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 :مقدمة

شهد النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة تغيرات عميقة مست العديد من جوانبه ال سيما 
الفواعل، الهيكل، القيم السائدة فيه بما فيه التغيرات التي طرأت على مفهوم األمن التقليدي و 

من مستوى الحفاظ و البقاء للدولة إلى مستوى مفهوم األمن الشامل بكل أبعاده انتقاله 
السياسية، االقتصادية و االجتماعية. هذه النتيجة التي غيرت في صيغة التهديدات األمنية، 
حيث ساهمت إشكالية أمن األفراد في تجديد المفاهيم و المقاربات و االستراتيجيات المتعلقة 

فهوم الالأمن في إفريقيا متعدد األبعاد : البعد السياسي، و االقتصادي و باألمن، و نجد م
 االجتماعي و خرق حقوق اإلنسان.

و تعد ظاهرة الالأمن من أكبر المشاكل التي تكبح التطور االقتصادي و االجتماعي في القارة 
و تفاقم ظاهرة  اإلفريقية التي تعاني من العديد من األزمات، و النزاعات السياسية و المسلحة

 .المخدراتاإلرهاب و الظواهر المرتبطة به كالجريمة المنظمة و المتاجرة بالبشر و األسلحة و 

بالنزاعات، في زمن التكتالت الذي  استئثاراتعد منطقة الساحل االفريقي الركن الساخن األكثر 
العابر للحدود على شهد بروز المجموعات اإلقليمية و النهوض بها، زادت الحاجة إلى التعاون 

أساس عالقات الجوار التي تربط الجماعات و السلطات المحلية على الحدود البرية و البحرية 
للدول و أضحت هذه العالقات واقعا معقدا شهد تطورات مستمرة بفعل التغيرات الحاصلة على 

ن سببا في الصعيد الدولي و خاصة بعد التحوالت التي طرأت بعد نهاية الحرب الباردة لتكو 
 زيادة التركيز على الدراسات األمنية .

تتجلى التحوالت التي عرفتها هذه الفترة على مستوى وحدات النظام الدولي في تزايد الدول 
القومية من حيث التفكك و تبلور نظام األحادية القطبية ليحل محل نظام توازن القوى الذي 

ى عدم حصول الدول اإلفريقية وخاصة منطقة دمرته الحرب العالمية الثانية والذي انصرف إل
الساحل اإلفريقي على استقالل سياسي حقيقي في اإلرادة و الحركة، وذلك بتباين حجم التفاوت 
الشديد في المكانة لتباين مستويات النمو االقتصادي و االجتماعي، فضال عن تباين حجم 

 مقدرات القوة التي تمتلكها وحداته . 
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ي طرأت على  مستوى القيم فقد انتهى الصراع االيديولوجي، لتتبني العالقات أما التحوالت الت
 الصراعية الجديدة فرضيات دور العوامل الثقافية و الحضارية .

إن زيادة أهمية العامل االقتصادي بتزايد عوامل االعتماد المتبادل و تراجع العامل العسكري . 
مرجعية و أبعاد جديدة تحوي الجوانب الثقافية ، و توسيع مفهوم األمن و اعتماده على وحدات 

اإلنسانية و االقتصادية و أخذه لقضايا متعلقة بالتحول الديمقراطي، و التنمية الشاملة و 
المستدامة، البيئة، حقوق اإلنسان العالمية، اإلرهاب، الجريمة المنظمة و بإعطائها بعدا عالميا 

شتركة للتعامل معها، هاته المعطيات تمثل واقع البيئة نظرا ألهميتها و حاجتها لجهود عالمية م
 الدولية المتغيرة.

و بما أن النظر إلى الساحل اإلفريقي على أنه تركيب مجموعة من دول افريقية مختلفة التركيبة 
و منفصلة عن اإلطار الجغرافي األوسع المحيط بها، أمست مقارب حديثة أبلغ تعبيرا عن 

نمط األخطار ،مالمسة مصادر و خلفيات التهديدات األمنية المتداخلة  المقاربة التقليدية عن
في الساحل اإلفريقي، الذي عرف تطورات لهذه التهديدات تبعا لثنائية التأثير و التأثر الحاصلة 
من المتغيرات الوافدة من البيئة الدولية، و إذا كان الوضع مالزما لدول الساحل اإلفريقي فهذا 

ن التخلف و الضعف المهيكلين لواقع الساحل اإلفريقي و تعطل الفاعلية كإشارة بالغة ع
لمؤسساته المحلية و الجهوية. فما طرأ على البيئة الدولية من تغيرات سريعة و مستجدة مّعرفة 
بجانب منها بدالالت أمنية محضة، أي أن التغيرات الدولية التي طرأت بعد الحرب الباردة بعد 

النووي  رافقة تضاءل التهديد العسكري، و بروز متغيرات جديدة تمثلت انتفاء خطر العنصر 
في تهديدات جديدة موجهة لعناصر غير الدولة تراوحت بين اإلرهاب و الجريمة المنظمة و 
الهجرة الغير الشرعية و الكوارث الطبيعية و األخطار البيئية و تحديات التنمية أزاحت ببزوغها 

ول كحدود أمنية لتشكل حدود جديدة قائمة على الفرد وهي الحدود الحدود السياسية بين الد
نفسها التي رسمها األمن الشامل و األمن اإلنساني و رادفها مع حدود التحرر من الحاجة و 

 االستغالل .

و تجّلت إشكالية األمن في منطقة الساحل اإلفريقي كحقيقة فرضت نفسها، و ما تالها من 
، و نخّص بالذكر الصراعات األثنية و ما ساهمت به في تدهور تفجر النزاعات الداخلية
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األوضاع االقتصادية و االجتماعية للدّول المنكوبة بتلك الصراعات، و خصوصا مع تزايد 
االنفاق العسكري في الدّول محّل الصراعات، وهناك العديد من المؤشرات واضحة الداّللة على 

ى األساسية، نهب الثروات، زيادة معدالت الفقر، تدني ذلك التدهور لعّل أهمها : تدمير البن
مستوى الخدمات االجتماعية ال سيما الخدمات التعليمية و الصحية، كل هذه المعطيات في 

 ظّل بيئة دولية متغيرة، جعلت من البعد األمني المرجعية االساسية في العالقات الّدولية.

من قضية االثنيات كقضية نظرية تشكل صلب أخذ الموضوع محاولة االقتراب يفضال عن ذلك 
اهتمام  الدراسات و األبحاث االجتماعية و السياسية، و ارتباطها بعدم االستقرار الداخلي للدولة 

 القومية، و إشكالية بناء الدولة و االندماج في إطار الدولة الوطنية.

منية، في دول الساحل وعلى الصعيد السياسي قادت هذه االضطرابات  إلى تفجير األوضاع األ
اإلفريقي، و أصبح الّسالح و العنف هو لغة التخاطب عبر االغتياالت  و التفجيرات و تكوين 
حركات غير قانونية  تتظاهر بإصالح األوضاع لكن في صلبها تؤّدي التي سلب األمن و 

 االستقرار و إلى تشديد اإلجراءات األمنية على حساب الحريات العامة.

ب العمليات العسكرية، هناك معركة فكرية ثقافية تستهدف هوية األمة ، ومبادئها و الى جان
" عنوان دونالد رامسفيلدالدينية و انتماءها الحضاري، و أطلق عليها وزير الدّفاع األمريكي " 

" " أهمية هزيمة اإلرهاب و  رامسفيلد"، ففي مذكرته و تصريحاته العلنية، أكّد" حرب األفكار"
ين و السالبين األمن و االستقرار  ليس فقط بالقوة العسكرية و لكن أيضا في حرب المتطرف

 12األفكار مشيرا إلى خطر المدارس الدينية  و الدعّوة الى اقامة و كالة المعلومات في القرن 
 في الحكومة للمساعدة في شّن معركة العقول .

 أهمية الموضوع و أسباب اختياره :-1

التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي و ما مدى تأثيرها على األمن  تنضوي أهمية دراسة
الداخلي الجزائري ألدراج المجاالت القطاعية للتحديات األمنية في الساحل اإلفريقي و التي تم 

 تصنيفها إلى تهديدات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية.
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أن اشتد الصراع العالمي بعد الحرب  يدور المحور الرئيسي للبحث في مسألة األمن منذ
العالمية الثانية، إلى أن شهد العالم تحوالت دولية غيرت نظرة القوى لألمن من مفهوم عسكري 

 بحت إلى مفهوم اقتصادي صرف.

يرجع اختيارنا لهذا الموضوع بدرجة األولى إلى األهمية التي تكتسيها هذه الدراسة من خالل 
ة المباشرة باألمن في الساحل اإلفريقي كاإلرهاب، الجريمة المنظمة القضايا المعقدة ذات الصل

 و الهجرة الغير شرعية، غسيل األموال، تجارة البشر و األسلحة .........

باإلضافة إلى األزمات كأزمة دافور في السودان، و الطوارق في المالي و النيجر و 
و حتى القبلية في التشاد، و ال غرو  االضطرابات العرقية في موريتانيا و الصدمات االثنية

حتى النزاعات و الصدمات كالنزاع الشمالي الشمالي الذي يحدث بين دارفور و التشاد و 
الصراعات بين الشمال المسلم و الجنوب المسيحي مثل ما هو حاصل بين السودان و التشاد و 

 الصراعات الجوارية  العنيفة كالصراع األريتيري األثيوبي.

عن ذلك يأخذ الموضوع محاولة االقتراب من قضية االثنيات، فأمام األوضاع المتناقضة فضال 
التي حولت المنطقة إلى بؤرة متخمة باحتماالت االنفجار في الكثير من األحيان و التي جعلت 

 المفاهيم المتعددة لمسألة األمن فيها أكثر تعقيدا.

ق األهداف الحيوية المرتبطة بالمصلحة القومية، تأخذ الدراسة الطابع المعقد لرصد إمكانية تحقي
من حيث الحفاظ على وحدة دول الساحل اإلفريقي و تحقيق تطور نمو اقتصادي، وتعزيز 

 مكانة دول إفريقيا إقليميا ودوليا.

 تتمثل أهم أسباب اختيار الموضوع في : 

ل اإلفريقي و دراسة دراسة أهم التحديات و اإلشكاليات التي تقف وراء هشاشة منطقة  الساح
أهم المقومات االقتصادية، و السياسية، و العسكرية و التي لها صلة بالدرجة األولى بالقضايا 

 المعمقة في المنطقة كالصراعات الداخلية  و النزاعات و الصدامات العرقية.
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لتي تدل التأكيد على ضرورة االهتمام بالدراسات اإلفريقية كالنظر لوجود العديد من المؤشرات ا
على إمكانية انتقال مركز التحوالت العالمية إلى دول إفريقيا كونها تتوسط القارات و غنية 

 بالموارد و تتوفر على فرص االستثمارات األجنبية .

 األهمية العلمية :

إن األهمية العلمية تتمثل في اعتمادها على مقاربات تحليلية تعتمد على توظيفها و تعتمد -
على النظرية البنائية و نظرية ما بعد الحداثة باإلضافة إلى مقاربة الدولة القابلة الدراسة كذلك 

(Fouled State رغم أنها ال تندرج ضمن المقاربات األمنية اال أنها تعطي فهوما بارزا عن )
لتهديد بنية الدولة الداخلية التي تسمح للظواهر العابرة لحدود باختراقها و تهديد أمنها و انتقالها 

 االمن اإلقليمي و الدولي.

يعتبر مجال الساحل اإلفريقية مخترقا أمنيا لدخول عناصر و أطراف داخلية و أخرى دولية، -
كوضع بديهي فرضه متغير الضعف و التخلف و الشاشة و التواطؤ االمريكي الذي يخشى من 

ا الوضع هو تكريس تحول المنطقة إلى مراكز للنشاط اإلرهابي، أي أن النشاط األوسع لهذ
التقسيم الدولي للعمل الذي فرصته االمبريالية على الشعوب المستعمرة بشكل يضمن استمرارها 

 لالستغالل حتى بعد استقاللها .

تعلق األمر بمدى مصداقية التأصيل النظري لألمن اإلنساني الذي يركز على اإلنسان الفرد -
سياسية أمنية يجب أن يكون الهدف األساسي منها  و ليس الدولة كوحدة التحليل السياسية، فأية

هو أمن الفرد كقيمة أخالقية وصيانة الحقوق و الحريات إلى جانب أمن الدولة التي قد تكون 
 مصادر تهديد امن مواطنيها و من ثم يجب عدم الفصل بينهما.

 األهمية العملية:

اصة الفرد باعتباره وحدة التحليل تكمن أهمية هذه الدراسة في االهتمام بالواقع اإلفريقي و خ
 األساسية و تجاوز النظام السياسي أو اإلمكانية العسكرية.
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كما أن دراسة الواقع اإلفريقي يستوجب الربط بين المتغيرات الداخلية و العوامل الدولية التي 
ساهمت في هشاشة و تردي الواقع اإلفريقي و خاصة أن الساحل اإلفريقي يعيش ظواهر 

تمثلت في الجريمة و اإلرهاب و أزمات داخلية ناتجة عن مشاكل اثنيه شكلت و ال تزال خطيرة 
تشكل معضلة خطيرة و تطرح في نفس الوقت إشكالية األمن في هذه المنطقة التي لم تهدأ رغم 

 عّدة محاوالت.

اسية إن مشكلة الجزائر مع الدول الواقعة في الساحل االفريقي  هي مشكلة التدخل كآلية دبلوم
الطابع و  االجتماعيةللتخفيف من حدة النزاعات ،باإلضافة الي التحديات  االقتصادية و 

مّيز المنطقة ، فضال عن الجانب البيئي. إال أن المشكل يبقى قائما  السياسي األمني الذي
 مادام آليات تحسين ظروفهم تبقى غائبة.

لوغ الحقيقة العلمية بعيدا عن الذاتية، و هذا ما دفعني إلى محاولة البحث في الموضوع بغية الب
و النطباع المبدئي حول الموضوع ال سيما في ظل وجود طروحات أخرى تتناقض مع هذا 

 االنطباع في إشارة إلى المسؤولية الداخلية عن وضع الساحل اإلفريقي .

 اإلشكالية : -2

افس القوى الكبرى والتي يعد الساحل اإلفريقي من بين المناطق التي يمكن أن تشكل مصدرا لتن
ترجع مجملها إلى طبيعة المصالح المختلفة و من كل ما تقدم سوف نحاول في هذا البحث 

 معالجة اإلشكالية التالية :

ما هي طبيعة التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي، و كيف يؤدي عجز الدولة في تحقيق 
 لجزائري ؟ االمن بكل أبعاده في التأثير على األمن الداخلي ا

 و تتفرع عن اإلشكالية الرئيسية تساؤالت فرعية تساعدنا على فهمها وهذا حسب عدد المحاور.
 ما هو مفهوم األمن و المقاربات النظرية للتهديدات األمنية ؟ .

ما هي المحركات الرئيسية المؤدية للظواهر  الاّلتماثلية ) االرهاب، الجريمة المنظمة .....( 
 قي ؟ للساحل اإلفري

 كيف يمكن تمييز اإلرهاب عن مفهوم الجريمة المنظمة ؟ -
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 كيف أثرت اإلشكالية األمنية على مفهوم األمن الداخلي الجزائري ؟-
هل استطاعت اآلليات الدولية و اإلقليمية معالجة الحركات الرئيسية للظواهر المرضية في 

 الساحل اإلفريقي ؟ 
 :الدراسة فرضية-3

 اإلشكالية بفرضية مركزية فتكون بناءا على ذلك كالتالي:و قد دعمنا  

تعتبر منطقة الساحل اإلفريقي عاجزة عن تحقيق الديمقراطية و الشروط السليمة و االمنية مما 
 أدى إلى انتشار تهديدات لظواهر مرضية خطيرة.

 و إضافة إلى هذه الفرضية المركزية هناك فرضيات ثانوية : 

  .التهديدات و التحديات أدى بروز أطر نظرية مالئمة لتحليلهاهناك تغيير مصادر -
 اإلرهاب و الجريمة المنظمة و ظاهرة القبلية ظواهر معقدة و مركبة.-
ما كانت هيكلة األدوار الدولية و اإلقليمية فعالة كانت هناك آليات فعالة في إعادة البناء لك-

 الهيكلي لمنطقة الساحل اإلفريقي.
 بين ما استراتيجياتها تعدد على اإلقليمية التهديدات لمواجهة سعيها في الجزائر اعتمدت-

 عسكرية وأمنية المجاورة، الدول في تنموية واقتصادية السلمي، الحوار لخلق سياسية مبادرات
 .التهديدات لمجابهة

 منهج الدراسة :-4

ضوع تم اعتماد نظرا لطبيعة المو باعتبار المنهج هو القاعدة األساسية لكل البحوث العلمية، و 
 التالية :   System analysis approach المقاربة المنهجية

: و هو المنهج الذي يقدم تصوره للظروف و المحيط الذي يحكم في ميالد  المنهج التاريخي
الظواهر أو اندثارها و لم يكن القصد من اعتماده سرد الوقائع التاريخية إنما انصب االهتمام 

 الجانب التحليلي. على
: اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ألنه  المنهج الوصفي التحليلي

األكثر شيوعا و استخداما و مالئم في دراسة القضايا و الظواهر ذات البعد اإلنساني و 
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حل السوسيولوجيا لصعوبة  إخضاعها للتجربة وسعيا منا إلضفاء المدلول العلمي للظواهر م
 الدراسة .

: الذي يعتمد على حصر المعرفة حول الظاهرة و جمع المعلومات  منهج التحليل الوثائقي
 حولها، وماهية العناصر المحّددة لشكل و محتوى الظاهرة و كيفية التعامل معها .

: و على أساسه يتم التعمق في دراسة وحدة سواء كانت فردا أو منظمة أو  منهج دراسة الحالة
سياسيا، قصد اإلحاطة بها و معرفة أهم العوامل المؤثرة فيها و إبراز االرتباطات و نظام 

المنهج لدراسة حالة الجزائر بين أجزاء الظاهرة قد استخدم هذاالعالقات السببية أو الوظيفية 
 كوحدة شهدت تهديدا ألمنها الداخلي .

التهديدات األمنية في منطقة الساحل المقاربة اإلقليمية )المبادرات اإلقليمية( لمواجهة -5
 اإلفريقي:

حظيت المقاربة اإلقليمية لألمن بأهمية كبيرة في الدراسات األمنية بعد التحوالت الهامة والعميقة 
التي لحقت مفهوم األمن بعد نهاية الحرب الباردة ،ولقد أدى التحول في مفهوم األمن إلى التحول 

ية التي أصبحت ذات طبيعة غير عسكرية تتسم بخاصية في طبيعة وأشكال التهديدات األمن
االنتشار واالختراق لحدود الدول والقارات ولمواجهة هذه التهديدات أصبح التنسيق اإلقليمي ضرورة 
ملحة تفرض نفسها على الدول خاصة في ظل  الحاجة إلى تكثيف عالقات االعتماد األمني 

 المتبادل لمواجهة هذه التهديدات.

واآلليات   ية لألمن في كونها تساعد على حشد الوسائلأهمية المقاربة اإلقليموتظهر 
 ،وتسهيل نقل اإلمكانات ماعية للتهديدات المشتركة بتوزيع األعباءالضرورية للمواجهة الج

مراقبة كامل  اإلقليم والحدود المشتركة بين األعضاء  المناسبة لتغطية العجز المتواجد في
 يط مشترك.                                                                                            بفعالية أكبر وتخط

اإلقليمية األمنية والتنسيق الجهوي المقاربة األفضل واألنسب لمواجهة المشاكل والتهديدات  تعتبر
المعالجة األحادية  راتيجيةاستاألمنية الموجودة في منطقة الساحل اإلفريقي ويرجع هذا إلى عجز 

ما فرض على دول المنطقة ضرورة التنسيق مع بعضها البعض والعمل  المشاكل هذاوالفردية  لهذه 
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جماعيا لمواجهة هذه التحديات في إطار مؤسساتي تمثل في منظمة االتحاد اإلفريقي والشراكة 
 النيباد . -الجديدة لتنمية  إفريقيا

دول الساحل اإلفريقي إلى اعتماد اإلقليمية األمنية أو المقاربة اإلقليمية ويجب اإلشارة إلى أن لجوء 
بغض النظر عن نجاح أو فشل  -لألمن كآلية أو استراتيجية لمواجهة التحديات األمنية في المنطقة

 جاء كاستجابة لمجموعة من العوامل أهمها  : –هذه االستراتيجية 

بالفشل والضعف والهشاشة في أدائها وبنائها  *طبيعة الدول في هذه المنطقة التي توصف
المؤسساتي ووحدتها الوطنية  خاصة وأن السلطات المركزية في هذه الدول عاجزة عن ضبط 
حدودها ومراقبة إقليمها، وهذا ما يؤدي في كثير من الحاالت خاصة في ظل غياب شروط الحياة 

 الفوضى والالستقرار. الضرورية التي أقرها مفهوم األمن اإلنساني إلى انتشار

*شساعة منطقة الساحل اإلفريقي هذا ما يجعل  المراقبة األمنية للحدود مستحيلة على أي دولة 
اعتبارا لضعف إمكانياتها العسكرية . األمر الذي يتطلب تعاونا قويا بين دول الميدان ودعما دوليا 

 باراتية .لمساعدة هذه الدول بما تحتاجه من عتاد وخبرات ومعلومات استخ

*الطبيعة المرنة والمعقدة وخاصية قابلية االنتشار التي تتميز بها التهديدات األمنية الراهنة لكونها 
تهديدات عابرة للحدود ولهذا  تعتبر المقاربة اإلقليمية لألمن من بين أهم المقاربات التي تقدم حلوال 

واء كانت هذه المشاكل والتهديدات ممكنة للمشاكل التي تعيشها المنطقة الساحلية الصحراوية س
تقليدية كالحروب الداخلية وحركات التمرد أو كانت جديدة مثل اإلرهاب ،الجريمة المنظمة،الهجرة 
غير الشرعية...الخ ألن هذا النوع من المقاربات يركز على أهمية وضرورة العمل الجماعي 

ما  ومؤسساتي هذاطار معاهداتي يضمن التضامن األمني بين دول المنطقة في إ اإلقليمي الذي
 األمني.يخفف بشكل كبير اآلثار السلبية الناجمة عن هذه التهديدات التي تهدد دول التكتل 

 Barbara Arneil ,Heatler"بربره آرناي وهتلر آونستوفي السياق نفسه يرى كل من "
Ownset و إستراتيجية " أن دول الساحل الصحراوي تواجه صعوبات تحول دون وضعها لسياسة أ

مالئمة لمواجهة تحوالت البيئة األمنية الجديدة تكمن في مشكلة تكيفها مع هذه المستجدات بسبب 
حداثة نشأتها ،ناهيك عن التناقضات الداخلية التي تتسم بها نتيجة الطبيعة التعددية االثنية 
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لمواجهة التهديدات " أن الطريق الوحيد باري بوزانيرى "و لمجتمعاتها وهشاشة وحدتها الوطنية 
األمنية الجديدة هو االعتماد األمني  المتبادل بين دول اإلقليم وهذا ما أطلق عليه "مفهوم اإلقليمية 

" ألن أمن أي طرف في هذا اإلقليم  Complexes régionaux de sécuritéالمعقدة لألمن"
ها التهديدات الراهنة العابرة مرهون بأمن الطرف الثاني نظرا لخاصية قابلية االنتشار التي تتميز ب

للحدود ،كما أن أي تحرك لدواع أمنية في منطقة البيئة األمنية المعقدة سيؤثر بطريقة أو بأخرى 
على المناطق المجاورة وهذا ما دفع "بوزان"إلى اإلشارة ألهمية فواعل والعبين دون الدولة في تفكيك 

 مفهوم اإلقليمية  المعقدة لألمن" .

  Sécurisationربة اإلقليمية لألمن من خالل عملية األقلمة في تسهيل مسار االمننة""تساهم المقا
من خالل توحيد التعريف اإلقليمي للتهديدات والمخاطر القائمة المتوقعة   ألن وجود اعتماد أمني 
متبادل بين أعضاء اإلقليم األمني الواحد باإلضافة إلى وجود تعاون وتقارب بين الفواعل يشجع 
توحيد االنشغاالت األمنية ويسهل انسجام المفاهيم ،وهذا ما يسهل عملية إيجاد تعريف موحد 

 للمخاطر الكامنة مثل اإلرهاب .

 لمواجهة التهديدات األمنية على مفهومين أساسيين: المقاربة اإلقليميةتقوم 

 مفهوم األمن اإلقليمي و مفهوم نظام األمن اإلقليمي:

 يعتبر األمن اإلقليمي من مستويات األمن المتعددة واعتبره البعض بأنه: :اإلقليميمفهوم األمن -أ
"اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسيق السياسات الدفاعية بين أكثر من طرف، وصوال إلى تبني 
سياسة دفاعية موحدة تقوم على تقدير موحد لمصادر التهديد وسبل مواجهتها" ،و يعرف كذلك 

ة  من الدول تنتمي الي اقليم واحد تسعي الي الدخول في تنظيم و تعاون عسكري "سياسة مجموع
 1لدول االقليم لمنع اي قوة اجنبية من التدخل في االقليم".

                                                           
 للعلوم العربية المجلة( " واألطر المفاهيم في نظرية الدراسة)  مستوياته: األمن مفهوم"  الحربي اهلل عبد سليمان1

 .12ص ،1002جوان ،21العدد العربية، الوحدة  دراسات مركز: بيروت ،السياسية



11 
 

و األمن اإلقليمي هو ما تعلق بأمن مجموعة من الدول المرتبطة بعضها ببعض والذي يتعذر 
لقد أشار " باري بوزان" إلى هذا المفهوم تحقيق أمن أي عضوية خارج إطار النظام اإلقليمي. و 

* الذي عرفه بأنه يتضمن "مجموعة من الدول Security complexeبمصطلح المّجمع األمني *
ترتبط فيه اهتماماتها األمنية األساسية مع بعضها بدرجة وثيقة، بحيث إن أوضاعها األمنية الوطنية 

مادا على هذا التعريف يرى"بوزان" أن أغلبية ال يمكن النظر إليها بمعزل عن بعضها البعض"واعت
الدول تحدد عالقاتها األمنية من منطلقات إقليمية وليست عالمية حتى وان تعاملت مع القضايا 
العالمية فإنها تميل إلى رؤية تلك القضايا من منظور إقليمي ،ولهذا يسيطر اإلقليم في نظر 

سم لألطراف الخارجية الفاعلة والقوى العظمى في "بوزان"على منظور األمن دون إلغاء الدور الحا
 2التأثير في المجمع األمني .

 :مقاربة النظم االقليمية-ب

 التفاعالت يكونعَرف" تومبسون" النظام اإلقليمي على أنها "نمط منتظم نسبيا و مكثف من 
معترف بها داخليا و خارجيا بصفة متميزة، و يكون إنشاؤه والحفاظ عليه من قبل طرفين 

 3متحاورين أو أكثر.

 اإلقليمي النظام :" رئيس مركز الدراسات األسيوية بجامعة بغدادالحديثي إلياس هانيو يرى "
ل عدائيا أو تعاونيا مجموعة الدول المتجاورة جغرافيا والتي تتفاعل مع بعضها سواء كان ذلك التفاع

 4و بالشكل الذي يؤثر في السياسات الخارجية لغيره من الدول و في خياراتها للسياسة الخارجية.

" اللذان برزا باهتمام دراسة النظم اإلقليمية على األفكار "ستيفن شبيغل" و"لويس كانتورييعَرف 
ار إلى وصف النظام اإلقليمي " في إطأوسلر هامسون" و"جيرفز" و "كرازنرالتي طرحت من قبل ""

أو أكثر، لتكون متقاربة و متفائلة مع '' REGION THEORY'' ب النظام الذي يتكون من دولتين

                                                           
 .02.نفسه،ص المرجع2
-العربيةالنظام االقليمي العربي و القوي الخمسة الكبري:دراسة في العالقات الغربية و فواز جرجس،3

 . 02،ص 8991،8،بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،طالعربية
،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، (1774-1791سياسة باكستان االقليمية )هاني الياس الحديثي ،4
 .11،ص 2،2112ط
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 زيادة في مھبعضها البعض ولها روابط دينية ولغوية و ثقافية واجتماعية و تاريخية مشتركة، يسا
 5خارجة عن النظام دول ومواقف اإلقليمية بهويتها الشعور

 " حملة من التعريفات في قوله:الحديثي إلياس هانيأورد "كما 

النظام اإلقليمي مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقليم واحد تربطها عوامل المصلحة والوالء، 
بحيث تقيم أساس تعاملها اإلقليمي على الشعور بالتميز والتعاون والتكامل في مجاالت األمن 

 6في التعامل بين الدول المختلفة التي تنتمي إلى إقليم واحد.واالقتصاد، فهو أسلوب لممارسة 

: وهو يتعلق بالفرد، وفي كل مجتمع نجد "أدوارا" و "مراكزا" ولكن أساس تكوينها مقاربة الموقف 
وصيغها تختلفان من ثقافة إلى أخرى، وفي كل مركز اجتماعي هناك عالمات تؤدى إلى قيام 

الموقف ليس مجرد فعل و لكنه في واقع األمر توقعات للفعل، السلوك العادي، و معنى ذلك أن 
ذلك ألنه عندما نشترك في أي موقف اجتماعي طبيعي فإننا نتوقع مقدما للسلوك الذي يصدر عن 
اآلخرين  و لذلك فإن توجيه هذا المفهوم نحو السياسة في معالجة دور الدولة كوحدة بين مجموعة 

مشتركة انطالقا من منهج سلوكي ، على اعتبار أن الدولة   من الدول " وحدات " تعطي داللة
 تعبر عن إراداتها عبر سلوك سياسي خارجي.

 أدبيات الدراسة :-5

 الدراسات في الوطن العربي : 

من بين الدراسات التي انصرفت إلى معالجة اإلشكاليات و التحديات  في منطقة الساحل اإلفريقي، 
المقاربة التقليدية لألمن ذات المفهوم العسكري البحت، و المهددة و التي انصرفت للتوافق مع 

للوحدة الفاعلية التي هي الدولة باعتبارها الموضوع المرجعي لألمن في ظل المقاربة التقليدية و 
التي جرى التعبير عنها بمفهوم القوة ، مفهوم الدولة األقوى، و المصلحة القومية، و مفهوم أمن 

 مثل هذه الدراسات نجد دراسات:السلطة ..... و 

                                                           
 .15،ص2،2121،بيروت:دار الكتاب العربي،طالنظرية في العالقات الدوليةناصيف يوسف حتي ،5
 .12،ص  مرجع سبق ذكرهي الياس الحديثي ، هان6
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. 1002سبتمبر  22أحمد برقاوي و آخرون، مفهوم األمن القومي العربي في عالم متغير بعد 
 .1002القاهرة : مركز البحوث العربية ،الطبعة األولى ،

و دراسات إسماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الدولية دراسات في األصول و النظريات،  
 .2122ار السالم ،الكويت : د

عربية و تطور النظام اإلقليمي العربي الجزائر :  –دراسات عبد القادر محمودي، النزاعات عربية 
 .1001مؤسسة المنشورات الوطنية للنشر و اإلشهار، 

وبحوث المؤسسة العربية للدراسات و النشر، و الموسوعة العسكرية بيروت : المؤسسة العربية و 
 .2122النشر، 

سياق آخر نجد دراسة الشق األمني كفرع منفصل متخصص يعالج جانب من مظاهر الحياة  و في
في الساحل اإلفريقي مع غياب دراسات متخصصة التي تسقط الجانب النظري على التحديات 
الراهنة ألمن الفرد اإلفريقي و ذلك نظرا لحداثة الدراسات النقدية،و  الن التركيز يبقى منحصرا  

المادية  االقتصادية و السياسية على حساب الجوانب الثقافية و المعنوية، مع بقاء  على الجوانب
بعض المحاوالت لإلسقاطات النظرية التي تؤصل لألمن اإلنساني مثل دراسات  خديجة عرفة التي 

 ركزت على اإلنسان كمتغير أساسي للدراسة .

صر للمؤلف أحمد وهبان و التي خّصها في و هناك كتاب " النزاعات العرقية و استقرار العالم المعا
إطار مفهوم ظاهرة القومية و العرقية باإلضافة إلى ظاهرة الحركات العرقية في العالم المعاصر من 

 حيث طبعها أسبابها وآثارها إلى الحياة السياسية في البلدان الموجودة فيها.
 : الدراسات األجنبية

قات الدولية هو غربي المنشأ فان غزارة الدراسات األجنبية باعتبار أن البحث األكاديمي لعلم العال
تتناول المقاربة التقليدية لألمن، فعّرف جل مفكري الواقعية األمن على أنه مفهوم القوة، فالدولة التي 
تفقد القوة ليست قادرة على توفير األمن، و الدولة األقوى هي األقدر على صيانة أمنها و أن األمن 

 :لة من التهديدات العسكرية الموجهة لها من دول أخرى و كذلك دراساتهو أمن الدو 

( اللذان يعرفان األمن على أنه قدرة الدولة على حماية قيمتها من التهديدات ولترليبمان( و )ولفز) 
 الخارجية .
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حول و يجدر اإلشارة إلى حداثة الدراسات النقدية لألمن التي تتناول المقاربة الجديدة المتمحورة  
" الذي ذهب من خالل  تيرتاريفاإلنسان و من بين االجتهادات في هذا السياق نجد دراسات " 

 " إلى معالجة األخطار المحدقة لوحدة التحليل الجديدة. الدراسات األمنية اليومكتابه " 

" فتبرز من خالل القراءة الجديدة لألمن على أساس قطاعات  مدرسة فرانكفورتأما إسهامات " 
 تلفة و تصورا إلبعاد أخرى غير عسكرية في تطوير مفهوم األمن االجتماعي .مخ

"جملة من ظواهر العولمة  والظواهر العابرة للحدود و ظهور عرقيات قومية،  ويفرو أعطى " 
 تدفقات الهجرة ....( لذلك فان المجتمع مهددا أكثر من الدولة .

من ذلك إلى التركيز على مفهوم أكثر  رفض بعض الدراسات ربط األمن بالحرب و دعت بدال
( لدعوته إلى السالم اإليجابي ) جوهان فولتان( ) Johan goltingايجابية و قد دعمها )

Kenneth boulding (Positive Peace  (بمفهومه الخاص السالم المستقر كنيث بولنيغ )
Stable peace  " كين بوتفاألمن أصبح مرادفا لالنعتاق و هذا حسب." 

" مرجعا أساسيا  barrey buzan " "People State and Faer" باري بوزانيعتبر كتاب "
 للدراسات األجنبية النقدية لفترة ما بعد الحرب الباردة.

التي أثارت جدال حول الفرق بين المفهوم التقليدي لألمن الذي   Héléne Viauمقاالت هيلين فيو 
 لفرد أي األمن اإلنساني .يركز على الجانب العسكري و مفهوم أمن ا

 الدراسات في الجزائر : 

 من بين الدراسات التي انصرفت إلى االهتمام بمنطقة الساحل اإلفريقي، نجد دراسات 

سعودي خالد كريم بلقاسم، سياسية فرنسا في الساحل اإلفريقي، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، 
 .2112الدولية،  كلية العلوم السياسية و اإلعالم، قسم العالقات

 و من بين االجتهادات التي تمحورت حول التحليل التقليدي الساحل لألمن الساحل اإلفريقي نجد    
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*دراسات األستاذ امحند برقوق، معضالت األمنية في الساحل اإلفريقي وتداعياتها على األمن 
 الوطني الجزائري.

ة لألمن القومي الجزائري، مذكرة ماجيستير، و كذلك دراسة الباحث حسام حمزة، الدوائر الجيوسياسي
 جامعة باتنة، قسم العالقات الدولية.

و تتصف هذه الدراسات بالندرة نتيجة لحداثة التأصيل النظري الذي تعود متابعة إلى البيئة 
األكاديمية الغربية، و تبقى المبادرات العربية و اإلفريقية مستوردة للنظريات و االجتهادات الغربية، 

من خالل دراستها االمن اإلنساني ، مدخل جديد في  حموم فريدةو في هذا الصدد نذكر محاولة 
الذي ابرز التنظيم و الدراسات االمنية ما بعد الحرب  جندلي خالدالدراسات األمنية، وكذلك محاولة 

ر سبتمبر و الذي انصرف إلى إبراز اث 22الباردة ،دراسة في الخطاب األمني األمريكي بعد 
المتغيرات الدولية على المقاربات األمنية بعد فترة الحرب الباردة وكذلك دراسة عمر سعد اهلل الذي 
أعطى محددات األمن اإلنساني بمختلف أبعاد السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية في 

 موضوع مفهوم االمن بين الفرد ، دراسة و تطوير في مجاالت األمن.

شارة أيضا الى أطروحة الدكتوراه " أثر المجموعة العرقية على استقرار الدول، دراسة كما يمكن اال
، جامعة الحاج لخضر باتنة، و تركزت الدراسة خالل مرابط رابححالة كوسوفو للطالب  

المجموعات العرقية التي لعبت دورا أساسيا في عدم االستقرار في اقليم كوسوفو باإلضافة الى 
العرقية داخل المجموعات، باإلضافة الى التطرق الى النظام السياسي اليوغسالفي الذي لم اإلبادات 

 تقتنع به المجموعات العرقية.

 صعوبات البحث : -9

إذا كان موضوع التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي يندرج ضمن الدراسات الحديثة و كذلك -
صعوبة األولى تكمن في عدم كفاية الدراسات المتعلقة التأصيل النظري الراهن لمفهوم األمن، فإن ال

باألمن في الساحل اإلفريقي، إذ ال زالت الدراسات الراهنة في إطار مراكز البحث حول الوصول 
المرضية في المنطقة كونها تملك خصوصيات تحددها المقاربات  ةإلى آليات فعالة للحد من الظاهر 

 االمنية للدول المرتبطة بها.



16 
 

لمراجع الممحصة للوضع في إفريقيا الذي يأخذ باألبعاد األمنية الراهنة، و كذلك تصادف قلة ا-
عدم وجود إحصائيات دقيقة نستند إليها في الدراسة، و هذا األمر يتناقض مع الواقع العالمي الذي 

 يتميز بالحركية و الديناميكية .

منطقة الساحل و  اإلفريقيةتبار القارة عدم وجود موضوعية بحثة في الدراسات التي تأخذ بعين االع-
اإلفريقي خصوصا، إذ نجد معظم الباحثين يدرجون العاطفة في التعبير عن مجريات األحداث و 
الظواهر الصراعية، و انحيازه في تفسير األوضاع و إصدار األحكام و هذا االمر يؤثر على عملية 

الوقائع و األحداث التي تثير قضايا خالفية المصادر و المعلومات و ما ال يفوتنا الذكر عن كثرة 
في كثرة المعلومات و اآلراء المناقضة التي يصعب الحسم فيها، و بالتالي عدم الفصل في إمكانية 

 توظيفها في الدراسة .

 الدراسة:تقسيم -8

رها على االمن في الساحل االفريقي و تأثي األمنية التهديدات لموضوع دراستنا إطار وفي سبق مما
:التالي النحو على أربعة فصول إلى الدراسة تقسيم إلى ارتأينا ،الداخلي الجزائري  

  إلى فيه نتطرقاالفريقي  الساحل منطقة وجيوبوليتكا المفاهيمي البناءب المعنون األول الفصل في
 المفهوم إلى موجزة وبنظرة األول المبحث في تناولنا فقد. مبحث لكل لبامطثالث و  حثامبثالث 

 التوسع أن وكيف المفهومين، بين تجمع التي الطردية والعالقة األمنية، والتهديدات لألمن التقليدي
 اإلجرائي التعريف عن تكلمنا ثم ،األمن مفهوم في التوسع وجوبا يستلزم التهديدات مفهوم في

باإلضافة الى المقاربات  المعرفية البناءات دراسة في وعن جدلية المنظورات األمن، لمصطلح
 وبنظرة تطبيقاته و االنساني االمن: لألمن الراهن المفهوم تناولنا الثاني المبحث االمنية.اما في 

 إضافة ثم العالمية السياسة في البنائية التغيرات و العالمية القوة وتحوالت األمن عولمةالى   موجزة
 .الفرد على التركيز إلى الدولة على التركيز من األمنية قارباتالم على الحاصل التطور

 على تحديات يطرح الذي االفريقي للساحل الجيوبوليتيكي الموقع تناولنا لثالثا المبحث اما في
 و السياسية بالتحديات يأخذ قطاعيا البحث فيكون المجاالت، كل يمس و المستويات جميع

 .الدولة و الفرد من لكل الثقافية و االجتماعية و االقتصادية
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 و االقليمية االستراتيجيات و التهديد مصادر و االمنية المعضلة معالجةالثاني   الفصل يعمد و
 األمنية التماثلية للتهديدات السببية الحركيات الذي يتناول دراسة  األول المبحثمن خالل  الدولية

 في الدولة بناء إشكالية مع التركيز على ثالث نقاط أساسية هي .اإلفريقي الساحل منطقة في
 – الصراعات أزمة – الغذائي األمن جدلّيةمع   األزمات و العرقية المشكلة و .اإلفريقي الساحل
 الاّلتماثلية التهديدات طبيعة على الضوء تسليط خالله من يتم.وفي المبحث الثاني الحدود إشكالية

من ارهاب و جريمة منظمة و هجرة غير شرعية.أما المبحث الثالث فكان  االفريقي الساحل في
 .المواجهة استراتيجية و التهديد اشكالية :االفريقي الساحل في األدوار هيكلة

 االمن تهديد اشكالية:  الجزائرية والدبلوماسية االمنية المقاربة اما الفصل الثالث فكان بعنوان :
 الساحل في الجزائرية األمنية السياساتعالجناه ب بثالث مباحث  أولها متعلق  الجزائري القومي

بطرح أهم  االفريقي الساحل في االمن على االجتماعي الحراك تداعياتو ثانيها ب اإلفريقي
 بعد االمنية التحديات أثرالتحديات و أهم فاعل و هو الثقافة السياسيةـ، و ثالث مبحث تناول نقطة 

 توطيد و العربي المغرب هياكل تفعيل من خالل.االفريقي الساحل في االمن على عربيال الربيع
 الساحل دول على الليبية الثورة تداعيات باإلضافة الى  االوروبي االتحاد دول مع العالقات
 .الجزائر في األمن على الليبية األزمة انعكاساتو  اإلفريقي

 و االقليمية االستراتيجيات ضوء في الشاملة الجزائرية االمنية االستراتيجية تقييم رابعال الفصل أما
 األول فالمبحثثالث مباحث  إلى قسمناهة السابق ةنظر ال مثل و االفريقي الساحل في الدولية

 التي والعسكرية، األمنية اإلفريقي وكذلك الساحل أزمة اتجاه الجزائرية الخارجية ّسياسةلل خصصناه
 مصادر من والحد اإلقليمي جوارها في واألزمات المشاكل لتسوية محاوالتها في الجزائر انتهجتها

 في األزمات إدارة في الجزائرية الجهودو المبحث الثاني  القومي أمنها يواجهها التي التهديدات
 الساحل في الجزائرية التنموية المقاربةأما المبحث الثالث  "مالي أزمة نموذج"اإلفريقي الساحل
 غير التهديدات مواجهة وآليات و النيباد إفريقيا تنمية أجل من الجديدة عن طريق الشراكة اإلفريقي
 في األجنبية المشاريع مع التعامل في الجزائرية اإلستراتيجيةو  الجزائري الوطني لألمن التقليدية
 .اإلفريقي الساحل
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 : البناء المفاهيمي وجيوبوليتكا منطقة الساحل االفريقي: األول الفصل

يعتبر اإلطار النظري بمثابة الضبط المنهجي و المعرفي، و المحدد العام للموضوع محل البحث، 
، و يحاول أن يربطها أكثر بمختلف ىبحيث يحاول أن ينتزع عن الظاهرة المدروسة طابعها التفرد

و اإلقترابات التي عالجت مثيالتها، و بالتالي إعطائها بعدا تفسيريا أكثر  والمناهجالنظرية المداخل 
 .من الظاهرة فهما و إدراكا االقترابعلمية، و سندا نظريا يزيد 

كذا كما أنه يتيح إمكانية ربط النظرية بالواقع، و بالتالي فحصها و اختبار مدى مواءمتها التفسيرية، و 
إخضاع الواقع أو الظاهرة المدروسة إلى  التعميمية. وبالمقابل تبين الدرجة التي يمكن بها صالحيتها
معين، مع وجوب االعتراف بالخصوصيات التي يمكن أن تثيرها ظاهرة ما عن  حيز نظريمجال أو 

 بقية ما يماثلها.

 لألمن:  تقليديالالمبحث األول: المفهوم 

اطار النظريات التقليدية و المعاصرة ،و التي اتخذت االتجاهات لقد شّكل االمن موضوعا مركزيا في 
الفكرية في التنظير لتفسير المسائل المعقدة التي يتضمنها مفهوم االمن ،و التي عكف عليها دارسو 

 السياسة الدولية و البحث في مدى امكانية  تحقيقه و تطويره.

تعني االهتمام بمفهوم االمن بمختلف أبعاد و  اما المساهمات التنظيرية في ميدان الدراسات االمنية
 مستوياته.
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 المطلب األول: تعريف االمن: 

من المفاهيم التي طرأت عليها العديد من التحوالت ابتداء من العقد األخير من القرن العشرين مفهوم 
البشرية،  الذي يعتبر من المصطلحات التي عرفت تطور كبيرا ومستمرا مع تطور المجتمعات األمن

ومفاهيم لألمن ،والذي  عدة أسماء اتخاذهوشهد عدة خالفات في نظرية العالقات الدولية، وأدى إلى 
التقليدي لألمن والمبني على قدرة حماية الدولة ومصالحها وحدودها  ارتبط بمفهوم المخاطر والتهديدات

القدرة على تفسيرها ومن ثم  من أي غزو خارجي، غير قادر على احتواء هذه المخاطر وبالتالي عدم 
حيث انه وبظهور تهديدات ومخاطر جديدة أرجح المفهوم.  ،1 توفير اإلمكانيات والوسائل لمواجهتها

على جميع الجوانب التي  ىولعل من يدقق في النظر في المصطلحات يجد أن مفهوم األمن يحتو 
 thieray" تيري بلزاكين، فحسب " يتحقق بها ويفتقد إليها تعريف محدد وغياب اإلجماع بين الباحث

  balezec وهي كالتالي: 2هناك ثالث عوامل أساسية ساهمت في تعقيد مفهوم األمن 
  .: تراجع مؤشر السيادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الجديدةأوال
دارة الفراغالفراغ " في كتابه" جوزيف هيميز: زيادة النزاعات على الساحة الدولية، إذ يشير " ثانيا " وا 

بأن البشر عدائيون ويتنازعون مع بعضهم البعض ويؤكد تلك الحقيقة علماء التاريخ حيث أثاروا بوجود 
 النزاع منذ فجر اإلنسان على األرض ذلك ما أشبهه باإلشارات الدالة على مظاهر النزاع والحروب.

 : الزيادة في التفاعالت العابرة للحدود كالهجرة مثال.ثالثا

عدنا إلى النص القرآني، فإننا نجد معاني األمن تلتقي جميعها في تحقيق السكينة والطمأنينة، وهي  إذا
المادة التي اشتق منها اإليمان، فاألمن في األصل هو االستقرار واالطمئنان الناتج عن الوثوق باهلل 

ا من كل مكان فكفرت " يأتيها رزقها رغدمطمئنة وضرب اهلل مثال قرية كانت آمنةتعالى في قوله:" 
وعندما يدخل المؤمنون الصالحون  3"بأنعم اهلل فأذاقهم اهلل لباس الجوع والخوف بما كانوا يضعون

                                                           
في أعمال "، دعاس عميور صالح،" التحوالت األمنية الجديدة وتأثريها على األمن الجزائري: التحدي واالستجابة 1

: الجزائر األمن في المتوسط واقع وأفاق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، العالقات الملتقى الدولي
 .36، ص8002الدولية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

  16، ص8002، الجزائر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، األمن في المتوسطبن عنتر، عبد النور2
 3القرآن الكريم، سورة النحل، اآلية118.
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واألمن يوم القيامة  1" ا بسالم أمينهأدخلو الجنة يوم القيامة فإنهم يشعرون مع دخولهم الجنة باألمن " 
من أعظم المنح التي يمنحها الباري لعباده المؤمنين واألمن جعله اهلل مددا للمجاهدين في سبيله حين 

 .يعتريهم الخوف 

مسؤولية الجميع المشتركة هي تحقيق االمن و ترسيخ العقائد الدينية التي تدعم االمن ،و بذل  ان
"الذين أمنوا و لم اهلل تعالي  اإلسالم لقولهذا من دعائم االمن في  ناستقرار هوكاالجهود للحفاظ على 

 ".2بظلم ،اولئك لهم االمن و هم مهتدون ميلبسوا إيمانه

 .".3"....و إذ جعلنا البيت مثابة للناس و أمنا...

 .".4اؤتمن أمانته... ..فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي".

 ". 5أذاعوا به ...م أمر من االمن أو الخوف ه" و إذا جاء

 و التأمل في اآليات القرآنية نجد فيها دالالت صريحة جاءت تحت لفظ األمن الذي تحتاجه البشرية.

و قامت أفكار الفلسفة االسالمية عن فكرة االمن علي تأكيد حاجة المجتمع االسالمي لألمن ،و نّبه 
القران الكريم الي  الخطر الذي يحدق بالبشرية  علي أساس أن مفهوم الخطر هو نقيض األمن  لقول 

تبع هداي فال "قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدّو فإما يأتيكم مني هدى ،فمن ااهلل تعالي  
 6.و من هذه اآلية كان هدى اهلل هو وسيلة تحقيق االمن في المجتمع."ىيظل و ال يشق

و االمن هبة اهلل تعالي لعباده ،و نعمة يغبط عليها كل من وهبها ، و ال جدال في ذلك ، حيث  
 :وصف القرآن أقدس مكان في العالم، وهو الكعبة، باألمن، فقال في محكم كتابه

                                                           

 1 القرآن الكريم، سورة الحجر، اآلية63.
 .28،اآلية  سورة األنعام،  القرآن الكريم2

  3القرآن الكريم ،سورة البقرة ،اآلية 421.

  4القرآن الكريم ،سورة البقرة ،اآلية 826.

  5القرآن الكريم سورة النساء ،اآلية 26.
 6القرآن الكريم ،سورة طه ، اآلية 186.
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ذ  { نًا{ َواِ  ا َأنَّا َجَعل َنا  لم  "َأو: آمن فقال، وعّبر عن مّكة بأّنها حرم  )1َجَعل َنا ال َبي َت َمثَاَبًة لِّلنَّاِس َوَأم  َيَرو 
 " 2َحَرًما آِمًنا

 3َوَمن َدَخَله َكاَن آِمًنا".إلهّية، على من دخل الحرم المّقدس، فقال: " بوصفه هبة. وكذلك منَّ باألمن، 

الحديث عن االمن في االسالم ،إال ان يكون حديثا عن الحياة بأكملها ذلك الن االمن و ال يعدو 
قال هل امنكم عليه اهمية االمن في التشريع االسالمي بقول اهلل تعالي "  ىاساس الحياة ،و يدل عل

 ".4أخيه من قبل ىأمنتكم علإال كما 

ابراهيم مصلي ، و عهدنا الي ابراهيم و "و اذ جعلنا البيت بمثابة للناس و امنا و اتخذوا مقام 
اسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين و العاكفين و الرّكع السجود اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 

 ....".5و ارزق أهله من الثمرات

"و كيف أخاف ما اشركتم و ال تخافون أّنكم أشركتم باهلل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين 
 6ق باألمن إن كنتم تعلمون".أح

و ينظر اإلسالم إلى األمن على أنه من أهم األهداف اإلنسانية التي يوفق اهلل بهاعباده الصالحين كي 
ال مرية  ينالوا رضاه ويفوزوا بجنته ، ولقد جاءت شريعة اإلسالم بحسم مادة األمن حسما جازمًا واضحاً 

« مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها  إذا مر أحدكم في: » فيه فقد قال رسول اهلل
من حمل »وفي الصحيحين : « فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء »أو قال: 

 «.سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »وفي الصحيحين أيضا : «  علينا السالح فليس منا

به في الشريعة االسالمية   يحظىو الباحث في منهج االسالم نحو االمن ، يلمس االهتمام الكبير الذي 
عقيدة و مبادئ و كرامة اإلنسان  و احتياجاته و كل اهتماماته، فالتالزم المطرد بين  ىحفاظا عل

"و  ىقال اهلل تعالاالمن و االيمان يخلق االستقرار ، و ان الفصل بينهما يؤدي الي عدم االستقرار 
                                                           

  1القرآن الكريم، سورة  البقرة ،اآلية182
  2القرآن الكريم، سورة العنكبوت ،اآلية 36.

 .76 ،اآلية عمران آل  سورةالقران الكريم ،3
  4القران الكريم، سورة يوسف ، اآلية 36.

  5القران الكريم، سورة البقرة، اآلية 183-182.
 .21 ،اآلية االنعام سورةالقران الكريم، 6
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ظاهرة و قّدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و أياما  ىالتي باركنا فيها قر  ىجعلنا بينهم و بين القر 
 .1أمنين"

و االمن في جوهره عامل نفسي يتبلور في احساس النفس بالطمأنينة و الهدوء ، فمفهوم االمن الشامل 
الي كل من يحقق الطمأنينة و االحساس باألمن ، و هو يمتد ليتجاوز المواجهة المادية  للمخاطر و 

ما يعني تحقيق االهداف االمنية ، و التي ال تقتصر فقط علي الجانب المادي منها بالقضاء علي 
الخطر االمني ، و إنما يجب أن يستمر الجهد االمني في المحافظة علي االنسان من المهد الي 

 2اللحد.

 .3لى أنه" غياب الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرار الدولة"األمن ع المنجد الفرنسييعرف 

 األمن في العالقات الدولية:  باري بوزانوُيعّرف  

" العمل على التحرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي ، فهو قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ 
رها معادية في سعيهما لألمن، فإن على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتب

 4الدولة والمجتمع يوجدان في انسجام أحيانا مع بعضهما ويتعارضان أحيانا"

عرف حقل الدراسات األمنية تنامي النقاشات النظرية حول موضوع األمن، من خالل تحديد أطره 
الجميع دوال ، مجتمعات،  الفكرية والمنهجية و الديناميكية العملية، إال أنه كان وال يزال يشكل مطلب

. إذ تعتبر مسألة األمن أهم الدوافع في  سلوك األفراد وعلى واقع األمم السالفة، والمجتمعات 5وأفراد
الحاضرة في وجود أساس ثابت ال يتغير وال يتبدل مهما توالت عليه العصور، و اختلفت عوامل 

من باالستناد إلى أدبيات العالقات الدولية، الضمانات الواقعية واألسباب الشمولية في تحديد مستوى األ
                                                           

  1القران الكريم، سورة سبأ، اآلية 12.

  67-62 ص ،ص8006البحوث، و الدراسات مركز: ،الرياض السياحي األمن علي بن فايز الجحني و آخرون ،2
3 Lepetit robert : dictionnaire alphabétique et analogique de 
longuefrançaise ;paris :franc ;1977,p1788. 

، 8002، السنة 130العدد  القاهرة، ،السياسية الدوليةعنتر" تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية"، بنعبد النور 4
 .26ص

: في أعمال الملتقى الدولي عالق جميلة، ويفي خيرة، "مفهوم األمن بين الطرح التقليدي والطروحات النقدية الجديدة"،8
ق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم  العلوم السياسية و العالقات  الدولية، الجزائر و األمن في المتوسط واقع وأفا
 .602، ص8002جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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حيث لم   1وأهم التحوالت في مستوى المفاهيم والظواهر المتجددة، ونمط التفاعالت الدولية وقيم التفاعل
يتعدى مفهوم األمن حدود ضمان استمرارية الدولة وحماية حدودها اإلقليمية وصيانة سيادتها الوطنية 

، كونها فاعل وحدودي عقالني ومحرك للعالقات األمنية، إال أن ظروف في مواجهة أي تهديد خارجي 
الحرب الباردة فرضت ضرورة إعادة النظر في االفتراضات األساسية المرتبطة بالمسائل األمنية في 

) األقليات، العالقات الدولية. حيث امتد التأثير إلى فواعل من غير الدول على المستوى التحتي
)كالمنظمات الحكومية والغير و المستوى الفوقي العرقية، ظاهرة الهوية.... ( التطرف، الجماعات

)غير دوالتيه مثل اإلرهاب إلى جانب التحول في طبيعة مصادر التهديد الغير التماثلية الحكومية...(
 2الدولي، الهجرة السرية، الجريمة المنظمة، التلوث البيئي....(

ة جرى التعبير بها عنه، باعتباره  يشكل محور بحث أساسي في واختلط مفهوم األمن بمفاهيم مختلف
كتابات واهتمامات دراسي العالقات الدولية ومن ذلك مفهوم القوة ، فالدولة التي تفقد القوة ليست قادرة 

، وارتبط مفهوم األمن بحياة اإلنسان 3على توفير األمن، والدولة األقوى هي األقدر على صيانة أمنها
لعصور ويتجلى في المعنى العسكري التقليدي، أي كان وال يزال مبدءا حربّيا وذلك منذ نشأة منذ أقدم ا

ومفهوم المصلحة القومية التي ظلت  4العلوم العسكرية وتطورها بتطور االستراتيجيات المستخدمة
ماعي هالمية دون تحديد ومفهوم االستقرار الذي ظل االختالف قائما على تحديده، ومفهوم األمن الج

الذي لم يستطع أن يردع العدوان، ومفهوم أمن السلطة ما قد يناقض الديمقراطية ومفهوم أمن الدولة 
مما ال يجعل المفهوم يمتد إلى األمة التي تظم عدة دول أو المجتمع الذي لم يتطور بعد إلى الدولة 

 5ويبقى مرتبطا برؤيا صناع القرار

بينها يرجع إلى اإلنسان، غير أن التركيز على بعد دون آخر في إن تعدد الظاهرة األمنية والتداخل 
حقل الدراسات السياسية يرجع إلى األوضاع والظروف البيئة التي ساد فيها مفهوم محدد لألمن، تراوح 

                                                           
1 Charles philippe david , jean jacques , théories de la sécurité, édition montcherestien 
,2002,p105.   

 2 عالق جميلة، ويفي خيرة، مرجع سبق ذكره، ص603.
 و االمنية للدراسات العربية ،المجلة" االمن على الحفاظ في دورها و السليمة العقيدة"، الغامدي ناصر بن خالد 8

 .8 ،ص ن ت د ،21 ،العدد 83 ،المجلد التدريب
 .13ص،1721والنشر، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات ، الموسوعة العسكريةالمؤسسة العربية للدراسات والنشر،4

 5 عبد المنعم المشاط، تحليل ظاهرة األمن القومي استراتيجيا ،بيروت، د د ن، العدد 28، جوان 1722، ص67.
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بين األمن القومي واألمن الجماعي، واألمن الشامل...، واألمن الوطني الذي جاء في مرحلة الحرب 
أخرى نجد األمن لإلقليم واألمن الدولي الذي كان يقوم على عالقات األمن بين  الباردة ومن ناحية

الدول اإلقليم أو الدول العالم، ولم تكن الثورة العلمية والتكنولوجية قد بلغت الحد بجعل ظهور قضايا 
 1.عالمية النطاق تفرض نفسها على مفهوم األمن فتجعله كونيا

طاره -  النظامي الدولة على مواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية بما يؤدي هو القدرة المجتمع وا 
قليمه وموارده وتماسكه وتصوره وحرية إرادته.و  إلى محافظته على كيانه  هويته وا 

ال يتعلق بحالة معينة لنخبة أو طبقة أو جماعة عرقية أو لغوية مسيطرة على  )األمن(وهذا المفهوم 
نما يتع لق بكل المجتمع الذي إطاره النظامي الدولة  والتي يمارس من خاللها هذا صناعة القرار وا 

 المفهوم ، ومن ثم يتطلب تعاون مشترك للمجتمعات إلدراك مصادر المخاطر وطبيعتها وأهدافها...

على العديد من المتغيرات التي تتفاعل مع بعضها  ىوهذا المفهوم هو مفهوم ألمن مركب، يحتو 
يرات العسكرية االجتماعية والسياسية، واالقتصادية والثقافية، فالمتغيرات االقتصادية البعض، فنجد المتغ

تحتل أهمية خاصة في هذا المفهوم وتؤدي صدر المتغيرات المستقلة والظاهرة السياسية بعناصرها 
 ي:وتطبيقها دور المتغيرات التابعة ، وتستطيع أن تصل إلى مناقشة المتغيرات األخرى لألمن كما يل

 .بناء األمن القومي*: يعتمد على توافر عددا كبيرا من المتغيرات من المعتبرات معا 
 .2في فترات السالم يبرز دور المتغيرات الغير العسكرية خاصة االقتصادية على غيرها 
  األمن االقتصادي هدف من أهداف الدولة، حينما تفضل الدولة بصورة واعية عدم الكفاءة 

االقتصادية على عدم الرضوخ للضغوط االقتصادية الخارجية أو حينما تركز الدولة على المناهج 
 .3النظرية على حساب المكاسب والمزايا االندماجية 

 أساسية تحليل كوحدة الدولة على التركيز رفضت التي  النظرية التأصيالت نظرة على بناءاو 

                                                           
، بيروت :المركز الثقافي اإلصالح السياسي و الوحدة الوطنية : كيف نبني وطنا للعيش المشترك  محمد محفوظ، 1

 . 21،ص8006العربي، 
 2مدحت أيوب، األمن العربي في عالم متغير، القاهرة : مركز البحوث العربية، 8006، ص16.

3 Lawrence krause and joseph nye «  reflections on the economics and politices of 
international economic Washington : d c brookims stitutions –p64. 
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 لتثبيت باالهتمام األجدر هي أساسي كفاعل واستمرارها وجودها تحقيق في المتحكمة المتغيرات فإن
 هو الذي القومي األمن ب االهتمامب يكون الوضع لهذا التنظير وبالتالي¡  ديمومتها وضمان دعائمها

 : القومية فوق الخيارات عن تعلو التي األهداف أسمى وهو الدولية الوحدة أمن
نشدان األمن الذي هو مطلب عام بقصد مواجهة تشترك جميع دول العالم في  االمن القومي:-أ

 .1األخطار والتهديدات سواء وجاءت من الداخل أو الخارج
وعلى استنباط الخطط الضرورية للدفاع عن كينونتها والمحافظة على بقاءها، إلى أن تطورت هذه 

ة بكل تعقيداتها المجتمعات لتصل إلى أرقى حاالتها إلى " الوحدات السياسية" أو الدول كما هي معروف
  .2وتداخالت عناصرها وتطور معها الهاجس األمني إلى مفهوم األمن القومي

وتضاعف استحضار هذا المفهوم على أن القوة العسكرية ليست األمن القومي، وأصبح يمارس في 
ما اتسمت أدبيات السياسة نظريا وعمليا ال سيما في الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بالنظر ل

  .من تعبئة للجيوش وطاقات األمة كافة استوجبتهبه هذه الحرب من شمولية وما 
بعد أن قدمت الواليات  األمريكي القومي األمن مجلس إنشاء مع تزامنا مرة ألول استخدامه تمحيث 

بيرل تحقيقات الكونغرس من أن فقدان التنسيق كان أحد أسباب كارثة )  1766المتحدة األمريكية عام 
  . "3 هاربور( على إنشاء " مجلس األمن القومي

ذا كان لألمن معنى أشمل من القوة العسكرية، بحيث يعني مجموعة التصرفات أو القدرة التي يسعى  وا 
يرى أن القوة العسكرية هي التي تحدد مكانه ' هنري كسنجر'فان  بها المجتمع إلى حفظ حقه في البقاء

العالم، ولعل ابرع الدبلوماسيات نفسها عاجزة إذا لم تكن مدعومة بقوة  الدولة ونفوذها السياسي في
عسكرية "ومن ناحية أخرى ال يعد األمن هو أفضل المصطلحات للتعبير عن األمن القومي للدولة 
المعاصرة، ومن ناحية أخرى لم يتبلور المفهوم لكي يصير حقال علميا داخل علم السياسة تطبق عليه 

معرفة، بدءا من وضع الفروض وتحديد مناهج البحث المالئمة واختيار أدوات التحقق قواعد نظرية ال

                                                           

  1ظافر الحسن، قضايا عربية ساخنة ، بيروت: دار اللواء للصحافة والنشر، ط1، 8003، ص.33
 ،1726 أفريل ،8 العدد ،عربية شؤون بيروت: "بمتغيراته والتعريف القومي األمن مفهوم"  ربيع، اهلل عبد حامد2

  .606ص
  3سمير خبري، األمن القومي العربي، بغداد: دار الفارسية للطباعة، 1726، ص.80
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مكانية الوصول إلى نظرية عامة والوصول إلى قانون يحكم ظاهرة  العلمي وقواعد اإلثبات والنفي وا 
  .1األمن القومي

تستطيع في أغلب األحيان ويعتبر "روبرت ماكنامارا" أن األمن مرادفا للتنمية الشاملة ألن أي دولة ال 
بناء قوة عسكرية رادعة وبالتالي امتالك القدرة على تعزيز أمنها القومي يكون على درجة كافية من 

": "األمن هو التنمية وليس توافر المعدات 1732النمو والتطور، حيث في قال كتابه " جوهر األمن 
ن كان يتضمنها...األمن ن كان يشمله... بدون تنمية ال ليس النشاط العسكري ا العسكرية وا  لتقليدي وا 

  "2 .يوجد أمن
 القومي األمن بقوله: العسكري المفهوم على اعتمادا اهلل نصر عباس الدكتور يعرفه السياق نفس وفي
 :مظهرين خالل من أمنها وتحقيق الدولة حماية على قادرة عسكرية قوة بوجود يرتبط

 أدى و ضدها للقوة اآلخرين استخدام خطر الدولة تجنب رادعة كقوة عسكرية قوة تشكيل _
 .الردع خالل من األمن مفهوم بروز إلى
 أو خطر أو لغزو تعرضها نتيجة منها لجزء أو المتاحة تهالقو  الفعلي االستخدام إلى الدولة لجوء _

 .3ما هدف لتحقيق استخدامها
 الذيو  العسكري الطابع يميزه الذي المفهوم ذلك الخشن وهو األمن ضمن القومي األمن مفهوم يندرج و

 اتهقدر  في المتمثلة القوة أسباب على هاحياز  لعدم الدول بين القوى توازن اختالل من يتبلور ما عادة
 عكس على فيها وهو توجد التي األمنية البيئة في التهديدات مع التعامل على القادرة غير الدفاعية
 .4للدو اتواجها  التي عسكرية الغير التحديات يتضمن الذي الناعم األمن مفهوم

 
 

                                                           

  1H.kissinger, « politique et stratégie de défense », anthologie mondiale de la stratégie 
laffont, 1990,p1418.  
2 Ropert Maenamara, « The Essence of Security ». in 
www.ofsabooh.com/paper.php? Source “Akbrmef=interpage DSid:19864  04/01/2014 

 3 مركز بيروت لألبحاث والمعلومات، األمن القومي العربي في ظل االحتالل األمريكي للعراق:
http:/w.w.w.beirutcenter.info/default usp?cont ent: ld = G01and nenul D68 .  

 1 ط ، البحوث و الدراسات مركز: الرياض ، المعوقات و ،المقومات العربي االمن البشري، االمين محمد4 
  .86 ،ص8000،
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 :: عوامل االهتمام بظاهرة األمن القوميب
 خلق على الحكومة عمل خالل من القيم تتجلى هذه المصلحة القومية:و  الحيوية قيمال حمايةأوال: 

و المصلحة القومية تعبيرا عن حركة  الدولة أعداء ضد المالئمة واإلقليمية المحلية السياسية الظروف
تاريخية وكفائية وثقافية وسياسية اقتصادية فهي تختصر معالم الحياة الحديثة في انتقالها من طور 
عرفته المجتمعات البشرية لحضارة القرون الوسطى إلى طور جديد هو نفسه عالمها اليوم ومن ثم 

ية ومحاولة ضمان مصادر الدولة الخارجية ظهر مفهوم األمن القومي كتعيير عن كل من الرفاه
  .1وحماية الترتيبات الداخلية التي تدفع إلى زيادة معدل الرفاهية

من المعروف تاريخيا أن الديوان :: التهديدات األمنية السياسية واالقتصادية لدى دول الجنوبنياثا
واالقتصادي خاصة وأن دول الخارجية المستحقة لدى دول الجنوب تزيد من حدة التهديدين السياسي 

الشمال تحرص على ضمان تدفق الموارد الحيوية ذات الطبيعة االستراتيجية وقد تم في إطار الظاهرة 
االستعمارية هذا فضال عن تكلفة خدمة الديون ومن تكلفة تنوب عنها كواهل معظم الدول الصغرى 

عنى غياب التهديد بالحرمان الشديد وهكذا بدأ مفكرو العرب الحديث عن أمن اقتصادي بم والمتوسطة
  .2من الرفاهية االقتصادية

األمن االقتصادي هدف من أهداف الدولة حينما تفصل  KRAUSE and NYE"ويرى "كروز ناي
دولة ما بصورة واعية عدم الكفاءة االقتصادية على عدم الرضوخ للضغوط االقتصادية الخارجية أو 

 "3 .نظرية على حساب المكاسب والمزايا االندماجيةحينما تركز الدولة على المناهج ال
ومن ناحية أخرى تخشى الدول الصغرى من قيام الدول الكبرى بإساءة توظيف المنظمات الدولية 

خاصة األمم المتحدة لإلضرار بالمصالح القومية واألمن الذاتي للدول الصغرى، وبعبارة أخرى يزيد 
حساسها دائما بأنها معرضة  الشعور لدى الدول الصغرى بضعفها أمام اختراق الدول الكبرى ألمنها وا 

 .4 للخطر
 :: شعور الدول الصغرى بعدم األمن واالستقرار والتوتر الداخليثالثا

                                                           
 دراسات مركز:  بيروت ،تاريخية نظرة ،العربي الوطن في والدولة األمة: العربية القومية حسن، أحمد خالد وليد1

  .626ص ،8008 العربية، الوحدة
  2صباح محمود محمد، األمن القومي العربي، بغداد: جامعة بغداد، 1721، ص82

3 Laurance Krauce and Joseph Nye, " Reflections on the Economic and politics of 
International Economic.” Organizations: Washington, 1994, p63. 
4 ibid, p64. 
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أدى انبثاق الثورة التقنية إلى دخول النظام السياسي مرحلة جديدة وذلك بفعل التغيرات التي أحدثتها 
وعناصر الصراع بين وحداته التقليدية والمعاصرة، وأصبحت هذه الثورة في هيكل النظام وخصائصه 

الدول الصغرى تعاني من مشكالت اإلنتاج وكذلك عملية التوزيع  ومن ثم االنخراط في عمليات عنف 
ضد النظام السياسي  ليتسع في هيكله ويضم جميع الدول  والمناطق بدون استثناء إلى جانب 

 .المنظمات الدولية واإلقليمية
أن الفراغ الفكري الذي نجم سقوط الشيوعية دفع إلى البحث عن أيديولوجية بديلة أخذت طابعا كما 

  .1متطرف سواء علمانية ولكنها قومية أو متطرفة وطنية أو دينية أصولية ذات ميول راديكالية
 :: التحرر من الخوف وتفكك الدول الصغرى إلى دول قوميةرابعا

ت النظر حول  مفهوم األمن القومي، تلقي في جوهرها عند قاسم يقول " كاوفمان" أن أغلب وجها
  "2.مشترك وهو إدراكها أن األمن إن دل على شيء فإنما يدل عموما على التحرر من الخوف

وبناءا على ذلك يتضمن األمن القومي تأمين سالمة الدولة من أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي إلى 
ضغوط خارجية، وهو حسب التعريف الوارد في معجم عمر سعد اهلل  الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة

"دفاع الوحدة األساسية الفاعلية في العالقات الدولية ويتعلق األمر بالدولة ضد أي تهديد عسكري 
خارجي لكيانها وسيادتها وتكاملها اإلقليمي أو استقرار النظام السياسي أو مصالحها القومية،  وبذلك 

سكرية هي األداة المثلى لتحقيق األمن، فتتحول العالقات مع الوحدات األخرى إلى تكون القوة الع
 . "3صفرية تحسم بالغلبة لطرف وبالهزيمة إلى الطرف اآلخر

ولم يغفل الفكر السياسي باالهتمام باألمن القومي وتحديد أنواعه، خاصة مع الحروب العالمية، وحين 
في ذلك ألن األمم كانت تواجه الحروب والمعارك والحركات ساد بأن األمن مفهوم عسكري وال لوم 

                                                           

 ،8003 ،8ط الجامعية، المطبوعات ديوان: الجزائر ،والمتغير... الجديد لدولي النظام المخادمي، رزيق القادر عبد1 
  .612ص
 العسكرية مؤسسة لبناء سواء التسلح زيادة إلى االتجاه إال الصغرى الدول دفعت أن شأنها من ةاإليديولوجي ات المسار  أن

 Security" األمن دولة" بناء إلى تقود دينيا،أو أو مذهبيا أو قوميا المتطرفين لمواجهة مجهزة قوة لبناء أو وعسكرية قوية
state كتابه في" السويل هارولد"  استخدمه الذي بالمعنىtoday The Garison hypotheses   تغص دولة وهي 

" بارجم دانييل: " يقول الدولة هذه مثل في والتغيير الثورة من بالخوف الشعور أو الحرب نتيجة ونشأ العسكرية الحياة في
 nationalShattered Peace: The Originof The cold War  andsecurity" الممزق السالم"  كتابه في

State المدني العنصر من ديحد والذي العسكري األمن مفهوم ونفسيا وفكريا ماديا عليها تسيطر والتي. 
  2علي شفيق على العمر، العالقات الدولية في العصر الحديث، المغرب: دار النشر المعرفة، 1770، ص886.

  3عمر سعد اهلل، معجم في القانون الدولي المعاصر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 8002، ص36.
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االستعمارية مما دفعها لتجعل من البعد العسكري واالستراتيجي أساسا لخططها لتحديد مفهوم األمن 
القومي، ثم تطور المفهوم ليشمل جوانب عديدة اجتماعية، اقتصادية، إنسانية لذلك ارتبط مفهوم األمن 

بهة األخطار والتهديدات خاصة العسكرية وكذلك فإنه يرتبط بالقدرة الدولة على بقدرة الدولة على مجا
حماية مصالحها والمحافظة عليها سواء كان ذلك بالحرب  أو تجنب الحرب، فهناك تعريف لألمن 
القومي وهو "أنه اإلجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل 

اة المتغيرات الدولية" وكذلك "أن األمن مقدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات مع مراع
  "1.الخارجية

وتعرف الموسوعة االجتماعية األمن القومي بأنه " قدرة األمة على حماية قيمتها الداخلية من 
 "2 .التهديدات الخارجية

النظر حول النظر حول المفهوم تلتقي في جوهرها وذهب " كاوفمان" إلى القول بأن أغلب وجهات 
عبر قاسم مشترك هو إدراكها أن األمن القومي إن دل على شيء فإنما يدل على التحرر من الخوف 

بأن األمن القومي هو "مفهوم نسبي يعني  «   PADELFORD and LINCOLIN» ويرى كل  من
ع عن وجودها ضد العدوان أي أنها القدرة المالية أن تكون الدولة في وضع قادرة فيه على القتال والدفا

والبشرية التي تجعل شعبها يشعر بالتحرر من الخوف بما  يضمن مركزها الدولي ومساهمتها في 
 :تحقيق األمن الجماعي" وهذا التعريف يتضمن العناصر التالية

 .التدخل خارجي حماية الحياة القومية للدولة، واستقالليتها ووحدتها اإلقليمية من أي -أ
 .تحرر الدولة من حالة انعدام األمن -ب
  .3ضمان مركزها القومي، وتأثيرها في الشؤون الدولية -ت

إذ من الصعب عزل مفهوم األمن القومي عن سبل تحقيقه أو الحفاظ عليه، ويتيح من تحديدنا الترابط 
هي القادرة على تحقيق األمن القومي العضوي بين األمن القومي ومفهوم القوة، فاألمة القومية نظريا 

وليس مفهوم القوة وفقا على القوة العسكرية فحسب، بل القوة بمعناها الشامل: االقتصادية، السياسية، 
العلمية، الثقافية، والقوة العسكرية كقوة ردع االعتداء الخارجي بتوافر األمن والقوة االقتصادية ) األمن 

                                                           

  1هايل عبد المولى طشطوش، مقدمة في العالقات الدولية، األردن : جامعة  اليرموك، 8010، ص166.
 المعارف دار: اإلسكندرية ،االجتماعية العلوم موسوعة العزيز، عبد سعد مصلوح عادل، مختار ترجمة ، ميشال مال2

 . 882،ص1777 ،1ط الجامعية،
  3عبد القادر زريق مخادمي، مرجع سبق ذكره، ص680.
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ة سياسية وثقافية مزدهرة، فالقوة بمعناها الشامل تسهم في إقامة عالقة االقتصادي( وتقنية علمية وحيا
   .1سلم بين الدول وعالقات السلم التي تفرضها القوة هي شكل من أشكال الحفاظ على األمن القومي

 في كتاب"األمن القومي والمجتمع األمريكيTrager and kronen bory"أما "تريجر وكروننبرج
"National Security and American Society  يريان أن القيم القومية الحيوية تشكل جوهر

سياسية األمن القومي ويتحدد األمن لديهما بأن ذلك الجزء من سياسية الحكومية الذي يستهدف إيجاد  
شروط سياسية دولية ووطنية مالئمة لحماية أو توسيع القيم الحيوية ضد األعداء الحاليين أو 

 "2 .المحتملين
لى حد ما تم حصر تعريف األمن القومي في اتجاهات  المدرسة القيمية االستراتيجية  غير أن و  ا 

تعاريف األمن القومي من خالل القيم يعد صعبا ألن هذا األخير عبر مطلق أو مجرد بل يتغير بتغير 
 .الزمان والمكان

األساسية كتأمين الموارد  : يهتم أنصار هذا االتجاه بالعناصرالمدرسة االقتصادية االستراتيجية*
الحيوية االقتصادية والوظيفية االقتصادية كالسالح االقتصادي ثم التنمية كجوهر األمن والتي تعني 
نما يرتبط بحلق مناخ مالئم  للتخطيط  توفير االستقرار السياسي وهذا االستقرار ال يعني الجمود وا 

ة على البيئة والقدرة على استخدام الموارد وتوجيه مسار التغيير االقتصادي واالجتماعي والسيطر 
ومعيار التنمية الحقيقي هو الكفاءة والفعالية، ومدى تحكم الدولة في السيطرة على مواردها وتوجيهها 
وفق خطط وبرامج واضحة األهداف وقدرتها على توجيه الطاقات للمساهمة في تأمين الموارد و تحقيق 

  .3تلك األهداف
من القومي وانتقل من التجريد إلى الواقع االقتصادي وذلك في أعقاب الحظر وقد توسع مفهوم األ

وانتقل الحديث عن األمن االقتصادي بمعنى  1766وأزمة النفط األولى عام  1766النفطي عام 
تجزئة األمن القومي إلى ميادين وأبعاد وهذا ما عبر عنه بول كندي في كتابه "صعود ونزول القوى 

قائال: " إن هناك ديناميكية التغيير التي يغذيها أساس التطور االقتصادي  1722 في سنة»العظمى 
والتقني الذي يؤثر على البني االجتماعية  والسياسية وعلى القوة العسكرية ووضع الدولة ومكانتها فهو 

                                                           

 والبحوث الدراسات مركز: صنعاء. الجيوبوليتكية التحديات في دراسات: اإلسالمي األمن محمد، محمود صباح1 
 . 7 ص ، 1776 اليمني،

2 Trager and Kronenbory, National security and American society in: 
http://www.wcl.american.edu/org/nsls. 

  3صباح محمود محمد، مرجع سبق ذكره، ص10-07
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ز وناي " إذ يعرف "كرو   1ينوه بأسبقية العامل االقتصادي على العوامل األخرى في بناء األمم وزوالها"
األمن االقتصادي بأنه "غياب ."في كتابهما " تأمالت في االقتصاد والسياسة في المنظمات الدولية

  Robert Macnamara التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية االقتصادية" ويرى روبرت مكنمارا
أن " األمن  the essence of security وزير الدفاع األمريكي األسبق في كتابه " جوهر األمن

وقد كان هذا التعريف فاتحة االتجاه وتيار أقوى إلى ربط بين األمن القومي والرفاهية "....يعني التنمية
 .االقتصادية والتوازن باإلضافة إلى القوة العسكرية

وقد ذهب البعض إلى البحث في المتغيرات المحيطة باألمن القومي بدال من االنشغال بالتعريف، إذ 
في كتابهما "األمن القومي في العالم الثالث"  Edward Azar و   Shung Moonومون يرى عازار

أن األمن القومي يدور حول مجموعتين من المتغيرات: بيئة األمن، ومدى توافر االستعداد المادي، 
 وتشير بيئة األمن إلى التهديدات الخارجية وأنماط التحالفات، بينما يشير مدى توافر االستعداد إلى

القدرات المادية العسكرية واالقتصادية، هذا باإلضافة إلى المبادئ االستراتيجية وهيكل القوة 
 .2واستخبارات اختيار األسلحة

وبغض النظر حول التجاوزات والمغاالة بين من يفسر األمن القومي في جوانب عسكرية وبين من 
 . د يتطابق مع األمن الوطنييربطه بالتنمية والعامل االقتصادي، إال أن األمن القومي ق

 :الوطني األمن -ب
 كل حياة في مركزي مفهوم فهو بالخطر اإلحساس وانعدام باالطمئنان الفرد شعور هو: األمن

 األمن يثير كما. متقدمة أو متخلفة مجتمعات كانت سواء تطورها درجة عن النظر بصرف المجتمعات
 ذلك إلى ضف لها، المجاورة الدول وبين وبينها الواحدة الدولة داخل والتكامل البقاء معاني األذهان في

 األفراد مصلحة كانت سواء المصالح وحماية الشعب طبقات بين التماسك أي االجتماعي التماسك
 .3التهديدات من المجتمع قيم حماية ثم ككل، والدولة المجتمع مصلحة أو وجوانبها أبعــادها بمختلف
 للخلط نظرا حديث طابع ذو مصطلح العسكرية، الدراسات في العسكرية العقيدة مفهوم يعتبرإذن 

 فمفهوم الحرب، فن وكذلك الجيوش اعداد وفن الحربية والتقنيات االستراتيجية، مفاهيم بين الحاصل
                                                           

  1مبروك الغضبان ، المدخل في العالقات الدولية، عنابة: دار العلوم، 8006، ص137-132.
 المستقبل دار: القاهرة ،الراهن الوقت في الفلسطينية للقضية والدولية اإلقليمية اإلبعاد وآخرون، المشاط المنعم عبد2

  16-18ص  ،1723 العربي،
 ، للمعارف، العربي المكتب: القاهرة. واإلستراتيجية واالقتصادية السياسية العلوم إلى المدخل ،واخرون الرشيدي أحمد3

  6 ص. 8006
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 منها المادية المعدات وكذلك والتقنيات والممارسات المفاهيم من العديد تحته تندرج العسكرية العقيدة
 المجاالت من كبيرة مجموعة على ينعكس وشامل واسع دراسة مجال األخير هذا يجعل مما والبشرية،
 ان رغم العسكري المذهب الى أسند ما فمنها المصطلح لهذا الترجمات تعددت وقد. الدولة في األخرى
 ،"إليه يذهب الذي المعتقد: "أنه على فيعرف العسكرية، العقيدة عن اختلف اللغة معاجم في تعريفه
   "1.والنظريات اآلراء من مجموعة وكذلك
 أو والسلم، بالحرب المتعلقة المسائل كل حول الدولة وأفكار خطط بأنه يعرف العسكري الجانب وفي

 مرحلة في المسلحة والقوات الدولة قبل من المعتمدة واألفكار النظر وجهات من مجموعة: "آخر بتعبير
 لتلك القوات اعداد وتدابير خوضها وطرائق المحتملة الحرب بطبيعة والمتعلقة محدودة تاريخية
 عرفها من ومنهم العسكرية، بالمذهب العسكرية العقيدة ربطوا المفكرين من فالعديد وبالتالي". الحرب

 مرادفا أو عسكرية نظرية اعتبرها من ومنهم العسكرية بالسياسة عرفها من ومنهم العسكرية بالسياسة
  .2لالستراتيجي

 بمبادئ العسكرية العمليات تعقيد تترجم الحرب، سير بتنظيم تقوم العسكرية العقيدة: "آخر تعريف وفي
 في لالستمرار المستقبل حول تتمحور والتاريخ، الخبرة مكتسبات على تعتمد وعملية بسيطة أفعال

جراءات بطرق الوطني الجيش قوات كل توظيف على يعمل واسع حقل تشمل التطور  خاصة وا 
 فهي كيف؟ السؤال عن تجيب العسكرية العقيدة فان وعليه ".عسكري نظام لكل الوحدوية بالمهمات

 3المطلوب الوقت في لالستعداد وراقي عالي مستوى لتحقيق ةوالمبادئ لألزم التصورات بترجمة ترتبط
 من نوعان وضع يمكن التقسيم هذا وحسب العسكرية، للعقيدة أحد يعتبر قد آخر تصنيف وهناك
 فتنقسم الغربية العقيدة أما الشرقية، العسكرية والعقيدة الغربية، العسكرية العقيدة: العسكرية العقيدة
 العسكرية والعقيدة البريطانية، العسكرية العقيدة األمريكية، العسكرية العقيدة: أنواع ثالثة الى بدورها

 الحرب قبل الغربية العسكرية العقيدة وكانت المبادئ، في تتفق ولكنها باألساليب تختلف وهي الفرنسية،

                                                           
. ص ، 8012 السياسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز: الدوحة ،الجزائرية األمنية السياسة لخضاري، منصور1

186  
  2أحمد حسن محمد حسين، العقيدة العسكرية اإلسالمية، القاهرة، مكتبة وهبة،ط1،1772،ص06.

