليةأو  قميميةإلا

الػػدوؿ المسػػتقمة حػػديثا مػػف السػػيطرة الفرنسػػية ودفعيػػا لمعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ الوحػػدة والػػروابط بػػيف 
 اإلفريقية. الدوؿ 

 منظمة الدار البيضاء: -2
الممػؾ الميربػي ليػو إالػذي دعػا  نشأت ىذه المنظمة نتيجة انعقاد مػؤتمر الػدار البيضػاء

, بعػد لقػاءات واجتماعػات 3633كػانوف الثػاني سػنة  (4-1في المدة ما بػيف) ]*[محمد الخامس
. وقػػد [39]التػػي وقعػػت فيمػػا بعػػد ميثػػاؽ منظمػػة الػػدار البيضػػاء اإلفريقيػػةتمػػت بػػيف ممثمػػي الػػدوؿ 

ذاؾ المممكػػة الميربيػػة, الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة آنػػ: مػػف ضػػمت المنظمػػة فػػي عضػػويتيا كػػالً 
عمى الرةـ  كما حضر المؤتمر مراقباف مف ليبيا وسيالف, مالي, ةينيا,, ةانا, )مصر وسوريا(

وكانػت ىػذه ة, ذلؾ دعيت حكومة الجزائر المؤقت فضال عفإفريقية, ف سيالف ليست دولة أمف 
أو  فريقػػػػيإلولػػػػى التػػػػي تػػػػدعى فييػػػػا الجزائػػػػر لحضػػػػور مػػػػؤتمر سػػػػواء عمػػػػى الصػػػػعيد األالمػػػػرة ا
 .  [41]العربي

بييػة  اإلفريقيػةكاف اليرض مف انعقاد ىذا المؤتمر تبػادؿ وجيػات النظػر فػي المشػاكؿ 
وفػػػي نيايػػػة . ودعػػػـ الػػػدوؿ المسػػػتقمة, المشػػػاركة الجماعيػػػة فػػػي العمػػػؿ عمػػػى تحريػػػر دوؿ القػػػارة

 مبػػادئ , تضػػمفلتنظػػيـ العالقػػات الدوليػػة فيمػػا بيػػنيـ المػػؤتمر وقعػػت دوؿ الػػدار البيضػػاء ميثاقػػا
ومػف ضػمنيا  بابا,أديس أبعد ميثاؽ  انت ذات اثر في المبادئ التي تضمنيا فيماك, ثورية عدة

اتبػػاع  توحيػػد السياسػػة الخارجيػػة لمػػدوؿ المشػػتركة فػػي المػػؤتمر,, الكاممػػة اإلفريقيػػةمبػػدأ الوحػػدة 
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قامػػة تعػػاوف دولػػي بػػيف الػػدوؿ ا  و  قػػاليـ ةيػػر المسػػتقمة,ألتقػػديـ المعونػػات ل, سياسػة عػػدـ االنحيػػاز
 . [41]ي المياديف االقتصادية واالجتماعية والثقافيةف اإلفريقية

وىيئػػػات متخصصػػػة تعمػػػؿ عمػػػى تعزيػػػز  عػػػدة لجػػػافالمػػػؤتمر نشػػػأ أ وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو,
لػـ , صػدار القػراراتا  وعمى الرةـ مف إنشاء المجػاف والييئػات المتعػددة و . [42]تعاونيـ وتضامنيـ

التباعػد  :منيػا, سػباب عػدةألىػداؼ التػي نػادت بيػا ألف تحقػؽ اأتستطع منظمػة الػدار البيضػاء 
جػزاء اليربيػة ألفػي ا األخػرىفبعضيا يقع في اقصى الشػماؿ الشػرقي و , عضائياأالجيرافي بيف 

 األعضػػاء, واخػػتالؼ الػػنظـ السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة بػػيف الػػدوؿ اإلفريقيػػةمػػف القػػارة 
مس الػػذي لعػػب دورًا ىامػػًا فػػي الوسػػاطة بػػيف جانػػب وفػػاة الممػػؾ الميربػػي محمػػد الخػػا, إلػػى فييػػا

تعثػػر المسػػيرة التػػي اختطتيػػا دوؿ منظمػػة الػػدار البيضػػاء إلػػى دى أممػػا  ,[43]المنظمػػة أعضػػاء
  .اإلفريقيةيجابي في التمييد لموحدة إىذه المنظمة بشكؿ  , مع ذلؾ فقد اسيمتلنفسيا

 مجموعة مونروفيا: -3
نروفيػا فػي المػدة و فػي العاصػمة الميبيريػة مػؤتمر م اإلفريقيػةعقدت مجموعػة مػف الػدوؿ 

حػدى عشػرة إلوقد حضر المػؤتمر دوؿ مجموعػة برازفيػؿ ا .[44]3633آيارسنة (33-5) ما بيف
والتػػػي  أيػػػة مجموعػػػة,إلػػػى  تنتمػػػي خػػػرى الأ إفريقيػػػةفضػػػال عػػػف سػػػبع دوؿ , الناطقػػػة بالفرنسػػػية

: نروفيػا مبػادئ أساسػية منيػاو م . وقد تضمنت مجموعة[45]يت بدعـ ومساندة الدوؿ اليربيةظح
ذات  اإلفريقيػػػةإف الوحػػػدة المنشػػػودة فػػػي الوقػػػت الحاضػػػر ليسػػػت ىػػػي الوحػػػدة السياسػػػية لمػػػدوؿ 

كما , مؿ ووحدة السعي لتحقيؽ التضامف االجتماعي والسياسي األفريقي, لكنيا وحدة األالسيادة
عامػػة شػػاممة ذات صػػفة  إفريقيػػةتضػػمف البيػػاف المشػػترؾ لممجموعػػة لالعمػػؿ عمػػى إنشػػاء منظمػػة 

 . [46]استشارية تعمؿ عمى تحقيؽ المبادئ التي تضمنيال
قامػػة تجمػػع إلخر فػػي بمػػورة الػػدعوة أو بػػآ بشػػكؿ اإلفريقيػػة اسػػيمتكػػؿ ىػػذه التنظيمػػات 

, قميميػة عامػةإىػذا التجمػع ىػو منظمػة  ,اإلفريقيػةفريقي دولي عمى مستوى الػدوؿ والحكومػات إ
 (.ريقيةاإلفتعرؼ باسـ )منظمة الوحدة 

ذاملبحثذاؾثاـي:ذ

ذتأديسذؿنظمةذاؾوحدةذاإلػرققية

حتػػػى منتصػػؼ القػػػرف العشػػػريف مسػػػرحا لمتنػػافس االسػػػتعماري بػػػيف الػػػدوؿ  إفريقيػػػابقيػػت 
ف انقسػػػاـ أوكػػػاف االسػػتعمار يعتقػػد , وربيػػة التػػي سػػيطرت عمييػػػا واسػػتيمت مواردىػػا المختمفػػةألا
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 ومجموعػػة الػػدار البيضػػاء, ومدةشػػقر, إفريقيػػامجموعػػة دوؿ اتحػػاد , تجمعػػات ةثالثػػإفريقيػا إلػػى 
, [47]اإلفريقيػػةيعيػػؽ قيػػاـ الوحػػدة , سػػاليب المختمفػػةألىػػداؼ واألذات ا نروفيػػا,و ومجموعػػة دوؿ م

وعممت عمى تقريب وجيات النظر بيف ىػذه , تمكنت مف التيمب عمى ذلؾ اإلفريقيةلكف الدوؿ 
كبػػػر أفػػػزاؿ , 3633سػػػنة  تمػػػوز 1فػػػي ف نالػػػت الجزائػػػر اسػػػتقالليا أوالسػػػيما بعػػػد , المجموعػػػات

صػػبحت الظػػروؼ الموضػػوعية أوبيػػذا التقػػارب  .[48]عػػائؽ يمنػػع التقػػارب بػػيف ىػػذه المجموعػػات
 اإلفريقيػػةي وقػػت مضػػى لوضػػع مسػػالة الوحػػدة أكثػػر مػػف أمميػػدة  اإلفريقيػػةالتػػي تمػػر بيػػا القػػارة 

 موضع التنفيذ.
مػػػػؤتمر يضػػػػـ كافػػػػة  عقػػػػدإلػػػػى  فارقػػػػةألسػػػػعى عػػػػدد مػػػػف الزعمػػػػاء ا وفػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػو,

وكػاف  عمػى مسػتوى القػارة. لمتعػاوف فيمػا بينيػا سػس العامػةألبيػدؼ وضػع ااإلفريقية التجمعات 
ثيػػػػػػوبي إلا مبراطػػػػػػورإلوا رئػػػػػػيس جميوريػػػػػػة ةينيػػػػػػا ]*[حمػػػػػػد سػػػػػػيكوتوريألمقػػػػػػاء الػػػػػػذي تػػػػػػـ بػػػػػػيف 

الفضػؿ  3633 حزيػراف سػنة 35سػمرة فػي أفػي مدينػة  «Haile Selassie» ]**[ىيالسيالسػي
وقػد حظيػت . [49]اإلفريقيػةواتفقا عمى العمؿ عمػى تحقيػؽ الوحػدة , تشجيع عقد ىذا المؤتمرفي 

الػػذيف قػػرروا فػػي اجتمػػاعيـ فػػي  ومدةشػػقر, إفريقيػػاىػػذه الفكػػرة بػػدعـ وزراء خارجيػػة دوؿ اتحػػاد 
المسػػتقمة  اإلفريقيػػةضػػرورة عقػػد مػػؤتمر قمػػة يضػػـ كػػؿ رؤسػػاء الػػدوؿ  3633وؿ سػػنة ألكػػانوف ا

المستقمة منذ بدايػة  اإلفريقية, كما عمؿ عدد كبير مف زعماء الدوؿ 3631 سنة باباأديس أفي 
وتػوفير كػػؿ الظػػروؼ , نجػػاح ىػذا المػػؤتمرإعمػػى تحقيػؽ ىػػذا اليػدؼ والسػػعي نحػو  3631سػنة 

 .[51]نجاحوإلوالعوامؿ 
بابػا عمػى أديػس أالمسػتقمة فػي  اإلفريقيػةانعقػد مػؤتمر القمػة لمػدوؿ , سػاسألوعمى ىذا ا

 (31-32بػيف ) فػي المػدة مػا اإلفريقيػةولػى مػؤتمر تمييػدي لػوزراء خارجيػة الػدوؿ ألا :مرحمتيف
والمرحمػة الثانيػة تمػت ذلػؾ مباشػرة , لوضػع الممسػات التمييديػة لمػؤتمر القمػة ,3631سػنة  يارأ

يػار أ 35بابػا فػي أديػس أالذي انتيػى بػالتوقيع عمػى ميثػاؽ  ,اإلفريقيةبعقد مؤتمر رؤساء الدوؿ 
 .[51]3631سنة 

مػف مختمػؼ  إفريقيػةدولػة  13 بدأ مؤتمر وزراء الخارجية التمييدي اجتماعاتو بحضور
وقػد انتخػب  .[52]عمػاؿأللوضػع مشػروع جػدوؿ ا, بابػاأديػس أثيوبيػة إلالتجمعات فػي العاصػمة ا

رئيسػػػا لممػػػؤتمر الػػػوزاري الػػػذي حػػػدد  «Ketama Evro» ثيوبيػػػا كتيمػػػا يفػػػروإوزيػػػر خارجيػػػة 
قامػة ا  و اإلفريقيػة, ومػف بينيػا إنشػاء منظمػة الػدوؿ  ,[53]عماؿألجدوؿ ا المواضيع التي يتضمنيا
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ومناقشػػػػة مسػػػػائؿ الػػػػتخمص مػػػػف اإلفريقيػػػػة, تعػػػػاوف وثيػػػػؽ فػػػػي شػػػػتى الميػػػػاديف بػػػػيف دوؿ القػػػػارة 
نشػػاء لجنػػة ا  و , ونػػزع السػػالح, قميميػػةإلوالتكػػتالت االقتصػػادية ا, العنصػػري االسػػتعمار والتمييػػز

المتحدة وعالقات دوؿ القػارة مػع  األمـفي  إفريقياضماف مسألة تمثيؿ , فضًؿ عف توفيؽ دائمة
. وعنػػػد محاولػػػة مػػػؤتمر الػػػوزراء تحديػػػد الصػػػيية النيائيػػػة لمنظمػػػة الوحػػػػدة [54]بعضػػػيا الػػػبعض

مثمػػػت آراء مختمػػػؼ التجمعػػػات , مػػػاميـ مشػػػروعات متعػػػددةأبػػػرزت , المزمػػػع تأسيسػػػيا اإلفريقيػػػة
, نكرومػا مف بيف تمؾ المشروعات ما اقترحو الرئيس اليػانيو  التي كانت قائمة آنذاؾ. اإلفريقية