3 La Doctrine, Pourquoi ?comment ?, ministère de la défense in : 
www.cdef.terre.defence.fr. 18/01/2017. 
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 واإليطالية، األلمانية: العقيدتان الذكر السالفة العقائد الى يضاف أنواع خمسة الى تنقسم الثانية العالمية
يطاليا المانيا هزيمة بعد العقيدتان هاتان فتالشت 1ب.الحر  تلك في وا 

  
 الوطني للجيش الموكلة المهام بخصوص وواضحة مفصلة كانت مواد الجزائري الدستور في جاءو 

 في جاء فقد المهام، تلك من مستمدة كانت الجزائرية العسكرية العقيدة مرتكزات وبالتالي الشعبي،
 مهامه يتولى الوطني التحرير جيش سليل الشعبي الوطني الجيش ان: "يلي ما الدستور ديباجة

 منه الوطني الواجب تطلب كلما التضحية على البطولي واالستعداد المثالي االلتزام بروح الدستورية
 الحفاظ سبيل في بذله ما على بالعرفان له ويدين الشعبي الوطني بجيشه الجزائري الشعب ويعتز. ذلك
 والممتلكات والمؤسسات المواطنين حماية في الجوهرية مساهمته وعلى أجنبي خطر كل من البالد على
 الشعب بين التضامن روح ترسيخ وفي الوطنية اللحمة تعزيز في ساهم ما وهو اإلرهاب، آفة من

 ."وجيشه
 القدرات يمتلك تجعله التي بالصورة عصرنته وعلى الشعبي الوطني الجيش احترافية على الدولة تسهر"

 الترابية، وحرمتها البالد ووحدة الوطنية، السيادة عن والدفاع الوطني، االستقالل على للحفاظ المطلوبة
 .2"والبحري والجوي البري مجالها وحماية
 :خالل من الجزائرية العسكرية العقيدة ومرتكزا مبادئ تفسر التالية المواد ولعل
 .الشعبي الوطني الجيش حول وتطويرها، ودعمها، لألمة، الدفاعية الطاقة تنتظم:  82 المادة
 عن والدفاع الوطني، االستقالل على المحافظة في الشعبي الوطني للجيش الدائمة المهمة تتمثل
 .والجوي البري مجالها وحماية الترابية، وسالمتها البالد، وحدة عن بالدفاع يضطلع كما الوطنية السيادة
 للشعوب المشروعة بالسيادة المساس اجل من الحرب الى اللجوء عن الجزائر تمتنع:  87 المادة

 .السلمية بالوسائل الدولية الخالفات لتسوية جهدها وتبذل وحريتها، األخرى
 واالقتصادي، السياسي التحرر اجل من تكافح التي الشعوب جميع مع متضامنة الجزائر:  60 المادة
 .عنصري تمييز كل وضد المصير، تقرير في والحق

                                                           
 الدينية والشؤون الشرعية المحاكم رئاسة عن تصدر فصلية سلسلة ،اإلسالمية العسكرية العقيدة الخطاب، شيت محمد1

 .28ص ه، 1606 صفر السعودي، الوطني خاصة بالحرس سلسلة قطر، لدولة
  2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور الجزائر، مارس 8013، ص08.
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 على الدول بين الودية العالقات وتنمية الدولي، التعاون دعم اجل من الجزائر تعمل:  61 المادة
 األمم ميثاق مبادئ وتتبنى الداخلية، الشؤون في التدخل وعدم المتبادلة، والمصلحة المساواة، أساس
 .1وأهدافه المتحدة

  :القوى وتوازن الوطني األمن *
 الدولية القوى بين والتأثير للقوة المتعادل شبه أو المتعادل التوزيع من حالة بأنه" القوى توازن يعرف

 القواعد من مجموعة ضوء على تتصرف المؤثرة القوى هذه يجعل دوليا نظاما يخلق توزيعا األساسية
 ."التوازن زمن في األساسية األطراف وجود على ويحافظ  الدولي االستقرار يحفظ مما المحددة،

 :القوى لتوازن األساسية العناصر على ينطوي التعريف وهذا
 .األساسية الدولية األقطاب من أعداد وجود-أ

 .األقطاب بين والتأثير للقوة متعادل شبه أو متعادل توزيع-ب
 .القوة في التعادل يفرضها للتصرف قواعد وجود-ت
 .التوازن زمن في الدولية األطراف على الحفاظ-ث
 .2النسبي االستقرار حالة خلق-ج

 ما للعالقات العديدة النماذج على للتعبير استعمل اصطالح بأنه" Daniel Papp "باب دانيال" ويعرفه
 وجود أن يعني وهذا تقريبا، متساوية قدرات لهما دولتان وجود يعني األحيان بعض ففي ،"الدول بين

 متساوية قدرات لهما أن يعني سابقا يالسوفيات واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات بين القوى توازن
  .3تقريبا
  :هي التوازن لمصطلح معاني خمس" وايت مارتن"و" هاس ارنست" حصر أخرى ناحية من
 .توازني معنى يتضمن أن دون القوى لتوزيع وصف -1
 (السويل هارولد) مختلفة أطراف بين توازن -2
 (سبيكمان نيكوال) الهيمنة محاولة -3
 .والسلم االستقرار على الداللة -4

                                                           

  1المرجع نفسه، ص02
 . 30 ص ،8ط الجديدة، الكتاب دار: لبنان ،القوى وتوازن الحروب خزام، أبو إبراهيم2

3 Daniel Papp, Contemporary International Relations : Frameworks for Interstanding 
Fourth Edition, New York: MaMillan College publishing company, 1994, p46 
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 .1(وكويدن بريات روبرت) االستقرار عدم على الداللة 5-
 يمكننا اإلطار هذا ففي الدولي، النسق مستوى  على القوة إدارة هي القوة لميزان األساسية الوظيفة إن
 :يلي ما في تحقيقها على القوى توازن يعمل التي الرئيسية األهداف نمثل أن
 ابتالع دون الحيلولة هو القوى توازن فهدف الدولي، النسق على واحدة قوة هيمنة دون الحيلولة -1
 النسق في األساسي الركن وهو الدول تعدد على بذلك فتقضي األعضاء الدول لبقية مهيمنة قوة

 .الدولي
 وهو الثاني الهدف تحقيق بالضرورة يتبع األول فالهدف األعضاء الدول واستقالل أمن حماية -2

 هو دولة ألية الخارجية السياسة في الرئيسي فالهدف واستقاللها، أمنها وصيانة األعضاء الدول حماية
 .واستقاللها أمنها حماية

 النظام وحفظ السالم تحقيق في بدورها األخرى العناصر بعض تقوم لكي المالئم المناخ إتاحة -3
 .2 والدبلوماسية الدولية المنظمات الدولي، القانون العناصر هذه بين من الدولي،

  :Deterrence الــــــــــــــــــــــــــردع الوطني و األمن *
 للقوة، عالج أفضل هي القوة وافتراض العسكرية، األدوات على باالستناد الصراع إدارة أنه على يعرف
 فإنها القوة في تفوق ما لدولة يتحقق فعندما اآلخرين، جماح لكبح األساسي العامل هي الدولة فقوة

 .القوة ردع أو الردع سياسة عليه تبني ما وهو األخرى الدول على إرادتها فرض تستطيع
 االشتباك، مرحلة إلى الوصول دون الهدف، لتحقيق والقوى الوسائل استخدام فن أنه على كذلك ويعرف
 القوة منع أي منعها، أو األسلحة باستخدام قرار اتخاذ من معادية قوة أي منع الردع هدف ويكون

 .القتال يبدأ عندما ويفشل معين، موقف إزاء فعل رد أو فعل على اإلقدام من المعادية
 االقتصادية، السياسية، الدولة قوى كافة ليشمل طور ثم فقط، العسكري المفهوم على الردع يرتكز

 فمنع الدول، قرارات على واضح تأثير ذات وأصبحت فعاليتها زادت التي االجتماعية العسكرية،
 قوى بعض أو إحدى باستخدام بالتلويح محدد موقف إزاء فعل رد أو فعل على اإلقدام من الخصم
 .3المتطور بالمعنى الردع أشكال أحد فهو ضده، الدولة

 

                                                           
1 Ibid, p46. 
  2ممدوح محمد مصطفى منصور، سياسيات التحالف الدولي، اإلسكندرية: كلية التجارة، 1776،ص ص 187-186

3  www.wekipedia.org/w/index PHP? Théorie de la dissusion et oldid= 9371000. 
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 :المطلب الثاني: جدلية المنظورات في دراسة البناءات المعرفية

سيطر على قضية األمن مقاربة تقليدية واقعية التصور، قامت بحصرها في المجال العسكري، والنظر 
,حيث اعتبر الواقعيون أن الهدف األول هو بقاء الدول في حالة مستمرة 1إليه من زاوية القوة القومية

الذي يعتبر أنه في حالة  hobbsمرجعيات الفكر الواقعي مثل هوبز  روادمن االستقرار، واعتمد 
أن  raymand aran  »يرى ريمون أرون  وكذلكالطبيعة أن كل وحدة سياسية تتطلع إلى البقاء، 

وفق هذا التصور ضمن األهداف األبدية... ويمكن أن يؤسس األمن على األمن هو الهدف األول 
 .2ضعف المنافسين أو على القوة التي تتمتع بها الطرف اآلخر

إال أنه وبعد انتظار نهاية الحرب الباردة، تبنى التصور الواقعي نظرة أوسع لألمن تشمل الجوانب 
ة السياسية...، ال سيما الدراسات المتعلقة بدول العسكرية مثل بقاء الدولة ، البناء الوطني، الشرعي

العالم الثالث) إفريقيا خاصة( فالتهديدات األمنية تأتي باألساس من المناطق المحيطة، إذ لم تأتي من 
 . 3الدول نفسها

وحصر التصور الواقعي لألمن في بقاء الدولة أساسا، وهي الفاعل األساسي ألي عملية تفاعلية في 
، واالستراتيجيةولية باعتبارها الدافع والغاية وجعل األمن موضوعا للدراسات الدفاعية العالقات الد

وبالتالي تم التعامل معه كموضوع متعلق بالخبرة الواقعية أكثر منه مفهوما نظريا، ويبنى التصور 
 4.الواقعي لألمن على أساس مسلمة مركزية هي الحالة الفوضوية للنظام الدولي

،والتي تتمحور  فكرة التعدديةبمنظور جديد في العالقات الدولية ويعتمد على  كيوهن"" روبرت وجاء 
حول فكرة االعتماد باألساس في العالقات الغير القومية ويأتي الفرق بينها وبين االعتماد المركب 

 للواقعية في ثالثة عناصر أساسية وهي:

                                                           
1 Billmes weeny , "security identity and interests."Combridge university press , 
1999,p16 . 

 2عبد النور بن عنتر ، تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص26.
3 Ayoob mohamed, the third world security predicament : state making regional 
conflict and the international system, London: lynno rionner publischers, 1995 ,p08.  

، الكويت: معهد المرأة مفهوم األمن الوطني الشامل وأبعاده  في مختلف شؤون الحياة كوثر عبد اهلل الجوعان، 8
 .16، ص8006للتنمية والتدريب، 
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يفترضه االعتماد المتبادل ،ويفترض على  : هناك عدة فترات لالقتراب بين المجتمعات وهذا ماأوال
 فروع مختلفة من الدولة، وفواعل غير الدولة ،والذي يميز الواقعية ووحدوية الدولة.

: على المستوى الدولي تفترض االعتماد المتبادل بالنسبة ألغلب العالقات بروز أقل للقوة وأن لكل ثانيا
 قوة في المنظور الواقعي.قضية مجال معين ويعارض الدور الفاعل المعطي لل

: يفترض الواقعيون أن األمن يكون دائما وال يوجد تدرج سلمي تراتبي في األجندة الدولية والقضية ثالثا
.وظلت عالقات الدول الدبلوماسية و االستراتيجية 1المطروحة تكون محل االهتمام في كل مكان وزمان
ائما على أن الفاعل الرئيسي في العالقات الدولية هي صلب العالقات الدولية ، وظل  الفكر الواقعي ق

يجاد موقع ومكانة  هي الدول ، ولكن مع ظهور دراسات حول صنع القرار في السياسة الخارجية وا 
السياسية الخارجية في العالقات الدولية والتي  تعد جزءا من السياسة الدولية ويعتبرونها مجموع 

دولة هي الفاعل الرئيسي في العالقات الدولية،بيد أنه ظهرت ، وفي وقت كانت ال2السياسة الخارجية
عدة فواعل أخرى مثل المنظمات الدولية  واإلقليمية ،حكومية وغير حكومية والتكتالت.... وظهور 

 .3مدارس فكرية تؤكد أن األمن هو الحفاظ على كيان الدول من التهديدات

عية والقوة التي لها أهمية خاصة في ميدان العالقات إن تعدد الظواهر األمنية يعود إلى الطبيعة الصرا
الدولية والتي ترسم أبعاد الدور التي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي تحدد إطار عالقاتها بالقوى 
الخارجية في البيئة الدولية، باإلضافة إلى التصور الواقعي لفوضوية السياسة الدولية واقتصارها على 

 .4القومية ضد أي تهديد عسكري حماية حدود  الدولة

                                                           
1 ghriss brown,under standing international relations ,new york polegrave 
publishers,2eme editions,2001,pp37-39  
2 Ibid,p37. 

 .862، ص1722دار الكتاب العربي، الطبعة األولى،  ، بيروت:النظرية في العالقات الدوليةناصيف يوسف حتى،  3
، القاهرة : معهد البحوث والدراسات المتغيرات السياسية الدولية وأثرها على الوطن العربيمحمد السيد سعيد، 6

 .66،ص  1771العربية،
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ورغم هذا التصور للقوة وتحديد مصالح الدول باالعتمادية الدولية التي تؤثر على باقي األمم في النظام 
نفسه، والذي يصف الهيمنة  نظاما دوليا يتميز بعدم تماثل قوة األمم مقاربة ببعضها البعض وفي هذا 

 .1طرة وأخرى تابعة لهاالنظام ) نظام الهيمنة( تأخذ شكل أمة مسي

 المثالية: -0

برزت المثالية بعد صدمة الحرب العالمية األولى، وما أحدثته من دمار واسع، فما كان من المنظرين  
وقامت على مجموعة من  2إال أن يبثوا المنهج الذي يقوم إلى فكر تفاؤلي للطبيعة اإلنسانية.

االفتراضات تمثلت في االعتماد الجازم بحتمية انتشار المؤسسات الديمقراطية، والتجانس الكامل بين 
.والنظرة المثالية لمفهوم األمن تنصرف إلى دراسة  3واألساس الرشيد للسلوك اإلنساني الشعوب

 ورة مستقلة وهذا كالتالي:المؤسسة الوطنية واألمنية الدستورية والتنظيمات السياسية بص

 القضاء على جوانب الصراع والحروب في المجتمع الدولي عند طريق نزع السالح. -
 طرح مفهوم التعاون الذي يستهدف تحقيق األمن والسلم والمصلحة المشتركة.-
" السالم العالمياحترام الحقوق الدولية تحت اسم "التركيز على الجوانب القانونية والسياسية و -
  .4تجسيد مفهوم السالم أو األمن الشاملو 

 األمن مفهوم جزئية و ةأو محدودي شموليته مدى على للحكم الشامل األمن مفهوم جاء ولقد
 :زوايا أربعة ليتضمن ينصرف الشامل األمن و الضيق،

 ألي خوف الفرد فتعرض التجزئة، يقبل وال بالشمولية، مرتبط األمن فجوهر: الجوهر زاوية من/ أ
 بجوهر أن يمس شأنه من ثقافي أو سياسي أو اجتماعي أم عسكري ، اقتصادي مصدره كان مهما

 األوبئة، انتشار و البطالة، تفشي و االقتصادي، االنهيار و السياسي االستقرار فعدم بالتالي األمن،

                                                           
عمان: الدار األهلية  السياسات المقارنة  في وقتنا الحاضر نظرة عالمية،جابريل إيه ألموند، ترجمة هشام عبد اهلل، 1

 .66، ص1722للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 
 2 محمد طارق، علي حماز، العالقات الدولية ،الدنمارك : األكاديمية العربية المفتوحة، د، تـ ن، ص66 .

، بيروت: المؤسسة المنهج –النظرية  –ابستمولوجيا السياسية المقارنة النموذج المعرفي  عارف، نصر محمد 6
 808، ص8008الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى، 

عة دار الجيل الطب :بيروتالتكامل والتنازع في العالقات الدولية الراهنة، دراسة المفاهيم والنظريات، محمد بوعشة،  4
 132، ص1777األولى، 
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 الدخيلة و الثقافات نشر و االنحراف و الجرائم انتشار و المجاعة، و الحروب و الطبيعية والكوارث
 .1مباشرة جوهر األمن على يؤثر األسر، تفكك و التنمية معدالت انخفاض

 الحالية األوضاع طبيعة أن كما ، الجغرافي إقليمها مرتبط بأمن الدولة فأمن: المكان زاوية من/ ب
 و داخلي ماهو بين فيها الفصل صغيرة يصعب قرية العالم من جعلت بالعولمة اسمها اقترن التي
 المتداد الدول بين قانونيا أو جغرافيا الحدود المرسومة هذه يتجاوز الدول أمن حيث خارجي، هو ما

 السيما للدول واضحا فأمسى عالمية، و دولية إقليمية أوسع مجاالت لتشمل المحلية األحداث آثار
 .2الخصوص وجه على النامية األخرى بأمن الدول الخاص أمنها لتحقيق معنية أنها الكبرى

 بانتقاء اإلنسان إالّ  تتغير بدوران الزمن ال دائمة صفة هي لألمن الحاجة:  الزمان زاوية من/ ج
 .الوجود عن

 مهمة تتولى التي الموضوعية و الشكلية اإلجراءات به يقصد: األمن تحقيق آلية زاوية من/ د 
ذا ،األمن  في فهو(  الدولة أمن)  الجنائي السياسي األمن في محصورا النامية الدول في كان وا 

 الشامل األمن وبالتالي فمفهوم ثقافيا اجتماعيا، اقتصاديا، المختلفة المجاالت يشمل الدول المتقدمة
 تظافر و ، اختصاصها ميادين في األخرى المؤسسات و األمنية كافة األجهزة إجراءات يغّطي

 و بأراضيهاالمتعلقة  يةثقافال و يةقتصادالا األخطار من األساسية للدولة المقدرات لحماية جهودال
 .3االجتماعية تركيبتها و اتهعقيد

 الليبرالية: -2

ينصرف أصحاب الليبرالية إلى اعتبار أن السياسة والسياسة الحكومية كالهما نتاج لمصالح   
المنافسة، وهذا عكس الواقعية التي تبنى نظرة مركزية الدولة، فالدولة لدى أصحاب الفكر الليبرالي 

لة وخارجها، ليست الفاعل الوحيد في عالقات األمن الدولية، بل يوجد هناك فاعلون آخرون  داخل الدو 
والتحول في بؤرة التحليل من الدولة إلى الفرد والمجتمع. فاألمن ال يقتصر على البعد العسكري بل 
على أبعاد أخرى متنوعة، حيث شهدت الليبرالية تقدما واضحا في تفوق اقتصاد السوق على القوة 

 العسكرية بوصفها المتغير الحاسم للعالقات الدولية.

                                                           
.عمان :دار مجدالوي للنشر و العولمة و فجوة األمن في الوطن العربيزرجي،ياسر علي المشهذاني، ختامر كامل ال1

 . 22،ص  1.  8006التوزيع،ط 

  2محمد األمين البشري، مرجع سبق ذكره ،ص 80.

  3المرجع نفسه ،ص 61.
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القدرة العسكرية قد تراجعت درجتها بعد نهاية الحرب الباردة على األقل بين الدول فالقيمة المقرونة ب
أن  ken boot" كين بوث" الغرب، من أن الدفاع على األراضي أصبح أقل إلحاحا، وفي ذلك يرى 

القوة في الشؤون العالمية تتجه على نحو متزايد إلى النجاح االقتصادي بدال من اإلحصائيات 
 .1العسكرية"

وقد قامت الليبرالية على مجموعة من المبادئ أساسها أن الفرد هو وحده التحليل األساسية والدولة لها 
 .2دور جزئي في المجتمع الليبرالي

وهذا ال يعني تبدل أهمية الدولة ككيان لهذا التغيير النسبي الذي في ضوئه يتم ترتيب الدولة الواحدة 
، وعليه فقد استطاع االقتصاد أن يقل من االنخفاض النسبي على المستوى العالمي مقابل األخرى

لقضايا السياسية العليا المتعلقة باألمن واالستقرار وتشجيع فكرة االعتماد المتبادل لتفادي العودة إلى 
الحرب والصراع، ومن جانب أخر ركز أنصار هذا االتجاه على مبدأ التعاون بين الدول عبر 

 .3ليةالمؤسسات والمنظمات الدو 
 وانقسمت الليبرالية إلى:

: ويعود الطرح الجوهري لهذه النظرية إلى المؤسسات التي أصبح ينظر إليها أ/الليبرالية المؤسساتية
كعامل مسهل للتعاون طالما يتماشى مع مصلحة الدول، وال تستطيع هذه الدول فرض سلوكات معينة 

" جونبافيلدمن أمثال " المؤسساتيينهة أخرى قام على الدول إذا كان يتنافى مع مصالحها اآلنية ومن ج
" بتوضيح النظرية لتشمل مجاالت متعددة أبرزها دراسة منظمة حلف شمال األطلسي، روبرتماكاالو " 

 .4ليبرزوا خاصية المؤسسة العليا للناتو لتفسر بقاءه وتكيفه مع التغيرات الطارئة 
ة من قبل الواقعيين وهذا بناء على االختالف الجوهري وجهت انتقادات عديدة إلى الليبرالية المؤسساتي

حول المبادئ األساسية لكل توجه، حيث تلغي الواقعية دور المؤسسات في ضبط سلوك الدول وتعزيز 
مصالح القوى العظمى نفسها، ومن ثم فالدول تتجه من أجل بقاءها  إلنجازنشأت األمن، فالمؤسسات أُ 

                                                           

 1 سليمان عبد اهلل الحربي، مرجع سبق ذكره، ص12.
، مجلة العلوم اإلدراية والقانونية والسياسة صليحة كباني" الدراسات األمنية بين االتجاهين التقليدي والحديث"  2

 .812، ص8006تلمسان، 
،المجلد السابع، العدد األول،  المجلة العربية للدراسات الدوليةكينث والتز، " الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة" 3

 .11، ص8006
 ، ترجمة عادل زقاغ وزيدان زياني، العالقات الدولية:عالم واحد نظريات متعددةستيفن وولت، 4

 IR/HTML /http : // www geocities- com/adel zaggagchاإللكتروني: رابطال على
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ن طريق بناء أعظم جيش وقوة اقتصادية أو بواسطة بناء التحالفات مع نحو توازن التنافسات المحلية ع
 .1القوى األجنبية

" أن السلوك المتوازن واالتجاهات نحو التعاون ليسا مشروطين باالفتقار إلى السلطة كينث والتزويرى " 
ة عوامل ثالثكينث والتز  الهرمية في النظام  الدولي، وعلى سبيل التحليل وضع الواقعيون وأنصار

 مادية بدال من توزيع القدرات التي تؤدي إلى احتمالية النزاع وهي:
 borry" وباري بوزان" robert gervis: أهمية التكنولوجيا والتي حددت من " روبرت جيرفيز"أوال

posen "و"شارلس كالسر charles glaser  وستيفن فانstepben van  فاالختراعات التكنولوجية
 تؤثر على صنف من العوامل وهي :

 المفاضلة بينهما -الدفاع –ميزان الهجوم  -أ
 بنية االتصاالت ، وسرعة الحركة وتأثير القوى ) أي القدرة التفاعلية(. -ب
 صناعة المعرفة التكنولوجية المكثفة، واستخراج الموارد االقتصادية ) أي القدرات اإلنتاجية(. -ت
أهمية الجغرافيا والتي تؤثر على منفعة استخدام القوة العسكرية والوصول إلى المواد الخام معا. ثانيا: 

 stepbenستيفن كراسنر "و" stephen" wolt ستيفن والتحددت من طرف الواقعيون ومن بينهم "
krasner  . 

تقلب في ثمن الفرص االقتصادية لتأكيد الثالثا: أهمية الضغط االقتصادي الدولي الذي يؤدي إلى 
موقف السياسة الخارجية وتأثر تكلفة اقتصاديات الدول األخرى التي تعمل في االتجاه المعاكس، ومثل 

 . 2wohlfforthولفروث "و"   gilpinغلبين" هذا االتجاه" 

روبرت حددها" طرحت فكرة المأزق األمني من قبل الواقعيين وفي خضم المناقشات السياسية والتي -
ضعاف  RobertJervisجيرفيز" في أنه الوضعية التي تصبح فيها الدول تعمل على زيادة أمنها وا 

أمن اآلخرين ، فنتيجة للطبيعة الفوضوية للنظام الدولي )المؤسسة( ال تستطيع الدول أن تحدد أهدافها 
نما غالبا ما تكون سياستها رد فعل على ا  .3لفوضوية النظمية الدوليةالحاضرة والمستقبلية بدقة وا 

                                                           

 1السيد صدقي، "تحليل العالقات الدولية من منظور البنائي"، مجلة النهضة، 1777، ص26.
2Stephen brooks, realism intrenational relation ,international organization 
vol:05,no:03,1997-p09 
3Ibid .p10. 
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ومن جانب آخر ال يزال االتجاه االقتصادي للنظرية الليبرالية يحظى بنفوذ كبير خاصة بعد ما طرح 
العديد من الباحثين فكرة عولمة األسواق العالمية ، وظهور الشبكات عبر الوطنية ،والمنظمات الغير 

الكونية، كلها ساهمت في تقويض صالحيات الدول حكومية ، واالنتشار السريع لتكنولوجيا االتصاالت 
 وحولت االهتمام من مسائل األمن العسكري إلى قضايا االقتصاد والرفاه االجتماعي.

وبالرغم من حدة هذه التحوالت إال أن المنطق الذي نقوم عليه بسيط جدا فطالما أن الهيئات أصبحت 
الجتماعية  فإن تكاليف المرتفعة لفك االرتباطات مرتبطة ببعضها بشبكة من االرتباطات االقتصادية وا

 .1سوف يردع التحركات االنفرادية للدول وخاصة االستعمال المنفرد للقوة
قدمت مؤسسة التكامل مجموعة من األعمال ساهمت في تدعيم حقل الدراسات السياسية وأولى 

في  ىاجتهاده النظر الذي تجسدت أفكاره مع  David mitrani المحاوالت مع دافيد ميتراني 
" الوظفية للتنظير للتكامل  والذي يكون على المستوى العالمي working peace systemكتابه"

وليس على المستوى اإلقليمي ، واإلنشاء التدريجي لشبكة من المنظمات االقتصادية الدولية ،والحظ 
م أو تحسين المستوى أن الدولة القومية عاجزة من حيث اإلمكانيات بين تحقيق السال متيراني

االقتصادي واالجتماعي لمواطنيها  وهذا بهدف الوظيفة إلى القضاء على الحروب والنزاعات ،ويعتقد 
أن الدولة هي سبب ذلك ووجوب القضاء عليها من خالل القضاء على الحدود الوهمية التي تعرقل 

 .2التكامل
ألطراف المتكاملة سلم األولويات لتحقيق فالتكامل عند الوظيفية خاضع لمبدأ االنتشار حيث تقع ا

عناصرها األخرى، حتى تنتقل إلى مجاالت السياسية العليا لتحقق تكامل اقتصادي ،سياسي وهذا 
 . 3بتوفر عاملي العقالنية والمعرفة 

إذا كانت الوظيفية قد نظرت للتكامل من زاوية الشؤون الفنية ومعارضة التوجه اإلقليمي ،فإن الوظيفية 
ديدة تناولت التكامل باعتباره عملية أساسها القضايا السياسية النخب السياسية بالدرجة األولى الج

                                                           
1http://www.reefnet.gov.sy/books project/fik//11-12/4relations.HtM 

8 جيمس دوبرتي ، روبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، ترجمة وليد عبد الحي، الكويت: 
.861، ص1722الطبعة األولى ،  –المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع   

 .116ص0038الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  النظرية المعاصرة في تحليل العالقات الدولية، عامر مصباح،3

http://www.reefnet.gov.sy/books%20project/fik/11-12/4relations.HtM
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" :"العملية التي تتضمن تحول الوالءات والنشاطات السياسية لقوى سياسة في إرنست هاس،ويعرفها "
 .1دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صالحيات الدول القائمة"

"إلى دور المؤسسات العالمية حيث يرون بأن الفاعلين  روندال شوليير" " ودفيد بريسكل من "وأشار 
عبر القوميين  خاصة الشركات المتعددة الجنسيات ومنظمات غير حكومية، استحوذت تدريجيا على 
سلطات الدولة وساهمت على تقويض صالحيتها، لذلك وجب التوقف عن بعض القضايا التي تجعل 

ولة الالعب الوحيد في العالقات الدولية، حيث أن هناك تزايد لنفوذ الفاعلين الغير دوليين الذين من الد
أصبحوا محددين رئيسيين للعالقات الدولية كالمنظمات الغير حكومية ،األفراد، الشركات الغير وطنية، 

 . 2المؤسسات اإلعالمية ،المنظمات الدولية المتخصصة
لجديدة والليبرالية الجديدة أصبح صناعة نامية في مجال العالقات الدولية ، إال إن الجدل بين الواقعية ا

شأن المؤسساتية جون ميرشايمر" أنه من الصعوبة تحاشي نفس الخالصة التي توصل إليها "
 الليبرالية.

لقد ظلت الليبرالية المؤسساتية في مركز مناقشات العالقات الدولية لتمثل حقبة طويلة بالمعايير 
من الممكن أن تظهر بعض منها  الليبرالية فإنهاألكاديمية ،فإذا ما كان هناك دعم إمبريقي للمؤسساتية 

 على السطح التدريجي للعالقات الدولية .
أن المؤسساتية الليبرالية ما هي إال واقعية تحت مسمى آخر، فعلى الرغم من الجدل  ميرشايمر"أشار "

والواقعية الجديدة، إال أن األمر ال  يعدوا أن يكون ضجة صاخبة كما أن  القائم مابين الليبرالية الجديدة
 المعركة ما هي إال حرب زائفة.

 
 
 
 

                                                           

 1 جيمس دويرتي، روبرت بالستغراف، مرجع سبق ذكره، ص861.
، 6032العدد ، مجلة الحوار المتمدن ،مي حسين عبد المنصف" النظرية الواقعية الكالسيكية في العالقات الدولية"  2

 .8016افريل 
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بفكرة االعتماد المتبادل المركب وهي الفكرة التي  "*" جوزيف نايو روبرت كيوهن"فعندما خرج " 
 .1سبقت المؤسساتية  الليبرالية، فإنها قاما بتعديل الواقعية

" فإن األمر ال يعدوا تعديال للواقعية أكثر جوزيف ناي" و" روبرت كيوهنوأيا كانت قيمة عمل كل من" 
من كونه إطار لعمل جديد يمكن أن يحل محل الواقعية، وينطبق نفس الشيء على نظريات النظام، 

 توجد إال في حدود كما أن فكرة إمكانية اإلبقاء على استقرار العالم حتى بعد انحسار القوة المهيمنة ال
 الواقعية السياسة ،مقسمة اهتماماتها بين االستقرار والنظام...

ذا فشلت المؤسساتية الليبرالية الحديثة في تقديم البدائل المقنعة للواقعية، فماذا عن بعد الحداثة  وا 
ا يترتب على والنظريات الواقعية والبنيوية أما ما هو الشيء الذي يربط بين هذه الحركات جميعا، فهذ
 معرفة كيف يتم تركيب السياسات العالمية اجتماعيا األمر الذي يدعي احتمالين أساسيين:
 األول: هو أن البنيات األساسية للسياسات الدولية هي بنيات اجتماعية أكثر منها مادية .
 2فقط. الثاني: هو أن هذه البنيات تشكل هويات واهتمامات أتباعها أكثر من كونها تشكل سلوكهم

 : يستند المنظور الليبرالي البنيوي إلى فكرة السالم الديمقراطي التي أثارها األستاذالليبرالية البنيوية
والتي تتعلق بالشروط الداخلية الضرورية للسالم  إيمانويل كانط"و التي استقاها من فكر"  "تشمبيل"

ز للمصالح الخاصة، والتحمل المتكافئ  والرقابة المجتمعية على أعمال الحكومية والتمثيل غير المتحي
 لألعباء في تنفيذ السياسات.

اندالع قراطيات الليبرالية ما يؤدي إلى " يرى أن هذه الشروط ال تأتي حتى بين الديمتشمبيل لكن"
الحروب بشكل حتمي، كما يستند إلى قضية أخرى والتي تقضي بإزالة المشاكل األمنية التي قد تطرأ 

 .3فيتطلب إنشاء منظمات دولية قوية بين الجمهوريات

                                                           

 1فضيلة محجوب،" القوة الثابتة للواقعية بعد الحرب الباردة"، على الرابط االلكتروني
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/road104.htm 

 حكوميين غير ممثلين وجود اقتراحا فقد الدولية للعالقات الرئيسي الممثل هي الدولة اعتبار من فبدال*
 التسلسلي البناء غياب)  الموضوعات بين الهيراركية غياب بفكرة أتيا فقد للدولة أسمى كهدف األمن اتخاذ من وبدال

 محددة قضايا على ذلك في ويعتمد مالئمة غير تكون قد بأنها سلما فقد العسكرية، القوة أهمية تقرير من وبدال.(للقضايا
  .الحلفاء بعض مع

 .المرجع نفسه 2
ستيفن وولت، العالقات الدولية: عالم واحد، نظريات متعددة، ترجمة عادل زقاغ وزيدان زياني، في الموقع  3

 http://GEOCITIES.COM/ADELZEGGAGH.morow.htmlااللكتروني:

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/road104.htm
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حول نهاية التاريخ،  فوكوياما"في طروحات "  يتجل هذا ماأثار انهزام الشيوعية الغبطة في الغرب، و 
"  وابتدأت آخر حلقة من نقاش السالم الديمقراطيوبرز بشكل واضح في النقاشات الدائرة حول " 

قبل سقوط االتحاد السفياتي غير أن هذا المفهوم أصبح أكثر استنادا بزيادة عدد  السالم الديمقراطي""
 .1الدول الديمقراطية وتراكم الشواهد اإلمبريقية المؤكدة لالرتباط القائم بين الديمقراطية والسالم

ما تحارب  " تعتبر تحويرا للطرح المبكر القاضي بأن الدول الديمقراطية نادراالسالم الديمقراطينظرية " 
و"  مايكل دويل"بعضها البعض، بالرغم من أنها قد تدخل في حروب ضد دول أخرى وهذا ما قّدمه " 

" بعض التغيرات األكثر انتشارا والقائلة " أن الدول الديمقراطية تعتنق بروس راسيتو"  "جيمس لي ري
ئ، إذ من الصعب تصور ضوابط التوفيق التي تمنع استعمال القوة بين أطراف و تعتنق نفس المباد

الهادفة  إلى توسيع كلينتون " لتبرير مساعي إدارة (*)السالم الديمقراطيوجود تفسير أقوى حجة من " 
  .2مجال الحكم الديمقراطي

أصبح " السالم الديمقراطي" قاعدة للسياسة األمريكية مما دفع إلى الشروع في مزيد من االستنادات و 
 لهذه النظرية:

إلى ان الدول قد تكون أكثر ميال للحرب عندما  إدوارد ماسفيلد"و"  سنايدر"أشار كل من"  أوال:
تمر بمرحلة االنتقال نحو الديمقراطية ، مما يعني أن المساعي الحالية لتصير الديمقراطية قد 

 تجعل األمور أسوأ مما عليه .
أن الغياب الظاهري للحروب بين " إلى وجوان قوا" دافيد سبيروأشارت انتقادات كل من " ثانيا:

، 1762الدول الديمقراطية يعود إلى الطريقة التي تمت بواسطتها تعريف الديمقراطية، خاصة قبل 
يعتبر أن تمسك الدول الديمقراطية بخيار السالم عندما كانت  "كريستوفر لينفضال عن ذلك فإن "

 م الديمقراطية .احتماالت الحرب واردة وال يعود بالضرورة إلى تقاسم القي

                                                           

 1 أندري مورافسيك، االتحادية والسالم،: منظور ليبرالي بنيوي، ترجمة عادل زقاغ في الموقع االلكتروني:
http://www geocities.com 

 2  المرجع نفسه.
 امتالكها من الرغم على سلمية بصورة ونزاعاتها خالفاتها حل على المجتمعات بعض قدرة" :الديمقراطي السالم(*)

.العنف وسائل  

http://www/
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: إذا كانت فترة الحرب العالمية الثانية تقدم لنا الدليل الحاسم بعدم لجوء الدول الديمقراطية ثالثا
إلى  جوان قوا"إلى خيار الحرب ضد بعضها البعض، فإن غياب حاالت تنازعية  يعود حسب "

 .1دئ الديمقراطيةأكثر منه تقاسم المبا السوفياتي االتحادوجود مصلحة مشتركة في احتواء 
أن الحكومات الجمهورية تذهب للسلم على  1673" السالم الدائم "  إيمانويل كانطجاء في مؤلف 

 عكس الحكومات التي تسعى إلى تحقيق رغباتها عن طريق التسلط.
فروض "وأكده في كتابه"  السالم الدائم"بمشروع "كانط  إيمانويلومن أجل القضاء على الحروب جاء "

، ال يعني عن الحرب" قائال " إن أكبر شر يصيب الشعوب المتمدنة ناشئ بداية تاريخ اإلنسانيةعن 
 . 2الحرب الماضية أو الحاضرة بل المعنى دوام االستقرار للحروب القادمة"

 واالمن والديمقراطية للتنمية وودز بريتون لجنة مؤتمر في االمريكية، الخارجية وزير باول كولن أكد كما
 االرهاب، قضية مناقشة بدون عالمي امن عن التحدث نستطيع ال نحن: " قائال 8006 سيبتمبر في
  3".النهاية في ستهزمه التي وهي لإلرهاب االساسي العدو هي الديمقراطية وترقية إقامة أن كما
 بروس وMichael Doyle)دويل مايكل بكتابات بعيد حد إلى الديمقراطي السالم نظرية إقترنت وقد

 واإللتزام الديمقراطي التمثيل أن إلى دويل ويشير بكانط، تأثرا اللذين.(Bruce Russet)راست
 السالم إلى الميل إتجاهات يفسر ذلك كل الوطنية للحدود العابر والترابط اإلنسان، بحقوق اإليديولوجي

 يجعل الذي السبب يفسر الصفات هذه مثل غياب بأن أيضا ويجادل. الديمقراطية الدول بها تتميز التي
 منطق محل سيحل القوة منطق فإن والقيود القيم هذه دون فمن.للحرب ميالة الديمقرطية غير الدول

 .التوفيق
 السلطويين القادة عند العدوانية الغريزة بان يرى الذي القديم الجدال على يعتمد الديمقراطي السالم إن 

 في المساواة عن الناتجة الليبرالية الدول أما الحرب، إلى تؤدي الحكم في الشمولية االحزاب وسياسات
                                                           

 1المرجع  نفسه.
العدد السابع، العدد األول، المجلة العربية للدراسات الدولية، كينث والتز: الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة،  2

 .06، ص  8006سنة
 واحد ان في هي دوال فإن معا، دولتين كل إلى نظرنا ما إذا: " أنه والتنمية الديمقراطية عن اليونيسكو تقرير اكد )*(

 تقل بنسبة إال العسكرية المواجهة نحو تتجه لمو  دولية منظمات إطار في البعض بعضها مع وترتبط وتعتمد ديمقراطية،
 ."واحدة دولية منظمة في أعضاء هي وال مترابطة وال ديمقراطية ليست بدول مقارنة دول بعض عن

3 Maria Helena de Castro Santos  and Amena Yassine, Exporting Democracy:  Kantian 
Peace or Western Hegemony Expression?. San Francisco, 49th International Studies 
Association Annual Convention , March 26-29 2008. p 08. 
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 واإلنتخابات الخاصة والملكية االخرى، المدنية والحريات التعبير وحرية القانون، قبل االفراد حقوق
 في فقط تستقر أن يمكن التجارية المكاسب بأن يعتقدون الناس ألن الحرب، ضد أساسا هي التمثيلية،

  .1الحرب وليس السالم ظل
: تعتبر آخر أطوار الليبرالية التي تبنته الدول الصناعية الكبرى والمنظمات الدولية ب/الليبرالية الجديدة

كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية ،وقد أصبح صون هذا 
. فقد ساهم 2في ظل نظام القطب الواحداالتجاه هو المرتفع لتبني اإلمبراطورية  األمريكية له ال سيما 

نجاح بعض المؤسسات االندماجية كاالتحاد األوروبي وحلف الناتو في تطوير النظم األمنية المستقرة 
وتنامي الطرح الليبرالي المؤسساتي بالرغم من أن نهاية الحرب الباردة كانت تنبئ مسبقا بأن دور 

العكس فالتكامل األوروبي استمر عبر االتحاد األوروبي، المؤسسات سيؤول إلى الزوال ، إال انه حدث 
وتوسع الحلف األطلسي وظل مستمرا وهذا ما سيبرز الطرح الليبرالي ،فالنمط الناشئ للتعاون 
المؤسساتي بين الدول يفتح المجال أمام فرص السالم وخاصة المؤسسات االقتصادية في عالم تضبطه 

اإلطار القانوني للمؤسسات التي يدور فيها النشاط السياسي ،وتحديد  االعتماد المتبادلعملية 
 وقد حدد منظرو الليبرالية الجديدة دور الدولة كما يلي:3االقتصادي.

 أن تعمل كل جهدها ضد التضخم واالنكماش. -1
 أن تحد بشكل معتدل من السلطة القاهرة واالحتكاك وبشكل تتابعي. -8
 ص.أن تؤمم االحتكارات التي تمس القطاع الخا -6
 أن تعطي الفرص والموارد بالتساوي. -6
 أن تطبق التخطيط التأثيري من أجل التقليل من المخاطر. -2
 أن تطبق التخطيط المركزي عندما يكون هناك عمل تغير بنائي. -3
 أن تتحمل كافة الخدمات العامة. -6

                                                           
، ص 1722. بيروت: دار صادر، 1: نبيل الخوري( طجمة،،)تر نحو السالم الدائم: محاولة فلسفيةإمانويل كانط، 1

16. 

 ، في الموقع االلكتروني:اإلسالم منهاحقيقة الليبرالية وموقف سليمان بن صالح الخراشي،  2
WWW.MOHEET.COM/SHOW FILES OSP37 FID.AIX.FF 

 grasping the democratic peace: principles for a post cold war world,Bruce russet,  3

Washington: Princeton university, 1993, p14-15. 
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 1أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في ميكانيكية السوق -2
الجديدة تحظى بنفوذ كبير، خاصة ما طرحه بعض الباحثين، من أن إن االتجاه االقتصادي لليبرالية 

عولمة األسواق العالمية وظهور الشبكات عبر الوطن والمنظمات الغير حكومية، واالنتشار السريع 
لتكنولوجيا االتصاالت الكونية، كلها ساهمت في تقويض صالحيات الدول وحولت االهتمام من مسائل 

ا االقتصاد والرفاه االجتماعي، فطالما أن المجتمعات أصبحت مرتبطة األمن العسكري إلى قضاي
ببعضها البعض بشبكة من االرتباطات االقتصادية االجتماعية ، فإن التكاليف المرتفعة لفك هذه 

ووضح رواد  2االرتباطات سوق تردع التحركات االنفدرالية للدول وخاصة االستعمال المنفرد للقوة.
ل دون انتشار النزاعات اإلثنية عبر الدول من خالل التأثير في و لمتبادل إمكانية الحؤ مقاربة االعتماد ا

باتجاه تحسين العالقات، وممارسة الضغط على المجموعات التي  ةالدور الذي تلعبه مجموعات التنشئ
تميل إلى العنف، ومن خالل تبادل وجهات النظر واستشفاف آليات تضمن االحترام المتبادل و الرفاه 

 . 3للمجتمع 
 الجديد: الواقعيالمنظور -3

العسكرية وهذا القصور جاءت عدة محاوالت لتوسيع المفهوم التقليدي لألمن والمنحصر في القوة 
جاءت به الواقعية الكالسيكية لتقسيم عالم ما بعد الحرب الباردة ولتحليل ما هو قائم وليس على ما 

. 4يكون ولتدريس سياسات القوة والحرب والنزاعات، والدولة هي الفاعل األساسي في العالقات الدولية
 "Redefining security international" في كتابه "ريتشاد أولمنوأكد هذا التصور الخاطئ " 

فالواقعية الجديدة تشبه القوة في السياسة بالمال في االقتصاد، ففي بعض األحيان القوة والنفوذ يلعبان 
 .5نفس الدور في السياسة الدولية كما يعمل المال في سوق االقتصاد

 الية:" حول الواقعية الجديدة في النقاط التكينث ولتزويمكن تلخيص أفكار "
مصالح الدول تولد الفعل، بمعنى أن السلوك الدولي صادر عن حاجة الدول أو بعثها نحو البحث  -1

 عن المصالح الوطنية.
                                                           

 1 عبد الرحيم بن صمايل السلمى، "الدولة الليبرالية"، مجلة المؤرخ العربي، العدد 62، السنة 1776، ص66
 2عادل زقاغ، زيدان زياني، مرجع سبق ذكره.

 3 المرجع نفسه.
الطبعة "، الكويت: دار وائل للنشر و التوزيع، نظريات السياسة الدولية "دراسة تحليلية مقارنةإسماعيل صبري مقلد، 4

 .832، ص1723األولى،
 5عامر مصباح ، مرجع سبق ذكره، ص818.
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الضرورة السياسية تنشأ المناقشة الغير منضبطة للدول انطالقا من افترض أن عالم السياسية  -8
 الدولية هو فوضى وال ضابط له أخالق كان أو قانوني.

وتقييمها يقوم على أساس هذه الضرورة التي تساعد على تحديد السياسات  حساب المصالح -6
 .1المناسبة في تحقيق المصالح الوطنية

 كما طرحت الواقعية الجديدة جملة من الفرضيات حول سلوك الدولة في النظام الدولي:
 .توازن السلوك المتكرر باستمرار 
 .الدول ستجبر من أجل جذبها نحو سياسة التعاون 
  الدول تحتذي التقدم الذي عمل من قبل الدول المنافسة) تأثير التماثل( في السياسة الخارجية

 ..للدولة
 يرى أن الواقعية تقوم على: frankel" فرانكلأما "

 مركزية الدول. -1
 العالم هو فوضى. -8
 الدول تبحث عن الحد األقصى من القوة واألمن. -6
 الدولي على المسرح الدولي. النظام الدولي هو المسؤول األكبر عن السلوك -6
 .2الدول تتبنى السياسات العقالنية كوسيلة للحصول على القوة واألمن -2

ورغم هذا يؤكد الواقعيون إلى مركزية الدولية القومية في العالقات الدولية، ويركزون على ضروريات 
النظام الدولي وخاصة السياسة الناتجة عن الفوضى الدولية وتفسير العالقات الدولية من وجهة بنيوية 

توزيع القوى وان الحرب والنزاع ال يمكن تجنبهما بسبب فوضوية النظام الدولي وعدم وجود السلطة 
 دولية عليا فوق الدولة.

 .3كما تلغي الواقعية الجديدة دور المؤسسات الدولية في ضبط سلوك الدول وتعزيز األمن

                                                           

 1المرجع نفسه، ص816.
، 1772، القاهرة: اإلسكندرية المكتبة الجامعية،مدخل إلى علم العالقات الدولية في عالم متغيرمحمد نصر،  2

  .116ص
 3 سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، األردن : دار وائل للطباعة والنشر، 8003، ص886.
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حالة تنافس امني قاس كذلك مثل ما قال فالعالقات الدولية ليست حرب مستديمة، إنما هي 
 .1"إنما تهديدات أو شبه تهديدات لتشديد األمن" :  k.zwoltكينثولتز""

 وعموما يصنف الفكر الواقعي إلى:

 :جون هرز"التي تؤكد على الفوضوية الدولية فمثال " البنيوية الواقعيةjohm herz   جادل أن
الفوضوية الدولية تؤمن بالتمركز حول الكفاح من أجل القوة والنبوية الواقعية المعاصرة تسمى 

 الواقعية الجديدة.
 يرى أن القوى االجتماعية  مورغنتو: تركز على الطبيعة اإلنسانية  الثابتة، فمثال الواقعية البيولوجية

جتماعي هو إسقاط للطبيعة اإلنسانية داخل سطح هي نتاج للطبيعة اإلنسانية في الفعل والعالم اال
 .الواقعية الكالسيكيةعلى هذه النظرية اسم  جماعي وُيطلق

 تتضمن وجهت النظر لواقعية المتطرفة ثالث مقدمات منطقية وهي الفوضوية و الواقعية الراديكالية :
 .2األنانية، وسياسات القوة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .866، صالمرجع نفسه  1
 .116،صذكره سبق مرجع،،نصر محمد2
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 :لألمنالمقاربات النقدية : الثالث طلبالم

العالقات الدولية و  توحيد المتغيرات  االختيارية بواسطة تحقيق أمن  النقدية فيالنظرية  ينكو ت بعد
هذه  الجماعة و االستقرار الواقعي المقدم من قبل الجغرافيا أو من قبل الوضع السياسي يمكن ان تقوم 

 1شروط مختلفة نذكر منها: ىعلالمقاربات النقدية 

،و استخدامها كاطار مفاهيمي في التحليل المقارن يسمح  المهيمنةللمقاربات  بديلةنظرية تقديم -1
 .بإعادة مساءلة "الحقيقة" التي عرضت من طرف ما وراء المنظور العقالني

ألنه سوف يكون هناك تغذية رجعية سلبية  المجال العسكرياألمن في  تصنيف مفهومإشكالية -8
 ما أخذنا بعين ت الجديدة بنظرة تقليدية ألهمية سيادة الدولة. إذا،ويصبح هناك ازمة افراز القيادا

األمنية ،تطور التوجه نحو  االعتبار بعض العناصر مثل توسيع دائرة الضغوطات على الخيارات
الكبير في مستويات القوة التدميرية  الجديدة التطور والتقدم األمنية االعتماد األمني المتبادل واإلقليمية

 .2مستويات األمن في جه السباق نحو التسلح دون زيادةالذي أنت

الحرب الباردة مثل: النزاعات البينية ،  ايةهالتي طرأت منذ ن المتغيرات الدوليةمحاولة التكيف مع  3-
أمن العالم ،وقضايا  ددهت ظاهرة عالميةكاإلرهاب بأشكاله الذي أصبح  الجديدة التهديدات وكذلك

االستهالك جرة التي تخلق توترات عديدة كالعنف االجتماعي ، والمشاكل البيئية، إضافة إلى هال
 .3للموارد الطبيعية المتناهي

 النظرية النقدية االجتماعية:-0

أكثر من "روبرت كوكس " نتجت النظرية  النقدية  االجتماعية عن أعمال مدرسة فرانكفورت ويعتبر
ماكس  تيودور أدورنو، يورغن هابرماس، :أهم مفكري هذا التيار نجد النظرية ومنارتبط اسمه بهذه 

 االتحاد وسقوط الباردة الحرب ةتنبؤه بنهاي في الواقعي الفشل نالنقدية م النظرية انطلقت و هوركايمر،

                                                           

 1عامر مصباح ،مرجع سبق ذكره ،ص 28.
2Héléne Veau,la théorie critique et le concept de Security en relation international 
‘notes de recherche’N08’C.E.P.E.’ Université du Québec Montréal، ‘canada janvier 
‘1999.  P5 
3 Ibid, p 6. 
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 تحليل في ليبرالية-والنيو واقعية-النيو األنطولوجيا إهمال إلى الفشل هذا ترجع حيث السوفيتي،
 الداخل في تظهر بدأت التي العميقة االجتماعية التحوالت تجاهلت قد نجدها لذلك ،الدولية العالقات
 سقوط عوامل في سرع ما وهو السوفيات، للقادة السياسي الخطاب في تحول إلى وأدت السوفيتي
 يارنهاال إلى باألساس تعود الباردة الحرب ةهاين أن النقدية أنصار يرى حيث السوفيتي االتحاد

لى السوفيتي  .1السوفيتي األمني الخطاب في التحول الداخلي وا 

السياسة الدولية، وحسب النقديين فإن  مستمرة تحكمتفترض النظرية وجود عالقة جدلية صراعية  حيث 
الظاهرة االجتماعية تفهم في سياقها التاريخي كما أن هنالك من يسمي النقدية بالجرامشية المتجددة 

"الذي طرح فكرة الهيمنة باعتبارها تعني فرض السيطرة أنطونيو غرامشينسبة إلى المفكر اإليطالي "
 .2الطبقة المسيطرة ليهالذي ععلى الغالبية وقبول الوضع القائم 

وبالتركيز على فكرة الهيمنة والتي تعني أساسًا وجود تصور أو مجموع تصورات تستخدم كخلفية في 
صياغة سلوكيات الدول ) التفاعالت الدولية( وسلوكيات األفراد والمجموعات ) التفاعالت االجتماعية( 

غالب فالهيمنة اإليديولوجية مثاًل هي وذلك بشكل أن المصالح المتضاربة تحسم دومًا حسب منطق ال
هيمنة قيم المنتصر أو المسيطر ، وهذا ما استخدمه روبرت كوكس عندما تحدث عن منطق المهيمن 
والذي يقصد به أن التفاعالت داخل الدولة في األنظمة غير الديمقراطية تقوم على مهيمن مسيطر 

 .ومن ثم على منطق أمنٍي يهمش ما دون منطق المهيمن

                                                           
  topic -line.com/t2673-social.subject:فرانكفورت لمدرسة النقدية األسس: حول عرض هارون، فرغلى1

 بكل النقدي الفكر احتضن الذي التأسيسي اإلطار باعتبارها فرانكفورت مدرسة عن مختصرة لمحة إلى اإلشارة وتجدر
 الحلقة وضعت وقد الماضي، القرن عشرينات في االجتماعية األبحاث معهد تأسيس عبر وذلك ، المعرفية مصادره
خفاق الماركسي الفكر أزمة أسباب في التفكير لبنات الماركسي للعمل األولى الدراسية  وقد ألمانيا، في 1712 ثورة وا 
 والمفكر* بلوك فريدريك* واالقتصادي* فايل فليكس* األعمال رجل أبرزهم من الباحثين من ثلة الدراسية الحلقة جمعت

 في المشاركين بعض دفعت التي االنطالقة بمثابة يعتبر أنه ،إال المشروع فشل رغم و*. تش لوكا جورج* الماركسي
 6 في رسميا االجتماعية األبحاث معهد تأسس وقد. االجتماعية األبحاث معهد تأسيس في جديا التفكير في الحلقات
 النظرية األبحاث احتضان البداية في المعهد توخى وقد ، بألمانيا فرانكفورت بمدينة غوته جامعة في 1786 فبراير

 يتبنوا لم اللذين المثقفين من جملة يظم المعهد وكان وجهها، في األبواب األلمانية الجامعة أقفلت التي االشتراكية
 لبلورة العزم يحدوهم 1712 ثورة فشل بعد األلماني الشيوعي الحزب إلى االنضمام ورفضوا االشتراكية، أطروحات

 .النقدية النظرية ألسس عميق فحص
  2 جون بيليس،ستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، االمارات :مركز الخليج لألبحاث،8006،ص 681.
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والتي "louis arkosen "   وفكرة روبرت كوكس تقوم على مقولة ماركسية جديدة جاء بها الفيلسوف
تقول "أن المسيطر المادي سياسيًا أو اقتصاديًا ينتهي بفرض تصوره للوجود الجماعي داخل الدولة أو 

 .1ن"بين الدول، بمعنى أن امن الدولة هو أمن من يحكم وأن األمن الدولي هو أمن من يهيم
م، حيث كان يعتقد أن  1766النظرية في  معالم هذههو أول من وضع  ماكس هوركايمرويعتبر 

النظرية في العلوم االجتماعية ال يمكن تطويرها بذات الطريقة التي تقوم فيها العلوم الطبيعية بتطوير 
نظرياتها. فال يمكن لعلماء االجتماع أن يكونوا مثل علماء الطبيعة بمعنى أنهم مستقلون ونزيهون فيما 

 2من المجتمع الذي يدرسونه. يتعلق بموضوع دراستهم فهم جزء

حقل الدراسات االمنية مع بداية التسعينيات الي صعود ما يسمي  ىوصول النظرية الدولية ال ىأدو 
" و كيت كروزالدراسات االمنية النقدية ، وكان ظهورها علي يد "كين بوث" ثم تطور الحقا مع اعمال "

" بوثاالفراد الي ضرورة استكشاف ما دعاه " ىة عل"و تقودنا المقاربة االمنية المتمركز مايكل ويليامز"
ي" بهدف و تبني الحقائق االمنية عبر المسافة النقدية اي ممارسة "النقد التكوين "حقائق األمنب "

 الترويج لسياسة اعتاقية.

إن التركيز علي االفراد كموضوع مرجعي لألمن و تعريف المفهوم كسياسة انعتاق ، واتباع منهجية 
النقدية كانت اللبنات االساسية التي قامت بها مدرسة "أبريستويث" للدراسات االمنية حسب  المسافة

أنصار هذه المدرسة يجب  ان يكون موضوع الدراسات االمنية النقدية انعتاق االفراد من مصادر 
 .  3االستبداد و الُبني المجحفة القائمة في النظام السائد

ثالثة مباني فكرية في مقاربتهم إلعادة تعريف  ىمدرسة الويلزية علمدرسة أبريستويث: يركز علماء ال
 :يعتبرون االنعتاق كمرجعية في الدراسات االمنية. أوالاألمن:

                                                           
  .)الموقع االلكتروني(مرجع سبق ذكره امحند برقوق،1

. الجديدة" الماركسية واألفكار المقاربات أصحاب من العديد بين مشتركاً  قاسماً  يشّكل الثقافية العوامل شأن تعظيم إن)*(
 مفهوم إلى ،"النيوماركسية" ضمن إدراجها يمكن التي األنغلوسكسونية،" التحليلية الماركسية" اتجاهات بعض استندت فقد
 واألدب ، الكالم دور على خاصًا، تركيًزا رّكز، الذي* ويليامز رايموند* "ماركسية" إحياء وأعادت" الثقافية المادية"

  .واقتصادية واجتماعية تاريخية حتميات على وليس وجوده شروط تغيير على الفاعل قدرة على وراهن عام بوجه والثقافة
 2جون بيليس،ستيف سميث، مرجع سبق ذكره ،ص 666.

"، عمان: المركز العلمي للدراسات تعريف االمنالدراسات االمنية النقدية "مقاربات جديدة إلعادة سيد أحمد قوجيلي، 3
 .66-61،ص  ص 8016، 1السياسية ،ط
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 :يعتبرون االفراد كموضوع مرجعي للحقيقة االمنية.ثانيا 

 : التركيز علي دور المؤسسة األكاديمية في انتاج المعرفة االمنية.ثالثا

القوة و الجوانب العسكرية و  ىالمدرسة الويلزية توجها لتجاوز االفكار الواقعية التي تركز علوقدم  علماء 
نموذج مركزية الدولة و الفهم الصفري لألمن ،في مقابله إنجاز مشروع تعاوني يكون موضوعه االنعتاق ،و 

ض النظرية التقليدية لألمن "تبدأ الدراسات االمنية برف لمدرسة:" أحد أقطاب ا كيننبوثفي هذا الصدد كتب "
ن إنها ترفض بشكل خاص تعريف السياسة التي تضع الدولة و سيادتها في مركز الموضوع ،و السلطة 
االخالقية للدولة ، واالعتقاد أن الدولة ينبغي ان تكون المفتاح الحارس ألمن الشعوب  و اهمية الدراسات 

 1االستراتيجية ووصف شؤون العالم الحقيقية".

 : يلي فيما لألمن النقدي التصور تلخيص ويمكن

 .التهديد حالة في القوة استخدام وهو للدول، العقالني االختيار-

 والتي الجديدة الواقعية صاغتها التي بالمبادئ النظرية هذه إسهامات كثيرا ترتبط ذلك، إلى باإلضافة

 بنية:ومنها النظرية، لهذه أساسية مرجعيات كثيرة أحيان في وشكلت بل النقديون، يرفضها ال

 .تنافسا أو تعاونا إما الدول سلوكيات تحدد الدولي النظام_

 .الفوضوية للسمة النقدي التوصيف تباين وان حتى الدولي، للنظام الفوضوية الطبيعة_

ن حتى الثقة، النعدام نتيجة تحدث األمنية المعضلة_  .2ذلك منشأ في النقديون اختلف وا 

  الوظيفية: البنائيةالدور و نظرية -8

 علمية فروع من والمستعارة والمستنبطة الدولية العالقات فرع في المطبقة المفاهيم من:الدور نظرية -أ
 بولوجياو واألنثر  النفس وعلماء االجتماع علماء دراسات ظل في بداياته شهد الذي الدور مفهوم أخرى،

                                                           
 . 66،ص المرجع نفسه1
 11 بعد األمريكي األمني الخطاب في دراسة: الباردة الحرب بعد ما األمنية الدراسات في التنظير جندلي، معمري خالد2

 جامعة. اإلستراتيجية و الدولية العالقات قسم اإلعالم، و السياسية العلوم كلية,  غير منشورة ماجستير مذكرة سبتمبر،
  .110 ص ، 8006 ، الجزائر
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 على للتعرف محاولتهم أثناء الخارجية، السياسة دراسة في المختّصون بذلها التي الجهود بفضل وذلك
 السياسة أدوار لتحليل معرفي كإطار الدور نظرية واستعمال الدول بها تضطلع التي األدوار مختلف

 مختلف شأن شأنه المفاهمية، الرؤى في تباينا وعرف غامضا الدور مفهوم ظل كل. للدول الخارجية
 يعتبر هذا ومن المفهوم لهذا المعطاة التعريفات تعدد بدليل االجتماعية، العلوم في المتداولة المفاهيم
 . 1تفاعلية وضعية في شخص من مؤداة أعمال أو تعلم أعمال عن ناتج نموذج الدور

 المتوقعة المواقف ومجموعات السلوك أنماط أنه على" الدور السياسي للتحليل الحديث المعجم ويعّرف
 . 2 اجتماعي هيكل في مناصب يحتلون الذين األشخاص من

 بالبعد كبير بشكل يرتبط بأنه االجتماعية العلوم الموسوعة في الدور" لينتون" يعّرف وبهذا 
 المرتبطة المعيارية التوقعات أي ، والواجبات الحقوق على يركز الذي واالجتماعي األنثروبولوجي

 .3  اجتماعي هيكل ضمن السائدة باألوضاع

 ولآلخرين لذاتها الوحدة تحدد أن المختلفة ووحداته الدولي النسق مع الدولية الوحدة تعامل ويتطلب
 مستمر، بشكل إطاره يف تؤديها التي الرئيسية الوظائف أو والوظيفة ، النسق هذا في موقعها طبيعة
 في الوحدة تؤديه الذي “ ”ROLE بالدور عنه يعّبر ما هو للوحدة، الرئيسية الدولية العالقات وماهية
 سياستها عالمات أحد ويصير الدولي النسق في دوًرا دولية وحدة لكل فإن المعنى بهذا الّدولي، النسق

 صّناع إدراك معنى يتضمن فإنه الدولي، النظام إطار ضمن للدولة القومي للدور فبالنسبة.  4الخارجية
  االلتزامات ومختلف القرارات لتحديد والّسعي الّدولي النظام في بلدانهم لمواقع الخارجية السياسة

                                                           
1 Steve  j.campbell" Robe theory, foreign policy advisors, and v , S foreign policy making 
“InternationalStudies association, 40th annual convention. W a Shingtion D.C.1999 .in 
 http: //www.ciaoent.org. 1 cas 01689/. 

 الدار: بيروت. الجلبي الرحيم عبد سمير ترجمة. السياسي للتحليل الحديث المعجم إدوارد، أليستري روبرت، جيوفر2
  .677ص.1777.الطبعةاألولى. للموسوعات العربية

 دار: اإلسكندرية. االجتماعية العلوم موسوعة ،.مصلوح العزيز عبد سعد ، الهواري مختار عادل ترجمة مان، ميشال3
  .318ص.1.1777ط.الجامعية المعرفة

  .62ص.8001. 8ط. الجيل دار: بيروت. الخارجية السياسة تحليل ، سليم السيد محمد4
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 النظم أو الّدولي النظام في بها تقوم أن ينبغي التي واألدوار لدولهم المناسبة األنشطة وكل واألحكام
 .1 اإلقليمية

 أيضا يشمل ولكن الّدور لهذا الخارجية السياسة صانع تصور مجّرد إلى الدور مفهوم ينصرف ال  
 صانع تصّور فقط يشمل ال الدور مفهوم فإن ولهذا الخارجية السياسة مجال في ممارسته كيفية

 الدولي النسق في الرئيسيون أعداؤه يؤديه الذي للدور تصوره أيضا ولكن دولته لدور الخارجية السياسية
 أن يمكن. شيوعا األكثر الوضع هذا أن بل واحد آن في مندور أكثر الدولة تلعب أن المتصور ومن
 دراسة حظيت وقد 2 اإلقليمي المستوى على آخر ودوًرا العالمي المستوى على معينا دوًرا الدولة تلعب

 على أحداث وبروز. اإلقليمية الدراسات في الحاصل التطور مع بالتزامن باالهتمام اإلقليمية األدوار
 األحداث، مجرى على التأثير يخص فيما اإلقليمية للقوى المتعاظم الدور أظهرت الدولية الساحة
 العجز مع إليها تنتمي التي اإلقليمية النظم حدود ضمن والعالقات بالتفاعالت التحكم في وانفرادها
 للعمليات الداخلية الطبيعة على التأثير في اإلقليمية النظم تلك عن الخارجية الكبرى للقوى الملحوظ
  .3 اإلقليمية األطراف إرادة دون ، اإلقليمية السياسية

 التأثير مدى وهي الواقعية تعنيه ما وهذا ، العسكرية االستراتيجية ميدان في تنحصر السياسية القوة إن
 بأشكاله للعنف مرادفا تكون أن يمكن ال بذلك وهذه المتبادلة عالقاتها في الدول تمارسه الذي النسبي
نما والعسكرية المادية  السياسة" مورغنتوا" يرى وكما الواقعية المدرسة ففي بكثير نطاقا أوسع هي وا 
 التي الدولية القوة وعناصر مقومات تتبع ويمكن. الدّولي والسلوك القوة أجل من صراع هي الدولية
 : التالية المجاالت خالل من الدولي أو اإلقليمي المستويين على تلعبه الذي الدور طبيعة في تؤثر

                                                           

  1هاني إلياس الحديثي،مرجع سبق ذكره.ص66
 20. صمرجع سبق ذكرهمحمد السيد سليم ،2
 اإلقليمية القوى تلعبها أن يحتمل أو تلعبها التي باألدوار االهتمام إلى اإلقليمية باألدوار الخاصة الدراسات تنصرف*

 في بكثافة والمشاركة اإلقليمي محيطها في ملحوظ بشكل التأثير من تمكنها التي القوة عناصر تملك التي ، الفاعلة
 أي اإلقليمي، النظام في المركزي القطاع دول ضمن الدول هذه وتصنف إليه، تنتمي الذي اإلقليمي النظام تفاعالت

 إمكانياتها، ومستوى منها، لكل اإلقليمية السياسة وطبيعة ، بينها القائمة العالقات طبيعة في تؤثر التي الرئيسية الدول
 ،االقتصادية السياسية األصعدة مختلف على النظام في السائد المناخ طبيعة على والخارجية الداخلية  تحالفاتها وشكل

 المميزة الطبيعة في تأثيرها عن فضال االستراتيجية لتفاعالت المميزة الطبيعة في تأثيرها عن فضال ،االستراتيجية
  ..تصارعية تعاونية، كانت إذا أي إلقليمي، النظام لتفاعالت

  .838ص، ذكره سبق مرجع حتي، يوسف ناصيف3 
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 لكنه الحرب لخوض األول المقام في ستعمل الجغرافيا أن" الكوست ايف" يؤكد:  الجغرافي المجال*
 وبالرغم السياسية، الممارسات من لمجموعة وثيق اتصال على ةاستراتيجي معرفة أنها ليضيف يذهب
 للجغرافيا واالجتماعية السياسية الوظيفة أو الدور يهمنا ما بقدر يهمنا ال الجغرافي البحث مجال أن من

 الجغرافي المجال يحدد وكما الدولة قوة عوامل أهم من تعتبر التي الطبيعية الموارد لذلك وباإلضافة
 العناصر عن فضال هذا الحيوي المجال تشكل والتي ، الدولة أمن إلى الموجه التهديدات طبيعة
 الخ..... المرور ومواقع والتضاريس كالمساحة األخرى

 االقتصادية العالقات في األهمية بالغ دورا يلعب االقتصاد أضحى لقد:  االقتصادي العامل*
 المشتركة األوربية السوق و األوبيك مثل اقتصادي أساس على قائمة دولية منضمات فهناك المعاصرة

 والتي العسكرية لقدراتها تطويرها في يؤثر كونه عن فضال الجنسيات المتعددة الشركات دور وأيضا
  ..1الحرب دخول أو التسلح سباق دخول على وقدرتها وتحديثها القوات تدريب تتضمن

 الداخلية الوحدة تحقيق في األهمية بالغ أثر له االجتماعي التجانس درجة إن:  االجتماعي العامل*
 تقوم القوميات المتعددة فالدول االستراتيجية، األهداف حول االجتماع تحقيق سهولة ثم ومن للدولة،
 الوحدة عامل شكل كما ، داخليا الدولة يضعف مما ، داخلي صراعا وتعرف اإلكراه على سلطتها
 يتصل وما األخرى االجتماعية المتغيرات إلى باإلضافة االستقرار، عدم حاالت في رهان أهم الوطنية

 للنظام االجتماعي واإلطار العام الرأي في تؤثر اجتماعية وتقاليد ، تاريخية وتجارب ثقافية، قيم من بها
 والقيم الثقافة بمتغير مرتبطة العوامل هذه وكل السياسية، واألحزاب الضاغطة، والجماعات السياسي،
 مصادر من فهي تمثله، وما داخليا الدولة يخص الذي السياسي، الوعي وتعطي والتاريخ والحضارة

 القوة" ناي جوزيف" عليها ويطلق القيم، من بعيد حد إلى يلجأ القوة من النوع وهذا ملموسة، الغير القوة
 أو أمم في التأثير على دولة أو أمة قدرة أنها" بقوله وعرفها التسعينات مطلع في وهذا 2 الناعمة الطرية
 قيمها ومنظومة والثقافي االجتماعي نظامها جاذبية إلى استنادا وهذا العامة خياراتها وتوجيه أخرى دول

 ومدى العامة الثقافة: هي ثالثة نقاط في عناصرها ويحصر التهديد أو اإلكراه االعتماد بدل ومؤسساتها
 وقبولها مشروعيتها درجة ومدى الخارجية السياسة ، بها االلتزام جدية ومدى السياسية القيم جاذبيتها،

                                                           

  1إلياس الحديثي، مرجع سبق ذكره، ص ص66 -62
 .62-66 ص-ص ،نفسه المرجع2 
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 فهي الصلبة، من فتكا أشد بأنها الناعمة القوة يصف البعض جعل الذي هنا األمر...  العالم دول لدى
  "1الناعمة القوة أدوات أهم الثقافي العامل ويعد مواجهتها، وتصعب ترى ال

 الباردة الحرب ايةنه مع الدولية العالقات في اتهبذا قائمة كنظرية البنائية برزت الوظيفية: البنائية-ب
 معاني تتضمن الدولية، العالقات نظرية في المركزية المواضيع من موعةلمج بديال فهما البنائية تقدم و

 السياسة في التغيير ومشاهد القوة، توسع ومصالحها، الدولة هوية بين العالقة القوى، وتوازن الفوضى
 والبنائية التقليدية البنائية: رافدين من تتكون باعتبارها البنائية يفهم أن يجب أخرى ناحية نالدولية م
 لتقديم فترغب التقليدية البنائية أما. النقدية االجتماعية بالنظرية كبير بشكل الثانية ترتبط حيث النقدية،
 . 2الدولية العالقات النظرية مجال في الرئيسية للتيارات بديل

 القرن منتصف إلى تمتد إنها بل العهد حديثة فكرة ليست االجتماعي  البناء فكرة مع االشارة الى
 أساس على االجتماعي النسق فكرة ظهرت وحينها"  مونتسكيو" كتابات في ظهرت عندما عشر التاسع

 مونتسكيو تحدث عندما وذلك منّسقة شبكة منها وحدة بينها فيما تؤلف االجتماعية الحياة مظاهر أن
 والتقاليد والعادات السكان وحجم والمناخ والدين واالقتصادي السياسي بالتركيب وعالقته القانون عن

  .3االجتماعي البناء فكرة جوهره في يشكل مما وغيرها

 أو األجهزة هي واألنساق االجتماعية األنساق من مجموعة إال ليس البناء أن"  براون كليف راد" ويرى
 النظم من عدد عن عبارة والتنسيق الشامل الكلي البناء إطار داخل بينها فيما تتفاعل التي النظم

 قواعد عدة أو قاعدة عن عبارة النظام أن كما منظم رتيب شكل في بينها فيما تتشابك التي االجتماعية
 أن براون كليف أيضا ويرى البناء داخل الجماعة وتنظمها األشخاص عليها ويتفق للسلوك منظمة
 :شطرين  ذات عالقة بالبناء النظم عالقة

                                                           
  .27ص ،8010،الجزائر،مجلة الجيش ،"القوة مفهوم" عمار، بوزيد1
 . 116 ،ص ذكره سبق مرجع، معمر خالد2 
 من الدولية العالقات مجال في التيار هذا أخذ فقد االجتماعية العلوم فروع بين الكبير التداخل البناء تيار يعكس كما 

 العامة السمات تحليل إلى الدراسة هذه وترمي( Interactionism Symbolic) الرمزية التفاؤلية خاصية االجتماع علم
لى الدولية العالقات مجال في البناء لتيار  االجتماعي البناء تيار لها تعرض التي والقضايا وتطوره نموه طرق توضيح وا 
 االجتماعي البناء من اتخذت التي األوسط بالشرق المتعلقة والدراسات العالمية السياسة في التغيير الفوضى، مفهوم مثل

 اإلسكندرية: مصر، العالمية للسياسة االجتماعي البناء في دراسة أحمد، على الحاج حسن . أنظر:للتحليل منهجا
 .812ص.1ط.8000.للكتاب

  3إسماعيل زكي محمد،األنثروبولوجيا والفكر اإلنساني، جّدة: شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع،1728.ص 882
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 .االجتماعي البناء داخل الجماعة كأفراد النظام عالقة•

 .1االجتماعي والبناء بالنسق تتعلق التي األخرى النظم بسائر النظام عالقة•

الهوية  مفهوم ويةتق مع التفاعالت سوسيولوجيا ىعل تعتمد البنائية فان المنطق، هذا في باالنخراط و
 انهأ تراضاالف و مسبق كمعطى الدولة إلى النظر من فبدال األفكار، تأثير على يركز االتجاه افهذ

 يولون كما ة،تاريخي اجتماعية عمليات عبر تتفاعل الهوية أن البنائيون يرى بقاءها، أجل من تعمل
 و قداتالمعت ذاته الوقت في يشكل و يعكس الخطاب هذا ألن تمع،لمجا في السائد للخطاب أهمية

فالبنائية ، بالقبول تحضي لسلوكيات أيضا يؤسس و المصالح،  التغير و التحول بمصدر أساسا تمت 
 و هذه المقاربة حلت بشكل كبير محل الماركسية كمنظور راديكالي للشؤون الدولية2.

. فقط المادي الجانب على يطرق وال والمؤسسي الثقافي البعد على االجتماعي البناء مدخل يركز
 بدال ويظهر والمؤسسية الثقافية الجوانب فيها تنعدم والمحلية العالمية البيئة أن ترى الواقعية فالمدرسة

 تميز التي الخصائص أن كما البيروقراطية السياسة أو القوى توازن على يركز الذي المادي البعد عنها
 في فقط تؤثر ال الثقافية البيئة أن ترى البنائية لكن البيئة تأثير عن وخارجية فيها متأصلة الدولة

 الدولة هوية أو نفسها الدولة طبيعة في تؤثر أيضا لكنها الدول، مختلف سلوك تجابه التي الحوافر

                                                           
 862ص.ذكره سبق مرجع محمد، زكي إسماعيل1

 بالكائن المجتمع تشبيه مجال في سبنسر هربرت كتابات في علمي بشكل واضحة بصورة والوظيفية البنائية ظهرت .
 مراحل من مرحلة كل في المجتمع نظم بين المتبادل واالعتماد الوظيفي التساند وجود يؤكد سبنسر وكان العضوي
 الوجود، في االستقرار على المجتمع تساعد التوازن من حالة إيجاد في إليها يهدف كان التي والغاية االجتماعي التطور

 كيان له كبناء تصوره يمكن ولذا تركيبه في يدخل وأنه للكون الطبيعي النظام من جزء أنه على المجتمع يتصور كان إذا
 يتألف البناء أن يرى فهو" براون كليف راد"  وأشهرهم النظرية هذه األنثروبولوجيا علماء من الكثير تبنى وقد .متماسك

 تكوين في تدخل التي األجزاء بين والترتيب التنسيق من نوع جود إلى بالضرورة تشير بناء كلمة وأن إنسانية كائنات من
 متماسك بناء منه وتجعل الكل تؤلف التي األجزاء هذه بين تقوم معينة روابط يوجد وكذلك" بناء" نسّميه الذي الكل

 أعضاء أي األشخاص هي االجتماعي البناء تكوين في الداخلية الجزئية الوحدات تكون الفهم هذا وبمقتضى متمايز
 في مكونا جزءا يعتبر ال فالفرد االجتماعية، الحياة في محددا دورا ويؤدي معينا مركزا منهم كل يحتل الذي المجتمع
 من معقدة شبكة في ويدخلون البناء هذا في كوحدات يدخلون أشخاص هم حيث من المجتمع أعضاء ولكن البناء

 ،ص 1778 والتوزيع للنشر الجامعة مكتب: القاهرة ،االجتماع وعلم األنثروبولوجياأحمد، زيد أبو . أنظر:.. "العالقات
801. 

 :  االلكتروني الموقع الدولية،من األحداث لفهم مفتاح النظرية هل لعروسي، عصام محمد2
topic-mentouri.ibda3.org/ t14738   
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 قدمها التي الجديدة الواقعية خاصة الدولية العالقات في الرئيسي التيار المنهجية نقدا البنائية وتقدم
(Walt )الدقيق االقتصاد منهجية على فيها واعتمد (Micro  economics)1. 

 نقاش ويدور (Structure) والهيكل (Agent) الوكيل الدولية العالقات في البنائية طرحت ذلكوك
 ومن 2.وهياكله المجتمع إلى أو ودوافعهم األفراد أفعال إلى بإرجاعها االجتماعية الظواهر تفسير حول
 إيجاد إلى يرمي كان الذي"  ويندت ألكسندر"  الدولية العالقات في القضية هذه أثاروا الذين أوائل
 النظريات أن ويرى األساسية كوحدتها الدولة اعتبارها في تأخذ العالمية للسياسة هيكلية نظرية

 على تركيزها مع(  الدول) الوكالء على تركيزا تتضمن أن إلى تحتاج العالمي للنظام المعاصرة
  .3الهيكل

 "(Walt)  عرضها األولى مختلف بعد من ولكن العالمية البنائية هيكل موضوع تناولتا نظريتان وهناك
 يكمن العالمية السياسة عن الداخلية السياسة يميز الذي األساسي الفرق أن يرى حيث" الهيكلية الواقعية

 به تقوم واجب ذلك ألن أنفسهم حماية إلى األفراد يلجأ ال الداخلية السياسة ففي منهما، كل هيكل في
 فوضى حالة فهناك لذا القوة استخدام تمنع ال عليا سلطة توجد ال العالمية السياسة في لكن الدولة،
 . 4عالمية

 الدولة وتسعى الذات على االعتماد طريق عن نفسها حماية إلى تسعى الدول فإن لذلك  ونتيجة
 وسائل عن البحث إلى يدفعها مما األمن، بعدم األخرى الدول الشعور إلى يؤدي والذي أمنها لتحقيق
ا يسميه أو المختلفة التحالفات وقيام التسلح سباق من مفرغة حلقة في الدخول إلى ويقود إضافية حماية

 العالمية للسياسة مالزمة تكون األمن معضلة أن نظريته في( Walt) ويرى" األمن معضلة"  واقعيونال
 بقصد تنشأ التي األمن معضلة حدة من سيتحقق بأنه التقليدية الواقعية تعتقد الذي القوى توازن وأن

                                                           
  .66ص،1776. الجامعية المعرفة دار: اإلسكندرية ،االجتماع علم في دراساتاحمد، سيد السميع عبد1
 المعرفة دار: اإلسكندرية ،االجتماع علم نظرية في ألساسية االتجاهات حلبي، الرّزاق عبد علي2

  .866ص،1776،الجامعية
 عالم: الكويت ،هابرماس إلى بارسونز من االجتماعية النظرية غلوم، حسن محمد كريب،ترجمة إيان3

 160ص.1777.المعرفة
  .120ص،1772 ،الجامعية المعرفة دار: اإلسكندرية. االجتماع علم في مقدمة،أحمد  علي حمدي4
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 مشابه والدول فه بين للتفاعل نتيجة القوى توازن ويأتي عنهم، رغما يقوم بل القرار، متحدي وبفعل
 .1الحرّ  االقتصادي السوق في والمستهلكين الشركات بين ينشأ الذي للتوازن

 دائم غير ألنه مؤقتا، استقرارا رالقوى يوف توازن أن االقتصاد في الكالسيكية الليبرالية النظرية ترى وكما
 السلوك لدراسة األساسية التحليل وحدة أن يرى الذي"  فالرسنين" فيقدمها الثانية النظرية أما. ومتغير

 الفقر من ابتداءا االجتماعية الظواهر كل أن ويرى العالمي النظام هي المجتمعي أو االجتماعي
 النظام خلفية علي وتفسر تفهم الدولية بالعالقات وانتهاء المختلفة العالم مناطق في اآلتي والصراع
 وأية البعض بعضها مع ومتفاعلة مترابطة مكوناته أن األولى: سمتان العالمي وللنظام.  2 العالمي
 االجتماعية ةأو الظاهر  االقتصادية الظاهرة مثل مستقلة مجاالت في وتحديدها بينهما للفصل محاولة

 وال بذاتها قائمة النظام داخل الحياة أن على الثانية الّسمة وتركز مظللة ستكون السياسية الظاهرة أو
 أن ينبغي النظام داخل التغيير تفسير سعي أي أن هذا عن وينضم الخارجية بالمؤثرات كثيرا نتأثر
 العالم  تاريخ أن إلى" فالرسنين" ويشير الخارجية بالعوامل يهتم أن دون الداخلي التفاعل على يركز
 النظام إلى فبالنسبة العالمية واالقتصاديات العالمية اإلمبراطوريات: العالمية النظم من نوعين شهد

 حتى وتمدد وتوسع الرأسمالية على ويقوم عشر السادس القرن إلى ترجع بدايته فإن المعاصر العالمي
 وأنشأت للعمل عالمي وينقسم العالمي للنظام الفقري العمود الرأسمالية وقامت العالم أطراف كل شمل

 .3كدول السياسية الوحدات وبعض كطبقات البشر من جماعات

 للتأثير نتيجة تنشأ ألنها وذلك هيكلية هي البنائية عند العالمية الفوضى بمفهوم االجتماعي والبناء
 أن يعني وهذا اجتماعية معامالت في ويدخلون معينة قواعد يستخدمون الذين للفاعلين المتبادل
 ومن لمجتمعاتهم الجماعي الفهم من ينطلقون الذين الفاعلين تعدد نتيجة مختلفة معان   لها الفوضى

 حيث للفوضى،(  التنافسي)   الفهم هناك األمني النظام أطراف أحد فعلى االجتماعية معامالتهم
 األخرى الدولة نصران يعني ما دولة فتكسب ، األخرى الدول أمن إلى سلبية بصورة دولة كل تنتظر

                                                           
 .23ص،8003الجامعية، المطبوعات نالجزائر: ديوا ،الدولية العالقات في المعاصرة النظرية مصباح، عامر1
 . 162ص.ذكره سبق مرجع ماس، هابر إلى سونز بار من االجتماعية كريب،النظرية إيان2
  .63ص،ذكره سبق مرجع ، العربي اإلقليمي والنظام العربية العربية النزاعات محمودي، القادر عبد3
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 مفتاح بحسابها القوة على يركز الذي الواقعية نظام تكّون الفوضى ظل في تنشأ التي السلبية والعالقة
 .1 العالمية السياسة

 بشكل المثل تقوم هنا ، الدول بيئة مكونات على ينعكس والمؤسسي الثقافي التأثير أن البنائية وترى
 تكلفة قيمة من تغير المؤسسات فإن الثابتة المصالح إلى وبالنظر سياساته أو القومي األمن مصاغ

 المصالح تغير قد أو محددة لسياسة المطلوبة المعلومات أو  (Transaction costs)المعامالت
 في الجزء يلعبه الذي الدور هي الوظيفيون العلماء ذكرها كما الوظيفة أما للبناء، بالنسبة هذا. 2نفسها
 التي هي البناء في واالطراد االستمرار درجة أن أي ، الشامل االجتماعي البناء في النظام أي الكل
 في المتمثلة الديناميكية الحركة أي البناء هذا وظيفة بأداء إال تتم أن يمكن وال وكيانه وحدته تحقق
 التساند هذا تحقق التي هي البناء في فالوظيفة البناء داخل في نسق أو نظام كل يلعبه الذي الدور

 .  3ما نظام من انتزع لو المتكامل معناه االجتماعي البناء أو النسق يفقد بحيث أجزاءه بين والتكامل

 الحياة بين المماثلة على تقوم االجتماعية النظم على تطبق التي الوظيفة فيرى" كليف راد" أما
 الذي الكلي النشاط في جزئي نشاط أي يؤديه الذي الدور هي فالوظيفة البيولوجية والحياة االجتماعية

                                                           

 .812ص،ذكره سبق مرجع أحمد، علي الحاج حسن1 
 تحقيق يعتبر وحيث اآلخرين على اإليجابي بالتعرف تقوم حيث التعاوني، لألمن نظام أنها على نفسها البنائية تقدم 

 عليها تبنى التي هنا الذات ألن وذلك الواقعية به تقوم الذي الذات على اعتمادا يعتبر ال وهذا الجميع مسؤولية، األمن
 اإليجابي التعرف مدى فإن العملي الجانب وفي  العالمية  المصالح هنا تكون القومية المصالح فإن وبالتالي المصالح،

 النظام شكل ويعتمد الجماعي األمن الواسع الشكل إلى األمني التنسيق المحدود الشكل من المجموعة داخل يختلف
 البنائية وهما البنائية من نوعين نحدد أن نستطيع عامة وبصورة ولهذا.  الجماعية الذات وتطور نمو على األمني
 الذين كل الناعمة البنائية وتضم( Hoph) هويف يقترح كما النقدية والبنائية العامة البنائية أو الغليظة والبنائية الناعمة
 أّما االجتماعي، اإلطار من وتنشأ متغيرة بل ثابتة، ليست الفاعلين مصالح أن ويقبلون والقواعد وبهوية بالثقافة يهتمون
 النظام وأن اإلنسان صنعة بناء إال هي ما االجتماعية والهياكل المؤسسات أن يرو الذين كل تشمل في الغليظة البنائية
( Intersubjective) المشترك الجمعي الفهم في ويشتركان قيمية، بصورة أنشئت ممارسات إال هما ما والدولة العالمي

 كما ، المعاني إنتاج على قدرتها في الممارسة وقوة والمعرفة القوة بين الربط ويقبالن االجتماعي العالم لفهم مهم
 .اآلخر الطرف بتشكيل المتبادل التأثير في والهياكل الفاعلين من كل بقوة رؤيتهما في يشتركان

  .23ص،ذكره سبق مرجع،احمد  سيد السميع عبد2 
 .860ص.ذكره سبق مرجعمحمد، زكي إسماعيل3 
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 دول من يتألف الذي البناء يلعبه الذي الدور هي اجتماعي نظام أي وظيفة تكون اإليه وهكذ ينتمي
 .1 دولية عالقات تربطهم

 التي اآلثار أو النتائج تلك إنها" قال حيث(  ميرتون)  قدمه الذي ذلك للوظيفة الشهيرة التعريفات ومن 
 مفهوم بارسونز ويعتبر.  2معين نسق في والتوافق التكيف تحقيق إلى تؤدي والتي مالحظتها يمكن

 النسق لمفهوم المنطقية النتيجة تمثل فالوظيفة االجتماعية، األنساق من نسق أي فهم أساسا الوظيفة
 أنهم إال الوظيفة مفهوم حول العلماء آراء تعدد ورغم بيئته مع تكيفه على وتعمل طبيعته توضح فهي

 علم في للوظيفة النظرية الصياغة جملتها في تشكل التي القضايا بعض على بينهم فيها يجمعون
 :هي قضايا سبعة في المعاني هذه (Van Den Berry) ( ىبر  دن فن) حصر وقد االجتماع

 .المتكاملة األجزاء من مجموعة على يحتوي نسقا باعتباره للمجتمع الكلية النظرة -1

 التوازن من لحاله تخضع االجتماعية األنساق أن إال اإلطالق على يكون ال التكامل أن رغم -2
 .الديناميكي

 . النسق داخل يقوم أن يمكن الوظيفي والقصور واالنحرافات التوازن أن -3

 .تالئميه تدريجية بصفة التغيير يحدث -4

 االختالف عن الناتج والنمو وتكيفه النسق تالؤم في تتمثل ثالثة مصادر من التغيير يأتي -5
 .واإلبداع والتجديد الوظيفي

 .3القيم على اإلنفاق في يتمثل االجتماعي التكامل خلق في األساسي العامل -3

 مقاربة مابعد الحداثة: -ج

جون  البريطاني "ألول مرة في أعمال الفنانpostmodernismeظهر مصطلح ما بعد الحداثة"
رودولف بانفيز"  " طرف , كما استعمل مرة أخرى من 1260(سنة jean tshapman تشابمان)

                                                           

 .66ص.1766.والنشر للطباعة العربية النهضة دار: بيروت. االجتماعية األنثرولوجيا عاطف، وصفي1 
 دار: ن م د. وتطورها طبيعتها االجتماع علم نظرية،وآخرون  عودة محمود ترجمة،شيف  تيما نيقوال،2 

 . 661،صالمعارف
 .606ص.1776الجامعة شباب مؤسسة: القاهرة ،االجتماع علم نظريات ،علي السيد شتى3 



64 
 

rodolf banfes  االستخدام الفعلي لمصطلح ما بعد الحداثة يعود إلى  ان إالّ ، 1716" سنة
" ثم ُيحال هذا المصطلح فريدريكو دي أونيسالقرن العشرين في نص كتبه اإلسباني"الثالثينيات من 

. فرونسوا ليوتار،و  جاك دريدا،و  ميشال فوكومثل:  -خاصة الفرنسيين–الي مجموعة من الفالسفة 
، ارفنغ هاوإال أنه استخدم بصورة منهجية في حقل الدراسات النقدية األمريكية في كل من كتابات : 

. وقد ظهر هذا المصطلح في البداية في ميدان الهندسة المعمارية )العمارة ليزلي فيدلر، ي ليفينهار 
و تعتبر بعد الحداثية في ،والفنون( ثم انتقل وامتد إلى حقول معرفية أخرى منها حقل العالقات الدولية

نقد المجتمع و االشكال أشمل معانيها فلسفة اجتماعية و سياسية وأدبية و جمالية كانت قاعدة لمحاولة 
 العقالنية للثقافة الغربية.

ولقد استعار مصطلح ما بعد .1"*" علي أنها "جحود لما بعد السردياتجون  فرونسوا ليوتاريعرفها "
الحداثة من الثقافة األمريكية وقصد بهذا المصطلح" حالة الثقافة بعد التحوالت التي أثرت على ضوابط 

 2والفنون ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر ".وقواعد العلم، األدب 

ما بعد( في مصطلح ما بعد الحداثة يمثل  POSTأن مقطع) Habermasيورجين هابرماسويرى  
رغبة لدى دعاة ما بعد الحداثة في االبتعاد عن ماض بعينه، إضافة إلى أنه يعبر عن عجزهم عن 

ل التي تنتظرنا في المستقبل" وهذا التقابل بين تسمية حاضرهم "ألننا حتى اآلن لم نجد حال للمشاك
 جوهر الحاضر وحل مشاكل المستقبل ملمح رئيسي في تناول هابرماس لما بعد الحديث.

                                                           
 .66ص ،سبق ذكره مرجعسيد أحمد كوجيلي،،1
يعني الجحود:الشك ،و تعني ما بعد السرديات : أن النظرية تمتلك أسسا واضحة لصياغة ادعاءات المعرفة التي *

 تنطوي علي ابستمولوجيا تأسيسية.
 .66ص ،المرجع نفسه2
 الرافض الموقف من تتدرج فهي. ةبعد الحداث ما من متعددة صور فهناك ، وغامض فضفاض مفهوم الحداثة بعد ما أن 

 بعد ما إلى تصل أن إلى العلمية بأيديولوجيتها الغربية ةلثقافاتمارسها  الذي االضطهاد ورفض الوضعي العقالني للغلو
 حتى التشكيك إلى وتصل أساسهما من والعقالنية العقل على للثورة تدعو يالعبثية الت العدمية الثورية المتطرفة الحداثة

 توضيح إلى ذلك من بدال واالنصراف" الحداثة بعد ما" هي ما توضيح عن الكف إلى بأنصارها حدا مما. تالبديهيا في
 يجمعها التيارات، من خليطا يضم فكري، اتجاه يبأ الحداثة تعرف أن يمكن باختصار ولكن..الحداثة بعد ما ترفضه ما

 األقل على أو الحداثة عليها قامت التي والمنهجية والمعرفية( الوجود بطبيعة الخاصة أي) األنتولوجية سرفضا ألس
 .شك محل يجعلها
 الفرنسي فكتاب الفيلسو  في الميالدي، العشرين القرن من السبعينيات في واضح بشكل الحداثة بعد ما مفهوم ظهر

 .الحياة أنماط وتعدد الثقافية التعددية ابه وعنى( الحداثة بعد ما علم) ليوتارد،
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في تعريف لها أّن ما بعد الحداثة "طريقة في التفكير توّحد بين المعرفة  Wikipedia وذكرت موسوعة
 ."والتجربة من أجل توفير حقيقة عالمية قاطعة

أّنه " إّن ما بعد الحديث هو الحالة التي تجد فيها ثقافة أواخر القرن العشرين  دانيال أدامسويرى 
 1نفسها، وأّن ما بعد الحداثة هي النظر في تلك الحالة واإلجابة عليها".

الكاملة ،و تحّد إلمكانية الوصول الي الحقيقة *للحداثة و هناك من يرى ما بعد الحداثة هي رفض 
" الذي يعد  أرنولد توينبيمذهبية التقدم ،و قبول للتغيير و التعدد و النسبية .و طبقا لرأي "ل ضورف

أول من استخدم مفهوم ما بعد الحداثة في كتابه المتعدد االجزاء "دراسة التاريخ" ُيعد عصر ما بعد 
رشادة و العلم الحداثة نتيجة للثورة علي رشادة الحداثة ،فالعالم الحديث من خالل تأكيده علي ال

والتطور التكنولوجي انزلق الي حربين عالمتين ،دفعتا االنسانية الي التساؤل في نهاية الحرب العالمية 
  2الثانية عن عوائد التحديث و التكنولوجيا.

و كذلك اعطت المدرسة النقدية االلمانية خصوصا المدرسة النسوية ُبعدا أوسع لما بعد الحداثة ، و قد 
ود الي مهاجمة أبستمولوجيا الحداثة و دورها في الفلسفة و السياسة التقليدية .كل ذلك اتجهت الجه

أعطي اتجاها نظريا لنمو التمرد علي الثقافة و المجتمع الحداثي ،وبدأ مفهوم ما بعد الحداثة يتحرك 
جاهات من وصف لحركة جمالية ابداعية الي وصف نظرية ثقافية أكثر اتساعا و من هذا برز ثالثة ات

 أساسية هي:

المحافظون الجدد الذين  يرون ما بعد الحداثة هدفا للوصول الي النظرة الشمولية للحداثة ،و العودة -1
 الي كاثوليكية العصور الوسطي إلصالح ما تدهور من نماذج الثقافة و تحقيق االنسجام في المجتمع.

المحافظون الجدد في نقد مبادئ الحداثة ، و اتجاه مقاومة اثار الحداثية  و هم يتفقون مع انصار -8
ال كنهم ال يمجدون التاريخ و ال يسعون الي النظرة الشمولية مثلهم  و لكنهم يستخدمون ما بعد الحداثة 

 لنقد الوضع القائم و أصوله و مقاومة أثاره ،و ليس للرجوع الي االصول السابقة للحداثة.

                                                           
،في الموقع الحداثة "  بعد ما "مصطلح علي، ياسين بن1

 www.shartharat.net/vb/shouthead.php ?t12704االلكتروني:
،بيروت: مجد المؤسسة  المنهج-النظرية–النموذج المعرفي –أبستمولوجيا السياسة المقارنة نصر محمد عارف ،2

 .878، ص 1،8008الجامعية  للدراسات و النشر و التوزيع،ط
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اه  يدرك المشاكل التي ارتبطت بالحداثية ،و يرى أنصاره أنه اتجاه قبول اثار الحداثية  و هو اتج-6
من  المستحيل فصل الفن الرفيع عن الفن الهابط ،واألصالة و التقليد  ن فهو اتجاه لصيق بالواقع 

 1نظرا لعدم وجود بديل له في نظرهم.

تماعي الحداثة منهم الفيلسوف والناقد االج -حيث هناك من عارض القول بمجيء عصر ما بعد
الحداثة ردة فعل محافظة ويائسة ضد التنوير، و هناك  -هابرماس حيث يعد التنظير لعصر ما بعد

من قال بتحققه على مسرح التاريخ المعاصر منهم جون فرنسوا ليوتار الذي اعتبر هذا العصر نهاية لـ 
شموليا. فهذا عالم  "الحكايات الكبرى" ، اي موت المذاهب الكبرى التي حاولت تفسير الواقع تفسيرا

الحداثة بانه عصر " مجتمع  -الذي يصف عصر ما بعد Herman Kahnاالقتصاد هيرمان كاهن 
يصفه بانه العصر " ما بعد  Daniel Bellما بعد االقتصاد"، وهذا عالم االجتماع االمريكي دانييل بل 

صر "ما بعد الحديث" و يصفه بع Amitai Etzioniالصناعي"، وهذا الناقد الفني أميتاي اتزيوني 
 2التكنولوجيا وإللكترونيك" و تعددت االوصاف. -هناك من وصفه بعصر " ما بعد عهد

تتشكل وتنتج  للحقيقة والتيوفي هذا الصدد يقدم ما بعد الحداثيون تصورا مغايرا للتصور التقليدي 
ني التأويل(،وهو ما ) التناص يع Intertextuality"حسبهم من خالل اللغة، وتوظيف مفهوم التناص"

بقوله  J.W. Lacey))السيوهو ما يعبر عنه  الدولي يعني منح اللغة الدور المركزي في إدراك الواقع
ما بعد الحداثة على تحليل الخطاب و"التناص"، فهي  النص". وتعتمد: "أفضل مجاز للحقيقة هو 

تعتبر أن الخطاب هو المنظار الوحيد لفهم سلوكيات الدول وسياساتها، والتناص كأساس أنطولوجي 
وتوظيف عقيدة" التناص" عند الما بعد حداثيين يعني إعطاء الدور األساسي للغة .الدولي لفهم الواقع

دراك الواقع االجتماع نما باستعمالي، وهذا ال يعني أن اللغة تعكس الواقع ، في فهم وا  اللغة يبنى  وا 
 3ويصاغ الواقع في مسار ال نهائي من التفسير.

 ضمن نظرية ما بعد الحداثة: اتجاهانوعلى ضوء هذا التحليل يظهر 

                                                           

 1المرجع نفسه،ص 876.
 2فريد باسل الشاني،"الحداثة و ما بعد الحداثة" ،مجلة الحوار المتمدن، العدد8170،السنة 8002،ص 08.

1جويدة حمزاوي،"التصور االمني االوروبي: نحو بنية أمنية شاملة و هوية استراتيجية في المتوسط" ،مذكرة مقدمة 

لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، تخصص دراسات مغاربية و متوسطية في التعاون و االمن ، جامعة باتنة، 
.62. ص8010-8011  
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داة ما بعد الحداثة اللغوية ) النصوصية (: تنظر إلى اللغة ليست كأداة لمعرفة الحقيقة إنما كأ -أ
" يستحيل معرفة الواقع خارج  دريداإلنتاجها أي هناك أسبقية للغة عن الواقع. وفي هذا السياق، يقول 

 عنه"  واستحالة التعبيرنطاق الخطاب المستخدم 

يقولون ال يوجد  متغير القوة ال على اللغة، ، وهمما بعد الحداثة الصراعية) القوة (: تركز على  -أ
نطاق القوة، فالمعرفة ال تفهم إال في إطار عالقات القوة  أحد خارجشيء خارج القوة وال يوجد 
كل شيء. فالقوة هنا تحل محل اللغة، وعموما فإن اللغة  يتحكم فيوتوزيعها ومن يتحكم فيها 

والقوة هما الحقيقة، وهما بديالن لمقولة المادة في الفلسفات المادية في عالم القوانين له وال 
 1ية كامنة فيه نابعة منه.يحركه شيء سوى دينام

الصناعية  ةمن الرأسماليومن هذا المنظور فان أطروحة ما بعد الحداثة تتضمن فكرة االنتقال الحاسم 
إلى الفهم ما بعد الصناعي للعالقات االقتصادية في أي مجتمع في ضوء الصناعة التي تقوم على 

الجديد الذي بدوره يحدد شكل المجتمع  المعرفة العلمية التي أصبحت أهم مكونات المشروع الصناعي
من خالل ما يستطيع تقديمه له من وسائل االستهالك المتوقفة بدورها على وسائل اإلعالم و خاًصة 

 2عملية اإلشهار.

و إذا كانت أهم اتجاهات ما بعد الحداثة تشترك في أسس و مسلمات  معينة ، فإنها تقوم علي رفض 
 في االتي: wardو تحطيم مبادئ الحداثة و ايجاد ما ُيعاكسها ، و قد أجملها 

1-universality وتعني العالمية و تشير الي محاولة بناء قوانين ونظريات االنسانية و:
الطبيعية عبر ثقافية ، غير محددة الزمان و المكان، مبنية علي منهج كوني االجتماعية و 

 يتضمن العالمية .

                                                           
بعد الحرب الباردة دراسة في الخطاب األمني األمريكي  في الدراسات األمنية لفترة ما التنظير،" خالد معمري جندلي1

العالقات الدولية و الدراسات  تخصص: ، ةمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسي"، سبتمبر 00بعد 
 .110.ص8002-8006االستراتيجية، جامعة باتنة،

 السياسية العلوم في مذكرة لنيل شهادة الماجستير" ،الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد الحداثة،" جمال درويش2
-8006تخصص التنظيم السياسي واإلداري، جامعة الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسة ،قسم العلوم السياسة،

 .82،ص 8002
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8-Egocentrism وهي االستغراق في الذات أو التمركز حول الذات ، و تشير الي تحديد:
 مصدر الموضوعية ، و ترجع الرشادة و االبداع الي نتاج الشروط المتضمنة في الذات االنسانية.

6-logocentrism و تشير الي الرغبة في ايجاد حقيقة مؤسسة أو حقيقة مجسمة مجسدة:
 1فالخطاب الحداثي يفكر في تطوير نظرية واحدة و منهج كوني واحد نفهم به العالم.

اهتمت مدرسة كوبنهاجن  بتوسيع مفهوم االمن ليشمل عدة مجاالت بدال مدرسة كوبنهاجن :  -د
العسكري ،و من أبرز من كتب في هذا االتجاه باري بوزان الذي اهتم من التركيز علي مفهوم  االمن 

بدراسة العالقات الدولية من وجهة نظر المدرسة االنجليزية التي تركز علي مفاهيم المجتمع الدولي و 
المجتمع العالمي و التعددية و تطبيق ذلك علي النظام العالمي ، حيث يري بوزان أن الفرد ال يمكن 

 بل الدولة هي التي تعمل علي توفيره ،و ذلك لثالثة أسباب : اط تركيز االمن،ان يكون من

 أوال: الدولة هي الفاعل االساسي في العالقات الدولية.

 ثانيا: الدولة هي الوحيدة التي تتحمل أعباء و تبعات مشكلة االمن   من وحدات و مؤسسات الدولة.

 2بإزالة حالة عدم االمن.ثالثا : الدولة هي الجهة الرئيسية المعنية  

المقاربة األمنية لباري بوزان : لقد ارتبط األمن في المنظور التقليدي لكيفية استعمال الدولة لقوتها 
إلدارة األخطار التي تهدد وحدتها الترابية واستقاللها واستقرارها السياسي وذلك مواجهة الدول األخرى، 

وطنية، وكيفية تعزيزها باالعتماد على القوة بشقها وهكذا يكون األمن مجرد مرادف  للمصلحة ال
العسكري ويعود ذلك إلى حقيقة أن الدراسات األمنية تطورت في إطار المدرسة الواقعية التي كانت 

 .ظروف الحرب الباردة مواتية لها الحتكار هذا الحقل المعرفي.

"  الذي ساعد في Barry buzan" " باري بوزانوقبل التفصيل في جوانب تطور األمن ، تطرق " 
تغيير معنى األمن وما توصل إليه من نقاط اتصال مع الواقعية في أفكاره ومقارباته ومسلماته كقوة 

 مركزية الدولة، األمن والمصلحة القومية، الفوضوية.

                                                           

 1نصرمحمدعارف،مرجع سبق ذكره، ص 876.
  دراسات استراتيجيةحسن الحاج علي أحمد "،خصخصة االمن الدور المتنامي للشركات العسكرية و األمننة الخاصة "،2

 .81،ص 8006،السنة 186مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتيجية ،العدد 
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" العمل على التحرر من التهديد "  -األمن -وبدأ بوزان مقاربته األمنية بتعريف شامل حيث يرى بأن 
ي سياق النظام الدولي" هو القدرة الدول والمجتمعات إلى الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها وف

 ."1الوظيفي

وانتقد بوزان المنظور الواقعي عندما ربطت الواقعية األمن بالقوة واهتمامها فقط بالجوانب العسكرية 
 بإضافة المجاالت السياسية و االقتصادية و االجتماعية و البيئية هي كالتالي: 

تقدم األمن االقتصادي: وهو توفير المناخ المناسب لتحقيق احتياجات الشعوب وتوفير األطر المناسبة ل
الدول وازدهارها، خاصة وأن للظروف االقتصادية دور كبير في تنشئة الفرد، فتفاقم المشكالت 
االقتصادية في المجتمعات وانتشار البطالة والفقر وارتفاع األسعار والتضخم االقتصادي يؤدي 

وفسادها لينتقل بالشعور بالنقمة تجاه السلطة، ألنها تعتبر هي المسؤولية بسبب تخاذلها وسوء تسييرها 
العداء إلى الدول الغنية باعتبارها المحرك األساسي لالقتصاد العالمي وهي السبب في الركود 

 .2االقتصادي للدول األخرى

األمن السياسي: ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي واالستقرار للدولة والرغبة في توفير اإلرادة 
ن من أطراف الدول، وهي أهمية من الناحية السياسية السياسة من اجل تحقيق التكامل والتعاو 

والدبلوماسية  ويمكن أن تتمثل في إيجاد تعريف موحد لإلرهاب ألنه يثير أشكاله حقيقة نتيجة للمفهوم 
 .3الدينامي، وتباين أنماطه وأشكاله واختالف إيديولوجيات الدول

افظة عليها من أسباب التلوث باإلضافة األمن البيئي: وهو تحقيق األمن ضد األخطار البيئية والمح
إلى المحافظة على المحيطات المحلية والدولية ، واعتبر االجتهاد البيئي هو سبب على حد سواء 
للتوتر السياسي والنزاعات  وغالبا ما تنازعت األمم لغرض أو مقاومة السيطرة على الموارد األولية، 

                                                           

 في أعمال الملتقى شعيبي، "نحو بناء تعاون أمني متوسطي لتحقيق األمن الفكري لمواجهة اإلرهاب"، عبدالجبار.1 
سم العلوم السياسية والعالقات : الجزائر واألمن في المتوسط واقع وافاق : كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قالدولي
  .167،ص8002الجزائر،  قسنطينة، جامعة منتوري، الدولية،

  .201ص، المرجع نفسه2
 6عمرسعداهلل،مرجع سبق ذكره،ص06.
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مدادات الطاقة وأحواض األنهار والممرات  البحرية وغيرها من الموارد البيئة األساسية، وأن القضايا وا 
 البيئة مرت بخمسة مراحل:

فالمرحلة األولى: ارتبطت السياسات البيئية بمثابة الحفاظ على رأس المال الطبيعي من التلوث، أما 
ة، أما المرحلة المرحلة الثانية اشتد الجدل بين الدول الصناعية والدول النامية حول قضايا البيئة التنموي

الثالثة فجاءت جدلية األمن البيئي والتنمية  المستدامة في إطار المفهوم موسع لألمن، وفيما يخص 
المرحلة الرابعة فرسمت مسائل التهديدات البيئة)الكوارث الطبيعية ، التغيرات المناخية، التصحر، 

خامسة لتأكيد العالقة االرتباطية بين االحتباس الحراري ، التنوع البيولوجي ...( ثم جاءت المرحلة ال
  .1البعد البيئي واألمن اإلنساني.

األمن المجتمعي أو االجتماعي: ويخص قدرة المجتمعات على إعادة استنتاج أنماط خصوصياتها في 
اللغة : الثقافة ، الهوية وفق تصور مقبول في موجهة االنكشاف حيث ظهر هذا في إسهامات مدرسة 

" : أن ويفير( ويقول "securitizationوضحت كيف تصير قضية ما مشكلة أمنية) كوبنهاجن التي 
مسألة اجتماعية تصبح رهانا أمنيا محدد السلوك بالممارسة  االستداللية االستطرادية للعاملين 
االجتماعيين، إذ بفضل قوة صيغة مضمون الكالم يتم تقديم رهان اجتماعي يتعلق ضمنيا أو صراحة 

لتالي يحصل على معالجة غير معتادة مقارنة بالرهانات االجتماعية التي تبقى خاضعة باألمن، وبا
نما بناء اجتماعي  لمعالجة سياسية روتينية، وبالتالي لكتاب مدرسة كوبنهاجن ليس األمن موضوعيا. وا 

 2وكما الحظ " بوزان " أنه ال أحد ينكر تأثر النخب بمحيطها االجتماعي والسياسي .

طاره النظامي الدولة على مواجهة كافة التهديدات الداخلية و االمن ا  لمجتمعي قدرة المجتمع وا 
قليمه وموارده وتماسكه وتصوره وحرية إرادته  .والخارجية بما يؤدي إلى محافظته على كيانه هويته وا 

على  وهذا المفهوم )األمن( ال يتعلق بحالة معينة لنخبة أو طبقة أو جماعة عرقية أو لغوية مسيطرة
نما يتعلق بكل المجتمع الذي إطاره النظامي الدولة  والتي يمارس من خاللها هذا  صناعة القرار وا 

 .المفهوم ، ومن ثم يتطلب تعاون مشترك للمجتمعات إلدراك مصادر المخاطر وطبيعتها وأهدافها

                                                           

, Gabriel waskem et autre « désert et désertifisations en afrique »André weisrock,   1

l’Afrique en dissertation corrigée, paris : édition elpse, 2004,p113-114 
 2عبدالنوربن عنتر، تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية، مرجع سبق ذكره،ص30.
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مع بعضها وهذا المفهوم هو مفهوم ألمن مركب، يحتوي على العديد من المتغيرات التي تتفاعل 
البعض، فنجد المتغيرات العسكرية االجتماعية والسياسية، واالقتصادية والثقافية، فالمتغيرات االقتصادية 
تحتل أهمية خاصة في هذا المفهوم وتؤدي صدر المتغيرات المستقلة والظاهرة السياسية بعناصرها 

 1وتطبيقها دور المتغيرات التابعة.

ل في المعضلة األمنية كبر مصادر الالأمن مجتمعي ، يتمثترى مدرسة "كوبنهاغن" أن أحد أ
وأن التعريف االساسي للمشكلة االمنية شيء يمكن أن يقوض النظام السياسي داخل الدولة  المجتمعية

، وبالتالي "تغيير األماكن لجميع المسائل األخرى". كما يبين بوزان ، محاولة تعميق االمن في  
سواء بصورة موضوعية وذاتية ،فعندما تقوم مجموعة ما بمحاولة زيادة  "التحرر من التهديدموضوع "

أمنها المجتمعي ، تتسبب في رد فعل في الجماعة الثانية ، بحيث هذا األخير ينقص من األمن 
تجاه الجماعات  يشبه ابادالمجتمعي للجماعة األولى ، و هذا ما ُيحدث المعضلة ، وينتج سلوكا 

 . 2االخرى

أصبحت نظرية األمننة برنامج بحث قيادي في االجندة البحثية لمدرسة كوبنهاجن  ،و :األمننة-0
إضفاء الطابع األمني يستند علي فكرة أن األمن أوال :ممارسة ذاتية و أن تعريف التهديد ال يقتصر 

ية و ثانيا :ممارسة خطاب3فقط علي الجوانب المادية الملموسة مثل  السالح و سلوك االعتداء و غيرها
أي  ان اعتبار فاعل معين في التهديد يعود الى طريقة  التعامل و التفاعل مع طرف  الفواعل األمنية 

 للقضية.

: قضية التهديد الوجودي ،و األمننة هي  1772شرحت مقاربة األمننة بوضوح في كتاب  األمنو 
 &وايفر & دي وايلد( "التحرك الذي يجعل السياسة تتجاوز الوضع العادي لقواعد اللعبة ." )بوزان

 "في االمننة :أولي وايفرو يكتب "

                                                           

 1المرجع نفسه ،ص 31.
“The Copenhagen School (International Relations): 2 

http://www.wikipedia/widening Security/the Copenhagen school(international relation.html 
 

 .26،ص  مرجع سبق ذكره،سيد أحمد قوجيلي ،الدراسات األمنية النقدية مقاربات جديدة إلعادة تعريف األمن3
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ما هو األمن؟ بمساعدة نظرية اللغة  و التي يعتبر االمن فعل خطابي ليس كإشارة الى شيء ملموس 
 و انما اعتبار الكالم هو الفعل.

تعتبر "الى تعريف االمننة علي أنها إعطاء الصفة االمنية الى قضية لم تكن "أولي وايفركما يشير 
 كقضية أمنية.

االمننة :تعريف بعض الفواعل و القضايا كتهديدات أمنية بالرغم من أنها  لم تكن كذلك قبل التكلم -
االنتقال من مستوى المناقشة  "Jorg Monar، ، وفي هذا الصدد يقول "1عنها  بطريقة أمنية.

شرعية المطلقة في استخدام السياسية الروتينية إلى وضع ومنزلة خاصة يصبح فيها لفاعل معين ال
 2سلطات القوة و الضغط  في مواجهة التهديد.

و ما يمّيز االمننة  هي وصف قضية أمنية علي موضوع ما ، و إعطاء الشرعية للوسائل و 
االجراءات الخاصة  التي  ال تستخدم عادة في االوضاع السياسية العادية ، للتعامل مع القضية 

 3االمنية.

ّعرف على أنها " المسار الذي يمكن من خالله لفاعل ما أن يعلن مسألة محددة أو كما يمكن أن  ت
 4فاعل آخر على أنه يشكل تهديدا فعليا لوحدة مرجعية معينة.

و األمننة من المفاهيم التي تستخدم عند التعامل مع المسائل األمنيٌة ، وهو يٌشير إلى عملية تحويل 
هي تقديم مسألة  األمننةإلى مشكلة أمنية وجعلها تبدو كتهديد للوجود، بعبارة أخرى  مسألة عادية
مسؤولية أمنية وبالتالي جعلها تحت سلطة موظفين ال يتحملون أي  وسياسية كمشكلةاجتماعيٌة 

 .سياسية

                                                           

 1المرجع نفسه ،ص 22.
2 -Helena Carrapiç,” chasing Mirages? Reflection son concepts of Security throught the 
studyof the Securitization of organized crime, international Studies Association 
SanFrancisco:march2008,p22. 

 3حسن الحاج علي أحمد، خصخصة األمن ،مرجع سبق ذكره، ص 88.
 4سيدأحمد قوجيلي، مرجع سبق ذكره،ص22.
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كل موضوع والمفهوم الذي نطلق عليه تهديٌدا ونجعل منها مسألة أمنية ال ينتج نفسه بنفسه وال يوجد بش
الهوية، و يٌؤدي دوًرا حاسما في إنتاج  عملية بناءمستقل في العالم الخارجي. فالتهديٌد جزٌء من 

 . وبين اآلخرالتعارض بيننا 

 1وبهذا تصبح التهديدات نتاجا لعملية بناء اجتماعي.

هويٌة . بهذا المعنى وفقا للنظريٌة البنائيٌة، هناك عالقة بناء اجتماع متبادل بين األمننة، الثقافة ،وال
طبيعية، ولكنها  ليست ثقافة تخلق شكوكا، مخاو َف، وتهديدات خاصة بها، فهي يمكن القول بأن كل

كأداة سياسية من أجل إضفاء الشرعيٌة على سيٌاساتها  نتاج اجتماعي وثقافي. فالدول تستخدم األمننة
 2العبودية الطوعية داخل المجتمع. وخلق شكل من أشكال

نها مفهوم مركب لسببين االول :االمننة مفهوم مشتق من أالدكتور امحند برقوق االمننة بووصف 
عملية بناء تصور ألمن يجمع بين حاجات االنسان و حاجات السلم و االمن الوطني ،و السبب الثاني 

 3:مفهوم االمننة من حيث توسيع فكرة االمن كما جاءت بها المقاربة النظرية  لمدرسة كوبنهاجن.

و بالمقابل طرح "بوزان" الخطاب  السياسي السلطوي الذي يقوم علي تضخيم المخاطر الناجمة عن 
المحتمل جراء  االنفالت األمنياألمن االقليمي و الدولي بسبب  ىاستمرار ظاهرة اللجوء  و تبعاتها عل

 4تهريب االسلحة مثال .

 لى ثالثة معاني:عيتحدد  يرى " باري بوزان"و"وايفر"، بأن إطار األمننة"

 المبني أمنيا، مع التركيز على القادة السياسيين الفاعلين.

 The forme of The Acte : شكل الفعلأوال
                                                           

K. Seray: “Securitization of Migration in Europe: The Obstacle in front of European  1

, July 2nd 2010, available The Journal of Turkish Weekly,” Values
Europethe migration in-ed/2714/securitization of-urkishweekly.net/ophttp://www.tat:

obstacleinfrontofeuropeanvalues.html 
.Ibid 2 

 ،في الموقع االلكتروني: االمننة المستدامةامحند برقوق ، 3
Http://www.altaalim.org/akhbar2.php?id=4559. 
4 Http://etudiantdz.com/vp/t43186.html. 

http://www.turkishweekly.net/op-ed/2714/securitization%20of-migration%20in
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 .المحدد بالتركيز على  لحظة التدخل Contexte of The Acte: سياق الفعلثانيا

 .1المعرف بالتهديدات االمنية فقط  Nature of Acte: يتحدد إطار األمننة في طبيعة الفعلثالثا

"ان فعل وايفرفي حين أن فعل الكالم  يمكن أن يكون مشروط اجتماعيا بموقف المتكلم ، ويقول 
الكالم غير محدد مفتوح بشكل جذري مثير لالهتمام بالضبط ألنه يحمل الالأمننة الكامنة لكسر الحالة 

 .العادية "

االجتماعي الغير محدد تصبح االمننة تشبه الفعل التقريري الشامل عند مقارنة نظرية األمننة مع الفعل 
في  لكارل شميتحول العالقة بين العدو و الصديق في الدراسات األمنية، تأخذ منظومة التشابه  

جعل النظام السياسي كالمقرر االستثنائي الذي يشكل الحدود بين الصديق والعدو ؛ وفي هذا اإلطار ، 
تضمن تكوين القرار حول العدو : "كل األشكال النقيضة ، الدينية واألخالقية جوهر السياسيين ي

واالقتصادية ، او غيرها تتحول إلى نقيض سياسي اذا كانت قوية لتجميع البشر فعليا وفقا للصديق 
والعدو". رغم أن شميت ال يمكنه ان ينكر ان الجماعات تتنافس فيما بينها في المجاالت االقتصادية 

نونية واألخالقية ، حيث يدعي ان المعارضة السياسية بين الصديق والعدو يشكل اكثر االنقسامات والقا
تطرفا: "الخصومة السياسية هي األشد واألكثر تطرفا ، وتصبح كل خصومة ملموسة و تصبح اكثر 

 2 العدو". -سياسية وأوثق صلة بها وهي تقترب من النقطة االكثر تطرفا ، وهو التجمع "الصديق 

وهناك عدد من االنتقادات بشأن مفهوم األمننة ،مثال : قضية المسؤولية السياسية ، مع غياب  
المقاربات االخرى غير الخطابية ، واالشكال المؤسسية. ، و األهم هو النظر الى الفكرة القائلة بأن 

 نزع طابعهاامكانية "قضية يمكن تحويلها من السياسة العادية الى تلك التدابير العاجلة ، ومن ثم  
 " .األمني

اعربت مدرسة كوبنهاغن عن تفصيلها لنزع األمننة، .و ال نجد الكثير من العمل  :نزع األمننـة-2
بهدف نزع األمننة  في السياسة التي تكون اكثر فعالية من أمننة المشاكل مثل  قضايا البيئة  التي 

 السياسية العادية.غالبا ما يمكن معالجتها من خالل العملية 

                                                           
1 Ibid. 

 .مرجع سبق ذكره، المستدامة مننةاأل ، برقوق امحند2 
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، ان  نزع األمننة هو االفضل للديمقراطية ، ألن القضية سيتم معالجتها مع قليل من  وايفرويوضح 
 كايل غريسونالسرية ، وغالبا بغير مسؤولية السياسة الطارئة . بنفس الطريقة الى حد كبير ، يجادل 

 ضد كفاءة سياسة الطوارئ، ولكن من زاويه االمن اإلنساني . 

:" لغة األمن دائما تنطوي على مصلحة الدولة محل المصالح الفردية"وفي بلدان مثل غريسونفيقول 
كندا ، اعتمدت أجندة األمن وكانت موجهة نحو توسيع المفهوم التقليدي لألمن ، الذي يتساوى بالقوة 

تنبع من الطريقة الوطنية ، وتعزيز المصالح القومية . وبذلك يرتفع االمن اإلنساني في هذا السياق 
 التي يساهم بها في مصالح الدولة الكندية.

حيث التهديدات معّرفة  "ان بعض التهديدات ينبغي ان يعاد تعريفها بأنها "نقاط ضعف غريسونواقترح 
كمخاطر حالية تتطلب إجراءات عاجلة  بينما نقاط الضعف هي المخاطر المستقبلية التي ال تحمل 

، قضايا وصفت بأنها نقاط ضعف "تبقى  لغريسونمعها هذه الردود السياسية الواضحة . بالنسبة 
  ."مفتوحة ومتنازعة سياسيا

نقطة أبعد ، ويجادل في Andreas Behnkeاألمن ، يأخذ " للتكلم عنالميكيافيليةأّما  "الطريقة 
، نصيحة مكيافيلي لحماية   Andreasتكون فاشلة . كما يصف  أمننة بعض القضايا و يمكن ان

الداخل من خالل بناء الجدران واألسوار . وبدال من ذلك ، األمن ال يمكن تحقيقه اال بقبول الطوارئ 
من في المعنى الميكافيلي ال يمكن ان يقوم على أنطولوجية األمن ، في عالم الحياة االجتماعية : "األ

وانه يجب ادارته ، بدال من رفض الطوارئ ، وفي المصطلحات الميكافيللية ، أن تخترق القلعة . 
وهكذا  في عالم غير مضمون اصال ، األمن ال يمكن ان ينجز باألسلوب الدفاعي ، المتحصن في 

 1بارتباط مبدع ومثمر مع الطوارئ في الشؤون السياسية الحالية ".منطق القلعة ، ولكن فقط 

و يأتي النقد األخالقي من النظريات األمنية النقدية األخرى وبصفة عامة يتخذ شكلين مختلفين: يتعلق 
ويركز الثاني  األول بغياب تصور معياري لألمننة/ نزع األمننة ضمن االطار التحليلي لنظرية األمننة

المزعوم للتأثيرات السياسية لكتابات وايفر لألمن نفسه ، بصفته محلل أمني، يؤيد استعمال  بالتجاهل

                                                           
1PAUL ROE, Securitization and Minority Right: Conditions of Desecuritization 
,Security Dialogue vol 35, n3, September, 2004 , pp.279-294. 
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ركز علي المشهد الديموقراطي: نزع األمننة   لكلوديا أراداوالجميع لنظرية األمننة. ،و في مقالة "األمن 
 في مجلة  "العالقات الدولية و التطور". 8006والتحرر" نشر في ديسمبر 

وأفعال نزع األمننة سياسَة تقع خارج تفضيل عالم األمننة النظري الفردي .و تبين مقاربة نظريَة  األمننة
األمننة بأنهّا َليسْت  سياسية من ناحية الُمحّلَل ، لكنها أداة نظرية للتحليل  الذي يمكن به للُمحّلل  َأْن 

ال تَمّكْن الُمحّلَل لَقول ما يجب على األمن  َيتتّبَع حوادَث األمننة ونزع األمننة . نظرية األمننة لوحدها 
َل األمن ؟-َأْن َيُكوَن/ال َيُكوَن . نظرية األمننة هكذا تريد اإلجابة على السؤال   وقلياًل ما بعد  -ماذا َعم 

 . هذا . في هذا الَفْهم ، نظرية األمننة ليست شيء سوى األداة النظرية لَتسهيل تحليل  األمن  العملي  

ألرادو ، وجود المعضلة  المعيارية  لَكالم وكتابة األمن َيْعني "بأّن نظرية  األمننة" ونزع األمننة  بالنسبة
 1"نظرية األمننة المعيارية".-كممارسة معيارية" َيْدمُج إلى واحد 

 

 

 

 

                                                           
1 Rita Taureck, Securitization theory and securitization studies,Journal of International 
Relations andDevelopment, 2006,n 9, pp 53–61. 
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 المفهوم الراهن لألمن :االمن االنساني و تطبيقاته المبحث الثاني:

 إن تطور مفهوم األمن لدى صانعي السياسات الدولية، أصبح ألوربا بعد الحرب الباردة ما يعرف
باتفاق أعضاء االتحاد األوربي المتوسطيين على توسيع اإلتحاد األوربي، "بالشراكة األورومتوسطية" 

ع حول كيفية التعامل مع التحديات األمنية القادمة من الشرق والجنوب، بهدف إعادة والتوصل باإلجما
التوازن في توزيع الموارد المالية بينهم بما يتفق مع إدراكهم بأن القضايا األمنية ال تقتصر فقط على 
ة الجانب العسكري بل هناك قضايا أمنية غير عسكرية مثل البطالة، الهجرة واإلرهاب، األصولي

 1اإلسالمية.

إن التصور الشامل لمفهوم األمن المعاصر في ظل ثورة المعلومات واالتصاالت والمواصالت جعل 
من قاعدة التبديل المتبادل محورا أساسيا في هذا التصور، وتؤكد معظم النظريات األمنية أن األخطار 

يكون تأثيرها قاصرا على التي تخيم على منطقة من المناطق أيا كان مصدرها أو حجم خطورتها لن 
 هذه المنطقة وحدها، ولكن ينتقل تلقائيا إلى المناطق المجاورة بنفس الدرجة ونفس الحدة.

إذ لم يعد إطار الظاهرة األمنية المعاصرة بأبعادها المختلفة محددا بنطاق الحدود اإلقليمية للدولة بل 
 2اشر ويمتد إلى اإلطار اإلقليمي والدولي.تعدى هذا اإلطار الحدود ليشمل دول الجوار الجغرافي المب

يزيد من تعقد الظاهرة األمنية المتعدية للحدود ان بعض مصادر التهديد قد تكون خارج نطاق سيطرة 
السلطات السياسية في األطراف الدولية، كما أنها بعضها يكون نتيجة الصراعات الداخلية الحادة في 

ألهلية، وما يترتب عليها من آثار كنزوح أعداد كبيرة من بعض الدول والتي قد تصل إلى الحروب ا
البشر واختراقهم حدود الدول المجاورة هربا )المالي مثال( مما قد يتعرضون لمخاطر نتيجة األوضاع 
الداخلية في بالدهم، كما أن بعض مصادر التهديد المتعدية للحدود قد تتمثل في منظمات الجريمة 

 3المخدرات والسالح وعصابات القرصنة. الدولية، كالمافيا وتجارة

                                                           
 .33ص  ،8221، مارس 222، بيروت، العددالمستقبل العربي،العرب و العولمة: ما العمل؟  محمد األطرش 1
العدد  ،بيروت ،لة السياسة الدوليةمجإبراهيم حماد، "البعد األمني للعالقات العربية األوربية )رؤية مستقبلية( "،  2

 .222، ص8221، السنة 821
3 Bailey, Sydney D, “The UN Security Council and Human Right”, ST Martin’s Press, 
New York, 1994. PP 77-79 
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ومن مصادر التهديد المتعدية للحدود: األوبئة، األمراض الفتاكة بالبشر كإفلونزا الطيور والخنازير 
واإليدز وغيرها، وقد صارت تفرض أعباء جديدة على األجهزة األمنية في شتى دول العالم الرتباطها 

 1و األمن اإلنساني.بأحد األبعاد المعاصرة لمفهوم األمن وه

 :المطلب األول: عولمة األمن وتحوالت القوة العالمية

من أهم المستجدات التي طرأت على قضايا األمن في عصر العولمة هو التراجع العام الذي حدث 
لدور الدولة الوطنية، حيث أصبح هذا موكوال بشكل متزايد لقوى فوق وطنية )أحالف، ضغوط 

يعة عالمية األمن الدولي، أو إجبار الدول الجنوبية على تقليل إنفاقها مباشرة...( سواء تحت ذر 
 العسكري وذلك كجزء من اإلصالح االقتصادي.

و انفصال الدول عن القاعدة ، والتسلط  مفهوم القوةكبمفاهيم أخرى  يرتبط مفهوم األمن  صبحوا
مفهوم المصلحة ظل ي و و توزيع وظائف السلطة على نخب متكررة في الحقل السياس االجتماعية
شكاليةو دون تحديد، ومفهوم االستقرار الذي ظل االختالف قائما على تحديده،  القومية   في المواءمة ا 
 المحددة تلك و األمنية المهام إلنجاز الالزمة األمنية المتطلبات بين الميداني األمني العمل نطاق

ذه المفاهيم ال يتعلق األمن بحالة معينة لنخبة أو ، وبه  األمنية المهام  أداء و الديمقراطية للممارسة
نما يتعلق بكل المجتمع الذي  طبقة أو جماعة عرقية أو لغوية أو دينية مسيطرة على صناعة القرار. وا 
إطاره النظامي الدولة والتي يمارس المجتمع من خاللها هذا المفهوم، ومن ثم يتطلب تعاون كل 

 2لمصادر الخطر وطبيعتها وأهدافها.المجتمع ويعكس اإلدراك المشترك 

إن ظروف ما بعد الحرب الباردة أعطت ضرورة إعادة النظر في مفهوم األمن وتطوراته الخاصة والتي 
عكست تهديدات جديدة وامتداد التأثير إلى فواعل غير الدول إلى مستويات "األقليات العرقية" و 

                                                           
1 Salmon, Trevoirc « International Security in the Modern World », Macmillan 
Houndmills, 1992, p213 

، 8، القاهرة: مكتبة مدبولي، ط1002األمن القومي العربي في عالم متغير بعد أحداث سبتمبر مدحت أيوب،  2
  .81، ص 2003

 تهديد حدوث لمنع ما بعمل بالقيام المبادرة األمني الموقف تقدير بين الزمني للنطاق النسبية األهمية في اختالف هناك*
 استخدم أو ما جريمة حدوث لمنع أو السلبية آثاره من التقليل و معين خطر الحتواء عينم إجراء باتخاذ اإلسراع أو ما

 ما نطاق في إدراجها يمكن التي و األمن تهديد يمثل ما موقف الحتواء يمكن ما بأسرع العنف أدوات من معين قدر
 .األمني بالزمن نسميه
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ى جانب التحول في مصادر طبيعة التهديدات أمام "المنظمات الدولية" و"المنظمات الغير حكومية" إل
 1شيوع مظاهر اإلرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، الهجرة غير السرية وأزمات التدهور البيئي.

وذلك بسبب التغيرات التي عرفتها بعض المفاهيم المؤثرة في األمن، كالسيادة والقوة باإلضافة إلى 
 .2ظهور مدارس جديدة حاولت توسيع األمن

مفهوما موسعا لألمن والذي اقتضى موضوعا مرجعيا  Barry Bozanباري بوزان" أعطى "
(Referent Object)  من خالل السؤال "أمن من؟" وافترض موضوعات مرجعية أخرى باعتبار األمن

مسألة بقاء تفترض تهديدا وجوديا وكذلك اعتبر "بوزان" أن هناك أبعاد أخرى لألمن غير األبعاد 
نظرا لكون بنية النظام الدولي فوضوية  إنهة، وتبنيه فكرة فوضوية النظام الدولي، إذ يقول: "العسكري

)بدون سلطة مركزية( في معظم أبعاده التنظيمية السياسية االقتصادية االجتماعية فإن البؤرة 
ي الوحدة ". غير أنه حافظ على النظرة الواقعية لألمن باعتبار الدولة هالطبيعية لألمن هي الوحدات

 األساسية للتحليل.

لمدرسة وسمحت إسهامات وتحليالت بوزان في مجال توسيع الدراسات األمنية تمهيد الطريق "
" والتي اقترحت قراءة جديدة لألمن على أساس قطاعات أخرى وأبعاد األمن األخرى غير كوبنهاجن

وك بالممارسة االستداللية، وعلى العسكرية من خالل اعتبار األمن االجتماعي رهانا أمنيا محددا للسل
 أنه الهدف األساسي والمحوري للعملية األمنية.

شكلت تحليالت مدرسة كوبنهاجن قطيعة مع التحليالت المركزية الدوالتية لبوزان، خاصة بعد تطوير 
واللذان يختلفان حول مكانة (Alfrid Wolfers)" ألفريد ولفرزمفهوم األمن االجتماعي عبر أعمال "

 ولة في تحليلهما لألمن.الد

" أنه بفعل جملة من ظواهر العولمة والظواهر العابرة لحدود البناء األوربي، وظهور Wolfersإذ يرى "
عرقيات قومية في أوربا الشرقية، تدفقات الهجرة، االستيراد الواسع للبضائع الثقافية األجنبية، تحكم 

                                                           
، العالم االستراتيجييدي والطروحات النقدية الجديدة"، عالق جميلة، ويفي خيرة، "مفهوم األمن بين الطرح التقل 1

 .22، ص 2001، جوان 4قسنطينة: مركز الشعب للدراسات اإلستراتيجية، العدد 
 2 عبد النور بن عنتر، تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 81

عتراف بأي سلطة مركزية والمطالبة بالسيادة التي تنكر اال: الدول المسيطرة واألمن بالنسبة لها هي القضية الالوحدات*
". كل لنفسهسياسة عليا" والمطبقة لمبدأ "  
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ات أوسع ... فإن المجتمع أصبح مهددا أكثر من مصالح أجنبية بالثورات الوطنية ،االندماج بكيان
 1الدولة خاصة من طرف هذه الظواهر المتقاطعة.

يعطي باري بوزان مفهوما للمأزق األمني المجتمعي والذي قد ينعكس على مستوى التهديدات التي 
لة دون أمن  إزاء السلطة اإلقليمية تجاه تطورها في ظروف مقبو تستشفها مجموعة ما عندما تحس باالّ 

و لكن إذا تصاعدت حدة المأزق  المساس بلغتها و ثقافتها ،و دينها ،و عاداتها و هويتها بشكل عام
 األمني المجتمعي فان نتائجه قد تكون خطيرة و تمتد الستنفاذ موارد نادرة )كالمواد الطبيعية ،أو

 . 2فية اإلثنيةإلى السعي إلزالة الطرف  األخر من الوجود عبر التصالمنظمات الحكومية ( 

 Egan Bahrوقد تدّعمت وجهة النظر الداعية إلى إعادة النظر في مفهوم األمن من خالل تقرير 
ويرى أن التركيز  Common Securityاألمن المشترك" والذي عنوانه " Palme1982المقدم للجنة 

لمتبادل غير مؤسس، على القوة في عالم يتميز بمستويات عالية من التسلح وتضبطه حركية االعتماد ا
 الدول منفردة لتعزيز أمنها، سوف يقلص في نهاية المطاف أمن الدول األخرى. فسعي 

أما التركيز على المخاطر العسكرية في التعامل مع المأزق األمني غير واقعي، فهناك أشكال أخرى 
افية، وقد يكون من المخاطر التي تهدد الدول وهي ذات طبيعة اقتصادية، بيئية، غذائية، وحتى ثق

 .3وراءها فاعلين آخرين غير الدولة كالمنظمات اإلرهابية

وأدى إلى ذلك إلى تبني مفهوم أوسع لألمن اخذ تسميات متعددة: كاألمن المتكامل 
« Compréhensive Security »   والشراكة األمنيةPartnership Security األمن المتبادل ، 

» Mutuel Security « اوني واألمن التع» Coopérative Security «4. 

ويفعل العولمة نعيش توسيعا في مفهوم األمن، ليس في وسائل التهديد ومصادرها بل في وحدة التحليل 
أو الطرف المعني باألمن، ويعد هذا تحوال في المشهد األمني العالمي، مما يسمح بتصور أمني مالئم 

                                                           

 1 عبد النور بن عنتر، تطور مفهوم األمن في العالقات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص ص 82-81
قع االلكتروني ، في  المو إعادة صياغة مفهوم األمن، برنامج البحث في األمن المجتمعيعادل زقاغ،  2
:http://www.geocities.com/adelzeggagh/Ih.html 

3http://www.abiyath.com/2006/17article139919 html 
4http://www.ar.wekipedia.org/w/index php? title = 93711000 

http://www.geocities.com/adelzeggagh/Ih.html
http://www.abiyath.com/2006/17article139919
http://www.ar.wekipedia.org/w/index%20php?%20title%20=%2093711000%20cle139919
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غراض إنسانية. أما التحول اخآخر في المجال وفي إطار للشرعية التي تتيح التدخل الخاص وأل
األمني، فهو تحوالت القوة، ذلك أن القوة لم تعد ترتبط ارتباطا وثيقا بالعامل العسكري، بل تعدته إلى 

 1و المعلومات...  و التعليم و النمو االقتصادي، و االعتماد المتبادل  التكنولوجيا

ل القوة اللينة ،كما تقوم علي مصادر ملموسة :القوة تأسست القوة العالمية علي مصادر هي من قب
و أقل ملموسية" ذلك أن  ،و أقل قهرية أقل تحوليةإن القوة جوزيف ناي" "الصلبة ،و كما يالحظ "

تحويل المكاسب المحققة في مجال ما نحو مجال آخر يزداد صعوبة .أما فيما يخص األمن ،فإن 
يدات الغير المباشرة أو التهديدات الغير عسكرية مثل عدم يعني التهد soft Securityاألمن اللين 

التهريب ،مخدرات ،الهجرة الغير شرعية ، الجريمة المنظمة ، بينما  االستقرار ،التطرف، اإلرهاب،
 2التهديدات المباشرة أي العسكرية .   hard Securityيقصد باألمن الصلب 

ذا ما أفادنا به التاريخ الحديث  و علي القول ة و هتسمح بتحول القوة العسكريإن القوة االقتصادية 
"و انحطاط الدول يرجع إلي فقدان  الفاعلية  قواعد صناعية ى"بأن قوة الدول تبنى قبل كل شيء عل

االقتصادية و انهيار األجهزة اإلنتاجية الوطنية .كما هناك معيار أخر لتحول القوة و هو التماسك 
بأن  8224الصادر في باريس  الكتاب األبيض حول الدفاع"د في "الوطني و االجتماعي ،و قد ور 

"القوة ال تأتي من اتساع األرض الوطنية بقدر ما تنجم عن التنظيم االجتماعي و تربية المواطنين و 
 3تضامنهم علي القيم التي تجمع فيما بينهم.

الح أو أداة تستخدمها في أما القدرة االقتصادية فهي هدف تسعي إليه كل الدول و الجماعات و هي س
هي الرافعة الكبرى  المستعملة من قبل الدول  أو الماليةلعبة القوة علي المسرح الدولي ،و األداة النقدية 

 4القومية الحديثة للتربع علي كرسي القوة.

و التغيرات المستقبلية  و في ظل تنامي ظاهرة العولمة ،تبقي القوة بين الدول في تطور مستمر،
صاد العالمي في ظل العالقات االقتصادية  بين القوى العظمى يتميز بالظواهر الثالثة الجديدة لالقت

 التالية :
                                                           

 1عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره،ص28.
 2عمار بوزيد ",مفهوم القوة "، مرجع سبق ذكره ،ص82   

94,P 28.Livre blanc sur la defence,PARIS ,19 3 

, paris ,1996. ED Flammarion ,le point sur la mondialisation,luc –Ferradery jean  4 
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نهاية النظام القائم علي الهيمنة االقتصادية لقوة كبرى ،إذ أن قوى عديدة سوف تسيطر علي -أ 
 االقتصاد العالمي. 

  .د أقلمة متنامية لالقتصاد العالميظهور أقطاب إقليمية جديدة في االقتصاد العالمي أي تشه-ب

ظهور تناقض شديد بين الظواهر يصل إلى حروب الحرب االقتصادية بين المساحات اإلقليمية -ج
 .1مما يدفعها إلى تأسيس سياسات تعاون جديدة )إعادة بناء نظام نقدي عالمي جديد مثال(

شي في دول الجنوب والذي تزامنه إن دخول التحديات الجديدة دوائر صناعة القرار، كالفقر المتف
ضعف البنيات المؤسساتي في هذه الدول، أدى إلى بروز تصادم بين المجموعات اإلثنية في إطار 
صراعها على الموارد، حيث حلت المعرفة محل الملكية كمعيار القوة، وهناك انفصال مبني بين الشقين 

 2.العسكري واالقتصاد الذي أظهر قابلية التحول في القوة

"  ابه قام التي األبحاث إلى جذورها تعود والتي (*)الديمقراطي السالم فكرة إلى النقدية الدراسات تستند
 للعالقات القدس صحيفة في 8212 في لهما نشر مقال في وكانت"  سنغر دافيد" و"  مالفين سمول
 فيه اعتبر الذي الدائم مالسال مقاله في 8122 لعام* كانط ايمانويل* فكرة بتوسيع قام بعدما الدولية

  تهمرغبا لتحقيق يسعون متسلطون يحكمها التي الحكومات عكس للسلم تجنح الجمهورية الحكومات أن

 السوفياتي االتحاد سقوط قبل فعليا بدأت قد كانت"  الديمقراطي السالم حول النقاش من حلقة آخر إن
 الشواهد من مزيد وتراكم الديمقراطية دولال عدد بزيادة إسنادا أكثر أصبح قد المفهوم هدا أن غير

 "( **)الديمقراطي السالم" فنظرية ، والسالم الديمقراطية بين لالرتباط المؤكدة االمبريقية

االقتصاد المعولم و أن الترابط بين األمن و االقتصاد في  ىاألمن المعولم بالتأثير عل ةديناميكيوبدأت 
سقوط األول  ينتج عنه سقوط الثاني  ،نظرية الدومينوأمن يشبه تزايد مستمر و أن عمل تداعيات الاّل 

 3قضايا األمن. ىو هكذا فالعولمة لم ُتوجد فقط اقتصادا معولما بل خلقت ديناميات تؤثر عل

                                                           
1Ipid. 

 2 عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره، ص 28
 .مرجع سبق ذكره، المجتمعي األمن في البحث برنامج األمن، مفهوم صياغة إعادة عادل زقاع،3
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القوة العسكرية، مما  ىالقوة االقتصادية و ليس عل ىفي النظام الدولي القائم سيعتمد عل ىإن ميزان القو 
اقتصادي، و أصبح مفهوم المصلحة الوطنية يتحكم في سلوكيات و سياسات  ىقو يعني إحالل توازن 

 1الدول الخارجية في ظل تنامي ظاهرة االعتماد المتبادل.

 وليس باألنسنة مرتبطة فهي process  of Chang   تحول كعملية العولمة يخص ما في أما
 حقوق عولمة إلي العولمة أنصار وةدع خالل من تجلي ما هذا و األخالق إنما و فقط القوة مصدرها
 الهياكل مواجهة في العالمي المدني المجتمع إشراك يتوجب الذي العالمي الحكم أسلوب تفعيلب اإلنسان
 .العالمية بالحكومة يسمي ما تكريس ،و الحكومية المنظمات و الداخلية الرسمية

 الذي و الدولي النظام في القوة صرعنا توزيع و ترتيب إعادة مستوي ىعل بالتحوالت يتعلق فيما أما
 حدث ،حيث العسكرية القوة استعمال من بدال التكنولوجية و االقتصادية القوتين علي أساسا يبني

 أي يمتلك من نجد وعمليا التكنولوجية للقوة تنامي و االقتصادية القوة تعاظم مقابل األخيرة لهذه تراجعا
 .2المتخلف و بالضعيف فُيوصف يفتقدها من ،أما دمالمتق و بالقوي ُيوصف القوي هذه من نوع

                                                                                                                                                                                

 بين عالية متبادلة عالقة وجود مالحظة على يقوم سالم منطقة بينها فيما تشكل تالديمقراطيا بان االقتراض أن(*)
 أن يحدث فلم ، صحيحة المتبادلة العالقة هذه أن من فوكوياما فرانسيس ،ويرى الدولية والمحصلة الحكومي الشكل
 دراسة في تجريبي قانون ىإل أقرب التبادلية العالقة تلك أن ليفي جاك ويقول ، أخرى دولة ديمقراطية دولة حاربت

 .الدولية العالقات
 قد أنها من بالرغم البعض بعضها تحارب ما نادرا الديمقراطية الدول بان القاضي المبكر للطرح تحرير تعتبر)**(
" راسي بروس" و" ري لي جيمس " " ديويل مايكل"  أمثال الباحثين بعض قدم وقد أخرى دول ضد حروب في تدخل
 استعمال تمنع التي التوفيق ضوابط تعشق الديمقراطية الدول أن في أساسا تمثل ، االتجاه هذا في اتالتفسير  من عددا
 .المبادئ نفس تعتنق أطراف بين القوة
 الحروب على للقضاء الوحيد السبيل هو الشعوب بين حلف إنشاء أن"  الدائم السالم مشروع"  مؤلفه في أوضح كما
 أكبر إن"  قائال 8112 في"  اإلنسانية تاريخ بداية عن فروض"  بعنوان له كتاب اللخ من أكده ما وهو ، مخلفاتهاو 

 االستقرار دوام بمعني بل ، الحاضرة أو الماضية الحرب بمعنى ال الحرب عن ناشئ المتمدنة الشعوب يصيب شر
 ". القادمة للحروب

مركز الدراسات  مجلة شؤون األوسط، "،التحديات و االستجابة العربية و مؤسسات العولمة: ى"قو  عمار جفال،1
 .37-36،ص ا2082صيف  ،801العدد ،االستراتيجية

،"النظريات التفسيرية للعالقات الدولية بين التكيف و التغير في ظل تحوالت عالم ما بعد الحرب  عبد الناصر جندلي2
 .822-828ص -،ص2082السنة  العدد الخامس،باتنة ، ،مجلة المفكر الباردة"،
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رغم تنامي النقاشات النظرية التي مست الجانب الشكلي لتوسيع مفهوم األمن ،برزت مساهمات أخرى 
،مع الحفاظ علي 1تميزت بتصورات إبستمولوجية أنطولوجية ساهمت في صياغة مفاهيم جديدة لألمن،

ما وجد تبرير افتراضاته األساسية في التفسير الواقعي  "  و هوRATIONALISMالنزعة العقالنية "
 لتفاعالت السياسة العالمية.

ترى أن األمن يتعدي حدود ضمان استمرارية  HELGA HAFTENDORN" هيلقا هافتندورنفنجد "
الدولة و حماية حدودها اإلقليمية ،و التحكم في مفهوم األمن يتطلب التحكم في أبعاده و مستوياته و 

 نائه و تكريسه.  طرق ب

كما تشير إلي إمكانية تطبيق األمن الدولي و تكريسه في هذا العالم الذي يشكل جزءا منه ،كما 
أشارت:"تشهد السياسة العالمية مسارات تتسم بالحركية و الدينامكية و التفاعل البّناء مع التحوالت 

 (،HOBSعية الهوبزية )المجتمعية الجديدة علي كافة األصعدة ،و مفاهيم األمن ذات المرج

ال تقدم براديما أمنيا مناسبا ،و ال تفسر بصورة مقنعة التغيرات في العالقات …(KENTو الكانتية )
."  2األمنية التي نالحظها في كثير من أجزاء عالم اليوم 

بضرورة ارتباط المفهوم بمعظم جوانب الحياة االجتماعية هيلقا هافتندورن"من هذا المنطلق ترى" 
العتماد علي مقاربات متعددة التخصص و الثقافة ،مما يسمح بصيانة مفهوم شامل لألمن في ،با

و جوهر األمن مرتبط بالشمولية ،و 3مقابل األمن الضّيق ،و الحكم علي مدى شموليته أو محدوديته،
ا األمن ال يقبل التجزئة ،فعدم االستقرار السياسي ،و إدراكات التهديد و التصورات الواضحة حول قضاي

اإلرهاب و الحروب  اإلقليمي ،و العالمي ،و االنهيار االقتصادي  و تفشي البطالة ،و انتشار األوبئة،

                                                           

 3عامر مصباح، مرجع سبق ذكره ،ص ص 822-.821
8 Bjorn moller ‘ the concept of Security :the prosand cond of expansion and 
contraction ‘ paper for joint sessions of the peace théories commission ‘and the 
Security  and désarmement  commission at the 18th General conférence of the : 
International peace research Association (I.P.R.A) TAMPER ‘sinland ’56 August 2000’p 
04.       
2Héléne Veau ,op  cit , pp 5-4. 
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النووية ،و نشر الثقافات الدخيلة ،...تؤثر علي األمن فهي قضايا اإلدراكات الحسية   االستراتيجياتو 
perceptions.ضمن:بناءا علي ذلك نجد األمن يت1التي تمثل تهديد معين 

الذاتي من الغذاء ،إال أن هذا التعريف ضّيق لتقديم  المفهوم باالكتفاء ارتبط هذا األمن االقتصادي:
ضافة البعد اإلنساني الذي يهدف إلي توفير  مفهوم أكثر شمولية ليشمل االحتياجات  االقتصادية وا 

ن خالل مكافحة ما يعّوق الحماية و األمان للمواطن و تعزيز رفاهيته  بإتاحة الفرص  االقتصادية م
"وزير الدفاع األمريكي و رئيس ماكنمارا روبرتطلك من أنشطة اقتصادية سلبية و في هذا يكتب "

األمن ليس هو المعدات العسكرية ،و إن كان األمن"ٍ ] "جوهرالبنك الدولي األسبق في كتابه الشهير 
من هو التنمية ،و من دون تنمية يتضمنها ،و ليس هو النشاط العسكري و إن كان يتضمنه ،إن األ

 2حقيقية ال يوجد أمن مستدام ،و الدول النامية التي تحقق التنمية ال يمكن ببساطة أن تظل أمنةٍ [.

بمعني أن يعيش األفراد في بالدهم امنين علي أصالتهم و علي ثقافتهم المستمدة من  األمن الثقافي:
ات األجنبية علي الثقافات المحلية و االنتقال العادل دينهم و تراثهم و أعرافهم ،و عدم فرض الثقاف

 للثقافة من الدول الغنية إلي الفقيرة. 

 3: الوقاية من األمراض الخطيرة.األمن الصحي

و ينصرف إلي توفير السلع الغذائية الرئيسية في السوق المحلية ،و لقد عّرفت منظمة  األمن الغذائي:
من في ظل الظروف الراهنة يعني أن تنتج الدولة أكبر قدر مما األغذية العربية األمن الغذائي"األ

تحتاجه من غذاء بالكمية المتوازية بطريقة اقتصادية تراعي الميزة النسبية لتلك الدولة في إنتاج السلع 
الغذائية التي تحتاجها و أن تكون منتجاتها قادرة علي التنافس مع المنتجات األجنبية  إذا لزم األمر 

                                                           
دار مجدالوي للنشر و  ،عمان: العولمة وفجوة األمن في الوطن العربيثامر كامل الخزرجي ،ياسير علي المشهطاني،8

 .88،ص 2004التوزيع،
،في الموقع  ،مستقبل األمن االقتصادي في ظل المتغيرات اإلقليمية الراهنةأحمد باهض تقي 2

 HTTP//WWW.POLITICS.COM.AR/13098.االلكتروني:
 3عمر سعد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص 1.
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وافر لها صادرات زراعية ،أو صناعية أو االثنين معا ،بحيث تؤّمن ما تحاجه من القطع أن يتو 
 1الموارد الغذائية التي ال تمتلك ميزة نسبية في إنتاجها محليا...." الستراداألجنبي ،

فالتوسع و التغيرات في العمل األمني من تقليدي إلي شامل أتاح الفرصة في تحول بعض الخدمات 
لتي تقدمها الدولة و بالتالي ال يقتصر األمن الشامل علي التحرر من التهديدات و المخاطر األمنية ا

الخارجية ذات الطابع العسكري و الذي قد يؤدي إلي تدمير كل ما تم تحقيقه من إنجازات في مجاالت 
االستقرار  وال يمس سياسة الدولة و سالماتها و إنما يمتد ليشمل االستقرار السياسي و ىمجتمعية أخر 

و االجتماعي ،فإذا هو مفهوم بعيد عن مفهوم األمن القومي الذي يتضمن جوانب عديدة منها 
االقتصادي و الغذائي ،و الثقافي ،المائي ،البيئي ،و الصحي ،و الديمغرافي و غير ذلك ،هذا 

 باإلضافة إلي مكونه العسكري األساسي. 

ختراق لسيادات الدول المرتبطة بمفهوم األمن التقليدي و و عموما فإن مفهوم األمن الشامل تزامن مع ا
التطور التكنولوجي و تبني نظريات الحرب عن بعد ،و الحرب االلكترونية ،و الحرب المعلوماتية ،و 

 2الفضائية.

"   لألمن الشامل :"مجموعة األسس و المرتكزات التي تحفظ تماسكها "فيصل القحطانيفيكون تعريف 
تكفل لها القدرة علي تحقيق قدر من الثبات و المتعة و االستقرار في مواجهة  و استقرارها ،و

المشكالت ليس فقط في مجال األمن  ،و لكن في مختلف مناحي الحياة االجتماعية و السياسية و 
االقتصادية و الغذائية و الصحية ،و الثقافية و غيرها من المقومات األساسية التي تقوم عليها 

 3الدولة."

 إلي أبعد منظور لE.A.koleedzi""بكولودزين التصور التوسعي في مجال الدراسات األمنية ،ذهب إ
فواعل  كولودزيفأقحم ،stephenwaltبزعامة"  للتيار التقليدي من انتقاده الشديد"هيلقا هافتندورن"

                                                           
دراسات و البحوث ،دمشق :مركز ال،األمن الغذائي بوصفه أحد مكونات األمن القومي العربيناصير عبيد ناصير8

  232،ص 2003االستراتيجية ،
 2محمد األمين البشري،مرجع سبق ذكره  ،ص ص22-20.

دراسة تحليلية التجاهات  :إستراتيجية اإلصالح و التطوير االدارى و دورها في تقرير األمن الوطنيفيصل القحطاني،3
ي الموقع القيادات العليا المدنية واألمنية بالمملكة العربية السعودية  .ف

 WWW.MAHAWER4/09/HTM .NET/ARABIC/MAFAHEEM/200.االلكتروني

http://www.mahawer/
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أشكاله  العصابات ،الجماعات المسلحة ،اإلرهاب بكل غير الدولة كاألقليات االثنية و العرقية،
كمصادر تهديد ألمن الدولة ،و اتبع تصوره النظري بالصيغة اللبرالية التي تركز علي الفرد و ضرورة 

إلي ثورة دائمة  التي تسعياألنظمة الشمولية "تحرره من كل أنواع السيطرة و االستبداد ،كما أنه أدرج "
سامح مع النشاطات االجتماعية و الرسمية للدولة و عدم الت األيدولوجيةو تعبئة الجماهير لتأييد 

السياسية التي ال تخدم الهدف ،و تحاول اإلبقاء و  االستمرار في الحكم عبر استعمال الدعاية ،و 
ي مصدر تهديد ضد أمن الشعوب و كولودز اإلشراف الكامل علي وسائل اإلعالم ،و التي يعترها

 1األمن العالمي ككل.

كم قيام العالقات بين األفراد و بين قيام مشاريع تؤسس و كما كان األمن هو المتغير الذي ح
الستقرارهم توضع علي سبيل الدوام و االستمرار ،بقي المقترب البنائي  ألنصار "الموسعين" بين باحثي  

"االعتماد علي مدرسة كوبنهاجن و واقعيين بنيويّين و لبراليين تعدديّين ،يحدد النظرة القائمة علي فكرة 
الدولي و االعتراف بالطبيعة الفوضوية للنظام العالمي ،رغم تأكيدهم  في النظام  self-helpالنفس"
                      لي"إضافة إلي اعتماد "االستقرار الدو  "الفوضى الغير ناجحة"و"الفوضى الناجحة " علي 

 2".و "ألالستقرار

من المحفزات و العوامل الضاغطة التي حد ما  ىتلك البيئة التي تضعف أو تخلوا إل االستقرار الدولي:
تدفع بوحدتها إلي إحداث تغيرات هيكلية في بيئة النظام الدولي و بالشكل الذي يتم توزيع فيه القوة و 

 النفوذ.

: تحث السياسات بإلزامية الحفاظ علي نمط معين من التوازنات داخل النظام الدولي االستقرارية
 3وحدة من وحداته إلحداث تغيرات جوهرية لصالحها.بالشكل الذي يحول دون إقدام أية 

 

 

 
                                                           

op.cit.Veau héléne’1 

.IDEM2 

 3عبد القادر محمد فهمي ،النظام السياسي الدولي، عمان: دار وائل للنشر،ط8،8221،ص88.
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إضافة إلي اعتبار الواقع كبناء اجتماعي ،و األمن كبناء سياسي ،و التركيز علي االختالالت في 
 1باعتبارها مصادر الصراعات الكامنة. الديموغرافية، البيئية، الثقافية، السياسية، الميادين االقتصادية،

يوضح الموسعون أن تحقيق  ؟"ما المؤمن، " ؟"من المعني باألمنالمطروح " وبعد اإلشكال الجوهري
                                                         2األمن يكون على المستوى الفردي والجماعي وتفعيله بحسب المستجدات الراهنة أو المستقبلية.

 3:مخطط المقاربات التوسعية في ظل العولمة .8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن إدراك السبيل البديل للسياسة العالمية، ارتبط بالعديد من الظواهر التي تميز العالم اليوم، والتي 
 تنطلق منها الدراسات األمنية النقدية ونذكرها كالتالي:

                                                           
نبين السياسي و العسكري في :األمن العربي  التحديات الراهنة دراسة في جا مفهوم األمن العربي: هيثم الكيالني،48

 د.ت.ن :مركز الدراسات العربي األوروبي. ،فرنسا و التطلعات المستقبلة
2 Viau héléne. Op cit 

 ماجستير مذكرة السياسة المتوسطية الجديدة لالتحاد األوربي: استراتيجية جديدة الحتواء جهوي شامل، حجار، عمار3
الجزائر،  باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ،نشورةم غير

 .88،ص 2003

 ترتيب اقتصادي

دولي الليبرالي  

م مناخينظا  

عالمي   

منظومات الحد من 

 االنتشار النووي

 األمم
 الدولة

 الديانات

حقوق اإلنسان 

 والفرد
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و والتي تزيد من رقعة االهتمامات القومية المتشابكة، وتأخذ بها نح االعتمادية الدولية المتبادلة:
االتساع عبر تنامي النشاط التعاوني الوظيفي الدولي، فاالعتمادية المتبادلة ال تخلو من إثارة للهاجس 
األمني لدى الدول الصناعية المتقدمة، والدول النامية على حد سواء، خاصة إذا تعلق األمر بمصادر 

 .1الطاقة

اقها وتعددت أشكالها باإلضافة إلى والتي تعد ظاهرة عالمية وتوسعت نط الهجرة والنمو الديمغرافي:
التزايد المستمر للنمو الديمغرافي وما ينتج عنها من بطالة التي مّست جميع المستويات العلمية 

 2والمهنية.

 .اتساع نطاق الهوة  بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة 
  ه، بل هناك قوى ليست الدولة هي الفاعل األساسي في العالقات الدولية ومفهوم األمن وتطور

سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تلعب أدوارا ال تقل عن دور الدولة في تحديد مفهوم األمن 
 3وتطوره.
واألمن Global Securityاألمن العالمي، Social Securityاألمن المجتمعيوعلى غرار "

فهوم األمن، " طرحت الدراسات النقدية مستويات أكثر عمقا واتساعا لمHumain Securityالبشري
وذلك مع التحوالت العالمية، ومظاهر العولمة، وتغّير وظائف الدولة، خاصة مع طبيعة التهديدات 
الجديدة، والنظرة الضيقة لألمن والتي تحصره في التهديد العسكري المادي والتركيز على اإلنسان 

 4كوحدة أساسية فاعلة في تحليل األمن''.

                                                           
، ترجمة مركز الخليج لألبحاث، اإلمارات العربية المتحدة: مركز مقاربات جديدة للنظرية الدوليةستيف سميث،  1

 .314، ص2004، 8الخليج لألبحاث، ط
: الجزائر واألمن في المتوسط الملتقى الدولياد، "الهجرة في المجال األورو متوسطي، العوامل والسياسات". عي سمير 2

"واقع وآفاق"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، قسنطينة، الجزائر: مركز الشعب للدراسات 
 .232، ص 2001االستراتيجية، أبريل 

 .314، ص ذكرهمرجع سبق ستيف سميث، 3
4Barry Buzan, “ New Patterns of global Security in the Twenty First Century” 
International Affairs. Vol 67, N°3 London, 1991, P431. 



90 
 

ية صغيرة تتأثر بأي حدث أمني يمكن أن يقع في مناطق بعيدة مما ففي ظل العولمة أصبح العالم قر 
قد يسبب في  إشكاليات وأزمات أمنية عديدة وال تقتصر سلبيات األحداث األمنية على المنطقة 

 المنكوبة بل أصبح يتعّداها إلى دول ومناطق كثيرة.

عن توفير األمن لمواطنيها، وما  وهذا ال يعني تهميش دور الدولة في اإلشكالية األمنية، فهي المسؤولة
 1تهدف إليه المقاربة النقدية األمنية إقامة تعاون مع الدولة وليس التناقض معها.

 المطلب الثاني: التغيرات البنائية في السياسة العالمية:

قليمية متعددة الجوانب والفواعل ومتنوعة المواقع، أو مرحلة تمرك ز يمر العالم بمرحلة تغيرات دولية وا 
للهيمنة األمريكية التي أدت إلى عسكرة عملية العولمة نفسها )حلف األطلنطي(، مما يؤدي إلى انسداد 
أمام التصورات اإلقليمية والقومية، بما فيها التصور األوربي نفسه إزاء الواليات المتحدة األمريكية، 

تحرر الوطني وبشروط جديدة وأمام حالة إمبريالية تعرف التوسع والسيطرة وتعرض استدعاء مقوالت ال
 .2ومختلفة نوعيا، ولكنها تعكس نفسها بالضرورة على مفاهيم العمل المشترك أو القومي أو القطري

وعرفت العشرية األخيرة من القرن العشرين نهاية الحرب الباردة أي نظام القديم، وقيام نظام جديد 
د انتهاء حرب الخليج الثانية، وحدد معالم وبع 8228" وهذا بعد النظام الدولي الجديدأصطلح عليه "

" بقوله: "إن النظام الجديد ال يعني تنازال عن سيادتها جورج بوشهذا النظام الرئيس األمريكي "
الوطنية، أو تحليلها عن مصالحها، إنه يعبر عن وسائل جديدة للعمل مع األمم األخرى من أجل ردع 

طلع إلى عالم بمني على االلتزام المشترك بين األمم الكبيرة العدوان وتحقيق السالم، إنه ينبع من الت

                                                           
 .30، ص مرجع سبق ذكرهعبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي لألمن الجزائري، 1
 األمن الصناعي، األمن الشامل، األمن: المستويات من موعةمج على يشتمل الموسع الجديد األمن أصبح-*

 الصحي، األمن التعليمي، األمن الدبلوماسي، األمن السياسي، األمن المائي، األمن الغذائي، األمن االجتماعي،
 حدث بأي تتأثر صغيرة قرية العالم أصبح العولمة ظل ففي. واإلقليمي والكوني والوطني القومي األمن إلى باإلضافة

 األحداث سلبيات تقتصر، وال عديدة أمنية وأزمات إشكاليات  في يسبب قد مما بعيدة مناطق في يقع أن يمكن أمني
  .كثيرة ومناطق دول إلى يتعداها أصبح بل المنكوبة المنطقة على األمنية

االستراتيجية العربية  ، مصر: مركز البحوث الغربية للدراساتآفاق البحث في مجال األمن العربيحلمي شعراوي،  2
 .18، ص 203واإلفريقية، 
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والصغيرة بمجموعة من المبادئ التي ترسو إليها عالقتنا: التسوية السلمية للنزاعات، التضامن في وجه 
 1العدوان وتخفيض ترسانة األسلحة ومراقبتها، والتعامل العادل مع الشعوب".

ساحة الدولية أثرا مباشرا في إحداث تغيرات بنيوية في السياسة وكان للتحوالت الكبرى التي شهدتها ال
العالمية، وفي ظهور وتغيير مضمون العديد من المفاهيم التي تعكس مستوى مفهوم األمن ومن أهم 
المتغيرات والمحددات التي تتحكم في هويته وآليات عمله المستقبلي، ويوصف النظام اإلقليمي نظاما 

 .2لدولي"فرعيا يتبع النظام ا

واستمرت األوضاع حتى جاء التحول األبرز في النظام الدولي وظهور الترابط االقتصادي والسياسي 
وانهيار الكتلة الشرقية تبعا  السوفياتي االتحادواالجتماعي والثقافي، بين النظم الفرعية، ذلك أن انهيار 

سياسية اإلصالح والمصارحة التي لذلك بعد التحوالت الكبيرة التي طرأت على أوربا الشرقية وطرح 
عرفت في األدبيات السياسية باسم "البروسترويكا" "والجالسنوست" واالضطرابات االجتماعية والسياسية 

  3الكبرى التي أدت على إسقاط بعض النظم الفرعية.

 وفي ظل التحوالت البنيوية التي عرفتها السياسة العالمية نذكر منها:

 سية بعد الحرب الباردة:التغيرات الجيو سيا -2

(خلقت نوعا 8212 – 8248إن هيمنة التنافس والصراع بين القطبين على النظام الدولي في الفقرة )
السوفياتي وحلفائه )الشيوعية(،  االتحادمن التجانس واالنسجام، فبالنسبة للغرب عدوه يتمثل في 

دة األمريكية وحلفائها )اإلمبريالية(، والعكس صحيح بالنسبة للشرق فعدوها يتمثل في الواليات المتح
وهكذا بالنظر إلى التهديدات واإلخطار التي  يمثلها كل طرف إلى اخآخر، ثم بناء استراتيجيات الحرب 

 4الباردة والتي تميزت باحترام قواعد لعبة الردع النووي المتبادل.

                                                           
 .808، ص 2004، عمان: ددن، سبتمبر22اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بعد غسان بد ر الدين، 1
، ص 8224: مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر، تحول المسلمات في العالقات الدولية، الجزائروليد عبد الحي،  2

802. 
 . 22ص،2004، السنة08، بيروت: العدد مجلة الدفاع الوطني"النظام الدولي والهجوم األمريكي"،  سام العسلي، 3
 .802، ص مرجع سبق ذكرهغسان بدرالدين، 4
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ن تخلي موسكو عن االشتراكية "، أن إدراك إدارة الواليات المتحدة األمريكية، مسمير أمينوأشار "
واندماجها في المحيط الدولي الجديد الذي ترتب عن نهاية الحرب الباردة، البد أن يؤدي إلى تآكل 
التحالف األمريكي األوروبي الياباني )الذي شكل القاعدة األساسية للهيمنة األمريكية( وبالتالي البد من 

ريكا في التهديد الذي يمثله العالم الثالث، ومن خالل استبدالها بمشروعية أخرى للتحالف وحدتها ام
واالستجابة""، التعريفي والذي  نظرية التحديعملية تم استعمال مجموعة من النظريات، نذكر منها "

يؤكد أن وحدها المدنيات )الحضارات( التي تواجه تحديات وأخطار تزدهر وتنمو، والعكس صحيح، 
 1رة في حالة مراوحة المكان ثم االنحالل.وهي غياب تحدق خارجي تدخل الحضا

وساهمت حرب الخليج الثانية بصورة كبيرة في إعادة  تعريف النظام الدولي، حيث مثلت حرب الخليج 
فرصة لإلدارة  األمريكية لإلعالن على ما أسماه جورج بوش األب "نظام دولي جديد" وأظهرت هذه 

نما أعاد هيكلتها: بمعنى أن الحرب التقارب بين الشرق والغرب ولم يضع حد ا لكل التناقضات وا 
 2غرب.-التناقض شمال جنوب حل محل التناقض شرق

ويطرح "جيمس تومان" فكرة أن بروز العنصر االقتصادي كمحرك للسياسات الدولية في النظام الدولي 
االقتصادي  الجديد بعد تراجع عنصر اإليديولوجيات وسباق التسلح جعل التوجهات إلى السرعة للتفوق

ن اكتسبت صفة  بمثابة إيديولوجية جديدة لها وأيضا أدواتها السياسية وسماتها العقائدية، حتى وا 
 3األصولية االقتصادية.

وباستعمال المقاربة القطاعية  سعت التصورات القائمة على السيطرة العسكرية على اختراق النظام 
ديا لتسهيل قيام إسرائيل الكبرى عن طريق ما يسمى اإلقليمي العربي لتهيئة المنطقة جغرافيا واقتصا

بالمشروعات اإلقليمية، لذا يركز االهتمام على تهيئة الظروف لتكون إسرائيل هي مركز التكنولوجيا 
والصناعات المتقدمة في خلق شعور قومي يضم "إسرائيل" و"العرب" و"األتراك" ضمن أسرة إقليمية وفقا 

 للمعادلة التالية: 

 +األيادي العاملة الرخيصة+ العقول اإلسرائيلية. التركية + األموال الخليجيةالمياه 
                                                           

 الملتقى أعمال في ،"المتوسط في األمنية الترتيبات على وانعكاساته األمن مفهوم في التحول بخوش، مصطفى1 
 02 ص ذكره، سبق مرجع وآفاق، واقع وسط،المت في األمن: الجزائر الدولي،

 .08، ص8222، أكتوبر الجزائرية جريدة المساءناصيف يوسف حتى، أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟  2
 .301، ص 8222، القاهرة: اللجنة العلمية للعلوم السياسية، الحركات األصولية اإلسالمية في أورباماجدة صالح،  3
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أي العالم العربي مجرد مصدر للطاقة والمواد األولية والعمالة الرخيصة ومكان للصناعات الملوثة وما 
 1تستهلكه الطاقة.