, ووضػػػػع دسػػػػتور لمحكومػػػػة االتحاديػػػػة الفيدراليػػػػةاإلفريقيػػػػة, بإنشػػػػاء اتحػػػػاد فيػػػػدرالي بػػػػيف الػػػػدوؿ 
كمػػػػا طالػػػػب المػػػػؤتمر بإليػػػػاء , [55]اإلفريقيػػػػةتفصػػػػؿ بػػػػيف الػػػػدوؿ  الحػػػػواجز التػػػػي والقضػػػػاء عمػػػػى

كافػة فػي  مياميػاب المقترحػةوقياـ المنظمػة االتحاديػة إفريقيا, قميمية في إلالتجمعات والتكتالت ا
 إفريقيػػػػافريقػػػػي الفػػػػوري كوسػػػػيمة مالئمػػػػة لمجابيػػػػة القػػػػوى االسػػػػتعمارية فػػػػي إلالتضػػػػامف ا تشػػػػكيؿ

مػع ذلػؾ , وةنػدا وتعػاطؼ الجزائػر وتنزانيػا ومصػرأوحظػي ىػذا المشػروع بتأييػد كافػة.  شكاليابأ
ف أال سػيما و , و مػف معظػـ الػدوؿ الناطقػة بالفرنسػيةقامة اتحاد فدرالي تخوفا إلقي اقتراح نكروما 

يػػواء الالجئػػيف القػػادميف مػػف تمػػؾ الػػدوؿ ومػػدىـ بالمعونػػات لمعمػػؿ ضػػد إةانػػا كانػػت مسػػتمرة فػػي 
 .[56]ينسجـ مع الدعوة الفيدرالية التي تطالب بيا ةانا ف ىذا العمؿ الفإومف ثـ , بمدانيـ

ثيوبيػػػة ألتقػػػدمت بػػػو الحكومػػػة اكػػػد مشػػػروع الميثػػػاؽ الػػػذي , أوعمػػػى النقػػػيض مػػػف ذلػػػؾ
وساندتيا كؿ مف مصر ونيجيريا ومجموعة دوؿ البرازفيؿ, عمى ضرورة السير بخطى تدريجيػة 

 اإلفريقيػػػػةنػػػػوع مػػػػف التعػػػػاوف االقتصػػػػادي بػػػػيف الػػػػدوؿ  اإلفريقيػػػػة, وايجػػػػادفػػػػي موضػػػػوع الوحػػػػدة 
نشػػاء مجمػػ, سػػيما فػػي مجػػاالت النقػػؿ والمواصػػالت والخبػػرة الفنيػػة ال وتدعيمػػو, س مػػف رؤسػػاء وا 

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

 .[57]راضيياأعمى سالمة 
وقد مثؿ ىذا االقتراح حاًل وسطًا بيف االتجاىات الفدرالية واالتجاىات الكونفدرالية التي 

 ودعػت فيػو ومدةشػقر, إفريقيػاتمثمت مف خالؿ المشروع الػذي تقػدمت بػو مجموعػة دوؿ اتحػاد 
وتحػػتفظ كػػؿ دولػػة فػػي اإلفريقيػػة, تضػػـ كػػؿ دوؿ القػػارة , قامػػة منظمػػة قاريػػة تتسػػـ بالمرونػػةإلػػى إ

 مياميػا داءأفػي  القائمػة بمسػاعدتيا قميميػةإلتقػوـ االتحػادات ا فأسيادتيا الكاممة عمػى طارىا بإ
 اإلفريقيػػة عمػػىف تقػػـو القػػارة أف ىػػذا االتجػػاه كػػاف يؤيػػد إأي اإلفريقيػػة, جػػؿ تحقيػػؽ الوحػػدة أمػػف 
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تأييػػػدًا ليػػػذا اإلفريقيػػػة  مػػػف الػػػدوؿ بػػػدت تػػػونس والسػػػنياؿ وةيرىػػػاأقميميػػػة. وقػػػد إ عػػػدة تجمعػػػات
جماؿ عبد  الراحؿالمصري  الرئيس بو نادى, خرآ برز اتجاه فقد ذلؾ فضال عف .[58]عالمشرو 
 اإلفريقيػةقامػة الوحػدة إكد فيو عمى ضرورة تجاوز القضػايا الشػكمية والسػطحية فػي أ, ]*[الناصر
 . [59]يجابية والعمميةإلعمى اتخاذ المواقؼ ا ووجوب التركيز, المنشودة

الػػذيف لػػـ يكونػػوا يممكػػوف اإلفريقيػػة, مػػاـ وزراء خارجيػػة الػدوؿ أراء اوىكػذا فقػػد تعػػددت ا
مػػف , طػػراؼألرضػػاء كػػؿ اإللمجػػوء لمتوفيػػؽ بينيػػا اال إ قػػرار أي مػػف ىػػذه المشػػاريع,إلالتفػػويض 

 .اإلفريقيةجؿ تحقيؽ الترابط والوحدة بيف الدوؿ أ
عًا إنشػػاء لجنػػة تضػػع مشػػرو  ,اإلفريقيػػةقػػرر وزراء خارجيػػة الػػدوؿ , سػػاسألوعمػػى ىػػذا ا

عػػداد صػػيية موحػػدة لعرضػػيا عمػػى الرؤسػػاء والممػػوؾ فػػي إجػػؿ أمػػف , راء المختمفػػةايوفػػؽ بػػيف ا
قػػرار بعػػض ا  و , لكػػف ىػػذه المجنػػة لػػـ تقػػـ بػػأكثر مػػف تجميػػع بعػػض الوثػػائؽ. [61]اجتمػػاعيـ القػػادـ

ظيار وتوضيح إمع  وذلؾ لصعوبة التوفيؽ بيف تمؾ المشروعات واالقتراحات,, العامة ئالمباد
تاركػػػػػػًا كممػػػػػػة الفصػػػػػػػؿ النيائيػػػػػػة لمػػػػػػؤتمر رؤسػػػػػػاء الػػػػػػدوؿ والحكومػػػػػػػات , المطروحػػػػػػة المشػػػػػػاكؿ
 . [61]اإلفريقية

يػػػار سػػػنة أ (35-31التقػػػى فػػػي المػػػدة مػػػا بػػػيف ), وتتويجػػػًا لكػػػؿ تمػػػؾ الجيػػػود المبذولػػػة
في  بابا,أديس أثيوبية ألفي العاصمة ا, مستقال إفريقيابمدا  11 رؤساء دوؿ وحكومات ,3631

, المػؤتمر إفريقيػاوقػد حضػرت الػدوؿ العربيػة فػي  .[62]يػة حتػى ذلػؾ الوقػتضخـ تظػاىرة وحدو أ
لعػػػدـ  التػػػي قاطعتػػػو احتجاجػػػا عمػػػى اشػػػتراؾ وزيػػػر خارجيػػػة موريتانيػػػا,, عػػػدا المممكػػػة الميربيػػػة
لػرفض معظػـ , كذلؾ لـ تشترؾ توجو في المػؤتمر .[63]ومطالبتيا بضميا, اعتراؼ الميرب بيا

االعتػػراؼ بالحكومػػة الجديػػدة التػػي تولػػت الحكػػـ فػػي توجػػو بعػػد اةتيػػاؿ الػػرئيس  اإلفريقيػػةالػػدوؿ 
مػػع ذلػػؾ وقعتػػا ميثػػاؽ المنظمػػة فيمػػا  «Sylvanus Olympio» ]*[ولمبيػػوأالسػػابؽ سػػمفانوس 

دولػػة  13صػػمييف ألا األعضػػاءوبػػذلؾ اصػػبح مجمػػوع الػػدوؿ  ,صػػميةألوعػػدتا مػػف الػػدوؿ ا, بعػػد
 .  [64]إفريقية

بكممػة ناشػد فييػا رؤسػاء الػدوؿ , ثيػوبي ىيالسيالسػي المػؤتمرإلر امبراطػو إلوقد افتػتح ا
عمػػػى ضػػػوء رةبػػػة  إفريقيػػػاجػػػؿ تشػػػكيؿ أف يتحػػػدوا ويعممػػػوا بالتعػػػاوف فيمػػػا بيػػػنيـ مػػػف اإلفريقيػػػة أ

ذا لػـ إالمستقمة بأنيا ستكوف ال معنى ليػا  اإلفريقيةووصؼ ىيالسيالسي ميمة الدوؿ , شعوبيا
. وفػي [65]إفريقياجزاء التي ال تزاؿ تعاني مف االستعمار في ألجؿ التعجيؿ بتحرير اأتعمؿ مف 
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الجديػػػػدة المزمػػػػع  اإلفريقيػػػػةداخػػػػؿ مػػػػؤتمر الرؤسػػػػاء تكػػػػررت االنقسػػػػامات حػػػػوؿ شػػػػكؿ المنظمػػػػة 
, قامػة منظمػة قاريػة مرنػةإلػى إ وبػيف الػدعوة, فبيف مؤمف بالمشروع الياني ورافػض لػو, نشاؤىاإ

الػػذي , ثيوبيػػةإلقتػػراح الوسػػط الػػذي وضػػعتو الحكومػػة اوبػػيف االاإلفريقيػػة, تضػػـ كػػؿ دوؿ القػػارة 
  .[66]اعترؼ بضرورة بقاء التجمعات شبو القارية بصورة مؤقتة

بػػروز اتجػػاىيف رئيسػػيف لصػػيية إلػػى  دى االخػػتالؼ فػػي الػػرؤى بػػيف المجموعػػاتأوقػػد 
ؿ مػف اجػ اإلفريقيػةاألوؿ نادى بوجوب إيجاد تعاوف وثيؽ بيف جميػع الػدوؿ , المنظمة المنشودة

لكانػػػت منظمػػػة  :وقػػػاؿ الػػػزعيـ اليػػػاني نكرومػػػا, وقػػػد تزعمػػػت ةانػػػا ىػػػذا االتجػػػاه, إرسػػػاء وحػػػدتيا
إلى  وكانت تمؾ بداية مبشرة بالخير, ولكننا نحتاج ,عالنا لعزمنا عمى االتحادإ اإلفريقيةالوحدة 

أو  ف نتحػػد ااف تحػت لػواء حكومػة اتحػػاد اذا كػاف ليػذا العػـز أي معنػػىأيجػب , كثػر مػف ذلػؾأ
فقػػػد انصػػػب عمػػػى الػػػدعوة الحتفػػػاظ كػػػؿ دولػػػة بسػػػيادتيا عنػػػد انضػػػماميا وااخػػػر . [67]أي ثبػػػاتل

يدتيا أو  ,وكانت نيجيريا تتزعـ ىذا االتجاهاألعضاء, تتمتع بسيادة فوؽ سيادة  لممنظمة التي ال
وىذه بػدورىا اختمفػت بػيف , خوفا منيا عمى سيادتيا التي تحققت حديثا, الدوؿ حديثة االستقالؿ

 .[68]ـ فوريةأف ىذه الوحدة تدريجية أوىؿ , فيدرالية والكونفدراليةال
قد ولػد , راء مختمؼ المجموعاتآف عدـ التوفيؽ بيف : إالقوؿإلى  مف كؿ ذلؾ نخمص

خفقػػوا فػػي أإذا مػػا , فريقػػيإلوىػػو مػػا يػػنعكس عمػػى الػػرأي العػػاـ ا, فارقػػةألمػػؿ لػػدى القػػادة اأخيبػػة 
خفقػت المجنػػة التػػي شػكميا وزراء الخارجيػػة فػػي أف أيما بعػػد والسػػاإلفريقيػة, وضػع ميثػػاؽ لموحػػدة 
 وضع ىذا الميثاؽ.