يجي لما بعد الحرب ولكن بإعادة توزيع القوة بين القوى الكبرى، وانعكاساتها على الوضع االسترات
الباردة، في شكل مراجعة للخريطة الجيوساسية التي نتجت عن نهاية الحربين العالميتين األولى 
والثانية، طرح  العديد من اإلشكاالت على مستوى التنظير للعالقات الدولية بصفة عامة، وعلى 

أن كل من   Pierre Hassner"بيار هاسنرالدراسات األمنية بشكل خاص، وفي هذا السياق يرى "
"نظام يالطا" الثنائي، ونظام "فرساي" الحدود، وكذلك نظام "وستفاليا" الدولة، األمة كل هذه النظم آلت 

 2الي اشكاليات تعدد التنظير لها.

والذي مند وصوله  غورباتشوف فكرة راودت الرئيس السفياتي نظام عالمي جديد"كان التنظير  لرؤيا "
ترهل النظام السفياتي ناتج عن البيروقراطية داخل االتحاد السفياتي وسياسة  الحكم كان مقتنعا أن

المجابهة مع الغرب، وقال: "إن مشكالت العالم اليوم يمكن حلها من دون الجهود المشتركة لكل الدول 
واألوطان، المشكالت الجديدة في آفاق الفضاء، وأعماق المحيطات ومشكالت البيئة، واإلقراض، 

التخلف. كل هذه أصبحت من حقائق العصر، وهي ستدعي اهتماما دوليا مسؤوليات دولية و الفقر، 
 تعاونا دوليا".

المبادئ المعلنة والسياسة المطبقة، فالواليات المتحدة األمريكية كان همها الوحيد هو  هناك فرق بين
لألمن القومي األمريكي،   االستراتيجيةفرض السيطرة المطلقة على العالم وهذا ما أظهرته التقارير 

 دور أهداف الواليات المتحدة األمريكية كما يلي: االستراتيجيةحدد أحد التقارير  8228فمنذ 

 مساعدة األنظمة الصديقة للواليات المتحدة األمريكية. -أ
 تأمين تدفق النقط برعاية أمريكية مباشرة. -ب
 األسلحة ذات الدمار الشامل.الحد من األسلحة المصدرة إلى دول العالم الثالث وال سيما -ت
 3جمع الحروب اإلقليمية ودفع عملية التسوية في الشرق األوسط.-ث

                                                           
الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ص  ،وسطية والشرق أوسطية وجهان لعملة واحدةالمتمحمد العربي فالح،  1

14. 
 .02، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى بخوش،  2
 22، ص8222، السنة 884، العدد السياسة الدوليةغسان بدر الدين، "اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط"،  3
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 لالتحادوللتعامل مع مختلف المشكالت المترتبة بعد نهاية الحرب الباردة ،هو التراجع التدريجي 
نظام وما تبع من تغيير في هيكلة ال 8228من الساحة الدولية كفاعل دولي، وهذا سنة  السوفياتي

الدولي، وانصراف الواليات المتحدة األمريكية عن الشؤون الدولية و إعادة هيكلة االهتمامات الخارجية 
 1بعيدا عن مظاهر القوة العسكرية إلى صالح القوة االقتصادية.

إن التشكيالت السياسية الرأسمالية المتقدمة ال تعطي مغزى ،أو أهمية حقيقة لفكرة الدولة القوميات 
لسيادة على األقل في المجتمعات الهامشية، والمصدر األساسي ليس تنافس بين القوميات ، و ذات ا

إنما تغير الهياكل االقتصادية السائدة ، و التناسبات ، و موازين القوى بين األقسام المختلفة لرأس 
التي قدمت المال المسيطر والتشكيالت الرأسمالية المتطورة، كما يدخل في هذا اإلطار المقاربات 

لتأصيل وتوصيف العولمة وظاهرة التكتالت االقتصادية الكبرى ،وذلك انطالقا من كون الدولة القومية 
لم تعد قادرة على القيام بفاعلية وكفاءة وظائفها االقتصادية التقليدية المعروفة، حيث لجأت الدول 

 2القومية إلى التدخل في تجمعات وتكتالت اقتصادية إقليمية كبرى.

، عند التطرق للتقرير السنوي 8211و لقد ظهرت بوادر التغيير في الرؤية اإلستراتيجية األمريكية منذ 
في  George Bushلألمن الوطني وهذا ما عبر عنه الرئيس األمريكي "جورش بوش" االستراتيجية

والتقني الذي  مسائل األمن القومي "إن هناك ديناميكية التغيير التي يغذيها أساس التطور االقتصادي
يؤثر على البنى االجتماعية والسياسية وعلى القوة العسكرية ووضع الدولة ومكانتها"، فهو ينوه بأسبقية 
العامل االقتصادي على العوامل األخرى، سياسية كانت، أم عسكرية، اجتماعية، في بناء األمم 

 .3وزوالها

يمكنها أن تتالءم والمواقف التي  استراتيجيةئل تصميم عدة بدا االستراتيجيينوحاول العديد من الخبراء 
ال تتطلب استخدام المقدرة الثأرية، النووية الشاملة، وبالتالي يتسنى للواليات المتحدة األمريكية محاربة 
يجاد دافع عن إمكانية استخدام هذا النوع من  هذا النوع من األسلحة وذلك بالتحدي لألنظمة المارقة وا 

حيث أتيح للواليات المتحدة األمريكية تكريس نفوذها في العالم، وهذا تأتى بعد األسلحة النووية، 

                                                           
1Bernard Reven, Méditerranée : L’impossible mur, Paris : L’hornattan, 1995, P27 

القاهرة: مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية،  حلف األطلنطي مهام جديدة في بيئة أمنية مثابرة،عماد جاد، 2
 .842، ص8222

 .822، ص2001عنابة: دار العلوم،  المدخل إلى العالقات الدولية،مبروك الغضبان،  3
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، فقد أعلن الرئيس "بوش" أن هذه األزمة برغم خطورتها تتيح  8220أوت  02احتالل العراق للكويت 
غرب حول عدة قضايا –فرصة للتقدم نحو "نظام دولي جديد"، نظام يتميز أكثر فأكثر بتعاون شرق 

 Leوبتعبير آخر دخول العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة سميت "بالنظام الدولي الجديد" دولية، 
Nouvel Ordre Mondial1. 

 ومن أبرز األهداف األمريكية اإلستراتيجية مرحلة ما بعد الحرب الباردة ما يلي:

 التحكم في بناء النظام العالمي الجديد من خالل: -8
و لالستمرار في توطيد دورها القيادي في النظام العالمي استمرار قيادتها لحلف النات -أ

 الجديد.
 استمرار قوتها كقوة عظمى ووحيدة ومنع بروز أي قوة منافسة أو معادلة. -ب

من األهداف األمريكية التي حددتها وزارة الدفاع األمريكية "البانتغون" في تقرير تقدمت به إلى  -2
 م المصالح األمريكية هي كالتالي:تحت إس 8228الكونغرس األمريكي نهاية عام 

  مع إسرائيل وضمان أمنها وتفوقها العسكري في المنطقة. االستراتيجيالتحالف 
 .ضمان وتأمين الممرات الدولية 
 .نشر القيم األمريكية المتمثلة في حقوق اإلنسان والديمقراطية باعتبارها جوهر القيم األمريكية 
 2لبيولوجية )أسلحة الدمار الشامل(.حظر األسلحة النووية والكيميائية وا 

وفي تطورات نظم العولمة االقتصادية وآلياتها، جرت متغيرات هيكلية على البني االقتصادية العالمية 
عالمي غير  وفروع االقتصاد ودور القطاعات والقوى، وأنتجت ظاهرات قطبية ذات طابع اقتصادي وا 

، فالقوة االقتصادية واإلعالمية تتحقق بفعل الجغرافية محكومة بسياسات الحكومات، ونظم األمم الفرعية
 3االقتصادية، الموارد واألسواق، األموال، التكنولوجيا، ما يعكس تغييرا في توازنات القوى العالمية.

نقطة فارقة في اتجاه تعزيز الهيمنة األمريكية، إذ اعتبرت الواليات  2008سبتمبر  88إن أحداث 
ها، في حالة حرب ضد اإلرهاب، وأن هذا اإلرهاب ليس له مكان معين، وأن المتحدة األمريكية نفس

                                                           
1Bruno Colson, Les tiers monde dans la pensée Strategique Américain, Paris : 
Economica/Institut de Strategie Comparée, 1994, P09. 

: مركز البحوث: المعلومات، قراءات سياسيةأحمد الخضرمي، "تطور االستراتيجية األمريكية نحو العالمية". 2
 .802،ص2003،فبراير 01العدد

 .22، ص2003، دمشق: مركز البحوث االستراتيجية، العربي في عالم متغير األمنمدحت أيوب،  3
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هذه الحرب ساحتها العالم كله، ومن ثم أعطت حق التدخل المباشر دون الحاجة إلى الرجوع لألمم 
 1المتحدة.

سبتمبر  88ومن المفارقات األكثر مدعاة لالستغراب والقلق في أن الواليات المتحدة األمريكية بعد 
بدأت بانتهاج سياسة عدائية ضد بعض النظم العربية الحليفة ال سيما السعودية، مصر، لدرجة   2008

بدت معها أمريكا ظاهريا ونظريا متآلفة مع المعارضة العربية المطالبة باإلصالح والديمقراطية، في 
هذه الوقائع حين بدت النظم الغربية في معظمها ضمنيا وفعليا ضد المعارضة اإلصالحية، وفي ضوء 

والتداعيات تلج أسئلة عدة: ماذا يفعل العرب مسئولين ومواطنين بنظامهم اإلقليمي اللين؟ هل 
يصلحونه ويرمموه أم أن ذلك بات متعذرا؟ هل يتركونه أم يبادرون في مقاومة ذلك وتطويره لئال يقوم 

 2على أنقاضه نظام إقليمي بديل يضم الدول العربية؟

وبعد الحرب الباردة برزت عدة فواعل جديدة على كل المستويات،  وى الفاعلين:التغيير على مست -1
فعلى "المستوى الدولي" نجد المنظمات الحكومية والغير حكومية، وعلى "المستوى الوطني" نجد 
الشركات متعددة الجنسيات، وعلى المستوى المحلي )تحت وطني( نجد األقليات، المجتمع المدني، 

ية واالثنية ...إلخ وهذا ما أحدث تغييرا جذريا في بنية الدولة الوطنية، وعليه  لم يعد الجماعات العرق
 .3االهتمام بالدولة كموضوع مرجعي لألمن

 (Holsti)هولستيوفي سياق النقاش الدائر اليوم حول تعدد وتنوع الفواعل في العالقات الدولية، نجد 
 ات الدولية:الذي يدعو بوجوب التفرقة بين نوعين من العالق

 : يشمل السياسة العليا، ويقتصر على الدول فقط، ويتناول قضايا السلم والحرب.األول

: يضم السياسة الكلية، وهي تشمل كل المجاالت ما عدا قضايا الحرب والسلم، يشارك فيها كل الثاني
 الفواعل من دون الدولة.

                                                           
 .38، ص8223، القاهرة: أكتوبر السياسة الدوليةعبد الخالق عبد اهلل، "النظام اإلقليمي الخليجي"،  1
، ص 2003، ماي 330العدد  بيروت، ،المستقبل العربي مجلةمستقبل النظام العربي"،  " أحمد يوسف أحمد، 2

821. 
ت ، الجزائر: مركز الشعب للدراساالعالم اإلستراتيجي مجلة، "التحول في مفهوم األمن" مصطفي بخوش- 3

 .01، ص 2003االستراتيجية، ماي 
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أن تقسيم هولستي مقبول لكنه غير واقعي، في مقاربته "الكوسموبو ليتانية" يرى ّ  (Held)هالد غير أن
ألن السياسة العليا ليست حكرا على الدول فقط، وينطلق من فكرة محورية مفادها، أن نهاية الحرب 
الباردة أعادت إحياء دور المنظمات الحكومية فوق الوطنية التي أصبحت تتدخل في أمور السلم 

مستوى عالمي، لذلك يعتقد "هالد" أن القول على والحرب، كما أن السياسة الكلية ليست فقط على 
 .1مستوى الفواعل يؤثر على مستوى القوة والقواعد والسيادة

أمام هذا العدد الكبير والمتنوع من الفاعلين تحت القوميين وفوق القوميين الذين يسعون جميعا إلى 
ت إغراء القول بأن وظيفة " تحمارسل مارلالتسلل إلى رقعة السياسة الخارجية، قد تقع كما يقول "

الدولة تنحصر بالتحديد في لعب دور الحكم بين المصالح واالتجاهات المتعارضة، لتحديد الخط 
المشترك وصياغة اإلجابة على التحديات ،ويمثل هذا الوضع ما يجب أن يكون عليه الحال من 

يكي للعالقات الدولية، يفترض أن الناحية النظرية، وكلنه ال يتم عمليا على هذا النحو فالتحليل الكالس
كل التوترات يمكن حلها عن طريق تدخل سياسي الذي يفرض إطارا للتفكير المتجانس الموحد  إال أن 
مكانات  باقي الفواعل الذين  هيمنة السياسي وأولويته أصبحت اليوم مشكوك فيها أمام قدرات وا 

ت الجريمة المنظمة والشبكات بإمكانهم فرض منطقهم الخاص خصوصا عند الحديث عن شبكا
 2اإلرهابية.

قبل التطرق إلى تعريف  ستراتيجي إلى المنظور االقتصادي:اال التحول من المنظور السياسي -3
الذي يعتبر مسألة غير إرادية، أو قانون عام ورئيسي  التّغيرأو  التحولالتحول السياسي، نقوم بتعريف 

أو التعطيل. فالتحول /التغير ال يسير دائما في خط مستقيم  من قوانين الطبيعة التي ال تخضع للتوقف
وال يتجه على المدى الطويل نحو األفضل قد يتعرض النتكاسات لعوامل داخلية وخارجية. أما 

فهو عملية التدخل الواعي للتأثير في "التغيير"، حيث كتب في ذلك المسئول السامي  التحويل/التغيير
ر حدة األمريكية إلى التأثير في سيلكاجيبي( عندما سعت الواليات المتفي المخابرات السفياتية )ا

                                                           

  1.مصطفى بخوش، "التحول في مفهوم األمن"، مرجع سبق ذكره، ص ص 80-02
 ، نفس الصفحات.المرجع نفسه 2
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األحداث في روسيا. "... إن الحكومة األمريكية بذلت جهودا كبيرة للتأثير على مجرى األحداث في 
 1روسيا وتوجيهها باالتجاه الذي يحقق مصالحها."

ف محدد ودقيق، وذلك باختالف أما مفهوم "التحول السياسي" فقد اختلف الباحثون بإعطاء تعري
 الجوانب التي يركز عليها، وعليه يمكن تصنيف تعريف التحول السياسي إلى مجالين هما:

: يؤخذ التحول السياسي كسلوك سياسي في دولة ما أو مجتمع، باالنتقال التحول  السياسي كسلوك
ارات السياسية الحديثة من موضع إلى وضع آخر، فقد ورد تعريف "التحول السياسي" في معجم العب

 2"رغبة نحو التحول التدريجي إلى الديمقراطية".على أنه 

 3.وفي السياق يعرفه هانتغتون "تحول من النظم السياسية غير ديمقراطية إلى نظم أخرى ديمقراطية"

: هو الوصف الجذري للتغيير في سدة الحكم أو في النظام السياسي التحول السياسي كأسلوب
من خالل الثورة التي تحدث انقالب سياسي بوسائل سلمية أي دون إراقة الدماء، ويرجع  واالجتماعي

السبب في إحداث الثورات  لتغيير الهرم السياسي، وتنازل النخبة الحاكمة عن سدة الحكم لفائدة قوى 
رة الثو  " مقابل"الثورة البيضاءسياسية واجتماعية بديلة، وهذا ما سوف يكون عن طريق ما يسمى "

" وذلك على حسب االنقالب السياسي" اسم "السياسي "التحولكما يطلق البعض على  الحمراء"
 4ودرجة التغيير.

لجميع المقاييس، حتى ولو  هدف الديمقراطية فيرى عبد اإلله بلقزيز التحول السياسي على أنه "إنجاز
 5كانت ثورة بيضاء ال تجري في انهرها الدماء".

                                                           
، ترجمة يوسف المخابرات األمريكية والسفياتية ونابض البيريسترويكا الخفية خبايا االنهيار:شيرون فيا تشيسالف،  1

 . 812، ص8221إبراهيم الجهماني، وجمال األسعد، سوريا: دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .882، صمعجم العبارات السياسية الحديثةوهبة مجدي، غالي وجدي رزق،  2
، ترجمة عبد الوهاب علوب، ة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينالموجة الثالثهانتغتون صامويل،  3

 81د.م.ن: جامعة أوكالهوما للصحافة، د.ت.ن، ص
، 8، ط2، بيروت: المؤسسة الغربية للدراسات والنشر، جالموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكالني،  4

 .312،ص8218
العوائق و الممكنات في المسألة الديمقراطية في الوطن : وطن العربياالنتقال الديمقراطي في العبد اإلله بلقزيز،  5

 .832، ص8221، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  العربي
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فيرى التحول السياسي على انه انقالب سياسي: "الديمقراطية تمثل انقالبا  هلل"ثناء فؤاد عبد اأما "
 1تاريخيا على صعيد الفكر والمعتقد وانقالبا في الوعي...".

وعموما يعني التحول السياسي التغيير الجذري ألسس البنية االجتماعية والسياسية في المجتمع ،كما 
سياسي، بإحداث تغير في القيادة السياسية ثم إحداث تغير في تنطوي علي إجراء تغييرات في النظام ال

الممارسة السياسية ومن ثم في التوجهات السياسية العامة التي تؤدي إلى تغيرات هيكلية وبنيوية تؤثر 
 2على مخرجات النظام.

نما مفهوم "ال نظام بدأ الحديث لدى األكادميين عن تصور جديد ال يتبنى مفهوم "النظام الدولي"، وا 
العالمي"، حيث بعد نهاية الحرب الباردة على المستوى السياسي اإلستراتيجي أتبع تحول تمثل في 
عادة توزيع عناصر القوة بين القوى الكبرى، في شكل مراجعة الخريطة الجيو  تغيير النظام الدولي، وا 

 3سياسية.

 حلف وارسو، وزوال السوفياتي االتحادوبانتهاء عملية المواجهة بين الكتلتين الشرقية والغربية وانهيار 
العربي، وبعد الصراع والتنافس بين القطبين على النظام الدولي  االستراتيجيقلل من أهمية الفكر 

البوصلة التي توجه العالم العربي، وتضبط مساراته وهكذا وبالنظر إلى التهديدات التي يمثلها كل 
 4تي تميزت باحترام قواعد لعبة الردع النووي المتبادل.الحرب الباردة وال استراتيجياتطرف تم بناء 

والمصدر األساسي للتغير في النظام العالمي هو التغير في الهياكل والبنى االقتصادية والتناسب في 
 5تقسيم رأس المال المسيطر في تشكيل" الدول المركزية" و"الدول الهامشية".

توصيفا لظاهرة العولمة وظاهرة التكتالت االقتصادية  كما يدخل في هذا اإلطار المقاربات التي تعطي
الكبرى وذلك انطالقا من كون الدول القومية لنم تعد قادرة على القيام بفاعلية وكفاءة وظائفها 

                                                           
، 8221، 8، بيروت: مركز دراسة الوحدة العربية، طآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد اهلل،  1

 .44ص
 ها.، الصفحة نفسالمرجع نفسه2
 .08، ص8222أكتوبر  2، جريدة المساء الجزائرية؟"، ناصيف يوسف حتى، "أي هيكل للنظام الدولي الجديد 3
 .84، ص 8222بيروت: دار الفرابي،  قضايا إستراتيجية في المتوسط،سمير أمين،  4
، الكويت: علم السياسيالنتائج الدولية والعربية ألزمة الخليج الثانية من منظور االقتصاد محمد السيد سعيد،  5

 .243، ص 8222المعرفة، 
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االقتصادية التقليدية المعروفة، حيث لجأت الدول القومية إلى التحول في مجتمعات وتكتالت اقتصادية 
بة إلى للتحول في النظام الدولي من طابعه الرمزي السياسي إلى طابع إقليمية كبرى، وذلك استجا

اقتصادي تجاري يعتقد انه األهم واألقدر على إبقاء أي دولة صامدة في وجه أي تهديد سواء كان 
 1داخليا أو خارجيا،

رفها فالقوة االقتصادية هي األهم واألقدر على إبقاء الدولة صامدة، خاصة في ظل التحوالت التي ع 
العالم، والتي أثبتت تراجع العامل العسكري مقابل تصاعد عامل القوة االقتصادية، مما أدى إلى إعادة 

 2ترتيب عناصر القوة في العالقات الدولية.

 هو لذلك  ، البشرية للمجتمعات مالزمة ، اجتماعية ظاهرة الصراع :التحول في طبيعة الصراعات أ/
 فيه يدرك تنافسي موقف و ، المصالح تعارض عن ينشأ الذي االجتماعي التفاعل أنماط احد

 إلى المنافسة فتنقلب ، اخآخر الطرف ومصالح مصالحه بين التوفيق إلى سبيل ال أنه المتنافسين
 عندما والدفاع الهجوم شكل الصراع يأخذ إذ االخر، مصالح تحطيم على طرف كل فيه يعمل صراع

                                                           
سبق  مرجع: التحدي واالستجابة"،  دعاس عميور صالح، "التحوالت األمنية الجديدة وتأثيرها على األمن الجزائري 1

 .22، صذكره
 .801،ص8،2001،ليبيا: دار الكتب الوطنية،ط علم االجتماع السياسيمولود زايد الطيب،  2

 فيه الهدف يكون والموارد، القوة وعلى القيم على تنافس أنه: " الصراع( االجتماع علم في باحث) "كوسر لويس" يعّرف
 تنازع بأنه الدولية العالقات في الصراع تعريف ويمكن." خصومهم إليذاء أو تصفية أو تحييد هو المتنافسين بين

مكاناتهم الموارد في وتطلعاتهم وأهدافهم صوراتهمت وفي الدول دوافع اختالف عن الناتج التنازع وهو الوطنية، اإلرادات  وا 
 ذلك من بالرغم ولكن تتفق، مما أكثر تختلف خارجية سياسات وانتهاج قرارات اتخاذ إلى األخير التحليل في يؤدي مما
 عوقو  في الباردة الحرب احتماالت استبعدته ما وهذا ، المسلحة الحرب نقطة دون وضغوطه توتراته لكل الصراع يظل
 ضحاياها واغلب واإلثنية، العرقية والصراعات النزاعات من العديد تفجير إلى أدت وكلن حروب، في الكبرى الدول

 .والتشابك التعقيد شديدة نزاعات وهي السودان، ليبيريا، رواندا، ن الصومال في المسلحة كالنزاعات المدنيين،
 جرائم في وتوظيفها سابقا، السوفياتي واالتحاد األمريكية ةالمتحد الواليات من كل النزاعات تفجير سياسة واعتمدت
 الواليات)الطرفين من كل مصالح تخدم وكلها السودان جنوب في والنزاع الباكستاني الهندي كالنزاع الباردة، الحرب
 الباردة الحرب بعد ما فترة في االتجاه هذا وتغير" الوكالة حروب" بـ عرف ما وهو(. السوفياتي االتحاد/األمريكية المتحدة

 ما لعالم اإلستراتيجية الخيارات من أصبحت فقد مباشرة، وتغير المباشرة األمريكية المتحدة الواليات تدخالت طريق عن
أنظر: جيمس دويرتي و روبرت بالستغراف )النظريات  .مباشرة إقليمية اعتبارات على ومؤّسسة الباردة، الحرب بعد

 .مرجع سبق ذكرهلية، المتضاربة في العالقات الدو 
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 أو ، المعارضة الجماعات أو األفراد على الفوز إلى يهدف يالذ االجتماعي بالصراع األمر يتعلق
 .1بها يتعلق شيء بأي اإلضرار

إن كثافة العالقات االقتصادية، والمالية،  :كثافة وتسارع التدفقات الفوق قومية وتحت قومية -ب
قل، أدى والتجارية، والتطور السريع والكبير الذي عرفته وسائل اإلعالم واالتصال، وتحسن وسائل الن

غلى تطور العالقات العابرة للحدود، التي تجاوزت رقابة الدول، إلى جانب العالقات الدوالتية تتطور 
عالقات غير قومية، باعتبار الدولة هي الفاعل األساسي في العالقات الدولية، والفصل بين المجاالت 

...(، إذن نحن بصدد منطق جديد المرتبطة بالسياسة العليا )الدبلوماسية، مسألة األمن اإلستراتيجية
 2" الذي يرى أن "السفير والجيش يمثالن العالقات الدولية".اآلرونييختلف تماما عن منطق "

وفي هذا السياق  أصدر "إتحاد العلماء األمريكيين" بيانا جاء فيه: "إن العالم لم يعد يدار باألسلحة بعد 
ألصفار الصغيرة. إن هناك حربا تحدث اخآن ... إنها اخآن أو الطاقة، أو المال أنه يدر باألرقام وا

 3ليست لمن يملك رصاصا أكثر، إنها حول من يسيطر على المعلومات".

إن الدبلوماسية والحرب من طبيعة مختلفة، فكالهما أدوات في خدمة المصلحة الوطنية، وهذا ما سماه 
قرارات وعليه و وعليه يؤكد أن الفعل " الذي يقوم بترشيد الالسلوك الدبلوماسي االستراتيجيآرون "

الدولي حتى يكون متماسكا ال يجب حصره في الميدان الضيق ألن المعارك تدور بنفس الشراسة في 
 «Public»ميادين االقتصاد والتكنولوجيا والثقافة كما يبرز اليوم التشكيك في التفرقة بين ما هو عام 

واالقتصادية أنتجت تحوالت عميقة داخل المجتمع  في الحقائق السياسية « Privé »وما هو خاص 
 4الدولي، شجعت تعددية الفاعلين وجعلت من توفر مستوى معين من االعتماد المتبادل ضروري.

 

 

                                                           
شكاليات الصراع واألمن في جنوب آسيا"،  1 ، العدد السياسة الدوليةأحمد إبراهيم محمود، "التحوالت اإلستراتيجية وا 

 .282، ص8224، أكتوبر 881
2Jean Jaques Roshes, Relations Internationales, Paris : L.G.DJ, 1999, P195. 

 3 عبد الوحيد.م، "حرب المعلومات تحديات القرن العشرين،" مجلة الجيش، العدد 4، سبتمبر 2003، ص2.
، مرجع سبق ذكرهمصطفى بخوش، التحول في مفهوم األمن وانعكاساته على الترتيبات األمنية في المتوسط،  4

 .02ص
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التحول كان في سلوك الواليات المتحدة  اهذ األزمات:ة األزمات إلى منظور حل التحول من إدار  ج/
دت غلى التدخل المباشر أو غير مباشر إلنهاء العديد من األمريكية في سياستها الخارجية، حيث عم

النزاعات واألزمات اإلقليمية، والتي ظلت قائمة طوال فترة الحرب الباردة، ولو بدرجات متفاوتة، وهذا 
تبعا لرؤية القوتين العظيمتين، ومدى تدخلهما في أية أزمة أو نزاع، بحيث يحاول كل طرف إدارة هذه 

ألطول فترة ممكنة، وذلك بالقدر الذي تحقق له مصالحه وأهدافه، ومن أبرز  األزمات والنزاعات
اإليرانية، أزمة كشمير، جنوب السودان، بحيث كانت الواليات المتحدة  -األمثلة: الحرب العراقية

 1الوكالة". ببحرو "يعرف )سابقا( ينظر لهذه النزاعات إلى وسيلة أي ما  واالتحاد السوفياتي األمريكية

حالة األمن يكون النقاش دائرا إلى السعي للتحرر من  يف :التهديدالتحول في طبيعة ومصادر  د/
التهديد فمن الناحية الموضوعية عدم وجود تهديد للقيم المكتسبة أما من الناحية الذاتية فيعني عدم 

ب الباردة، التهديد ، حيث ارتبط هذا األخير بمرحلة الحر  للخطر ووجود مخاوف من تعرض هذه القيم 
ثم االنتقال من "مفهوم التهديد" إلى "مفهوم الخطر" فالتهديد يمكن توقعه  السوفياتي االتحادوبعد سقوط 

الجريمة المنظمة، المخدرات، الهجرة  ،ومواجهته، أما الخطر فهو في ديناميكية مستمرة كخطر اإلرهاب
 .2السرية، الخطر البيئي...

ألساليب واألدوات تتدبرها الدولة وفق تخطيط السياسية العامة وهذه المخاطر تتطلب مجموعة من ا
الكلية، لمواجهة هذه المخاطر التي أصبحت عابرة للحدود وكذلك يلزم الدولة مخطط عملي وعلمي 

 3للتعامل مع هذه المخاطر سواء الداخلية أو الخارجية منها.

 

 

 

                                                           
 .22، صمرجع سبق ذكرهدعاس عميور صالح ،  1

2Carlo Jean, « Conséquence Politique et Sécuritaire de la Globalisation », dons : 
mondialisation et Sécurité, édition ANEP, Alger, 2003, P161. 

، 2008، السنة 03، العددمجلة الديمقراطيةمحمد سعيد أبو عامود، "الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة"،  3
 .11ص
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  (Human Security)المطلب الثالث: األمن اإلنساني 

مفهوم األمن بحياة اإلنسان منذ أقدم العصور، وأصبح كثير التداول في األدب السياسي القديم  ارتبط
والمعاصر، وأصبح من أكثر المفاهيم ارتباطا بمصير حياة الشعوب والدول فكل دولة تسعى جاهدة في 

و التهديدات ضوء إمكانياتها إلي حماية قيمها األساسية و تطور قدرتها علي ردع التحديات الخارجية 
هذه االستراتيجيات و  بها والداخلية ،و هذا يعني أن لكل دولة استراتيجية و سياسة أمنية خاصة 

السياسات األمنية قد تلقي باألهداف و تتعاون مع غيرها ،و تتقاطع معها ،و ذلك بحسب المصالح 
 1التي تسعي الدول إلي تحقيقها و حمايتها.

لحياة اإلنسانية بصمات كبيرة علي مفهوم األمن و أصبح بدوره مركب ترك التطور التاريخي و تعقد ا
 و معقد ،خاصة بعد الحرب الباردة.  

األمة توسّعت شبكة العالقات الدولية و ازدادت مصالحها في الخارج ،و -و عندما ظهر مفهوم الدولة
 2ي.طرأ علي مفهوم األمن تغيير حقيقي تمثل في توحيد الحقل االستراتيجي العالم

" علي أهمية األفراد في العالقات الدولية ،و أن اإلنسان هو صانع وليامفريدمانأّكد " 8210في سنة 
يقّيم صفة  االستقراراألحداث في العالقات الدولية ،و بذلك فهو من يحدث سلوك الحرب و األمن ، و 

"في اجتماع رامسفيلد رونالدالحرية و العبودية ،و في هذا الصدد يقول وزير الخارجية األمريكي "
 3"إن األمن هو األساس الجوهري بمزيد من تقدم اإلنسانية... 81/88/2004 األميركتينلوزراء الدفاع 

 سهلة الفهم بسيطة التوضيح يمكن تلخيصها بما يلي:  معادلة من تتكون األمن فمنظومة

المنطقة و أمن المنطقة أمن الفرد=أمن الدولة و أمن الدولة =أمن اإلقليم و أمن اإلقليم =أمن 
 4=أمن العالم أجمع.

                                                           

 1 علي شفيق علي، العالقات الدولية في العصر الحديث، المغرب :دار نشر المعرفة،8220،ص228. 
 2جيمس دويرتي،روبرت بالسغراف،النظريات المتضاربة في العالقات الدولية، مرجع سبق ذكره ،ص 21.

 3المرجع نفسه،ص22.
 حامد دار: عمان ،الجديد العالمي النظام ظل في الدولة قوة وعناصره الوطني األمن، هايل عبد المولي طشطوش4

 .223،ص 8،2082ط والتوزيع، للنشر
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مفهوم األمن اإلنساني واحتالله صدارة هذه النقاشات بين رغم تنامي النقاشات النظرية حول 
والسياسيين)الّساسة(، من خالل محاولة تحديد أطره الفكرية والمنهجية وديناميكية العملية،  األكاديميين

ستها الخارجية، بقي مفهوما غامضا وموضوع جدل واسع، وتبّنيه من طرف بعض الدول كمبدأ سيا
 خاصة مع التحوالت المجتمعية المعاصرة على كافة األصعدة.

حيث لم يتعّد مفهوم األمن اإلنساني حدود ضمان استمرارية الدولة وحماية حدود إقليمها، إذ عرف 
يأخذ الفرد المرجع األساسي في مفهوم األمن تغّيرا من كونه أمنا قوميا إلى جماعيا إلى أمن إنساني 

وفيما يخص تعريف األمن اإلنساني، فهو يتطلب اإلجابة على األسئلة  1العالقات الدولية واألمنية.
ماذا؟، وبأي الوسائل ن األمن؟ األمن م لمنالتقليدية الثالثة المرتبطة بالنقاش حول مفهوم األمن: 

 2يتحقق األمن؟

والتكنولوجي أدى إلى تغيرات سريعة في الوسائل المستخدمة في الحياة ومع ارتفاع وتيرة التقدم العلمي 
اليومية واالقتصادية والفردية، وال شك أنها لها تأثيرا على األمن اإلنساني، وهذا ما حدد صعوبة في 
البحث عن عناصره األساسية وقياس عوامله، كما انعكس على مستوى الحوارات التي عرفها حقل 

 ة.الدراسات األمني

جاءت أول محاولة لتعريف األمن اإلنساني في التقرير الذي صدر عن برنامج األمم المتحدة للتنمية 
الذي يدعو الممارسين والباحثين في  HumanDevelopmentReport 8224البشرية عام 

 العالقات الدولية إلى إحداث تغييرين أساسين:

 من الدولة.اتخاذ أمن الفرد كمرجع أساسي في التحليالت وليس أ -8
 ئتها الوطنية، وكقوة تكون متطورةاألمن الداخلي الذي تجده الدول من أبرز اهتماماتها في بي -2

أو ذات أمن كامل عندما تكون التحديات الداخلية قد تمت السيطرة عليها من قبل األجهزة 
 3األمنية بدون إتالف أو إضعاف المبادئ أو بنى مؤسسات النظام السياسي.

                                                           
1Taylor Owen, Human Security mapping : a new methodology, Available at 
http// :www.prio,no/files/file/09/78. 07-12-2010 

"، الجزائر، واألمن في المتوسط، واقع وأفاق، كلية الملتقى الدوليرضا دمدوم، "قراءة في مفهوم األمن اإلنساني"، في 2
 .244، ص 2001السياسية، قسم العلوم السياسية، قسنطينة، الجزائر: أفريل الحقوق والعلوم 

 .244، صالمرجع نفسه3
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 اإلمتالكية أو بالتنافسية المتعلقة الليبرالية اإلشارات عن يكون ما أبعد اإلنساني ناألم فمفهوم
 في الخيار و الملكية، حقوق على المبني الذاتي النشاط و الشخصية كقوة االمتداد أي الفردية،
 الجانب على الفرد يقتصر ألمن الليبرالية النظرية به أتت الذي فالتعريف حريته، و السوق مكان

 المفهوم فان اإلنساني، األمن اهتمام مركز ضمن المادية الكفاية تقع حين ففي عليه و المادي،
 الكفاية أخر بمعنى. متكامال نوعيا و معنويا كال ليشكل الالمادية الحاجات على أيضا يشتمل
 ضرورةبال تتعلق ال أخرى أبعاد له اإلنساني األمن أن ذلك كافية، ليست لكنها و ضرورية، المادية
 .1اإلنساني الفيزيائي بالبقاء

أدى تطور مفهوم األمن اإلنساني بارتباطه بظاهرة العولمة وما أفرزته من تحوالت في معني الجغرافيا 
والزمن، وتقليص السيادة، ولكنها في نفس الوقت خلقت نقاشات واهتمامات جديدة حول اإلنسان 

 خاطر من الدولة وتطلعاتها للقوة عبر التسلح .وحاجاته، بالنظر إلى توسع مجاالت التهديد والم

وباستخدام منطق األمن نجد تنامي التهديدات المرتبطة بحياة اإلنسان، سواء ما تعلق بتزايد عدد 
، أو ضحايا الفقر 8248مليون ضحية منذ  84ضحايا العنف السياسي الذي زاد عن أكثر من 

  .2عل نقل المعامل األوبئة و المجاعة، وما تعلق بفقدان العمل بفو 

:"عولمة ذات وجه  ، تحت عنوان8222فقد حدد التقرير الصادر عن " األمم المتحدة اإلنمائي" لسنة 
إنساني" المخاطر و التحديات التي تواجه األمن اإلنساني في مقابل اإلمكانيات التي تتيحها العولمة و 

غنية منها أو الفقيرة ، من هذه التحديات التقدم البشري في مختلف المجاالت و مختلف الدول سواء ال
 التي تهدد األمن اإلنساني في عصر العولمة نذكر ما يلي :

 عدم االستقرار المالي : األزمات المالية  -8
 غياب األمان الوظيفي: غياب الضمانات الوظيفية وعدم استقرار الدخل . -2
 غياب األمان الصحي: انتشار األمراض الخطيرة " اإليدز ". -3
األمان الثقافي : تهديد القيم الثقافية خاصة للدول الفقيرة من خالل التدفقات الثقافية و  غياب -4

 المعرفية .

                                                           
 العلوم مجلة ،"اإلنساني األمن و والتنمية العالمية االقتصادية الهيمنة"سنو، حمزة منير غسان الطراح، أحمد علي1

 .88 ص ، 2004 ماي، 04العدد خيضر، محمد جامعة منشورات: الجزائر ،اإلنسانية
 . ar.com-www.politics" في موقع  العولمة و إشكالية األمن اإلنسانيأمحند برقوق، " 2

http://www.politics-ar.com/
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 غياب األمان الشخصي: الجريمة المنظمة. -8
 غياب األمان البيئي: التلوث جراء االختراعات الحديثة و تأثيراتها على البيئة. -2
 1ذات الطابع النزاعي.غياب األمان السياسي واالجتماعي: خاصة التهديدات  -1

و علي الرغم من صعوبة التحقيق العملي لألمن اإلنساني ،و تباين التدرج الحدودي بين ما هو دوالتي 
و ما هو إنساني ،بمظهر نفسي ينصرف إلي حاجة الفرد التي تعترف به البيئة االجتماعية المحيطة 

ن تعترف بدوره في محيط الجماعة.  وا 

التهميش( والحاجة  العنف، :"امن اإلنسان من الخوف )القهر، ن اإلنسانيفالتعريف اإلجرائي لألم
تدمج اإلنسان في األولويات التنموية  ديناميكية)الحرمان....وعدم التمكين االجتماعي(أي محاولة خلق 

 2و السياسية بدل من التركيز علي استقرار النظام السياسي و بيئته."

 ن اإلنساني التركيز بشكل أساسي علي الحفاظ علي:جري التقليد عند دراسة و بحث األم

والمعنوية، وتحقيق التكامل واالنسجام وتعميق  اإلنسان الماديةصون كرامة البشرية، وتلبية حاجيات 
إتباع سياسات  واالجتماعية أيالتطور الذهني للفرد، وتحقيق األمن يكون بتحقيق األهداف االقتصادية 

خذ شكل الحرمان االقتصادي ونقص المساواة االجتماعية، وعدم وجود تنموية رشيدة، فالتهديد بأ
اإلنسان، األساسية، وعليه فتحقيق األمن اإلنساني يتطلب تحقيق التنمية المستدامة،  ضمانات بحقوق

فالتحديات  3وصون حقوق اإلنسان وحرياته، الحكم الراشد، المساواة االجتماعية سيادة القانون،
ت التنمية ومحاوالت زعزعة االستقرار السياسي واالنسجام االجتماعي، الوحدة االقتصادية ومعوقا

الوطنية والنيل من فرص التقدم والعدالة واالزدهار وكلها عوامل تعكس التحديات لمنظومة القيم 
 4األساسي وهي تستهدف األمن اإلنساني قبل كل أنواع أبعاد األمن األخرى.

                                                           

 1 جميلة عاّلق، ويفي خيرة، مرجع سبق ذكره ،ص 382.
 ،في الموقع االلكتروني:األمن اإلنساني ومفارقات العولمةأمحند برقوق،2

20/doc األمن10/اإلنساني 10مفارقات   /20 /لعولمةواboulemkahel.yolqsote.co;/…/ 
، الجزائر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر البعد المتوسطي لألمن الجزائري، أوربا واحلف األطلسيعبد النور عنتر، 3

 .20، ص2008والتوزيع، 
 .308، صمرجع سبق ذكرهعبد القادر رزيق بلخادم، 4
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 1حماية أساسيات البقاء بطريقة أرقى من حقوق وحريات اإلنسان.''" األمن اإلنساني لجنةوعَرفته 

تعريفهم لألمن اإلنساني "مجموعة عمليات حماية Sadako Ogata وCels John ذهب كل من
الحريات األساسية الضرورية لبقاء اإلنسان والتنمية أي لحماية اإلنسان من التهديدات الخطيرة 

أم مجتمعية مع تمكين األفراد من إمكانية تطوير قدراهم لتحقيق والمستمدة سواء من أكانت طبيعية 
 2خيراتهم بذاتهم )المبادرة الذاتية والمستقلة بشكل يتوافق مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(.

"حماية اإلنسان  8224أما التقرير الثاني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقرير التنمية البشرية لعام 
اطر والتهديدات المستعصية مثل اإلمراض، المجاعة، القهر السياسي واحتماالت االنقطاع من المخ

 3المفاجئ وأخطار الحاجات اإلنسان اليومية.

الفرضيات و النظريات ،خاصة و  األخرى اتومفهوم األمن اإلنساني يختلف جوهريا عن مفاهيم العملي
اإلنسان بذاته ،و أن اإلنسان هو الذي يتحكم مفهوم أمن األشخاص ، انطالقا من كونه شمولي يهدف 

فيه إذ تدعوا اللبرالية إلى االعتماد المتبادل و مبادئ الديمقراطية مفتاح للسالم العالمي ، فتطرح فكرة 
العولمة كأداة تفوض سلطة الدولة و تنتقل من األمن العسكري إلى تحقيق الرفاهية االقتصادية و 

االجتماعي و احتواء الثغرات و االنحرافات في  ة السياسية و االنسجاماالجتماعية ،إلى تحقيق الوحد
 البيئة الداخلية و كذلك التحديات الخارجية .

و المعنون  2000األمين العام السابق لألمم المتحدة  في تقرير لألمم المتحدة عام كوفي عنان " أما" 
 "أعطى توصيف لألمن اإلنساني كاخآتي : نحن البشرب" 

مكانية الحصول علي  يتضمن أمن اإلنسان بأوسع معانيه ،فهو يشمل حقوق اإلنسان،الحكم الراشد وا 
التعليم و علي الرعاية الصحية، كفالة إتاحة الفرص،و الخيارات لكل فرد لتحقيق إمكانيته ،و كل خطوة 

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهق، األمن اإلنساني ومفارقات العولمة، أمحند برقو 1
 .المرجع نفسه2

4تقرير التنمية البشرية لعام 8224، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: 

.العربية الوحدة دراسات مركز . 
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صراعات و في هذا االتجاه هي أيضا خطوة نحو الحّد من الفقر و تحقيق النمو االقتصادي ،و منع ال
 1التحرر، حرية األجيال في أن ترث بيئة طبيعية صحّية.

 المدير السابق لليونسكو فيرى أن:Frédérico mayor"فريديركو مايورأما "

األمن اإلنساني يلتمس مع الحماية و الدفاع عن الكرامة اإلنسانية ،و يعود إلي األمم المتحدة ترقية 
 حقوق اإلنسان العالمية و غير قابلة للتجزئة.جميع أبعاده ،التي ال يمكن فصلها عن 

" وزير الخارجية الكندي إلي ليود أكزورتيو يذهب احد األوائل المنظرين لمفهوم األمن اإلنساني "
"يعني حماية األفراد من التهديدات سواء كانت مرفوقة بالعنف أم ال  تعريف األمن اإلنساني علي أنه

تمّيز بغياب المساس بالحقوق األساسية لألشخاص ،بأمنهم و حتى ،فاألمر يتعلق بوضعية ،أو بحالة 
 2بحياتهم.

"يعكس هدف ووسيلة في آن واحد ،و الذي يرى كذلك عندما تتجسد  اإلنساني " أن األمنلويديرى "
القيم الجوهرية للفرد،تقوم إجراءات وقائية لتحقيق أمن و قيم األفراد عبر الحدود وداخلها ،و ليس أمن 

 3ي أو حدود الدول ذاتها.األراض

فاألمن اإلنساني جوهره الفرد و الذي يعني التخلص من كافة ما يهدد أمن األفراد السياسي، 
ذلك بإصالح المؤسسات األمنية و  المؤسسياالقتصادي، االجتماعي من خالل التركيز علي اإلصالح 

إلقليمية و العالمية مع البحث عن و إنشاء مؤسسات أمنية جديدة علي المستويات المحلية و ا.القائمة ،
قائم من تعهدات دولية تهدف إلي تحقيق أمن األفراد و هو ما ال يمكن تحقيقه بمعزل  سبل تنفيذ ما هو
 4عن أمن الدول.

                                                           
 ني:في الموقع االلكترو  مفهوم األمن اإلنساني، مني حسن علي،1

 Sudanpolice.gov.sd/pdf/55555.pdf 
 واألمن في المتوسط" الجزائر :"في الملتقي الدوليتحوالت في مفهوم األمن...من الوطن اإلنساني " منصر،" جمال2
 .300،ص2001كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية،قسنطينة،الجزائر،أفريل:

 3 مني حسن علي، "مفهوم األمن اإلنساني")نفس الموقع االلكتروني(.
4 خديجة محمد عرفة ،"مفهوم األمن اإلنساني "،مجلة المفاهيم، القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية و 

. 32،ص2002،يناير 83االستراتيجية ،العدد  



109 
 

إن مفهوم األمن اإلنساني يشتمل علي نزعة جديدة ،تبعده عن النزعة التقليدية المتعلقة بتحليل األمن 
تعطي الدولة الجهة الوحيدة و المرجعية المطلقة في المحافظة علي األمن  التيو  العالمياإلنساني 

اإلنساني ،فهو بذلك "القدرة علي حماية الناس كما أنه القدرة علي تحصين الدول ،في بعض معادالت 
 lioyod Axworthy" ليودإكزورتياألمن اإلنساني خاصة تلك التي يقوم بها وزير الخارجية الكندي "

 1م علي أن األمن اإلنساني هو فوق أمن الدولة.التي تقو و 

يختلف مفهوم األمن اإلنساني جوهريا عن المفاهيم األخرى المتعلقة بأمن األشخاص و هو أبعد من 
إشارات اللبرالية المتعلقة بالتنافسية أو اإلمتالكية الفردية ،أي االمتداد للقوة الشخصية ،و النشاط الذاتي 

اإلنساني يصف حالة التواجد  حريته فاألمنية و الخيار في مكان السوق و المبني علي حقوق الملك
و تقع الكفالة المادية ضمن مراكز اهتمام األمن  اإلنساني ،فالمفهوم  التي تقتصر علي الجانب المادي

في حد ذاته  يشمل الحاجات الالمادية ،يشكل التكامل المعنوي و النوعي و لكن هذه الكفاية المادية 
ت كافية ،و ذلك أن األمن اإلنساني له أبعاد أخرى ال تتعلق بالضرورة بالبقاء الفيزيائي اإلنساني ليس

 2المطلوب وحدة ال تتجزأ.

أن األمن اإلنساني يعني  2008وجاء في تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول الصادر سنة 
ماعي واحترام كرامتهم وقدرتهم كبشر، وحماية "أمن الناس وسالمتهم البدنية ورقاهم االقتصادي واالجت

 3حقوق اإلنسان المملوكة لهم وحرياتهم األساسية"."

أما معجم "عمر سعد اهلل"، فيعرفه على أنه "صون كرامة البشرية، وتلبية احتياجات اإلنسان، المادية 
ية االقتصادية والمعنوية، وتحقيق ذلك يكون من خالل إتباع سياسات تنموية رشيدة وتحقيق التنم

 4المستدامة وصون حقوق اإلنسان وحرياتهم والمساواة االجتماعية وسيادة القانون."

ويتضمن مفهوم األمن اإلنساني النظر إلى أمن الدولة على اعتبار أنه ليس هدفا بحد ذاته بل هو 
يتضمن  وسيلة لضمان أمن األفراد من خالل تمتعهم بحق الحرية من الخوف والحرية من العوز أي

األمن اإلنساني نوعين من الحرية )الخوف والحاجة( أي الحرية من التهديدات االقتصادية، السياسية 
                                                           

 2 علي أحمد الطراح، غسان منير حمزة سنو، مرجع سبق ذكره ،ص04.
 2المرجع نفسه،ص08.

 .300، صمرجع سبق ذكرهمنصر، جمال  3
 21، صمرجع سبق ذكرهعمر سعد اهلل،  4
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. فالدولة القومية والفاعلية هي التي تحترم مواطنيها وتحافظ على حقوق اإلفراد بصورة 1االجتماعية
اني وبالمقابل ضمان عامة واألقليات بصورة خاصة، من اجل ضمان حقهم في التمتع باألمن اإلنس

 حالة األمن اإلنساني يعزز من شرعية الدولة واستقرارها.

ومستبدة على  Externally Aggressiveفالدولة ذات بطبيعة العدوانية على المستوى الخارجي 
وغير فاعلية في علمية الحكم فإنها بذلك تهدد األمن  Internally Repressiveالمستوى الداخلي 

 2دها ولآلخرين كذلك.اإلنساني ألفرا

 ويحدد تقرير التنمية البشرية مجالين أساسيين لتعريف األمن اإلنساني فهو يعني األمان من التهديدات
المزمنة: األولية، المجاعة، الفقر نقص الدخل وانعدام األمان الوظيفي، القمع السياسي، وثانيا الحماية 

 3األجيال القادمة )التنمية المستدامة(. من القطاع في أنماط الحياة البشرية وانعدام إرث

وتختلف حدة التهديدات من منطقة إلى أخرى وبصور متنامية، وأن هذه التحديات والتهديدات ليست 
منحصرة في حدود وطنية، خاصة أن األمن اإلنساني شمولي وعالمي كحق لألفراد في كل مكان، 

 4كالتالي: وعليه حدد التقرير أربعة خصائص لألمن اإلنساني وهي

 مكونات األمن اإلنساني متكاملة، يتوقف كل منها على اخآخر. -أ
 عالمية وكينونة األمن اإلنساني وهو من حق كل فرد من الدول الغنية أو الفقيرة.-ب
 الوقاية المبكرة أسهل وأقل  تكلفة من التدخل الالحق في صيانة األمن اإلنساني.-ت
 5عية حياة الشبر في كل أرجاء المعمورة.األمن اإلنساني محوره اإلنسان وهو يخص نو -ث
 عدد آخر من األسس والدعائم التي يقوم عليها المفهوم ونناقشها األدبيات المختلفة ومنها: وهناك

                                                           
، كلية ملتقى حول األمن اإلنسانيبونوار بن صايم، "تطور مفهوم األمن طبقا لتطور مصادر التهديدات األمنية"، 1

 .2002الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
2Lioyd Axworthy, Op.cit, PP01-03 
3 Human development Report 1994, « New Dimenssions of Human Security », New 
York, VNDP, 1994, P22. 
4Idem.P22 

 .308، صمرجع سبق ذكرهجمال منصر،  5
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القوة اللينة: التي تعتبر األداة الفاعلة في تحقيق األمن اإلنساني والتي تتجسد في التنمية  -8
 البشرية وتحقيق الديمقراطية.

األمن اإلنساني: وتعتبر الطريقة القانونية التي تكفلها المنظمات الدولية  التدخل لتحقيق -2
هي أبرز الطرق لفض النزاعات في المناطق الهشة  -واإلقليمية، الحكومية، والغير حكومية

 وكذلك في الدول ذات األنظمة االستداللية القاسية والمضطهدة.
سياسية لصانع القرار وانتهاجه لسياسة البعد االجتماعي: االهتمام بأي سياسة اقتصادية،  -3

 عامة فاعلة قادرة على مواجهة االضطهاد واالستعباد.
إن تحقيق األمن من منظور تقليدي يعد مباراة صفرية، ويعكس إيجابا على جميع األطراف  -4

 من اجل تنمية بشرية متوازنة وأمن جماعي طويل المدى.
 وم الحديث، فالدولة هي المسئولة عنال يجب تهميش دور الدولة التي تجاوزها المفه -8
 1توفير األمن للمواطنين خاصة في ظل تعقد مصادر التهديدات في ظل العولمة. -2

فترى" أنه يهدف SABINA ALKIRE"   ألكير لسابيناإن األمن اإلنساني بالمفهوم اإلجرائي" 
لي المدى الطويل للمحافظة علي جسم اإلنسان من كل تهديدات مزمنة كاألمراض :االيدز مثال و ع
أن األمن و  حاجياته،فالحماية تتجاوز إمكانية مراقبتها خاصة مع تعدد أبعاد األمن اإلنساني و 

اإلنساني يطالب بحماية األمن الداخلي  في حدود الدولة الوطنية ،و أن تكون المؤسسات واعية و 
الحرية من الحاجة ،والحرية حساسة و غير جامدة ،أن تعمل علي شقين األمن اإلنساني و المتمثل في 

 2من الخوف.

 جذور مفهوم األمن اإلنساني:-أ

لتي شاهدتها فترة الحرب الباردة ،ظهر مفهوم األمن اإلنساني في ا  التحوالت من لمجموعة نتيجة
-النصف الثاني من القرن العشرين ،و شهدت بعض المحاوالت لدراسة المشاكل و القضايا اإلنسانية

 األمنكتاب له بعنوان " فيIndividual securityحول األمن الفردي  تصوره  تربال طرح  8222ففي 
"فترتكز نظرته علي أن مفهوم األمن  شامل يظم العالقات االجتماعية التي  التأمالت بعض اإلنساني

                                                           
 .نفسها ، الصفحةالمرجع نفسه 1

CONCEPTUAL FROM WORK FROM HUMAN  , SABINA ALKIRE 2

SECURITY ,AVALAIBLE   AT w w w,human security .org/doc/fam.htm. 
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. حيث بقي 1األفراد اخآمنينتربط الجماعات و المجتمعات ،و أكد أن  الدولة ال تعني بالضرورة 
الواقعي غير كافي للتعامل مع طبيعة القضايا األمنية و مصادر التهديد ،و برزت الحاجة  المنظور

حدود ضمان استمرارية الدولة و حماية حدودها اإلقليمية و صيانة  ليتعدىإلي توسيع مفهوم األمن 
ي تقتصر الت8241سيادتها الوطنية ،و برز المنظور الواقعي مع صلح وستفاليا ،و نشأة الدولة القومية 

 2الفاعل الرئيسي في العالقات الدولية. القومية باعتبارهاعلي حدود  أمن الدولة 

أثير موضوع األمن اإلنساني في مناقشات لمنظمات و لجان مستقلة ،و في بعض المؤتمرات الدولية 
اللجنة  عرفتو  Geely brandt "قيليبراند،منها اللجنة المستقلة حول قضايا التنمية الدولية برئاسة "

رئيس 3،مكنمار روبرتبناءا علي اقتراح 8211"و تشكلت في missionBrandt co،بلجنة براند"
البنك الدولي الذي عبر قائال "ال يمكن للدولة أن تحقق أمنها إال إذا ضمنت حّدا أدني من االستقرار 

 4هو التنمية."  الذي ال يمكن تحقيقه إال بتوافر حد أدني للتنمية ....إن األمن الداخلي األمر

أكدت فيه أن 8212الجنوب و أصدرت تقرير في -و ركزت اللجنة عملها كذلك علي قضايا الشمال
المشاكل التي تواجهها البشرية و لم تعد مقصورة علي المشاكل التقليدية من سلم و حرب ،إذ توجد 

التغلب علي الفجوات  أنماط أخرى أكثر خطورة مثل الجوع ،الفقر،األمراض،وأكد التقرير علي ضرورة
 المتزايدة بين األفراد و الدول لتحقيق األمن اإلنساني و من ثم السلم العالمي.

الجنوب للتعافي العالمي سنة -" :تعاون الشمالةاألزمات المشتركتقريرا ثان بعنوان " براندقدمت لجنة 
و ساهمت بعض لجان الزراعي ،و األمن الطاقوي ،و  الغذائي،و أقرت فيه مقاربة عن األمن 8213

 التي عرفت بلجنة "الحكم الراشد العالمي"، "بروتالند لجنةاألمم المتحدة  في بلورة المفهوم منها "
و التي دعت إلي مفهوم  8228لألمن العالمي و الحكم الراشد لعام  ستوكهولمالمنبثقة عن مبادرة 

 5كانية )االنفجار الديمغرافي(. واسع لألمن يتعامل مع تحديات التنمية و البيئة و الزيادة الس

                                                           
 2002، 8د.د.ن ،ط ،الرياض:المفهوم و التطبيق في واقع العرب الدولي  األمن اإلنساني:، خديجة عرفة محمد1

 . 28،ص
 .21ص  ،مرجع سبق ذكرهعمر سعد اهلل ،2
 .21ص،ذكرهمرجع سبق ، ع العربي و الدولي:المفهوم و التطبيق في الواق األمن اإلنساني خديجة عرفة محمد،3
 . 828،ص8218الهيئة العامة للنشر، القاهرة: ،ترجمة يونس شاهين،  األمن جوهر روبرت مكنمارا،4
 . 24ص،ذكرهمرجع سبق ، خديجة عرفة محمد،5
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باحث خلصت إلي ضرورة إنشاء مجلس  23ساهم فيها  8211و قد أعّدت األمم المتحدة دراسة سنة 
 .1مراقبة عالمي تحت رعاية األمم المتحدة لمراقبة قضايا تهديد األمن اإلنساني

شعوره بالسعادة ال تستطيع شعور الفرد باألمن االستقرار أحيانا  نإتطور مفهوم األمن اإلنساني: -ب
الخصوص  ىحدا ،و مع ذلك فإن إحساس األفراد باألمن عل ىكل فرد عل مسئولة عنالدولة أن تكون 

علي أمنهم ،وعلي حاضرهم و مستقبلهم ،يكون إحساسا اجتماعيا ،و هذا ما عكس التصور الواقعي 
مثل في الجماعة األمنية كبديل " بديال للمعضلة األمنية تت روندتو"  ألكسندر"حيث أعطت نظرية" 

وأسس على البناء النقدي  مؤسسي لحالة الفوضى الدولية ،)و ذلك علي يد ألكسندر و روندت(
  :االجتماعي

 مادي . اجتماعي غيرالسياسة الدولية ينظر إليها كبناء -8
 . 2سلوك الدول ناجم عن إدراكها لوحدات النظام الدولي-2

باردة بروز مفاهيم أحدثت تغيرا على مفهوم األمن و ارتهن بالتغير في وشهدت فترة ما بعد الحرب ال
الظواهر الشخصية ، والتي عكست تحوالت البيئة األمنية و تحولها من حروب تقليدية بين الدول إلى 
حروب داخلية أو أهلية تشغلها قوى إقليمية أو دولية ، مما أفرز جدل حول طبيعة و مكونات مفهوم 

ة إضافة متغيرات جديدة كاألفراد و اإلقليم و النظام الدولي بدال من الدولة فقط ، األمن و ضرور 
إضافة إلى توسيع مفهوم األمن ليمتد إلى القضايا االقتصادية و البيئية و المجتمعية ، كما يعتبر هذا 

والمرتكز  الجدل امتداد للتساؤالت التي طرحت قبل نهاية الحرب الباردة حول المفهوم التقليدي لألمن
 3أمن الدولة القومية باعتبارها الفاعل الرئيسي و الوحيد المؤثر في الساحة الدولية. على

غير أنه بمرور الزمن أخذت هذه الفكرة تتراجع تحت ضغط التفاعل المتزايد فيها بين الدول سواء 
ائق يحول دون المستوى الرسمي ،أو الغير رسمي بحيث لم يعد ينظر للحدود اإلقليمية كحاجز أو ع

التفاعالت الدولية ، بسبب ظهور فاعلين جدد في العالقات الدولية من غير الدول ، فعلى المستوى 
الدولي :تزايد دور المنظمات الدولية و المنظمات غير حكومية ،و على  المستوى الوطني : برزت 

                                                           

 1المرجع نفسه ، ص21 .
 .32،ص8211الخامسة،جوان ،السنة82،العدد السياسة الدوليةعبد المنعم المشاط، تحليل ظاهرة األمن القومي، 2

 3خديجة عرفة ، مفهوم األمن اإلنساني، مرجع سبق ذكره) الموقع اإللكتروني(
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لمنظمة ، أما على المستوى الشركات متعددة الجنسيات ،و التهديدات المزمنة ، المخدرات ، الجريمة ا
 .  1تحت وطني : ال يمكن إغفال دور المجتمع المدني و خاصة األقليات و الجماعات اإلثنية

من مهددات األمن اإلنساني و التي تقلل الاّلأمن إنساني في إفريقيا )حالة الساحل اإلفريقي(: -ج
يعية ،و حتى إن كانت في منطقة واحدة باإلضافة إلي الكوارث الطب ندرة المياه، منه ،األمن الغذائي،

 من األمن اإلنساني بالتساوي علي فرد تصيبه. ال تقلل

و الاّلأمن إنساني هو نتيجة مباشرة لوجود تركيبة قوية ،و التي تحدد من يتمتع باألمن اإلنساني و من 
قليمي  إلي ال يتمتع ،و يمكن تحديد تلك التركيبات علي مستويات عدة ممتدة من العالمي إلي اإل

 الواحدة أوالاّلمساواة المادية أخذ في الظهور ما بين الواليات ضمن الدولة  المحلي. فنموالوطني إلي 
بين األقسام و المناطق ضمن الدولة الواحدة ،وحتى فيما بين الشركات و المنظمات ضمن الدولة 

 2الواحدة.

االقتصادي و االجتماعي في القارة اإلفريقية تعد ظاهرة الاّلأمن من أكبر المشاكل التي تكبح التطور 
التي تعاني من العديد من النزاعات السياسية و المسلحة و كذلك األزمات و تفاقم ظاهرة اإلرهاب و 

....(، حيث شهدت العديد المخدراتاألسلحة،  المتاجرة بالبشر، الظواهر المرتبطة به)الجريمة المنظمة،
ر أزمة و نزاع مسلح يعود تاريخها إلي عشرات السنين ، كالنزاع من الدول ما ال يقل عن اثني عش

 ،السودانالتي تهدد استقرار  ،و الجماعات المتمردة،8228الذي أنهك البلد عام  بالصومالالمسلح 
و  التشادحسب تقارير منظمة األمم المتحدة ،كما شهد  2.1قتيال،و نزوح 300000والتي خّلفت 

 جمهورية،و تواجه 2008المأساوية من العنف و االقتتال منذ عام لسنوات عديدة نفس الظروف 
في قلب إفريقيا ،أزمة  الكبرى البحيراتالديمقراطية )زائير سابقا( التي تقع في منطقة  الكونغو

مليون قتيل ،من بينها جرائم جماعية ،و المئات  4.8الجماعات المتمردة التي خّلفت جرائمها ما يقارب 
طفال المغتصبين ،كما أن العديد من السكان لقوا حتفهم بسبب المجاعة و األمراض من النساء و األ

 3الناجمة  عن نقص الماء و النظافة ،و ذلك حسب أحد تقارير اللجنة الدولية للنجدة.

                                                           

 1 جمال منصر ، مرجع سبق ذكره ، ص221.
 2 علي أحمد الطّراح،غسان منير  أحمد سنو ،مرجع سبق ذكره،ص03. 

 3 عمار بوزيد، "إفريقيا عندما يعيق الاّلأمن مسار التنمية"،مجلةالجيش،العدد828،أفريل 2080،ص31.
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مع تداعيات  حيث يعيش سكان منطقة الساحل اإلفريقي تحت عتبة الفقر ،و هي في زيادة مستمرة،
 و مشاكل النزاعات و الاّلإستقرار.األزمة االقتصادية 

لاّلأمن ،و الذي ا فمقاربة األمن اإلنساني في هذه المنطقة ترتكز علي اإلنسان الذي يعتبر مفهوما جديد
جاء ضمن مفهوم التنمية بمعناه الشامل ،و تحسين الحماية و تقوية الحقوق النوعية والكمية كأبعاد 

س.....(في الحياة العادية و المشاركة السياسية في صنع اللبا للوجود اإلنساني )األكل ،الصحة،
 .1القرارات

" فكرته دبليوو من خالل محاوالت دراسة المشاكل اإلنسانية و القضايا ذات األبعاد اإلنسانية نشر "
"معتبرا أن  مفهوم األمن ،هو  التأمالت بعض اإلنساني األمنحول األمن الفردي في كتاب له بعنوان "

والتي تربط المجتمعات و الجماعات ،و أن الدولة األمة  ل يضم العالقات االجتماعية كافةمفهوم شام
 2ال تعني بالضرورة األفراد اخآمنين.

الذي يعتبر  الفقرمشكلة  خاصة فيتجلت االنتهاكات في إفريقيا عامة ،و منطقة الساحل اإلفريقي 
هو و  الغنيةفرو قات  بين األمم الفقيرة ،و األمم التهديد األخطر الذي يواجه اإلنسانية ،و الذي يوسع ال

بمثابة قنبلة شديدة االنفجار اجتماعيا و سياسيا ،و اقتصاديا ،كما تؤدي إلي إضعاف المجتمعات عن 
 طريق المواجهات و االضطرابات ،العنف ،الفوضى المدنية.

لمناقشة التحديات  التي  م اجتمع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة2000في العاشر من يناير عام 
و محور االجتماع كان بعيدا عن (HIV/AIDSتواجه إفريقيا في مرض نقص المناعة المكتسب)

االهتمامات  التقليدية لمجلس األمن و التي كانت تصب أساسا علي التهديدات العسكرية للنظام 
شمل أمورا غير اعتيادية  هذا مؤشر علي توسع بنود أعمال األمن العالمي لياإلقليمي و العالمي ،و 

 الفقر. كالصحة ،البيئة،

                                                           

SECURITY AS GLOBAL RECONCEPT: SECURITY HUMAN. RALPH PETTMAN 1 
STUDIES STATIGIC. CAMRIDGE:REVIEU OF INTERNATIONAL AFFAIRE .VOL 
18.NUMBER1.APRIL2005.P139. 

,THE THENEU  NATURE ON NATION STATE FAILURE, ROTBERG -I-ROTBERG 2

WASHINGTON QUATERLY,SUMMER 2002,IN http ://WWW.TWO.COM/2 
SUMMER.PDF.P 85. 



116 
 

ذلك لتوضيح و  الدوليةالمفكرة السياسية  ىإن التنمية تتحول تدريجيا لتكون الموضوع األكثر إلحاحا عل
فكرة أن األمن و التنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا ،فمسألة نقص المناعة و اإليدز و التي كانت تعتبر 

الصحية التي تهتم بها األمم المتحدة ، و أصبحت تعتبر مسألة ذات أبعاد  سابقا مسألة من المسائل
 1أمنية تنموية.

فالتهديدات األمنية في إفريقيا عديدة ،و ذات أبعاد غير عسكرية ،كما قد تكون ذات أبعاد عسكرية 
إفريقيا  أمن فيومن الممكن القول أن مفهوم الالّ 2للتهديد كالنزاعات المسلحة و الحروب ،اإلرهاب .

 متعددة األبعاد :البعد االقتصادي ،و الغذائي ،و االجتماعي ،و السياسي ،و خرق حقوق اإلنسان.

و ال يوجد فرد أو جماعة ،أو كيان بمنآي عن التهديد حتى و إن كان يملك قدرات لمواجهة األخطار 
التجارة غير  نبإلي جا، 1002 سنةالنيجر الحقيقية أو المتوقع حدوثها ،كالمجاعة التي ضربت 

بالمائة من البطالين من 10واألعمال اإلجرامية التي كان وراءها  و األسلحة، مخدراتال ،الشرعية
التصحر....(الاّلإستقرار  " باإلضافة إلي تدهور الحالة البيئية )تعرية الغابات،سيراليون" و "ليبيريا"

الدول السيطرة علي بعض الفضاءات المرتبط بالاّلجئين ،و الهجرة الغير الشرعية ،و فقدت بعض 
)مخيمات الاّلجئين ، المناطق الحدودية ،.......(فانعدام األمن يعيق صيرورة التنمية  ، كما أن 
الهشاشة االقتصادية تفسح المجال لظهور النزاعات ،و ال تعود متطلبات األمن بإفريقيا مثل نظيراتها 

 3إلي الدول التي يتعين عليها حماية سيادتها.

تفوق القوة التدميرية للقوة الكالسيكية ، مرئية و إضافة يمكن القول أّن التهديدات الجديدة وهي غير 
كالسيدا التي ال يمكن تالقي نتائجها الوخيمة بإيقاف إطالق الّنار، و إعادة البناء االجتماعي ،فهي 

ل عالمية و النزاعات في تهديدات عابرة للحدود ، غير محصورة في رقعة جغرافية معينة ، تتطلب حلو 
إفريقيا تعود إلى ضعف األمن االقتصادي الّذي يعتبر أهم األبعاد األساسية لألمن اإلنساني، 

 فالتفسيرات االقتصادية غالبيتها مرتبطة بمراقبة الثراء )األرض ، الماء ، األلماس ، البترول ......( 

                                                           

 1 علي الطراح ،غسان منير حمزة  سنو ،مرجع سبق ذكره، ص 02
emerging. :human security,  concept of security in the  Francisco rojas aravena 2

twenty-first century, human security, 2002,p 10. 
 3عمار بوزيد، مرجع سبق ذكره،ص31.
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حلل بعض الّدارسين للنزاعات اإلفريقية بإرجاعها و بالعودة إلى الطبيعة النزاعية الهوبزية لإلنسان، ي
 .   1إلى ضعف و هشاشة العقد االجتماعي

إّن النزاعات التي كانت تقوم بين الّدول انتقلت إلى نزاعات داخل الدول ، و هي حروب أهمية قائمة 
عسكري ،و أساسا على االختالفات العرقية و الدينية ،بحيث ال يفرق فيها بين ما هو مدني ،وما هو 

تميزت الحروب األهلية بالمجازر البشعة الجماعية التي تسجل، وهذا المنطق يضعف الّدولة، إذ البد 
من  وجود توازن ومساواة اجتماعية الستمرار السلطة و هذا على حسب رأي "جون لوك " 

 2و"موسكيو".

بصفة خاّصة نظرة  مشركة  ومع ذلك توجد في القارة اإلفريقية عامة ، و الساحل اإلفريقي و الصحراء
للتنمية ، حيث ترمي أهداف األلفية من أجل التنمية إلى التقليل من حّدة البؤس، و سعي إلى تسجيل 

 3و الحّد من انتشار األمراض المعدية . 2088جميع األطفال في الطور األول إلى غاية 

مبريدج إلى األسباب الحقيقية التي و كنتيجة لمقاربة األمن اإلنساني في إفريقيا توصل ملتقى جامعة كا
 أدت إلى األوضاع األمنية المتردية،و الخروج بالنتائج التالية :

صعوبة تعريف األسباب  الحقيقة التي أدت إلى هشاشة األوضاع،  و نقص القيم  .8
 اإلجمالية لنمو االقتصاد الوطني .

إعادة البناء  محاولة إعادة إنتاج المؤسسات االجتماعية و االقتصادية ، و فشل .2
 مدّ االجتماعي و تطبيق نموذج الّدولة و القيم من منظومة الغرب  و هذا راجع إلى ع

تالحم الجهود التي تثبتها الّدول المانحة و التي تدعم المساعدات الموجهة للتنمية 

                                                           
1 P.Hugon , "L’économie des conflits en Afrique ".Revue International et stratégique 
vol 03 , N° 43, P158-160 
2  Michael Bratton and Eric chang , State Building and democratization in 
Sub_SaharaAfrica : forwards backwards, or together, comparative political studies ,vol 
39, 2006 ,P1064. 

 3عمار بوزيد ، مرجع سبق ذكره ،ص 31.
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كذا من طرف الدول السائرة في طريق النمو و المجتمع المدني،  و المنظمات و 
 .1التنموية الكبرى 

و تبرز منطقة الساحل و الصحراء كنموذج لحالة الاّلأمن من خالل األوضاع المتردية و إسقاط األمن 
اإلنساني على هذه المنطقة يكون من أصعب الحاالت،  نظرا لقيام حروب أهلية على أساس العرق و 

برة للحدود و الّدين،  و كون هذه التهديدات غير محصورة في رقعة جغرافية واحدة،  فهي أخطار عا
 . 2هذا ما يؤدي إلى دراسة أهمية أبعاد المنطقة من خالل الموقع، وطبيعة التنوع اإلثني و العرقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Angela meyer,l’intégration régionale et son influence sur la structure ,la sécurité et 
la stabilité d’états faibles l’exemple de quatre états cenrafricains,doctorat de science 
politique ,institut d’études politique de paris école  doctorat de science 
politique,2006,p317. 

2 Ibid,p317. 
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 :الموقع الجيوبوليتيكي للساحل االفريقي: لثالمبحث الثا

ارة إذا كانت منطقة الساحل اإلفريقي قد اشتهرت تاريخيا أنها بمثابة منطقة عبور هامة للقوافل وتج
ى العكس من ذلك كانت غائبة تماما من حيث صنع التاريخ، أو على الملح والذهب والعبيد، فإنها وعل

ذا ما استثنينا ما اشتهرت به منطقة "تومبوكتو" سابقا باعتبارها  األقل من حيث التأثير في أحداثه. وا 
، فإنه بإمكاننا القول أن 82و 88ملتقى محوريا هاما للقوافل، ومركز ثقافيا مزدهرا خالل القرنين 

ي تسمى أيضا "الصحراء الكبرى" كانت وباختصار على هامش التاريخ  ولم تبدأ في المنطقة الت
اكتساب االهتمام لها من الخارج اخآني في الفترات المتأخرة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، بعد أن 
رة أخذت تسترعي انتباه واهتمام العالم الخارجي، وهذا ثالث اعتبارات البيئية جعلتها تخرج من دائ

النسيان لتحظى بعدها باهتمام الفت وهي اإلرهاب، أزمة الطوارق، اكتشاف النفط الذي صادف تنامي 
حاجة العالم المطردة لموارد الطاقة أمام مؤثرات تراجع نسب اإلنتاج واالحتياط العالمي منه و بداية 

من ثروة طبيعية أولى مراحل نضوبه ببعض مناطق العالم. هذا فضال عما تزخر به المنطقة أيضا 
  1 ومعدنية هامة تعد في الوقت الراهن ثروة حيوية، مثل اليورانيوم، الذهب، الفوسفات، إلخ...

ويعد تجمع دول الساحل والصحراء، إحدى  المنظمات اإلقليمية الفرعية ذات الطابع الحكومي، التي 
ين دولها، بمعنى انه تنظيم أو أنشأت في القارة اإلفريقية بهدف رعاية النشاط االقتصادي التكاملي ب

اقتصادي كامل، سعى إلى تنفيذ مخططات تنموية متكاملة مع الخطط التنموية الوطنية في  اتحاد
الدول األعضاء وذلك من خالل توظيف الموارد واإلمكانات المتاحة في تلك الدول وفي المجاالت 

ستقبل، ولضمان وجود مؤثر في إطار المختلفة، كوسيلة للتعامل الفعال واإليجابي مع الحاضر والم
 .2العالقات الدولية، خصوصا على المستوى االقتصادي

 

                                                           
 .30، ص2080، أفريل 828، العدد مجلة الجيشوزيد، الساحل اإلفريقي في عين اإلعصار"، بعمار  1

 األطراف في السلطات سيطرة نطاق خارج تكون قد التهديد مصادر بعض أن للحدود األمنية الظاهرة تعقد من يزيد)*( 
 الحروب إلى تصل  قد والتي الدول بعض في الحادة الداخلية الصراعات نتيجة يكون بعضها أن كما المعنية، الدولية
 قد للحدود تعديةالم التهديد مصادر بعض أن كما المجاورة، البلدان نحو  كاللجوء آثار من عليها يترتب وما األهلية
 .القرصنة وعصابات والسالح المخدرات وتجارة كالمافيا النشاط، الدولية، الجريمة منظمات في تتمثل

 82-84، ص ص 2002، أوت883، العددمجلة الجيشف.ش، "األمن والتنمية تحديات القارة اإلفريقية"، –أمال  2 
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 :موقع الساحل االفريقيالمطلب األول: 

ورثت دول الساحل اإلفريقي من الفترة االستعمارية إرثا ثقيال يصعب تجاوزه، هذا اإلرث تمثل في 
لها في مأزق حقيقي نتيجة غياب تخطيط مركزي الصراعات العرقية والحدودية، والمواضيع البيئية، تجع

 لمعالجة هذه المشاكل.

إن الظاهرة الجغرافية التي يتولد عنها مجال آخر يدعى االنحصار الجغرافي الذي يعرف "ابتعاد منطقة 
 1ما عن الشريط الساحلي أو حرمانها من منفذ بحري مباشر"

ة سلبية تمثلت في العائق الذي يتشكل أمام يبرز االنحصار الجغرافي من الناحية السياسة كظاهر  
تطلعات الّدول،  و تجعلها على الهامش، و تعاني العزلة و الفقر و يطلق عليها الخبراء الجيو سياسي 

بل الكثير من األدبيات الجغرافية و السياسية اختارت مصطلح  ،  enfermementاالنحباس بمسألة
" أيميريك شوباغد" aymeric chauppard اسية الفرنسي " حيث يرى خبير الجيوسيالدول الحبيسة" 

 2أنه في حالة االنحصار الجغرافي لسنا فقط منحصرين ولكننا نحس باالنحصار.

وعند مناقشة دور العوامل الطبيعية والجغرافية  في بروز ظاهرة الفقر في بعض المناطق، ليس وليد 
في القرن العشرين بل يرجع إلى فترات تاريخية التغيرات والتحوالت التي عرفها االقتصاد العالمي 

أن ظاهرة االنحصار الطبيعي وُبعد بعض المناطق عن  آدم سميثسبقت حقبة هذا التغير، حيث يرى 
البحر قد ساهم في إحداث التخلف واستمراره، وكذلك الفقر، وتعتبر منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا 

لطبيعية والجغرافية، كالنيجر، مالي، تشاد، فيقول آدم سميث " من الدول التي تعاني صعوبة الظروف ا
إن إفريقيا الداخلية  وكل المناطق األسيوية الداخلية الواقعة شرق بحر قزوين، وبالد التتار تبدو وكأنها 
عاشت في كل األزمنة حياة بربرية، وفقرا شديدا نتيجة بعدها عن البحار بشكل ال يسمح بتنشيط 

 3ية."الحركة التجار 

                                                           
1 François Thual et Aymeric, Dictionnaire de Géographique. Paris : ellipses, 1999, 
P13. 
2Aymeric Chauppard, Introduction à l’Analyse Géopolitique. Paris : ellipses, 1999, 
p70. 
3 Jeffry sachs « ,les institutions n’expliquent pas tout »,finances et développement .vol 
40,n 02, juin 2003,p 41. 
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فريقيا جنوب الصحراء  يعرف الساحل اإلفريقي بصفته الخط الفاصل بين إفريقيا الشمالية ) البيضاء( وا 
 ) السوداء(، أو الشريط الفاصل بين المغرب العربي وبالد السودان.

وهو معبر تجاري تاريخي تقليدي بين منطقة غرب إفريقيا من جهة، والبحر األبيض المتوسط من جهة 
" وهي بالد يقطنها غالبية الطوارق، العرب، والسونراي،  بالد السيبةمن أشهر أسماءه " أخرى، و 

والفالن ويجوبها المسلحون طوال وعرضا من العرب والطوارق أساسا لتأمين القوافل وحراسة قطعان 
 .1المواشي بحثا عن الكأل دون حدود، أو دولة أو سلطة، أو نظام 

شمال وسط إفريقيا، بين الصحراء الجافة في الشمال، وحزام السافانا في  الساحل اإلفريقي منطقة قاحلة
 2كلم مربع.3083200الجنوب. وتبلغ مساحته حوالي 

ذا كانت الطبيعة الجغرافية والبشرية واالقتصادية و السياسية التي تميز المنطقة سببا في   تموضعهاوا 
مل جذب واهتمام لألطراف الخارجية بها، على هامش التاريخ واالهتمام معا، فإنها تحولت إلى عا

  :وهي

عدم االستقرار السياسي أدى إلى ضعف الدولة وهشاشتها السيما بسبب االنقالبات وما   -
 يصاحبه من غياب أو ضعف الوالء للسلطة، فضال عن األزمات والصراعات الداخلية واإلقليمية .

 . ة على النسيج االجتماعي الداخليتها السلبيانتشار ظاهرة الهجرة الغير شرعية بمآسيها وتأثيرا-
تفشي مظاهر التخلف والفقر واألمراض واألوبئة الخطيرة وعجز دول المنطقة في التحكم -

 . 3والسيطرة في حدودها المترامية فضال عن التحكم في هذه الظواهر أو مواجهتها
ن ظاهرة اإلرهاب على والمعطيات مثلت من جهة بيئة سهلة وجذابة الحتضا إن هذه الظواهر

أراضيها، وكذا تحديا حقيقيا لدول المنطقة، كما أنها أيضا ومن جهة ثانية استدعت بطبيعتها 
وخطورتها حضورا أجنبيا يحمل مظهر القوة ) تواجد عسكري، قواعد عسكرية.....( تحت مبرر 

                                                           

 1 محمد فال ولد بالل، األمن واالستقرار  في منطقة الساحل : الواقع والمآالت، في الموقع اإللكتروني:
http://www.alwahdawi :info/index.php ?option =cqm content @vieu =article 
fid=1054£itemed=68.  
2Mia style: “  sahel”,Encyclopedia britannica,ultimate reference 
siute,Chicago:Encyclopaedia Britannica,2012. 
 

  .38-30 ص  ص ،ذكره سبق مرجع اإلعصار، عين في اإلفريقي الساحل بوزيد، عمار3

http://www.alwahdawi/
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ي يعكس بدوره تنامي التعاون والتحالف) شراكة أمنية، اتفاقيات أمنية، دعم عسكري...( األمر الذ
 للمنطقة وازدياد حجم الرهان الذي تنطوي عليه بالنسبة للقوى المحلية والخارجية . االستراتيجيةاألهمية 

وهكذا يتقاطع الوجود اإلرهابي، والوجود الخارجي على أراضي منطقة صحراء الكبرى ويمثل كل منهما 
ة ومسرحا للصراع بينهما، كما تركت دولها سببا ونتيجة لآلخر، أضحت فيها المنطقة بفعل ذلك أدا

 1أيضا في مواجهة مباشرة مع واقع وتداعيات مثل هذا الصراع .

 و هذه الخريطة توضح حدود منطقة الساحل اإلفريقي كالتالي: 

                                                           
 الصفحة نفسها المرجع نفسه، 1

 بين رابطا وجسرا ،لوتواص سالم واحد ليكونوا أهلها تجمع واللغات، والثقافات الحضارات فيها تتقاطع منطقة :الساحل "
 نقاط وصارت ع،الموق هذا ثمن تدفع جعلتها والحروب والصراعات التناقضات ولكن والعربية، اإلفريقية الحضارتين

.ضعفها نقاط هي قوتها . 
 النيجر، مالي، ليبيا، جنوب تشاد، السودان، إثيوبيا،: هي عدة دول بداخله يضم طويل شريط عن عبارة"  فالساحل"

 طبيعية بخصائص ثابت وبشكل المنطقة هذه وتتحلى .السينغال نيجيريا، موريتانيا، الجزائر، جنوب و،بوركينافاس
 تدل عناصر هي جدا، المرتفعة الحرارة التصحر، المجاعة، الجفاف،: هي عناصر أربعة قوامها متميزة، جد جغرافية
 األخيرة هذه تتميز كما.  المنطقة هذه تحتضنها يالت المأساة حد على وأثارها بتداعياتها وكذلك ودالالتها، بمعانيها
 على وكذا والقبائل واألعراف اإلثنيات من واسع خليط على واحتوائها المستقرة، وغير الضعيفة السكانية بكثافتها أيضا
 .والديانات اللغات من واسع خليط



123 
 

 

 . 



124 
 

هب الذي كان سيخرج من مناجم جنوب غانا ليباع في مناطق البحر المتوسط ساعدت ذإن تجارة ال
إمبراطورية غانا ثم وريثتها من بعدها في منطقة النيجر العليا وهما مالي وسونغاي على نمو ازدهار 

songhai  بدأ زعمائهم السياسيون المسلمون يتطلعون إلى وانبعث اليوم في الشمال والغرب بعد أن
صحراء تشير بالكشف عن ثرواتها أشقائهم في العقيدة في الشعوب اإلسالمية األخرى، وبعد أن بدأت ال

 الدفينة ومن ثم إمكانية إنشاء شبكات من الطرق الكبيرة عبر الصحراء.

ذا ألقينا نظرة على الخريطة الديموغرافية نجد بها ثالث مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهي إمارات  وا 
وتقع كلها في نيجيريا  iboوبلدة أبو  yorobaومماليك يوروبا  hausa – faulaniفوالني  –هاوسا 

ي المناطق الثالث عن بعضها اختالفا بينا حتى يصعب الربط مباشرة بين الكثافة السكانية وتختلف ف
 1وبين العوامل التاريخية أو البيئية .

وعلى النقيض من ذلك نجد الكثافة السكانية في األجزاء الباقية قليلة نسبيا، حيث تبلغ في  المتوسط 
في الفولتا العليا وعلى طول ضفاف نهر  mossi"موصي " نسمة في مربع، مثال ذلك مملكة  28

النيجر في أقاليم السافانا . كلما كان االتجاه جنوبا في مناطق الغابات حيث تغزر األمطار ويقصر 
 2موسم الجفاف، كلما كانت الظروف أكثر مالئمة لالستيطان بكثافة سكانية عالية.