سػػػاس قػػػرر الرؤسػػػاء تشػػػكيؿ لجنػػػة خاصػػػة جديػػػدة مػػػف وزراء الخارجيػػػة ألوعمػػػى ىػػػذا ا
وكانػػت ميمتيػا شػاقة وبالفعػػؿ وضػعت المجنػة مشػػروع , عػداد مشػروع ميثػػاؽ المنظمػة الجديػدةإل

ومػف , مػور التفصػيمية لمبػت فييػا فػي جمسػاتيـألبعػض اال إولـ تتػرؾ لمرؤسػاء , ميثاؽ المنظمة
منظمة الدوؿ » فعبدال  «اإلفريقيةمنظمة الوحدة » ذلؾ اسـ المنظمة الجديدة الذي تقرر جعمو

قؿ في السنة ألف تعقد اجتماعات رؤساء الدوؿ مرة عمى اأكذلؾ تقرر , «والمالجاشية اإلفريقية
ثيوبيػا لكػي تكػوف الجيػة التػي إتػـ اختيػار حكومػة . فضػال عػف ذلػؾ [69]بدال مف مرة كؿ سػنتيف

 األمانػػةلييػػا ميمػػة تسػجيؿ الميثػػاؽ لػػدى إسػند أكمػػا , تػودع لػػدييا وثػػائؽ التصػديؽ عمػػى الميثػػاؽ
   .[71]مـ المتحدةألالعامة ل
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وقػػع رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات  ثيوبيػػا,فػػي إبابػػا أديػػس أقػػيـ فػػي أوفػػي احتفػػاؿ رسػػمي 
الػػػذي تمخػػػض عنػػػو تأسػػػيس منظمػػػة  ,3631يػػػار أ 35 بابػػػا فػػػيأديػػػس أعمػػػى ميثػػػاؽ  اإلفريقيػػػة
في المجػاالت  اإلفريقيةكمنظمة قارية تعمؿ عمى توثيؽ التعاوف بيف الدوؿ  [71]اإلفريقيةالوحدة 

إلى  كمرحمة انتقالية, مع احتفاظ كؿ دولة بسيادتيا الكاممة, السياسية واالقتصادية واالجتماعية
التػػػػي تحمػػػػـ بيػػػػا الشػػػػعوب  الشػػػػاممة, اإلفريقيػػػػةامػػػػة الوحػػػػدة قإلحػػػػيف تييئػػػػة الظػػػػروؼ المسػػػػاعدة 

وقػػد  فريقػػي المنشػػود.إلجيػػود مضػػنية مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ اليػػدؼ اإلػػى  ف ذلػػؾ يحتػػاجأو  اإلفريقيػػة
أثيػرت مسػألة الميػة التػي . وفػي الوقػت ذاتػو [72]تضمف الميثاؽ مف ديباجة وثالث وثالثيف مادة

ميػة الفرنسػية ىػي الميػات نكميزيػة والإلف تكػوف الميػة اأوقد اقترح في البداية , يا المنظمةممتستع
نػو ليكػوف مػف إل: لكف الرئيس المصري جماؿ عبػد الناصػر عمػؽ بقولػو, في المنظمة المستعممة
ووافػػؽ المػػؤتمر  جنبيػػةل,أوالميػػات التػػي تسػػتخدـ فييػػا ليػػات  إفريقيػػةف تكػػوف المنظمػػة أالمخجػػؿ 

الميػػػات إلػػػى  ضػػػافةإلبا ,ميريػػػة كميػػػات رسػػػميةألوا, فػػػريقيتيف العربيػػػةإلعمػػػى اسػػػتخداـ الميتػػػيف ا
 .[73]نكميزية والفرنسيةإلا

ثػػره منظمػػة الوحػػدة إنشػػئت عمػػى أبابػا الػػذي أديػػس أف مػػؤتمر قمػػة إ :وىكػذا يمكػػف القػػوؿ
يجتمػع ىػذا  إفريقيػافػألوؿ مػرة فػي تػارير اإلفريقيػة, يعػد نقطػة تحػوؿ فػي تػارير القػارة اإلفريقية, 

فجػاء ذلػؾ تسػجيال حاسػما  اإلفريقيػةلبحػث مسػتقبؿ القػارة , لحكومػاتالعدد مػف رؤسػاء الػدوؿ وا
في شكؿ منظمة قاريػة ليػا  اإلفريقيةوؿ صورة عممية لتوحيد القارة ألنجاح المؤتمر الذي عكس 
 شخصيتيا القانونية الدولية.
ذأفدافذوؿبادئذاملنظمة:

مبػػػادئ تقػػػـو  كمػػػا إف ليػػػا, تحقيقيػػػاإلػػػى  أىػػػداؼ ترمػػػي اإلفريقيػػػةلمنظمػػػة الوحػػػدة  كػػػاف
 إفريقيػػاتقويػػة وحػػدة دوؿ إلػػى  أف المنظمػػة تيػػدؼ, فقػػد أشػػار الميثػػاؽ فػػي مادتػػو الثانيػػة, عمييػػا

لضػػػماف رفاىيػػػة الشػػػعوب  عػػػف طريػػػؽ القضػػػاء عمػػػى الخالفػػػات القوميػػػة والعنصػػػر, وتضػػػامنيا
ة واالجتماعيػة والثقافيػ االقتصػادية المجػاالت فػياألعضػاء التعػاوف بػيف الػدوؿ  ودعـاإلفريقية, 
, في المنظمات الدوليػة األعضاءوالتشاور بيف الدوؿ  األخرىوفي المجاالت الحيوية  والعممية,

فػػػي سػػػبيؿ المحافظػػػة عمػػػى كرامتيػػػا واسػػػتقالليا وحقوقيػػػا  اإلفريقيػػػةودعػػـ كفػػػاح جميػػػع الشػػػعوب 
وتشػػػجيع التعػػػاوف , شػػػكالوأفضػػػاًل عػػػف القضػػػاء عمػػػى االسػػػتعمار فػػػي جميػػػع صػػػوره و , الوطنيػػػة

 .[74]نسافإلعالف العالمي لحقوؽ اإلالمتحدة وا األمـتوافؽ مع ميثاؽ الدولي بما ي
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, المنظمة ارتباطيـ بالمبادئ ااتية والتي تتضمف أعضاءكد أوتحقيقًا لألىداؼ المبينة 
واحتػػػراـ حػػػؽ تقريػػػر المصػػػير وعػػػدـ األعضػػػاء, المسػػػاواة التامػػػة فػػػي السػػػيادة بػػػيف جميػػػع الػػػدوؿ 

والحفػػاظ عمػػى سػػيادة كػػؿ دولػػة عضػػو واحتػػراـ األعضػػاء, التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لمػػدوؿ 
وحػػػػػؿ مػػػػػا قػػػػػد ينشػػػػػأ مػػػػػف منازعػػػػػات فيمػػػػػا بينيػػػػػا بحمػػػػػوؿ سػػػػػممية , راضػػػػػيياأاسػػػػػتقالليا وسػػػػػالمة 

ةتيػػػػػاؿ عمػػػػػاؿ االألواالسػػػػػتنكار المطمػػػػػؽ , التحكػػػػػيـأو  التوفيػػػػػؽأو  الوسػػػػػاطةأو  كالمفاوضػػػػػات
, والتفػػاني [75]خػػرىأيػػة دولػػة أو أ لػػواف النشػػاط اليػػداـ التػػي تقػػـو بيػػا الػػدوؿ المجػػاورةأالسياسػػي و 

ساسػػي ألوىػػو اليػػدؼ ا. التػػي لػػـ تسػػتقؿ بعػػداإلفريقيػػة راضػػي ألالمطمػػؽ لقضػػية التحريػػر التػػاـ ل
عػف فضػاًل , لحػث الػدوؿ عمػى االلتػزاـ التػاـ بػو ئدراجػو ضػمف المبػادإلممنظمة ومع ذلؾ تقػرر 

عالف إلالمتحدة وا األمـالتزاـ رؤساء الدوؿ والحكومات بمبدأ عدـ االنحياز وبما تضمنو ميثاؽ 
قامة تعاوف سميـ بيف إلنساف وذلؾ لتجنب الصراع بيف الكتمتيف المتنازعتيف و إلالعالمي لحقوؽ ا

 .[76]ةزمات الدوليأليجاد الحموؿ لممشاكؿ واإفي  منظمة وباقي دوؿ العالـ ولالسياـدوؿ ال
ذاؾعضوقةذيفذؿنظمةذاؾوحدةذاإلػرققية:

مفتوحػة مػف حيػث المبػدأ لجميػع الػدوؿ فػي القػارة  اإلفريقيػةالعضوية في منظمة الوحدة 
مسػتقمة ذات  إفريقيػةانو يحؽ لكؿ دولػة , فقد نصت المادة الرابعة في ميثاؽ المنظمة .اإلفريقية
: مػػف الميثػػاؽ 35كمػػا نصػػت المػػادة , [77]اإلفريقيػػةف تصػػبح عضػػوا فػػي منظمػػة الوحػػدة أسػػيادة 

برةبتيػا فػػي , داري لممنظمػةإلالعػاـ ا ألمػػيفف تخطػر اأذات سػيادة  إفريقيػةنػو يجػوز لكػؿ دولػػة أ
 خطػارإلرساؿ نسػخة مػف ىػذا اإالعاـ ب ألميفوفي ىذه الحالة يقـو ا, ماـ لميثاؽ المنظمةضاالن
بالغ قرارىػا إوتقػـو كػؿ دولػة عضػو بػ, كي تبدي كػؿ منيػا رأييػا فيػواألعضاء, كافة الدوؿ إلى 

 األعضػاءةمبيػة الػدوؿ أالػذي يقػوـ بػدوره بعػد تػوافر موافقػة , داريإلا ألمػيفاإلى  في ىذا الشأف
إلػى  صػبحت الدولػة عضػوًا منظمػاأفػإذا تػوافرت ىػذه الشػروط . الدولة المعنيةإلى  بالغ القرارإب

  .(78)اإلفريقيةمنظمة الوحدة 
نو يجػوز : أمف الميثاؽ 13جازت المادة أفقد , اب مف المنظمةما فيما يتعمؽ باالنسحأ

 داري,إلالعػاـ ا ألمػيفشػعار خطػي لإف تنسػحب مػف المنظمػة بأ األعضػاءية دولػة مػف الػدوؿ أل
ف تؤدي ىذه الدولة واجباتيا المالية حتػى نيايػة السػنة أبذلؾ عمى  األعضاءوتبم  جميع الدوؿ 

خرى أكما تؤدي لممنظمة ما يكوف عمييا مف ذمـ مالية  ,المالية المقدـ خالليا طمب االنسحاب
ال بعد مرور سنة عمػى تػارير تقػديـ الدولػة طمبيػا إيسري  ومع ذلؾ فاف االنسحاب ال .[79]إزاءه
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ربمػػا يػػؤدي , أو تاحػػة الفرصػػة لمدولػػة المنسػػحبة لتفكػػر فػػي قرارىػػاإلػػى إ ويعػػود ذلػػؾ, باالنسػػحاب
. ولػػـ يػػنص [81]عػػف االنسػػحاب واالسػػتمرار فػػي المنظمػػةالعػػدوؿ إلػػى  ثنػػاء تمػػؾ المػػدةأتفكيرىػػا 

ممػػا يػػدؿ عمػػى حػػرص , الفصػػؿ مػػف عضػػوية المنظمػػةأو  ميثػػاؽ المنظمػػة عمػػى عقوبػػة الطػػرد
دولػػػة  واف ال تبقػػػي خارجيػػػااإلفريقيػػػة, ف تكػػػوف جامعػػػة لكػػػؿ الػػػدوؿ أعمػػػى , مؤسسػػػي المنظمػػػة

 .[81]مستقمةإفريقية 
ذاملبحثذاؾثاؾث:ذ

ذاؾوحدةذاإلػرققيةذاهليكلذاؾتنظيميذملنظمة

جيػػػػزة أف مػػػػف اىػػػػـ عناصػػػػر المنظمػػػػة الدوليػػػػة التػػػػي تميزىػػػػا عػػػػف ةيرىػػػػا مػػػػف أالشػػػػؾ 
جيػػزة تعمػػؿ وفػػؽ اختصاصػػات يحػػددىا أوجػػود ىيكػػؿ تنظيمػػي دائػػـ يضػػـ , المنظمػػات الدوليػػة

ف ىػػػذه أعمػػػى اإلفريقيػػػة, . وقػػػد نصػػػت المػػػادة السػػػابعة مػػػف ميثػػػاؽ منظمػػػة الوحػػػدة [82]الميثػػػاؽ
, رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات مػػؤتمر ىػػدافيا عػػف طريػػؽ الييئػػات العاممػػة ااتيػػة:أالمنظمػػة تحقػػؽ 
إلى  شار الميثاؽأكما  .[83]ولجنة الوساطة والتوفيؽ والتحكيـ, العامة األمانةو  ومجمس الوزراء,

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

وقػد نصػت المػادة الثامنػة مػف الميثػاؽ , فريقػي(إل)مؤتمر القمػة ا يطمؽ عميو اصطالحا
ويضػػـ ىػػذا , كثػػر فعاليػػة فييػػاألوالييئػػة ا, عمػػى لممنظمػػةألف ىػػذا المػػؤتمر ىػػو الجيػػاز اأعمػػى 

ممثمػػييـ المعتمػػديف أو  فػػي المنظمػػة األعضػػاءالجيػػاز جميػػع رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات لمػػدوؿ 
 المجمػس فػي كما ينعقػد, قؿ كؿ سنةألدورات عادية مرة عمى ا . ويجتمع المجمس في[85]سميار 

, [86]األعضاءوبموافقة ثمثي األعضاء, ي دولة عضو مف أدورات ةير عادية بناء عمى طمب 
ولػػػػذلؾ فتحديػػػػده مػػػػف اختصاصػػػػات المػػػػؤتمر , الميثػػػػاؽ مكػػػػاف انعقػػػػاد دورات المجمػػػػس لػػػػـ يحػػػػدد

ف أ 3633بابػا سػنة أديػس أثنػاء انعقػاد دورتػو العاديػة الثالثػة فػي أ. وقػد وافػؽ المػؤتمر [87]نفسو
ف تتحمػؿ الدولػة التػي ترةػب أعمػى  بابػا,أديػس أيعقد المجمس كؿ دوراتو في مقػر المنظمػة فػي 

 .[88]ية دورة فييا نفقات عقد تمؾ الدورةأفي عقد 
سػاس مبػدأ أنػو يقػـو عمػى إف ,ما نظاـ التصويت في مجمػس رؤسػاء الػدوؿ والحكومػاتأ
وتصػدر القػرارات بشػكؿ عػاـ بأةمبيػة , ي لكؿ دولة عضػو صػوت واحػد فػي المػؤتمر, أالمساواة
نػو المخػتص بوضػع الالئحػة أفػي , . وقد حدد الميثػاؽ اختصاصػات المػؤتمر[89]األعضاءثمثي 
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راؼ عمػػى شػػإلوا, وجػػو نشػػاطياأجيػػزة المنظمػػة و أعػػادة النظػػر فػػي تكػػويف ا  و , الداخميػػة لممنظمػػة
لجنػػػة  أعضػػػاءنيػػاء عمػػػؿ ا  داري ومسػػػاعديو وتعيػػػيف و إلالعػػػاـ ا ألمػػيفوتعيػػػيف ا مجمػػس الػػػوزراء,

ىميػة المشػتركة ألومػف اختصاصػاتو مناقشػة جميػع المسػائؿ ذات ا الوساطة والتوفيػؽ والتحكػيـ,
  .[91]اإلفريقيةقضية تيـ القارة  يةأيناقش  فأف لو الحؽ في أبصفة عامة, كما  إفريقيالدوؿ 

ف السػػمطة العميػػا فػػي المنظمػػة تركػػزت بيػػد مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ : إوىكػػذا يمكػػف القػػوؿ
عمى الرةـ مف وجود , عمى الفعاؿ فيياألصبح ىذا المجمس الجياز اأذ اإلفريقية, إوالحكومات 

فػػي حػػيف كػػاف , صػػبحت خاضػػعة لممػػؤتمرأالتػػي  العامػػة األمانػػةخػػرى كمجمػػس الػػوزراء و أجيػػزة أ
داء الميػػػاـ أجيػػػزة سػػػمطات مسػػػتقمة تمكنيػػػا مػػػف ألف يمنحػػػوا بقيػػػة اأجػػػدر بواضػػػعي الميثػػػاؽ ألا

 . ليياإالموكمة 
 : مجمس وزراء الخارجية:ثانياا 

ويتكػوف ىػػذا  ىميػة,ألمػػف حيػث ا اإلفريقيػةويعػد الييئػة الرئيسػية الثانيػػة لمنظمػة الوحػدة 
مػػػف وزراء خارجيػػػة الػػػدوؿ , المجمػػػس اسػػػتنادا لػػػنص المػػػادة الثانيػػػة عشػػػر مػػػف ميثػػػاؽ المنظمػػػة

عمػػػاؿ أفػػػي حػػػاؿ انشػػػياؿ وزراء الخارجيػػػة فػػػي , خػػػر تخولػػػو حكومتػػػوآأي وزيػػػر األعضػػػاء أو 
تنعقػػد  فػػي دورتػػيف عػػاديتيف,, قػػؿ كػػؿ سػػنةأل. ويجتمػػع مجمػػس الػػوزراء مػػرتيف عمػػى ا[91]خػػرىأ
 وتكػوف مخصصػة عػادة لمشػؤوف الماليػة, بابػاأولى في شير شباط فػي مقػر المنظمػة بػأديس ألا
ما الدورة الثانية فتعقد عادة في عاصمة الدولة التي ستعقد فييا دورة مجمػس رؤسػاء , أداريةإلوا

كمػا ينعقػد المجمػس فػي دورات . [92]فريقػيإلعداد لمؤتمر القمة اإلجؿ اأالدوؿ والحكومات, مف 
 ف يوافؽ عمى ذلؾ الطمب ثمثا الدوؿأعمى األعضاء, ةير عادية بناًء عمى طمب احدى الدوؿ 

. وفػػي بدايػػة كػػؿ دورة ينتخػػب [93]وذلػػؾ لبحػػث القضػػايا اليامػػة العاجمػػة, قػػؿألعمػػى ا األعضػػاء
ويشػػػػكموف جميعػػػػا ىيئػػػػة  ومقػػػػررًا لممجمػػػػس, المجمػػػػس بػػػػاالقتراع السػػػػري رئيسػػػػا ونػػػػائبيف لمػػػػرئيس,

ف يػتـ انتخػاب الػرئيس إلػى أ ويتولى الرئيس السابؽ لممجمس رئاسػة الجمسػة االفتتاحيػة المكتب,
 . [94]راضيياأالدولة التي ينعقد مجمس الرؤساء عمى إلى  وينتمي عادة, الجديد

اختصاصػػات مجمػػس الػػوزراء فػػي مػػادة واحػػدة  اإلفريقيػػةلػػـ يحػػدد ميثػػاؽ منظمػػة الوحػػدة 
, نمػا جػاء الػنص عمػى اختصاصػات ىػذا المجمػس موزعػة بػيف مػواد الميثػاؽ المختمفػةا  و  ,مستقمة

وذلػؾ فػػي , مجمػس رؤسػاء الػدوؿ والحكومػاتومػف ىػذه االختصاصػات, التحضػير الجتماعػات 
ليػػػو إوالبحػػػث فػػػي المسػػػائؿ التػػػي يحيميػػػا , الػػػدورة العاديػػػة التػػػي تسػػػبؽ اجتماعػػػات ىػػػذا المجمػػػس
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 ويتػػولى تنفيػػذ جميػػع القػػرارات التػػي يتخػػذىا مجمػػس رؤسػػاء, مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات
ف السياسػػػية واالقتصػػػادية فػػي الميػػػادي ,األعضػػػاء اإلفريقيػػػةوتنسػػػيؽ التعػػػاوف بػػيف الػػػدوؿ , الػػدوؿ

ودراسػػة , [95]طبقػػا لتوجييػػات مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات, منيػػةألواالجتماعيػػة والثقافيػػة وا
بحصص  يتـ تمويميا والتي, داريإلالعاـ األميف يعدىا ا التي, قرار الميزانية السنوية لممنظمةا  و 

 األمانػػةموظفػػو  يتمتػػع بيػػاكمػػا يقػػرر المجمػػس المزايػػا والحصػػانات التػػي األعضػػاء, مػػف الػػدوؿ 
فضػػػاًل عػػػف الموافقػػػة عمػػػى المػػػوائح التػػػي تضػػػعيا المجػػػاف األعضػػػاء, قػػػاليـ الػػػدوؿ أالعامػػػة فػػػي 
ذلػػؾ إلػػى  يضػػاؼ, بابػػاأديػػس أمػػف ميثػػاؽ  31 حكػػاـ المػػادةألنشػػئت وفقػػا أالتػػي  المتخصصػػة,

لنػػزاع طػػراؼ اأحػػد أوفػػي حالػػة رفػػض  لجنػػة الوسػػاطة والتوفيػػؽ والتحكػػيـ,إلػػى  حالػػة النزاعػػاتإ
 .[96]مرألذعاف لقضاء المجنة يبحث مجمس وزراء المنظمة اإلا

ىػو , القػوؿ أف مجمػس وزراء المنظمػة باختصاصػاتو ىػذهإلػى  مف كػؿ مػا تقػدـ نخمػص
إال أنػو مػع  ,كونو الجياز المحرؾ لعمػؿ المنظمػة ماـ مجمس رؤساء الدوؿ والحكوماتأمسؤوؿ 

 أو التصديؽ عمييا مف موافقةإلى  دوف حاجةذلؾ يستطيع أف يتخذ في بعض الحاالت قرارات 
والقرارات العاجمة , كالتوصيات وتنفيذ قرارات مجمس الرؤساء, مجمس رؤساء الدوؿ والحكومات
  .المتعمقة بالدورات ةير العادية

 األمانة العامة:ثالثاا: 
لييػا مػف إتباشر الشؤوف الموكمػة  ,اإلفريقيةلمنظمة الوحدة , دارية الثالثةإلوىي الييئة ا

العامػػػة مسػػػاعدة  األمانػػػةكمػػػا تتػػػولى  حكػػػاـ الميثػػػاؽ,أوفػػػؽ  مجمػػػس رؤسػػػاء الػػػدوؿ والحكومػػػات,
وتعمػؿ كػذلؾ عمػى , جيزة الفرعية والمتخصصة عمى النيوض بعمميا والتنسيؽ بػيف برامجيػاألا

العامػػة  األمانػػة. يػػرأس [97]متابعػػة قػػرارات وتوصػػيات مػػؤتمرات القمػػة ومػػؤتمرات وزراء الخارجيػػة
ف يحظػى أيعينو مؤتمر القمػة لمػدة اربػع سػنوات قابمػة لمتجديػد مػرة واحػدة فقػط عمػى , عاـ أميف

منػػػػاء أربعػػػػة أالعػػػػاـ  مػػػػيف. يسػػػػاعد األ[98]مجمػػػػس الرؤسػػػػاء والحكومػػػػات أعضػػػػاءبموافقػػػػة ثمثػػػػي 
مػػا أ. [99]يعيػػنيـ مجمػػس رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات لمػػدة اربػػع سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد, مسػػاعديف

 فقد كمػؼ مػؤتمر رؤسػاء الػدوؿ والحكومػات التأسيسػي,, العامة األمانةاختيار مقر فيما يتعمؽ ب
وؿ الػػذي عقػػد فػػي داكػػار عاصػػمة السػػنياؿ لبحػػث ىػػذا ألمجمػػس وزراء المنظمػػة فػػي اجتماعػػو ا

بابػا مقػرا دائمػا أديػس أقررت اختيار , واكتفى المؤتمر بتشكيؿ لجنة مف الخبراء ,[111]الموضوع
ثيوبيػػػا مػػػػف اقػػػدـ الػػػػدوؿ المسػػػتقمة فػػػػي القػػػػارة أف أررت المجنػػػػة اختيارىػػػا بػػػػوقػػػػد بػػػ .[111]لممنظمػػػة
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نيا ممتقى شبكة كبيرة مف أكما  ف موقعيا متوسط بيف مختمؼ دوؿ ومناطؽ القارة,أو  ,اإلفريقية
داريػة ليسػت لػػدى كثيػر مػف الػػدوؿ إمكانيػػات إويتػوفر ليػا , خطػوط المواصػالت الجويػة العالميػػة

 .[112]األخرى اإلفريقية
حكاـ الميثاؽ بوظيفة التحضير الجتماعات دورات مجمس ألالعامة طبقا  األمانةوتقوـ 

ومتابعػػة , التابعػػة لممنظمػػة األخػػرىجيػػزة ألوالمجػػاف المتخصصػػة وا ومجمػػس الػػوزراء,, الرؤسػػاء
تنفيػػػذ قػػػرارات مجمػػػس الػػػوزراء التػػػي تتعمػػػؽ بجميػػػع المسػػػائؿ االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة 

لعرضيا عمى مجمس , برنامج وميزانية المنظمة لكؿ سنة مالية, العامة األمانةتعد و , والقانونية
وعػرض التعػديؿ , وقبػوؿ طمبػات تعػديؿ الميثػاؽ مػف الػدوؿ الطالبػة, قرارىػاا  لمنظر فييا و  الوزراء

كما , بو ومرور عاـ عمى ذلؾ األعضاءخطار جميع الدوؿ إالمقترح عمى مؤتمر الرؤساء بعد 
والمجػاف المتخصصػة لعرضػو عمػى  وجػو نشػاط المنظمػة,أعامػة تقريػرا سػنويا عػف ال األمانػةتعد 