فية تتخلل النباتات األصلية، كما يكون ويزرع الفالحون من أهالي تلك المناطق محاصيل زراعية إضا
باإلمكان جني محصولين من الذرة كل عام . ولهذا يزيد عائد الزراعة بالنسبة لغلة األرض والعمل معا 
. بيد أن أكثر تلك األراضي لم يبدأ تعميرها إال من خالل القرنين األخيرين . ومن ثمة اعتقاد شائع 

ماليين زنجي إلى العالم الجديد  2ألطلسي والتي شحنت قرابة بأن  في تجارة الرقيق عبر المحيط ا
خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، هي المسؤولة عن قلة الكثافة السكانية في غرب إفريقيا، 

                                                           
، 8220: عالم المعرفة ،  ، ترجمة شوقي جالل، الكويتإفريقيا في عصر التحول االجتماعي ب. س. لويد، 1

 .21ص
 مثل األفريقية، القارة شهدتها التي العديدة الفرعية، أو اإلقليمية، التجمعات من واحدا   والصحراء الساحل دول تجمع ُيعد

 دول واتحاد ،"ايكواس" أفريقيا غرب كدول االقتصادية، والجماعة ،"الكوميسا" األفريقي والجنوب للشرق المشتركة السوق
 . وغيرها ،"المغاربي االتحاد" العربي ربالمغ
 الدول من كانت سواء األعضاء، دوله بين االقتصادي للتكامل فرعية، إقليمية منظمة بأنه :كذلك ُيعرف أن كما

 استراتيجية على يستند شامل، اقتصادي اتحاد: بأنه التجمع، لهذا الُمنشئة المعاهدة، تضمنت وقد. المنظمة أو المؤسسة
 األعضاء للدول الوطنية التنمية مخططات مع متكامل، تنموي مخطط خالل من تنفذ

 2 المرجع نفسه، ص22.
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ولكن يبدو أن الجانب األكبر من هؤالء الرقيق أتو من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية اليوم ) 
 الذي يشمل اليوم القطاعات الجنوبية من غانا وتوجو وداهومي ونيجيريا .( ساحل الرقيق

إذا كانت الشعوب المتخلفة جدا تمارس التجارة على أساس نظام المقايضة إال أننا نجد في بعض 
المناطق األخرى عمالت محلية مثل األصداف البحرية التي يستعملها أهل إقليم يوروبا وبعض 

رة  . وتتسم هذه العمالت بكل الخصائص المميزة للنقد حسب رجال االقتصاد الشعوب األخرى المجاو 
وزاد معدل التجارة وخاصة في المناطق الساحلية مع تبادل الرقيق، ثم زيت النخيل مقابل البضائع 
األوروبية المستوردة . أو نالحظ عن حق أن القدرة التجارية لها شأن كبير ومكانة عظمى بين بعض 

لى سواحل نيجيريا الجماعات ا لعرقية وقد  دأب أبناء إقليم " الهاوس" على الفر والترحال عبر مناطق وا 
– boboوبوبو وديوالسو    abidjanوغانا، فيما نشط أهل يوروبيا رجال ونساء في أسواق أبيدجان 

 diolasso    وأواجادوجوouagadouou  1وفي كل أنحاء غانا. 

 الساحل اإلفريقي :المسار التاريخي للصراع في  -2
حصلت دول الساحل اإلفريقي على االستقالل الداخلي  ،و في أواخر عهد االستعمار  8281عام 

طرحت فرنسا فكرة إنشاء كيان منفصل في الصحراء الكبرى يقتطع من الجزائر و مالي و النيجر ، و 
ومن  ("OCRS) راويةالمنظمة المشتركة للمناطق الصحيخضع لإلدارة الفرنسية مباشرة تحت اسم "

ضعافها و الرمي إلى إنشاء كيان طوارقي  وراء الفكرة كانت فرنسا ترمي إلى تطويق الثورة الجزائرية ،وا 
منفصل ...و لكن الفكرة رفضت من طرف العديد من الدول المعنية وخاصة من قبل الرئيس 

ا: مساندة للثورة الجزائرية تخلى " دفاعا عن وحدة أراضيه، ومن قبل الرئيس المختار ولد دادموديبوكيتا"
الجنرال ديغول عن الفكرة وبقيت حدود دول الساحل على حالها... حدود مصطنعة وفشل في األنظمة 
)صعوبة التعامل مع متغيرات المجتمع )اإلغراء/اإلكراه( األمر الذي فسح المجال أمام كل أنواع 

 2ت بعضها البعض، وبينها والنظام السياسي.الحروب والصراعات بين الدول المجاورة وبين المجتمعا
إن تضارب المتغيرات يجعل تقييمها عسيرا واتخاذ أسلوب للقياس يستطيع التنبؤ بما تكون عليه 
مستقبال أنماط االستقرار والعنف  الركود والتغير في دول الساحل اإلفريقي، إذ  علم االجتماع على 

طي العالم الخارجي انطباعا بعدم االستقرار، وتتساهل في الصراعات األصلية في المجتمع فإنه قد يع

                                                           

 1المرجع نفسه، ص34.
 .مرجع سبق ذكرهمحمد فال ولد بالل، األمن واالستقرار في منطقة الساحل: الواقع والمآالت،  2



126 
 

التعبير عن  المصالح داخل البلد النامي، ومن ثم يرتفع مستوى التوتر دون أن يقدم أي وسيلة جديدة 
 1التحقيق ضده دول الساحل اإلفريقي ليست استثناء على ذلك.

وخاصة أزمة الجفاف التي ضربت يضاف إلى هذا الواقع الكوارث الطبيعية المتمثلة في الجفاف 
وغيرت تماما وجهة الحياة في الساحل من سيء إلى أسوأ، وقد أدت من تدفق  8213-8212المنطقة 

السكان من المدن إلى األرياف، وبدأت هجرة الطوارق والعرب من شمال مالي والنيجر والهوجار إلى 
الريف الموريتاني الذين نزحوا لمئات أحياء الصفيح اليابسة من الجنوب بالضبط، كما حصل لفقراء 

اخآالف من الداخل إلى العواصم، وبدأت كذلك هجرة شباب الطوارق إلى الجزائر ونيجريا وليبيا وبعض 
دول الخليج بحثا عن العمل ونعمة العيش، وهي الهجرة التي كان لها أثرها البالغ في مسار الصراع 

 2اإلفريقي عموما.وتغيير المعادلة وقواعد اللعبة في الساحل 
 :االستعدادات البيئية الطبيعية -1

يعد السلم واألمن عامالن ضروريان حتى تتمكن الدول من توفير حاجيات شعوبها، حيث أن الدول 
الهشة التي خرجت من نزاعات لم تواكب أهداف األلفية للتنمية، وعليه فإن خروجها من األزمة سيدعي 

كل الكوارث والمشاكل مخاطر أمنية على جميع الدول والشعوب مساعدة دولية مدمجة وداعمة، وتش
يرجح ذلك إلى التطور الكبير في وسائل االتصال واإلعالم، ففي العقبة القديمة كانت الحروب 
والنزاعات وسباق التسلح هي المخاطر التي تهدد األمن، بينما تتمثل اليوم الكوارث الطبيعية ومشاكل 

من العالمي، والسباق نحو االستحواذ على الموارد الطبيعية كالمياه مثال أساس البيئة تهديدا حقيقيا لأل
 3التنمية االقتصادية.

                                                           
 .330ص  ،مرجع سبق ذكرهب، سن لويد، إفريقيا في عصر التحول االجتماعي،  1

 مع ولكن انسفهم، الشباب العمال إليه سابق كما ألبنائهم لتوفيره منهم اخآباء ويعني للنجاح، األول الشرط التعليم ويعتبر
 الالزمة الكفاءة معايير ترتفع كما الجديدة، الوظائف حجم الزيادة وتتجاوز المدارس، خريجي عدد يزيد غير عقد كل
 صراعه يقص أن قبل المدينة، في والمنع اإلثارة مظاهر عليهم يقص قريته إلى المهاجر يعود وعندما الوظائف، لهذه
 .العشيرة أهل عليه وعقدها لنفسه رسمها التي اخآمال بلوغ في فشله أو رزقه، اكتساب أجل من هو

 )الموقع االلكتروني(. مرجع سبق ذكرهمحمد فال ولد بالل،  2
3 M-Tuoma Melasuo, « Sécurité Compréhensive et globale approche théorique » 
Communication présentée au colloque international sur la mondialisation et sécurité 
organisé par le conseil de la nation, Alger, Mai 2002, a89. 
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تواجه منطقة الساحل اإلفريقي مشاكل بيئية مرتبطة مباشرة باألمن تمثل مصادر للتوترات والنزاعات، 
األمن بتلبية الحاجات فعلى غرار مناطق أخرى تعرف منطقة الساحل اإلفريقي تدهورا بيئيا، يتعلق ب

نتاجية األراضي الزراعية انخفاضا كبيرا.  1االقتصادية في الوقت الذي تشهد فيه الموارد المائية وا 
وأصبحت قضية األمن الغذائي من أكثر القضايا إلحاحا وتعقيدا، وهذا راجع لعدم توفر إمكانيات 

إدارة التربة خاصة وأن االقتصاد الزراعي التنمية الزراعية، والموارد المائية، وتدهور األراضي وسوء 
يعتبر قطاع غير متطور من النواحي التقنية لكونه اإلطار الموضوعي والمنطقي بين اإلمكانيات 
اإلفريقية المبعثرة وبين الحاجات الملحة إلى المنتجات الغذائية، وعلى أثر ذلك عقد المؤتمر العالمي 

، وحذر من المخاطر التي تنطوي عليها مشكلة نقص الغذاء األول لدراسة مشكالت التغذية واإلنتاج
إن استمرار الفقر وسوء التغذية أمر ال يمكن قبوله من الناحية األخالقية "وسوء التغذية وجاء فيه 

االجتماعية، وهو أمر سيعارض مع كرامة بني اإلنسان وحقهم في تكافئ الفرص، كما أنه يهدد األمن 
 2لعالمي."االجتماعي على المستوى ا

وتعد  مشكلة التصحر وتدهور األراضي من معوقات الوصول إلى األراضي الخصبة والمياه، خاصة 
سبب زيادة التوسع العمراني، ومشكلة التصحر بصفة عامة ال تحدث إال في المناطق التي تعاني 

هي دول اتصال  الجفاف لفترات طويلة، كما  هو الحال في الساحل اإلفريقي أما المناطق األخرى التي
مع منطقة الصحراء، فإن أحد مسبباتها الرئيسية هو استمرار تنامي حاالت التدهور الفيزيائية أو 
الكيميائية للتربة من جزء كبير من الطاقة التي تحتاجها الستعادة عافيتها سواء بعد فترات متعددة من 

ذي أكده تقرير صندوق األمم المتحدة الجفاف أو استمرار تنامي االستعمال المفرط لها، وهو األمر ال
مليون هكتار من الغابات تضيع  2، من خالل  إلى ما يقارب 2001لألغذية والزراعة )الفاو( عام 

 سنويا في حزام الساحل.
إن استمرار تنامي حاالت الجفاف، قد أدى إلى تفاقم التدفقات البشرية الهائلة سواء داخل بلد أو فيما 

أفضى تنامي وتيرة التنافس عالية المخاطر فيما بين سكانها األصليين بعضها البعض بصورة 
دولة  41دولة إفريقية من أصل  33للحصول على األراضي والمياه، وال سيما أن هناك ما يقارب 

                                                           
1 Azzouz Kerdoun, « Enjeux de l’environnement et défis sécuritaires en 
méditerranée » communication présentée au colloque international sur la mondialisation 
et sécurité organisé par le conseil de la nation, Alger, Mai 2002, a89. 

، دمشق: مركز الدراسات والبحوث األمن الغذائي بوصفه أحد مكونات األمن القومي العربيناصر عبيد ناصر ،2
 .240، ص 2003تيجية، االسترا



128 
 

األقل نمو في العالم، فضال عن أنها من المناطق األكثر فقرا في العالم ال تزال معدالت االنخفاض 
لذلك فهي ال تزال األسرع نمو  سكاني في  %3الظروف بمعدل سنوي قدره  مستمرة في ظل هذه

، ويتوقع أن 2008مليون فحسب إحصائيات  110العالم، حيث يصل عدد  سكانها إلى ما يقارب الـ 
 2080.1مليار إنسان( في عام  02-8.8يصل إلى ما يقارب )

ي ما يقارب ثلثي مساحة األراضي هكتار من أراضي شمال إفريقيا ،أ 432يهدد التصحر أكثر من 
اإلفريقية ،خاصة منطقة السودان و ساحل الجنوب اإلفريقي ،إفريقيا الشرق أوسطية ،حيث أن معظم 
األراضي اإلفريقية معرضة لخطر التصحر و انجراف التربة و الممارسات غير المناسبة للزراعة "،مما 

"و تآكل األراضي الزراعية في رواندا و نجد بعض الدول تتألف من أراضي جافة مثل "بوتسوانا
 تصنيف بعض األراضي علي أساس تربة حمضية.  

هذا بسبب و  مستقبلهتظل أزمة دارفور من جديد تشكل تهديدا جسيما لوحدات السودان و  ىو مرة أخر 
ي النزاع الداخلي الذي لعب دورا سلبيا من الناحية البيئية ،فأدي إلي إزالة الغطاء النباتي الشجر 

الموجود بها ،كما أدي إلي تراجع كميات تساقط األمطار و بالتالي التـأثير الحتمي علي السكان الذين 
 2يعتمدون علي المحاصيل الزراعية.

الرأسمالية  النفط فالدولفأخذت  الزراعة تؤثر علي موازين القوي السياسية شأنها في ذلك شأن 
الهيمنة السياسية علي الدولة التي تفتقد و  االقتصاديةالمتطورة تستخدم ورقة الغذاء لفرض التبعية 

مقومات  األمن الغذائي ،فقد صّرح أكثر من مسئول أمريكي بأن الواليات المتحدة األمريكية  قد  ال 
تكون مضطرة لتهديد  العالم بالقنبلة  الذرية ،كما كانت تفعل في الخمسينيات من القرن العشرين ،و 

 3القمح ،و أن جميع  السياسات تنبع من حبة القمح.إنما تهدد العالم حبة 

                                                           
ندوة، المعهد العربي للبحوث والدراسات االستراتيجية، مارس  "األمن في إفريقيا ... التحديات واآلفاق"طارق الخروي،  1

2080.  

المجلس الوطني  عالم المعرفة ،الكويت: التصحر تدهور األراضي في المناطق الجافة،محمد عبد الفتاح القصاص،2
 800-21،ص ص 8222للفنون واخآداب 

 المشكل هو التصحر أصبح و الزراعية األراضي تآكلت النيجر ،ففي قاحلة شبه أو قاحلة اإلفريقية األراضي تبقي*
 و الحيوانية  الثروة معظم  فقدان إلي أدي و 8212-8212 سنوات بين الجفاف نوبات أصبحت ،حيث للتربة األساسي
 .النباتي الغطاء تدهور ،و بعضها انقراض

 3ناصر عبيد ناصر ،مرجع سبق ذكره ،ص 242.
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وتعرف القارة اإلفريقية كوارث طبيعية ،حيث تكثر الفيضانات و الزالزل كما تعرف تغّيرات مناخية 
سواء في متوسط حالة المناخ ،أو في االستمرار لفترة طويلة ،عادة ما تكون عقود طويلة ،و يشمل 

س الحراري( و ارتفاع مستوي سطح البحر و التغيرات في أنماط زيادات في درجة الحرارة )االحتبا
 زيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة.و  األمطارسقوط 

فخّلفت الكوارث الطبيعية أثارا كبيرة مقدرات القارة ،البشرية منها و النباتية ،و هدمت البنيات التحتية  
مراض و األوبئة و زادت من حّدة الفقر خاصة شبكات االتصال و النقل ،كما زادت من انتشار األ

 1،خاصة أن القارة تفتقر لعملية إدارة الكوارث و ذلك بسبب ضعف نظم اإلنذار و التنظيم.
التكيف ،و زيادة درجة الحرارة و  ىتتميز دول الساحل اإلفريقي)إفريقيا عامة( بانخفاض القدرة عل

عن تغّير المناخ و الذي يؤدي إلي انخفاض انخفاض هطول األمطار و في بعض المناطق ،و الناتج 
المراعي بما فيها اإلنتاج الحيواني و الذي يهدد األمن و  المحاصيلكلي في اإلنتاجية الزراعية و 

هبوط مستويات اإلنتاج المتوقعة في األراضي الجافة في  ىالغذائي ،و زيادة خطر المجاعة ،بناءا عل
 .2010الماليين من الناس خطر انعدام األمن الغذائي في إفريقيا ،فقد يزيد احتمال تعرض عشرات 

 ىبالمئة عل 28سقوط األمطار و التي حدثت بمعدل انخفاض  ىو فيما يتعلق بالتغيرات في مستو 
 الماضية ،هذا التغيير اتسم بانخفاض عدد مرات هطول األمطار. 30الساحل اإلفريقي خالل السنوات 

-2080مدى فترة ) ىلحارة و سقوط األمطار إلي اخآثار التالية علو تشير التوقعات لتغيرات درجات ا
2032:) 

 بالمئة فوق األجزاء الشمالية في إفريقيا. 28-80انخفاض المطر من -*
 بالمئة في دوائر العرض الجنوبية. 22-88بالمئة و  20-80من 
 ديسمبر، بالمئة في الجزء الغربي من القارة ،لكن في شهر 38-80زيادة األمطار من  -*

أكتوبر ،نوفمبر. و تم  و نفس االتجاه في سبتمبر، جانفي ،فيفري عادة ما تكون جافة،
)المجاالت TAR  ''IPCCاالعتراف بحساسية إفريقيا و تأثرها بتغير المناخ في مقررات لجنة 

 األمن المائي ،صحة اإلنسان، ذات الحساسية الخاصة في إفريقيا( :الموارد المائية الزراعية،
 .2تحقيق األهداف اإلنمائية ،المناطق الساحلية، الغابات النظم اإليكولوجية ،التنوع البيولوجي،

                                                           

 1برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تقرير توقعات  البيئة العالمية 3 ،المنامة :عالم الترجمة،2000،ص  22-21.

 2 برنامج األمم المتحدة للبيئة،تقرير توقعات البيئة العالمية 1،المنامة:عالم الترجمة،2000،ص ص 81-82
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 الغابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات: -3
 التصحرالمياه ،و إيقاف  متجمعاتخاصة حماية و  البيئيةيعد توفير الغابات اإلفريقية للخدمات 

النتهاج وظيفة إنتاج األخشاب  العالمي كذلكو تثبيت المناخ  لبيولوجي الحيويالحفاظ  علي التنوع او 
 و المنتجات الغير خشبية .

ال سيما لضمان  و بما أن الجزء األكبر من إفريقيا قاحل ،فإن وظيفة الغابات في مكافحة التصحر
شح المياه بدرجات  بلدا من بلدان إفريقيا من84و حاليا يعاني  األمن الغذائي علي المدى البعيد

و تواجه العديد  من المناطق الحضرية  2028بلدا في عام  28مختلفة ،ويتوقع أن يرتفع العدد إلي
شحا في المياه و الكهرباء و األحزمة الوقائية جزءا ال يتجزأ من الممارسات الزراعية في المناطق 

من أثر الرياح الجافة علي اإلنتاجية  وتحد القاحلة و شبه قاحلة ،حيث تهم في تثبيت الكثبان الرملية،
 1الزراعية.

ن كانت المعلومات المتوفرة في هذا الميدان شحيحة و و  البيئيو الغابات اإلفريقية غنية بتنوعها  ا 
 متفرقة ،باستثناء بعض البلدان .

لتنوع وّقعت البلدان اإلفريقية علي اتفاقية التنوع الحيوي و إن كانت قراراتها محدودة علي حماية ا
 الحيوي، و تتمثل أهم المشاكل المتعلقة به كالتالي:

عدم القدرة علي الحفاظ علي التنوع الحيوي ضمن كافة النشاطات االقتصادية خاصة -8
 استخدام األراضي. 

تتركز معظم الجهود علي الحفاظ علي التنوع البيئي في المناطق المحمية، لكنها غير -2
 فّعالة نظرا لتناقص الموارد.

و يولي األفارقة أهمية كبيرة للقيمة الغابية و األشجار ،خاصة الغابات المقدسة و المدافن ،و لمعظم 
 2المجموعات المحلية معتقدات و تقاليد تتعلق بغابات و أشجار معنية ،و بالتالي فإنها تقوم بحمايتها.

                                                           

files/news/3537.aspx.-g/al.ahramhttp:/www.ahram.org.e1 
، السنة يناير 812، القاهرة، العدد ، السياسة الدوليةمحمد مصطفي الخياط ،"تغير المناخ.....مواقف دولية متباينة"8

 . 41، ص 2080
 اتبعت التي األساسية االستراتيجيات بين من وكان فيها، والمتنوعة الغنية البرية الحياة بمصادر األفريقية الغابات تتميز
 المناطق مساحة وتبلغ. الطرائد ومحميات الوطنية الحدائق خاصة المحميات، إقامة المصادر هذه اإلدارة لحماية
 الغابات المساحة هذه وتشمل. األراضي مساحة من %2،2 يعادل ما أو هكتار ماليين 201 حوالي أفريقيا في المحمية
 .أفريقيا في الغابات مساحة إجمالي من %8 قرابة المحمية اتالغاب وتغطي البيئية، المنظومات من وغيرها



131 
 

كما تستمر بعض الممارسات قلما يترافق اتساع رقعة المناطق المحمية بتحسينات مماثلة في اإلدارة. 
السيئة، كإزالة األشجار واستغاللها، وجمع حطب الوقود وغيره من المنتجات والرعي والقنص غير 
نتاج لحوم الطرائد،  المشروع. كما أن االضطرابات الداخلية المستمرة في العديد من البلدان، وتسويق وا 

رة غير مشروعة، جميعها تشكل تهديدات هامة وتزايد التجارة في النباتات والحيوانات المجموعة بصو 
ولعالج هذه المشكلة، تم اعتماد مناهج مبتكرة كإشراك المجموعات المحلية في إدارة  .للمناطق المحمية

قامة حدائق عابرة للحدود، وأسفرت هذه المناهج عن نتائج متفاوتة  .1الحياة البرية وا 

ت كبيرة لكن المشاكل األساسية ما زالت باقية، خاصة ورغم أن ازدهار السياحة البيئية يوفر إمكانا 
ضعف البنى األساسية والتوزيع غير العادل للفوائد وتزايد التضارب مع االستخدامات األخرى 

ارتفع إنتاج أفريقيا من األخشاب )بما فيها حطب الوقود والخشب الصناعي المستدير( من  لألراضي
. ومما يميز إنتاج 2000مليون متر مكعب في عام  222إلى  8210مليون متر مكعب في  340

 2000األخشاب و استهالكها في أفريقيا انخفاض نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة، ففي عام 
من الخشب كوقود. وتتراجع حصة أفريقيا من اإلنتاج العالمي تدريجيا مع ارتفاع  %28استخدم 

 2مستوى التجهيز.

عية واالستثمارات في المزارع الحرجية، تحتل أفريقيا الوسطى وأفريقيا وبفضل استغالل الغابات الطبي
الجنوبية المكانة األولى بين منتجي األخشاب الصناعية المستديرة فيما يسجل غرب أفريقيا عجزا في 
اإلنتاج بعد أن كان من بين األقاليم ذات الفائض. وفي شرق أفريقيا يبقى الطلب القليل على األخشاب 

 .ا مع العرض.متوازن

يعد حطب الوقود من أهم المنتجات الحرجية في العديد من البلدان، ويمثل المصدر األول للطاقة في 
غالبية المنازل األفريقية. وبالرغم من توازن العرض والطلب إجماال، لكن بعض المناطق تعاني من 

  .عجز حاد ناجم عن قطع كميات تتجاوز مستويات اإلمداد المستدام

                                                           

.www.aawsat.com1 
ahram.net al-www.sawt2 

http://www.sawt-al/
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وغير خشبية متنوعة، كالصمغ والعسل وشمع النحل والنباتات  خشبيةالغابات األفريقية منتجات  توفر
الطبية والعطرية، ومواد الصباغة والدباغة والخيزران ولحوم الطرائد. ولها أهمية بالغة في حياة 

 المجموعات الريفية، كما تسهم في بعض الحاالت بنصيب هام من دخل العائالت. 

الطلب لم يود بالضرورة إلى تحسين اإلدارة، وبخاصة استئناس النباتات، وما زالت نسبة كبيرة إن تزايد 
من المنتجات تجمع في موطنها الطبيعي، وبالتالي فإن استنزاف الموارد يعد مشكلة هامة في هذا 

ية الستثمارها الميدان. من جهة أخرى فشلت أفريقيا في استغالل غناها بالمواد األولية والمعارف التقليد
 .1في عملية التجهيز، مما يعيق إيجاد فرص عمل ودخل جديدة. وتصدر معظم المنتجات كمواد أولية 

  

                                                           

security.org www.global1 

http://www.global/
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1

 

:خريطة أهم المناطق البيئية في 1شكل.         :خريطة المناطق المعرضة لإلجهاد المائي 2شكل
 إفريقيا

                                                           

 1 المرجع نفسه )الموقع اإللكتروني(.
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  التنوع البيولوجي:-4

:التنوع البيولوجي ،إذ يساهم في تأمين الموارد الزراعية التي أهم مقومات األنظمة اإليكولوجية  من
يمكن أن تحقق نوعا من االكتفاء الذاتي  من خالل توفير ما يحتاجه السكان من سلع محلية ،عبر 
إنتاج المواد الغذائية  في المساحات المزروعة ،الموارد الطاقوية ،المواد الصحية )األعشاب  و 

لتالي فقدان التنوع البيولوجي يؤدي إلي فقدان  و إعاقة التنمية و الخيارات النباتات الطبية(،و با
 1االقتصادية و االجتماعية ،و يؤثر علي استدامة األنظمة البيئية.

ENVIRONMENT …..    FOR…….   DEVELOPMENT 

بيرا من تسعي المجتمعات اإلفريقية إلي المحافظة علي التنوع البيولوجي إذ تمتلك إفريقيا عددا ك
من 8800نوع من الحيوانات و 8000نوع من النباتات المعروفة و 80000النباتات و الحيوانات ،

 2الطيور.

كما يعاني التنوع البيولوجي في إفريقيا  من التلوث البيئي ،و تهديدات خطر انقراض بعض الحيوانات 
 3الثروة النباتية و الحيوانية.  مثل الضباء ،و كذلك الحروب األهلية و ما خّلفته من أثار سلبية علي

 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية: دالموار  -5
بالمائة فقط من الموارد المائية المتجددة بالقارة اإلفريقية ،أي حوالي 3.3يجري استغالل ما نسبته 

ستغالل لتحقيق طموحات شعوب مليار متر مكعب سنويا ،األمر الذي يستدعي زيادة نسبة اال255
 االزدهار. المنطقة في التنمية و 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 1 برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تقرير توقعات البيئة  العالمية 4،المنامة :عالم الترجمة ،2000،ص 822.
 2 برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تقرير توقعات البيئة العالمية 2،مرجع سبق ذكره، ص 81.
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إجمالي الموارد المائية المتجددة)مليار متر مكعب في  المنطقة 
 السنة(

االستغالل 
السنوي )مليار 
متر مكعب في 

 السنة(

 نسبة االستغالل

   اإلجمالي مياه جوفية مياه سطحية
أقطار 
الساحل 
 اإلفريقي

283.2 22.0 382.2 8.23 8.232 

 1.اإلفريقي الساحل أقطار(الموارد المائية المتجددة في 8ويوضح الجدول )
 2:أهم األنهار بالقارة اإلفريقية:1جدول 

 معدل التدفق السنوي)مليار متر مكعب( اسم النهر               م
                                          2310 نهر الكونغو              2
 130 نهر زامبيري            1
 230 نهر النيجر                3
 34 نهر النيل             4
 

 

 

 

 

                                                           

8عمر محمد سالم،"التعاون العربي اإلفريقي في مجال إدارة الموارد المائية"،منتدى حول التعاون العربي اإلفريقي في 

 مجال االستثمار و التجارة: من أجل تعزيز الشراكة االقتصادية الغربية اإلفريقية،طرابلس،2080.
  2المرجع نفسه.
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 :للساحل اإلفريقي الجغرافية السياسية : انيالثالمطلب 

المنطقة، ففرنسا تعتبر  ىالغربية عل ىاألهمية الجيوبوليتكية للساحل اإلفريقي من حّدة تنامي القو زادت 
الساحل اإلفريقي  منطقة نفوذ حيوي )بحكم أن  أغلب دول الساحل كانت مستعمرات سابقة لها( دول 

،و من جهة أخري تواجد قواتها الخاصة في الساحل ليس فقط من أجل حماية رعاياها ،ولكن بغية 
المستثمرة في المجال الطاقوي في  AREVA" شركةأريفاحماية مصالحها االستراتيجية كحماية "

 1جر الستغالل اليورانيوم و غيرها من الشركات.الني

الرغم من األهمية التي يكتسبها الساحل اإلفريقي ،و كونه مفهوم جيوسياسي يّتسع و يضيق  ىو عل
إاّل أنه يمتد  تشاد، المالي، ،حصرت بعض الدراسات منطقة الساحل اإلفريقي في ثالث دول :النيجر،

إلي البحر األحمر شرقا ،و هو يعطي أجزاء  سي في الغرب،كلم من المحيط األطل 8400مسافة  ىعل
شمال و  تشاد، شمال نيجريا، النيجر، ،بوركينافاسو ساحل العاج، مالي، موريتانيا، من أقاليم )السنغال،

 أثيوبيا(. ،إريتريا، جنوب السودان

 التحديات الجيوسياسية في الساحل اإلفريقي: -2
و مسرحا لالنتشار العسكري  ت خصوصية ،سوي منطقة فقيرة جداذا منطقة الساحل اإلفريقي لم تكن

و باألخص من طرف  التي كان لها انعكاس علي األمن الداخلي 2008سبتمبر 88،خاصة بعد فترة 
الواليات المتحدة األمريكية ،و علي هذا األساس ُينظر إلي الساحل اإلفريقي علي أنه أحد المجاالت 

 2ام الفواعل الدولية.الجيوسياسية التي تثير اهتم

                                                           
  –، االرهاب في الساحل االفريقي خلفيات التنامي و اليات التصدي ،على الرابط د.حسينة. 1

//algerian –vision .com: http 
األول،  العدد، االستراتيجي م،العال» الخارجية أمحند برقوق ،"الساحل اإلفريقي بين التهديدات الداخلية و الحسابات  8

 .820،ص 2001جانفي  الجزائر، مركز الشعب  للدراسات اإلستراتيجية ،

http://algerian-vision.comد.حسينة
http://algerian-vision.comد.حسينة
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حول القضايا المتعلقة بالساحل اإلفريقي ال يعود 2008سبتمبر 88إن االنعكاس الرئيسي ألحداث 
 االستراتيجيةبالتغير االستراتيجي ،و السياسي و االقتصادي يعود إلي الفواعل الدولية و الحسابات 

 1للدول الكبرى.

 بسبب عالقات الترابط بين دول الساحل اإلفريقي، مات"و ُيعّرف الساحل اإلفريقي غلي أنه "قوس األز 
الشرق اإلفريقي وانطالقا من األزمات اإلثنية و العرقية المستعصية في السودان و  وغرب إفريقيا،

 النزاع بين تشاد و السودان باإلضافة إلي تقلبات األمن الداخلي التي تعرفها النيجر،و  دارفورجنوب 
 2موريتانيا. مالي،

تفاقم  ىأّدت إل و التركيبة السكانية ذات الطبيعة القبلية ظر إلي شساعة منطقة الساحل اإلفريقيوبالن
التهديدات األمنية بالمنطقة ،و ساعدت علي هشاشتها ،باإلضافة إلي مجموعة من األسباب الدينامكية 

 التي تميزها و نذكر منها:

اإلفريقي ،باإلضافة إلي الفوارق التي تفاقمت في دول الساحل TRIBALISMالنزعة القبلية-
 ىاألغذية ،اللغة علو  المالبسالثقافية بين شعوب المنطقة ،و تباين أنماط النظام االجتماعي و 

طول المسافة ،و ال يزال القطاع األكبر من الفالحين يسكن التجمعات السكنية التقليدية في قرى 
 3أو الفول السوداني. أو البن، و،تصدير الكاكا ىفي المناطق التي تعيش عل أسالفهم حتى

أنتج حاالت عديدة  السياسي كماضعف العدالة التوزيعية أدي إلي خلق حركات التمرد و العنف -
متأزمة من اإلحباط السياسي )مطالب الطوارق في النيجر ،مطالبة بعض الحركات االنفصالية 

 4،االستفادة من عائدات النفط.

                                                           

2مصطفي بخوش، "منطقة الساحل اإلفريقي بين األبعاد الجيو سياسية و االعتبارات الجيو اقتصادية" ،في أعمال 
الملتقي الوطني الثاني :"التهديدات األمنية الجديدة لمنطقة الساحل اإلفريقي "كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم 

.08،ص2001ماي 82-88:مركز الشعب للدراسات اإلستراتيجية، .بسكرة ،جامعة محمد خيضر العلوم السياسية  
 2أمحند برقوق ،مرجع سبق ذكره، ص82.
 3ب.س.لويد، مرجع سبق ذكره، ص 211.
 4امحند برقوق ،مرجع سبق ذكره،ص83.
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األداء المؤسساتي في ظل ضعف األداء الديمقراطي باإلضافة  ضعفو  السياسيانتشار الفساد  -
إلي غياب مفهوم المواطنة في دول الساحل اإلفريقي بسبب تعسف الحكومات في تمثيل العديد من 

 1الجماعات في النظام االجتماعي و السياسي.

مثال تدخل  استحالة بناء آليات الوقاية ،أو حل النزاعات الداخلية ،مما جعل تدخل طرف ثالث-
الجزائر في أزمة الطوارق في النيجر ،مالي ،تدخل الدول اإلفريقية و الغربية في التشاد و السودان 

 ،و منظمة التعاون االقتصادي لدول غرب إفريقيا في حالة موريتانيا.

أكثر من مليوني ضحية جراء المجاعة و ضعف األداء  الفقر أنتجكثرة األزمات ،و انتشار -
،و ما نتج من هجرة سرية و إحباط اجتماعي أدي إلي تعزيز حركات العنف و  االقتصادي

 اإلجرام.

اعتماد دول الساحل اإلفريقي علي الطرق التقليدية في هيكلة اإلنتاج )اتساع أحادي، زراعة، -
 تعدين(.

بتغيرات المناخ و الكوارث الطبيعية و الناتجة في األغلب عن  تأثر دول الساحل اإلفريقي -
 .2لنزاعات و الحروب الداخليةا

انتشار نشاط الجماعات اإلرهابية ،و إعالن استمرارها لتنظيم القاعدة تحت لواء تنظيم القاعدة  -
في بالد المغرب اإلسالمي ،مما أدي إلي إعالن الواليات المتحدة األمريكية عن رغبتها في 

" في الحرب   الدولية علي هةاخر جبالقضاء علي نشاط الجماعات اإلرهابية في المنطقة ك:"
 اإلرهاب.

 اقتصادية في الساحل اإلفريقي:-التحديات الجيو -1

تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة تأثير الموقع الجغرافي في أوضاع الشعب   و مواقعه و قوة الدولة 
اقتصادية  ،وباستعمال مقاربة الجغرافية االقتصادية نستطيع تحديد األقاليم و ما تحتويه من ثروات

فان كل دولة تسعي إلي تقوية نفسها بهدف  وعليه اإلقليم.،كما تهتم بدراسة العالقة بين القوة و 

                                                           
 .www.alghad.jo عن ،نقال األزمات ساحل في  االمننة منطق برقوق، محند1
 المرجع نفسه.2 
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 تغيير وضعها إلي األفضل من حيث التمدد و االّتساع أو الحفاظ علي وضعها الراهن علي أقل
كثرة و حتها الجغرافية أن قوة الدولة ُتعّرف بمساو  ذاتهكما أن الظهور بالقوة بات هدفا في حد  تقدير

مواردها البشرية و مواردها الطبيعية، أي المقومات االقتصادية التي تتمثل في مصادر الطاقة، و 
الموارد المعدنية، و الصناعية، و الزراعية، و توافر الغذاء، و قوة التجارة، و تعد المقومات 

 1االقتصادية أهم مقومات القوة بكل أشكالها و أبعادها.

 والقروض والمنح المساعدات الدولية مثل العالقات في التأثير من متعددة جوانب االقتصادية ملوللعوا
 بين العالقات في تأثيره ناحية من إغفاله عدم يجب الجانب الفقيرة فهذا للدول الغنية الدول تقدمها التي

الدولة هي نتاج عوامل تختص الجغرافية االقتصادية بدراسة السلوك االقتصادي ،وسياسة  الدول. وعليه
أساسية  تدخل في مكوناتها وتزيد  من قوتها و  بربط الجغرافيا باالقتصاد يحّدد بها قوة أو ضعف 

 االقتصاد و من هذه العوامل  نذكر:
 أي في القائمة الصناعات أن حيث االقتصادي بالعامل وثيقا ارتباطا العامل هذا يرتبط: األولية الموارد

نتاجها عملها فال يتوق حتى تزودها أولية ومواد موارد من لها بد ال بلد ال  أن علمنا إذا خصوصا و وا 
 أجل ومن.المجال هذا في البعض لبعضها بحاجة فالدول مساحتها مهما بلغت ذاتيا مكتفية دولة

 تمخضت المتبادلة المصالح ذات الدول بين قوية تجارية عالقات نشأت األولية الموارد على الحصول
 االتفاقيات وهذه الدول هذه في االقتصادية للحياة استمرارا يحترمها الطرفان دولية تجارة اتفاقيات عنها

 2الدول. بين السياسية العالقات عززت
 العالقات في أكثر وفاعلية ومركز دولي مكانة لها يجعل له الدولة وامتالك مهم عامل األولية فالموارد
 الدول رحمة تحت واقعة كانت كلما الموارد كهذه إلى المال بحاجةو  فقيرة الدولة كانت وكلما الدولية
 الموارد لتكون هامة نقطة الكبرى وهناك الدول بين العالقات في نالحظه ما .النامية ،والدول الكبرى
 استغاللها على قادرة الموارد هذه مالكة الدولة تكون أن هو العالقات الدولية في تأثير ذات األولية

ن سياسيا عليهاوالسيطرة  ال عليها سيادي قرار لها يكون وا   فإن كذلك وعدمه سيان وجودها أصبح وا 
 الكبرى، و قد تتعرض الدول قبل من محل أطماع دائما يجعله مثال كالنفط المهمة األولية الموارد وجود

                                                           

8عالء أبو عامر، العالقات الدولية :الظاهرة و العلم –الدبلوماسية و اإلستراتيجية، األردن :دار الشرو ق للنشر و 

.23،ص8،2004التوزيع، ط  
،ص  مرجع سبق ذكره، الجديد العالمي النظام ظل في الدولة قوة وعناصره الوطني األمنالمولي طشطوش،  هايل عبد2

13. 
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 تامين في ردالمو  أو العنصر لهذاة المحتاج الدول افشلت إذ واالحتالل وخاصة للغزو له المالكة الدول
 .1الدول تلك في واقتصادي سياسي موالية لها أنظمة

 أهمية في المفكرين من كثير بحث الحدود(: ,السكان ,المساحة ,)الموقع الجغرافية العوامل -
تمتع  وبين العوامل هذه بين مباشرة وعالقة تالزما إنها ووجدوا قوة الدولة في وأثرها الجغرافية العوامل
 فعالقة المعاصر إلى الحديث إلى القديم التاريخ من كثيرة ذلك على واألمثلة , الضعف أو بالقوة الدولة

على  ةمباشر  أثرتُ  جعلها معها وتفاعله هي عالقة دائمة ومستمرة ومتصلة به المحيطة بالبيئة اإلنسان
 والعوامل, فيةالثقا واالجتماعية وحتى واالقتصادية كالسياسية المختلفة حياته لنظم بنائه وعلى حياته

 سلوك على وبالتالي اإلنسان سلوك على في التأثير مهما دورا تلعب البيئة هذه من كجزء الجغرافية
 حسنين هيكل محمد المصري الصحفي كأمثال والمحللين الباحثين بعض لدرجة أن قوتها وعلى الدولة
 . "2والجغرافيا التاريخ عوامل هو الوطني األمن صنع الذي إن  ":يقول

الصحراء ستكون ذات أهمية في سوق الطاقة –تشير الدراسات إلي أن إفريقيا ككل ،و إفريقيا الساحل 
ما فتئت تتزايد و تتصاعد إقليميا و دوليا ،و بالمقابل و حتى تكسب  لنفسها و دولها و  العالمية

ى و التجميع في مصداقية اكبر ال تزال في حاجة إلي المزيد من التنسيق في العمل و التوحيد في الرؤ 
 .3الوسائل و اإلجماع في القرار

إن تشعب مشكالت المنطقة و تعقيداتها تستدعي بطبيعتها مقاربة شاملة و دقيقة تكون في مستوي 
 التحدي الذي تضعه أمام صّناع القرار في بلدانها التي تحتضنها و لعّل أهمها:

 سياسي.مزاوجة الحل األمني بالحل االقتصادي  و االجتماعي و ال -
 تجسيد  و تفعيل مشروع إنشاء قوة مشتركة مكونة من دول المنطقة فقط. -
 4الحرص علي بلورة الحلول و البرامج و المشاريع ووضعها في إطارها اإلقليمي. -

 
 

                                                           

 1المرجع نفسه ،ص 18.
 2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

, n ,Africa report? fiction:fact or  International crisis group ,Islamist terrorism in the sahel3

92,march 2005 ,p 26. 
 4عمار أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص 31.
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و قدرة إنتاج تصل  مليار من البترول،8إضافة إلي ذلك تشهد تشاد احتياطا نفطيا ملموسا يقدر ب 
 1ألف برميل في اليوم.200اليوم،كما أنها ُتصدر حوالي ألف برميل في 280000إلي 

،عن اكتشفاها لحقول بترولية في 2008سنة  فيwoodside"وودسايدوأعلنت الشركة االسترالية "
مليار برميل 8إلي 3برميل في اليوم ،و افترض وجود من 18000(بقدرة إنتاجية shinguitiموريتانيا )

برميل يوميا ،و تمتلك النيجر احتياطي 300000إلي 280000من البترول مع قدرة إنتاج تصل من 
 2مليون برميل.300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1مصطفي بخوش، مرجع سبق ذكره ،ص 1.
:Agenda énergétique et  saharienne-Unis et Afrique sahélo-EtatsChérif Dris, 2

securitaire,dons :Abdenour benantar,les Etats –Unis et le Maghreb :regain D’intérêt 
.centre de recherche en Economie Appliquée pour le développement 
(C.R.E.A.D),Alger,2007,p60. 
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 المقاربات النظرية للتهديدات االمنية في الساحل االفريقي المطلب الثالث:

 مقاربة المعضلة األمنية و النزاعات اإلثنية :-2

أزق األمني من أهم المفاهيم في ،أو الم the security dilemmaيعتبر مصطلح المعضلة األمنية 
 JOHANحقل الدراسات الدولية ،و هو مصطلح جديد صاغه عالم السياسة األمريكي"جون هارتز"

HARTz   8280"في كتابه المشهور عام"Ideal internationalism a,d security dilemma." 
"سنة history and human relationفي كتابه " butterfild herbertوأشار "هربرت بيتر فيلد"

إلي المعضلة األمنية كحالة من الخوف الهوبزي )نسبة إلي طوماس هوبز( و باعتبار  8284
المعضلة األمنية حديث نسبيا قام العديد بتقديم تفسيرات مختلفة للمعضلة األمنية ،و من أشهرهم 

 1......فالزر،باري بوزان،كوفمان ديفيد الك،دونالد روتشالد روبرت جيرفيس،تشارلز

،يعني به المجتمع الدولي الفوضوي،فهو يري أن الوضع  the security dilemmaو المأزق األمني 
الذي يهدد االستقرار يكون في عدم وجود سلطة مركزية ،أو عدم وجود منظمة تنتظم فيها المسائل 

لسياسة األمنية ،ففي غياب التنظيم ،تتكون لدي الدول تصورات خاطئة لدول أخري فيما يخص ا
األمنية ،و هذا ما يظهر في عملية السباق نحو التسلح ،فعندما تقوم دولة شراء األسلحة لحفظ أمنها  
فإن الدولة المجاورة لها تظن أن السلوك موجه ضدها ،فتقوم نفس العملية ،و تدخل في سباق نحو 

" بأن الدول عند جرفيسروبرت يقول"  المعضلة األمنية الدولية:2التسلح ،و قد يمتد إلي دول أخري.
 وذجين التاليين: مواجهتها للتهديدات الخارجية قد تنتهج إحدى النم

و    spiral modelالحلزوني(   أو النموذج اللولبي )  deterrance model: النموذج الردعي -أ
صوم الفرق بين النموذج الردعي واللولبي يتركز حول نوايا الخصوم , في النموذج الردعي نوايا الخ

,وفقط من خالل ردع الخصوم ,صناع القرار يمكنهم حماية أمن  maligne intentionتكون شريرة 
دولتهم ,ومن ثم فإن الردع هو الحل الجوهري للتعامل مع الخصوم ,ألن أية إشارة عن الضعف قد 

 يستغلها الطرف اخآخر. 

                                                           

,journal of the :maintning the tragedy state induced Security  dilemma,Alan collin 1

nordicint,studies association ;vol  39,2004. 
university,p51. ;introduction ,granfield ,security annuntaGiovanni m 2 
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لة التي يكون عليها صناع القرار يّشدد على الحا :spiral modelفي المقابل نجد النموذج اّللولبي 
وهذا على الرغم من دعم أمنهم .وهنا ما يجب فعله  يقودون دولهم في بيئة فوضوية للمجتمع الدولي

بالنسبة لصناع القرار في الدول األخرى وهذا بزيادة قوتهم العسكرية و هذا هو جوهر المعضلة 
 1.األمنية

 -في هذا الوضع -الفوضوي الذي تكون فيه الدولة  فالمعضلة األمنية الدولية تؤكد على المحيط
مسؤولة عن حماية نفسها بشكل تام على حماية نفسها من دول عدوانية أخرى محتملة ,ومن ثم عليها 
اكتساب وسائل الدفاع عن نفسها من خالل تقوية قدراتها العسكرية , لكن عند تكديسها لوسائل الدفاع 

  .وقت ذاته تصبح مصدر تهديد لآلخرين عن النفس ,فإن هذه الدولة في ال

الحالة التي تكون عليها دولتين أو أكثر مجرورتين إلى صراع وربما إلى   المعضلة األمنية تشير إلى ف
حرب بسبب اهتماماتهم األمنية , بحيث تكون دولتين أو أكثر كل واحدة تشعر بالاّلأمن تجاه الدولة 

ال ترغب في إفساد العالقات بينهم لكن بما أن كل دولة  األخرى ,على الرغم من أن هذه األطراف
تتصرف عسكريا و دبلوماسيا  لتجعل من نفسها أكثر أمنا ,نجد أن الدول األخرى تفسر تصرفاتها هذه 

 بأنها تهديدات ,وهو ما يؤدي إلى تصاعد التوتر الّذي يمكن أن يؤدي للحرب . 

عندما تواجه جماعة ما جماعة أخرى مرتاب في  " أن المعضلة األمنية تشتدروبرت جرفيسيقول" 
   2شأنها , وجهود هذه الدولة لرفع مستوى أمنها يعتبر كتهديد ألمن اخآخرين.

 اإلثنية : –المعضلة األمنية الداخلية -1

أول من طبق مفهوم المعضلة األمنية على انفجار العنف اإلثني وخاصة من خالل  باري بوزانيعتبر 
.ثم جاء بعده كل 8223(المنشور عام  The SecurityDilemma and Ethnic Conflictكتابه ) 

,وكل منهم ركز على حالة الصراع في البلقان  ستيوارت كوفمان ,دونالد روتشيلد ,ودفيد اليكمن 
 .  3,محاولين تطبيق نفس المتغيرات التي تحكم المعضلة األمنية الدولية على المعضلة اإلثنية

                                                           

http://www.startimes.com/?=21240967. 1 
Idem. 2 

3  Giovanni mannunta, op cit,p52.  
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لمأزق األمني يعتبر مفهوم هام عند تطبيقه على النزاع اإلثني , وخصوصا في و المعضلة أو ا  
اإلقليم السوفيتي سابقا . حيث انهار النظام التسلطي , فالجماعات اإلثنية التي كانت سابقا تنظر إلى 
,  السلطة المركزية كحامية لها ,فجأة وجدوا أنفسهم في محيط شبيه بالطبيعة الفوضوية للمجتمع الدولي

فالدول المستقلة حديثا تفتقر تقريبا للدساتير والمؤسسات التي تحمي األقليات وكذا القوانين التي تكفل 
حريتهم وعناصر هويتهم ,ومن ثم أفراد هذه األقليات يلجئون إلى شكل تنظيمي آخر هو الجماعة 

لتي تستهدف بقاءها اإلثنية , حيث تصبح هذه الجماعة مسؤولة عن حماية نفسها في وجه التهديدات ا
و استمراريتها , وفي ظل هدا المأزق فإن جهود أي مجموعة إثنية لتعزيز أمنها , يتم تفسيرها من قبل 
المجموعات األخرى على إنها خطوة عدائية باتجاه التصعيد, ومثل هذه الحركية لدى باري بوزن تزيد 

الوقائية , حيث تشن مجموعة إثنية من فرص التعبئة ألغراض غير دفاعية و تقوي احتماالت الجرب 
الهجوم بغية حماية بعض الجيوب التي يقطنها أفراد من نفس اإلثنية , وذلك بذريعة الدفاع عنها , قبل 
أن يقوم الخصم بتصفيتها وهو ما يؤدي في واقع األمر إلى الحرب الشاملة وذلك ما أبرزته تجربة 

 1البوسنة .

, فإن التهديد ألمن الجماعة اإلثنية قد ال يقتصر على الجانب  و بخالف المعضلة األمنية الدولية
نما يمتد إلى جوانب ثقافية ,أو كما يسميها   John cotterجوهانكوترالفيزيولوجي أو السياسي وا 

بالمعضلة األمنية الثقافية , ففي بيئة متعددة اإلثنيات نجد كل إثنية مطالبة بتدعيم عناصر ثقافتها  
يؤدي إلى خلق معضلة .ألن الجماعات االثنية األخرى تعتبر هذه الجهود تهديدا  وهويتها ودلك قد

لعناصر ثقافتها، خاصة إذا ما تم رفض تحقيق هذه المطالب ما يعطي روح الوطنية قوتها لدى هذه 
الجماعة. ومن ثم االعتماد الذاتي لتأمين ميراثها الثقافي والذي يعطي رد فعل مقابل من قبل 

 2ألخرى التي تشعر بالتهديد، وهكذا حتى العوامل الديمغرافية قد تخلق معضلة أمنية إثنية.الجماعات ا

لفهم طبيعة المتغيرات التي تحكم المعضلة األمنية , فإنه من  :  أسباب ومتغيرات المعضلة األمنية
كل أكثر الضروري العودة إلى تلك الحسابات للمأزق األمني , بحيث تبرز ضرورة اكتشاف المفهوم بش

عمقا .نقطة االنطالق هنا هي اختبار جذور الظاهرة. وأغلب الكتابات التقليدية للمأزق األمني  والقصد 

                                                           

 في الموقع االلكتروني:تدخل الطرف الثالث في النزاعات االثنية: عادل زقاغ،8  
www.geocities.com/adelzeggag 

op.citAlan collin,2 

http://www.geocities.com/adelzeggag
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تعتبر أن المأزق األمني يتصاعد من خالل التفاعالت الداخلية المعقدة  هارتزوبيتر فيلدهنا كتابات 
 بين العوامل الثالث :

 حتمل للقدرات العسكرية . العنف الفطري أو المتأصل و التدمير الم  -

 الطبيعة و المحتوى الفوضوي للنظام العالمي .   -

 .  1السياسات الذاتية و المصلحية -

انطالقا من هذه التفاعالت يختبر الواقعيون الحاالت الثالث التي تجري من خاللها المعضلة األمنية و 
 يميزون بين نموذجين من المعضلة األمنية الدولية:

 :  System Indued Security Dilemma:لنظام المستمالنموذج ا -

هذا النوع مستوحى من النظرة األرثوذكسية للمعضلة األمنية وتركز على الطبيعة الفوضوية للنظام 
الدولي  وعلى انعدام الثقة بين صناع القرار , ومن ثم الشعور بالخوف و الشك حول نوايا الطرف 

تفهام حول طبيعة نوايا الخصوم .هل األطراف المتورطة ذات نوايا األخر ويركز هذا الشكل على االس
  أو شريرة.  حميدة

بالنسبة لصانع القرار إنه يحس بالخوف الشديد والذي قد ينتاب الطرف األخر, فإن  بيتر فيلديقول 
كان الشخص األول ال يقصد من فعله أية ضرر أو أذى . فالشخص الثاني ال يريد من األول سوى 

أنينة على أمنه. الثان ي لن تكون له نفس النوايا الحميدة. لذلك فعدم الثقة لدى صناع القرار من الطم
نوايا بعضهم البعض يؤدي إلى إثارة الخوف والشكوك, ومن ثم قد تقع الحرب رغم أن كل طرف ال 

لعالمية األولى يريد هذا المخرج , وكل طرف ال يريد تغيير الوضع القائم وتندرج مرحلة ما قبل الحرب ا
 . 2ضمن هذا الصنف 

" هذا النموذج بالمأزق األمني جاك سنايدر: يسمي "نموذج الدولة المستمالة للمعضلة األمنية
 regular securityبالمعضلة األمنية المنتظمة   paul roe"بول روياالمبريالي و يسميه "

                                                           

  1عادل زقاغ، تدخل الطرف الثالث في النزاعات االثنية،مرجع سبق ذكره.
 المرجع نفسه.2 
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dilemma  في المعضلة األمنية األولى , وهي تحدي للمفهوم األرثوذكسي للمعضلة األمنية..ف  
system induced    المعضلة األمنية نتاج الشكوك المتبادلة بين أطراف النظام الدولي الفوضوي و

نما تبحث عن األمن لكن هذا النموذج يتطلب وجود دولة   األطراف التي ال تريد تغيير الوضع القائم وا 
"الحرب تكون  فان إفيرايقول  و  .ر الوضع القائم.لتغييrevolution state  تصحيحية أو دولة ثورية 

 روبرت جرفيسأفضل "كذلك نجد  و يظهر آن الغزو مالئما عندما يبدوا أن الهجوم أكثر احتمال 
, وسوف   Offensivemilitary doctrineأن الدول ستتبنى مذاهب عسكرية هجومية   يقول " 

من  % 12وجد أن  Michael wallaceوالسمايكل يحدث هناك سباق للتسلح والحرب. فاألستاذ 
 ين الدول ناتجة عن سباق التسلح. الخالفات ب

 Matureالفوضى الناضجة''أو  " نضج الفوضىمفهوم  باري بوزانفي بداية الثمانينات, ادخل 
anarchy  ويقول بأنه من الممكن التفكير في مرحلة تأتي الفوضى فيها إلى النضج وتصبح قابلة ,
 1ومن ثم تصبح الظروف مواتية لتنظيم المجتمع الدولي.للترويض , 

يقول بوزان بأنه عندما تصبح الفوضى سيكون هناك نظام مستقر و على درجة عالية من التنظيم ,   
للعالقات    وهناك ستتمتع الدول بدرجة كبيرة من األمن من خالل قوة المعايير المؤسساتية المنظمة

ن تلك المعايير تلك التي تتضمن تجنب استخدام القوة في مواطن الدولية بين الدول , و من بي
 الخالف.

 confidence building measuuresتطرح المدرسة البنائية مسألة ما يسمى بإجراءات بناء الثقة  
كوسيلة هامة لتخفيف شكوك صناع القرار ,حيث ترى أن تخفيف الشكوك يؤدي إلى تلطيف المأزق   

لدولة يصبح أكثر ثقة للنوايا الحميدة لآلخرين , ويدرك أن اخآخرين ليسوا مصدر األمني طالما رجل ا
 .2تهديد له

 

                                                           

 1المرجع نفسه.
2 Alan collin ,op.cit 
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المعضلة االمنية و االستراتيجيات الساحل االفريقي :الفصل الثاني : 
 .االقليمية و الدولية

دلة مختلفة التوازن نتيجة وضع فرضه متغّير اأمنيا بفرض مع قيعتبر الساحل اإلفريقي مجال مختر 
الضعف لداخلي و التحوالت التي شهدها النظام الّدولي، و تزايد الدول القومّية، و من حيث التفكك و 
تبلور نظام األحادية القطبية إلى عدم حصول الدّول اإلفريقية و خاصة دول الساحل اإلفريقي على 

 .1ركة استقالل سياسي حقيقي االرادة و الح

فالعولمة أفرزت عّدة متغيرات، حوّلت شكل المنظومة الدولية وكذا ترتيب القوى فيها، و أثرت التحوالت 
في عمق األمن القومي للدول، و لم تعد مقتصرة على المجال العسكري، بل أصبحت التهّديدات 

 2سياسية، اقتصادية، مجتمعة، ثقافية، حدوّدية.......

سا بمفهوم المخاطر و التهديدات، خاصة بعد زيادة وتيرة االعتماد المتبادل، ارتبط مفهوم األمن أسا
حيث أنه و بظهور مخاطر و تهديدات جديدة ، لم تكن معروفة، أصبح المفهوم التقليدي مبني على 
مدى قدرة الدولة على حماية أراضيها و حدودها في مواجهة أي غزو خارجي، و عّرف األمن على أّنه 

ى التحّرر من التهديد"، أّما على المستوى الدولي فإّنه يعني" قدرة الّدول على الحفاظ على " العمل عل
 . 3هويتها المستقلة و وحدتها الوطنية"

إّن تحول التهديدات التي أفرزتها العولمة و المجال المعقّد بإرهاصات النظام الدّولي و هشاشة 
الخارجية، و جّهت االنتقال من توجه صلب يحكم المستوى األوضاع الداخلية، و تشابك التأثيرات 

الخارجي الى توّجه لّين يحكم المستوى الداخلي، و جعلت التهديدات تستدعي إحداث تغيرات ضرورية 
 .4في المنهجية يستند عليها األمن عند معالجته لمخاطره و تحدياته

                                                           
العدد  عنابة،،مجلة المفكرصالح زياني، "تحوالت العقيدة األمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العولمة"،   1

 .30الخامس، د.ت.ن، ص 
 . 11، صمرجع سبق ذكرهسليمان عبد اهلل الحربي، مفهوم األمن مستوياته وصيغه وتهديداته،   2
 سبق مرجعدعاس عميور صالح، التحوالت األمنية الجديدة و تأثيرها على األمن الجزائري: التحدي و االستجابة،  3

 .  30ص، ذكره
 30، صمرجع سبق ذكرهصالح زياني،  4
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 هي كالتالي : و من أهم التغيرات التي أّثرت على التحول في مفهوم األمن

االنتقال من مفهوم الدولة كوحدة فاعلة في العالقات الدولية، و اعتبارها الموضوع المرجعي  .1
 في ظل المقاربة التقليدية.

تشابك القضايا زاد من تأثيرها على كل المستويات و معالجة هذه القضايا تميزت بصعوبة  .2
 تتابع الوقائع و الفصل بينها .

سة الداخلية و الخارجية، وظهور ما يسمى بالعولمة امنية، صعوبة الفصل بين السيا .0
 اقتصادية، ثقافية، سياسية .

 .1اعادة النظر في مفهوم القوة و في كيفية و امكانية استعمالها .4

الحركيات السببية للتهديدات التماثلية األمنية في منطقة :  المبحث االول
 .الساحل اإلفريقي

بعد االنضباط الذي فرضته سياسة التكّتل خالل فترة الحرب الباردة، فسح المجال  لوضع غير    
مستقر ميزه انفجار األزمات و الحروب بين الدول و بروز عدد من النزاعات الداخلية التي زادت من 

التي حّدة األوضاع بظهور أشكال جديدة من التهديدات و التحديات الدول الساحل اإلفريقي، و 
 .2أضحت تشكل خطرا كبيرا على االمن و االستقرار في العالم 

ومن البديهي أن التحوالت التي شهدها العالم أظهرت للمجتمع الدولي الطابع المعقد للمشاكل)تصاعد   
موجة  التطرف، أزمات بينية  ، منتشرة، ظاهرة االرهاب، الهجرة السّرية، و التجارة الغير شرعية، 

 .3ي عملت كدافع حقيقي ال عادة النظر في قائمة التهديدات...،( و الت

و من خالل التأكيد على المسائل األمنية كالحدود و التوزيع الجغرافي للعرقيات و األقليات، ُيبرز 
التحليل الجيوسياسي القدرة على التحكم في السيطرة على االقاليم البعيدة و صعوبة تحقيق التوزيع 

                                                           
 .30، صمرجع سبق ذكرهدعاس عميور صالح،   1
حول الجزائر و األمن في المتوسط واقع  الملتقى الدوليساسي جمال، مصادر التهديدات الجديدة لألمن في المتوسط، 2

 .11، ص 2332و آفاق، قسنطينة: مركز الشعب للدراسات االستراتيجية 
حول  دوليالالملتقى عبد الجبار شعيبي ، نحو بناء تعاون أمني متوسطي لتحقيق األمن الفكري لمواجهة االرهاب، 0

 .143، ص 2332الجزائر األمن في المتوسط، واقع و أفاق، قسنطينة: مركز الشعب للدراسات االستراتيجية ، 
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لك صعوبة تحقيق العدالة االجتماعية، و أزمة بناء الدولة الوطنية، و هي ظواهر العادل للثورة ، وكذ
 منتشرة في دول الساحل االفريقي.  

ال يمكن اختزال الدراسات األمنية و االستراتيجية في الدراسات المهتمة بالشؤون العسكرية و التسلح، 
بحت تنطلق من القضايا المتعلقة بل نركز على مظاهر أخرى من الّصراع، فالدراسات األمنية أص

 .1بالشؤون الداخلية للّدول

المستوى  المنطقة منخالل مستويات تحليل االمن، يسمح لنا بترتيب العوامل المؤثرة على أمن  ومن
الداخلي إلى المستوى الدولي، فالعوامل التي تهّدد االمن و االستقرار تكون مرتبطة بهشاشة أو قّوة 

تدخل ها بالتهديد الخارجي فكّلما كان الوضع مضطرب داخل الدولة كلّما سهّل الّدولة وترتبط بعد
 .2األطراف األجنبية في شؤونها

إاّل أّن االهتمام بهذه المسائل لم تعد حكرا على الّدول، بل تعّدى االهتمام الى فواعل أخرى غير الدّول 
اعات العرقية و الصراعات االثنية، كاألقليات، المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية، الجم

الحروب األهلية، أزمة االستقرار السياسي و االجتماعي، إلى جانب التحول في طبيعة مصادر التهديد 
الذي جاء نتيجة بروز ظواهر و تهديدات جديدة غير دولية مثل الجريمة المنظمة، الهجرة الغير شرعية 

 . 3إلرهاب الدولي .....و السرية، التغيرات في المناخ )البيئة(، ا

 شكالية بناء الدولة في الساحل اإلفريقي :إالمطلب األول : 

و عّرف الباحثين النزاع الداخلي ؛ بأنه التنازع بين مجموعات مختلفة ) عرقية، سياسية، دينية...( من 
أسباب و خالل مخالفات غير منطقية ألعراف الحياة في المجتمع، غير أّن ممارستها ال تمنع وجود 

                                                           
، 2332، الرياض، المملكة العربية السعودية، اإلرهاب و العولمةأعمال ندوة أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،   1

 .12ص 
 .10-12، ص المرجع نفسه  2
شهدت الدراسات األمنية العديد من الجهود التنظيرية، بداية من مفهوم األمن المتعلق بالقوة العسكرية أو التنافس  *

ى تحقيق أمن الفرد خاصة و أّن األمن هو المتغّير الذي االستراتيجي بين القوى الراضية أو غير الراضية، الى السعي ال
 يحكم على قيام العالقات بين األفراد.

، ص ، مرجع سبق ذكرهجميلة عاّلق ، خيرة ويفي، مفهوم األمن بين الطرح التقليدي و الطروحات النقدية الجديدة 3
 .033-033ص 
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 السياسيةفي مطالب العديد من األقليات الدينية و العرقية و  أهداف منطقية تقف وراءها ،كما هو
يتطلب منع حدوث النزاع بناء هوية وطنية وعالقات مواطنة بين الجماعات العرقية و الدينية و و 

ظام االجتماعي و الثقافية و تعميق مفاهيمها ،و الحلول أمام بروز نظام بديل بإصالح هيكلة الن
 .1السياسي

وتعتبر المنطقة الساحلية مسرّحا للعديد من النزاعات و أكثر عرضة لجملة التهديدات االمنية التي 
تتجاوز حدود الدّول، و باستعمال مقاربة المعضلة األمنية و النزاعات اإلثنية وكذلك المقاربة األمنية 

 مشكلة األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي.االقليمية، تستدعي سياق نظري إلدراك حقيقة ال

من الخيارات الّصعبة التي تواجه بعض الحكومات، فهي قادرة على تحقيق  2و المعضلة األمنية*
جهودها الدفاعية بهدف تسهيل العالقات السلمية، المشكلة هي أّنها تجعل بلدها أكثر ضعفا أمام أي 
جهود، و من جهة أخرى هي قادرة على تقوية إجراءاتها الدفاعية و لكن هذا األمر يؤدي الى تهديد 

 . 2المدى الطويل و تقوّي الضغوط من أجل خوض سباق تسلحاألمن على 

 : أزمة بناء الدولة الوطنية -1

الدولة هي الوحدة السياسية التي تقوم فيها الحكومة بممارسة أعمال سيادة و تنظيم العالقات بين 
 هم و أفرادها، أّما االمة أكثر اتساعا تّضم مجموعة من االفراد على أساس وحدة تاريخهم و عادات

                                                           

on to globalization International Peace underatending conflict and Adaption and Reacti 1

conflict understansing conflict in http//www.grc.oe 
: تنشأ أساسا من بنية النظام الدولي، أكثرمما تنشأ من الدوافع أو النوايا العدوانية لدى الدول، يزداد المعضلة األمنية*2

الخطط الّدفاعية حين يتحضّرون لألسوأ و يركزون على هذا األساس البنيوي حّدة بسبب الميول المحافظة لدى واضعي 
 قدرات خصومهم بدال من االعتماد على النوايا الحسنة.

و إذا نظرنا الى بنية النظام الدولي على أنها شرط مسبق أساسي في المعضلة األمنية، إاّل أّن هذه األخيرة ناجمة عن  
لدرجة التي تنظر فيها الدول الى األخرين لوطنهم مصدر التهديد بدال طبيعة القدرات العسكرية العنيفة بحّد ذاتها وعن ا

من أن يكونوا حلفاء، و بما ان هذين  العاملين متغيران بحسب الزمان و المكان، تتوزع حّدة المعضلة األمنية بشكل 
 متساو للغاية بين الدول.

 .012 ص ،ذكره سبق مرجع، أوكاالهان، تيزي غريفيثس، مارتن 2
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تقاليدهم و ثقافتهم، فإذا امّتد االحساس بالوحدة الوطنية إلى جميع المواطنين في الدولة عرفت هذه 
 .1tateNation Sالدول باسم الدولة القومية أو الدولة الوطنية 

و بناء الدول هو انشاء مؤسسات حكومية جديدة و تقوية الموجود منها، و هذا البناء هو من أمور 
الدولي ألّن الحكومات الضعيفة أو الفاشلة هي مصدر الكثير من المشكالت العالمية العظمى المجتمع 

 .2من الفقر إلى اإليدز الى المخدرات إلى اإلرهاب

كما ُيراد به إقامة مؤسسات مستقرة، تستهدف تحقيق التنمية االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، و 
 .3ياسية تقود عملية التنميةتحقيق األمن و صياغة دساتير وهياكل س

"على انها استعمال القّوة وتوزيعها شرعيا على أجهزة الدولة لمواجهة المعارضة  حامد ربيعويعرفها 
 .4الداخلية و الخطر الخارجي، أو كما تسمى تراتبية العنف الجماعي المنظم"

دًرا لتهديد األمن والسلم و فمفهوم بناء الدولة يركز على إعادة بناء الدولة الفاشلة التي أصبحت مص
 .5االستقرار في العالم

إّن طبيعة بناء الدوّلة عملية تشير الى مجموعة التطورات التي تحدث في هيكل البناء االجتماعي و 
السياسي، فهندسة بناء الدولة برزت بعد الحرب الباردة، و صاحبها انهيار مجموعة من المناطق، و 

 ولي، و أخطار في الدولة الفاشلة.بروز أخطاء تهّدد األمن الدّ 

                                                           
 . 110، ص 1123، الكويت : عالم المعرفة ، ، قضايا إفريقيامحمد عبد الغني سعودي  1
سياسية واتجاه  عقيدة: اتخذت القومية العديد من المفاهيم كونها حالة ذهنية و تعبير عن وعي قومي و  القومية*

 سياسي، يعبر عن توجهات ومصالح جماعات معينة، و يقوم الفكر القومي على ثالثة مسلمات أساسية :
كل المصالح و  القيم  مصالح و قيم و أهداف األمة لها أولوية على –2وجود أمة ذات شخصية ظاهرة وواضحة  -1

  ضل  .عبير عن ذاتها بشكل أفاستقاللية االمة للت -0واألهداف .
الرياض:  بناء الدولة الحكم النظام العالمي في القرن الواحد و العشرين،فرانسيس فوكوياما، ترجمة محاب اإلمام ،  2

 .222، ص 2332العبيكان للنشر، 
،االسكندرية:  اشكالية بناء الدولة في المغرب العربي) دراسة تطور دولة ما بعد االستعمارفخر الّدين ميهوبي،  3

 .03، ص 2314، 1مكتبة الوفاء القانونية، ط
%8At%9datite.://www.wekipdia.org/www/phtt  4 

 .03، صمرجع سبق ذكرهفخر الدين ميهوبي،   5
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" الى القول أن بناء الدولة يكون بالقدرة على تحقيق األمن بالتركيز على " تشارلز تيليو يذهب  
وظائف الدولة و أجهزتها الحكومية، و اقامة منظمات مركزية مستقلة و متمايزة، لها السلطة على 

 .1السيطرة و الهيمنة على التنظيمات شبه مستقلة

"أّن البناء يتضمن إقامة مؤسسات قادرة على  صامويل هنتجتونوفقا للمقاربة البنيوية الوظيفية يرى  و
كما يركز البناء االجتماعي على دور  2أداء وظائفها و دورها و المحافظة على االستقرار و األمن

 .3(Normsثل)الثقافة و القيم و األفكار و يتناول بالتحليل قضايا الهويات و االفضليات والم

إّن اعتبار دول الساحل االفريقي دول فاشلة، هذا يعني أّنها ال تحمي مواطنيها من العنف و الّدمار، 
وينظر صّناع القرار الى هذه المشاكل بصورة أدنى في سلم أولويات القوة و الثروة، و هناك سمة 

القانون الّدولي واالتفاقيات الدولية  " تنبذ قيادتهاخارجة عن القانونللّدول الفاشلة وهي أّنها دولة " 
 .4بازدراء

نقاش حول تفسير الظواهر االجتماعية بإرجاعها الى أفعال األفراد  و دوافعهم أوالي المجتمع و  ويدور
(  Agentالوكيلهياكله ،خاصة بعدما طرحت البنائية في العالقات الدولية مفهوم ) 

 .5(ucturtrSالهيكل)و

                                                           
1Ayoob mohamed, the security predicament of the third world state, Colorado : Lynne 
Rienner publishers, 1992, p68.   

 . 122،ص 1112، الجزائر :ددن، ، المنهجية في التحليل السياسي : المفاهيم، المناهج، االدواتمحمد شبلي  2
، مصر :  مركز االسكندرية للكتاب، دراسة في البناء االجتماعي للسياسة العالميةحسن الحاج علي أحمد،   3

 .213، ص 2333
رة حديثة العهد، بل إّنها تمتد إلى منتصف القرن التاسع عشر، عندما * في الحقيقة أن فكرة البناء االجتماعي ليست فك

ظهرت في كتابات " مونتسكيو" و حينها ظهرت فكرة النسق االجتماعي على أساس أن مظاهر الحياة االجتماعية تؤلف 
تصادي و الدين و فيما بينها شبكة مستقلة و ذلك عندما تحدث موسكيو عن القانون و عالقته بالتركيب السياسي و االق

 المناخ و حجم السكان و العادات و التقاليد و غيرها مّما يشكل في جوهره فكرة البناء االجتماعي.
، جّدة : شركة مكتبات عكاظ األنثروبولوجيا  و الفكر االنسانيللمزيد من المعلومات أنظر " اسماعيل زكي محمد، 

 .222، ص 1122للنشر و التوزيع، 
 .33، ص 2332، بيروت :دار الكتاب العربي، الدول الفاشلةنعوم تشومسكي ترجمة سامي الكعكي،   4
، 1110، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، االتجاهات األساسية في نظرية علم االجتماععلي عبد الرزاق حلبي،   5

 .202ص 
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" الذي كان يرمي الى  الكسندر ويندتو من أوائل من أثاروا هذه القضية في العالقات الدولية "  
ايجاد نظرية هيكلة السياسية العالمية تأخذ في اعتبارها الدولة كوحدة أساسية، ويرى أن النظريات 

 .1المعاصرة للنظام العالمي تحتاج الى أن تتضمن تركيزا على الوكالء  الدول مع تركيزها على الهيكل

ق االعتماد على الّذات و تسعى الدولة و نتيجة لذلك فإّن الدول تسعى الى حماية نفسها عن طري
لتحقيق أمنها و الذي يؤدي الى شعور الدول األخرى بعدم االمن، مّما يدفعها الى البحث عن وسائل 
حماية اضافية و يقود الى الدخول في حلقة مفرغة من سياق التسلح ،و قيام التحالفات المختلفة أو ما 

( أن معضلة األمن تكون مالزمة للسياسة العالمية و Waltويرى)  معضلة األمن"يسميه الواقعيون " 
 .2ان توازن القوى سيخفف  من حّدة معضلة األمن التي تنشأ بقصد و بفعل متخذي القرار

 مظاهر أزمة الدولة في الساحل اإلفريقي  –أ 

بية في أداء الدوّلة إّن األزمة البنائية التي تعانيها دول الساحل اإلفريقي بأشكال مختلفة تترك أثارها السل
ضعف  3:و فاعلية أجهزتها و في طبيعة عالقتها بمجتمعها و تتجلى مظاهر أزمة بناء الدولة في

 : البناء السياسي لمؤسسات الدولة

_ عدم فهم خصوصيات البناء السياسي للنظم السياسية في دول الساحل االفريقي وضعف ارساء 
 بين كيان الدولة و الشخص الحاكم.معالم الديمقراطية، باإلضافة الى ضعف و تماهي العالقة 

_ عدم ترشيد التفكير في قضايا السياسة والحكم و المجتمع، و ابداع نماذج جديدة غير تقليدية، و 
 .4"" العادلة و الفاعلة و القادرةتثوير نموذج دولة ما بعد االستعمار و إحياء نموذج الدولة 

 

                                                           
، ص مرجع سبق ذكرهبارسوكز الى هابرماس،  من تماعيةإيان كريب، ترجمة محمد حسن حلوم، النظرية االج  1

103. 
 .23، ص مرجع سبق ذكرهعامر مصباح، النظرية المعاصرة في العالقات الدولية،   2
 .01ص  ،مرجع سبق ذكرهفخر الّدين ميهوبي،   3
شر و التوزيع، ، بيروت : دار وجوه للنأسئلة دولة الربيع العربي نحو نموذج الستعادة تعهد األمةسليمان بونعمان،   4
 .142، ص 2310، 1ط
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و يعني نموذج دولة قادرة فاعلة " معطي انساني في اطار االجتهاد العقلي و رعاية المصالح و حماية 
و الثقافية لخدمة حقوق المواطنين من العولمة المتوحشة و توجيه سياستها االقتصادية و االجتماعية 

 .1مصالح الفئات المهمشة و الضعيفة

_ وجود عالقة تسلط بين الدولة و المجتمع أي مخلفات االستعمار "دولة تسلطية و تحولها الى أداة 
في يد النخبة الحاكمة السياسية تستمد ممارستها على أساس عائلي، قبلي أو ديني أو ديمقراطي 

 .2السياسة شكلي، كما تتميز بهشاشة الثقافة

 : أزمة عالقة الدولة بالمجتمع 

تّركز على قضايا التنمية القومية و السياسية في اطار التنمية الشاملة و تعزيز محددات التحديث 
" ألموند و كوليمانالسياسي و االجتماعي الذي ينعدم في دول الساحل االفريقي، و لقد أخذ العالمان " 

نظرية الوظيفية، مشبها لتنمية بالتحول البطيء والمتصل المؤثر في ادراج التنمية السياسية في صلب ال
 .3كل المجتمعات

و تسبب سياسات التنمية في العديد من النزاعات، كونها تفرض سلوكا معينا للدولة إزاء البيئة الدولية، 
 .4و زيادة حّدة النزاعات نتيجة ضعف التنمية و درجة التكامل االقتصادي بين دول الساحل

 غياب المشاركة السياسية بسبب غلبة الطابع المركزي على العملية السياسية. _

 _ الفساد اإلداري و السياسي الذي يطغى على أجهزة الدولة و مؤسساتها و غلبة الطابع البيروقراطي 

. باإلضافة الى عدم تجاوزها المفهوم التقليدي للسلطة و هو مفهوم سلطوي 5على العملية السياسية
 الطابع.

                                                           
 .124، ص المرجع نفسه  1
 .01، ص مرجع سبق ذكرهفخر الّدين ميهوبي،   2
 .12ص ، ذكره سبق مرجع، علم االجتماع السياسيمولود زايد الطيب،   3
، الجزائر: منشورات المؤسسة العربية و تطور النظام االقليمي العربي -النزاعات العربيةعبد القادر محمودي،  4

 . 12، ص 2331الوطنية لالتصال، 
 . 43، ص مرجع سبق ذكرهفخر الّدين ميهوبي،   5
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ان اطروحة السلطة المشخّصة صالحة في ظروف افريقيا عامة و دول الساحل اإلفريقي علما أن  
مجتمع إفريقيا يشبه مجتمع أوربا االقطاعي الذي يخرج عن الطور الجماعي، و تفوق الحقوق 

يولوجية " النسبة التقليدية، و غياب دولة البيروقراطية، و هيمنة اإليديولوجيات الخرافية و اتسامها بإيد
 1العائلية".

_ ضعف إدارة الشؤون العامة للمجتمع و تدهور العالقة بين الحكومة المركزية و القوى االجتماعية،و 
 .2إلغاء العمل على تحقيق التوازن بين القوى المختلفة داخل المجتمع

وهذا بانتشار _ عدم الحديث عن مجتمع مدني في إفريقيا عامة و دول الساحل اإلفريقي خاصة، 
الوالءات األثنية و أولوية التضامن االجتماعي على أولوية الفرد،و معاناة هذه الدول من غياب األهلية 

 Anti-. و اعتبار المجتمع المدني كحركة لرفض الدولة )3المدنية باإلضافة الى غياب ثقافة سياسية
Etatisme" "هذا التوجه ليس نقد الدوّلة  " أّن الهدف منروني أوتياك( و في هذا الصّدد يرى

والوكالة االمريكية للتنمية  برتن و ودترالتسلطية، و إّنما إضعاف الّدولة، خاصة بعد نقد مؤسسات 
 "." دولة أقل مجتمع أقوىالدولّية التي تقوم على افتراض

عدم " ال تلقي شيء من النجاح ألّنها تؤّدي إلى الفوضى و  " دولة أقل مجتمع أقوىإّن أطروحة 
االستقرار بسبب غياب الدولة، فالمجتمع المدني ال يمكن أن يكون بديل عن الدولة، خاصة في مجتمع 

 .4العنف السياسي و االجتماعي يغلب عليه الطابع القبلي اإلثني، وهذه االنقسامات هي مصدر

 بالرغم من اختالف االتجاهات و المنطلقات، إاّل أّن الكثير من الباحثين أزمة الشرعية : -2
 المفكرين حاولوا اشباع مفهوم الشرعية و االتفاق في التحليل النهائي " على أّن قبول مواطني القطر و  
 

                                                           
 .30، ص2330، 1، بيروت: دار الفرابي، طبعض قضايا المستقبلسمير أمين،   1
، 2334، عمان: دار مجد للنشر و التوزيع ، و السياسات العامة ، النظم السياسية الحديثةتامر كامل الخزرجي  2

 . 132ص 
revue international de ; , société civile et démocratie René otayek, vu d’Afrique  3

,2002, P 196.  , N° 2 vol 9 politique comparée 
4  op_cit,pp,06-16.         
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غير الطوعي بالحكومة هو الذي يجعل الحكومة شرعية و بمعنى آخر جوهر شرعية هو قبول األغلبية 
 .1ظمى من المحكومين بحق الحاكم في أن يحكم وأن يمارس السلطةالع

إّن أزمة الشرعية تصيب النظام الحاكم " و يترتب عليها إطاحة النظام و تغييره سواد بطريقة سلمية أو 
عنيفة، و إذا تزامن أزمة الشرعية مع أزمة شرعية الّدولة أصبحت عرضة لخطر الصراعات 

و هناك أربعة عناصر يمكن اتخاذها كأساس في تحليل أسباب حدوث .2ليةاالجتماعية و الحروب األه
أزمة الشرعية  تشكل في مجملها المظاهر األساسية لهذه األزمة و جوهرها. فهي قد تصدر حول 
الخالف حول قواعد السلطة، و قد تصدر كذلك عن الصراع من أجل القوة، كما يعد فقدان الثقة 

 .تنشئة االجتماعية و السياسيةبالقيادة و قصور عمليات ال

إّن ضعف النظام السّياسي وانحساره بمنطقة كدول الساحل اإلفريقي، جعل هناك مأزق انعدام الشرعية  
في المشاهد السياسية، و أزمات البحث عن البدائل قهرا ال طوعا، باإلضافة إلى الفراغ المؤسساتي، و 

التشادي في بلد يمثل تدخل القوى الطامعة لملئ الفراغ سواء كان التدخل مباشرا أو محلّي كالتدخل 
 .3عمق العرب االستراتيجي في القارة اإلفريقية و نعني السودان

و أزمة الشرعية هي أزمة هوية التي تنطوي على معان رمزية و روحية و حضارية و جماعية، تتعلق  
  بخلق الشعور المشترك بين أفراد المجتمع الواحد و توجيه والءاتهم نحو الدولة الوطنية وليس الي

 .4وحداتهم االجتماعية الفرعية العرقية أو الدينية أو الطائفية

و ليست أزمة نظام سياسي، و هذا ناجم عن عدم استقرار العالقة التي تربط الفاعلين االجتماعيين 
بالنظام القائم، كما هناك عالقة بين أزمة الهوية و اشكاليات الضبط و النظام و بين التكامل 

 .5النظام السياسياالجتماعي و تكامل 

                                                           
 .132، ص مرجع سبق ذكرهتامر كامل الخزرجي،  1
 .42-41ص صمرجع سبق ذكره، فخر الّدين ميهوبي،  2
، الجزائر: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، جامعة الدول العربية و األمن القومي العربيعبد الحميد دغبار،  3

 .223، ص2311
 . 122، ص مرجع سبق ذكرهتامر  كامل الخزرجي،   4
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و أحمد ناصوري،" النظام السياسي و جدلية الشرعية و المشروعية"،  5

 .22، ص 2332، 2العدد ،دمشق ،االجتماعية
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: للسياسات العالمية اهتمام كبير بمشروع بناء  مظاهر أزمة بناء األمة في الساحل اإلفريقي-1.1
األمة و التي تعني بناء المجتمعات التي طغت عليها الحروب و النزاعات و الهشاشة في األنظمة 

 .1االجتماعية و السياسية، أو لمساعدة الدّول الفقيرة لتنمو اقتصاديا

. و تتميز 2و بناء األمة هي شعو باالنتماء و الوالء للقبيلة أو العشيرة أو ما يعرف بالهوية القومية
األّمة عن التجمعات محدودة النطاق مثل العائلة و القبيلة و الطائفة الدينية من حيث التعقيد الداخلي 

ماجية أساسية، فاألمة كيان الناشئ عن التمايز االجتماعي و ضرورة وجود مؤّسسات لها وظيفة اند
و  tatusSالمنزلة  Rankاجماعي متمايز داخليا بغض النظر عن أسس هذا التمايز مثل المكانة 

 .3assClالطبقة 

إّن عملية بناء األمة، هو تكوين اجتماعي معقّد بالمقارنة بالجماعات األصغر نطاقا مثل الجماعات 
القبلية و العشائرية، و الطائفية، فاألمة هي مرحلة في نظام حتمي لتعاقب نمو الجماعات من القبيلة 

 الى المجتمع الدولي.  

و التخلف الموجودان في دول الساحل  : إّن التباين إشكالية الهوية و االندماج الوطني-2.1
، و تنطوي الهوية على معان 4اإلفريقي و الحدود الوهمية المصطنعة كانت سببا في أزمة الهوية

رمزية و روحية و هو ما يتجّسد من خالل سيادة اإلحساس بالمواطنة و االنتماء الى هوية 
 وطنية موحدة بين أبناء الوطن الواحد .