فضاًل عف حفظ وثائؽ وممفات اجتماعات , مجمس الوزراء لمنظر فيو والموافقة عمى ما جاء بو
 األخػػػرىجيػػػزة ألوالمجػػػاف المتخصصػػػة وا, مجمػػػس رؤسػػػاء الػػػدوؿ والحكومػػػات ومجمػػػس الػػػوزراء

 .  [113]لممنظمة
 الوساطة والتوفيق والتحكيم:: لجنة رابعاا 

بتسػػوية جميػػع األعضػػاء ف تتعيػػد الػػدوؿ أعمػػى  مػػف ميثػػاؽ المنظمػػة 36نصػػت المػػادة 
صدر مجمػس وزراء أ ساس,ألوعمى ىذا ا .[114]عات التي تنشأ فيما بينيا بالوسائؿ السمميةاالنز 

مشػػروع  3631سػنة  تمػوز (34-31) المنظمػة فػي دورتػو الثالثػة فػي القػاىرة فػػي المػدة مػا بػيف
قػػره مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات أالػػذي  [115]بروتوكػػوؿ لجنػػة الوسػػاطة والتوفيػػؽ والتحكػػيـ

ويعػػد  ,3631سػػنة  تمػػوز (33-34ولػػى فػػي القػػاىرة فػػي المػػدة مػػا بػػيف )ألفػػي دورتػػو ا اإلفريقيػػة
 .[116]ىذا البروتوكوؿ جزءا ال يتجزأ مف ميثاؽ المنظمة
ينتخػػبيـ مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدوؿ  عضػػوا, 33 وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ تشػػكمت ىػػذه المجنػػة مػػف

سػػنوات  , لمػػدة خمػػسوالحكومػػات مػػف بػػيف ذوي الكفػػاءة العاليػػة والخمػػؽ الرفيػػع والسػػمعة الطيبػػة
. وتنحصر صالحيات المجنة في النظر فػي المنازعػات التػي تنشػأ بػيف الػدوؿ [117]قابمة لمتجديد

يػػة أعمييػػا  اإلفريقيػػةتعػػرض الػػدوؿ  ذ لػػـإ ف ىػػذه المجنػػة لػػـ تباشػػر عمميػػا,أعمػػى . فقػػط اإلفريقيػػة
فػي المنظمػة تسػوية منازعاتيػا  األعضػاء اإلفريقيػةفضػمت الػدوؿ  , فقػدعات لكي تفصؿ فييػاانز 

   .[118]المجنةإلى  بالطرؽ السياسية بدال مف المجوء
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كػػاف ثمػػرة الجيػػود التػػي بػػذليا اإلفريقيػػة ف قيػػاـ منظمػػة الوحػػدة : أيتضػػح لنػػا ممػػا تقػػدـ
قامػػػػة تنظػػػػيـ قػػػػاري يشػػػػتمؿ عمػػػػى جميػػػػع الػػػػدوؿ إفارقػػػػة الػػػػذيف نجحػػػػوا فػػػػي ألالمفكػػػػروف والقػػػػادة ا

فريقػي وتحقيػؽ إلفقد اضطمعت المنظمة عبر سنوات عمميا بواجب تعزيز التضامف ا ,اإلفريقية
فػي المجػاالت  يقيػةاإلفر مف خالؿ تكريس التعاوف بػيف الػدوؿ , واقع ممموسإلى  ىدافو وبمورتوأ

كمػػػا تقػػػـو المنظمػػػة بػػػدور الػػػدفاع عػػػف القضػػػايا . السياسػػػية واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة
ولويػػػػات أذ تعػػػػد مػػػػف , إوفػػػػي مقػػػػدمتيا قضػػػػية تصػػػػفية االسػػػػتعمار والتفرقػػػػة العنصػػػػرية اإلفريقيػػػػة

 . القضايا التي تعنى بيا المنظمة في عمميا
ذاخلامتة:

يػػراود الكتػػاب والمفكػػريف األفارقػػة منػػذ نيايػػات القػػرف  اً حممػػ اإلفريقيػػةكػاف تحقيػػؽ الوحػػدة 
فارقػػة السػػيما الػػذيف كػػانوا موجػػوديف آنػػذاؾ ألإذ سػػعى ا, التاسػػع عشػػر وبػػدايات القػػرف العشػػريف

, التفكيػػر فػػي إيجػػاد تنظػػيـ أفريقػػي يعمػػؿ عمػػى الػػدفاع عػػف كيػػانيـ كأمػػةإفريقيػػا, إلػػى خػػارج قػػارة 
ومػع . لتي كانت سائدة فػي الػدوؿ اليربيػة آنػذاؾ تجػاه الشػعوب السػوداءونبذ التفرقة العنصرية ا

ال سػيما منػذ سػنة األخػرى, الواحػدة تمػو  اإلفريقيػةواستقالؿ الدوؿ , نياية الحرب العالمية الثانية
عبػػػر الشػػػروع فػػػي , واقػػػع مممػػػوسإلػػػى  نقػػػؿ الحمػػػـ األفريقػػػيإلػػػى  سػػػعى القػػػادة األفارقػػػة, 3631

, يعمػػػؿ عمػػػى تحقيػػػؽ العديػػػد مػػػف األىػػػداؼ «اإلفريقيػػػةمػػػة الوحػػػدة منظ»تأسػػػيس تنظػػػيـ إقميمػػػي 
فضػػاًل عػػف تسػػوية , مػػف االسػػتعمار اإلفريقيػػةتحريػػر جميػػع الػػدوؿ , والمبػػادئ والتػػي مػػف أبرزىػػا

ومػػف ثػػـ , حديثػػة االسػػتقالؿ اإلفريقيػػةالعديػػد مػػف المنازعػػات والحػػروب التػػي نشػػبت بػػيف الػػدوؿ 
 اإلفريقية. لمشعوب تحقيؽ االستقرار االقتصادي واالجتماعي 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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  :اهلواؿش
نشػػأت حركػػة الجامعػػة اإلفريقيػػة كتعبيػػر عػػف كفػػاح شػػعوب إفريقيػػا ضػػد التفرقػػة العنصػػرية. ينظػػر: جػػاؾ  [3]

ووديػػػس, جػػػذور الثػػػورة اإلفريقيػػػة, ترجمػػػة احمػػػد فػػػؤاد, الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمتػػػأليؼ والنشػػػر, القػػػاىرة, 
 .213, ص3643

, أكمؿ دراسة الحقػوؽ فػي بريطانيػا, وكػاف خطيبػا موىوبػا ومػف ابػرز إنجازاتػو 3536]*[ ولد في ترينيداد سنة 
, وأصػبح أمينيػا العػاـ وكانػت تيػدؼ إلػى تعزيػز الرةبػة فػي الوحػدة 3564تأسيسو لمجمعية اإلفريقية سنة 

المعمومػػػات واالتصػػػاؿ  وتسػػػييؿ العالقػػػات بػػػيف األفارقػػػة وحمايػػػة مصػػػالحيـ أينمػػػا كػػػانوا مػػػف خػػػالؿ نشػػػر
بالحكومػػػة البريطانيػػػة, وكػػػاف أوؿ مػػػف دعػػػا إلػػػى حركػػػة الجامعػػػة اإلفريقيػػػة. ينظػػػر: البشػػػير عمػػػي الكػػػوت, 

 . 33, ص3111الوحدة اإلفريقية في القرف العشريف, طرابمس, 
حممػػػي محػػػروس إسػػػماعيؿ, تػػػارير إفريقيػػػا الحػػػديث والمعاصػػػر مػػػف الكشػػػوؼ الجيرافيػػػة إلػػػى قيػػػاـ منظمػػػة  [3]

 . 432, ص3111اإلفريقية, الجزء الثاني, مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية, الوحدة 
, 3636, مكتبػػة األنجمػػو مصػػرية, القػػاىرة, 3636-3631عبػػد الممػػؾ عػػودة, سػػنوات الحسػػـ فػػي إفريقيػػا  [1]

 .364ص
]*[ وىػػػو احػػػد زعمػػػاء الزنػػػوج األمػػػريكييف, نشػػػأ وتعمػػػـ فييػػػا وحصػػػؿ عمػػػى الػػػدكتوراه مػػػف جامعػػػة ىارفػػػارد سػػػنة 

, وىو أوؿ زنجي يمػنح الزمالػة مػف المعيػد القػومي لػيداب فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة. وكػاف 3562
مػػف اشػػد الػػدعاة إلػػى توثيػػؽ الػػروابط بػػيف زنػػوج أمريكيػػا وزنػػوج إفريقيػػا, كمػػا كػػاف لػػو أثػػر كبيػػر فػػي االرتقػػاء 

 .212بحركة الجامعة اإلفريقية. ينظر: جاؾ ووديس, جذور الثورة اإلفريقية, ص
 . 6, ص3131حممي شعراوي, إفريقيا مف قرف إلى قرف, مكتبة جزيرة الورد, القاىرة,  [1]
ريتشػػػارد جيبسػػػوف, حركػػػات التحريػػػر اإلفريقيػػػة النضػػػاؿ المعاصػػػر ضػػػد األقميػػػة البيضػػػاء, ترجمػػػة صػػػبري  [2]

 . 312, ص3113, المجمس األعمى لمثقافة, القاىرة, 3محمد, ط
ريقيػة مػف النػػاحيتيف النظريػة والتطبيقيػة دراسػة مقارنػػة, دار محمػد الحسػيني مصػيمحي, منظمػػة الوحػدة اإلف [3]

 . 31-33, ص3643النيضة العربية, القاىرة, 
 . 13, ص3661سعد ناجي جواد, التطورات السياسية الحديثة في إفريقيا, مطابع دار الحكمة, بيداد,  [4]
 . 11, ص 3631عبد الممؾ عودة, فكرة الوحدة اإلفريقية, دار النيضة العربية, القاىرة,  [5]
شيماء عبد المحسف البكػر, االتحػاد اإلفريقػي, دراسػة فػي محاولػة التحػوؿ نحػو الوظيفػة, أطروحػة دكتػوراه  [6]

 .31, ص3114)ةير منشورة(, كمية القانوف, جامعة الموصؿ, 
 .21, زىراف لمنشر والتوزيع, عماف, د.ت, ص3سعد ناجي جواد, قضايا إفريقية معاصرة, ط [31]

]*[ وىو مف الشخصيات الميمة التي اسيمت فػي حركػة الجامعػة اإلفريقيػة, عػاش حياتػو األولػى فػي جاميكػا, 
كػػاف ينظػػر إليػػو بوصػػفو المخمػػص, ورفػػع  3631, وبحمػػوؿ سػػنة 3633وانتقػػؿ بعػػدىا إلػػى نيويػػورؾ سػػنة 

كة مالحيػة اطمػؽ شعار العودة إلى إفريقيا. كما حاوؿ تحقيؽ حمـ العودة إلى إفريقيا مف خالؿ تأسيس شر 
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ينظػػر: حمػػدي عبػػد الػػرحمف, إفريقيػػا وتحػػديات عصػػر الييمنػػة, أي مسػػتقبؿ , «. النجمػػة السػػوداء»عمييػػا 
 .33, ص3114مكتبة مدبولي, القاىرة, 

 . 33شيماء عبد المحسف البكر, المصدر السابؽ, ص [33]
واإلفريقيػة, بيػداد,  كريمة عبد الػرحيـ حسػف, تطػور مفيػـو الجامعػة اإلفريقيػة, معيػد الدراسػات ااسػيوية [33]

 . 12, ص3651
, نيسػػػاف, 33آسػػػيوية, مجمػػػة السياسػػػة الدوليػػػة, عػػػدد -بطػػػرس بطػػػرس ةػػػالي, أبعػػػاد االيدلوجيػػػة األفػػػرو [31]

 . 31, ص3635القاىرة, 
جػػوف ىػػاتش, تػػارير إفريقيػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة, ترجمػػة عبػػد العمػػيـ السػػيد منسػػي, دار الكتػػاب  [31]

 . 13, ص3636اىرة, العربي لمطباعة والنشر, الق
 . 434-433حممي محروس إسماعيؿ, المصدر السابؽ, ص [32]
 . 365عبد الممؾ عودة, سنوات الحسـ في إفريقيا, ص [33]

اسػػتعماري, ولػػد فػػي جنػػوب إفريقيػػا مػػف أصػػوؿ ىولنديػػة وتابعيػػة بريطانيػػة. –]*[ عسػػكري ورجػػؿ دولػػة عنصػػري
ريػػا, وأسػػيـ فػػي تأسػػيس اتحػػاد جنػػوب درس القػػانوف فػػي جامعػػة كمبػػردج, ثػػـ عػػيف مػػدعيا عامػػا فػػي بريتو 