لهوية المرجع األساسي الذي تبنى عليه حاجيات بناء الدوّلة، و تعميق االنتماءات كما يمكن أن تكون ا
الشمولية الوطنية، و القومية، و الدينية، ولهذا يمكن أن تظل إشكالية الهوية مستمرة بين التناقض بين 

                                                           
، نوفمبر 132، الكويت: عالم المعرفة، العددالشركات العابرة القومية و مستقبل الظاهرة القوميةمحمد السيد سعيد،  1

 .13، ص1123
، قضايا و اشكاليات، د.ب.ن، ديوان المطبوعات دراسات في التنمية السياسية في البلدان الجنوببومدين طاشمة،  2

 . 23، ص 2311الجامعية، 
 . 12، صمرجع سبق ذكرهمحمد السيد سعيد،   3
العلمية حول اشكالية ، ورقة مقدمة في الندوة إشكالية الديمقراطية غير المباشرة في افريقياجمال محمد السيد طلع ،  4

  30السلطة بين التسلط و التحّرر ،ص 
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عناصر الشخصية الوطنية وتقلبات الظروف التاريخية و االجتماعية و السياسية و الضغوط 
 .1رجيةالخا

و على رأي ) لوسيان باي ( هناك اتجاه االندماج الوطني الذي يراد به بناء الدوّلة عن طريق متغير 
 ، بينما يرى هنتجتون المأسسة القاعدة الوحيدة للتنمية السياسية ألّنها تنظم الصراع2التنمية السياسية

أّن التحديث السياسي يعني ، و يري صامويل هنتجتون " 3من حيث اشكاله و طرق السيطرة عليه
االندماج الوطني و أّنه يستلزم االستعانة بالسلطات السياسية التقليدية، والعرقية، الدينية، 

 4العائلية.......

و تحتل إشكالية االندماج الوطني في الساحل االفريقي أهمية في سلم االهتمامات بأنظمة الحكم، 
ندماج القومي و إشكالية بناء نظام إقليمي في دول خاصة بعد تشابك المصطلحات حول مفهوم اال

الساحل اإلفريقي، و عدم تالحم الثقافات بين المجموعات اإلثنية مع عدم وجود قيم ورموز و تقاليد 
 .5تسلم بأحقية النظام السياسي و ممارسة السلطة السياسية

 نر"في: و تشمل الوظيفة السياسية في عملية االندماج الوطني عند " مايرون وي

/ تحديد الوالء الواضح للهوية من خالل صهر الجماعات المختلفة عرقيا و دينيا و لغويا، و تدعيم 1
 الوالء الوطني.

 / بناء قدرات السلطة المركزية، و فرض سلطتها و احترام الجماعات كل األنحاء الدولية.2

 / خلق الرضا الّطوعي بين الحاكمين و المحكومين.0

 و األهداف للمجتمع السياسي محور االتفاق بين الجماعات المختلفة في الدولة./ جعل القيم 4

                                                           
 . 112، ص مرجع سبق ذكرهتامر كامل الخزرجي،   1
، 1، ترجمةزينة حسيني ، بغداد: الفرات للنشر و التوزيع طالديمقراطية التوافقية في مجتمع متعّددإرنت ليبهارت،   2

 .02، ص 2332
 الذاتي ،التكيف. االستقالل: بناء المؤسسات السياسية من خالل أبرز خصائصها :الترابط، االستقرار،  لمأسسة*ا 
 .132، ص مرجع سبق ذكرهتامر كامل الخزرجي،   3
 . 02، صمرجع سبق ذكرهارنت ليبهارت،   4
 .132، ص مرجع سبق ذكرهتامر كامل الخزرجي،   5
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 " فتشمل على : موريس ديفرجيهأما الوظيفة االجتماعية حسب "  

 جعل المجتمع السياسي بتالحم وتطوير صيغ التضامن الوطني. .1
 ة .إقرار الميزة التوافقية  للّصراع والتنافر و ان تقوم على العدالة و المساوا .2
 عدم األخذ بمبدأ العنف لحل النزاعات. .0

 و تتمثل أشكال االندماج الوطني في :

 : دمج العناصر االجتماعية، الدينية، االثنية، الجغرافية، ضمن الدولة و األمة. أ/ االندماج األفقي

 بين: تكثيف المشاركة ضمن النظام السياسي، و اقامة روابط و حكم راشد جّيد  ب/ االندماج العمودي
 .1الحاكم والمحكومين

:تتّسع الوحدة الوطنية لتشمل العالقات بين أبناء الوطن الواحد من  إشكالية الوحدة الوطنية-3
المنتميين لدين واحد، سواء كانوا يعتنقون مذهبا واحدا أم مذاهب شتى في اطار الّدين نفسه، و 

تلفة، ثم تتسع لتشمل المذاهب العالقات بين أبناء الوطن الواحد من المنتمين إلى أديان مخ
 .2الفكرية و السياسية و االجتماعية و الثقافية المتباينة من أبناء الوطن الواحد

و إشكالية الوحدة الوطنية ؛ هي اشكالية األنظمة السياسية، التي ظهرت كوحدة متكاملة تعّبر عن دولة 
االعتبارات كان على توجهات ما قبل أن تصبح أمة، أو مجتمعات سياسية متجانسة، و من هذه 

 .3تصنيف النظم السياسية و أنظمة الحكم حل مسألة أولية

ما هو شكل الدولة في افريقيا عامة؟ و الساحل االفريقي خاصة؟، و طبيعة تكوينها و الى أي مدى 
 طبقت ممارسات دولية في تاريخها؟.

قيب عن من يملك السلطة وتحليل دوافع ال تكتمل معرفة سمات النظام السياسي في هذه الدول إاّل بالتن
. فالكيان 4السلوك داخل محددات الثقافية و األعراف و العالقات و التبريرات الدينية أو التراثية

السياسي الذي و جدت فيه هذه األنظمة السياسية هي المجتمعات نفسها ،وبعد الحصول على 

                                                           
  122-121، ص ص المرجع نفسه  1
 . 32، ص1110، السنة 012، العّدد مجلة العربيسليم العوا " االنتماء الديني و الوحدة الوطنية،"  محمد  2
 .123، ص مرجع سبق ذكرهتامر كامل الخزرجي ،  3
 . 013، ص ص 2333، 1،  ترجمة شوقي الدويهي، بيروت، دار الفرابي، طالدولة المستوردةبرتران بادي،  4
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ذي رسمته المصالح و السياسات االستعمارية، االستقالل كان في أغلب األحيان هو الكيان السياسي ال
و كان على هذه المجتمعات أن تعيش في حياتها الحديثة و تتكيف معه، و لذلك فقد تمثلت عملية 
بناء الوحدة الوطنية في سعي األنظمة السياسية الى تحقيق االندماج و التالحم بين عناصر األمة 

عات المختلفة المتميزة عن بعضها البعض بخصائص ضمن أطر قانونية سياسية، و ذلك بمزج الجما
 .1ذاتية في نطاق سياسي واحد تسيره سلطة مركزية واحدة و بقوانين تغطي كل اقليم البالد

و هناك أربعة متغيرات لألنظمة االفريقية : تمثلت في الدكتاتورية الشخصية، أوليغارشية عسكرية، 
 .2االستفتائية، ونظام الحزب الواحد التنافسي

" تحليل لشرح نموذج شعب في وصف  Peter Pekeh" بيتر ايكهو في إطار االزدواجية وضع 
المواطنة داخل االقليم، و خّص بالذكر نيجيريا، حيث وصف نوعين من المواطنة : مواطنة داخل 
االقليم و تخدم الصالح المدني بالعوائد المادية، و مواطنة قطرية تعتمد على األخالق و غير 

 . 3ية، ثم يتوصل الى اإليديولوجية الشرعية و التي قام بها االستعمارمصلح

و في مقابل ذلك تدور ظاهرة عدم التكامل الوطني حول فكرة مركزية أّن هناك داخل المجتمع الواحد 
قوى و تكوينات اجتماعية متعّددة قوامها تعّدد محاور االنقسام في المجتمع، فهذه االنقسامات قد تكون 

ة أو لغوية، أو دينية، أو طائفية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو جغرافية، و عادة ما يوجد أكثر ساللي
 .4من محور لالنقسام بين الجماعات المختلفة التي لها درجة من االستمرارية

 الدولة القومية :  -4

العوامل مثل اللغة تتعلق عملية تحديد الهوية و االنتماء إلى ظواهر طائفية وعلى أساس مجموعة من 
 ، الدين، العرق، المنطقة الجغرافية و مع ذلك فعملية تكوين الهوية و االنتماء تنقسم إلى:

                                                           
 . 123، صسبق ذكرهمرجع تامر كامل الخزرجي،  1

Theoretical Statement”  : colonialism and the two publics in Africa ” ; Peter p Ekeh 2

comparative studies in society and History, vol 17; N1 Janvier 1975; P108.  
3 IBID.p109. 

 .123، ص مرجع سبق ذكرهتامر كامل الخزرجي،   4
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وهو االكثر ظهورا، و أساس لتحليل و تشخيص الظاهرة القومية و تقوم على فكرة ما بعد  مجال ذاتي
كشف عن المتغيرات محّل فيدور حول االنفعاالت العنيفة و ال المجال الموضوعيالقومية ، أّما 

، فهذه األخيرة شعور  1الظاهرة القومية الى الّتسليم في النهاية الى الواقع الذاتي لتفسير القومية
 . 2باالنتماء و االندماج في الجماعة تربطهم غايات و أهداف و مصير مشترك

لة العوامل المشتركة و في سياق الحركة نحو االندماج تبدأ الجماعة في تنسيق عوامل الوحدة و مزاو 
من دين ،لغة ، أصل عرقي، و إقليم وهو االمر الجوهري في تكوين الهوية و في نطاق االندماج 
تتكون عّدة أنماط ينتسب لها الّناس برابطة الهوية مثل العائلة، العشيرة، القبيلة الطائفة الدينية و 

ين الجماعات و تكون موطن واحد و . فالقومية مجموع هذه الصفات و العوامل التي تؤلف ب3األمة
 . 4تاريخ، مصير و عادات و تقاليد، أي الشعور باالنتماء الى وطن، الى أمة

و للقومية مفهومين أحدهما اجتماعي باعتبارها ظاهرة تربط األفراد ببعضهم و يّتحدوا في عوامل اللغة 
 لّداخلي في االمة.و التاريخ و الثقافة و المصالح المشتركة، و يتمثل هذا التكامل ا

أما المفهوم السياسي فينصرف الى أّن القومية عقيدة سياسية قوامها الشعور القومي الذي يدفع أبناء  
األّمة الى االعتقاد بأنهم مجموعة بشرية متمايزة عن غيرها من الجماعات، لها كيانها الذاتي و 

 . 5مستقلة عن غيرهاتطلعاتها القومية، كما لها الحق في تنظيم في وحدة سياسية 

القومية :تجمع بشري ذات : قوة األممفي كتابه  John Stoessinger" جون ستوسنجراو يعرف " 
في كتابه  Hinsleyهنسلي وعي و تطلع قومي بمصير مشترك و ماضي واحد و مستقبل موحد، أّما

Nationalisme and the inter system   القومية حالة عقلية يكون فيها الوالء السياسي للفرد
 6متجه نحو األمة.

                                                           
 .12،ص مرجع سبق ذكرهمحمد السّيد سعيد ، الشركات عابرة القومية و مستقبل الظاهرة القومية،    1

 .12، ص 1121، القاهرة: المكتبة االكاديمية، العالقات السياسية  الدوليةاسماعيل صيري مقلد،  2
 .12، ص مرجع سبق ذكرهمحمد السّيد سعيد ،   3
، بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، اسية الدوليةمعجم المصطلحات السيظاهر حسين،   4

 .12، ص 2311
 .43، ص  2332، االسكندرية :الحضري للطباعة، الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاصرأحمد وهبان،   5
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و تمثل القومية صورة التمايز داخل الجماعة االنسانية الكبرى، وهي تعتمد على مجموعة من العوامل 
الواقعية نتيجة بروز خصائص ترتبط باالدماج المتساوي و التمّيز المؤسسي تبعا لمواصفات الجماعات 

اللغة، الجنس، العنصر، الطائفة، ذلك بأن ارتباط الدولة الحديثة بعناصرها البشرية  يكون  من حيث
 .1برباط القومية اما الشعور القومي فينصرف إلى مشاكل االمة و تطلعاتها القومية

" أّن الشعور بهوية قومية خاصة، بمصير واحد ، بوحدة مصالح و مقاصد نديم البيطارو يؤّكد " 
ضرورة أنظمة واحدة تمثل ذلك ... هي أمور تنتج عادة عن حياة واحدة في ظل دولة واحدة مشتركة، ب

و عن مشاركة سياسية فعالة في إطارها، هكذا تفرز الّدولة األساس الضروري لنشوء القومية و 
 االمة...."

إلي هوية قومية "...اّن الفكرة القديمة التي ُترجع نشوء الدولة القومية الى يقظة الشعور القومي أو 
 .سابقة هي فكرة خاطئة، فهي نتيجة تفكير ميتافيزيقي يعطي وجود األمة ماهية ثابتة" 

" األمة كانت نتيجة للّدولة و ليست سبب لها، فالدولة هي رأت خلقت االمة و " رودلف روكرويرى 
 .2ليست االمة هي التي خلقت الدولة"

نمطا من العالقات يمكن تسميته التوافق الهيكلي " إّن تكوين الّدولة و تكوين األمة يتضمنان 
Homologue وبذلك فهي تتضمن متغيرات تتوقف عليها قدرة الدولة على بناء األمة وتسّمى ،"

 .3بعوامل قدرة الدولة االستعابية أو االندماجية

و في عدد من المنظمات مهّدت لبعض الدول األفريقية باالستقالل و طوّرت القومية االفريقية من 
الناحية األدائية، لتسهم في تسيير الوحدة االفريقية، ففي البداية كان االفريقي عضوا في القبيلة وهي 

ة، بدأ اإلفريقي ينضم تتميز بالتماسك و القوة، ومع دخول االقتصاد الجديد و وسائل الحياة االوروبي
الى منظمات أخرى على أساس المصلحة الفردية أي من القبيلة إلى الجمعية النسائية، و المنظمة 
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الشبابية و الجمعية التعاونية و النقابة و جماعة الضغط و الحزب أي ترك جماعة الوحدة) 
Communion1( الى جماعة الفريق. 

لة، و مرحلة ما بعد اإلقطاعية ظهرت نتيجة قوى التفكيك و هكذا فاألمة هي مرحلة ما بعد القبي 
الناتجة عن الحضارة الحديثة .... و يعزز قوى التكامل القومي ظهور الدولة القومية الى عامل 

 .2التصنيع

( و الحياة الصناعية Matérialismeإّن القومية االفريقية جاءت كّرد فعل و استجابة للروح المادية )
(Industrialisme فالقومية عرفت طريقها للدول اإلفريقية كنتيجة للوجود األوروبي، و كانت هدفا ،)

تبنته الحكومات الوطنية فيما بعد االستقالل، و أوجدت نوعين للقومية، فالنوع األول يمثله الّزعماء ذوي 
 .3األبويةالثقافة الغربية، أّما النوع الثاني فهي شعور باإلنتماء للّروح القبيلة و التنظيمات 

" إلى أن المجتمعات القديمة في األقطار االفريقية، تعمل على دمج عناصر جيمس كولمانو يذهب " 
 السكان ليطلق على هّذه الدول " مجتمعات قديمة و دول حديثة".

أوالر و هناك الكثير من المتعلمين األفارقة يقوقون أّن القبيلة في طريقها الى الزوال و لكن "
يرى في كتاباته عن القومية و التكامل القومي في غرب افريقيا بقوله" حين يشير  Iwallerstien"ستان

الكاتب الى التفكك القبلي يقصد بذلك تدهورا في سلطة رؤساء القبائل و ليس معناه أّن الفرد الذي 
قع منها نوعا من أصبح  ال يدين بالوالء لرئيس القبيلة، قد رفض القبيلة كجماعة لها حقوق عليه و يتو 

 .4الحماية

و تتأكد الوحدة القومية عاّدة في الّدولة الحديثة عن طريق الوالء الروتيني للسلطة المدنية، أّما محاولة 
وضع الروابط البدائية في مستوى السيادة السياسية فإّنها تعتبر ظاهرة مرضية خاصة في افريقيا عامة 

الروابط البدائية تتخذها دول الساحل االفريقي أساسا  و دول الساحل االفريقي خاصة، و أّن هذه

                                                           
، 1، القاهرة: دار الفكر للنشر و التوزيع، طلتحول الديمقراطي في القارة االفريقيةعبد القادر رزيق المخادمي، ا 1

 .20، ص 2333
 .112، ص 1123، أكتوبر 04عالم المعرفة، العدد  ، الكويت:قضايا افريقيامحمد عبد الغني سعودي،   2
 .24، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر رزيق مخادمي،   3
 .112، صمرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغني سعودي،   4
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كوحدات سياسية، و حجتهم في هذا أّن السلطة الشرعية المقبولة من الجماهير انما تنتج فقط من 
 . 1السلطة البشرية األصلية التي تفرضها هذه الروابط

فإّن اإلفريقي يزداد احساسه "بدال من ان يتفكك النظام القبلي  C.Tardisلتاغدي"و في دراسة ميدانية "
 .2في المدن" (Supertribalisedالقبلي أو ليصبح أكثر قبلية )

و من ناحية بناء الدولة القومية االفريقية و خاصة عملية بناء الهوية االجتماعية أو التوحد مع الدولة 
تعرّض الى طبيعة األمة بعينها، تتضمن العملية قدرة الّدولة على بناء األمة و ال يكتمل التحليل دون ال

 من خالل المتغيرات التالية:

: و تعني مجموعة المتغيرات التي تعطي للدولة القدرة على دمج  قدرة الدولة االستيعابية .1
عناصر و مجموعات اجتماعية فرعية بها و إعادة بنائها كأمة متميزة عن البيئة المحيطة بها، 

 ستيعابية للدولة : و هناك ثالثة جوانب متميزة لهذه القدرة اال
: ادماج المجتمع و استيعاب المجموعات الفرعية التي تمثلها األمة و اعادة أداء  القدرة الوظيفية –أ 

وظائف جديدة بدال من الوظائف التقليدية للدولة، أي استتاب االمن الّداخلي، و الدفاع الخارجي 
تعزيز عملية تظم أقسام المجتمع المختلفة باإلضافة الى إطالع الدولة على البنيات االقتصادية، و 

 .        3للمؤسسات و يختلف أداء هذه المؤسسات من دولة إلى أخرى تبعا ألسلوب أداء هذه الوظيفة

: قدرة الّدولة على تعبئة جزء من الفائض االقتصادي للدولة، و من ثم  ب/ الطاقة االقتصادية للدولة
وقف جزئيا على حجم هذا الفائض المخصص لها، و ليس من فإّن القدرة االستيعابية للدولة تت

الضروري أن يكون للدولة دور مباشر في عمليات االنتاج و اعادة اإلنتاج، و لكن من الضروري أن 
تطبق الدولة بحزم قواعد حاكمة للتطور االقتصادي تحقق له التوازن بعد كل مرحلة يحدث فيها 

 ليم أو األقسام االجتماعية.اختالل في مستويات النمو بين األقا

                                                           
، السنة أفريل 22، الكويت: عالم المعرفة العدد افريقيا في عصر التحول االفريقيب.س لويد، ترجمة شوقي جالل ، 1
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: تختلف الدول من حيث طاقتها، و قدراتها األيدولوجية فيما يصل  ج/ الطاقة اإلديولوجية للدولة
القائمة على نشر  هاكفاءة مؤّسسات وبالدمج و االستعاب، و نمط االديولوجية التي تتبناها الدولة 

خر في تفسير أتمثل عامال التي و االطالع لوظائف الدمج االجتماعي ألقسام االمة  األيديولوجية
 .1التفاوت في قدرات الدول االندماجية

، و 2: فقيام الدولة تتمثل في التجمع البشري و االقليم و السلطة اشكالية العالقة بين الدولة و االمة
داخل االمة هناك طبقات اجتماعية و تتعين االمة في مجملها ؛ عالقة تضامن و انتماء عاطفي، و 

تجاه واقعها و اتجاه المصالح والمنافع ذلك ،بأّن الدولة قد تكون قاصرة على أمة واحدة عمال بمبدأ 
، و بتعبير آخر، إّن األمة ككل تحتاج لدولة  3ممالقوميات كما قد تضم الدولة الواحدة العديد من اال

د متميزة كتنظيم األنشطة االجتماعية السياسية، و خاصة خاصة نتيجة لحرصها على فرض قواع
 .4ناشطي االنتاج و التوزيع بالمقارنة بالقواعد التي قد تسود في حال عدم وجود دولة بوظائف قوية

و الدولة هي الوحدة السياسية، إذ تقوم الحكومة باإلجراءات و قوانين تؤدي كل عوامل رفاهية الّسكان 
الدولة، أما األمة فهي أكثر اتساعا و تضم لواء التنظيم، الطائفي و على أساس  الذين يكونون مواطني

وحدة التاريخ، العادات، التقاليد، الثقافة، فإذا امتد اإلحساس بالوحدة الوطنية الى جميع المواطنين في 
 .Nation State 5الدولة ُعرفت الدوّلة باسم الدولة القومية، أو الدولة الوطنية

الدولة القومية يتجانس العنصر البشري ليهيئ الوحدة الوطنية، و بالتالي تتكامل الجماعة و في ظل 
البشرية المشكلة للدولة تكامال ُيسقط عنها أسباب التصادم و الحروب و الضعف و التحلل، و بالتالي 

الحركات العرقية و تعّد الدولة القومية الصورة المثلى للمجتمعات السياسية، كما أنها تمثل واقعا لظاهرة 
غيرها من الحركات االنفصالية، هذه الحركات التي تمثل خطرا يوّدي إلى هشاشة و سقوط المجتمعات 

 . 6التي توجد بها

 
                                                           

 .133، ص المرجع نفسه  1
 .42، ص مرجع سبق ذكرهأحمد وهبان،   2
 . 132، صمرجع سبق ذكرهمحمد السّيد سعيد، 0
 .41، ص مرجع سبق ذكرهأحمد وهبان، 4
 .233، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الغني السعودي،  5
 .23ص  ،مرجع سبق ذكرهأحمد رهبان،   6
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 المطلب الثاني : المشكلة العرقية و األزمات االثنية :

غي في اطار العالقات السياسية تصبح حقوق االنسان و المواطنة مقدمة كقوانين كونية " تل
الخصوصيات داخل المجتمعات، فغرض بناء مجاالت عمومية تذهب الى إلغاء الفروقات بين 
المجتمعات كتحرير نزعة الفردنة و اعادة تشكيل الروابط المجتمعية و تصبح كل مقاومة تقوم على 

الجماعي  االنتماء األهلي و إحياء الماضي و تحّول الثقافة موقعها من مبدأ يعّبر عن الهوّية أو الوعي
 1الى صيغة شرعنة النظام السياسي.

اّن التنوع أصيل و عريق داخل المجتمعات، و حين تتعّدد األعراق و القوميات و األديان و المذاهب  
و التيارات تضطرب العالقة بين الفئات المختلفة االنتماء، حين تهيمن فئة قومية أو دينية أو سياسية 

حقوق الفئات األخرى ومن ثم تصبح المجتمعات تعاني من سياسة على مقاليد األمور و تحوز على 
 .2االلغاء و التمييز على أساس الدين أو المذهب أو القومية

و من مظاهر عمق الخلل و االشكاليات في دول الساحل االفريقي و عجزها عن تحقيق أدنى مستوى 
ختلف القوى و الجهات و تبقى هذه التعاون و األقلمة، فحالة التنافر و التباعد هي السائدة بين م

 المفارقة في خطر التمزق الطائفي و إشكال العرقية .

:مع اختالف المعايير التي تقوم عليها العرقية أو االختالف  المشكالت العرقية و العامل األثيني-1
حول طبيعتها نجد مفهومها ضيق بناءا على حاالت محدودة و تعميمها على باقي الحاالت، كاالعتماد 

 .3على عامل الجنس، اللغة، الدين و إهمال باقي العوامل األخرى
لمجال امام الحركات االنفصالية فأعطاها فالعرقية قضية معقّد ومركبة سياسية و قانونية، تفتح ا

"،أّما الدستور البلجيكي فيصطلح على "  "القومية المتعايشة او المسالمةالدستور الروماني مصطلح 
 .4و الشعور باالنتماء و القومية )*(" و تعطي المفهوم العرقية مفهوم الطابع القوميالجماعة الثقافية

                                                           

: Essai sur L’occidentalisation de L’ordre  L’Etat importé,  Bertrand Badie 1

,P98. ,ANP,2006 : Librairie Arthème Fayard , FrancePolitique 
2  Jeudy Henri – Pierre et marc Abélés, Ethnologie politique, paris : Armand colin 
,1997,p27. 
3  Ibid,PP28-29. 
4  http://gamet.acns.ssu.edu/1/who Moore research, 2008,PDF. 
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 ديمه تعريف للجماعة العرقية:كما نجد في دراسة أحمد وهبان و تق

) وحدة، اللغة،  (" إشراك أفراد في روابط فيزيقية أو بيولوجية ) كوحدة األصل أو الساللة أو ثقافية
الدين، الثقافة( و يعيش التجمع البشري في إطار ثقافي حضاري، مغاير لالطار الثقافي الحضاري 
لباقي المجتمع، و يكون أفراد هذا التجمع متميزين بمقوماتهم و هويتهم و ذاتيتهم، عاملين من أجل 

 .1الحفاظ على هذه المقومات في مواجهة عوامل الضعف و التحليل"

ضيف أحد الباحثين في تعريفه للعرقية "عامل العيش الهنيء في المجتمع  " و يقول " تمايز و ي
 .2مجتمع بيولوجيا أو ثقافيا أو حضاريا عن جماعة تعيش معها داخل المجتمع الواحد"

و تتضاعف ظاهرة التعصب العرقي لتنسحب على اللغة أو يتضاعف عامل اللغة لتنسحب على اسم 
، كما قد يصادف المتعصبين عرقيا أو لغويا من أتباع ديانة مغايرة لديانة الطرف الجنس أو العرق

 .3المقابل فتتسع دائرة التعّصب و يصبح الحل أكثر تعقيدا

(فيرى "أّن العرقية  عالقة جماعة بشرية مقابل أخرى و العرقية  Fredrik Barth" )فردريك بارتأّما "
 .4هي الخطأ الفاصل بينهما"

 

                                                                                                                                                                                

 يسيطر معين مجتمع أعضاء غالبية تمّيز التي السلوكية الخصائص مجموعة القومي بالطابع نقصد: القومي الطابع)*(
 كانت أيا ما مجتمع في الشائعة السلوكية المالمح الى القومي الطابع مفهوم ينصرف وهكذا. مشترك ثقافي نظام عليه

 نطاقه من يستعبد بالتالي و العاديين، بالمواطنين القومي الطابع يرتبط كما ، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية طبيعته
 من بقدر القومي الّطابع يتميز و السلوكية، خصائصها في تفردا تعكس قد التي االجتماعية المجموعات و النخب تلك

 ،1122 الحديثة القاهرة مكتبة:  القاهرة السلوكية، العلوم في مقدمة ، ربيع حامد أنظر المعلومات من للمزيد..."  الثبات
 .133-133 ص ص

 .21-23، ص ص مرجع سبق ذكرهان، بأحمد وه  1
2  Jeudy henri, opcit, P29. 

، 1112، 2ط ،الجزائر دار األمة ’،التعصب و الصراع العرقي و الديني و اللغوي لماذا  وكيفأحمد بن نعمان،  3
 .134ص

4  Jeudy henri, op.cit, P29. 
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 سعد الدين ابراهيمس الجماعة باالنتماء الواحد يكون متعارضا مع الوالء للدولة ، ويضيف ان احسا
عامل أخر للعرقية وهو الوعي باالختالف للجماعات العرقية طبقا للضغوط و حجم التركيز و الجوار 

 .1الجغرافي ) الحدود( و احتمال تحولها الى حركة قومية ومن ثم حركة انفصالية"

 يارين أساسيين لمفهوم العرقية:كما نجد مع

: و الذي يضم األعراف الثقافية و الحضارية، و اشتراك األفراد في انماط السلوك  المعيار الثقافي
المتعلقة باألنشطة الحياتية كالزواج، المصاهرة، الصداقة، ممارسة الطقوس .... و غيرها من أنماط 

سق ى، التي يشملها النالسّلوك المتصلة بالثقافة الجماعية، و يتصل و يتفاعل مع مجتمعات بشرية أخر 
 االجتماعي.

 عة الجغرافية ،العيش الهنيء.....: و يضم الجنس، لون البشرة، األصل، الرق المعيار الفيزيولوجي 

( الذي يأخذ أشكاال Ethnic Situation") الموقف العرقيينشأ عن نظام التقسيم االجتماعي للعمل، "
متمايزة ثقافيا أو عنصريا للّسكان، و هذا متعددة، و يتّسم بإدماج عمليات العمل التي تؤّديها أقسام 

 ، وهذا ما يوضحه الشكل التالي:2لبناء توجهات الهوية وخاصة الهوية القومية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Ibid, P. P 29-30. 

 
 .111ص مرجع سبق ذكره، محمد السّيد سعيد،   2
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فالقدرة االستيعابية للدولة تكون مرتفعة و ميل الّسكان للتوحد من حيث الهوية كذلك يكون مرتفع 
األخرى فتكون في الدولة العالمية ) الدول الدينية(، الدولة  بالنسبة للدولة القومية، أما الحاالت

االمبراطورية ) دولة الّرومان( و تأخذ صورة الكومنولث و تتوزع حالتها في التاريخ و في الواقع الراهن 

 .1العالمي

اّن  أحمد وهبانو من أبرز اتجاهات تصنيف الجماعة العرقية فضال عن التعاريف السابقة ،أظهر 
عة العرقية  قد تكون جماعات سال لية أو لغوية و دينية ، و ان كانت أغلب الجماعات العرقية الجما

ال تقتصر الرابطة بين أفرادها على مقوم واحد. إذ غالبا ما تكن جماعات مسيطرة أو غير مسيطرة هي 
  2.أقليات يعاني  كثير  منها من التمييز أو االضطهاد أو االستعباد

طيرة التي تواجهها منطقة الساحل االفريقي: االحتمالية المتزايدة للصراعات االثنية  ان التحديات الخ
أول من استعمل مصطلح االثنية واعتبرها تجمعا طبيعيا ويتضمن  George montondonواعتبر 

كل الخصائص اإلنسانية كما يتطلب دراسة الجماعة االثنية مراجعة دقيقة للعلوم التي لها عالقة 
 . 3بهذا المفهوم ومنها األثنوجرافيا واالثنولوجيا واالنثروبولوجيامباشرة 

                                                           
 .112، ص المرجع نفسه  1
 .142ص  مرجع سبق ذكره،أحمد وهبان،   2
مجلة قراءات عبد الرحمن حمدي حسن، "النزاعات العرقية في افريقيا، األسباب و االنماط و آفاق المستقبل"،  3

 .43، ص 2334أكتوبر  31، العدد افريقية

  ضعيف الهوية القومية  قوي                        
 
 
 

التوحد اإلجتماعي مع 
 الدولة

 مرتفعة
 

قدرة الدولة 
 االستيعابية 
         

 منخفضة       

 الدولة القومية
Nation State 

 الدولة االمبراطورية 
Imperial State 

 الدولة العالمية
Universel State 

 دولة الكومنولث 
Common wealth 
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تعني الدراسة الوصفية ألسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم واألدوات والفنون فاألثنوجرافيا: 
 والمأثورات الشعبية لدى جماعة أو مجتمع معين .

أما في مجمع اللغة  علم الشعوب"ترجمة المصطلح "وتتضمن علم األعراق البشرية وفي واالثنولوجيا: 
 ".علم األجناسالعربية القاهري "

النسق المعرفي والمنهجي لدراسة االنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا أوهي السلوك االنثروبولوجيا: 
 االجتماعي الذي يتخذ في العادة شكل نظم اجتماعية كالعائلة ونسق القرابة و التنظيم  السياسي و

 االجراءات القانونية والعبادات الدينية وغيرها ....

أما من الناحية األنثروبولوجيا الثقافية "األساليب " التي يستخدمها االنسان وعاداته تقاليده وأنظمته 
 . 1وقيمه والطرق التي ٌيفسر بها العالم الطبيعي واإلنساني

(" استعملت االثنية George kiram)وجورج قرام(  vacher de la pouge) فاشي دوال بوجأما 
للداللة على اإلشكاليات االجتماعية ،وحددا المفهوم في كونها جماعة بشرية تعطي توعية خاصة 

. و إذا كان ُينظر للعرقية و االثنية على أنهما وجهان 2ألفرادها في أهم نقطتين وهما الدين واللغة"
فرق بين المفهومين  وحسب استعماالته يرى  ( يشكلmaxweber)ماكس فيبرلعملة واحدة ،فهذا عند 

العرقية تركز على وحدانية األصل في حين االثنية تعني االيمان والوعي واالنتماء لوحدانية أصل 
 .3العرقي

أن االثنية تنشأ عندما  ) (Bell Achcroft . Helen tevnyهيلين تفني و بيل اشكروفتويالحظ 
يتخلى عنها  أما ء هويتها  التي ال يمكن ألحد أن وتخص فضا تختار مجموعة اثنية أن تنفرد بنفسها

 .4العرقية فتشترط تحديد الناس وفق الجنس اللغة والمعيار الجنسي الثابت

                                                           
، ص 2333، 1، بيروت: مركز دراسات الوحدة الغربية، طمشكلة األقليات في افريقياعبد السالم ابراهيم البغدادي،   1

 .13-14ص
 .43-43، ص ص مرجع سبق ذكرهد الرحمن حمدي حسن، عب  2
 43-43، ص  ص المرجع نفسه  3
 .42، ص المرجع نفسه4
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وعلى أية حال فمفهوم االثنية منذ شيوع استخداماته في الدراسات والمداوالت السياسية وحتى الوقت 
الف وعدم االتفاق حول دالالته حيث يتردد محتواه بين الحاضر ال يزال من أكثر المفاهيم اثارة للخ

الى عصر االغريق ( ثم  ورسليالتعبير على أنه أصل اغريقي وثني همجي غير متمدن )أرجعه 
اإلفصاح على أنه جماعة فرعية اقلية وجماعة اساسية أو أمة ، كما يّتسع ليشمل أشكاال متمايزة 

 1ل يبدأ بالقبيلة وينتهي باألمة.لتصبح الجماعة االثنية بمثابة خط متواص

أما الموسوعة األمريكية ترى االثنية جماعة تتميز عن غيرها اما بالعرق أو القومية أو الدين، أو اللغة، 
 2أو الدولة القومية.  

أما قاموس علم االجتماع الذي يرى االثنية "جماعة ذات انتماءات وتقاليد مشتركة تتميز عن جماعة 
 .3ائص ثقافية عن طريق لغة خاصة ودين خاص وأعراف متمايزةأخرى بسمات وخص

في استعماله "العرق بمعنى االثنية " وهذا عندما تحدث عن الطبقات على  السيد محمد سعيدوذهب 
أنها نظام متميز اجتماعي يتضمن تقسيمات طبقية ال تنفي فكرة األمة والقومية ووضع مفهوم توازن 

 .elhmic situation 4" بالموقف العرقيعرقي وعبر عنه "الهيكل الطبقي مع الهيكل ال

وهناك من يستخدم االثنية بمعنى االنتماء الى جماعة ما ويظهر من خالل المقارنة بجماعة أخرى 
وعلى هذا المستوى يمكن أن يطلق عليه " الوعي االثني و التسييس االثني، االدراك االثني ، الوطنية 

 5االثنية.

ورد أعاله في القول أن دول الساحل االفريقي تعاني من عدة إشكاليات كالنزاعات وبناءا على ما 
العرقية واالثنية والتي ما تزال في ظل التجاهل الدولي وكذلك التجاهل العربي رغم أن حالة المنطقة لها 

 تأثير مباشر على قضايا واهتمامات األنظمة والشعوب العربية والعكس بالعكس.

                                                           
 .13، ص مرجع سبق ذكرهعبد السالم ابراهيم البغدادي،   1
 .12، ص المرجع نفسه  2
 11، ص المرجع نفسه  3
 .111، ص مرجع سبق ذكرهمحمد السيد سعيد، 4
 .133، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد السالم ابراهيم البغدادي  5
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قة بمعطيات جيو سياسية، وجيو اقتصادية، وجيو ثقافية، لم تستطع إرساء نظام عرقي ان اتساع المنط
اثني موحد بشكل نظام إقليمي يستطيع توظيف تلك المعطيات لتبرير موقفها واالرتقاء بشعوبها –

 اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

 االستقالل السياسيحرجة " وبدال من ذلك ظلت منطقة الساحل االفريقي تتصارع فيما بينها عن مرحلة
" الذي ظل يسيطر عليه العنف بكل أنواعه وكذلك الصراع والدمار واالنفجار السكاني واالنفصام 

 . 1االيديولوجي  واالضراب العام والهيمنة األجنبية وتفشي المديونية

الريتيري ونزاع ا-زيادة على ذلك بروز عدة نزاعات حدودية ذات السمة االقتصادية مثل النزاع األثيوبي
، اذن يمكن القول أن العرقية تتخذ أشكاال 2البحيرات الكبرى أو نزاعات ذات طابع ديني أو عرقي

متباينة وتعبر عن نفسها في صورة يمكن مالحظتها على مستوى منطقة الساحل االفريقي ونخص 
 بالذكر التشاد والنيجر ،موريتانيا ،مالي ،السودان، جنوب الجزائر وليبيا .

في الجنوب الشرقي  اإليبوفي غرب نيجيريا لها نظامها السياسي المركزي، فان  اليوربافنجد أن قبيلة 
" في السودان  النويرلنيجيريا لها نظامها الالمركزي القائم على أساس "القرية" ومن أمثلة ذلك نجد " 

 . 3،"االيبو في نيجيريا و سيادة الهوسا و الفوالني في الشمال

اهرة النزاعات االثنية من ألبرز الظواهر التي تتميز بها القارة االفريقية، و منطقة الساحل و تعتبر ظ
اإلفريقي مثل بقية المناطق التي تعتمد على مبدأ" قاعدة من خارج األثنية فهو يمثل تهديد خارجي"، و 

لتي تجّسد القوة يظهر بوضوح التعّدد االثني الذي يعني الصراعات الاّلمتناهية خاصة حول السلطة ا
المادية القاهرة التي تفصل في هذه الصراعات خاصة مع غطاء الاّلشرعية، و حدود االستعمار 

 الموروثة، و عدم مراعاة أوضاع الجماعات األثنية .

                                                           
، ص 2333، 1، الجزائر: الدار العربية للنشر و التوزيع، طالعرب و المستقبل في الصراع الدوليمحمد بوعشة،  1

143. 
الفجر للنشر  ،القاهرة، دار النزاعات في القارة اإلفريقية انكسار دائم أم انحسار مؤقتعبد القادر رزيق المخادمي،  2
 .21، ص 2333، 1التوزيع، طو 
 .143، ص المرجع نفسه 3
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وفشل معظم الدول االفريقية في التعامل مع الظاهرة االثنية من خالل نقل والء الجماعات االثنية 
احبة السيادة: مما أدى الى نشوب ونمو النزاعات ذات الطابع االثني في لصالح سلطة الدول ص
 .1منطقة الساحل االفريقي 

 وعن التحديات والدوافع المسببة للنزاعات في المنطقة نذكر:

تجسيد اسم للجماعة االثنية على أساس الساللة أو العنصر أو اللغة والثقافة والدين ,الطائفة  -1
 ندماجية واالنفصالية. أو على أساس الغاية كاال

تأكيد الهوية واحترام تمثيل النظام السياسي، حيث كلما تباينت الجماعات االثنية وهويتها في  -2
 المجتمع, تزداد نزعتها للتمرد واالنفصال .

الشعور باالنتماء إلقليم واحد يجسد مصير مشترك باإلضافة الى اللغة والدين والعادات  -0
 نشيد الوطني وأسماء المدن والرموز في الدولة.والتقاليد وقد تمتد الى ال

االشتراك في اللغة الواحدة والتي تعتبر إحدى األدوات المهيمنة والمسيطرة في الجماعة ذات  -4
األغلبية وذات شرعية أكبر، كما لها دور في الحراك  االجتماعي والكفاءة اإلدارية ،ومثال 

ن ألنه يضيق مهام وأسس النظام السياسي ذلك رفض العريب في جنوب السودان استخدام الدي
أما  أما األقلية فتنادي بفصل الدين عن الدولة )العلمانية( كما هو الحال في نيجيريا مثال

 . 2العادات والتقاليد فهي تمارس كمطالب الجماعة
لتي تمثل ومنه فاالثنية ظاهرة معقدة يتطلب تحليلها االحاطة باألبعاد المادية والنفسية واالجتماعية وا

 البيئة الخاصة بالظاهرة والتي تمنح كل جماعة طابع متميز ودوافع قيام الجماعة االثنية وتبلورها. 
واكتسبت التعددية االثنية أهمية خاصة بعدما كانت وراء جل النزاعات االهلية وانهيار مجموعة من 

 حروب طويلة .الدول وغيرت أنظمة سياسية وأدت الى أزمات وانقسامات سياسية والى 

                                                           

» traduction de  Identité ethnique et fédération en ethiopie du sud «Saral Vaughan,   1

Info  www.can: //  : le fédéralisme en question, en http Frédéric le marcis dans Ethiopie
article php ? particle = polof 

الدولة و الجماعات العرقية، دراسة مقارنة للسياسية الروسية تجاه الشيشان و تترستان أحمد عبد الحفيظ،  2
 .01-03، ص ص 2333،القاهرة : مطالع األهرام  1991-2222

http://www.can/
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فمن السهل أن تندلع النزاعات في الساحل االفريقي وهذا من منطلق  انتشار مزيح معقد من الدوافع 
والمتغيرات وبفضل التخطيط العشوائي للحدود السياسية وفشل النظم السياسية الحاكمة في التعامل 

 بفعالية مع تفاقم المشكالت والنزاعات.

الداخلية تجد أسبابها في األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية وعلى الرغم من أن النزاعات  
والتاريخية , اال أن العوامل القومية لعبت دورا هاما في تفجير النزاعات وعن الدوافع االثنية المسببة 

 : 1للنزاعات في المنطقة نذكر

 الظاهرة النزاعية لنماذج بعض االثنيات :-2

 حالة نيجيريا :  -1
مليون 2 3120.214.00نيجيريا هي الدولة األكثر سكانا في القارة االفريقية وقد بلغ عدد سكانها 

قبيلة أغلبها االثنيات  المسلمة في الشمال و أهمها الهوسة 233وفيها حوالي  2313نسمة سنة 
ما في مقاطعة في الشمال أ 11الفوالني التي تشكل ثلث السكان ويسود حكم الشريعة اإلسالمية في 

من   %02الجنوب فأكثر السكان هم المسيحيون واألرواحيون من قبائل يوروبا وااليبو التي تمثل 
 السكان .

" فهو مجتمع يتسم بتنوع هائل في البيئة  دولة المتناقضات الصارخةويطلق على النموذج النيجيري "
ظام السائد والثقافة والمشاكل واالقليم والتنظيم واالجتماع والوضع االقتصادي وأسلوب المعيشة والن

 والقضايا.
ولعل التركيبة القبلية تشهد بذلك حيث يعيش على أرض نيجيريا مجموعات قبلية وعرقية تزيد عن  

.مما يترسخ االنقسامات بين تلك  الجماعات ويؤدي الى التنازع ووجود فوارق في  3جماعة قومية 233
لمكانة االجتماعية باإلضافة الى الفوارق في الهوية، ونستدل الحقوق السياسة واالقتصادية والمدنية في ا
 في ذلك بوضعية األقاليم الثالثة الكبرى :

  Haoussas – fulanisاإلقليم الشمالي: المتطبع بالطابع الهوساوي الفوالني 

                                                           
قراءات أيمن السّيد شباتة، "الصراعات نيجيريا األثنية في إفريقيا الخصائص .. التداعيات ...سبل المواجهة"، 1

 .13، ص 2313، العدد السادس، سبتمبر اجتماعية
2  www.word ometers.info/population of Nigeria 2005.  
3  http:// or wikipidia arg/wiki نجيريا   / 

http://www.word/
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 (yorubasاإلقليم الغربي : قبيلة اليوروبا )
 IBOSاإلقليم الشرقي : قبيلة االيبو  

 نيات في نيجيريا :توزيع االث -أ
ال توجد دولة في القارة االفريقية تعاني من تعدد المشاكل مثل نيجيريا فهي تعد مجموعة كتل أو 

" وان كان هناك اختالف في نيجيريا االتحاديةتجمعات من عدة قوميات في اطار فيدرالي لتصبح "
 اللغات والتقاليد والعادات التي تعطي البالد تنوعا ثقافيا غنيا .

حيث أن ذلك االندماج جلب محمية نيجيريا الشمالية  فريدريك لوغاردوكذلك االندماج الذي ذكره 
ومستعمرة الغوس ومحمية جنوب نيجيريا الى أن تكون متمثلة في بلد واحد، وهذا ما خدم مصالح 

 1بريطانيا بغض النظر عن القوميات العرقية على اختالفها .
ديانة قد لعب دورا أساسيا في 133لغة ما يزيد عن  233وأكثر من عرقا  233ان وجود أكثر من 

" وجماعة" ايجرتفعيل األزمات ومن بين األمثلة البارزة تلك االضطرابات المتكررة بين جماعة "
" في اتكري" وجماعة "اجوس" بوالية أندو في اإلقليم الغربي , واالشتباكات العنيفة بين جماعة "ايالجي

ليم الشرقي وحالة النزاع بين تيف والهوسا/ الفوالني في جوس بوالية بالتو, وهناك والية دلتا لإلق
 .2باإلضافة اضطرابات في األوساط القبلية من جراء سيطرة الثقافة الهوساوية على الهويات القبائلية 

 االثنية المسلمة:  -1
نيجيريا وفي محاولة تحديد الوقت اإلسالم هو الدعوة الى العدالة , ومن البالد التي انتشر فيها اإلسالم 

الحقيقي لدخول اإلسالم أمر صعب وعسير جدا الن نيجيريا كدولة لم تكن معروفة وتعاقبت عليها عدة 
 كتسينا-كانو( المسلمة  كما توجد مماليك أخرى مسلمة , وهي مملكة ))برنومماليك من بينها مملكة 

ا عن طريق التجار العرب المسلمين الذين توافدوا ( ويمكن القول أن اإلسالم وصل الى نيجيريزكزك –
اليها من شمال افريقيا عبر الصحراء الكبرى واعتناق الطبقة الحاكمة لإلسالم أوال ومن ثم اتباع الرعية 

 3لهم 

                                                           
 .133، صمرجع سبق ذكرهعبد القادر رزيق المخادمي، التحول الديمقراطي في القارة االفريقية،    1

2 www.qiraat african.com/vien/?p=1839. 
-إيبيبيو -كانوري –إيجاو  -إيبو –يوروبا  -فوالني –مجموعة عرقية و أهمها: هوسا  233* تتكون نيجيريا من 

 تيف..
 ar Wikipedia. org/wiki http// :االسالم في نيجيريا : على الرابط االلكتروني   3
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واإلسالم أخذ المدخالت التاريخية واالجتماعية الرئيسية في بناء المجتمع النيجيري وعلى الرغم من 
 %33بين الرسمية وغير الرسمية فان العدد منهم يشير الى أن المسلمين يمثلون  تضارب اإلحصاءات

والية تكون  03والية  في الشمال النيجيري من  أصل  11من اجمالي السكان منتشرين في حوالي 
 . 1االتحاد النيجيري

 أواّل  واقع اإلسالم في نيجيريا :

التحول في مؤسسة االعالم في نيجيريا وأجاز نقطة  1111يعد القانون الفيدرالي الصادر سنة  -
" وكانت  زمفرة أول والية أعلنت تطبيق أحكام الشريعة أسلمة القوانينهذا القانون حرية "

والية في الشمال النيجيري  12أعقبها في هذا الصدد  2333اإلسالمية وذلك في أواخر سنة 
 " المنتمي لقبيلة اليوروبا .ا سنجوأوبوهو ما مثل جدال خاصة في فترة نظام الحكم للرئيس" 

ظهور أغلب الحركات والتنظيمات اإلسالمية خالل القرن العشرين وباألخص مرحلة  -
عادة هيكلة المؤسسة النيجيرية التي تعبر عن  االستعمار وما بعده بإنشاء الطرق الصوفية وا 

 .ومنها: 2النشاط اإلسالمي
 " بمساندة أمراء الشمال  حمد بيلوأجماعة نصر اإلسالم : تأسست على يد الحاج "

النيجيري ووجهائهم بهدف نشر اإلسالم وتوحيد الجمعيات اإلسالمية وتوحيد المجتمعات 
وبعد مقتل "أحمد بيلو " ونهاية الحرب  ’اإلسالمية ونشر تعاليم اإلسالم بين المسلمين 

 شؤون االسالمية.ُاعيد تنظيم الجماعة وانشاء المجلس النيجيري األعلى لل 1123األهلية 
  قامة السنة : تأسست على يد وهي  1122عام  إسماعيل ادريسجماعة إزالة البدعة وا 

حركة من أصحاب المنهج السلفي للعمل على تطهير العقيدة من شبهات الشرك والتبرك 
باألضرحة واألولياء وانتشر فكر الجماعة خاصة بعد رفض مفهوم الوالية ودخلت في 

في والتي " بينوي" و" الهضبة  1122الطرق الصوفية خاّصة عام مواجهات مع جماعة 
 .3م في بلدة زورو بشمال نيجيريا1122"و عام 

                                                           
 21" العّدد األول، السنة  مجمع االفارقةالسيد علي أبو فرحة، "المسلمون في نيجيريا و اشكالية بناء الدوّلة"،  1

  www.hnm.org/world.132.21في الموقع االلكتروني 2314ديسمبر
 .مرجع سبق ذكرهالسيد أبو فرحة،   2
 http://assakina.com/center/partiesأهم الجماعات االسالمية في نيجيريا، على الرابط االلكتروني   3

http://assakina.com/center/parties
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  ،جمعية الطلبة المسلمين : حركة طالبية تنتشر بين طالب التعليم العالي في شمال نيجيريا
أو الشباب تدعوا الى االلتزام بتعاليم اإلسالم، و تكونت من طالب الجامعات، والثانويات 

المسلمين في جميع الواليات، باإلضافة الى جمعية تعاون المسلمين، وجمعية تضامن 
المسلمين، و جماعة التجديد اإلسالمي و حماية األمة و جماعة الوحدة االسالمية، و مجلس 

 .1أهل السنة والجماعة، وجمعية األخوة االسالمية الشعبية
 ة ؛ جماعة أهل السّنة للدعوة و الجهاد و هي جماعة حركة بوكو حرام : المعروفة بالهوساوي

إسالمية نيجيرية سلفية، و اسم  بوكو حرام يتألف من كلمتين : بوكو و تعني بلغة الهاوسا، 
 التعليم الغربي، و حرام هي كلمة عربية، أي التعاليم الغربية حرام .

صادية نتيجة الفساد في يناير ظهرت حركة بوكوحرام إلى خلفية سوء األحوال االجتماعية و االقت
والية  كناما" و هو الذي أسّس قاعدة الجماعة المّسماة أفغانستان في  محمد يوسفعلى يّد " 2332

هذه "، ويدعو محمد يوسف الى الشريعة االسالمية و الى تغيير نظام التعليم و على حسب قوله يوبة
ماية االسالمية السلفية االندماج مع على أساس رفض الح "الحرب التي بدأت تستمر لوقت طويل 

 األهالي المحليين في باوتشي، و رفضها التعليم الغربي، و الثقافة الغربية و العلوم.

 2314أغسطس  24شاب مسلم، و حتى  233تأسست الحركة بّضمها حوالي  2334في سنة 
 .2أعلنت جماية بوكوحرام الخالفة في مدينة " غورا" شمال نيجيريا

، و اشتهر العديد من األفراد 2331هر لقب بوكوحرام إاّل بعد االشتباكات التي جرت في أوت و لم يشت
المنتمون الى جماعة " محمد يوسف" في واليتي " برنو" و " يوبي" و " اليوسفيين" نسبة الى "محمد 

 يوسف".

 ، و خلفه نائبه " أبي بكر شيكو".2331قتل محمد يوسف سنة 

، و كّلها حوادث غير متسلسة و في فترات زمنية 2331ارك نيجيريا من و الجدول اآلتي بين مع
 .1متقطعة 

                                                           
 .المرجع نفسه1
، على الرابط االلكتروني: مبادءها و أعمالها في نيجيرياجماعة بوكوحرام، نشأتها و أحمد مرتضى،  2

http://www.piratafrican.com/vien/?q=893 

http://www.piratafrican.com/vien/?q=893
http://www.piratafrican.com/vien/?q=893
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 التقرير الوالية  السنة
دراجات نارية محملة بالوقود و  2331استخدم في معركة ماي  يوبة 2331ماي 

أقواس مزودة بأسهم سامة للهجوم على مقر الشرطة و أثير 
 طرف األمن. دعايات عن مقتل محمد يوسف بعد احتجازه من

 4قامت الجماعة بمهاجمة والية بورنو و أسفر عن مقتل  بورنو 2313يناير
 أشخاص.

معتقل للفرار من  233سهلت جماعة بوكوحرام الطريق أمام  باتوشي 2313سبتمر  2
 الّسجن

 
تنسب الجماعة مسؤوليتها عن تفجيرات سوق أيوجا، بعد ما  أيوجا 2313ديسمبر 

 من أعضائها 12على ألقت الشرطة القبض 
ضباط  4اغتيل أحد المرشحين لمنصب حكومي، مع شقيقه و  // 2311يناير 22

 شرطة 
مارس  21

2311 
أحبطت الشرطة محاولة تفجير في مسيرة انتخابية في  بورنو

 مايدوكوري، و اتهمت جماعة بوكوحرام بالتخطيط لها.
أفريل  31

2311 
اشتبه بأحد أعضاء حماية بوكوحرام بالهجوم على مقر الشرطة  باوتشي 

 و هذا قبل يوم واحد من مواعيد االنتخابات التشريعية. 
  2311أفريل  1

 2311أفريل13
 مايدوكوري

 بورنو 
 تفجير مركز الشرطة

تفجير مكتب اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة و أطلق 
 ث منفصلة. الّرصاص علي عدد من األشخاص في حواد

 
قتلت بوكوحرام رجل دين مسلم وعدد من أفراد الشرطة وأطلقت  أدمارا 2311أفريل23

 سجين في يوال. 14سراح 
رفض بوكوحرام عرض العفو من قبل الحاكم المنتخب بوالية  بورنو 2311ماي1

                                                                                                                                                                                
 .المرجع نفسه1
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 بورنو. 
أفريل  14

2314 
 1من مدرسة ثانوية في والية بورنوا. 223اختطف التنظيم  بورنو

 

 :  ب/ أثر النزاعات األثنية على االستقرار السياسي في نيجيريا

إذا كانت المجتمعات النيجيرية " تخضع للتعددية، فتحليل الوضع يبحث عن األسباب السياسية المكررة 
لهذا الوضع، خاصة و أن المجتمع النيجيري يتألف من جماعات تغلب عليه الهوية الخاّصة على 

تتراوح بينهما ثنائية عالقة التعايش و النزاع، و العيش في اطار الهامش من  الهوية العامة، و
االمتيازات في المجتمع و عدم القدرة على ايجاد مشتركات عامة هذا ما أدى الى استمرار النزاعات و 

. و قد يضعف الصراع 2الخروق في الحقوق السياسية، و االجتماعية و المدنية لبعض فئات المجتمع
قمع، و هذا في حالة االندماج داخل األقاليم، و تصنيف كل اقليم في مواجهة اقليم آخر، هذه أو يُ 

الحالة أوجدت صراع دائم بينهم، وانعكس على خطط القيادات السياسية، و انبثق عن هذا الواقع 
 االجتماعي نظام سياسي و اقليمي عمل بدوره على تعزيز االتجاه الفدرالي الذي يقوم على أساس
التعايش ال على أساس االندماج، و قد جاء ترشيح " أوباسانجو" من قبل الشمالين لالنتخابات الرئاسة 

 . 3استرضاء القبيلة اليوروبا 1111عام 

، عّدة محطات للصراع بين القوميات العرقية المختلفة، و 1133شهدت نيجيريا منذ االستقالل عام 
االجتماعي و الحصول على المصادر الطبيعية من خالل إعادة هذا لتحقيق االستقرار السياسي و 

 13" التي اندلعت يوم حرب بيافرا"  4هيكلة المؤسسات األهلية مما أّدى إلى نشوب حرب أهلية،
و سببها محاولة واليات جنوب نيجيريا اإلنفصال  1123جانفي 10و استمرت الى  1132جويلية 

" وهو " ياكوبي جوونالذي قاده الجنرال  1133حدث انقالب   بيافرا، و على اثرها جمهوريةاعالن و 
                                                           

1  http://arsikipedia.org/w/index.php?title15874343=oldidبوكوحرام  
مجلة دراسات هيفاء أحمد محمد، "ظاهرة عدم االستقرار السياسي في نيجيريا دراسة في حركة دلتا نهر النيجر"،  2

 .130، د ت ن ص43، العدد دولية
 .132، صالمرجع نفسه 3

. على الرابط االلكتروني النزاعات األثنية في نيجيريا الخلفيات و آفاق الحلبشير ثابت عبد المؤمن مجدوب،  4
http://www.bouhania.com/news:php?action:vienpid:171 

http://www.bouhania.com/news:php?action:vienpid:171
http://www.bouhania.com/news:php?action:vienpid:171
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، ثم اغتيال 1وقد حصلت الجمهورية االنفصالية على اعتراف عدد قليل من الدول، االيبومن قبائل 
" و اعالن التراجع عن المبدأ الفدرالي و التوجه المعلن لالنقالبيين جونسون أغيلي ارونسيالرئيس "

 دولة موحدة . الى تحويل نيجيريا الى

وهذه الحرب التي كانت أسبابها ذات طابع عقائدي لالختالف بين قبائل االيبو و غيرها من القبائل 
النيجيرية، و ّتم حل األزمة البيافرية و ُقضي على الحركة االنفصالية عن طريق القوة العسكرية من 

 .2طرف الحكومة الفدرالية

راطية النيجيرية مبنية على قاعدة عرقية، فالصراعات العرقية و منذ االستقالل أصبحت سياسيات الديمق
تحت  AGدليل على حوادث سياسية من أجل السلطة بين األحزاب المهيمنة، و هي المجموعة الحية 

مع وجود قيادته بين اليورباس في الجنوب الغربي، و المجلس الوطني  أولو" أوبافيميقيادة الزعيم " 
" مع قاعدته في الجنوب الشرقي و مجلس الشعب "نامدي أريكوللمواطن النيجيري تحت قيادة الدكتور 

" مع وجود قاعدته بين الهاوسا و الفوالني في الجزء السير أحمد وبيلوتحت قيادة "  NPCالثاني 
 .3دالشمالي من البال

 233فقد سيطرت المجموعات العرقية األغبو و اليوروبا والهاوسا على األحزاب الوطنية من بين 
، و انعدام الثقة 1133عرقية في نيجريا باإلضافة الى تغلغلهم في الحكومات التي لحقت بعد استقالل 

 و الشعور باإلحباط حول مفهوم الوطنية و الهوية و الّروح الوطنية.

شعب دلتا النيجر في جنوب، جنوب المنطقة الجغرافية، يعطي إيجازا لهذا الّصراع، بهدف إّن وجود 
تحقيق االستقالل السياسي و االجتماعي، وبدال من االستغالل األمثل للمواد الطبيعية النفطية، أعطت 

ة من مفارقة المنطق كثافة المداخيل الخارجية من قبل شركات االستكشافات النفطية، و هذا محاول
شعب دلتا النيجر جلب انتباه العالم، باإلضافة الى فشل وعود الحكومات في أحتواء الشعب 

 .4النيجيري

                                                           
1  http://sudaneselausa.forumotion.com/t83.topic.2015/06/21:  
2 http://www.morefaorg/endex.php. 

" ترجمة حسين حبيب عّباس ،على  الصراعات و السياسات العرقية في نيجيريا: المشهد النظريس.ابيغبولم،   3
 . 13907pdf-www.kutub.infoالموقع االلكتروني 

 .المرجع نفسه  4

http://sudaneselausa.forumotion.com/t83.topic.2015/06/21
http://www.morefaorg/endex.php
http://www.kutub.info-13907pdf/
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:المسيحية هي الديانة األساسية في نيجيريا إذ تحتوي على عدد أكبر من السكان  األثنية المسيحية-2
ع السكان المسيحيين بين المسيحيين و يهيمنون على المنطقة الوسطى و الجنوبية لنيجيريا، و يتوز 

من  %24.1من مسحيين في نيجيريا هم من الكاثوليك،   %24.2البروتستانتية و الكاثوليكية 
ينتمون الى الطوائف المسيحية األخرى، و عدد قليل منهم أرثودكس، أّما من  %3.1البروستانيات، و 

مسلمين و  %13ال و تتوزع بين حيث المجموعات العرقية الرئيسية في نيجيريا فعرفته الهوسا في شم
 .1من سكان القبيلة من المسحيين  %03من المسحيين في الغرب، حيث تسود قبيلة اليوروبا  3%

و يتجلى التعدد و التنوع المذهبي لدى االثنية المسيحية في التنافس الموجود بين مختلف الكنائس مما 
زت عن تجنيد أبناءها من مواجهة المجموعة أدى إلى ظهور الكثير من الحركات التبشيرية، والتي عج

" المجلس المسيحي النيجيريالمسلمة، مما أدى إلى انتشار مجلس يجمع بين الكنائس ويسمى " 
"Christian Council of Negerie "2 

تنتشر معظم الحركات و التنظمات المسيحية في واليات الحزام األوسط بالشمال و الواليات الجنوبية 
 روس وغيرها ومن أهمها:والية نهرك

  كنائس بروتستنية بهدف العمل على وحدة الكنائس و  1المجلس المسيحي النيجيري : و تضم
 ، ضم كنائس أخرى منها االنجيلية و الكاثوليكية.1103أنشئ هذا المجلس سنة 

  الرابطة المسيحية النيجيرية : اتخذت هذه الرابطة شكل عنيف ضّد االسالم، منذ تأسيسها
على يد قيادات كنائسية، و استمرت بخلق توترات ضّد جماعة نصر االسالم عام  1123
1113. 

  ،حركة المولود من جديد : حركة مسيحية ظهرت في أواسط الطالب النيجريين المسيحيين
انشئت تحت شعار " حياة جديدة في عيد مسيح " وهذه الحركة تعرف بعدم التسامح مع من 

 ون يخالفهم سواء كانوا مسلم

                                                           
، على الرابط الّصراع الديني و تأثيره على الحياة السياسية في نيجيرياروبي محمد عبد العال، محمد على البربري،  1

االلكتروني : 
http//bchaib.net/mas/index.php ?option :com_kunena&temid :12&func=vien&cotid :14&i9  
2http://www.shlomeel.com/articles/les christions:Au nigeria.html  

http://www.shlomeel.com/articles/les
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  ،11221أو مسيحيون، و حدثت توترات بين هؤالء الطالب داخل نيجيريا. 
: لكل دولة قومية وظائف معينة تقوم بها كاألمن و التعليم و الخدمات الصحية و  / حالة مالي2

االطار القانوني لتحقيق النظام القضائي، و بعدد تدمير هذه البنيات األساسية الى تقدير الدوّلة 
 . و تفشل2الفاشلة، وبهذا تصبح الجماعات المتمردة تهّدد حياة سّكان المّدن وهذا ما حدث في مالي

الدولة القومية عندما تفقد شرعيتها و سيطرتها الكاملة على أرض الوطن، حيث تسعى جماعة أو أكثر 
من المجموعات القومية في البالد الى تحقيق استقالل ذاتي و الدولة القومية منحازة الى فئة قليلة و 

 .3بالتالي انهيار الدولة بالتالي نفوذها الى الّتمرد و اختصاصها بجزء من االقليم وفراغ في السلطة و

تعتبر التنمية أهم معيار لتقييم  فشل الدولة و الصراعات االثنية في مالي هي و  سّمة القبلية و 
العرقية التي يقوم عليها النزاع في المنطقة و أهم ّصراع يتمركز في مالي هو صراع الطوارق،  ثم  

الجهة الشعبية لتحرير أزواد، و الذي  " مؤسسإياد أغ غاليالتي اندلعت  تحت إمرة" 1113حرب 
تحول فيما بعد من ثوري يساري الى شيخ سلفي يقود حركة أنصار الدين التي تعتبر إحدى أذرع 

 4القاعدة في بالد المغرب االسالمي و األكثر انتشارا في منطقة الساحل.

ان مالي العرب ما ال و ينقسم سكان المالي على ثالثة أجزاء، تحكم كل جزء قبيلة، و يبلغ عدد سك
يقل عن ثالثمائة ألف نسمة بحكم قربها من الجزائر و موريتانيا ،و يبلغ عدد السكان من قبائل 

" و تمبكتوالطوارق األمازيغ حوالي ربع الّسكان ينتشرون بالقرب من الصحراء الكبرى و مناطقهم هي " 
" و " "باماكوعدد السكان ينتشرون في ثلث  البارمبا"، و يبلغ عدد سكان مالي من كيدال" و " " غاو

" و بقية المناطق األخرى، و معظم سّكان مالي من األفارقة األصليين و يّكون تسايغو" و " تيكاسو
" أكبر مجموعة سكانية في مالي و ينحدر أصل الفوالني من األفارقة التكرورالفوالني و أقاربهم "

و ينقسمون الى ثالثة مجموعات ثانوية :  الماندينجوم البيض، أما المجموعة الثانية من حيث الحجم ه
" و الدوجن، كذلك تضم المجموعات السكانية الكبرى في مالي " السولنكيو  المالنكيونو  البارمبا
من مجموع السّكان وهم العرب و االوربيين و  %3، و تشكل العناصر البيضاء الفلتايكو  الصنغي

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهروبي محمد عبد العال، محمد علي البربري،   1
، المستقبل العربيالحافظ النويني، "أزمة الدولة ما بعد االستعمار في افريقيا : حالة الدولة الفاشية )نموذج مالي("، 2

 .34،ص2312د،ع،ن،
 .33، صالمرجع نفسه 3
 .32، صالمرجع نفسه  4
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الفرنسيين خاصة المغاربة و الطوارق ،أّما اللغة الرسمية في مالي هي الفرنسية، لكن توجد أكثر من 
يتواصلون بلغة البامبارا وهي  %23لغة إفريقية تستخدم من قبل جماعات عرقية مختلفة و حوالي  43

كما يستخدم السّكان لغة التكرور، و اللغة الفوالنية، بجانب لغات  لغة التواصل المشتركة و لغة السوق،
 . 1تماشيك البربريةمحلية أخرى و يتحدث العرب اللغة العربية، و لكن الطورق يتحدثون لغة 

من حيث غلبة الدين في مالي )المذهب السني المالكي و تنتشر الطرق الصوفية  %13يمثل اإلسالم 
 رية(.خاصة التيجانية و القاد

"ثلثي المسيحيين من الرومان و الكاثوليك" والثلث اآلخر  %3و تحتل المسيحية المرتبة الثانية بنسبة 
 .%32من البروتستانت وتصل نسبة الديانات المحلية الى 

إن مبدأ الممارسة و التحليل في المجتمعات المتعّددة االثنيات و األعراق تصعب /حالة التشاد: 3
ة و تتعدى القانون الشكلي، و في منطقة تمثل احدى دّول الساحل االفريقي، يتألف المالحظة الملموس

سكان التشاد من عدد كبير من المجموعات االثنية و من اللغات و اللهجات و االديان، نتيجة قدم 
فئة اثنية يمكن تصنيفها في  233و على تعقيد التركيب العرقي االثني الذي يضم حوالي ، المنطقة
 مجموعات هي : ثالث 

: موطنها الجنوب المداري الرطب في حوضي الشاري، اللوغون وجنوب  مجموعة السارا .1
البحيرة ،و تفرعات السارا القبيلة كثيرة يتكلمون لغات سودانية وسطى تنتمي الى العائلة 
اللغوية النيلية الصحراوية وهم من العنصر الزنجي تنتشر بينهم عادة تعّدد الزوجات، ومن 

 .3التّانغال، و التوماك، الغوال، مالُصبو ا، الاّلكجيرانهم قبائل 
: يضم أقوام عديدة من أصول مختلفة و وافدة،  مجموعة قبائل النطاق المداري شبه الجاف .2

منهم قبائل الباما من الباغرمي مؤسسي مملكة بارغمي، وكذلك قبائل الكانوري و الفوالني و 
) البودوما( و ليادينااو  الكاتوكوالحوّصة و العرب و تنتمي الى  هذه مجموعة قبائل 

، و العرب الرحل الذين يتزايدون الكريدا، و الاّلزامن أصول عربية، و  الكانبوو  الكوركي

                                                           
1 http://or.wikipedia.ore/wiki//d8%b4les éthnies,leséthnsies aux mali 
2  les éthnies,les ethnies aux mali ,www.geocities,com/infomali/ethnies/bambara ;htm 
3  les ethnies au Tchad, « www ,tlfq,vlaval ,ca/AxL/Afrique/Tchad, htm.  

http://or.wikipedia.ore/wiki/d8%b4les%20éthnies,les%20éthnsies%20aux%20mali
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من الّسكان  الميدوغوو  الكوكاو  البوالالباتجاه الشمال و من أقوام هذه المجموعة قبائل 
 و غيرها. التاماو  الماباالمستقرين وكذلك 

موطنها جبال تيبستي وهضاب إيندي، بوركو في شمال  ازا( :الد -مجموعة التوبو ) الكري .0
من مجموع  %2سوداء و تؤلف نحو  –تشاد و شمال شرقيها، و أفرادها من أصول نيلية 

 .1سكان البالد
:أصبحت االثنية في بوركينافاسو محفزا أساسيا إلثارة الصراعات و الحروب  / حالة بوركينافاسو4    

في المنطقة، فبالرغم من وجود عوامل أخرى للصراع مثل الخالفات الدينية ،الحدودية، المصالح 
هي  Mossiالموساياالقتصادية، الّصراع على السلطة، نجد تشكيلة اثنية متنوعة جّدا، وتعّد مجموعة 

من اجمالي سكان البالد، و  %43لعرقية الرئيسية في بوركينافاسو، إذ تشكل أكثر من المجموعة ا
و تتضمن  %33يوجد في الدولة مجموعات عرقية أخرى عديدة تشكل حوالي 

، boboالبوبو، Lobiاللوبي، Senufoالسنوفو، Gurunsiالجورونسي)
 .2Fulaniالفوالني،Mandeالماندي

جماعة اثنية ،من 03لنيجر نموذجا للدولة متعّددة االثنيات، تحتوي على : تعتبر حالة ا /حالة النيجر5
 %13و %21اللتان تمثالن  Igboاإلجبو، و Yoruboاليورباأهم و أكبر القبائل االثنيات في الدلتا 

على الشريط الساحلي في شرق و وسط الدلتا، كما توجد جماعات اإلجبوا على التوالي و تنتشر قبائل 
 Ibiboاإلييبوو  بياالسامن الّسكان الوطن غالبيتهم في والية  %13التي تمثل  Ijawاإليجاوأخرى من 
 Itsekiriاإلتسيكيريمن الّسكان فيما عّدا توجد جماعات أخرى تعّد أقليات  %0و تمثل 

 .3في الجزء الغربي من الدلتا Isokoأيسوكو، و Idoأدو، و rhoboUاليورهوبوOgoniأوجونيو

مليون نسمة الى خمس جماعات رئيسية و هي  13و ينقسم شعب النيجر الذي يبلغ تعداده حوالي 
( أكبر Haoussa) الهاوسا، و تعتبر الكانوريو  الفوالنيو  الطوارق)الزارما( و  الديجيرماالهوسا و 

( و Dgerma – Zarmalتليها جماعة الديجيرما )إلزارما( ) %33.4هذه الجماعات و تمثل حوالي 
و يشكلون  Peulh)( الفوالني أو البولو) % 1.0( و يشكلون ) Touaregالطوارق)  %21يشكلون 

                                                           
1  Ibid . 
2  les ethnies au burkinafaso«,www,tlfq,vlavol,ca/axL/Afrique/Burkina-Faso/htm.  
3  http://orsikipedia.arg/wiki/ النيجر 
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 %3.4الى جانب عدد قليل من العرب  %4.2( و يمثلون Kanouri(، و الكانوري )2.3%)
 .1(%3.4( و يشكلون)Toubouالتوبو)و 

( Zinder)الزندر( حتى Dogondouchi) دجونتشىتتركز جماعة الهوسا في وسط جنوب البالد من 
كاتسينا (، Gobir) الجوبيرمنظمون في مجتمعات سياسية صغيرة و من أشهر مدنهم وهم 

(Katsina ،)أدار(Adar ،)تسوتسباكي (Tsotsebaki و )كوني (Konni و )أروا (Arewa بينما ،)
ـأما الفوالني )الزارما( في مجتمعات منفصلة على الضفة الغربية من نهر النيجر، الديجيرمايتركز 

)البولو( فيعيشون في معظم المناطق في النيجر، أما الطوارق فيتركزون في المناطق الصحراوية في 
(، Damargu)داماجو( و Adar)أدار( و Air) األييرالشمال، و لديهم مجتمعات سياسية مركزية مثل 

 . 2حيرة تشادبينما تتركز الغالبية من جماعة الكانوري في أقصى الجنوب الشرقي حول ب

إّن التغيرات االجتماعية في أثيوبيا عكست على المنطقة التعّدد االثني، و تحتوي على /حالة أثيوبيا :6
جماعة اثنية، خاصة و أن أثيوبيا نهضت في القرن العشرين كدولة، ال كأمة، فهي  23أكثر من 

من الّسكان و التي يرتبط بها  %03التي ال تزيد عن  األمهرامجتمع تعّددي يتمّيز بسيطرة أقلية ثقافية، 
)أورومو( يشكلون ما يزيد على  الجاالمن السكان في حين أّن  %2الذين تبلغ نسبتهم  تجراي مسيحيو

 SomalisالصوماليونShagela 3%الشانكيالSidamo 3%السيدامومن السكان  43%
 . %2 الكوراج، Afar 4%العفر3%

                                                           
مجلة اإلفريقية للعلوم االقتصادي للدول االقتصادية"، حمدي بشير محمد علي، "أزمة االندماج الوطني و الواقع   1

في الموقع االلكتروني  ،السياسية
:www.maspolitique.com/mas/idex/php?option=com.content&vien=article&id=215 
 .المرجع نفسه  2

 عليها الديجيرما يطلق و الهوسا، جماعة من فرعية جماعة هي زارمافونز الماوري عن دراسات احدى في
 الزارما، جماعة مع العيش و هجرتهم قبل الكانورى جماعة إلى تعود أصولهم أن يعتقدون أنهم وجد ،Mawraالماورى

 أن غير المجاورة، الجماعات مع العيش و لالندماج ينتقلون جعلهم الطوارق و الفوالني جماعة لهجمات تعرضهم ألن
 اآلخر المثال و الهوسا، جماعة من( Arwa) األروا جماعة مؤسسات و بتقاليد يحتفظون زالوا ال أنهم وجدت الدراسة

 محاطة كانت ألنها و الكانورى، جماعة من وهم" Birni" البيرني يقطنون و( Damagrama) الديمجراما جماعة هو
 جماعة الى تحولت فقد الفوالني جماعة إلى ينتمون و Kurtelyالكورتلى جماعة كذلك تهويسهم، فقد الهوسا بدويالت
 لغة و ثقافة بين تجمع التي الطوارق من جماعة هو و" Inghall"  األنجال جماعة كذلك و الصنغى، لغة تتحدث

 .الجماعات بين االجتماعي االندماج من درجة وجود على يدل هذا و الصنغى، و التماشيك

http://www.maspolitique.com/mas/idex/php?option=com.content&vien=article&id=215
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الثروة و السلطة و االمتياز و باالختالفات الحادة بين مختلف الجماعات و التي و بالتفاوت في توزيع 
 .1يطغي عليها الطابع الديني، و العرقي، اللغوي، الثقافي

إّن تنوع البشر ال يمثل مشكلة في حّد ذاته، و إّنما تكون المشكلة في فهم األثنية، و توزيع القوميات 
اصل كبير بين قوميات الشمال و قوميات الجنوب، و ال يجعل من عبر األقاليم األثيوبية، إذ نجد ف

االنتماء الوطني أمر حتميا، و ارتباط أزمة االندماج الوطني بظهور الدولة اإلفريقية عامة و اثيوبيا 
و  التقرايخاصة، فظهور حالة الاّلتجانس بين القوميات في المنطقة يتجلى أساسها في األمهرا، و 

 Sidamaالسيداماو  Boranaالبوراناو التي تغطي الشمال و الشمال الشرقي مع قوميات مثل  العفار
 . Erbareاألربوريو  Konsoالكونسوو  Burjiالبورجي، و Hamarالحمرو 

و قوميات  Somaliالصوماليين، و Hereriالهرريوهناك قوميات الشرق و الجنوب الشرقي مثل 
و غيرها  Gimirraالجمير، و Masegoالماسقوو   Anwakواكاألنالغرب و الجنوب الغربي مثل 

 .2من اثنيات

و في سبيل احتواء الصراعات العرقية و االثنية و الحّد من تداعياتها، اتسعت النظم االفريقية عّدة 
 استراتيجيات : 

: و يعني االبقاء على عزلة الجماعة أو الجماعات االثنية  Containmentاالحتواء :  -1
 عن سيطرة الدولة، أي فصلها و عدم مساواتها بالجماعة االثنية الحاكمة.الخارجة 

: تهدف هذه االستراتيجية الى تقبل قيم الجماعة الحاكمة  Assimilationاالستيعاب :  -2
وثقافتها أو المسيطرة بالرضا و االقناع و قد يكون االستعاب ثقافيا ) تذويب الثقافات المتباينة 

 .3ة المسيطرةفي إطار ثقافة الجماع
و تمثل المؤسسات أهمية خاّصة في إدارة التعّددية  Power Sharingتقاسم السلطة :  -0

عادة و االثنية، كاالعتراف بالهوية الجماعية و االستجابة لمطالب الجماعات االثنية و ترجمتها  ا 

                                                           
، القاهرة: دار القرن االفريقي المتغيرات الداخلية و الصراعات الدوليةاجالل محمد رأفت، ابراهيم أحمد نصر الدين،  1

 .33، ص 1123النهضة العربية، 
2  http://fn.wikipedia.org/wiki/penples_d%c3%89thiopie 

مجلة قراءات أيمن السّيد شبانة، " الصراعات األثنية في إفريقيا : الخصائص .. التداعيات..سبل المواجهة "، 3
 .132، ص 2313، العّدد السادس، سبتمبر ماعيةتاج

http://fn.wikipedia.org/wiki/penples_d%c3%89thiopie
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التوزيع ،و سياسة الضبط و إعادة التنظيم من خالل تمثيل كل الجماعات و االستقالل و 
الحكم الذاتي، و تخصيص حصص في السلطة و حماية حقوق األقليات مثال : الّسودان في 

 .1جعفر نميريعهد 
: االعتراف باآلخر و اعطاء وزن كبير للحقوق و المصالح  Pluralismeالتعّددية :  -4

 جماعية لألقليات، و هذه االستراتيجية لم تطبق إاّل في حاالت نادرة جّدا.ال
الوحدة من خالل التعّدد : وتهدف إلى تأسيس الوالء القومي دون القضاء على الثقافات  -3

 . 2الفرعية و يحق للجماعات االثنية انتظام لغاتها، و اقامة شعارها الديني
الظاهرة االثنية و تنطوي على سياسة العزل  االستبعاد : منهج متطرف في التعامل مع -3

 العنصري بين مختلف الجماعات االثنية في الدولة.
 : تقوم على التخلص العضوي من الجماعات المتمايزة اثنيا  Génocidesاالبادة الجماعية  -2
وهي استراتيجية السماح للحكومة  المركزية للجماعات االثنية  القبول بمبدأ االنفصال :  -2

 .3ة في االنفصال بممارسة حق تقرير المصير ومثال ذلك حالة جنوب السوّدانالراغب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
األردن : المركز العلمي للدراسات ، إدارة الصراعات و استراتيجيات التسويةمحمد مهدي عاشور، التعددية األثنية :   1

 www.wordpress.encu.com/index.php?1598288في الموقع االلكتروني ، 2332، 1السياسية، ط
 .132، ص مرجع سبق ذكرهأيمن السّيد شبانة،  2
 130، صالمرجع نفسه3

http://www.wordpress.encu.com/index.php?1598288
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 إشكالية الحدود –أزمة الصراعات  –المطلب الثالث : جدلّية األمن الغذائي 

إّن عالقة التأثير المتبادل بين االمن و" التهديد " ماهي إاّل محاولة لتفسير االمن األمن الغذائي : -1
التهديد، و لقد ركّزت الدراسات االمنية على البعد العسكري باعتباره أهم مصادر تهديد  بتحديد مصادر

االمن، بيد ان الدراسات الحديثة ذهبت الى ايجاد مصادر أخرى تمثلت في التهديدات السياسية 
مصادر االقتصادية، االجتماعية، بأبعادها الخارجية و الداخلية و للجوء الى تقسيم تلك التهديدات الى 

 .1داخلية و أخرى خارجية، ليس كأداة للتفسير بل كوسيلة لتبسيط الطبيعة المعقدة للظواهر

و في هذا السياق، يتسع مفهوم االمن ليشمل الكيان االجتماعي ككل ،واهتمت الدول بكافة المستويات 
كيز على تهديد من تهديد االمن االنساني وصوال الى تهديد األمن العالمي ،و كذلك التحول من التر 

الدول الى تقييم أشكال مختلفة متعّددة األطراف من التعاون األمني بين الدول) األمن الجماعي أو 
 .2المشترك أو الشامل أو التعاوني(

( و يتكون من عّدة Multi dimensional Conceptsو يعتبر األمن من المفاهيم متعّددة  الجوانب) 
ي و االمن المائي، و األمن البيئي، األمن االجتماعي ،األمن حلقات متداخلة مثل األمن الغذائ

االقتصادي، األمن الثقافي، األمن الوطني، و بالّرغم من أن مفهوم األمن مرتبط بثقافة المجتمع و 
( إاّل أّن هناك شبه إجماع بأّن األمن الغذائي ذو أهمية كبيرة في Culture Bosed Conceptقيمه )

 .3بطة ارتباطا وثيقا بمعظمهاكل المجتمعات و مرت

" عندما يتمكن الجميع فرانكو فيشانيويعّرف األمن الغذائي أحد خبراء منظمة األغذية و الزراعية " 
في جميع األوقات بالقدرة المادية و االقتصادية على الحصول على كميات كافية من الغذاء السليم و 

 .4ذائية ليعيشوا حياة فعالة و صحيحةالمغذي لتغطية احتياجاتهم و تحقق تفضيالتهم الغ

                                                           
 .22، ص مرجع سبق ذكرهسليمان عبد اهلل الحربي ، مفهوم األمن : مستوياته وصيغه و تهديداته،   1
 .22، صالمرجع نفسه 2
: قيم الحماية المدنية في  الندوة العلميةصديق الطيب منير" المفاهيم االمنية في المجال األمن الغذائي "، في  3

، ص 22/32/2332المناهج التعليمية األمنية، الرياض: مركز دراسات و البحوث ، قسم الندوات و القاءات العلمية 
32. 

" دمشق : المركز الوطني للسياسات  السياسات ندوة في مستوى الزراعيةنوال نعمة، األمن الغذائي و التنمية "  4
 .32، ص2334كانون الثاني NAPL 21الزراعية 
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و أصبحت قضية األمن الغذائي من أكثر القضايا إلحاحا و تعقيدا، و هذا بعدم توافر امكانيات التنمية 
الزراعية في منطقة دول الساحل االفريقي خاصة، و نظرا ألّن األمن الغذائي يعّد أحد مكونات األمن 

األخير بدون االكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية االستراتيجية القومي، و يتعّذر الحديث عن هذا 
على مستوى دول الّساحل، باإلضافة إلى عدم التركيز على التكامل الزراعي لكونه اإلطار الموضوعي 

 .1المنطقي الذي يحقق التطابق بين االمكانيات المبعثرة و بين الحاجات الملّحة الى المنتجات الغذائية

" أن مبدأ االمن الغذائي اعتبر غير كامل ،خاصة بعدما تم توفير المرجع رانكو فيشانيفو يرى "
الرسمي االول حول االمن الغذائي في مؤتمر الغذاء العالمي المنعقد بعد أزمة الغذاء العالمية التي 

 .1122/1124حّدثت في 

" االستقرارو ""  التوفرلى " لذا و ضعت منظمة األغذية و الزراعية مفهوما موسعا يتضمن باإلضافة ا
 . 2مكون  القدرة على الحصول"

فاألمن الغذائي لبلد ما او منطقة يعني عدم تعرض سكاّنها ألي أزمات غذائية تحت أي ظرف كان و 
. و ان تكون لجميع األفراد امكانية 3في أي زمان و يعني أيضا تعزيز األمن القومي للبلد المعني

على الغذاء األساسي الذي يمكنهم من العيش بصحة و نشاط، حيث أّن  الحصول ماديا و اقتصاديا
المسألة ال تكمن فقط في توفر الغذاء بشكل مستقر لدى الّدول و إّنما في قدرة الجياع على الحصول 

 .4على الغذاء عند حاجاتهم إليه 

ة التي تم إجراءها في وقد ساعد هذا توسيع مفهوم األمن الغذائي تماشيا مع عدد من التحليالت النقدي
" على أنها  المخّصصات" الذي أدخل مبدأ " أمارتياسين اماكن متعّددة، بما فيها أعمال البروفيسور"

كلمة رئيسية تفّسر واقع الجوع و المجاعات حتى في وجود كميات كافية للغذاء على المستويين 
رفة اكتفاء أو ضعف األمن الغذائي ، ولكن ماهي المعايير التي يتم بمقتضاها مع5الوطني و العالمي

 في بلد ما و من هذه المعايير نذكر : 

                                                           
 .201ص  ،مرجع سبق ذكره ،ناصر : "األمن الغذائي بوصفه أحد مكونات األمن القومي العربي ناصر عبيد  1
 .30، ص مرجع سبق ذكرهنوال نعمة،   2
 . 243، مرجع سبق ذكرهناصر عبيد ناصر،   3
 .32، صمرجع سبق ذكرهصديق الطيب منير،   4
 .30، صسبق ذكرهمرجع نوال نعمة،   5
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 وجود اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية خاصة الحبوب. .1
 ارتفاع نسبة الصادرات و انخفاض الواردات من المنتجات الزراعية. .2
 ارتفاع الدخل القومي لإلنفاق على الغذاء. .0
 لتقلبات المناخ.استقرار االنتاج الزراعي و مقاومته  .4
 تخزين أكبر قدر من االحتياط من المحاصيل الزراعية و االستراتيجية. .3

و على ضوء هذه المعايير نحدد مفهوم :األمن الغذائي بتوفير السلع الغذائية الرئيسية في السوق 
توفر المحلية على مدار العام و بأسعار مناسبة في مقدور أفراد المجتمع اقتناءها، و عليه يجب أن ت

فيها السعرات الحرارية المطلوبة، تكفل لإلنسان بقاءه على قيد الحياة و تمكنه من ممارسة نشاطه 
 .1اليومي

و يشكل انعدام األمن الغذائي تهديدا ألهم المبادئ و القيم المرتبطة بالحق في الحياة و الكرامة  
ى المستوى المحلي و القومي و االنسانية و بالتالي يعتبر من أهم مهددات االستقرار و األمن عل

االقليمي  و الدولي، فالطعام هو أول مقومات الحياة فإذا لم يتوفر بشكل يستطيع الناس الحصول عليه 
، و أخذت الزراعة 2أّدى إلى قيام النزاعات و االضطرابات و الفوضى و اختالل األمن في المجتمع

الدول الرأسمالية المتطورة تستخدم ورقة الغذاء تؤثر في موازين القوى السياسية شأنها شأن النفط ف
لغرض التبعية االقتصادية و الهيمنة السياسية على الدوّلة التي تفتقد مقومات األمن الغذائي، و هناك 

من سكان العالم النامي يواجهون مشكلة عدم توفر األمن الغذائي، و  %12مليون فرد يمثلون  234
مليون طفل يموتون سنويا بسبب سوء  2و3لتغذية، و ما بين مليون طفل يعانون من سوء ا 122
 .3التغذية

و هكذا فإن فجوة الغذاء لم تعد قضية اقتصادية بل أصبحت قضية سياسية اجتماعية تهّدد أمن و 
استقرار الدول المحتاجة ال سيما افريقيا عامة و دول الساحل خاصة، فتاريخ المجاعات في إفريقيا 

لمسيح عليه السالم، وفي ثمانينات القرن السابع عشر ميالدي طالت المجاعة أرجاء يمتد إلى ما قبل ا

                                                           
 .241، ص ق ذكرهبمرجع سناصر عبيد ناصر،   1
 .30، صمرجع سبق ذكرهصديق الطيب منير،   2
 ، الصفحة نفسها .المرجع نفسه  3
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.وعانت اثيوبيا 1قضت المجاعة على نصف سكان تمبكتو 1202الساحل اإلفريقي برمته وفي سنة 
 ودول الساحل اإلفريقي من شبح الجفاف و المجاعة في مطلع سبعينيات القرن العشرين.

أثيوبيا، السودان، وهي المجاعة التي  1123-1120اعات خالل فترة ومن الدول التي شهدت مج
 في الخرطوم. جعفر نميريكانت أحد أسباب االطاحة بنظام الرئيس 

خصوصا في النيجر و منطقة  2313و من أسوأ المجاعات التي طالت بدول الساحل اإلفريقي عام 
 الغذاء .غرب افريقيا حيث عان ماليين الناس من شبح األمطار و نقص 

عن نقص المنتجات الزراعية في بلدان مثل : النيجر،  2331/2313و أسفر شح األمطار في عام 
 .2التشاد، بوركينافاسو، شمال نيجيريا

مشكلة معقدة تتداخل فيها عوامل سياسية و اقتصادية داخلية و خارجية، تواجهها  )*(تعّد فجوة الغذاء
 تواجه األمن الغذائي ومن بينها:مجموعة من التحدّيات، و التي بدورها 

/تزايد نسبة المستهلكين علي نسبة المنتجين ، و الزحف المستمر لألبنية علي النطاق الزراعي ، و 1
 هذا ما رافقه الهجرة الي المناطق الداخلية)المدن(.  

من  االكتفاء بزراعة األراضي عالية الخصوبة و القريبة من القطاع ) السوق( واهمال ما تبقى/2
 .3األراضي الزراعية

/زحف الصحراء على األراضي الزراعية، و انتشار الملوحة في األراضي المروية وهذا ما أدى الى 3
 تقليص مساحة األراضي الزراعية.

/التغيرات المناخية بإقليم الساحل اإلفريقي خاصة و أّن االنسان و أنشطته مرتبطة بالتغير المناخي، 4
ليس لديها القدرة على تحقيق األمن الغذائي لسكانها، نظرا للظروف المناخية  فدول الساحل االفريقي

                                                           
 www.eljazera.net، في الموقع االلكتروني المجاعات في افريقياعبد العظيم محمد الشيخ،   1
 .المرجع نفسه 2

 االستهالك و االنتاج بين الفارق:  الغذاء فجوة)*(
 .232، ص مرجع سبق ذكرهناصر عبيد ناصر،  3

http://www.eljazera.net/
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حاالت الجفاف المتكّررة و الموارد المائية المحدودة و األنماط الزراعية، و الرعي الجائر، مما جعله و 
 .1في محيط و إطار المجاعات المتكّررة

ناخية، و تؤّدي باأللوف و أحيانا بالماليين، و و تعد دول الساحل اإلفريقي عالية الحساسة للتغيرات الم
 .2ذلك ألنها واقعة ضمن األراضي الجافة الشبه جافة األكثر تضررا من التغيرات المناخية

" و القائل " ليس هناك تنمية إذا لم يترافق النمو االقتصادي دودلي سيرزو إذا استرجعنا مبدأ " 
". نجده ال يتطابق مع واقع إقليم الساحل اإلفريقي ،وهذا إذا بتخفيض الفقر و انعدام العدالة و البطالة

ربطنا التحّليل بعنصر اإلنفجار السكاني، الذي يقف وراء فجوة الغذاء و محاولة إلخفاء عملية النهب 
 االستعماري لخيرات و ثروات شعوب المنطقة، إللقاء الفقر و العوز و الجوع على قانون الّسكان.

 " بقولها :كيف يموت النصف الثاني من البشرية " مؤلفة كتاب "ان جورجسوز و لقد نهّبت " 

"بدال من تعليم االخرين كيف ينبغي العيش و كيف ينبغي  إنجاب األطفال، يجدر بنا في الغرب أن 
نحّلل بصورة أفضل دوافعنا الخاصة، فنحن نخاف بال شك، من أن شعوب العالم الثالث المتزايدة العدد 

في يوم من األيام ما نحن مدينون  لها به، و تتطاول على مستوى معيشتنا، اننا نخاف  قد تطلب منا
 .3من أن ضغط الّسكان قد يظهر في آخر المطاف أن الدواء العام الوحيد هو الثروة"

" على أن  أهداف التنمية األلفيةو بشكل أكثر عمومية فقد اتفقت منظمات األمم المتحّدة في اعالن " 
ء الفقر المدفع و الجوع في المرتبة األولى من حيث األولويات، يليه ضمان التعليم األولي و تضع إلغا

مكافحة و فيات األطفال و تحسين الوضع الّصحي و تحسين التوعية و دعم البيئة المستدامة و 
 .4تشجيع االستثمار في مجال التنمية

                                                           
،على الرابط االلكتروني تغيرات المناخ أكبر تحديات المستقبل بإقليم الساحل االفريقيعطية محمود الطنطاوي،  1

http://www.yuom7.com/story/2014/29/%D8/AF 
 .المرجع نفسه  2
 .233، صمرجع سبق ذكرهناصر عبيد ناصر،   3
 .33، صمرجع سبق ذكرهصديق الطيب منير،   4

http://www.yuom7.com/story/2014/29/%D8/AF
http://www.yuom7.com/story/2014/29/%D8/AF
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ل اإلفريقي، حيث فاق العدد انتاج موارد ارتفع عدد سكان في القارة االفريقية، وتحديدا في الساح
الغذاء، ولم تعد تجاري التزايد المضطرد للّسكان، و نشير إلى االحتباس الحراري الذي زاد خلل في 

 التوازن، إذ أّن حرارة الهواء العالية ستؤدي الى انخفاض كمية المحاصيل الزراعية.

مليون  11التابعة لألمم المتحّدة أنه حوالي  "فاو" "Fawواعلنت منظمة األغذية الزراعية الدولية "
شخص يعانون في منطقة الساحل اإلفريقي من انعدام األمن الغذائي و تواجه أسعارا مرتفعة و أعلن " 

" أحد مسؤولي الفاو إلفريقيا" األزمات المتتالية التي ضربت الساحل االفريقي  المورديا ثيومبينو
أضعفت قدرة السكان الفقراء على االحتفاظ بوسائل البقاء على قيد الحياة  2312و  2332و  2333

 .1أو تجديدها، وهذا الوضع كان في شمال مالي و شمال نيجيريا و الدول المجاورة

جماعيا للجماعة الّساللية هذا ما أدى الى استمرار الصراعات التقليدية و و ال تزال األرض ملكا 
مظاهر الوالء التقليدي بين الوحدات السياسية الحديثة، و ال ريب في أّن أولوية الوالء للجماعة العرقية 

 .  2من شأنه أن يعوق نمو و تطور الروابط و الوظائف التي تقي من سوء التغذية

غربية " فجوة الغذاء " و انعدام األمن الغذائي في الساحل االفريقي الى تقلبات المناخ ترجع الدراسات ال
، إذ تعتبر الّسودان من الّدول االفريقية األكثر تعرضا للكوارث 3و التي قوامها الجفاف و التصحر

 الطبيعية و األزمات و التي تمثلت في : 

عوامل أخرى يتسبب فيها االنسان  ( : و يحدث نتيجة نقص المياه، وDroughtالجفاف ) .1
 كالرعي الجائر، و إزالة الغابات .

( وهي حالة تحدث نتيجة لحلقات متصلة من األحداث التي تسبب في Faminesالمجاعة ) .2
نقص الغذاء أو عدم قدرة السّكان على الحصول عليه، وهذا التعريف يعني المجاعة تحدث 

 لسببين هما :
بيعة مثل الجفاف الفيضانات السيول اآلفات الزراعية و قد نقص الطعام نتيجة لعوامل ط .1

 يحدث نقص الطعام بسبب عوامل يفتعلها اإلنسان مثل الحروب و النزاعات و الحرائق.
                                                           

الرابط ، على انعدام خطير في األمن الغذائي في الساحل اإلفريقي: الفاو1
  http://www.adthis.com/boukmavt.php ?v=250 &PUB+XA-4A-99AB42االلكتروني

 .134، صمرجع سبق ذكرهب.س.لويد، إفريقيا في عصر الغول االجماعي، ترجمة شوقي جالل،   2
 .233، صمرجع سبق ذكرهناصر عبيد ناصر،   3
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 عدم الحصول على الطعام رغم توفره نسبة لعّدة عوامل منها ارتفاع األسعار و التدهور  .2
تؤثر الفيضانات على االنسان و البيئة، و ( Fladsاالقتصادي و التضخم الفيضانات و السيول )

أحدثت تدميرا واسعا في الممتلكات و المنشآت و خسائر في األرواح، و شهد السودان عدد من 
، 1123، 1133و كذلك  1122و 1142الفيضانات التي أثرت على المواطنين و أهمها فيضان 

لخطر الفيضانات و أهم هذه ، و هناك عوامل عديدة تؤدي لتعرض السّكان 2330، 2331، 1122
 العوامل :

 استيطان السكان في السهول الفيضية. .1
 عدم اإلدراك الكافي لمخاطر الفيضان. .2
 ضعف و عدم مالئمة البناء لطبيعة المنطقة. .0
 .1االستخدام غير الراشد لألراضي .4

ية الذي و نتيجة لذلك سيحصل شح مطلق في الموارد الغذائية، و انتشر مذهب نهاية الثروات الطبيع
أرجع المجاعة في دول الساحل اإلفريقي الى نفاذ الموارد الطبيعية المتجددة و الغير متجّددة، و 

، و جراء هذا األخير 2معاناتها من مشكلة فقدان التوازن البيئي جراء تسمم و تلوث البيئة المحيطة بها
ئص البيئة و األوضاع تعرف المنطقة عّدة من األوبئة و االمراض انفتاكة، وهذا و فقا لخصا

 االجتماعية و االقتصادية من األسباب الرئيسية لألوبئة ما يلي :

 تدهور البيئة و الفقر و االزدحام السكاني .1
 توفر البيئة لتوالد الحشرات الناقلة لألمراض )االيبوال( .2
 ضعف امكانيات تحصين المواطنين وعدم إدراك أهميته. .0
 .3الموجودةحركة سّكان داخل و خارج المناطق  .4

 

                                                           
األزمات و الكوارث و النزاعات في السودان، في الموقع االلكتروني   1

idsbre9bp-unesttolk-http://www.renters.com/article/2013/12/06/us.sonthsudan.  
 .المرجع نفسه2
 .مرجع سبق ذكرهاألزمات و الكوارث و النزاعات في السودان، 3

http://www.renters.com/article/2013/12/06/us.sonthsudan-unesttolk-idsbre9bp
http://www.renters.com/article/2013/12/06/us.sonthsudan-unesttolk-idsbre9bp
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"  1* المناعي البشريفيروس العوز أشاد تقرير البنك الدولي في مجال الوقاية من األوبئة، وخاصة " 
" يبدو أن الفقر واسع االنتشار و التوزيع الغير عادل للّدخل الذي يمّيز التخلف  1112المكتسب سنة 

 و يشّجع انتشار العدوى بفيروس العوز المناعي البشري".

و العدوى بفيروسه في سنة  2حو مماثل أعلن برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدزو على ن
2331  " 

و غياب الخيارات و عدم قدرة االفراد على تقرير مصيرهم ُيغذي وباء فيروس  أّن ) الفقر و التخلف (
 العوز المناعي البشري ".

الي دالئل حول كيفية دفع الفقر باألفراد الى   فينتون"اشار"   )Lancet2334" ) النستو في مجلة 
تصرّفات عالية االخطار و في استنتاجه ... "إّن الحّد من الفقر قد يكون االستجابة الوحيدة المتيسرة 

 .1طويلة األمد لكبح الوباء"

و في تحليلنا من خالل مقاربة متعددة االختصاصات ، بين عّدة قطاعات أبرزت الهشاشة التي تطبع 
لمجتمع بمنطقة الساحل االفريقي، فهو مجتمع فقير يعاني من نقص الهياكل الصحّية، والتزود بالمياه  ا

و تستفحل فيه االثنية و الجريمة و االرهاب، وهي مشاكل خلفها التخلف في التنمية رغم الثروات 
في ظل استمرار  ، و لتبيان تناقضات النمو و الصعود2الطاقوية والمنجمية  التي يزخر بها اإلقليم

متالزمة الفقر و التخلف في الواقع االفريقي ويعتبر الساحل الصحراوي كما هو متعارف، منطقة تشهد 
" حيث في سنة  عمالق افريقيا النائمالاّلستقرار، و نحّدد الذكر على نيجيريا التي عرفت باسم " 

                                                           

1جوستين وبار لهورست " فهم عالقات الفقر و الثراء بعدوى فيروس العوز المناعي البشري في دول افريقيا"، مجلة 

 منظمة الصحة العالمية ، المجلد 22، السنة 2313،ص32 على الموقع االلكتروني
http://www.who.int/entity/bubletm/ar 

 العدد ،الجيش مجلة"القوى استراتيجية ضمن الساحل"  حول ملتقى االستقاللية، و التقويم و للوثائق العسكري المعهد2
 .21 ص ،2313 مارس ،323
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( سنويا %3.3نمو يقارب )مليار دوالر، بمعّدل  220بلغ اجمالي الناتج المحلي حوالي  2312
 .11111( مليار دوالر فقط عام 04.3بالمقارنة بنحو )

ومن خالل القراءة للخصائص الهيكلية للنهضة الشكلية لمعدالت النمو االقتصادي ال تعطي صورة 
فقد ارتفعت معدالت  2330حقيقية القتصاد نيجيريا، وعلى الرغم من ارتفاع معدالت النمو منذ عام 

مليون مواطن يعيشون على أقل من دوالر واحد  133. كما هناك %33ما يزيد عن على البطالة ب
، و يعتبر هذا 2من سكان العمالق االفريقي يعيشون تحت خط الفقر %23يوميا وهذا يعني ذلك ان 

األخير أكبر تحّدي في منطقة الساحل و الصحراء وجل سكان هذه المنطقة يعيشون في فقر مدقع، و 
سكانها بمتوسط دخل ال يتجاوز نصف دوالر يوميا، و أمام أهداف األمم المتحدة يعيش نصف 

المتعلقة ببرنامج" أهداف األلفية الجديدة" و التي تضمّنت العمل على تخفيض عدد الفقراء في العالم 
و التركيز على النمو االقتصادي، ووضع أهداف التنمية لرفاه االفراد  2313الى أقل من النصف سنة 

 .3تخفيض الفقر و توسيع آفاق االختيار و الحريةو 

إّن المقاربة االقتصادية ال تكفي في تحليل المتغيرات المتعّددة و التي تحكم ظاهرة الفقر و لهذا من 
الضروري إضافة المقاربات السياسية و االجتماعية لتحليل متغير الفقر في دول الساحل، و يرجع 

ة الجيوسياسية إلى أشكال تدخل المؤسسة العسكرية و أثرها على السبب الرئيسي للفقر من الناحي
صناعة القرار أو مسار التحول الديمقراطي، ومن خالل تقارير البنك الدولي تشير االحصائيات الى أن 
مشكل الفقر في الساحل في اتساع مستمر و يتعدى مسألة النمو االقتصادي، وغياب العقالنية  في 

 .4ردتسيير النمو و الموا

                                                           
:في الموقع االلكتروني  تحوالت المشهد االفريقي : ثنائية الفقر و الحرب على اإلرهابحمدي عبد الرحمن، 1

http://www.studiesalarabiya.net 
 .30، صالمرجع نفسه  2
، 131، العدد السياسية الدوليةعزيزة محمد علي بدر،" استنزاف االنسان في إفريقيا، الفقر و المرض و النزوح"، 3

 . 13، ص2332
، ص 1123التوزيع، ، الجزائر: الشبكة الوطنية للنشر و الظاهرة العسكرية في افريقيا السوداءمولود حمروش،   4

12 . 
 
 

http://www.studiesalarabiya.net/
http://www.studiesalarabiya.net/
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عدم تكريس الحكم الراشد* و الذي يتعلق بطبيعة السلطة السياسية و شرعية تمثيلها و هذا ما -
يقتضي ضعف اآلليات الديمقراطية، و بالتالي ضعف تحقيق األمن و االستقرار و تنظيم االنتخابات 

شراك جميع حّرة و نزيهة و شفافية تسمح بمشاركة واسعة النطاق لألحزاب السياسية و هذا يعني ا
 .1المؤسسات الرسمية و غير رسمية في اتخاذ القرار

و بالعودة الى المقاربة االقتصادية نجد ارتفاع كبير و في تزايد مستمر لظاهرة الفقر و ضعف القدرة 
الشرائية، و انخفاض ميزان المدفوعات ،زيادة على ذلك ارتفاع المديونية الخارجية التي قد تنشأ عليها 

 .2(1111) تجربة مالي  أزمات مالية

لقد تعرضت منطقة الساحل إفريقي لسيناريو االستعمار الذي أسهم في ربط اقتصاديات الدول اإلفريقية 
بالغرب الذي استخدمه كوسيلة لنهب خيرات هذه المنطقة، و ال تتوارى الدول الغربية باحتكارها و 

من خالل تحويل األسواق االفريقية الي اسواق شركاتها المتعددة الجنسية في تعميق التبعية االقتصادية 
 .3استهالكية واسعة ليست فقط لمنتجاتها الصناعية إّنما لمنتجاتها الغذائية

فشل وعجز الدولة على أن تكون المحور األساسي أو المحرك الرئيسي لالقتصاد و التنمية حيث -
 تعاني من حالة استثنائية من االخفاق الوطني و العجز التنموي.

                                                                                                                                                                                

مصطلح الحكم الراشد منذ عقدين من الزمن من قبل مؤسسات االمم المتحدة إلعطاء حكم  : يستخدمالراشدالحكم *
قيمي على ممارسة السلطة إلدارة شؤون المجتمع، باتجاه تنموي وتقدمي وتطويري، ويستند الحكم الصالح الى قيادات 

نوعية حياتهم، و رفاهيتهم وذلك  سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير المجتمع، وتقدم المواطنين وبتحسين
برضاهم و مشاركتهم ودعمهم . كما يكون اسلوب التعامل على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم والذي يخلق 

االحترام و الثقة المتبادلة بينهم. ويعود بروز مفهوم الحكم الراشد الى عدة اسباب سواء من الناحية النظرية او العلمية و 
حكم انعكاسا لتطورات وتغيرات حديثة تجلت في التغيير الذي طرأ في طبيعة دور الحكومة والتطورات يعتبر كذلك ال

االكاديمية من جهة أخرى وطرح المفهوم في عدة سياقات اقتصادية سياسية وثقافية كما تأثر بمعطيات داخلية و 
 .خارجية

، 2، العددمجلة مركز الشعب للدراسات االستراتيجية، امحند برقوق، " دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد" 1
 .30، ص2331جانفي 

، 21، العدد مجلة البرلمان الغربيمحمد عابد الجابري، "هل يمكن االنتقال الى ليبيرالية جديدة في بلد متخلف"،   2
 .11ص ، 2331أكتوبر 

 .232، ص مرجع سبق ذكرهناصر عبيد ناصر،   3



198 
 

عرفت حركة البورصات العالمية اضطرابات شديدة جراء تركها مسرحا للرأس المال األجنبي و حركة  -
سرعة األموال و هذا ما عكس عليها األزمات المالية و انتشار األمراض و األوبئة الفتاكة و نقص 

 1التعليم و الفقر المدقع

 أّما باستخدام المقاربة االجتماعية فنجد: 

الساحل اإلفريقي التجاوب مع التطورات التكنولوجية على المستوى الدولي نتيجة  عدم قدرة دول -
 انتشار الجهل و األمة.

اهمال المشكالت التنموية الرئيسية كالفقر و البطالة و بالتالي ضعف مستويات التنمية  -
 البشرية.

جة الموازنة و االنفجار السكاني و بروز زيادات في السكان، و ما تفرضه هذه الزيادات من حا -
 .2المتطلبات المختلفة و األخذ بأنماط جديدة من التخطيط االقتصادي و االجتماعي

وقوع اقليم الساحل في حلقة الفقر المفرغة نتيجة االرتباط بين التبعية االقتصادية و التبعية  -
تشويه الغذائية و الحصيلة الرئيسية لتبعية هذه الدول هي أمن طويل لإلمبريالية وهي كبح و 

تطور اقتصادها و االبقاء على تخلفها االقتصادي و الثقافي العام، وفرز قطبي الغنى و الفقر 
 .3و االنتشار الجماعي للجوع و سوء التغذية المزمن

و تعرف دول افريقيا جنوب الصحراء تزايد عدد الالجئين الذي أصبح من التحديات األمنية، و ما 
نية و عرقية، وعن مفوضية شؤون االجئين في العالم أشارت إلى رافقها من مشاكل سياسية و انسا

مليون الجئ، و تركز معظم النزوحات عبر الحدود  0.3ارتفاع عدد الالجئين في افريقيا الى أكثر من 
الف الجئ   02في افريقيا، و كانت أكبر الدول مستقلة لتلك التيارات : تشاد التي استقبلت حوالي 

 .4ألف 14ألف معظمهم من التوغو، وغانا  20نتيجة أزمة دارفور ثم البنين  معظمهم من الّسودان

                                                           

ppement  programme (PNUP)newyork,1997  United nations dévelo 1 
التحوالت :  الملتقى الوطنيبومدين طاشمة،  تحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلية في الجزائر،   2

 .33، ص 2332ديسمبر  12-13، جامعة شلف ،السياسية و اشكاليةالتنمية في الجزائر واقع و آفاق
 .233، ص  ذكره مرجع سبقناصر عبيد ناصر،   3
 .12، ص مرجع سبق ذكرهعزيزة محمد بدر،  4
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" سلسلة من حاالت سوء  فرانكو فيشانيو عالوة على هذا اوضح خبير منظمة األغذية و الزراعة " 
الفهم بين توفير الغذاء و االكتفاء الذاتي، و في الواقع يمكن القول أن محاولة تحقيق االكتفاء الذاتي 

ن مبرّرا من الناحية االقتصادية ومن المالئم محاولة تحقيق هدف االعتماد على الذات بدال من يكو 
 االكتفاء الذاتي.

الى واقع األمن الغذائي من خالل تقديرات المنظمة، حيث هناك حوالي  فرانكو فيشيانيكما أشار 
عدل من يعانون  من سوء مليون فرد من يعانون من سوء التغذية  في الدول النامية ، و أن م 233

 %33كما أنه يصل الى  %00التغذية كبير جّدا في دول جنوب الصحراء االفريقية حيث يصل الى 
 .1من السكان في بعض الدول

و أكّد فيشاني على ثنائية العالقة المتبادلة بين األمن الغذائي و التنمية، حيث هذه األخيرة تعترضها 
تحديات يسببها انعدام األمن الغذائي، و العكس صحيح فالتنمية تنطوي على امكانية تخفيض انعدام 

 2األمن الغذائي، الفقر.... 

" الى عدم فتح الحرية المطلقة على جي ستنغليتنز و في هذا اإلطار أشار خبير االقتصاد الّدولي "
العولمة التي روجت لها المنظمات المالية الدولية ،على أّنها وسيلة لتحقيق تنمية عادلة و ديمقراطية و 
تخفيض كبير للفقر، ثم أكّد بشكل كبير على استقرار الغذاء و الخصخصة بينما كان التركيز على 

 المؤسسات و النمو المستدام.

و يركز التوجه الحالي للبنك الّدولي بشكل كبير على أولويات مكافحة الفقر و الجوع و إن كانت هذه 
 . 3االولويات ضمن استراتيجيات التنمية التي تعالج األسباب التي تولد الفقر و الجوع

 

 
                                                           

 .34، ص مرجع سبق ذكرهصديق الطيب منير،   1
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه  2

 مؤتمر متابعة و الغذائي األمن انعدام تخفيض في رئيسية كدالة"  المشترك المنهج منهج"  يسمى ما انتهاجب الفاو بدأت
 التدخالت و الريفية التنمية و العريضة القاعدة ذات المستدامة الزراعة تشجيع بين المنهج يربط و العالمي، الغذاء قمة

 .المستهدفة التوعوية
 .32، ص المرجع نفسه  3
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 المنتشرة ( –أزمة الصراعات ) النزاعات المشتركة  -2

يعتبر الّصراع ظاهرة سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة لها أسباب متعّددة وتختلف باختالف 
األطراف المنخرطة في الظاهرة من حيث تعلقه باألمة و األمن القومي، و الصراع الغير أساسي.....، 

 االفريقيساحل و ما يمّيز العالقات الدولية في العهّد الجديد، واقع البلدان االفريقية عموما و ال
خصوصا ومن هذه الزاوية تعمقت ظاهرة النزاعات و انتشرت و تعقدت إلى حّد أّدى الى إبادة منظمة 

إشارة الى أن مثل هذه النزاعات لها أثر بالغ على القارة االفريقية  1114بالبحيرات الكبرى عام  برواند
 .1اّلأمنككل ال سيما من ناحية التهميش و الفقر وعدم االستقرار و ال

ومن خاّلل مطلب النزاعات و األزمات سوف نخوض في هذا المجال من خاّلل التطرق الى أزمة 
التداعيات ...( و التي تعتبر مّن أكبر المشكالت اإلفريقية على –األبعاد  –دارفور )أسباب األزمة 

 المستوى المحلي االقليمي، الدولي.

 تاريخ الصراع في اقليم دارفور : .1
، الذي يعتبر 2، و تمثلت في الصراع القبلي1102دارفور سلسلة من الصراعات بدأت عام  شهد إقليم

 Clansأو تفرعاتها إلى عشائر  Tribesالنمط المهيمن في أجزاء كبيرة مّن السوّدان على هيئة قبائل 
أو غير ذلك، وقد كشفت الممارسة السياسية أن الهياكل   Families Extentedأو عوائل ممتدة 

األساسية للوالء مازالت هي القبيلة، و من ثّم االقليم، فالجماعة الثقافية، وليست الدولة بأشكالها و 
وكان موضوعه  الميدوبو  الكواهلةو  البرتيو  الكبابيش، وكان أبرز النزاعات بين قبائل 3تقسيمتها

بمؤتمر " أم قوزين "، ثم تاله صراع آخر بين المندوب والزيادية و الكبابيش عام  المياه و تم تسويته
 ، و انتهى المؤتمر صلح في " المالحة " وكان سببه المراحل أي العرب الرّحل.1132

و انتهى بمؤتمر صلح  المعالياو  الزريقاتبين  1132ثّم انتقل الصّراع الى جنوب دارفور في عام 
و انتهى بتدخل  1122 بني هلبةو  المهريةدود اإلدارية ثم شّب صراع بين قبائل تعلق بترسيم الح

                                                           
 .132، ص مرجع سبق ذكرهمحمد بوعشة، العرب و المستقبل في الّصراع الدوّلي،   1
 .31، ص 2334،خريف  21"، العدداإلنسانيمجلة عوض عثمان، دارفور: "مأساة انسانية معقدة" ،"  2
 .231، ص مرجع سبق ذكرهعبد السالم ابراهيم البغدادي، الوحدة الوطنية و مشكلة األقليات في افريقيا،   3
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وكان موضوعه  1122و قبائل أخرى ضّد الفالتة عام  المراريتو  القمرحكومي ثم الّصراع بين 
 .1الحدود اإلدارية

 1121سنة لكن اتسع هذا النزاع ليقوم بين قبائل " الفور الزنجية " و العرب لينتهي بتعايش سلمي 
، ثم تاله نزاع بين " الزغاوة "و 1111بمدينة الفاشر، ثم نشب نزاع بين قبائل " التعايشة و القمر عام 

، و الزغاوة و الزريقات عام 1113، و بعض القبائل العربية عام المساليتو  الضعين"المعاليا" في 
1112. 

،بصراع قائم عن طريق 2330ام ومن زاوية أخرى وعلى الجانب المقابل برزت أزمة دافور في ع
مليشيات حربية مسلحة، خاصة جبهة تحرير السودان"، جيش تحرير السودان، حركة العدالة و 
المساواة، " حزب التحالف الفيدرالي" كحركات مقاتلة تنتمي قيادتها الى قبائل " الفور"و " الزغاوة"، و" 

 .2المساليت" ذات األصول االفريقية

 ماهية أزمة دافور: .2
 :جغرافية دارفور .1

االثني و اللّغوي و الديني ... و تّضم ماال يقل  -السودان من أكثر الدول التي تتميز بالتنوع العرقي
لغة و لدراسة إقليم دارفور،  113قبيلة، منها مجموعات قبيلة كبيرة ، و يتحدثون حوالي  323عن 

 .3عربي –قليم دارفور على أساس إفريقي نتطرق إلى دراسة وصفية لإلقليم ثم التفرقة بين أهم قبائل ا

و قبل التطرق الى دراسة دولة السودان و بالتحديد إقليم دارفور تصادفنا مشكلة االختالف بين الحقائق 
الموضوعية حول مساحة اإلقليم، و األحداث و التقديرات المئوية للنسب ،ألن هناك تداخل و تشاعب 

 .4تحيط بالمشكلة و أسبابها و تداعيتهاالحقائق ذات الطبيعة التقديرية التي 

                                                           
 .34، ص مرجع سبق ذكرهعوض عثمان،   1
 .33، ص المرجع نفسه  2

3  www.Almoslim.net 
، بحث مقدم دارفور بين اعتبارات المصلحة و دعاوى األخالقية تجاه مشكلةالسّياسة األمريكية أحمد محمد وهبان،  4

 . 32بجامعتي االسكندرية و الملك سعود، ص
 

http://www.almoslim.net/
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و قد تّم تقسيم االقليم إداريا الى ثالث واليات، شمال دارفور و عاصمتها الفاشر و والية غرب دارفور 
 و عاصمتها الجنينة، و والية جنوب دارفور و عاصمتها نياال.

و سكان االقليم يدينون باإلسالم الذي يختلط في مناطق كثيرة في دارفور باألعراف المحلية، و يقطن 
مجموعات قبيلة وعرقية متعددة من أهّمها الفور الذي اتخّذ االقليم اسمه منها، و قبائل اليقارة العربية 

خاصة مع تشاد و جمهورية قبائل الزغاوة  والمساليت، و تمتد هذه القبائل لتتصل مع دول الجوار و 
 .1افريقيا الوسطى

 : التركيبة االثنية في دارفور .2
يتميز اقليم دارفور بتركيبة عرقية متنوعة، متباينة بين الوضع، اللغة الثقافة، الدين وحتى النمط 

 الحياتي، وتعيش في دارفور أربعة مجموعات رئيسية :

 تقر :أوال : المجموعات االثينية ذات النط الحياتي المس

الفور : أخذ إقليم دارفور اسمه من اسم قبيلة الفور وهي مجموعة اثنية تعيش على طول  -1
سلسلة جبل مّرة، و يمتدون غربا من وادي أزوم و وادي باري، و تتميز لغة الفور بأنها غنية 
بالمصطلحات و نظامها معقّد في التركيب و القواعد، و يعيشون على قطاع الزراعة منها 

و الّداخن وهو الغذاء الرئيسي باإلضافة الى زراعة الذّرة الشامية و الفول السوداني و الذّرة 
 العديد من الخضروات كذلك القطن و العديد من الحيوانات. 

                                                                                                                                                                                

 الوسطى إفريقيا: الغربي الجنوب ،و تشاد: الغربية الجهة ،من ليبيا: الشمال في يحده الّسودان، غرب دارفور اقليم يقع
 :اآلراء من متباينة مجموعة فهناك االقليم مساحة بصدد أما. الجنوبية الحدود العرب بحر يشكل و

 333) فرنسا أو العراق مساحة يعادل بما المساحة يقدر اآلخر البعض و مربع، كيلومتر مليون بريع البعض يقدرها
( مرّبع متر كيلو ألف 443) مرّبع ميل ألف 123 دارفور مساحة فتقدر البريطانية الموسوعة أّما ،(مربع متر كيلو ألف
 عليه بناء و السودان، مساحة ُخمس تعادل االقليم مساحة أن الى السوداني الشيوعي الحزب مصادر بعض تشير و

 األمريكية السّياسة وهبان، محمد أحمد .انظر:(كيلومتر ألف 312) مربع ميل ألف 233 فورية الدار األراضي مساحة
 األخالقية. دعاوى و المصلحة اعتبارات بين دارفور مشكلة تجاه

السياسية و  دراسات العلومصداح أحمد الحباشنة ومخلد عبيد المبيضين، "الموقف األمريكي من أزمة دارفور"،  1
 . 122، ص2331، السنة 31العدد  ،03، المجّلد االجتماعية

 :في لغة الداجو تعني ثرثرة أو وناسة. نباال*
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المساليت : تقع هذه القبيلة في الحّد األقصى الغربي لدارفور بين وادي انسونج و وادي كاجي  -2
الشرق، لهم لهجة خاصة باإلضافة الى اللغة العربية، كما في الغرب، ووادي أزوم و باري في 

 يتمّيزون بالشراسة في القتال، يعيشون على تنوع الزراعة وتربية الحيوانات.
الداجو و التنجر : كان الداجو أول ساللة حاكمة في دارفور و يعيشون على التالل الواقعة  -0

غلون على الزراعة و تربية الماشية  شمال شرق وجنوب نباال *، لهم لهجتهم الخاّصة، و يشت
التنجر حلّوا محل الداجو، يتكلمون اللغة العربية فقط، و يوصفون بأّنهم  وهناك اعتقاد أن

 . 1ساللة متفوقة في دارفور تقع في شماله
 ثانيا : المجموعات االثنية البدوية و شبه البدوية :

الزغاوة : من أكبر المجموعات التي تعيش في شمال غرب دارفور لهم عالقة بقبيلة "التبو" و  .1
المجموعات البربرية الليبية، و لغتهم الزغاوة التي استنبطت من لغة التبو، وُيعرفون على أنهم 

 أشرس مجموعة إثنية دارفورية. 
م " غيدي "الذي كان ُيعرف البديات : يعيش أغلب هذه المجموعة االثنية في صحراء إقلي .2

 بإفريقيا االستوائية الغربية على الحدود الشمالية الغربية للسودان.
الميدوب : تعد جبال الميدوب الواقعة شمال شرقي دارفور معزولة تماما على الصحراء في  .0

أيام ( على سهل  3أو  4الشمال، ويكون االنتقال من الميدوب الى جهة أخرى بزمن أيام )
لى ممتد ب ه أعشاب قليلة، نظرا لقلة المياه، وتوافرها في اقليم الكبابيش شرقا أو الزغارة غربا، وا 

الجنوب آبار البرتي و االتصال الوحيد بين الميدوب والعالم الخارجي يتم من خالل زيارة رعاة 
الكبابيش و الزغاوة الذين يأتون لشراء الملح الذي يستخرج من المنخفض الواقع في الركن 

 .2الجنوبي الغربي لجبل الميدوب
 ثالثا : المجموعات المستقرة العربية :

بني فضل : قبيلة قوية جّدا، عاشت في مثلث شرقي دارفور، رأسه في الطويشة، وقاعدته الفاشر، 
 وجبل الحلة، وبعضهم الباقي في منطقة صغيرة وسط دارفور عبر الحدود الغربية لكردفان.

                                                           
، في الموقع الواقع االنساني في دارفور أسبابه و تداعياته المحلية و الدوليةسيف الّنصر حسين محمد عبد القادر،  1

 www.gadhp.org/index?vien=article&catif=52اإللكتروني  
 .المرجع نفسه  2

http://www.gadhp.org/index?vien=article&catif=52
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صغيرة بين البرقة، والداجو شمال شرق نياال، ولهم قرابة لصيقة مع  المسيرية : يحتلون منطقة .1
 قبيلة الحمر التي تقطن جنوبي كردفان.

المعاليا : لها قرابة مع قبيلة دار حامد في كردفان، وقد قسمت بين دارفور و كردفان، وبعد  .2
بدأت تعود الى وطنها القديم في دارفور الذي يحّده الزريقات في الشمال  على دينارنهاية عهد 

 .1الغربي
بدأت األزمة الراهنة مع تشكيل تحالف من بعض القبائل السودانية، قبيلتي "  /أسباب أزمة دارفور:0

ودخلت في  2332ماي  11الزغاوة " و "الفور" أطلق عليه حركة تحرير دارفور التي ظهرت في 
 .)*(نيف مع القبائل العربية التي تدعها الحكومة السودانية المسماة "الجنجويد"صراع ع

ألف مقاتل مدّرب، و كذلك تأسست حركة العدالة والمساواة التي قامت  14الى  13تُنضم ما بين 
بدأ جيش تحرير السوّدان بحركة  2330فبراير  14 وفي، الشماليبهجمات متعّددة في اقليم دارفور 

تمرّد في منطقة جبل مّرة و سعو المتمردين لتقاسم ثروات اإلقليم، وكشفت شركات تنقيب أجنبية عن 
 .2وجود البترول و اليورانيوم و النحاس باتفاق مع كّل من الخرطوم و حركة تحرير السوّدان

داخلية و مسلح، فقد دخل في عّدة اتفاقيات دولية ) اتفاقية  و بما أّن الّنزاع في دارفور ذات طبيعة
و اعترفوا  2334جنيف( بدخول الحكومة و حركتي تحرير السودان، و حركة العدل و المساواة عام 

، حيث تطورت األوضاع من مشكلة داخلية أساسها التهميش،  3بالنزاع المسّلح الداخلي إلقليم دارفور
                                                           

 .المرجع نفسه  1
 .103، صمرجع سبق ذكرهصداح أحمد الحباشنة، ومخلد عبيد المبيضين، الموقف األمريكي من أزمة دارفور،   2

 و جوادا ركب من فكل وجواد، جن من مركبة السودان، في سنة 233 حوالي عمرها افريقية كلمة:  الجنجويد)*(
 ظهور على الفرسان وهي دارفور، في عربية أصول من البدوية المليشيات وتعني جنجويد، فهو بالقوة للناس تعرض
 .بالكالشيكوف والمسلمين الخيول
 يحمل الرجل هذا أن بها ويقصد" جي" أو" جا" ،و الرجل بمعنى" جن: " هي مقاطع ثالث من مكونة جنجويد وكلمة
 الذي الرجل هو التسمية ومعنى"  الجواد" ومعناها"  ويد" و بكثرة، دارفور في المنتشرة" 0-ج" نوع من رشاشا مدفعا
 دعم الجنجويد حكومة منحت الغزاة ثقافة على و االثني، التصادم على بناءا و. رشاشا مدفعا يحمل و جواد يركب

 أو" الهمبائة"  تقاليد على يقومون الجنجويد أن و خاصة االغتصاب، و للنهب العنان أطلقت و الجيش، لمساعدة
 من عناصر أّنهم و مجتمعهم، ازدراهم كلصوص اليهم ينظر و العربية، القبائل بين من وهم الطرق قطاع اجتماعات
"  ،"الفور" قرى على األغلب في هجوماتهم بإتباع"  المحروقة األرض"  سياسة اّتباعهم و المحترفين، المجرمين
 " .الزغاوة" ،"المساليت

 .02، ص2333، 1اإلنسان،ط ، القاهرة : مركز دراسات حقوقالحقيقة في دارفوركمال الجزولي،   3
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تمع الّسوداني، والتوزيع الغير عادل للثروات، و التكوين البيئي المقترن باإلقليم و التركيب المختلط للمج
 .1الى قضية تتداول عليها أطراف اقليمية ودولية

، تعمل 2330و بإسناد أزمة دارفور الى الصراع العرقي االثني، فإّن مولد حركة تحرير الّسودان في 
على نحو أّدى الى بناء سودان ديمقراطي موحّد على  على احباط سياسات " سيادة العرب في دارفور "

، كّل هذا كان يرمي الى تصنيف الّسودان الى 2أساس جديد من المساواة وفصل الدين عن الدولة
جنوب بالرغم من استخدام الحركة لسياسات ترمي الى استغالل البعد االثني لخدمة مصالح -شمال 

سياسي المركز و حلفائهم اإلقليميين، جعل من التنوع الذي تتسم به دارفور مصدرا للنزاعات 
لعقدين من السياسيات الخاطئة من قبل الحكومات المشكالت، و الحرب االثنية الراهنة هي تتويج و 

 .3المتعاقبة

ان  تسييس وعسكرة المجموعات االثنية، مثل التنافس حول األرض و الموارد مشكلة الصّراع في 
دارفور أكثر منه نزاع عرقي، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات و التقارير منها ما ورد في تقرير 

و معادها " إّن الجفاف يمثل أحد األسباب الرئيسية  2332في جويلية األمم المتحدة الذي صدر 
الندالع الصراع في دارفور باألساس، حيث دفع سكان دارفور من مزارعين و رعاة رحل الى التقاتل 

فصول السنة مع شحها عموما، مّما يعرقل  باختالف، و تتوفر المياه 4من أجل الموارد المائية القليلة
في المنطقة، األمر الذي يسبب النزاعات بين القبائل التي تعتمد في معيشتها على حركة الرعاة 

الزراعة و تلك التي ترعى األغنام و االبل، و تعّرض المنطقة الى التصحر و الضغوطات التنموية 
الناجمة عن عدد من العوامل، بما فيها تبعات مشكلة الدّيون و التحويل العكسي في الموارد األمر 

ي فاقم من تجحيم قدرة الدولة على إحداث االختراق التنموي و تخفيف المأزق التنموي و الصراع الذ
، وكما جاء في التقرير األممي الذي أعده برنامج البيئة التابع للمنظمة الدولية 5على الموارد و احتواءها

استمرار و ول عن إذكاء " إّن التنافس على موارد النفط و الغاز و الماء و الخشب و االرض هو المسؤ 

                                                           
 .02، صالمرجع نفسه  1
 .2334، 33، صمرجع سبق ذكرهأحمد وهبان، السياسة األمريكية تجاه أزمة دارفور،   2
 23، ثورة دارفور : أزمة السودان الجديدة ،نيروبي بروكسل ، عن افريقيا 66تقرير مجموعة األزمات الدولية رقم   3

 .12- 33مارس، ص ص 
 .33، ص مرجع سبق ذكرهبان، أحمد وه  4
 .13، ص 2334، خريف 21، العدد مجلة االنسانيسمير حسني، "اآلثار االنسانية لصراع دارفور "   5
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القتال ليس في دارفور و حدها بل في أقاليم أخرى في سودان " كذلك فقد ذكر األمين العام لألمم 
في مقالة له نشرتها "واشنطن بوست" مواكبا للتقرير االممي : " إّن التغيير المناخي  Banjiالمتحدة 

و إلى جانب ما تقدم فقد أكّد تقرير لجنة يتحمل جزءا من المسؤولية عن تفجّر الصراع في دارفور "، 
" على أّن الجفاف و التصحر في السبعينيات  2334سبتمبر  12التحقيق الدولية بشأن دارفور المؤرخ 

، و كنتيجة طبيعية تصاعدت 1و الثمانينيات و ندرة الموارد هي سبب الّصراع بين المزارعين و الرعاة"
التي تستغل الزراعة كمورد للعيش، و التي تحترف الرعي، حيث الخالفات و النزاعات القبلية، خاصة 

كان لهذه الظواهر افرازات سلبية، و لجأ األفراد الى تكوين عصابات لنهب و ترويج المواطنين، وهو 
ما يعرف بعصابات النهب المسلح التي اتخذت من انتهاك القانون وسيلة لدعم و تمويل النشاط 

 .2دة العسكري للمجموعات المتمرّ 

و بكل الخلفيات االثنية و انعدام التنمية و التدهور البيئي جعل دارفور موطنا لخليط معقد تبقى فيه 
قبيلة أساسية، و هذا الخليط  03القبيلة عنصر أساسي من عناصر الهوية، حيث هناك على األقل 
، و ُارجع التزايد الّسودو  الزرقةيتكون من العرب / غير العرب وهذا األخير ُيعرف محليا باسم 

الُمضطرد في العنف الى غياب المجهودات التنموية في االقليم الى قصور اإلدارة الحكومية الذي 
 .3يشمل اضعافها ألنظمة االدارة األهلية

 إضافة الى ما سبق، و من األسباب التي ضاعفت األزمة في دارفور كذلك : 

ية تفرض اإلدارة نفسها، و تكشف المؤسسات اإلدارية : في اللعبة السياس األخطار اإلدارية و الفكرية
المستوردة ) موروث استعماري ( عن مفارقة تجمع ما بين المحافظة على البنية، و بين حاجة التكيف 

، مع ذلك عكس واقع الّسودان تضادا في التعامل مع دارفور كجزء أساسي من 4مع اللعبة المجتمعية
في ذلك، أرض صحراوية تعيش فيها قبائل بدوية، منعدمة الثروات،  الدولة السودانية، و كان منطقها

ال تداخل مع الشؤون السودانية بشكل مؤثر، و هذا ما أّدى الى الفقر الشديد في المنطقة، و فقدان و 
البينة التحتية للهياكل اإلدارية و األجهزة، انعدام األمن، وعدم تمثيل المناصب في الحكومة أو البرلمان 

                                                           
 .32، صمرجع سبق ذكرهأحمد وهبان،   1
 .13، صمرجع سبق ذكرهسمير حسني ،   2
 .10، ص مرجع سبق ذكرهعن افريقيا،  23تقرير مجموعة األزمة الدولية رقم   3
 .223، ص  مرجع سبق ذكرهبرتران بادي، الدولة المستوردة،   4
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وجود اتصال علمي أو اعالمي مع المنطقة ،وغير ذلك من مظاهر االهمال التي أفقدت الكثير  و عدم
، و من البديهي أن يكون االستيراد المكثف للبنى السلطوية 1من شعب دارفور الوالء لدولة السودان

 Uves" إيف فوريهتؤدي الى ضياع القاعدة التي تجمع بين الحاكمين و المحكومين، لذا يبّين "
Fouré   فيما يخص شاطئ العاج على سبيل المثال " أن االنتخابات التنافسية أو شبه التنافسية قد

شهدت نسبة مقاطعة تفوق بكثير االستفتاءات التي تمت في ظل ترشيحات لم يتقدم لها سوى شخص 
 .2واحد، وهذا دليل على ثقل أشكال المشاركة السياسة و سياق الدمقرطة الى مأزق حرج"

ألف جندي بإمكانيات عسكرية 13: فجيشها ال يزيد على  لضعف العسكري للحكومة السودانيةا-
ضعيفة، خاصة بعد اضعاف كاهل الحكومة السودانية بمراحل عديدة من الحروب، كما ال يستطيع 
الجيش السوداني التحكم في المساحات الشاسعة في السودان عموما، ودارفور خصوصا، هذا ما أّدى 

" الذين يعيشون علي الرعي، ، يلبسون مالبس بيضاء و يحملون  3ور عصابات " الجنجويد الى ظه
رشاشات  و يتجولون في ربوع دارفور، فتقتل و تسرق، وتنهب وهذا دليل على االنفالت األمني، أّما 

باستيالء  مجموعات مجهولة على حامية  2330بالنسبة لألحداث الحالية ، فقد انطلقت في فبراير 
المفاجئ بهجوم واسع على مدن "كتم" و " الفاشر"، حيث  4)قولو( في جبال مّرة ثم اتبعت هذا الهجوم

هزمت الجيش مّما أذهل المراقبين والحكومة على حّد سواء، وكان هذا الهجوم الشعلة االولى التي 
لثابت هو احمت الحرب، بعد أن تغيرت خريطة المواقف عدة مرات على ساحة المواجهة، و األمر ا

 .5وجود العديد من أفراد اقليم دارفور يعانون الحروب األهلية في المنطقة

، 2330و ارتباطا بما تقدم فقد اندلعت النزاعات و شابت االضطرابات بإقليم دارفور بدءا من فبراير  
حيث أعلنت مجموعات من الطالب و الناشطين تمردها على الحكومة المركزية، متهمة اياها بالتمييز 

ا حكوميا، و سرقوا جندي 23ضد دارفور، و استبعاده تنمويا، و اشتعلت األحداث حينما قتل المتمردون 
كميات كبيرة من األسلحة و الذخيرة و دمروا أربع طائرات حربية مروحية، و اثنين من طائرات 

                                                           
 .2331،العدد ، الحوار المتمدنعبد المنعم منصور علي الحر،" أسباب تفاقم مشكلة دارفور" ،  1
 .021-011، ص ص مرجع سبق ذكرهبرتران بادي،   2
 .مرجع سبق ذكرهعبد المنعم منصور علي الحر،   3
 .مرجع سبق ذكرهعن افريقيا،  23تقرير أزمات المجموعة الدولية رقم   4
 .101، ص مرجع سبق ذكرهصداع أحمد الحباشنة، مخلد عبيد المبيضين،   5
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Antonov اإلفريقيين من جنوب السودان  -، وسرعان ما انتقل التنافر بين العرب1للجيش السوداني
سبيل انجاز أهدافها  حيث لجأت بعض الحركات  الي العنف في الى غربه ليعجل الصراع في دارفور

أفارقة في مواجهة بعضهم البعض، و تتمثل أبرز هذه الحركات الدارفوية  -و ادراج أبناء دارفور عربا
اإلفريقية في كل من جبهة تحرير السودان و حركة العدل و المساواة ومثلت الميليشيات المعروفة 

 .2ة العربيةبالجنجويد التنظيم األبرز في صفوف أبناء القبائل الدارفوري

 أطراف الّصراع : -4
استراتيجية الحكومة : بعد تفكك كل الصالت العربية، اإلفريقية في اقليم دارفور تزايد في  -1

، و ظل شركاء الخرطوم 2330المقابل العنف الجسيم ضد المدنيين في دارفور من عام 
رئيس الجمهورية ، و يعتبر 3منقسمين على العالمين، و التفكير في كيفية التعامل مع القضية

هو القائد األعلى للقوات  المسلحة و يمارس سلطاته عن طريق وزير الدفاع الذي يعين قائد 
القوات المسلحة و رئيس هيئة األركان الذي يشكل مع نواب رئيس هيئة األركان الخمسة  

من العمليات، امدادات، ادارة، تدريب، توجيه( و استراتيجية الحكومة تكمن في حماية األ)
، ومع تصاعد الصراع في دارفور تزايدت الخالفات السياسية، وعلى سبيل المثال: 4الداخلي

استخدمت الحكومة انضمام جيش تحرير السوّدان الى الّتجمع الوطني الديمقراطي المعارض 
 كذريعة لتعليق حوارها مع التجمع. 2334في منتصف فبراير 

للسياسية الممارسة في دارفور، كونت الحكومة في ديسمبر و في محاولة تجنب النقد الدولي المتصاعد 
ة التي تضم وزارات الدفاع، العون االنساني يالطوارئ تحت مظلة وزارة الخارج إلبادةلجنة  2330

،جهاز االمن الوطني، و هذا ما جاء على لسيان أحد الاّلجئين كأّن " تفويض اللجنة هو رّد فعل يّصد 
أن الّسودان واقع تحت ضغوط تتعلق بالوقع االنساني،  دارفور واعترافاألفعال العالمية ألحداث 

 .5سعي جاهدا لمنع تدويل األزمة"وال

                                                           
 .32، مرجع سبق ذكرهأحمد وهبان،   1
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه  2
 .13، ص رهمرجع سبق ذكعن افريقيا،  23تقرير مجموعة األزمات الّدولية رقم  3
، مصر : المنشاري للدراسات و أزمة دارفور بين السياسة و القانون الدولي االنسانيسليمان محمد خليل العناني،  4

 .14البحوث ص 
 .13، ص ، مرجع سبق ذكرهعن افريقيا 23تقرير مجموعة األزمات الدولية رقم   5
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وشملت الحكومة وهي أحد أطراف النزاع على قوات الشعب المسلحة السودانية و التي بلغ قوام جيشها 
 ألف فرد و اشتمل كذلك على اآلتي: 233حوالي 

المخابرات العسكرية : وهي فرع مستقل عن اإلدارة  لها جزء من فرع العمليات في إطار القوات -أ
ة التوفيق و االحتجاز و االستجواب، عن طريق  رئيس فرع المسلحة و المخابرات العسكرية لها سلط

 المخابرات العسكرية.
يستمد المدنيون المعبؤون ن من أجل دعم القوات المسلحة  و قوات الدفاع الشعبي : ُيجّند المدنيو -ب

، والذي يعرفها بأنها " قوات شبه عسكرية تتألف من 1121قانونهم من " قانون الدفاع الشعبي لسنة 
طنين سودانيين بمعايير معنية، و تطلب القيادة العامة للجيش مسؤولي الحكومات المحلية تعبئة و موا

تجنيد قوات الدفاع الشعبي عن طريق زعماء القبائل و شيوخها، وعلى والي الوالية أن يكون بكامل 
و تدريب المدنيين الدراية لهؤالء القادة، وعلى قوات الّدفاع الشعبي مهمة منح السالح الّزي الرسمي، 

 1الذين تم تعبئتهم، ومن ثم دمجهم في قوات الدفاع للحفاظ على األمن.
هيكلة القيادة و مخابرات الحدود : إّن التخطيط لجميع العمليات يكون من مهام لجنة القيادة ومن -ج 

ا لخبرتهم بها، أجل تنفيذ وحدة العمليات تقوم بتجنيد الّسكان المحليين للعمل في مناطقهم األصلية نظر 
 .23302و أوائل عام  2332ثم شرعت بالتعبئة مع بداية النزاع المسلح في دارفور و أواخر عام 

الجنجويد : إن تفاعالت المعضلة األمنية السودانية و الحرب األهلية، و تفاقم مشكلة جنوب -2
هذا السياق برزت  السودان، ثم تصعيد حّدة الصراع القبلي، و في المقابل التدهور البيئي، في

الميليشيات المسلحة العربية " الجنجويد " وهم العرب الرّحل، و يحرصوا على ارتداء زّي يشبه الجيش 
 .3الحكومي

و لقد عكس "الرئيس البشير" صورة العالقة بين الجنجويد و الحكومة قائال " إّن أولوياتنا منذ اآلن 
لقانون هو هدف لنا ... وسنستخدم الجيش و فصاعدا هي تصفية التمرد ، وكل عنصر خارج عن ا

 ".4البوليس والمجاهدون و الفرسان راكبي الخيول للقضاء على التمرد

                                                           
 .31، ص مرجع سبق ذكرهكمال الجازولي،   1
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه  2
 .33، ص مرجع سبق ذكرهعوض عثمان،   3
 .12، صالمرجع نفسه   4
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لكن هذا التصريح يتعارض مع واقع المنطقة، و اعترف الحكومة أّنها خلقت جماعة متمردة على  
بجنوب  زالجنيالسلطة باسم الجنجويد، خارجة عن نطاق السيطرة، و كمثال على ذلك ذكر ُمعتمد 

ن دارفور لصحيفة خرطومية يومية في نوفمبر : " سّلحت الحكومة هذه المجموعة لتحارب التمرد ولك
المجموعة احتارت أن تنفذ أجندتها القبلية الخاصة بمهاجمة مناطق الفور القبلية .. إّنهم يحرمون 
الناس من دفن موتاهم ... تتلقي رئاسة الوالية بصورة دائمة تقارير عن غزوات، و قنص من قبل 

 .1لّناجين في القرى و األدغال المحيطةاالمسلحين 
جويلية  21شمال دارفور و المنطقة )أبوجمرة(، و بتاريخ حركة جيش تحرير السودان : في -0

، اجتمع أفراد قبيلتي " الفور" و "الزغاوة" إلحباط سياسيات القائلين " سيادة العرب في دارفور" و 2331
، و أطلقت على نفسها اسم " جبهة تحرير دارفور، ثم غيرت 2331تأسست الحركة فعليا في نوفمبر 

، أي حركة تحرير الّسودان، كما قد يشار إليها بجيش التحرير السودان، 2330مارس  14اسمها في 
" وهدفه الجيش الذي يعمد الى فصل الّدين عن الدوّلة، بيان مارسو أصدرت هذه الحركة ما يعرف "

 .2قراطي موحّد على أساس المساواةو و ايجاد سودان ديم

،  بدأت العمل 2331رفور، ظهرت عام حركة العدل و المساواة : هي حركة تمرّد رئيسية في دا-4
"، وزير دولة سابق، الذي خليل ابراهيم، و يقود حركة العدل و المساواة "2330ضد الحكومة في أوائل 

 2334،و في أوائل ماي 2333عندما شكل المؤتمر الشعبي عام  حسن الترابيانحاز الى جانب 
 انقسمت حركة العدل و المساواة الى قطاعين : 

األول : يقوده خليل ابراهيم و الثاني يضم قادة الميدان العسكرين بزعامة العقيد جبريل. وحدث القطاع 
االنقسام بعد أن دعا القادة العسكريون الميدانيون الى عقد مؤتمر في "كارو" قرب الحدود التشادية في 

 .3لوجية بينهم لكي يناقشوا مستقبل الحركة و االختالفات األيدو  2334ماي  20شمال دارفور يوم 

جماعات المتمردون : تشكلت كرّد فعل لفشل الحكومة و القيادات التقليدية في احتواء مشاكل -3
، منها الحركة الوطنية لإلصالح و التنمية و معظمهم جنود قادة هذه 2334و هذا عام  4االقليم،

                                                           
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسه  1
 .32، ص مرجع سبق ذكرهأحمد وهبان ،   2
 .13، ص مرجع سبق ذكرهسليمان محمد خليل العناني،   3
 .12، ص مرجع سبق ذكرهعن افريقيا،  23تقرير مجموعة األزمات الدولية رقم   4
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بشكل خاص في مدينة " طنية" الحركة من قبيلة " الزغاوة كوبيرا " وهي قبيلة متفرعة من الزغاوة تنشط 
و  الكرباج" بوالية غرب دارفور، وهناك جماعة تدعى "جبل مونعلى الحدود التشادية و في منطقة 

وتوجد في والية غربي 1الشهامة"تتألف من أفراد من قبائل غربية، وأيضا جماعة أخرى تدعى "
لثروة وفق الوعاء الحقوقي كردفان، ومن مطالبها اتاحة فرص عادلة للتنمية و تقاسم سلطة و ا

للشرعية، و تنقيح اتفاق الترتيبات االدارية لجبال التوبة  ومناطق النيل األزرق، الجنوبية، و في 
ظهرت جماعة تدعى " الحركة الوطنية السودانية للقضاء على التهميش" التي أعلنت  2334ديسمبر 

 .2غربي كردفان غبيش"مسؤوليتها عن الهجوم على " 

رقة، و زادت حّدة النزاعات بين القبائل الم تُبن الثقة بين العرب األف األزمة الدارفورية:تطور -2
شنت الحكومة السودانية عددا من الهجمات  2334و  2330في عام  دارفورالكائنة في اقليم 

، ثم 2330و كذلك سبتمبر و أكتوبر و ديسمبر  2330العسكرية الواسعة و منها هجوم جويلية 
، حيث تضمنت الهجمات قصفا بريا و جويا متكّررا استهدفت المدنيين دون 2334لى مارس جانفي ا

أدت و تمييز.و كان تنسيق الهجومات عن طريق الغارات الجوية للقوات العسكرية و ميلشيات الجنجويد 
الى قتل العديد من المدنيين و ممارسة العنف بشتى أشكاله ) التحرش الجنسي، اغتصاب، تعذيب، 

 .3ف الممتلكات و المواشي، التدمير المتعمد للقرى وحرقهم(خط

و جاءت التبعات للهجمات التي أسفرت عن االنتهاك لحقوق األفراد في دارفور و خّلفت حوالي مليوني 
قرية،  233، و يقدر عدد القوى التي تم تدميرها كليا و جزئيا بحدود 2333شخص ضحية حتى بداية 

طلب  2332فبراير  22مليون شخص، و في  0.3فور يبلغ حوالي أما عدد متضرري سكان دار 
المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية من الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار مذكرات االستدعاء 
للمثول امام المحكمة للتحقيق في ارتكاب الجرائم ضد االنسانية في دارفور، و بقيت أزمة دارفور في 

 .4ّل مرة تزيد حّدة النزاع و يبقى التحقيق مرفوعا في المحاكم في سياق القضيةتتابع مستمر، و في ك

 

                                                           
 .13، ص مرجع سبق ذكرهسليمان محمد خليل العناني،   1
 .13، ص المرجع نفسه  2
 .12،صمرجع سبق ذكرهعن افريقيا ،  23تقرير مجموعة األزمات الدولية رقم   3
 .12، ص المرجع نفسه 4



212 
 

 تداعيات االتحاد االفريقي ودوره في تسوية النزاعات في دارفور:-1
يعّد مجلس السلم و األمن االفريقي جهاز دائم يصنع القرار فيما يتعلق بالصراعات و ادارتها و 
تسويتها في االتحاد االفريقي، كما يعمل على تنفيذ النشاطات المتعلقة ببناء السلم و إعادة التعمير 

جهود الرامية في مرحلة بعد الصراعات و الحيلولة دون تجّدد أعمال العنف و تنسيق و موائمة ال
الى منع االرهاب الدولي، و وضع سياسة دفاع مشترك لالتحاد، طبقا للمادة الرابعة الفقرة )د( من 

 .1القانون التأسيسي لالتحاد االفريقي 

و لقد عمل االتحاد االفريقي على أزمة دارفور، و حصريا في النطاق االقليمي و عدم تدويلها 
 ءقائال " إّن منطقة دارفور تمّر بأسو  هاني رسالنا جاء على لسان باعتبارها أزمة انسانية، و هذا م

أزمة انسانية حاليا"  و كذلك "إّن أكثر من مليون شخص يتعرضون لتطهير عرقي ، و أن القتال بين 
الميليشيات العربية المدعومة من قبل الحكومة و الجماعات المحلية تعمل طبقا لسياسة األرض 

بصورة منتظمة ...." وهذا ما اعتمده الكونجرس األمريكي لوصف ما يجري المحروقة و االغتصاب 
" لدى األمم المتحدة في جون دانفورتفي دارفور " االبادة الجماعية" و قد وصف السفير  األمريكي "

 . 2مجلس األمن الدّولي "أزمة دارفور فريدة في خطورتها ...و أنها أكبر كارثة انسانية في العالم اليوم

لكون االتحاد االفريقي منظمة افريقية، وكان له أول تجربة في التدخل في أزمة دارفور على الواقع و 
الميداني، كانت له الشرعية و حق االسبقية في التدخل في المنطقة، و الحكم على األوضاع فيها، 

و  2334جويلية  03الصادر في  1333، و هذا بموجب قرار 3قوبل بترحيب من مجلس األمن
 .4المتعلق بتأييد ارسال قوات من االتحاد االفريقي الى اقليم دارفور

( من النظام األساسي لالتحاد االفريقي لدول األعضاء التقدم بطلب تدخل االتحاد 34و أجازت المادة)
االفريقي إلعادة الّسلم و األمن في االقليم، و هذا من خالل أجهزته المتمثلة في مجلس الّسلم و االمن 

                                                           
مجلة ريقية ، محمد هيبة على أحطيبة، " دور مجلس السلم و األمن االفريقي في ظل النزاعات و تسويتها في اف 1

 .302، ص 2311، السنة 30، العدد 22، المجلد جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
المجلة األردنية للعلوم صداح حباشة ، مخلد مبيضين أزمة دارفور المواقف الدولية المتباينة إزاءها ، دراسة مقارنة ، 2

 . 20، ص 2331، السنة 1، العدد2، المجلداالجتماعية
 .201، ص 2333، بيروت : دار العلوم للنشر و التوزيع ، التنظيم الدوليجمال عبد الناصر مانع،   3
 ، و المتعلق بتأكيد ارسال قوى من االتحاد االفريقي الى دارفور.2334جويلية  03الصادر في  1333راجع قرار 4
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، 2334أكتوبر  23الذي ُعقد في  12، و بعد عّدة اجتماعات أعرب المجلس في اجتماع 1فريقياال
( لتلبيتها عّدة توصيات لتوسعة البعثة Amisبقرار تشكيل قوة لحفظ السلم و ارساء االمن سمّيت بقوة)

 و تقدير الوضع في دارفور.

عن رضاه  2333جانفي  12ده في الذي عق 43و أعرب مجلس السلم و األمن االفريقي في اجتماعه 
( الى األمم المتحّدة Amisوعن دعمه المبدئي لنقل مهمة عمل قوة ) Amisللتقّدم بشأن نشر قوة  

على أن يكون ذلك في اطار المشاركة بين االتحاد االفريقي و األمم المتحدة ليمنح مّدة عمل القوة 
Amis  2333.2الى أخر مارس 

، ثم قرار 1334الفريقي الى اإلقليم، جاء التأكيد على ذلك بموجب قرار و بإرسال بعثات االتحاد ا
المتهمين للمحكمة  بإحالة 1310بفرض عقوبات على المتهمين بارتكاب جرائم الحرب ،ثم قرار 1311

 2333مارس  24الصادر في  1330الجنائية الدولية في الهاي، و بموجب قرار مجلس األمن رقم 
لألمم المتحدة تسريع نقل مهمة االتحاد االفريقي الى قوات تابعة لألمم المتحدة طلب من األمين العام 

السودان و  3و ُينظر للقرار األخير و توقيته على أّنه أحدث نقلة نوعية في تدويل النزاع و مستقبل
م المؤرخ يو  1321استبعادا للعجز، الذي أعلن عنه االتحاد االفريقي، أصدر مجلس األمن القرار رقم 

الذي يدلي بتحويل بعثة االتحاد االفريقي الى األمم المتحدة، و بعد التشاور صدر  2333ماي  13
، بسبب ترسيخ األمن في االقليم و تحويل بعثة االتحاد  2333أوت  01الصادر يوم  1233قانون 

اد االفريقي ونقل السلطة من بعثة االتح 2332سبتمبر  01االفريقي الى القوات الدولية ليكون بتاريخ 
 .4"يوناميد الى البعثة المشتركة بين األمم المتحّدة و االتحاد االفريقي بدارفور "

 

 

                                                           
 .032، ص مرجع سبق ذكرهجمال عبد الناصر مانع ،   1
 .342، ص مرجع سبق ذكرهحطيبة، محمد هيبة علي أ 2
، 0، العدد المستقبل العربي: النظام العربي تحّدى البقاء و التغيير" ،  2333عوني فرسخ، "حالة األمة العربية  3

 .121، ص 2333السنة 
 ،في الموقع االلكتروني : 1626حول تطورات أزمة دارفور و القرار  4
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 تدخل مجلس األمن الحتواء أزمة دارفور :-2

لقد فشل االتحاد االفريقي بالتعاون مع األمم المتحّدة في عّدة محاور رئيسية ،كفشله في استخدام قوة 
ة على يالقارة، و على سبيل المثال فصل االتحاد االفريقي التسوية السياسالقارة االفريقية للدفاع عن 

 .1المساءلة القانونية وفشل في انهيار محادثات أبوجا

وتظل أزمة دارفور تشكل تهديدا جسيما للسودان و لألقاليم المجاورة ،ليس بسبب النزاع الداخلي ، 
 1233قراره  2333أوت  0ألمن في ولكن بسبب التدخل الخارجي المتمثل في إصدار مجلس ا

قوات دولية الي االقليم ،و أهم ما جاء في القرار: إشارة في الديباجة الى االلتزام  بإرسالالقاضي 
بسيادة السودان ووحدته واستقالله وسالمته االقليمية ،و هذه البنود الواسعة الّصالحيات تقوم على 

لقوات تخضع الى مهمات واسعة النطاق على النحو تطبيق اتفاق سالمة و حماية المدنيين وهذه ا
 التالي :

 اعادة هيكلة مرفق الشرطة وجعله يتماشى مع مبادئ الديمقراطية . .1
 المساعدة في اقامة جهاز قضائي مستقل و حماية حقوق االنسان.  .2
 .2رصد األنشطة العابرة للحدود بين السودان وكّل من تشاد و افريقيا الوسطى  .0

و شرع مجلس األمن في اعداد قرار عملية التقييم الفني التي قامت بها األمم المتحّدة ،وعقب انتهاء 
 .3يدعو فيه الى نشر قوة حفظ سالم دولية في دارفور وال سيما أن الوضع في دارفور يزداد تدهورا

ة أزمة انساني باعتبارهاالوضع  بإدانةوهكذا صدرت أغلب قرارات مجلس األمن، بشأن أزمة دارفور 
خطيرة جّدا، وهذا ما جاء على حّد قول السفير األمريكي " جون دانفورث" لدى األمم المتحّدة بأنها " 

 فريدة من خطورتها ... و أنها أكبر كارثة انسانية في العالم اليوم".

                                                           
، في الموقع االلكتروني : لماذا فشل االتحاد االفريقي في دارفورعبد اللطيف اسماعيل،  1

www.sudanesoline.com/or/23618.shtml 
 
، 41، المجلد 133، العدد مجلة السياسة الدولية، االبعاد والتداعيات"، 1233هاني رسالن، "أزمة دارفور، القرار  2

 .124-122، ص ص 2333أكتوبر 
، ص ص 32، العدد مجلة المفكرزهرة بوسراج،" التدخل االنساني لمجلس السلم و األمن االفريقي في أزمة دارفور"،  3

110-113. 

http://www.sudanesoline.com/or/23618.shtml
http://www.sudanesoline.com/or/23618.shtml
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ألف قتيل و  233عدد القتلي في دارفور بأكثر من  2333و قد قدرت مصادر األمم المتحدة عام 
ن و المهاجرين بحوالي مليوني شخص، بذلك أصبحت قضية دارفور قضية عالمية تحظى عدد الهاربي

 .1باهتمام و متابعة دولية من قبل قوى فاعلة و مؤثرة، حسب أهدافه ومصالحه الخاصة

الذي قدمته بريطانيا، وفرنسا و دعمته الواليات  1231و بعد شهور من المشاورات أعرب قرار 
و القاضي بنشر قوة  2332جويلية  03ذي تبناه مجلس األمن باإلجماع فيالمتحدة األمريكية، وال

االتحاد االفريقي(. و تعتبر أكبر قوة حفظ السالم في تاريخ -)األمم المتحدة  Unamidمشتركة باسم 
"ممثال  دولف ادادااألمم المتحّدة، قّدرت تكلفها المادية بملياري دوالر، حيث ُعّين على رأس القوة " 

" قائدا للقوة، كما تعتبر مارتن اغوايخاّصا مشتركا بين االتحاد االفريقي و األمم المتحدة، و عين " 
 .2أول قوة مشتركة هجينة بين االتحاد االفريقي و األمم المتحدة

الذي كانت الواليات المتحدة األمريكية و دول غربية أخرى وراء اصداره ،ويقضي  1231إّن قرار 
سفير  محمود عبد الحليم محمدالّسودان، إاّل أّنه جاء مستوفيا كل تحفظات الحكومة حيث قال  بسيادة

السودان لدي األمم المتحدة للصحفيين،" أنا مرتاح" و أضاف " إّن المفاوضين بذلوا أقصى ما في 
لقوة الجديدة وسعهم الستجابة لمخاوفينا  كما حذف التهديد بالعقوبات المستقبلية، و ال يسمح القرار ل

 .3بمصادرة االسلحة الغير مرخصة و يمكنها فقط مراقبة تلك األسلحة"

 الحدود )العامل األمني(  إشكالية -3
يلعب الموقع الجغرافي دورا بارزا في تأجيج النزاع وال شك أّن إثارة البعد التاريخي للجوار يتعلق بدارسة 

 .Michael. E) ميكائيل براونبها التي جاء  Bad neighborningالجوار الّسيءمفهوم 
Brown والتي تفسر التوترات و النزاعات بين الدول خاصة الحدود المشتركة بالرغم من أن السياسية)

في افريقيا كانت مجزئة بفعل االستعمار و اعتبارها السبب األول في نشوب النزاعات بحكم الحدود 
 .4رة االفريقية عموما و الساحل االفريقي خصوصا التي رسمها االستعمار تماشيا مع األوضاع في القا

                                                           
 .20، ص مرجع سبق ذكرهشة و مخلد مبيضين، صّداح حبا 1
 .111، ص مرجع سبق ذكرهزهرة بوسراج،  2
 .123، ص المرجع نفسه  3
، السنة 122،القاهرة، العدد  السياسية الدوليةإجالل رأفت،" العوامل الداخلية و أزمة الدولة في القرن االفريقي "  4

 .131، ص 2331
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 :األزمة الليبية التشادية  .1
أصبحت قضية تشخيص العالقات الليبية التشادية ، احدى القضايا المثيرة للجدل في الدوائر 

" مقاليد الحكم "معمر القذافياالكاديمية، خاصة باعتبارها ليبيا أهم دولة مجاورة للتشاد، و عندما تولي 
اتسمت العالقة بين البلدين بالعدائية و التدخالت العسكرية خالل الفترة الرئاسية "  1131في عام 

السلطة تخلت ليبيا عن مطالبها التوسعية في البالد  ادريس ديبي"" لكن بعد أن تولى "لحسين جبري
 .1نجمينا ومعارضيهأنظام لتصبح ليبيا وسيط اقليمي يلعب دورا فاعال في مفاوضات السالم في 

،  واتسم الصراع بأربعة 1122- 1122و الصراع الليبي التشادي حالة من األحداث المتقطعة 
 1122و في سنة  1122-1120-1121-1123-1121-1122تدخالت ليبية منفصلة في تشاد 

ديين و قبائل برز النمط العسكري للحرب بين مدرعات و مدفعية و دعائم جوية ليبية و بين حلفاء تشا
بعدما وجد الجيش الليبي نفسه أمام  وحدة غير مسبوقة في  1123دارفورية ، هذا ما تغير في سنة 

 .2التي طرد منها الليبيون من األراضي التشادية حرب التويوتاتاريخ تشاد، خلفت 

أقصى شمال " وهو *يعود السبب الرئيسي للنزاع الليبي التشادي الى طموح ليبيا في ضم " قطاع أوزو
تشاد ، حيث ادعت ليبيا أّن القطاع جزء من أراضيها وهذا على أساس االتفاقية الفرنسية االيطالية 

 .3و التي لم يصادق عليها برلمان كلتا الدولتين" 1103

" خلق دولة عميلة تحت خاصرة ماريو أزقدوأصبحت أهداف ليبيا حسب المؤرخ "  1122في عام 
مية على نمط الجماهرية، مما سيجعلها على عالقة وثيقة بليبيا ويؤمن ليبيا ،تكون جمهورية اسال

سيطرته على قطاع أوزو، و يطرد الفرنسيين من المنطقة و تمكنه من استخدام  تشاد كقاعدة لتوسيع 
 نفوذه في افريقيا الوسطى.

والدعم ، حيث كان الليبيون يمدون بالمدرعات والمدفعية 1122والنمط العسكري للحرب برز في 
الجوي، بينما كان حلفاؤهم التشاديون وقبائل دارفور )السودان( يقدمون المشاة التي تقوم بمعظم 

، قرب نهاية المعركة، عندما اتحدت كل 1123االستطالع والقتال. هذا النمط تغير بشكل جذري في 
مسبوقة في تاريخ  القوات التشادية على مقاومة االحتالل الليبي لشمال تشاد بدرجة من الوحدة غير

                                                           
 www.crisisgrap.org/or/aspx، في الموقع االلكتروني : السياسيليبيا/تشاد : ماوراء النفوذ 1

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%da%4%  2 
3  Ibid. 

http://www.crisisgrap.org/or/aspx
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%da%254%25
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تشاد. هذا التغير حرم القوات الليبية من قوات المشاة، وجاء ذلك في الوقت الذي وجد الليبيون أنفسهم 
في مواجهة جيش عالي الحركة، مزود بالكثير من الصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للطائرات مما 

، التي طورد فيها الليبيون وطـُردوا من التويوتاحرب حيّـَد التفوق الليبي في النيران. ما تبع ذلك كانت 
 1تشاد، األمر الذي أنهى الصراع.

 الاّلتماثلية في الساحل االفريقي:طبيعة التهديدات المبحث الثاني: 

أن فشل نموذج الدولة في منطقة  الساحل االفريقي شجع بالضرورة صعود فواعل تتحرك دون الدولة 
واالقتصادي وحتى االجتماعي الذي تركته السلطة المركزية و عوائد وتحاول سد الفراغ األمني 

النزاعات القبلية و االثنية  التي هّزت استقرار الدول ، عدا عن الفشل الكبير في بناء نظام اقليمي 
 2لمواجهة االخطار الخارجية)استغالل  ثروات المنطقة ، انشاء قواعد "االفريكوم"....(

 ب و أهم المقاربات االمنية لمواجهته:المطلب األول : االرها

لقد تباينت االجتهادات في وضع تعريف محدد لإلرهاب ، ولربما ساد الخالف أحياًنا في هذا األمر 
ألنه من األمور الخالفية للمجتمع الدولي بصفة عامة  في االوساط األكاديمية بصفة خاصة ،و ذلك 

ولوجيات ،إال أن الجامع المشترك بين البشرية كافة بسبب اختالف المصالح و تباين القيم و األيدي
حيال ذلك، يتمثل في إجماع الناس ، كل الناس ، على ضرورة وضع حد فاصل لكل الممارسات 
اإلرهابية من هكذا ظاهرة مؤلمة مدمرة وقاتلة ، وهو إجماع تعددت إزاءه الوسائل والمقترحات والصيغ 

مجال مكافحة اإلرهاب، وعلى نحو حدا بالكثيرين في هذا  فيالنظرية والعملية التي يجري توظيفها 

                                                           
1http://ar.wikipedia.org/wiki/d8%aa%da8/b4%8. 

هو شريط من األرض في شمال تشاد على طول الحدود مع ليبيا، يبلغ طول هذا الشريط حوالي Aozou قطاع أوزو*
 13إلى  33ف عرضه من منطقة إلى أخرى )ما بين كيلومتر ويختل 133ستمائة ميال، ويمتد جنوبا إلى عمق نحو 

ألف متر مربع، تقع في شمال منطقة تبيستي، الغنية باليورانيوم  23ميال( وهي منطقة شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 
 .والمنجنيز

تشاد هي مجاله النزاع للسيطرة على هذه المنطقة بين تشاد وليبيا أدى إلى حرب بين البلدين. اعتبر العقيد القذافي أن 
الحيوي، الذي يجب أن يوليه اهتمامه األساسي، وذلك لضمان الحصول علي موارد بديلة لمورد البترول الذي كان مقدرًا 

 .له أن ينضب خالل خمسين عاماً 
2 http://ideas.repec.org/p/hic/wpaper/10/34/.html 

http://ar.wikipedia.org/wiki/d8%aa%da8/b4%258
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العالم ، إلى رفع الصوت مطالبين بضرورة التفريق بين اإلرهاب المجرد المؤذي والمدان ، وحق 
 1الشعوب في المطالبة باسترداد حقوقها.

الرغم من أهمية تعريف االرهاب كأساس لتحديد معالم الظاهرة إال أنه ال يوجد تعريف متفق  ىو عل
فثمة اتجاه لدي بعض الباحثين في مفهوم االرهاب بالتركيز علي المعني  عليه لتعريف ظاهرة االرهاب

 و جاءت من اللغة1033ألول مرة في اللغة الفرنسية عام terreurاللغوي .ظهرت كلمة إرهاب 
و لها ما يقابلها في جميع اللغات االوروبية و هي تعني في االصل خوفا أو قلقا terror الالتينية 

و غير متوقع.و يعرفه قاموس أكسفورد "بأنه مصطلح سياسي يرجع الي  متناهيا من تهديد غير مألوف
 1214.2و1210ا بين جماعة اليعقوبيين التي عرفت بأعمالها االرهابية العنيفة إبان الثورة الفرنسية م

في معجم المختار الصحيح : رهب بمعنى أخاف . وفي معجم الوسيط أن الرهب هو الخوف ،وكما و 
 ورد في لسان العرب رهب يرهب رهبة أي خاف وفزع كما وردت في القاموس"الروس"

LAROUSSE"   أن اإلرهاب هو مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثورية أو أسلوب"
تستخدمه الحكومة" وفي قاموس روبير "أن اإلرهاب هو االستخدام المنظم لوسائل استثنائية  عنف

 ". 3للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي

ياي  وكما وردت في القرآن الكريم في العديد من آياته وسوره، قال تعالى:" وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وا 
 .43..." سورة البقرة اآلية 4فارهبون

. وقال 5. وقال" ألنتم أشد رهبة في صدورهم من اهلل..."ترهبون به عدو اهلل وعدوكم ..."وقال أيضا:" 
 "...صلى اهلل عليه وسلم: "رغبة ورهبة إليك

                                                           
يوليو  1-2،القاهرة،القانونية : التحديات الدولي: اإلرهابفي الملتقي "، تعريف اإلرهابسرور و آخرون،" فتحي أحمد1

 .12،ص2333
 .11ص ،1،2332،بيروت :دار المنهل اللبناني،طقضايا دولية معاصرة خليل حسن ،2
الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم  مركز الرياض: ،واقع االرهاب في الوطن العربي فتحي، محمد3

  .22،ص1111األمنية،
  .33 اآلية، األنفال سورة ،الكريم القرآن4

 5القرآن الكريم ،سورة الحشر، اآلية 10. 
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أما في الموسوعة العربية العالمية أن اإلرهاب هو استخدام العنف أو التهديد به الستخدام العنف أو 
الدولية أن اإلرهاب هو أي نشاط تقوم به الدولة أو غير الدولة هداف  أما في موسوعة العالقات.الدعر

 .سياسية محددة

":أن اإلرهاب هو شكل من أشكال القتال قليلة األهمية بالنسبة لألشكال غوشيهأو كما عرفه الفرنسي "
 .1المعتمدة في النزاعات التقليدية أال وهي قتل السياسيين واالعتداء على الممتلكات العامة

"العمل االجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع المصحوب  : و قد عّرف أحد الفقهاء االرهاب
 بقصد تحقيق هدف معين".

و بالنسبة للمفهوم الواسع فيقصد باإلرهاب  بينما عرفه آخر بمفهومين أحدهما واسع و الثاني ضيق
والتعبير عنها ما يثير الفزع ".أما المفهوم "الجناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها 

الضيق فاإلرهاب يعني " االعمال االجرامية التي يكون هدفها االساسي نشر الرعب و الخوف كعنصر 
شخصي وذلك باستخدام وسائل تستطيع خلق حالة من الخطر العام كعنصر مادي". ويتناوله فقيه 

ل يتسم بالعنف يصدر عن جماعة غالًبا ما تكون ذات آخر بالنظر لطبيعته الدولية، فيعرفه بأنه "عم
طبيعة دولية لتحقيق غاية سياسية مما يجعل هذه االعمال مؤثرة و من شأنها نشر الخوف و الرعب و 
ذلك باستخدام المتفجرات لتدمير السكك الحديدية و السدود ، وتسميم المياه المستخدمة للشرب، ونشر 

 2ق حالة من الفوضى وعدم االستقرار بين أفراد المجتمع".األمراض المعدية بما يؤدي لخل

هو كل جنحة أو جناية سياسية أو اجتماعية يؤدي "اإلرهاب في مفهومه العام  سالداناوعرفه الدكتور 
ارتكابها أو اإلعالن عنها إلى إحداث ذعر عام يخلق بطبيعته خطرا عاما فاإلرهاب ينطوي على 

الناس باستخدام وسائل إجرامية متطورة أبرزها التفجير والتدمير إشاعة الفزع والخوف في نفوس 
وتخريب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة عالوة على االغتيال واحتجاز الرهائن واالعتداء على 

                                                           
 .20،ص1،2331طالثقافة للنشر والتوزيع،  عمان: دار، االرهاب الدولي وشرعية المقاومة سهيل حسين الفتالوي،1
 .32ت ن ،ص ،، القاهرة :المركز االعالمي األمني المبذولة لمكافحته اإلرهاب الدولي والجهود ،السيد خالد2
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وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، ويكون اإلرهاب دوليا إذا استهدف مصلحة دولية وبذلك يمكن 
 . "1أساس أنه جريمة دولية أساسها مخالفة قواعد القانون الدولي العامالنظر إليه على 

 ومن االطر النظرية المفسرة لإلرهاب:

في تحليل الظواهر االجتماعية  value conflit: ينطلق رواد نظرية صراع القيمنظرية صراع القيم-
ماركس في تحديده لمشكلة كاإلرهاب من التراث النظري للمفكرين االوروبيين واألمريكيين خاصة 

الصراع االجتماعي حيث ترى هذه النظرية ان ظاهرة االرهاب تعود الى صراع القيم واختالف 
 المصالح.