, 3631إفريقيػػا, واصػػبح عضػػوا فػػي وزارة الحػػرب البريطانيػػة فػػي لنػػدف, وتػػولى رئاسػػة الػػوزراء حتػػى سػػنة 
وحافظ عمى موقفو المنادي بضرورة التعاوف مع اإلمبراطورية البريطانية, كمػا ناصػر الحركػة الصػييونية, 

ريقيػػػا والحركػػػة الصػػػييونية. ينظػػػر: عبػػػد الوىػػػاب وعمػػػؿ عمػػػى تثبيػػػت التحػػػالؼ العنصػػػري بػػػيف جنػػػوب إف
 . 315-314, ص3111, بيروت, 1الكيالي, الموسوعة السياسية, ج

, الجامعػػة اإلفريقيػػة دليػػؿ سياسػػي موجز,ترجمػػة احمػػد محمودسػػميماف, ط [34] ,الػػدار المصػػرية 3كػوليف ليجػػـو
 . 33,ص3633لمتأليؼ والترجمة,القاىرة,

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

 . 26, ص3634لمطباعة والنشر, القاىرة, 
 . 435حممي محروس إسماعيؿ, المصدر السابؽ, ص [33]
رافػػػت ةنيمػػػي, إفريقيػػػا فػػػي العالقػػػات الدوليػػػة, دار الثقافػػػة لمطباعػػػة والنشػػػر, القػػػاىرة, محمػػػود متػػػولي و  [33]

 . 351, ص3644
 . 13-11عبد الممؾ عودة, فكرة الوحدة اإلفريقية, ص [31]
 . 111-366عبد الممؾ عودة, سنوات الحسـ في إفريقيا, ص [31]
 . 353محمود متولي ورافت ةنيمي, المصدر السابؽ, ص [32]
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بقرية نكروفوؿ القريبة مف ساحؿ الذىب )ةانا(, ثـ تخرج مف دار المعمميف في اكرا,  3616]*[ ولد في سنة 
, توجػو بعػدىا إلػى أمريكيػا لمواصػمة تعميمػو, وىنػاؾ درس االقتصػاد وعمػـ 3612وعمؿ مدرسًا حتػى سػنة 

زب المػؤتمر الشػعبي االجتماع, وبعد تخرجو عمػؿ محاضػرًا فػي الجامعػة نفسػيا, عػاد إلػى ةانػا وأسػس حػ
, فػػػاز حزبػػػو فػػػي االنتخابػػػات, فأصػػػبح رئيسػػػا لمػػػوزراء وقػػػاد بػػػالده نحػػػو االسػػػتقالؿ سػػػنة 3623وفػػػي سػػػنة 

, 3632. ينظػػػر: محمػػػد أبػػػو الفتػػػوح الخيػػػاط, الوحػػػدة اإلفريقيػػػة, دار المعػػػارؼ بمصػػػر, القػػػاىرة, 3624
 . 316-315ص

 . 431-435حممي محروس إسماعيؿ, المصدر السابؽ, ص [33]
عبػػػد الػػػرازؽ وشػػػوقي الجمػػػؿ, تػػػارير إفريقيػػػا الحػػػديث والمعاصػػػر, دار الثقافػػػة لمنشػػػر والتوزيػػػع,  عبػػػداه [34]

 . 131, ص3664القاىرة, 
, 3663كػاظـ ىاشػػـ نعمػػة, الػػوجيز فػػي تػػارير العالقػػات الدوليػػة, دار الحكمػػة لمطباعػػة والنشػػر, بيػػداد,  [35]

 . 211ص
 . 141-136جاؾ ووديس, جذور الثورة اإلفريقية, ص [36]
, دار الرشػػػػيد لمنشػػػػر, بيػػػػػداد, 3644-3633ف الجبػػػػوري, العالقػػػػات العربيػػػػػة اإلفريقيػػػػة عصػػػػاـ محسػػػػ [11]

 . 112-111, ص3653
 . 14-13محمد الحسيني مصيمحي, المصدر السابؽ, ص [13]
ع 11-36, ص3653حممػػي شػػعراوي, إفريقيػػا قضػػايا التحػػرر والتنميػػة, دار الثقافػػة الجديػػدة, القػػػاىرة,  [13]

 . 34شيماء عبد المحسف البكر, المصدر السابؽ, ص
, لػـ تكػف فػي إفريقيػا سػوى ثػالث 3612بعد انتياء الحػرب العالميػة, وتأسػيس ىيئػة األمػـ المتحػدة سػنة  [11]

ثيوبيػػػػا التػػػػي اسػػػػتعادت اسػػػػتقالليا سػػػػنة 3633صػػػػر سػػػػنة , م3513دوؿ مسػػػػتقمة ىػػػػي ليبيريػػػػا سػػػػنة  , وا 
( دولػػػة إفريقيػػػة ولػػػػذلؾ عػػػد لعامػػػًا إفريقيػػػال. ينظػػػػر: 36فقػػػط, فقػػػػد اسػػػتقمت ) 3631, أمػػػا سػػػنة 3613

 . 3فالديمير سيمونوؼ, إفريقيا قارة ثائرة, دار الثقافة الجديدة, القاىرة, د.ت, ص
 . 6, ص3631ة األنجمو مصرية, القاىرة, بطرس بطرس ةالي, منظمة الوحدة اإلفريقية, مكتب [11]

]*[ 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 

احمػد شػمبي, التنظػيـ الػدولي, دراسػة فػي النظريػة العامػة والمنظمػات الدوليػة, الػدار  واحدة. ينظر: إبراىيـ
 . 42, ص3651الجامعية لمطباعة والنشر, بيروت, 

جوزيػػؼ كػػي زيربػػو, تػػارير إفريقيػػا السػػوداء, ترجمػػة يوسػػؼ شػػمب الشػػاـ, القسػػـ الثػػاني, منشػػورات وزارة  [12]
 . 3331, ص3661الثقافة, دمشؽ, 

كػؿ مػف )السػنياؿ, إفريقيػا الوسػطى, موريتانيػا, الجػابوف, الكونيوبرازفيػؿ, داىػومي حضر المؤتمر وفود  [13]
النيجػػر, الكػػامروف, فولتػػا العميػػا, سػػاحؿ العػػاج, وتشػػاد(, وانضػػمت إلييػػا فيمػػا بعػػد مدةشػػقر, «, بنػػيف»

 توجو, الكونيو اليوبولدفيؿ, ورواند.
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ـ إليػػػو. ينظػػػر: مػػػوريس كروزيػػػو, تػػػارير كػػػاف االتحػػػاد مفتوحػػػا لكػػػؿ الػػػدوؿ اإلفريقيػػػة التػػػي تريػػػد االنضػػػما [14]
الحضػػػارات العػػػاـ العيػػػد المعاصػػػر, المجمػػػد السػػػابع, نقمػػػو إلػػػى العربيػػػة يوسػػػؼ اسػػػعد, عويػػػدات لمنشػػػر 

 . 433, ص3113والطباعة, بيروت, 
 . 131عصاـ محسف الجبوري, المصدر السابؽ, ص [15]

, ناصػر الحركػة الوطنيػة التػي 3634]*[ سياسي ميربي تولى السمطة بعد وفاة والػده يوسػؼ بػف الحسػف سػنة 
, مػػف 3621, طالػػب باسػػتقالؿ الػػبالد وعمػػى اثرىػػا نفػػي إلػػى جزيػػرة مدةشػػقر فػػي آب 3613حػػدثت سػػنة 

السػػػمطات االسػػػػتعمارية الفرنسػػػػية, وعمػػػػى إثػػػػر ذلػػػػؾ انػػػػدلعت مظػػػػاىرات مطالبػػػػة بػػػػإطالؽ سػػػػراحو, عنػػػػدىا 
, وتػػولى الحكػػـ ثانيػػػة 3622 تشػػريف الثػػاني سػػنة 33اضػػطرت الحكومػػة الفرنسػػية إلػػى اإلفػػراج عنػػو فػػي 

. ينظر:عبػػػػػد الوىػػػػػاب الكيػػػػػالي وكامػػػػػؿ الزىيػػػػػري, 3623آذار  3وسػػػػػار بػػػػػالميرب نحػػػػػو االسػػػػػتقالؿ فػػػػػي 
 . 161, ص3641, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, بيروت, 3الموسوعة السياسية, ط

 . 5, ص3115مصطفى عثماف إسماعيؿ, قضايا إفريقية معاصرة, مكتبة مدبولي, القاىرة,  [16]
[40] Colin Legum, pan Africanism: A short History Guide, Pall Mall Press, 

London, 1961, p.192.  
 . 33بطرس بطرس ةالي, منظمة الوحدة اإلفريقية, ص [13]
 . 432حممي محروس إسماعيؿ, المصدر السابؽ, ص [13]
 . 361, ص3113الشافعي محمد بشير, المنظمات الدولية, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية,  [11]
 . 25, ص3651أميف اسبر, إفريقيا والعرب, دار الحقائؽ, بيروت,  [11]
 الدوؿ ىي: الصوماؿ, تونس, توةو, إثيوبيا, سيراليوف, ليبيريا, ونيجيريا. [12]
 . 131, ص3641حسف العطار, المنظمات الدولية, مطبعة شفيؽ, بيداد,  [13]
, 3111واألمػػؿ, مػرقـ لمنشػػر, الجزائػػر, عبػد القػػادر رزيػؽ المخػػادمي, منظمػة الوحػػدة اإلفريقيػػة التحػدي  [14]

 .33ص
[48] James Mayall, African Unity and the OAU, the Year Book of Word Affairs, 

London, 1973, p.114. 
تػػوري, الػػذي حػػارب الفرنسػػييف حتػػى نيايػػة القػػرف  , وىػػو حفيػػد الػػزعيـ اإلسػػالمي سػػاموري3633]*[ ولػػد سػػنة 

التاسػػػػع عشػػػػر, عمػػػػؿ موظفػػػػا بالسػػػػكؾ الحديػػػػد ثػػػػـ عػػػػيف عضػػػػوا فػػػػي المػػػػؤتمر التأسيسػػػػي لحػػػػزب التجمػػػػع 
, وتػػػولى رئاسػػػة الػػػوزراء وفػػػي سػػػنة 3625,اسػػػتقمت بػػػالده سػػػنة 3623الػػػديمقراطي ثػػػـ سػػػكرتيرا لػػػو سػػػنة 

الزعمػػاء األفارقػػة الػذيف لعبػػوا دورا واضػػحا فػػي , انتخػب أوؿ رئػػيس لجميوريػػة ةانػا ويعػػد مػػف ابػرز 3633
إبػػػراز الشخصػػػية اإلفريقيػػػة. ينظػػػر: شػػػوقي عطػػػا اه الجمػػػؿ وعبػػػداه عبػػػد الػػػرازؽ, رواد التحػػػرر الػػػوطني 

 . 333, ص3114اإلفريقي, دار الجميورية لمصحافة, القاىرة, 
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كوصػػػػي بمسػػػػاعدة  3633ودرس عمػػػػى يػػػػد اإلرسػػػػاليات األجنبيػػػػة, تسػػػػمـ العػػػػرش سػػػػنة  3563]*[ ولػػػػد سػػػػنة 
, أرةمتػػو القػػوات اإليطاليػػة عمػػى 3611, ثػػـ أعمػػف إمبراطػػورا سػػنة 3635البريطػػانييف, وأصػػبح ممكػػا سػػنة 

, بعد سقوط أديس أبابا بأيدييا, لكنو استرد عرشو أثناء الحػرب العالميػة الثانيػة 3613ميادرة إثيوبيا سنة 
أسيـ في عقد مؤتمر يضـ رؤساء الدوؿ اإلفريقية , انتيج سياسة موالية لميرب وأمريكيا. وقد 3613سنة 

, وعػػف ىػػذا المػػؤتمر انبثقػػت منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة, أطػػيح بػػو فػػي 3631المسػػتقمة فػػي أديػػس أبابػػا سػػنة 
 . 313-312. ينظر: محمد أبو الفتوح الخياط, المصدر السابؽ, ص3641انقالب عسكري سنة 

 . 3336, ص3641لي, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, محمد طمعت الينيمي, الينيمي في التنظيـ الدو  [16]
 . 23بطرس بطرس ةالي, منظمة الوحدة اإلفريقية, ص [21]
, 3636بيبػػر جػػورج, عػػالـ اليػػـو واقعػػو ومشػػاكمو, ترجمػػة كمػػاؿ السػػيد, مطػػابع دار المعػػارؼ, القػػاىرة,  [23]

 . 311ص
حػػػدة, السػػػنياؿ, السػػػوداف, الػػػدوؿ التػػػي وقعػػػت الميثػػػاؽ ىػػػي: )إثيوبيػػػا, الجزائػػػر, الجميوريػػػة العربيػػػة المت [23]

, الكونيوبرازفيػؿ, النيجػر, الميػرب, أوةنػدة, بورنػدي, «زائيػر»الصوماؿ, الكػاميروف, الكونيوليوبولػدفيؿ 
تػػونس, تشػػاد, تنجانيقػػا, جميوريػػة إفريقيػػا الوسػػطى, داىػػومي, روانػػدا, سػػاحؿ العػػاج, سػػيراليوف, ةانػػا, 

 انيا, نيجيريا, توجو, الجابوف, مدةشقر(.ةينيا, فولتا العميا, ليبيريا, ليبيا, مالي, موريت
كريمة عبد الرحيـ حسػف, منظمػة الوحػدة اإلفريقيػة, دراسػة فػي المرحمػة التأسيسػية والشخصػية القانونيػة,  [21]

 . 33, ص3645معيد الدراسات ااسيوية واإلفريقية, بيداد, 
 . 43, ص3636القاىرة,  عبد العزيز رفاعي, إفريقيا والعالقات السياسية الدولية في عيد االستقالؿ, [21]
إسػػماعيؿ صػػبري مقمػػد, االسػػتراتيجية والسياسػػة الدوليػػة المفػػاىيـ والحقػػائؽ األساسػػية, مؤسسػػة األبحػػاث  [22]

 . 116, ص3646العربية, بيروت, 
 . 3343محمد طمعت الينيمي, المصدر السابؽ, ص [23]
الجمعيػة اإلفريقيػة, عبد الرحمف إسماعيؿ الصالحي, منظمة الوحػدة اإلفريقيػة فػي خػالؿ عشػريف عامػًا,  [24]

 . 33, ص3651القاىرة, 
 . 53-51محمد الحسيني مصيمحي, المصدر السابؽ, ص [25]
, وأتػـ دراسػتو االبتدائيػة فييػا, واسػتكمؿ دراسػتو الثانويػة فػي القػاىرة 3635]*[ ولد في مدينة اإلسكندرية سنة  

, ونتيجػة لمػا أظيػره 3615 , التحؽ بعدىا بكمية الحقوؽ ثـ بالكميػة الحربيػة وتخػرج منيػا سػنة3613سنة 
تمػوز  31, قػاد ثػورة 3611مف كفاءة عالية فػي العمػـو العسػكرية, انتػدب مدرسػا فػي الكميػة الحربيػة سػنة 

بنجاح وكانت أوؿ ثورة في إفريقيا تطرد المحتؿ, أسػيـ فػي حركػة عػدـ االنحيػاز ومػؤتمرات القمػة  3623
, دار النيضػػػػة العربيػػػػة, القػػػػاىرة, 1السياسػػػػي, ط العربيػػػة واإلفريقيػػػػة. ينظػػػػر: احمػػػػد عطيػػػػة اه, القػػػاموس

 . 163-163, ص3635
 . 331-324, ص3653محمد فايؽ, عبد الناصر والثورة اإلفريقية, دار المستقبؿ العربي, القاىرة,  [26]
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, 3641, مكتبػة القػاىرة الحديثػة, القػاىرة, 3عبد العزيز رفاعي, مشػاكؿ إفريقيػا فػي عيػد االسػتفالؿ, ط [31]
 . 341ص

 . 36كريمة عبد الرحيـ حسف, منظمة الوحدة اإلفريقية, ص [33]
, 3113, دار النيضػة العربيػة, بيػروت, 3محمد عمي القوزي, في تارير إفريقيا الحػديث والمعاصػر, ط [33]

 . 131ص
يحيػػى حممػػي رجػػب, الرابطػػة بػػيف جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة, دار الفكػػر العربػػي,  [31]

 . 14, ص3643القاىرة, 
]*[ أوؿ رئػػيس لجميوريػػة توجػػو, درس فػػي جامعػػة لنػػدف وعمػػؿ بشػػركة فػػي سػػاحؿ العػػاج, وعػػيف بعػػدىا مػػديرا 

نيػة حػزب وحػدة توجالنػد. انتخػب فػي المجمػس عاما لشركة إفريقيا المتحدة, ترأس بعد الحػرب العالميػة الثا
, عمػػى 3623(, حصػػمت بػػالده سػػنة 3622-3623, ثػػـ دخػػؿ الجمعيػػة اإلقميميػػة )3613النيػػابي سػػنة 

. ينظػػر: محمػػد شػػفيؽ ةربػػؿ 3631, تػػولى رئاسػػة الدولػػة, واةتيػػؿ سػػنة 3631الحكػػـ الػػذاتي وفػػي سػػنة 
, 3654يضػة لبنػاف لمطباعػة والنشػر, بيػروت, وآخروف, الموسوعة العربية الميسػرة, المجمػد األوؿ, دار ن

 . 343ص
 . 413حممي محروس إسماعيؿ, المصدر السابؽ, ص [31]
حتػػى مػػؤتمر تنميػػة الصػػناعة 3625شػػوقي الجمػػؿ, الوحػػدة اإلفريقيػػة ومراحػػؿ تطورىػػا مػػف مػػؤتمر اكػػرا  [32]

 . 23-22, ص3634, الدار القومية لمطباعة والنشر, القاىرة, 3633اإلفريقي األوؿ بالقاىرة 
 . 415-414حممي محروس إسماعيؿ, المصدر السابؽ,ص [33]
ىاشػػػـ حسػػػف حسػػػيف, منظمػػػة الوحػػػدة اإلفريقيػػػة الواقػػػع والمتييػػػرات الدوليػػػة, مركػػػز الدراسػػػات اإلقميميػػػة,  [34]

 .1, ص3116الموصؿ, 
 . 15يحيى حممي رجب, المصدر السابؽ, ص [35]
-361, ص3632, نيسػاف, 35أرنولد ريفكف, منظمة الوحدة اإلفريقية, مجمة التارير المعاصر, العػدد [36]

361 . 
 ( مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة. 313المادة ) [41]
 . 31-33كريمة عبد الرحيـ حسف, منظمة الوحدة اإلفريقية, ص [43]
 . 15يحيى حممي رجب, المصدر السابؽ, ص  [43]
جميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة, الييئػػػة العامػػػة لالسػػػتعالمات, مجموعػػػة خطػػػب وتصػػػريحات وبيانػػػات الػػػرئيس  [41]

-133, ص3631, القػاىرة, 3631إلػى حزيػراف  3633ناصػر, القسػـ الرابػع مػف شػباط جماؿ عبػد ال
132 . 

[74] OAU CHARTER, Addis Ababa, 25 May, 1963, p. 3.  
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, 3113, دار الثقافػػػػة لمنشػػػػر والتوزيػػػػع, عمػػػػاف, 3عبػػػػد الكػػػػريـ عمػػػػواف خضػػػػير, المنظمػػػػات الدوليػػػػة, ط [42]
 . 314ص

[76] OAU CHARTER, op. cit, pp3-4.  
[77] OAU CHARTER, op. cit, p4.  

ميثػػاؽ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة, المكتػػب الجػػامعي الحػػديث, , أحمػػد محمػػد بونػػة [45]
     . 16, ص3116اإلسكندرية, 

إبػػػراىيـ محمػػػد العنػػػاني, التنظػػػيـ الػػػدولي, النظريػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة, دار الفكػػػر العربػػػي, القػػػاىرة,  [46]
 . 25, ص3642

 .315-314محي, المصدر السابؽ, صمحمد الحسيني مصي [51]
 . 111, ص3131, إثراء لمنشر والتوزيع, عماف, 3رياض صالح أبو العطا, المنظمات الدولية, ط [53]
 . 63, ص3663صالح ميدي العبيدي, قانوف المنظمات الدولية, مطبعة العاني, بيداد,  [53]

[83] OAU CHARTER, op. cit, p4.  
بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ لجنػػػة اقتصػػػادية, لجنػػػة لمتربيػػػة والثقافػػػة, لجنػػػة لمػػػدفاع, لجنػػػة الصػػػحة والرعايػػػة الصػػػحية  [51]

والتيذيػػػػة, ولجنػػػػة فنيػػػػة لألبحػػػػاث. ينظػػػػر: عبػػػػد العزيػػػػز رفػػػػاعي, مشػػػػاكؿ إفريقيػػػػا فػػػػي عيػػػػد االسػػػػتقالؿ, 
 . 352ص

ات وتوصػيات وبيانػات ينظر: المادة الثالثة, مف النظاـ الداخمي لمؤتمر رؤسػاء الػدوؿ والحكومػات, قػرار  [52]
 . 415, ص3652, وزارة الخارجية المصرية, 3651-3631منظمة الوحدة اإلفريقية 

 . 121, ص3656مصطفى سالمة حسيف, المنظمات الدولية, الدار الجامعية, بيروت,  [53]
 . 413حممي محروس إسماعيؿ, المصدر السابؽ, ص [54]
 . 361محمد الحسيني مصيمحي, المصدر السابؽ, ص [55]
نبػػاء العراقيػػة, منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة ثقميػػا الػػدولي ودورىػػا القػػاري, بحػػوث وتقػػارير, بيػػداد, وكالػػة األ [56]

 . 31, ص3643
 . 11احمد محمد بونة, المصدر السابؽ, ص [61]
 . 12احمد محمد بونة, المصدر السابؽ, ص [63]
, , المكتػػػػب الػػػػوطني لمبحػػػػث والتطػػػػوير3عبػػػػد السػػػػالـ صػػػػالح عرفػػػػة, المنظمػػػػات الدوليػػػػة واإلقميميػػػػة, ط [63]

ع سموى محمد لبيب, المنظمات اإلقميمية والدولية في إفريقيا, معيد البحوث 121, ص3111طرابمس, 
 .14-12, ص3642والدراسات اإلفريقية,القاىرة,

[93] OAU CHARTER, op. cit, p6.  
 .313يحيى حممي رجب, المصدر السابؽ, ص [61]
 . 333محمد الحسيني مصيمحي, المصدر السابؽ, ص [62]
 . 414-413, المصدر السابؽ, صحممي محروس إسماعيؿ [63]
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 . 33عبد القادر رزيؽ المخادمي, المصدر السابؽ, ص [64]
تػػػولى منصػػػب األمانػػػة العامػػػة لمنظمػػػة الوحػػػدة اإلفريقيػػػة منػػػذ إنشػػػائيا حتػػػى ااف كػػػؿ مػػػف: ديػػػالوتيممي  [65]

, بيتػر اونػو «توجػو», آدـ كوجيػو «الكػاميروف», ويميػاـ ايتيكػي «الكػاميروف», انزو ايكانجػاكي «ةينيا»
, الفػا عمػر «كػوت ديفػوار», امػارا عيسػى «تنزانيػا», سػالـ احمػد سػالـ «النيجػر», ايديا مػاراو «نيجيريا»

 كوناري.
منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة, محاضػػر جمسػػات واجتماعػػات مػػؤتمر رؤسػػاء الػػدوؿ والحكومػػات اإلفريقيػػة فػػي  [66]

 . 31-36, ص3631تموز  33 -34الفترة مف 
عبػػػػد العزيػػػػز محمػػػػد سػػػػرحاف, األصػػػػوؿ العامػػػػة لممنظمػػػػات الدوليػػػػة, دار النيضػػػػة العربيػػػػة, القػػػػاىرة,  [311]

 . 311, ص3635
, النيجػر, أوةنػدة, الجميوريػة العربيػة المتحػدة «برازافيػؿ»تتألؼ المجنة مف خمػس دوؿ ىػي: الكونيػو  [313]

 .«مصر وسوريا»
 . 111-111محمد الحسيني مصيمحي, المصدر السابؽ, ص [313]
( مػػػف النظػػػاـ الػػػداخمي لألمانػػػة العامػػػة, قػػػرارت وتوصػػػيات وبيانػػػات منظمػػػة الوحػػػدة 3مػػػادة )ينظػػػر: ال [311]

 . 431-426, المصدر السابؽ, ص3651-3631اإلفريقية 
, دار الثقافػػة لمنشػػر 3صػفاء سػػمير إبػػراىيـ, المنازعػػات الناجمػة عػػف خالفػػة الػػدوؿ وسػبؿ تسػػويتيا, ط [311]

 . 311, ص3133والتوزيع, عماف, 
[105] See: CM / RES. 42 ( III), The Council of Minister in its Third Ordinary 

Session U.A.R., Cairo, 13-17,July, 1964.  
محاضػػر جمسػػات واجتماعػػات الػػدورة العاديػػة الثالثػػة لمجمػػس وزراء منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة, إعمػػاؿ  [313]

 . 31-3, ص3631المجنة الثانية لشير تموز, 
سماعيؿ صبري مقمد, موسوعة العمـو السياسػية, الكويػت,  [314] ع 3115, ص3661محمد محمود ربيع وا 

خمػػؼ رمضػػػاف محمػػػد الجبػػػوري, دور المنظمػػػات الدوليػػػة فػػػي تسػػػوية المنازعػػػات, دار الجامعػػػة الجديػػػد, 
 . 332, ص3133القاىرة, 

, 3641 -3631يف تقريػػر األمػػيف العػػاـ عػػف أوجػػو نشػػاط منظمػػة الوحػػدة اإلفريقيػػة فػػي المػػدة مػػا بػػػ [315]
 . 32-31, ص3641أديس أبابا, أيار 
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ذ:ؼائمةذاملصادر

ذأواًل:ذاؾوثائقذاؾعربيةذغريذاملنشورةذ

محاضر جمسات واجتماعات الدورة العادية الثالثة لمجمس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية, أعماؿ المجنة  -3
 . 3631الثانية لشير تموز, 

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

ذثاـيًا:ذاؾوثائقذاؾعربيةذاملنشورةذ

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

جميورية مصر العربية, الييئة العامة لالستعالمات, مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس  -3
 . 3631, القاىرة, 3631إلى حزيراف  3633جماؿ عبد الناصر, القسـ الرابع مف شباط 

 . 3652, وزارة الخارجية المصرية, 3651-3631قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة اإلفريقية  -1
 لييئة العامة لألمـ المتحدة. ميثاؽ ا -1

ذثاؾثًا:ذاؾوثائقذاالجنبيةذاملنشورة

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.  
ذرابًعا:ذاؾردائلذواألطارقحذاجلاؿعية

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

ذخاؿًدا:ذاؾكتبذاؾعربيةذواملرتمجة

إبراىيـ احمد شمبي, التنظيـ الدولي: دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية, الدار الجامعية  -3
 . 3651, بيروت, لمطباعة والنشر

إبراىيـ محمد العناني, التنظيـ الدولي, النظرية العامة لألمـ المتحدة, دار الفكر العربي, القاىرة,  -3
3642 . 

ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية, المكتب الجامعي الحديث, , أحمد محمد بونة -1
     . 3116اإلسكندرية, 

اتيجية والسياسة الدولية المفاىيـ والحقائؽ األساسية, مؤسسة األبحاث إسماعيؿ صبري مقمد, االستر  -1
 . 3646العربية, بيروت, 

 . 3651أميف اسبر, إفريقيا والعرب, دار الحقائؽ, بيروت,  -2
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 . 3111البشير عمي الكوت, الوحدة اإلفريقية في القرف العشريف, طرابمس,  -3
 . 3631األنجمو مصرية, القاىرة,  بطرس بطرس ةالي, منظمة الوحدة اإلفريقية, مكتبة -4
 . 3636بيبر جورج, عالـ اليـو واقعو ومشاكمو, ترجمة كماؿ السيد, مطابع دار المعارؼ, القاىرة,  -5
جاؾ ووديس, جذور الثورة اإلفريقية, ترجمة احمد فؤاد, الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر,  -6

 . 3643القاىرة, 
السوداء, ترجمة يوسؼ شمب الشاـ, القسـ الثاني, منشورات وزارة  جوزيؼ كي زيربو, تارير إفريقيا -31

 . 3661الثقافة, دمشؽ, 
جوف ىاتش, تارير إفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية, ترجمة عبد العميـ السيد منسي, دار الكتاب  -33

 . 3636العربي لمطباعة والنشر, القاىرة, 
 . 3641يداد, حسف العطار, المنظمات الدولية, مطبعة شفيؽ, ب -33
 . 3653حممي شعراوي, إفريقيا قضايا التحرر والتنمية, دار الثقافة الجديدة, القاىرة,  -31
 . 3131حممي شعراوي, إفريقيا مف قرف إلى قرف, مكتبة جزيرة الورد, القاىرة,   -31
حممي محروس إسماعيؿ, تارير إفريقيا الحديث والمعاصر مف الكشوؼ الجيرافية إلى قياـ منظمة  -32

 . 3111الوحدة اإلفريقية, الجزء الثاني, مؤسسة شباب الجامعة, اإلسكندرية, 
 . 3114حمدي عبد الرحمف, إفريقيا وتحديات عصر الييمنة, أي مستقبؿ , مكتبة مدبولي, القاىرة,  -33
مد الجبوري, دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات, دار الجامعة الجديد, خمؼ رمضاف مح -34

 . 3133القاىرة, 
 . 3131, إثراء لمنشر والتوزيع, عماف, 3رياض صالح أبو العطا, المنظمات الدولية, ط -35
ريتشارد جيبسوف, حركات التحرير اإلفريقية النضاؿ المعاصر ضد األقمية البيضاء, ترجمة صبري  -36

 . 3113, المجمس األعمى لمثقافة, القاىرة, 3د, طمحم
 , زىراف لمنشر والتوزيع, عماف, د.ت. 3سعد ناجي جواد, قضايا إفريقية معاصرة, ط -31
 . 3661سعد ناجي جواد, التطورات السياسية الحديثة في إفريقيا, مطابع دار الحكمة, بيداد,  -33
يقيا, معيد البحوث والدراسات اإلفريقية, القاىرة, سموى محمد لبيب, المنظمات اإلقميمية والدولية في إفر  -33

3642 . 
 . 3113الشافعي محمد بشير, المنظمات الدولية, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية,  -31
شوقي عطا اه الجمؿ وعبداه عبد الرازؽ, رواد التحرر الوطني اإلفريقي, دار الجميورية لمصحافة,  -31

 . 3114القاىرة, 
حتى مؤتمر تنمية  3625الوحدة اإلفريقية ومراحؿ تطورىا مف مؤتمر أكرا شوقي عطا اه الجمؿ,  -32

 . 3634, الدار القومية لمطباعة والنشر, القاىرة, 3633الصناعة اإلفريقي األوؿ بالقاىرة 
 . 3654صالح ميدي العبيدي, المنازعات الدولية ووسائؿ حميا سمميا, مطبعة العاني, بيداد,  -33
 . 3663وف المنظمات الدولية, مطبعة العاني, بيداد, صالح ميدي العبيدي, قان -34
, دار الثقافة لمنشر 3صفاء سمير إبراىيـ, المنازعات الناجمة عف خالفة الدوؿ وسبؿ تسويتيا, ط -35

 . 3133والتوزيع, عماف, 
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عبد الرحمف إسماعيؿ الصالحي, منظمة الوحدة اإلفريقية في خالؿ عشريف عامًا, الجمعية اإلفريقية,  -36
 . 3651رة, القاى

, المكتب الوطني لمبحث والتطوير, 3عبد السالـ صالح عرفة, المنظمات الدولية واإلقميمية, ط -11
 . 3111طرابمس, 

 . 3641, مكتبة القاىرة الحديثة, القاىرة, 3عبد العزيز رفاعي, مشاكؿ إفريقيا في عيد االستقالؿ, ط -13
 .3636في عيد االستقالؿ, القاىرة,  عبد العزيز رفاعي, إفريقيا والعالقات السياسية الدولية -13
 .  3635عبد العزيز محمد سرحاف, األصوؿ العامة لممنظمات الدولية, دار النيضة العربية, القاىرة,  -11
 . 3111عبد القادر رزيؽ المخادمي, منظمة الوحدة اإلفريقية التحدي واألمؿ, مرقـ لمنشر, الجزائر,  -11
 . 3113, دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عماف, 3ة, طعبد الكريـ عمواف خضير, المنظمات الدولي -12
عبد اه عبد الرازؽ وشوقي الجمؿ, تارير إفريقيا الحديث والمعاصر, دار الثقافة لمنشر والتوزيع,  -13

 . 3664القاىرة, 
 . 3636, مكتبة األنجمو مصرية, القاىرة, 3636-3631عبد الممؾ عودة, سنوات الحسـ في إفريقيا  -14
 . 3631ة, فكرة الوحدة اإلفريقية, دار النيضة العربية, القاىرة, عبد الممؾ عود -15
, دار الرشيد لمنشر, بيداد, 3644-3633عصاـ محسف الجبوري, العالقات العربية اإلفريقية  -16

3653 . 
 فالديمير سيمونوؼ, إفريقيا قارة ثائرة, دار الثقافة الجديدة, القاىرة, د.ت.  -11
 كاظـ ىاشـ نعمة, الوجيز في تارير العالقات الدولية, دار الحكمة لمطباعة والنشر, بيداد.  -13
كريمة عبد الرحيـ حسف, تطور مفيـو الجامعة اإلفريقية, معيد الدراسات ااسيوية واإلفريقية, بيداد,  -13

3651 . 
ية والشخصية القانونية, كريمة عبد الرحيـ حسف, منظمة الوحدة اإلفريقية: دراسة في المرحمة التأسيس -11

 . 3645معيد الدراسات ااسيوية واإلفريقية, بيداد, 
, الجامعة اإلفريقية دليؿ سياسي موجز, ترجمة احمد محمود سميماف, ط -11 , الدار 3كوليف ليجـو

 المصرية لمتأليؼ والترجمة, القاىرة. 
 . 3632رة, محمد أبو الفتوح الخياط, الوحدة اإلفريقية, دار المعارؼ بمصر, القاى -12
محمد الحسيني مصيمحي, منظمة الوحدة اإلفريقية مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية دراسة مقارنة, دار  -13

 . 3643النيضة العربية, القاىرة, 
 . 3641محمد طمعت الينيمي, الينيمي في التنظيـ الدولي, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية,  -14
 . 3113, دار النيضة العربية, بيروت, 3ث والمعاصر, طمحمد عمي القوزي, في تارير إفريقيا الحدي -15
 . 3653محمد فايؽ, عبد الناصر والثورة اإلفريقية, دار المستقبؿ العربي, القاىرة,  -16
محمود متولي ورافت ةنيمي, إفريقيا في العالقات الدولية, دار الثقافة لمطباعة والنشر, القاىرة,  -21

3644 . 
 . 3656ولية, الدار الجامعية, بيروت, مصطفى سالمة حسيف, المنظمات الد -23
 . 3115مصطفى عثماف إسماعيؿ, قضايا إفريقية معاصرة, مكتبة مدبولي, القاىرة,  -23
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موريس كروزيو, تارير الحضارات العاـ العيد المعاصر, المجمد السابع, نقمو إلى العربية يوسؼ اسعد,  -21
 . 3113عويدات لمنشر والطباعة, بيروت, 

, النظـ السياسية في إفريقيا وتطورىا واتجاىيا نحو الوحدة, دار الكتاب العربي نزيو نصيؼ ميخائيؿ -21
 . 3634لمطباعة والنشر, القاىرة, 

ىاشـ حسف حسيف, منظمة الوحدة اإلفريقية الواقع والمتييرات الدولية, مركز الدراسات اإلقميمية,  -22
 . 3116الموصؿ, 

ية ثقميا الدولي ودورىا القاري, بحوث وتقارير, بيداد, وكالة األنباء العراقية, منظمة الوحدة اإلفريق -23
3643 . 

يحيى حممي رجب, الرابطة بيف جامعة الدوؿ العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية, دار الفكر العربي,  -24
 . 3643القاىرة, 

ذدادًدا:ذاؾكتبذاألجنبية

1. Colin Legum, pan Africanism: A short History Guide, Pall Mall Press, 

London, 1961, p.192.  
2. James Mayall, African Unity and the OAU, the Year Book of Word Affairs, 

London, 1973. 
ذدابعًا:ذاملودوعاتذواؾقواؿيس

 . 3635, دار النيضة العربية, القاىرة, 1احمد عطية اه, القاموس السياسي, ط -3
 . 3111عبد الوىاب الكيالي وآخروف, الموسوعة السياسية, بيروت,  -3
,المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, 3عبد الوىاب الكيالي وكامؿ الزىيري, الموسوعة السياسية, ط -1

 . 3641بيروت, 
محمد شفيؽ ةربؿ وآخروف, الموسوعة العربية الميسرة, المجمد األوؿ, دار نيضة لبناف لمطباعة  -1

 . 3654بيروت,  والنشر,
سماعيؿ صبري مقمد, موسوعة العمـو السياسية, الكويت,  -2  . 3661محمد محمود ربيع وا 

ذثاؿنًا:ذاؾبحوثذاملنشورة

 . 3632, نيساف, 35أرنولد ريفكف, منظمة الوحدة اإلفريقية, مجمة التارير المعاصر, العدد -3
, نيساف, 33ة الدولية, عدد آسيوية, مجمة السياس-بطرس بطرس ةالي, أبعاد االيدلوجية األفرو -3

 . 3635القاىرة, 