:جاءت كرد فعل لالتجاه الماركسي القائم على الصراع الطبقي ومن أبرز روادها  النظرية النقدية-
ن المجتمعات المعاصرة)ما بعد هبرماس حيث حدد طبيعة االزمة لكل تشكيل اجتماعي .ويرى أ

الحداثة ( تعاني من أزمات ثقافية بسبب اختالل البناء  الثقافي القائم على الثقافة الشخصية والتنشئة 
االجتماعية وهو ما أطلق عليه "استعمار دنيا المعاش" التي هي البناء الفوقي للمجتمع والتي تعكس 

 المجتمعية. بناء الشخصية والتنشئة االجتماعية والثقافة

"يرى أنه من خالل   MANIS:ومن أبرز روادها "مانز نظرية الرأي العام والمشكالت االجتماعية-
الرأي العام يمكن التعرف على المشكالت االجتماعية من منظور أمني وذلك من خالل الوقوف على 

من الجريمة  مختلف المشكالت االجتماعية مثل االرهاب أي التركيز على البعد الذاتي كالخوف
والعنف وغيرها في تفسير ظاهرة اإلرهاب وهناك العديد من النظريات منها :النظرية الوظيفية 

 أما صور االرهاب فنجملها:.2التفاعل الرمزي ،اإلنحرافية،

بأن تمارس حكومة ما بحق جماعة ما سياسية القمع و  كالسلم: وذلالصورة االولي: االرهاب زمن 
االقصاء مما يدفع االخيرة الي ممارسة االرهاب كرد فعل علي الممارسات الحكومية، و قد تمارس 

                                                           
الخليج  . مصر: مركزاتفاق دولي لتعريف االرهاب: الجرائم االرهابية في التشريعات المقارنة نحو إمام حسنين خليل،1

 .14-1،ص ص2332للدراسات االسترارتيجية،
الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم  مركز .، الرياض:القرن مستقبل اإلرهاب في هذا العموش احمد فالح،2

  .03-03،ص ص  2333، 1األمنية،ط
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الحكومة المعترف بها اقليميا أو دوليا االرهاب بغية رسالة لدول اخرى أو إلرساء سياسة معينة أو 
 إلنجاز أهداف اقتصادية .

صنف القانون الدولي من خالل اتفاقية الهاي و القانون   الثانية: االرهاب زمن الحرب: ورةالص
 الجنائي الدولي جرائم الحرب الى ثالث طوائف:

 جرائم ابادة الجنس البشري. -0جرائم ضد االنسانية -2جرائم الحرب -1

 يها من أشكالها : أما االرهاب فقد اعتبره القانون  الجنائي الدولي جريمة مستقلة مضافة ال

قتل االفراد أو كامل أفراد الجماعة سواء كانت مدنية أو عسكرية دون إجراءات أو مبررات قانونية -1
 معترف بها.

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم باألفراد.-2

 1إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية مشينة بقصد االهالك.-0

بالمستوى االجتماعي و أن الفقر و التخلف يعمالن كأعداء في منطقة   الظاهرة اإلرهابيةترتبط 
الساحل االفريقي ،كون الكثير من الجماعات اإلرهابية ظهرت كجماعات إسالمية تدعو للجهاد ضد 

 2....".الغرب

األحداث "الحرب الشاملة على اإلرهاب وكانت البداية  مجموعة منأعلنت الواليات المتحدة على اثر  
لينتقل تنظيم القاعدة نحو األراضي الصومالية، إذ بدا باالنتشار في  كل من أفغانستان و العراق في

أن اهتمامها بالمنطقة  إفريقيا تحديدا منطقة الساحل و الصحراء ، و عليه تشير اإلدارة األمريكية إلى
وما يلحقها من تغيرات  ويعد االقتصاد بتقلباته3ال يعدو كونها قد أصبحت ملجأ للجماعات اإلرهابية .

مؤثرة في المجتمعات الفقيرة من األسباب الخطيرة المحركة لموجات اإلرهاب في العالم، وتبشر العولمة 
التي تجتاح العالم بمزيد من األزمات االقتصادية للدول والمجتمعات  خاصة االفريقية )الساحل 

                                                           
 .02، ص 2333، د ب ن:د د ن ،االرهاب و التعصب عبر التاريخرائد قاسم ،1
،د ب ن:منشورات اتحاد الكتاب العرب ،د ت ن، 2221أيلول اإلســـالم وأحــداث الحـادي  عشــر من عمارة، .محمد2

 .12ص 
 .22ص  ،نفسه المرجع3
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( مؤلف  وليام نوك لفقيرة، ويتوقع أحد المفكرين )االفريقي(، مما يزيد الفجوة بين الدول الغنية، والدول ا
كتاب " عالم جديد متغير " أن يكون اإلرهاب رد الفعل المقابل للمتغيرات االقتصادية الخطيرة، تعبيرا 
عن سخط المجتمعات والفئات المطحونة، ويتوقع أن يستغل اإلرهابيون التقدم العلمي والتقني في القرن 

وال واألفكار والتعليمات بين مواقعهم، من أقصى األرض إلى أدناها، بواسطة القادم، في تحويل األم
األنظمة المصرفية العالمية وشبكات اإلنترنت... ويأتي هذا في خضم انتشار المصالح الشخصية 

 1وفرض سيطرة التجارة والمال وغياب القيم واألخالق التي تحكم المجتمعات".

قتصادية واالجتماعية بدور كبير في قيام االرهاب، حددت هذه ومن الطبيعي ان تسهم العوامل اال
اقتصادي دولي جائر، واالستغالل األجنبي للموارد  العوامل بستة مظاهر هي: استمرار وجود نظام

الطبيعية والوطنية وتدمير ما لدى بعض البلدان من سكان وأحياء، ووسائط نقل وهياكل اقتصادية، 
واالجتماعي واالقتصادي وانتهاك حقوق االنسان والفقر والجوع والشقاء  والظلم واالستغالل السياسي

 2وخيبة األمل.

وينسب ايضا توسع ظاهرة االرهاب الى التطور العلمي والتكنولوجي الحديث. ، حيث وضع بين ايدي  
مرتكبي األفعال االرهابية وسائل عصرية اكثر فاعلية في تحقيق االهداف المتوخاة منها. فقد وفرت 

مكان  بالغة منعة الطائرات مثال لإلرهابيين القدرة على القيام بعملياتهم من بعيد وعلى االنتقال بسر 
 3الى اخر ، اضافة الى انها اصبحت هي نفسها هدفا مهما يتوجه إليه االرهاب.

 

 

 

                                                           
،ص 2332عالم الكتب، ،الرياض:دار أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف دراسة تحليلية الحسين، بنت عبدالعزيز أسماء1

13. 
 1121، 1والنشر،ط ، بيروت :المؤسسة العربية للدراساتدراسات في االستراتيجية االسرائيليةمحمود عربي، 2

 .143،ص
3 Gaston Bouthoul, Definitions of Terrorism, in International Terrorism and world 
security, edited by Danid cartton and carlo schaerf, handan, 1975 .p52. 
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 المطلب الثاني: الجريمة المنظمة وتهريب االسلحة:

افعال إلنجازها ،لكن مع تطور  ىعرفت البشرية الجريمة بأشكال بسيطة و اولية و ارتكزت عل
المجتمعات البشرية وتعقد انظمتها و معامالتها  وتشابك مصالحها االقتصادية و التجارية التي 
تجاوزت الحدود الوطنية للدولة ،انتقلت الجريمة من البساطة الي التنظيم الدقيق الذي  يتصف بالترتيب 

بح تنظيم الجريمة ذا بعد دولي و مصالح و االعداد الذي لم يعد محصورا في مكان واحد ليص
 .1متعددة

أصبحت الجريمة المنظمة بعناصرها الجديدة تمثل خطرا كبيرا يواجه الدول كافة ، سواء كانت دواًل و
اال ان استخدامها كان حديثا  2متقدمة أو نامية ، فبالرغم من أن الجريمــــــة المنظمة تعتبر ظاهرة قديمة

هي تاريخيا مع الغزو الفرنسي  *كبديل لما هو معروف بالمافيا الدارج استعمالها قديما, والمافيا 
, حيث الجريمة المنظمة كانت  بسرية لمكافحة الغزاة الفرنسيين كان  1222ألراضي صقلية عام 

 3فرنسيين هو صرخة ايطاليا(.(ويعني) موت الMorte Alla FranciaItalia Aneliaشعارها)

الجريمة المنظمة  هي التي ترتكبها المنظمات أو عصابات اجرامية بهدف تحقيق مكاسب ذاتية و 
منافع مادية كاالستحواذ علي المال و الممتلكات ،أما الفعل االجرامي فيترك تأثيرا له نطاق محدود ال 

باينة في التعبير عن الجريمة المنظمة يتجاوز نطاق الضحايا ،و يستخدم الباحثون مصطلحات مت
نذكر من بينها "الجريمة االحترافية"، و "الجريمة المتقنة"، و "الجريمة المخططة"، أما االصطالح 

 االقرب هو "التنظيمات االجرامية" لالعتبارات التالية :

بل هو  الجريمة المنظمة ليست جريمة واحدة و ال يرتكبها شخص واحد أو نشاط إجرامي واحد ،
 مشروع يحتوى علي أنشطة اجرامية متعددة و يقوم بها أناس متعددون.

                                                           
،الرياض: أكاديمية نايف  الجريمة المنظمة التعريف و االنماط و االتجاهاتعبد الفتاح مصطفي الصيفي و آخرون، 1

 .11 ،ص1،1111العربية للعلوم االمنية،ط
 .24،ص 1،2334, القاهرة: دارالشروق، طالجريمة المنظمة عبر الوطنيةمحمود شريف بسيوني:  2

 3المرجع نفسه،ص24.
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التنظيم االجرامي متباين و مختلف االشكال بدءا من عصابات الجانحين و جماعات اللصوص و 
 1االتحادات االجرامية العالمية و المافيا.

ويات للقيادة, قاعدة للتنفيذ, والجريمة المنظمة تنظيم مؤسسي ثابت وهذا التنظيم له بناء هرمي, مست
 التنظيم معللترقي في إطار  والنظام وفرصأدوار ومهام ثابتة ودستور داخلي صارم يضمن الوالء 

التي أوفرتها الحضارة المادية لكي ُتمكن  وهي الجريمة 2المحافظة على استمرار وبقاء المنظمة.
اإلنسان المجرم من تحقيق أهدافه اإلجرامية بطريقة متقدمة ال يتمكن القانون من مالحقته بفضل ما 

اإلجرامية وال بد لتحقيق هذه الغاية من تعاون مجموعة من  يخفي أغراضهأحاط به نفسه من وسائل 
 3المجرمين.

مكرر من قانون العقوبات على" أن  413: في نص المادة ريمة المنظمةالجويعرف القانون اإليطالي 
الفعل كطرف في منظمة إرهابية مكونة من ثالثة أشخاص, أو أكثر, وتتميز هذه الجريمة بأن أعضاء 
المجموعة أو العصابة يستعملون قوة وسلطة العصابة المتمثلة في "قانون الصمت" لكي يستدموا منها 

ب الجريمة واالستيالء بشكل مباشر أو غير مباشر على اإلرادة أو السيطرة على القدرة على ارتكا
 ."النشاط االقتصادي لتحقيق أرباح غير عادلة أو مشروعة

منظمة  المضافة لقانون العقوبات " شخص يشارك في 233أما القانون السويسري: نصت المادة 
تسم بالعنف كهدف في حد ذاته أو يحصل ويحافظ على انضمامه لها وعلى أسرارها ويمارس أنشطة ت

على أرباح بوسائل إجرامية, يعاقب بالحبس االنفرادي أو االعتقال لمدة تصل إلى خمس سنوات على 
األكثر, ويخضع للعقاب كل شخص يرتكب اي عمل إجرامي بالخارج في حالة قيام المنظمة بتنفيذ أو 

 ."4محاولة تنفيذ أنشطتها كليا أو جزئيا في سويسرا

 وأما القانون االميركي: نص في قانون "RICO" على عناصر الجريمة المنظمة بأبعادها الجديدة

                                                           

 1خليل حسن ،قضايا دولية معاصرة ، مرجع سبق ذكره ، ص 132.
,  2332، 1األمنية,طنايف العربية للعلوم  أكاديمية  . الرياض:المنظمة والجريمة الفسادالبشري محمد األمين، 2

 21ص
 .23،صذكره سبق مرجععبدالفتاح مصطفي الصيفي،،3
" ،بحث معد للترقية لرتبة رائد في قوى االمن الداخلي المديرية الجريمة المنظمة واساليب مكافحتهاعارف غالييني ،"4

 .3رائد،صدورة النقباء المرشحين لرتبة العامة لقوى االمن الداخلي، معهد قوى االمن الداخلي،
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 حيث استلزم وجود مؤسسة أو منظمة تتخذ من االبتزاز نشاطا.1

كالتالي: وتعددت الجهود الدولية لتعريف الجريمة المنظمة وسنتناولها  

بأنها جماعة من األشخاص تقوم بحكم تشكيلها بارتكاب أفعال  :تعريف اإلنتربول للجريمة المنظمة
غير مشروعة بصفة مستمرة ، وتهدف بصفة أولية إلى تحقيق الربح ، ولو تجاوزت أنشطتها الحدود 

 . الوطنية

إال أن هذا التعريف وردت عليه ، مالحظات من عدة دول ، كالواليات المتحدة األمريكية وكندا ، حيث 
لى استخدام العنف لتحقيق أهداف الجماعة المنظمة ، مما جعل األنتربول يعيد تعريفه انه لم يشر إ

للجريمة المنظمة ويضيف شرطًا في تكوين الجماعة المنظمة وهو الهيكل التنظيمي ويضيف عنصرًا 
 2.جديدًا وهو االعتماد غالبا على التخويف والفساد في تنفيذها ألهدافها

ّعرفت مجموعة مكافحة المخدرات  1110في سنة  : لجريمة المنظمةتعريف االتحاد األوروبي ل
والجريمة المنظمة باالتحاد األوروبي بأنها )جماعة تمارس نشاطًا إجراميا بارتكاب جرائم جسيمة لمدة 
طويلة أو مدة غير محددة ويكون لكل عضو فيها مهمة محددة في إطار التنظيم اإلجرامي ، وتهدف 

الذاتية أو تحقيق األرباح وتستخدم في ارتكابها الجريمة العنف والتهديد ،  للحصول على المنفعة
 . والتأثير على األوساط السياسية واإلعالمية واالقتصادية والهيئات القضائية

أصدرت األمم المتحدة اتفاقية مكافحة الجريمة  :تعريف األمم المتحدة للجماعة اإلجرامية المنظمة
بب الخطر العالمي الذي تمثله ا والتي عرفت هذه الجريمة في مادتها الثانية المنظمة عبر الوطنية بس

"بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمي تتألف من عدة أشخاص ، موجودة لفترة زمنية وتعمل متضافرة علي 
ارتكاب الجرائم الخطيرة وفقا لهذه االتفاقية ، من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على 

 3أو منفعة مادية أخرى . منفعة مالية

                                                           
 .2، صالمرجع نفسه1
،القاهرة: دار النهضة العربية  الجريمة المنظمة في ظل االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية فائزة يونس الباشا:2
 .42،ص2332،

 3المرجع نفسه،ص41.
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لقد عرفت دول الساحل اإلفريقي تنامي ظاهرة مرضية وهي الجريمة المنظمة بكل أنواعها و أشكالها 
من غسيل األموال إلى تجارة البشر إلى تهريب األسلحة و كذا تهريب السجائر خاصة في منطقة 

ب السجائر، كما تعرف دول الساحل ديكال المالية التي تعتبر أهم منطقة أو الحلقة األساسية لتهري
تنامي ظاهرة خطيرة أال و هي تجارة المخدرات التي تعرف نموا سريعا خاصة بعد تحول المنطقة إلى 
مكان عبور للمخدرات الصلبة مثل الهيروين ، الكوكايين و الكراك من أمريكا الالتينية إلى أوروبا عبر 

 1المغرب العربي.إفريقيا الغربية ثم الساحل اإلفريقي و عبر 

المخدرات في العالم مرورا بالقارة اإلفريقية بالضبط بمنطقة الساحل و تقدر باألرقام  يتم ترويج
طنا من الهيروين ال يحجز منها سوى كميات قليلة جدا من طرف  223الكوكايين و  من243حوالي

المصالح الجمركية و االمنية في مختلف دول القارة. و ما ساعد عصابات المخدرات على بسط نفوذها 
 و سيطرتها في المنطقة العالقات القوية التي تربطها بباقي التنظيمات االجرامية الناشطة في العالم من
غسيل االموال، تجارة البشر، االسلحة و المنظمات االرهابية ،مما اكسبها امكانيات مادية كبيرة جدا 
مما زاد من صعوبة ايقاف نشاطاتها و الحد من خطورتها خاصة في دول الغرب االفريقي كنيجيريا 

تجارة المخدرات نائب مدير مكافحة الجريمة المنظمة و  إمنوال لوكيرحيث جاء على لسان 2السينغال.و 
عندما قال " إن بعض دول إفريقيا الغربية التي تقع خلف الشريط الحدودي الجنوبي للجزائر أصبحت 

وتشكل .طريقا مفضال و نشيط للتجارة الدولية للكوكايين الوافد من أمريكا الالتينية في اتجاه أوربا "
ي ناهيك عن ويالتها في الجانب المخدرات تهديدا كبيرا لدول الساحل خاصة في الجانب االقتصاد

 .االجتماعي

 :الظاهرة المرضية ) الجريمة المنظمة( في منطقة الساحل لألسباب التالية ظهور هذهو يمكن إرجاع 

                                                           
، العدد الجزائرالشعب  جريدة امحند برقوق : "الساحل  اإلفريقي بين التهديدات الداخلية والحسابات الخارجية"،1

  .10، ص 2332األول،جانفي 
،العدد االول ،جوان الشعب الجزائر جريدةكمال عويرات،"الساحل اإلفريقي منطقة عبور لتجارة المخدرات"،2

  .34،ص2311

 انواع من الهائلة للكميات نظرا خصوصا المخدرات تجارة و عموما التهريب ظاهرة من كبيرة الجزائرية الدولة معاناة-
 من كل مع الجنوبية و المغربية المملكة مع الغربية حدودها طريق عن الجزائرية األراضي تدخل التي الفتاكة السموم
 .االفريقي بالساحل الدولية العالقات قاموس في يعرف ما او خاص بشكل موريتانيا و مالي النيجر،
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* طبيعة المجتمعات في المنطقة مفككة أثنيا ، و قبليا و عرقيا جعل من عجلة االندماج االجتماعي 
سياسية وطنية موحدة هذا أنتج أزمات داخلية ذو تركيبة عملية جد صعبة خاصة مع غياب ثقافة 

معقدة يصعب التحكم فيها و مراقبتها مثل أزمة دارفور في السودان، الطوارق في المالي و النيجر 
 .1موريتانيا و الصدامات االثنية و حتى القبلية في التشاد االضطرابات العرقية في

ذاتية أي ضعف هذه الدول على مراقبتها حدودها و كذا غير *ليس لدول الساحل القدرة على المراقبة ال
ألمنية ألراضيها مما يؤدي إلى سهولة العمل اإلجرامي المنظم وسهولة االتصال بين ا على اإلدارةقادرة 

 .المنظمات اإلجرامية الغير و وطنية

 : *إفالس الدولة: و الذي يعود إلى مجموعة من العوامل

يحكم الكثير من دول هذه المنطقة و يزداد تأثيره في الدول التي تهيمن فيه  النظام القبلي : الذي -أ
 .االثنية علي على حياتها السياسية

الفصائل ل على إشاعة الفوضى و التفرقة بين السيطرة االستعمارية: التي عملت و ما زالت تعم-ب
 عن طريق تقسيم األقاليم بطريقة تعسفية .

وة / و الذي أدى إلى تهميش سياسي و اقتصادي و الذي أدى إلى التمرد التقسيم الغير عادل للثر  -ج
 . و العنف السياسي خاصة الطبقات االجتماعية التي يمسها التهميش

ضعف األداء االقتصادي للدولة : وهذا راجع الى  سمات المنطقة الساحلية و المتمثلة في الجفاف  -د
، قلة المطر ، نقص المياه الجوفية، هشاشة األرض ،االحتباس الحراري الذي يؤدي في تأزم الوضع 

تحسين الوضعية البيئي للمنطقة هنا الوضع البيئي كان عامال ضد الدولة و معرقل لها في عملها على 
 2تحقيق االمن لشعوبها.و  االقتصادية

إن الجريمة المنظمة من الجرائم الخطيرة، و هي التحدي األكبر الذي يواجه المجتمع الدولي، و تبرز 
خطورتها من خالل التنظيم و التخطيط الذي يكفل لها النجاح و االستمرار بحيث يصعب تطويقها و 

                                                           

  1، "امحند برقوق : "الساحل  اإلفريقي بين التهديدات الداخلية والحسابات الخارجية ،مرجع سبق ذكره،ص34.
 ،،مجلة الجيشامحند برقوق،"المعضالت األمنية في الساحل اإلفريقي وتداعياتها على األمن الوطني الجزائري "2

 .32، ص  2332،جانفي  304الجزائر،العدد  مديرية اإلعالم واالتصال والتوجيه،
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منظمات اإلجرامية التي تقوم باإلعداد للجريمة المنظمة هم في الغالب القضاء عليها بسهولة ذلك أن ال
أصحاب خبرة و احتراف يخططون لتلك الجريمة بطريقة محكمة تكفل النجاح في تنفيذها و من هذا 

–، حيث تنتشر في منطقة غرب إفريقيا  و الساحل االفريقي )مالي 1نجد تهريب االسلحة 
تنشط في االتجار بالمخدرات، وتهريب الموارد الطبيعية، والتزوير،  موريتانيا(عدة منظمات إجرامية

وتهريب السجائر، واالتجار باألسلحة، وغسل األموال، والقرصنة البحرية، وغيرها. لكن انتشار هذه 
األسلحة وسهولة الحصول عليها وسوء استخدامها يشكل خطرا على أمن الناس والمجتمعات والدول 

 .غرب افريقيا(-و الصحراءفي إفريقيا)الساحل 

ويتم تداول هذا النوع من األسلحة من خالل صالت معقدة: تصنيع محلي وتهريب من قبل المتاجرين 
وبقايا من البنادق التي استخدمت خالل الصراعات المسلحة والسرقات من األسلحة الحكومية من قبل 

قبل الحكومة ومما يوفره العائدون من  رجال األمن الفاسدين والمستوردين غير الشرفاء المعتمدين من
عمليات السالم الدولية ومن األسلحة التي توزع على المرتزقة من قبل حكومات طائشة مثل ليبيا تحت 
حكم معمر القذافي، وما يكسبه اإلرهابيون والمتمردون والجماعات اإلجرامية من إغارتهم على مخازن 

ويتكون المهربون من مواطنين  للحصول على األسلحةاألسلحة وما إلى ذلك من طرق غير مشروعة 
 .2من غرب إفريقيا ومتعاونين أجانب

ونظرا لقصور أنظمة األمن القومي وسهولة اختراق الحدود ونظرا للطلب المتزايد على السالح من قبل 
المجرمين واإلرهابيين، فإن العصابات المتخصصة في االتجار باألسلحة صممت أساليب إلخفاء 
وتهريب األسلحة عبر الحدود بشكل يالئم طبيعة غرب إفريقيا. وقد زادت جرأة الجماعات االجرامية 
مثل القراصنة والخاطفين وكذلك اإلرهابيين النشطين في غرب إفريقيا مع انتشار األسلحة في منطقة 

 3الصحراء والساحل في أعقاب زعزعة االستقرار في ليبيا.

                                                           
 www.startimes.comالموقع االلكتروني:في ،الجريمة المنظمة ،شؤون قانونية 1
،نيجيريا :مركز  وصالتها باإلرهاب في غرب إفريقيا للحدود العابرة المنظمة الجريمةإزيريم، افريدومس أونوها ،وجيرالد2

 الرابط االلكتروني: ىالبحوث و الدراسات االستراتيجية، عل
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_381 

 3 المرجع نفسه.
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وبهذا تعتبر ظاهرة تهريب األسلحة الفردية والذخيرة الخفيفة والتجارة غير الشرعية بخصوصها من 
االنشطة االكثر رواجا وربحا من أي نشاط تهريبي آخر عبر العالم. و حسب اإلحصائيات الدولية، 

مليون سالح خفيف يروج عبر العالم سنويا، تسبب في مقتل نصف مليون  233هناك ما يناهز 
مليار ذخيرة خفيفة  13ألف في نطاق حروب ومنازعات مسلحة. كما أن هناك  01شخص، منهم 
سالح خفيف يصنع على رأس كل دقيقة في العالم. وهي أسلحة سهلة التخزين ويمكن  13تنتج سنويا و

 را نقلها بيسر كبير وال يتطلب استعمالها واستخدامها دراية خاصة، وبالتالي تشكل آلية للتقتيل ومصد

و في هذا الصدد نأخذ ظاهرة تهريب االسلحة عبر صحراء موريتانيا حيث يتم تهريب 1للقلق الكبير.
االسلحة عبر الحدود المترامية غير المراقبة و الفاصلة بين موريتانيا و كل من المغرب و السنغال و 

حل االفريقي ،و يقول مالي و الجزائر وتتم هذه التنظيمات داخل معسكرات بيع االسلحة تنشط في السا
"محمد الغالي")ضابط موريتاني عمل لسنوات ضمن وحدة مكافحة االرهاب ("انتشار السالح في 
موريتانيا اصبح عائق كبير امام تجفيف منابع السالح ،كما ان التحكم في شساعة االراضي ليس امر 

وريتانية ،خاصة على سهل ...و العصابات المتاجرة في االسلحة تعدو و تروح علي االراضي الم
الحدود مع شمال مالي ...تنشط العصابات في الساحل االفريقي طوارق المالي ،و العصابات المتفرعة 

 2عنهم يفرقون المنطقة بأسلحة من مخلفات الحرب االخيرة في مالي." 

 

 

 

                                                           
  ".33،ص2312،د ع ن ،صحيفة الصحراءحياة زلماط،"التهديدات االمنية بمنطقة الساحل و الصحراء"، 1

 على القائمون السيما البوليساريو، بجهة وازنة عناصر عليها تشرف الصحراء بجنوب السالح تهريب شبكات أهم إن
 الحدود إلى نفوذها ويمتد ،"موناك ولد" المدعو يقوده الذي الجاليات بقسم والمعروف موريتانيا بشمال الموجود فرعها
 بتهريب البداية في اهتمت التي و. البوليساريو صفوف في سابقين مقاتلين تضم بالمنطقة شبكة فأقدم الجزائرية، المالية

 السالح تهريب في التخصص تم مهمة، وثروات كثيرة أمواال الشبكة أفراد جمع أن وبعد السرية، بالهجرة ثم السجائر
 موالون الشبكات هذه أعضاء إن لالتصاالت، ومتطورة حديثة ووسائل رباعي دفع ذات شاحنات وتمتلك .معا والبشر

 أصل من) أحمد لمين ومحمد( صحراوي أصل من) بيبا علي محفوظ: البوليساريو قياديي أبرز من لشخصين
 . الصحراء و الساحل بمنطقة االمنية التهديدات"زلماط، حياةعن :  نقال(.موريتاني

www.sahara.me:2تهريب السالح في موريتانيا ...حرب الصحراء المفتوحة، على الموقع االلكتروني 
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 الهجرة الغير شرعية و تجارة البشر: المطلب الثالث:

واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي تحتل صدارة االهتمامات تمثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
وتعد الدولية والوطنية السيما في ظل التوجه العالمي نحو العولمة االقتصادية وتحرير قيود التجارة،

البلدان األفريقية نموذجا للبلدان التي استعصت فيها التنمية خالل الحرب الباردة، حيث لم يتمكن أي 
وج من دائرة التخلف وتحقيق التنمية ،و هذه من احدى االسباب الرئيسية المؤدية للظاهرة منها من الخر 

دول افريقيا عامة و دول الساحل االفريقي خاصة من الهجرة التي تعددت التعاريف  حيث تعاني،
موسوعة المعطاة لها وهذا راجع إلى تعدد جوانب الظاهرة فإذا اعتمدنا على المعيار الجغرافي تعرفها "ال

بأنها: " أن يترك شخص أو جماعة من الناس مكان إقامتهم لينتقلوا للعيش في  "Wikipedia الحرة
أما في  .1مكان آخر وذلك مع نية البقاء في المكان الجديد لفترة طويلة أطول من كونها زيارة أو سفر"

 . 2د أو جماعة"موسوعة السياسية" فهي: كلمة تدل على االنتقال المكاني أو الجغرافي لفر 

" عرف المهاجر على أنه الشخص الذي يبدي الرغبة في تغيير اإلقامة من تريباالو نجد أن الباحث "
و من حيث المعيار  بلده األصلي ليقيم في دولة أخرى ويحصل على جنسيتها ويندمج في مجتمعها

األصلية ويحمل جنسية الدولة القانوني نجد أن المهاجر يعني الشخص الذي يقيم في دولة غير دولته 
التي يقيم بها. و يمكن تعريف الهجرة من خالل ما سبق بأنها عملية انتقال شخص من بلده األصلي 
إلى بلد آخر بهدف اإلقامة بصفة دائمة أو مؤقتة وقد تكون هجرة عمالية ذات دوافع اقتصادية أو 

 .3ذات الدوافع الديمغرافية هجـرة سياسية ذات دوافع سياسيــة وأمنية أو هجرة سكانية

إن تعدد مدلوالت الهجرة بين الهجرة السرية و هجرة غير شرعية وهجرة غير قانونية، في مجملها تدل 
جماعة من مكان إلى آخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه  فرد أوعلى انتقال 

 بطريقة غيرلبحرية واإلقامة بدولة أخرى دوليا، وبمعنى آخر هي التسلل عبر الحدود البرية وا
مشروعة، وقد تكون الهجرة في أساسها قانونية وتتحول فيما بعد إلى غير شرعية وظاهرة الهجرة السرية 

                                                           
األكاديمية  األبيض المتوسط: الجزائر نموذجا"، الشرعية في منطقة البحر "التحديات األمنية للهجرة غير محمد غربي،1

 .32ص،231232،العدد -االجتماعية واإلنسانيةللدراسات 
 .32، صالمرجع نفسه2
"الجزائر واألمن في  الملتقى الدولي عياد محمد سمير، "الهجرة في المجال األورو متوسطي: العوامل والسياسات"،3

 مركز بحث العلمي،،قسم العلوم السياسية ،الوكالة الوطنية لتنمية ال-قسنطينة –المتوسط، واقع وآفاق" ،جامعة منتوري 
  .221،ص 2332الجزائر،  الشعب للدراسات االستراتيجية،
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بعد المتاجرة  خطورتها اإلجراميةباتت ظاهرة ذات أبعاد عالمية حيث توضع في المرتبة الثالثة بسبب 
 1بالمخدرات واألسلحة.

لقول من أسباب الهجرة غير الشرعية هي أسباب اقتصادية، إذ يظهر جليا مستوى نستطيع ااذن 
التباين االقتصادي بين دول الجنوب الطاردة ودول الشمال الجاذبة نظرا لتذبذب وتيرة التنمية في دول 

حار افريقيا عامة، كذلك فشل السياسات الحكومية في احتواء ظاهرة البطالة التي تدفع الشباب إلى االنت
الجماعي في البحر وكذلك تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، البحث عن االستقرار الدائم 
وتحقيق حياة أفضل. اما االسباب السياسية فرجعت الى استبداد بعض النظم السياسية والتعسف 

الفقر،  واالضطهاد السياسي، ومصادرة الحريات ،و كذلك األسباب االجتماعية هي دافع للهجرة مثل
عدم استقرار األمن بالدولة المتسلل منها ،الخوف من  أسباب أمنية وأهمها المجاعة، األمراض، إلي

 .2التعرض لالعتداءات نتيجة عدم االستقرار األمني

في معظم الدول اإلفريقية غير أنه تزداد حّدة كلما اتجهنا شمااًل تنتشر ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
األوضاع االقتصادية في الدول المغاربية عموما من جهة وسياسة الحدود المغلقة التي نتيجة لتردي 

انتهجتها الدول األوروبية من جهة أخرى والقرب الجغرافي من جهة ثالثة كل هذه العوامل حّولت الدول 
نظرًا 3با.المغاربية "  إلى دول عبور لألفارقة المهاجرين بصورة غير قانونية سواء اليها أو إلى أورو 

لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى دول االتحاد األوربي أصبحت مسألة تقلق أوربا وهي العالقة 
المحتملة بين اإلرهاب والمهاجرين، حيث أصبح من االحتماالت الواردة بالخصوص وجود أعضاء 

تيجة للموقع ون 4.جماعات إرهابية بين المهاجرين، وتحوم الشبهات حول المسلمين من أفريقيا
االستراتيجي الذي تحتله الجزائر والذي يتوسط دول المغرب العربي ويتميز بحدوده الشاسعة مع دول 
الساحل والصحراء كالنيجر ومالي، فإن الجزائر تعتبر من أهم دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين 

                                                           
 .30،صمرجع سبق ذكره غربي، محمد1
 .32،ص 032،2313الرياض ،العدد مجلة األمن والحياة، مكافحة الهجرة غير المشروعة،  عبد العاطي الصياد،2
منشورات الجامعة المغاربية .  طرابلس: ،العربي إلى أوروبا عبر بلدان المغرب الشرعية غير علي الحوات . الهجرة3

 .33،ص2332
الملتقى  القانونية في المغرب العربي، العسكرية لألمن في المتوسط: ظاهرة الهجرة غير األبعاد غير عبد النور ناجي،4

الوكالة الوطنية   ،قسم العلوم السياسية،-قسنطينة –واقع وآفاق" ،جامعة منتوري  "الجزائر واألمن في المتوسط، الدولي
 . 31،ص2332الشعب للدراسات االستراتيجية ،الجزائر،  مركز لتنمية البحث العلمي،
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مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا وآسيا نحو الضفة الجنوبية ألوروبا إضافة إلى كونه دولة 
اإلفريقية ولكنها ترتفع كّلما اتجهنا  كامل القارةمنها والى أوروبا، والهجرة السّرية نحو أوروبا منتشرة في 

 1شماال مّما يجعل حصة الدول المغاربية منها كبيرة.

جملها في تصب في م وكوارث طبيعيةإفريقيا من صراعات وفقر  آلت إليهاونتيجة لألوضاع التي 
المنطقة األكثر حركية في  جنوب الصحراءخانة األسباب الدافعة للهجرة، أصبحت منطقة إفريقيا 

والنزوح بما ال يتعدى الساحة اإلفريقية،  السكان وقد أخذت في البداية شكلين أساسيين هما اللجوء
إقليمًيا أوسع أخذت شكل الهجرات السّرية  لتأخذ مجاالونتيجة لتطور وسائل النقل تطورت هذه الحركية 

" ترانزيت " نحو القارة األوروبية، ثم تطورت  بلدان عبورنحو البلدان المغاربية ومن ثم حّولتها إلى 
نتيجة للظرف األمني الصعب الذي عاشته الجزائر،  موجات الهجرة غير الشرعية في فترة التسعينات

 .2بيرة خاصة من النيجر ومالي وتشاد والسنغالفي هاته المرحلة شهدت موجات هجرة ك

  :مما سبق ترى الدول األوربية في الهجرة غير الشرعية خطرًا من عدة نواحي ولعدة اعتبارات منها

يمكن  -إذا ما سمح له باالستمرار -: حيث أن سيل المهاجرين المتدفقاإلخالل بالبناء الديموغرافي/1
لي تزداد نسبة هؤالء المهاجرين في المجتمعات األوربية مما يهدد كيان أن يقلب التوازن السكاني، وبالتا

 .السكان األصليين على المدى الطويل

: فهؤالء المهاجرون غير الشرعيين غير مسجلين وال يحملون هويات إثبات اإلخالل بالنواحي األمنية/2
ت مسلحة تؤمن بالعمل شخصية، وقد يرتكبون جرائم، وشريحة منهم مسلمون قد ينتمون إلى جماعا

 .المسلح ضد الدول األوربية في عقر دارها

: فرغم أن المهاجرين غير الشرعيين يساهمون في الغالب في توفير أيٍد /اإلخالل بالوضع االقتصادي0
عاملة رخيصة، إالَّ أن ذلك في حد ذاته قد يشكل خلاًل في سوق العمل، فهذه العمالة الوافدة إلى أوربا 

                                                           
في  ماجستير مذكرة لنيل شهادة،من منظور األمن  اإلنساني " الشرعية في الجزائر واقع الهجرة غير رشيد ساعد،"1

 .31،ص2312-2311الدراسات المغاربية، كلية الحقوق العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة بسكرة، 
 .31،صالمرجع نفسه2
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منافسًا لأليدي العاملة المحلية، إضافة إلى مشاكل اقتصادية أخرى قد تظهر بسبب عدم قد تشكل 
 1القدرة على تقدير أعداد العمالة الوافدة وتأثيرها.

أضحت مشكلة االتجار في األشخاص أحد التحديات الكبرى التي تهدد أمن و كيان  :*تجارة البشر
رائمها تحتل المركز الثالث في األرباح بعد تجارة المجتمع و البشرية و استقرارها، كما أصبحت ج

السالح و المخدرات و يشكل اإلتجار باألشخاص و خاصة النساء لغرض االسترقاق الجنسي أحد 
و قد نشطت .األنشطة الرئيسية التي تضطلع بها المنظمات اإلجرامية نظرا لما يحققه من أرباح عالية

 2شاط الخطير على الصعيد الوطني و الدولي.المنظمات اإلجرامية في ممارسة هذا الن

فراد الذين واال  وتنشأ مشكلة االتجار في األشخاص نتيجة لغلق القنوات المشروعة للهجرة امام الشباب
يضطرون الى اللجوء الى عصابات متخصصة ، في تسفير البشر بطرق غير مشروعة  وغالبا ما 

والخداع ألغراض االستغالل في أعمال السخرة و يقع العديد يخضع هؤالء المهاجرون بالقوة او الغش 
من النساء واألطفال الساعين للهروب من الفقر و الحاجة ضحايا لعصابات االتجار بالبشر حيث يتم 
غراءات بوظائف  اجبارهم علي ممارسة الرذيلة و حياة السخرة و تتخذ الجريمة غالبا صورة وعود وا 

اجبارهم علي ممارسة الدعارة سدادا لديونهم ومراقبتهم المستمرة وتهديدهم مجزية، و عند الوصول يتم  
 3باإليذاء الجسدي لضمان التزامهم بالتعليمات.

 

 

 

 

 

                                                           
 . 13،صمرجع سبق ذكره ناجي، النور عبد1
 .32،ص 2331،عمان: دار الثقافة للنشروالتوزيع. الجريمة المنظمة يوسف داوود كوركيس،2
 .32-33،ص 2332، مصر: مركز االعالم االمني،الضرورة والحاجة المشروعة  ريغ الهجرة ،حمدي شعبان3
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 الساحل االفريقي األدوار فيالمبحث الثالث: هيكلة 

,والتي يعمد هذا المبحث إلى رصد األخطار الوافدة من خارج اإلطار الجغرافي لدول الساحل االفريقي 
في صيغة مشاريع أجنبية تعلن احتواءها لبرامج من شأنها تحقيق التنمية السياسية و االقتصادية  تأتي
 خالل تصدير التجارب األجنبية في البيئة االفريقية التي تختلف عنها جوهريا . من

 :المواجهة استراتيجية و التهديد اشكاليةالمطلب االول: 

 الرشيد:إدارة الحكم  اشكالية -1

ثالثة مستويات اجتماعية : هياكل الدولة و السوق و الشبكات .و  ىتستند إدارة الحكم الرشيد عادة عل
بحكم التحوالت الجارية شهدت الدول تطورا علي مستوى العرض في الخدمات االجتماعية التي تكفلت 

 1بها طيلة فترة مهمة من القرن العشرين خاصة في قطاع االمن.....

الحكم الصالح الى قيادات سياسية منتخبة و كوادر ادارية ملتزمة بتطوير المجتمع، وتقدم يستند 
. ويعود بروز  2المواطنين و بتحسين نوعية حياتهم، و رفاهيتهم وذلك برضاهم و مشاركتهم ودعمهم

اسا مفهوم الحكم الراشد الى عدة اسباب سواء من الناحية النظرية او العلمية و يعتبر الحكم انعك
لتطورات وتغيرات حديثة تجلت في التغيير الذي طرأ في طبيعة دور الحكومة وطرح المفهوم في عدة 

 3.تأثر بمعطيات داخلية و خارجيةالسياقات اقتصادية سياسية وثقافية و 

                                                           

 العكس، على بل استثناءا الحالي العصر يشكل وال أشكاله، بكل النزاعي بالطابع  الدولية العالقات تميزت القدم منذ-
 في عليه هي مما وقتال وامتدادا عنفا أكثر يوما النزاعات تكن لم البشرية، معه تتماشى الذي التقدم كل من فبالرغم
 اهم و العديدة التهديد اشكاليات بين الشديد بالتعقيد تتسم إفريقيا في الدولية النزاعات باتت وقد العشرون و الواحد القرن

 األبعاد حيث من متعددة فهي لها، الدافعة العديدة المتغيرات بين والتداخل  المواجهة و االحتواء استراتيجيات
 األهلية الحرب أصابته الذي المجتمع جذور تضرب شاملة مجتمعية ظاهرة كونها في  األبعاد تعدد يتمثل والمستويات،

 .وأنشطته مؤسساته بكافة النزاع أو
 .102،صمرجع سبق ذكرهمحمد العجمي بن عيسي، األمن و التنمية ،1
دراسات الوحدة  مركز ،بيروت:العربية  البالدفي الفساد والحكم الصالح في  مفهوم الحكم الصالح، حسن كريم،2

 .13،ص2334العربية ،
،القاهرة: مركز دراسات واستشارات االدارة  ادارة شؤون الدولة والمجتمع سلوى الشعراوي جمعة وآخرون،3

  .34،ص 2331العامة،
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ان العوائق التي اقترحتها المؤسسات المالية في تنفيذ  السياسة المالية الدولية لها انعكاسات سلبية على 
مجتمعات دول الساحل االفريقي ، وبهذا كان عليها ايجاد اصالحات سياسية و اقتصادية من طرف 
المؤسسة، وهذا من خالل تجسيد سياسة الحكم الصالح من اجل تحقيق الفعالية، وعليه يمكن حصر 

 :االسباب االساسية التي آلت دون ذلك فيما يلي

 االسباب السياسية:

دولة المواطنة حيث ان طبيعة الدولة و شرعيتها ال تقومان على تعاقد بين غياب مفهوم المواطنة و -
الحاكم والمحكوم وال تتأسس على المواطنة و الحقوق و الواجبات. وهذا ما يؤدي الى غياب الحقوق 

 .االساسية للمواطن و قيام الدولة على اساس العصبية

اض االنتاجية بسبب ترهل االدارة و النمو السريع ازدياد عجز في الميزانيات و ارتفاع المديونية وانخف-
 1.ألجهزة البيروقراطية و االدارة العامة

 غياب و نقص نظام المساءلة و المحاسبة وهشاشة بنية المؤسسات السياسية و االدارية.-

 .عولمة القيم الديمقراطية و حقوق االنسان مع المساواة بين الجنسين-

من وطأة الصراعات الداخلية التي نتج عنها ازمات اقتصادية و تدهور تعاني دول الساحل االفريقي -
 .االوضاع االجتماعية و االقتصادية وذلك بسبب عدم االستقرار السياسي

بين تقرير التنمية االنسانية العربية  على خصوصية المنطقة بالمقارنة مع بقية المناطق في العالم -
 2.طقة من كل مناطق العالم وهذا ما درسه البنك الدوليحيث ان ادارة الحكم اضعف في هذه المن

 

 

                                                           
 .132،ص  مرجع سبق ذكره حسن كريم،1
، التنمية االنسانية العربية تقرير إلنماء االقتصادي واالجتماعي،برنامج االمم المتحدة االنمائي والصندوق العربي ل2

 .133ـ-130ص،ص 2332
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ضبط حركة المجتمع المدني من خالل سيادة نمط الدولة االمنية التي تتبع سياسة االحتواء القمعي، -
وتصادر استقاللية النقابات و االحزاب من خالل اليات الترهيب و الية السيطرة واستمرار دور متناقض 

 .1ر دول الرعاية و التدخللسياسات االحتواء عب

 االسباب االقتصادية:

ارتفاع مستويات الفقر وضعف القدرة الشرائية، وانخفاض ميزان المدفوعات، زيادة على ذلك  -
 .ارتفاع المديونية الخارجية التي نشأت عليها ازمات مالية للدول االفريقية

مسرحا للراس مال االجنبي عرفت حركة البورصات العالمية اضطرابات شديدة جراء تركها  -
وحركة سرعة االموال وهذا ما عكس عليها االزمات المالية وادى الى اشراك القطاع الخاص و 

 .المجتمع المدني للقضاء على االمراض و االوبئة الفتاكة ونقص التعليم والقضاء على الفقر

قتصاد والتنمية، عجز وفشل الدولة على ان تكون المحور االساسي او المحرك الرئيسي لال -
حيث انها تعاني من حالة استثنائية من االخفاق الوطني و العجز التنموي وهذا ما ادى الى انتشار 

  .2الفساد في المؤسسات و التي يفرض ان تكون مقدمة الحرب وهي القضاء و المجالس النيابية
 االسباب االجتماعية:

التكنولوجية على المستوى الدولي نتيجة انتشار عدم قدرة الدول المتخلفة التجاوب مع التطورات *
 .الجهل واالمية

 .اهمال المشكالت  التنموية الرئيسية كالفقر والبطالة وبالتالي ضعف مستويات التنمية البشرية*

االنفجار السكاني وبروز زيادات في السكان، وما تفرضه هذه الزيادات من حاجة الموازنة و *
واالخذ بأنماط جديدة من التخطيط االقتصادي و االجتماعي، مما استدعى احداث المتطلبات المختلفة 

 . تطوير في نظم الحكم المحلية

                                                           
، بيروت: مركز دراسات دراسة بنائية مقارنة الدولة التسلطية في المشرق ا لعربي المعاصر، خلدون حسين النقيب،1

 .122،ص1111الوحدة العربية،
، اكتوبر 21، العددمجلة البرلمان العربي ليبرالية جديدة في بلد متخلف"،هل يمكن االنتقال الى  الجابري،" عابد محمد2

 .11،ص 2331
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تدهور في عدالة توزيع الدخل والثروة مما ادى الى تقليل من الكفاءة المجتمعة وتعطيل فرص العمل *
م العالقة بين السلطة و يوطد استشراء الفساد على وجه الخصوص من اسس سوء الحكم من خالل قيا

السياسية والثورة، بحيث تصبح  غاية نسق الحكم ضمان مصالح القلة المهنية على مقاليد السلطة و 
 1الثورة وليست الصالح العام وهذا االمر ينعكس في تهميش الغالبية و اقصائها.

 :الشركات العسكرية -2

واألمنية الخاصة، فقد استخدم الدارسون ال يوجد اتفاق حول تعريف المقصود بالشركات العسكرية 
 Private العديَد من المصطلحات، ومنها على سبيل المثال ال الحصر: الشركات العسكرية الخاصة

Military Companiesوالشركات األمنية الخاصة ، Private Security Companies والشركات ،
 Private Military ات العسكرية، ومقدمو الخدمPrivate Military Firms العسكرية الخاصة

Providers2، ومتعاقدو الخدمات العسكرية/األمنية الخاصة. 

و األمر يتعلق بكيفية تعريف احتكار السلطة الحكومية و عن المهام التي تتوالها الدولة والمهام التي 
نه حتى تسعينات القرن الماضي كان هناك اتفاق، ينص على أن للدولة  وظائف يمكن خصخصتها، وا 

سيادية خاصة يجب عليها أن تمارسها بنفسها. هذه الوظائف كانت تخص السلطة العسكرية، ال سيما 
بالقول: "في  إلكا كراهمانفي التدخالت العسكرية الخارجية. تضيف وتضيف أستاذة العلوم السياسية 

المسؤولية في الوقت الحالي تعلل االستعانة بالشركات العسكرية الخاصة بأن الحكومة تملك حق 
التدخالت العسكرية، إال أنها غير ملزمة بالقيام بها بنفسها". لهذا السبب تستطيع الدولة أن تنقل 
مهامها إلى الشركات العسكرية الخاصة، لكن يجب على الدولة أن تضمن الرقابة حول كيفية تنفيذ هذه 

 3المهام.

                                                           
التحوالت  الملتقى الوطني حول: ،"الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات االدارة المحلية في الجزائر"، طاشمة بومدين 1

ديسمبر  12ـ13العلوم السياسية، جامعة الشلف، قسم  ،وتحديات  السياسية واشكالية التنمية في الجزائر: واقع
2332.  

المركز  ، العراق:الشركات العسكرية واألمنية الخاصة في اإلقليم خصخصة األمن: تصاعد دورفدوى عمار،  2
 www.rawabit centre.com:http//الرابط االلكتروني ىاإلقليمي للدراسات االستراتيجية. عل

 . المرجع نفسه 3
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مي في أفريقيا ظاهرة بغيضة تسمى )المرتزقة( االستعمار الغربي لدول العالم العربي واإلسال كذلك ترك
( عبارة عن مجموعات من العسكريين الغربيين المتقاعدين ممن يبيعون خدماتهم Mercenariesأو )

العسكرية للحكومات أو رؤساء دول وصلوا إلى الحكم بانقالبات عسكرية مدبرة وبغير رغبة شعوبهم، 
دول العالم الثالث يحرسه مرتزقة أجانب، أو حكومة حتى أصبح من الطبيعي أن نشاهد حاكما من 

ديكتاتورية تستأجر عمالء ومرتزقة أجانب لحمايتها بقوة السالح من شعبها والتصدي لحركات المقاومة 
 1الوطنية.

بينما تشمُل الخدمات األمنية بوجه خاص، توفير الحراسة والحماية المسلحتين لألشخاص والممتلكات، 
نشآت واألماكن األخرى، وصيانة نظم األسلحة وتشغيلها، واحتجاز السجناء، وتقديم مثل القوافل والم

 .2المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي األمن

وبعد تنامي عمل الشركات األمنية الخاصة على نطاق واسع في عصر العولمة لتشمل تقديم خدمات 
الجيش والشرطة في البلدان التي يعملون فيها إضافة تدريب القوات وتقديم االستشارات العسكرية لقوات 

لبعض الوظائف التي تنجزها أجهزتها األمنية الخاصة بها منها تقديم الدعم اللوجستي لالنتشار 
العسكري وصيانة نظم األسلحة وحماية المباني والمنشآت وحماية األشخاص وتدريب قوات الجيش 

لها واحتجاز واستجواب السجناء وفي بعض الحاالت والشرطة وجمع المعلومات العسكرية وتحلي
المشاركة في القتال ووالء هذه الشركات للمال وللشخص الذي يدفع أكثر مما دفعها إلى بالتورط 

 3بأعمال خطف مقابل الحصول فدية مالية.

                                                           
، القاهرة :في الموقع الجوانب القانونية والسياسية للشركات العسكرية الدولية الخاصةأبوالخير،السيد مصطفي أحمد 1

 .32،صwww.curriki.orgااللكتروني  
 .مرجع سبق ذكرهفدوى عمار،2
 إلى باألساس تهدف قانونية، عقوًدا تبرم تجارية شركات إلى الخاصة واألمنية العسكرية الشركات صناعة مفهوم ُيشير-

 المتعلقة المتخصصة الخدمات: العسكرية الخدمات وتشمل وأمنية، عسكرية خدمات من تقدمه ما مقابل الربح تحقيق
 كان أيًّا الطيران وعمليات الجوي، أو البحري أو البري واالستطالع والتحقيق، واالستخبارات، االستراتيجي، بالتخطيط
 .الصلة ذات األنشطة من وغيرها المسلحة، للقوات والتقني المادي والدعم نوعها،

 .34،صمرجع سبق ذكره الخير، السيد مصطفي أحمد أبو3
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 ”اإلسناد للغير“كما تعمل هذه الشركات األمنية الخاصة في إطار قيام مؤسسات الدولة بعمليات 
Outsourcing والتي تتضمن تأسيس عالقة عمل قصيرة المدى تقوم على الحصول على خدمات ،

 أمنية أو عسكرية من الشركات الخاصة .

بداية نشأة وظهور الشركات العسكرية واألمنية الخاصة، ككيانات تجارية لها في ومن الصعوبة الحسم 
 1العام.وضع قانوني ُتمارس من خالله نشاطها الخاص في المجال 

فكثيرة هي البلدان التي تحاول السلطات الحاكمة فيها، أو التي تسعى إلى الحكم، فرض النظام بأي 
وسيلة ممكنة، فناشد بعضها تدخل دول خارجية ولكن إن لم تلمس القوى العظمى فائدة تجنيها، 

المالي كما في فستتردد في إرسال جيوشها إلى بلدان أخرى في محاولة إلخماد نزاع إثني أوقومي، 
 .2، أو للتدخل لدواٍع إنسانية، كما في الصومال ورواندا،ليبيا

وعرفت الشركات األمنية انتشارا واسعا في القارة اإلفريقية فزاد قمع الشعوب وتورطت بعض األنظمة 
في ارتهان استقالل دولها وحرمة كياناتها لصالح شركات أمنية غربية صارت عبئا على ميزانيات 

وتمدد نفوذها في قطاعات استراتيجية في هذه الدول خصوصا قطاع النفط. وتقوم هذه ضعيفة 
الشركات، بوظائف بالغة الخطورة منها: تأمين سالمة الشركات النفطية الغربية بإفريقيا وتأمين معدات 

 في التعدين والحفظ على سالمة الكثير من الشركات الغربية العاملة بإفريقيا. وتعمل هذه الشركات 

 

 

 

                                                           
 .مرجع سبق ذكرهفدوى عمار،1
المستقبل العربي، نموذجًا"،«بالك ووتر » محمود جميل الجندي،"مسؤولية الشركات األمنية عن انتهاك حقوق اإلنسان:2

 .22االردن ،دع ن ، د ت ن، ص 
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سياق يتسم بغياب تام لقانون ينظم نشاطها، بحيث صارت تملي شروطها على دول القارة التي تخلت 
طواعية عن سيادتها لصالح تأمين مكلف ودفاع كان يمكن أن يقوم به مواطنون بدل استكتاب طاقم 

 1أقرب للمرتزقة منه إلطار مؤسسي يهدف إلى التأمين والدفاع.

لمستعمراتها -الكبرى تحصد نتائج استراتيجيات إعادة احتاللها البطيء والناعم بدأت القوى الدولية 
في ظلِّ تزايد الدول الفاشلة، و هذاماحدث في القضية الشهيرة لشركة  -السابقة في القارة اإلفريقية

ضدَّ حكومة بابوا نيو في غينيا؛ حيث استعان رئيس الوزراء  1112سنة (Sandline)ساندالين
السير جليوس شان بخدمات شركة ساندالين األمنية ضدَّ المتمرِّدين في جزيرة بوجينفيل، السابق 

 .2مليون دوالر 03وتسبَّب ذلك في خسارة منصبه في االنتخابات، ومديونية للدولة تقدَّر بـ 

سياسيين ؛ نتيجة استراتيجيات الدعم الغربيِّ للتأسَّست الدولة اإلفريقية ” تبعية التحوالت“على وضعية و 
ورجال االقتصاد والتجارة، حتى العسكريين المتنافسين على قيادة الدول اإلفريقية، وسوق مؤسساتها في 
خدمة االستراتيجيات المركزية للقوى االقتصادية الدولية الكبرى، وُيدرك علماء االقتصاد والسياسة في 

لعدَّة عقود مقبلة؛ لما تمتلكه من قدرات ” قارةالفرص“واشنطن ولندن وباريس وبرلين أنَّ إفريقيا ستظلُّ 
على فتح أسواق جديدة، ترتبط فيها مصالح الدول المتقدِّمة مع رساميل الشركات العالمية العمالقة؛ 
حتى إنَّ إسرائيل تمتلك مشروعها الخاص في اختراق القارة اإلفريقية واالستفادة منها على الصعيد 

 .العربية االقتصادي؛ وذلك في ظلِّ غياب الدول

 

                                                           
 .www.palaf.org،في الموقع االلكتروني  األمن الخاصة في إفريقيا: أذرع عسكرية للعولمةشركات بوحنية قوي،1

 عقًدا( داينكورب) شركة انتزعت 2334 عام في ألنها الخاصة؛ الدولية األمنية للشركات المثالي الملعب إفريقيا وتعتبر
 لالتحاد السالم قوات من والنقل التحتية البنية بناء في المساعدة وعمليات السودان في السالم حفظ قوات لتدريب
 من جزء هي إفريقيا" بأن 2332 سنة الشركة هذه في األعمال تطوير مدير( Imbrie) إمبري اعترف حيث.اإلفريقي
 1.2 قيمتها تبلغ التي المتحدة؛ واألمم األميركية الشركات مع عقود إبرام في ساعدتنا ألنها للشركة؛ المثالي الهدف
نها ، دوالر مليار  األخرى الغربية والشركات التعدين، ومعدات النفط، شركات سالمة في الفرص من المزيد في تُنظر وا 

 %23 يقارب ما تشكيل في األميركية المتحدة الواليات في األعمال رجال ساعدت 2333 سنة ومنذ إفريقيا، في العاملة
 الخاصة األمن شركات قوي، بوحنية نقال عن:".بلًدا 23 في جندي ألف 01و اإلفريقية السالم حفظ عمليات جنود من
 للعولمة عسكرية أذرع: إفريقيا في

 المرجع نفسه.2

http://www.palaf.org/
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 المطلب الثاني: المشاريع المغاربية في الساحل االفريقي:

سعت التصورات  باستعمال المقاربة القطاعية القائمة على بناء عالقات تعاونية مع األطراف العربية
جغرافيا يئة المنطقة تهعلى اختراق النظام اإلقليمي العربي ل السيطرة العسكريةاالجنبية القائمة على 

يئة الظروف في منطقة تهقيام المشروعات اإلقليمية ، لذا يركز االهتمام على  لتسهيل واقتصاديا
 1الساحل و الصحراء كمركز للنفوذ والصناعات المتقدمة ،ومشروعات التنافس....

اتسمت سياسته  1131تولي "معمر القذافي" مقاليد الحكم في عام  عندما الليبي:المشروع -1
في و  حركية مكثّفة باتجاه الوسط االفريقي ،لتصبح ليبيا وسيط اقليمي يلعب دورا فاعالب الخارجية

تعمل 1120"  أصبحت أهداف ليبيا في عام ماريو أزقدوحسب المؤرخ "  اإلفريقيةالعالقات الليبية 
 2على خلق دولة عميلة ،تكون جمهورية اسالمية على نمط الجماهرية.

الصحراء(. وكان العقيد القذافي اعترف بجميل -في مجموعة )الساحل تشاد والنيجر دورا مهمالعبت 
االفارقة و موقفهم من ليبيا مؤثرا في الكيان االفريقي الذي غاب عنه الرؤساء المؤسسون واصبح يبحث 
عمن يقوده, وانتقض العرب على دورهم السيئ في احداث الحصار واحداث تشاد. ومن قبلها في 

 جموعة من القاعات واسماها باسم )واقادوقو( وخصصها لالجتماعاتاحداث أوغندة, واسس م
ووضع القذافي ثقله في افريقيا, من خالل توجهات سياسته العاملة على انشاء وحدة عربية 3الكبرى.
 :و هذا من خاللقومية 

عن والتي كانت  االتصاالت األفريقيةعمل القذافي على انشاء القمر الصناعي االفريقي الذي يربط -
طريق اوروبا وكانت تكلفة هذا القمر اربعمائة مليون دفعت ليبيا منها ثالثمائة مليون وخسرت اوروبا 

 .سنويا اربعمائة مليون يورو كانت تدفعها افريقيا نظير االتصاالت

                                                           
التكامل االقتصادي :االساس النظرى و التجارب االقليمية مع االشارة الى الواقع محمد محمود االمام ، 1

 .222-222،ص 1113،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،  العربي...مقاربة نظرية
2Buijtenhuijs, Robert. "Le FROLINAT à l'épreuve du pouvoir: L'échec d'une révolution 
Africaine"’Politique Africaine , December 1984 ,p 16. 
3Ibid.,p 17. 
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عمل على تأسيس المصرف االفريقي, هذا المصرف الذي سيدفع قروض إلفريقيا بدون فوائد وهنا -
رف الدولي الذي تستعمر عن طريقه اوروبا الدول الُمدينة, وتضغط عليها بشروط ينتهي دور المص

 .قاسيه, وبفوائد كبيرة تتزايد كل عام

بدأ يعمل على انشاء االتحاد االفريقي و تمت الموافقة عليه , واصبحت منظمة الوحدة اإلفريقية هي  -
و عمل من أجل توحيد  1111رت في االتحاد االفريقي الذي سيصبح قوة عالمية و تم تأسيسه في س

من التبعية  كل إفريقيالعملة اإلفريقية , واعتمدوا الراية الخضراء راية ألفريقيا , وفي هذا يتخلص 
للفرنك الفرنسي , والجنية االسترليني .. كل هذا تم بمبادرة من العقيد القذافي , وقام بزيارات برية الى 

 1غرب افريقيا و وسطها و شرقها .

لإلسالم, والتقى بعشرات الملوك لقبائل افريقية , وبدأ  عمل القذافي على إدخال االالف من االفارقة-
 2في جنوب السودان وتعداد سكانها  قبيلة الدنكافي تفعيل هذه المجموعات المؤثرة في افريقيا , منها 

ان يكون ملك ملوك  مليون شخص , و وصل الملوك االفارقة الى بنغازي عارضين على معمر القذافي
افريقيا , و قبل منهم ذلك و اسلم عشرة ملوك في يوم واحد , واسلمت قبائلهم بعد ذلك معهم , ففي 

 2عملية اسالم الملوك اسلم اكثر من نصف مليون افريقي اتباع اولئك الملوك .

ن العمليات واصبح االعالم الغربي يتوقع قبول معمر القذافي ان يكون ملك ملوك افريقيا و هي م-
التي انتصر فيها االسالم في افريقيا , و دخله هذا الكم الهائل من االفارقة بدون حرب , و بدون قتال 

امام العقيد القذافي و ال  و بطريقه سلميه حضارية , كما دخل االسالم مجموعة من القادة االفارقة
, وهاجمه االعالم   ح الدينصال( الذي اسمى نفسه  بوكاسا ننسى اسالم رئيس افريقيا الوسطى )

 3الغربي  بعد اسالمه.

ليدرسون االسالم في جمعية الدعوة االسالمية الذين  استقبلت ليبيا االالف من الطالب االفارقة-
يعودون الى بلدانهم كدعاة اسالميين ،و بدأت االستثمارات الليبية في افريقيا تصعد أوجها وتم تشييد 

                                                           
الدار األكاديمية :: ليبيا1998-1990الشراكة المتوسطية مابينالسياسة الخارجية الليبية تجاه كميلة أحمد عثمان ،1

 .124-122،ص.  2333للطباعة والتأليف والترجمة والنشر، 
 124-122.صالمرجع نفسه2

3Bruno Callies De Salies," Relance du Panafricanisme, Reprise des relations avec 
L`Occident, Spectaculaire retour de la Libye,"le monde diplomatique, Janvier 2001, p9.  
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ت و شركات ليبية في أغلب البلدان االفريقية , وشجع القذافي المواطنين عدة فنادق في افريقيا ومنشآ
  .1الليبيين على االستثمار في افريقيا ومنحهم القروض لهذا الغرض

اضافة الى ذلك تضمنت السياسة الخارجية لمعمر القذافي مجموعة من األهداف و تعبئة بعض 
الخارجية ليست مجرد رد فعل آلي للبيئة الخارجية و الموارد المتاحة لتحقيق تلك االهداف ،فالسياسة 

استلقيت مع " معمر القذافي: لكنها باألساس عملية واعية للتأقلم مع تلك البيئة وفي هذا الصدد قال
فريقيا ليست فقط مجموعة من و بضعة ماليين ليبي، و نهضت ألجد نفسي مع ماليين اإلفريقيين، ا 

 2ب، ثقافة، اقتصاد، دفاع، ..... ".الدول بينها حدود ، بل هي أمة، شع

 العالقات السياسة الليبية/التشادية:*

شهدت العاصمة التشادية "انجامينا" نزاعا مسلحا ، بين قوات "حسين حبري" وقوات  1123في عام 
"كوكوني وادي"، وليمتد القتال باحتالل "كوكوني"، النصف الشمالي من العاصمة، واحتل "حبري" 

الصراع إلى مناطق اخرى في تشاد. وكان من اهم اسباب هذا النزاع،  منها، ليمتدالنصف الجنوبي 
االختالف في وجهات النظر واالهداف واالستراتيجيات بين "حبري" و"كوكوني"، خاصة فيما يتعلق 

توقيع معاهدة تعاون بين ليبيا و"كوكوني وادي"، لتزويده بالعتاد  السنة تم.وفي نفس 3بالعالقة مع ليبيا
العسكري كالدبابات واالسلحة الثقيلة والطائرات، وانتصر "وادي"، اثر تلقيه هذه المعونات، ودخلت 

، وهرب "هبري" 1123ديسمبر  13القوات الليبية وقوات "كوكوني وادي" منتصرة الى "انجامينا" في 
 وقواته، الى الكاميرون .

يبية وقوات "كوكوني" على "انجامينا"، م، اي قبل اقل من شهر على سيطرة القوات الل1121وفي عام 
اعلن فجأة عن قيام وحدة بين ليبيا وتشاد، تصبح ليبيا وتشاد  دولة واحدة. ، ليكون هذا االعالن من 
طرف واحد )ليبيا(، ويثير غضب الجميع، بما في ذلك، الدول االفريقية بأجمعها تقريبا باإلضافة الى 

قد اعتبرت اغلب هذه الدول، ان اعالن الوحدة بين البلدين، هي "منظمة الدول االفريقية" و"فرنسا". ف
محاولة من جانب ليبيا لالستيالء على تشاد ، وضم ما شاء لها من المناطق التشادية. واعتبر 

                                                           

, p9.Ibid1 
2 Ibid, p9. 

،في الموقع 2332،المنتدى العربي للدفاع و التسليحفتحي الفاضلي،"الحرب بين ليبيا وتشاد"، 3
 www.dsefence-arab.comااللكتروني:



244 
 

 المراقبون السياسيون، ان اعالن الوحدة هو ثمن مساعدة ليبيا لـ"وادي" ضد "حبري". وشكك التشاديون
قية االخرى، في مواقف "واداي" وفي طبيعة عالقاته واتفاقياته ومباحثاته كما شككت الدول االفري

وتعاونه مع ليبيا. فاستنكر "وادي"، أثر ذلك االعالن عن الوحدة ، واضطر الى االقتراب من فرنسا، 
، سحب قواتها من تشاد فورا، بالرغم من ان هذه القوات، هي التي زيارته لباريسوطلب من ليبيا، اثناء 

 .1ساعدته على هزيمة "حبري". كما طلبت "منظمة الوحدة االفريقية"، من ليبيا الخروج الفوري من تشاد

مع اعالن الوحدة بين ليبيا وتشاد، كمحاولة ليبية الحتالل تشاد، وضمها الى  االفريقية تعاملت الدول
كسب ثقة الدول االفريقية، ليبيا إلى محاولة  البالد واضطرتليبيا عبر استغالل الظروف التي تمر بها 

خوفا من معادالت اخرى، تزيد من تورطها دوليا، اضطرت الى االنسحاب المفاجئ والسريع من تشاد 
)خرجت القوات الليبية خالل اسبوعين فقط(، مما خلق فراغا عسكريا استغله "حبري"، الذي زحف 

 "واداي" واصبح "حبري" رئيسا لتشادواحتلها وهرب  1122يونيو  2بقواته على العاصمة "انجامينا" في 
بسبب مواقف وسياسات النظام الليبي، وتم اخراج الليبيين من شريط "اوزو"، بصفة خاصة، ومن 

 .2"تشاد" بصفة عامة

م، وبناء عليها 1122عادت العالقات السياسية بين البلدين، وتوجت بتوقيع اتفاقية صداقة في ديسمبر 
رير، واوقفت اذاعتها الموجهة من ليبيا الى تشاد، و كان من ضمن هذه اوقفت ليبيا دعمها لجبهة التح

االتفاقية بنود اقتصادية من بينها تأسيس مصرف مشترك بين البلدين، واستثمار ماليين الدوالرات 
الليبية في تشاد. و اعتبرت منطقة الحدود، منطقة "تضامن وتعاون". و هناك بنودا سرية، ضمن هذه 

ا تنازل تشاد ، عن شريط اوزو لليبيا، مقابل بعض الماليين من الدوالرات. وقد ابرزت االتفاقية، منه
       .اوزوليبيا في محكمة العدل الدولية، رسالة بتوقيع "تمبلباي"، اقر فيها بأحقية ليبيا على قطاع 

،دخلت القوات الليبية، الى شريط اوزو،وقد تواجدت قوات ليبية في 1122و على اثر معاهدة ديسمبر 
اإلدارة الشريط، قبل ذلك التاريخ. وبالتحديد، منذ شهر ابريل من نفس العام. واصبحت المنطقة تحت 

بمدينة "الكفرة" في  ، بل واصدرت ليبيا بطاقات تعريف لسكان الشريط،، ثم الحقت المنطقة ادارياالليبية
11233. 

                                                           

 1المرجع نفسه.
2http://www.libya-watanona.com/adab/ffadhli/ff23046a.htm 

 مرجع سبق ذكره.،"فتحي الفاضلي،"الحرب  بين ليبيا وتشاد3
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وعلى عدة معايير قيمية أثبت ليبيا، ملكيتها لشريط اوزو، باعتباره كان تحت سلطة الدولة العثمانية 
والحركة السنوسية قبل وصول فرنسا وايطاليا، وبالتالي فان الحدود المرسومة بين البلدين حاليا، هي 

الدخيلة على المنطقة. الن هذه الحدود لم يكن لها من صنع االستعمار الفرنسي وااليطالي، والقوى 
وجود قبل وصول ايطاليا وفرنسا. كما اعتمدت ليبيا على االمتداد البشري في المنطقة، فسكان ليبيا، 
وسكان شريط اوزو، وشمال تشاد بصفة عامة يعودون الى اصول عرقية واحدة، او تجمعهم عادات 

ضمن  اوزود )االسالم(. كما يظهر في بعض الخرائط شريط وتقاليد متقاربة، او يجمعهم دين واح
 .1االراضي الليبية

 المشروع المغربي:-2
، بعد أن كانت بهابعد اكتشاف المواد األولية الغربية الجيوبولوتيكية إلقليم الصحراء  هميةزادت األ

وصل في إحدى  عليها والذيبدأ التنافس اإلقليمي  و من الجانب االقتصادي، هميةهامشية األ
موقع الصحراء الحاكم  هميةيتمثل في أ االستراتيجيمراحلها إلى صراع مسلح. كما أن البعد 

وغرب موريتانيا، وكذلك طول سواحلها على المحيط األطلسي،  لجنوب المغرب والجزائر ولشمال
يدعم  تمثل لكل من األطراف مجااًل حيوياً  انهاالتنافس على الصحراء الغربية، خاصة و  زاد من حدة

تحولت مشكلة الصحراء الغربية إلى واحدة من أدق وأخطر وأعقد  و. لهاالعمق االستراتيجي 
تريد  ، ودخلت أطراف إقليمية أخرى إلى دائرة النزاعلهادول المغرب العربي ك تهدد المشكالت التي

، واعتقاد  2332ن المباحثات المباشرة خالل عام . وعقب عقد جولتين م2أن تجد دورًا في المنطقة،
النظر واقتراب الحل  وجهاتالمفاوضات المباشرة تعد بداية لتقريب  هذهالمجتمع الدولي بأن 

عليه، لتمسك كاًل من الطرفين  هوخيبت اآلمال نتيجة استمرار الوضع على ما  نهاأ النهائي، إال
 .3نهائيوصول لحل الصراع وال نهاءبوجهة نظره، دون محاولة إ

 

                                                           
1Rene Otayaek,” La Libye face a la France au Tchad: Qui perd gagne?,” politique 
Africaine, no16, (S.D), pp76-85. 

اللبناني للطباعة والنشر،  لمنهل ا ،بيروت: دار1995-1945النزاعات اإلقليمية في نصف قرن  علي صبح،2
 .220- 232ص ص  2333

 .220.- 232ص ص  ،المرجع نفسه3
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 المطلب الثالث: دور القوى الكبرى في الساحل االفريقي و أهم المشاريع الخارجية:

تقع أفريقيا المستعمرة ضمن ذلك الجزء من االقتصاد الرأسمالي العالمي الذي يتم سحب الفائض 
الجدلية التي  منه لتغذية القطاع االستعماري ويعني في الوقت نفسه تطور أوروبا كجزء من العملية

أحدثت التخلف بأفريقيا، وقد اشتد التنافس األوروبي حول القارة اإلفريقية في أواخر القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر بين الفرنسيين واإلنجليز واأللمان، وذلك من أجل إيجاد أسواق 

يجاد مجال إلسكان فائض السكان، وكذلك التنافس حول القيام  لمختلف المنتوجات األوروبية، وا 
  .بدراسات علمية واستكشافية متنوعة

قرر الفرنسيون التوسع في أعماق الصحراء للسيطرة على  2314 سنهفي  المشروع الفرنسي:-1
وجعل أراضي الجنوب مناطق نفوذ فرنسية، تحت ذريعة محاربة "داعش" كامل التراب الوطني، 

، حيث لفرنسا فتحت لها اآلفاق على العالم اإلفريقيفالصحراء تعتبر نقطة استراتيجية بالنسبة 
لذلك قررت الحكومة الفرنسية  أعلنت عن انشاء قاعدة عسكرية قرب الحدود النيجيرية مع الجزائر 

القيام بإجراءات صارمة إلحكام القبضة على الجنوب الجزائري لضمان نفوذها على كامل التراب 
فية إلى الصحراء لحاجتها الكبيرة والملحة للمناطق الوطني، وبذلك كثفت البعثات االستكشا

إن الصحراء هي أرض المستقبل، وشريط بين » أشاروا إلى ذلك بالقول: الصحراوية، حتى أنهم
عالمين: عالم البحر المتوسط وعالم إفريقيا، وبين عالم المحيط األطلسي وعالم النيل والبحر 

  1«.األحمر

التي تحتلها القارة األفريقية بالنسبة لفرنسا، فهي الدولة التي استعمرت إّن هذه المقولة تؤكد المكانة 
 الكثير من الدول، بما فيها دول الساحل األفريقي التي تعتبر مناطق نفوذ لها.

تأثرت فرنسا بتحوالت النظام الدولي وعلى  ية الحرب الباردة و تفكك االتحاد السوفييتينهاوبعد 
الخارجية، خاصة مع ظهور قوى  سياساتها صياغة التغيرات جعلتها تعيد، وهذه مكانتها الدولية

 .وفواعل جديدة أصبحت تنافس فرنسا في الميدان االقتصادي والتجاري والتكنولوجي

 الفرنسي بالقارة األفريقية بصفة عامة، ومنطقة الساحل اإلفريقي بصفة خاصة توجه االهتمامحيث 
يد الدول الناطقة باللغة الفرنسية "دول المنظومة الفرانكفونية" فريقيا وبالتحدإعلى  الهيمنةإلى 

                                                           
 .233،صالمرجع نفسه1
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 االقتصادية فضال عن المشاريع االقتصادية مثل شراء شركات المياه واالحتفاظ بمصالحها
برازافيل. وقد وضعت الخطوط -والهواتف في السنغال، واستثمارات النفط في الكونغو والكهرباء

مؤتمر فرنسا والمسمى -االستعماري ألفريقيا بمؤتمر افريقياالعريضة لهذا المشروع اإلصالحي 
،  ومن جهة أخرى تسعى فرنسا إلى مواجهة 1144يناير  03الذي افتتحه ديغول في  برازافيل

 1النفوذ األمريكي والصيني المتزايد في القارة األفريقية .

اول هذه الصعوبات  وكمشروع نموذج تنمية" الحوض " فانه واجه العديد من الصعوبات الكبرى
كانت اقتصادية نظرا لفجوة التنمية بين فرنسا وافريقيا ومن الواضح كيف سيتم توفير الموارد لمثل 
هذه التنمية وذلك لعدم وجود إرادة سياسية الستثمار األموال العامة في مشاريع التنمية في افريقيا 

االقتصادية ألي  تعرض برامج التنمية،وكانت الفكرة مرتكزة على تحديث القطاع الريفي ، دون ان 
 .2مخاطر تقوضها ، على األقل في المدى القصير والمتوسط

حددت فرنسا مجموعة من المصالح األساسية في القارة األفريقية عمومًا وفي منطقة الساحل 
 خصوصا ومن بينها:

القرن الراهن فأوال: استغالل العامل األفريقي بشكل أكثر وحشية من استغالل نظيره األوروبي في -
بقوة  قامت الدولة االستعمارية األجنبية باحتكار السلطة السياسية بعد أن سحقت كل معارضة

وغير  ومبعثرة للغاية مسلحة أكثر تفوقا وثانيا: نجد أن الطبقة العاملة األفريقية صغيرة الحجم
ريد استغالل جميع العمال في كانت الرأسمالية البيضاء ت:مستقرة إلى حد كبير بسبب الهجرة وثالثا

لكن الرأسمالي األوروبي في أفريقيا كان لديهم تبريرات عنصرية إضافية معاملة العمال  أي مكان
 3األفارقة بطريقة غير عادلة.

لتنمية الصناعات الفرنسية،  البحث عن أسواق لتصريف السلع الفرنسية المصنعة، وعن مواد أولية-
 .للحفاظ على صناعاتها الوطنية موادالستكمال النقص من ال هذاو 

                                                           
 ماجستير مذكرة التنافس الفرنسي األمريكي في منطقة الساحل اإلفريقي في فترة ما بعد الحرب الباردة، بوبصلة، أمينة 1

 .14،ص2312جامعة الجزائر، ،،كلية العلوم السياسية, فرع العالقات الدولية  منشورة غير
2 André Bourgeot,” Sahara : espace géostratégique et enjeux politiques (Niger),”Autre 
part, no.16, 2000, pp. 24-43 

 3والتر رودني، مرجع سبق ذكره،ص112. 
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اعتماد فرنسا بشكل كبير على دول أفريقيا خاصة الغابون والنيجر وساحل العاج وتشاد فهي أكبر -
 32شركة فرنسية على  133حوالي  2332مستثمر في ساحل العاج حيث استحوذت في عام 

لمدة  Areva ة أريفا الفرنسيةبالمائة من االستثمارات األجنبية في ساحل العاج، كما هيمنت شرك
أربعة قرون على حقوق استخراج واستغالل اليورانيوم في النيجر. واالعتماد عليه ر بشكل كبير، إذ 

 . 1بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة النووية 23تعتمد على حوالي 

 أنها تسعى الى الحفاظ على من أن فرنسا تعد ُمستعمرة سابقة لدول الساحل االفريقي إال بالرغم -
نفوذها االستراتيجي والسياسي في منظومة "أفريقيا الفرنكونية" وذلك في ظّل تصاعد التنافس على 
المنطقة بين فرنسا والواليات المتحدة األمريكية والصين التي تنظر إلى القارة األفريقية من منظور 

 .2االقتصاد الصينياستراتيجي لما تتمتع به القارة من ثروات يحتاجها 

تعطي فرنسا اهتمامًا كبيرًا لمنطقة الساحل االفريقي من خالل بناء قواعد عسكرية في بعض -
البلدان األفريقية. وعلى سبيل المثال: التواجد العسكري الفرنسي في تشاد من خالل تدّخلها في 

لطة بعد استقالل البالد، وكان الشئون السياسّية الداخلية لتشاد بتسليم األقلية المسيحية مقاليد الس
لهذا التدخل تأثير كبير كونه أذكى صراع سياسي ساهم في اندالع الحرب األهلية بين األقلية 

 . 3المسيحّية واألغلبية المسلمة

بالعمل على استراتيجيات التعاون  العمل على إيجاد مشاركة أوروبية في إقليم الساحل االفريقي
الصندوق األوروبي لتمويل التنمية، الذي اتفق مع موريتانيا و مالي والنيجر األوروبية تحت إمرة 

واإلكواس للتركيز على الحكامة االقتصادية، وبناء قدرات المؤسسات والتكامل اإلقليمي ، وستركز 
االستراتيجية في مالي على التنمية االقتصادية بالشمال، وأقاليم دلتا نهر النيجر، ومحاربة اإلرهاب 

                                                           
"األداة العسكرية في خدمة المصالح االقتصادية ودعاوى المهمة الحضارية  فريقيا،اراوية توفيق ،السياسة الفرنسية في 1
  .2314، د ع ن ،أبريل ،قراءات افريقية"

 2المرجع نفسه.
األمريكي حول منطقة الساحل األفريقي: دراسة في منطلقات االهتمام وآليات  –قشي،"التنافس الفرنسي  عاشور3

 .44،ص2313، 43-43العدد ، بيروت، للعلوم السياسيةالمجلة العربية  التغلغل"،
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لجريمة المنظمة مصنفة ضمن أوليات االستراتيجية األوروبية، وقد اختتم المجلس األوروبي بالتركيز وا
 .1على األمن والتنمية واالستراتيجية األمنية الداخلية وبرنامج أستوكهولم

التاريخ الطويل الحضور الصيني في إفريقيا و جملة  التواصالت بين  يشهد المشروع الصيني:-2
فر  يقيا يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، كما كانت هناك عالقات حكومية بين الصين وا 

فريقيا بعد فترة الحرب العالمية  زادت قوة العالقات الصينية اإلفريقية من دعم و  الثانيةالصين وا 
ة الصين لحركات تقويض االستعمار واالستقالل السياسي في الدول النامية، بما فيها إفريقيا. اضاف

إلى األهداف المشتركة التي جمعت الصين مع العديد من الدول اإلفريقية تحت مظلة حركة عدم 
االنحياز أثناء الحرب الباردة. وما زالت العالقات الصينية اإلفريقية المعاصرة مميزة؛ بسبب اتساعها 

 . 2وعمقها وتعدد قطاعات التعاون ومستويات العالقة التي تتسم بهيكلية متينة

تبيِّن بقوة عمق التواجد الصيني في القارة االفريقية عموما و الساحل االفريقي  1113عام  منذ
فاألهداف "الجديدة" للصين بإفريقيا اقتصادية خالصة، غايتها الوصول إلى المواد األولية  خصوصا

، أو فهي تعتمد على اقتناء المقاوالت المستخرجة للموارد االولية والمنتوجات الفالحية ولذلك
 استغالل األراضي والغابات، ببيع الموارد اإلفريقية بكميات ضخمة وبأثمان زهيدة جدا.

استغالل الصين حاجة إفريقيا إلى البنى التحتية األساسية، ففتحت لمقاوالتها وشركاتها ُسُباًل جديدة 
سكك الحديدية في التدويل، من خالل االستثمار في بناء الطرق وتشييد الموانئ والسدود وشبكات ال

 .3واالتصاالت والمطارات ...

، أقامت منتدى التعاون الصيني/اإلفريقي، ليس فقط االحتفاء واالحتفال الرمزي 2333وفي عام 
بـ"األخوة الصينية/اإلفريقية"، بل إلطالق مشاريع ضخمة بهذا البلد اإلفريقي مع توسيع تمثيلياتها 

                                                           

 1اإلستراتيجية األوربية لألمن والتنمية في منطقة الساحل االفريقي، على الرابط االلكتروني:
http://www.alakhbar.info/index/docu. 

: مركز الجزيرة "،تقارير الجزيرة "وجهة نظر إفريقية العالقات الصينية اإلفريقية.. شراكة أم استغالل ،ىإسماعيل األول2
 . 32،ص2314للدراسات،

: مركز الجزيرة تقارير الجزيرةيحيى اليحياوي، الصين في إفريقيا: بين متطلبات االستثمار ودوافع االستغالل" ،3
 . 30،ص2313للدراسات،
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اإلفريقية، فقد عمدت إلى فتح العديد من المعاهد الثقافية الدبلوماسية والقنصلية بمعظم دول القارة 
لى تقوية حضورها اإلعالمي.  لتعليم اللغة الصينية، وا 

إن السعي نحو تحقيق األمن الطاقوي جعل التواجد الصيني مكثف في الساحل االفريقي هو األمر 
  Hama Amadou :يقول "الذي جعل " هاما أمادو

لشراء ماد ةاليورانيوم وذلك ألجل حماية االقتصاد  Averaمنذ سنوات عديدة كنا متفقين مع شركة 
مالية في األسواق و البورصات العالمية ... و اليوم سعر  النيجيري في حالة حدوث أزمة اقتصادية

لوحيدة تم سحب رخصة االستغالل ا ذلك؟ لماذافي أعلى مستوياته، فلماذا ال نستغل  اليورانيوم
؟ و لذلك قمنا بتوسيع حقل الرخص لعدة شركات Averaلمادة اليورانيوم في النيجر من يدي شركة 

 1أجنبية و منها الصينية."

يعد الصين شريك عسكري مهم عبر التدريب والتسليح والمساعدة التقنية في المنطقة مثل الجزائر 
المتشدد لمقاومة حركة شباب الصومالية وأنجوال ونيجيريا. كما أّيدت الصين الموقف الدولي 

المتمردة والجهاديين األجانب وشاركت في القلق الغربي من امتداد عدم االستقرار إلى المنطقة 
عبرت  2311مواطن صيني من مسرح األحداث في ليبيا عام  03333األوسع. لمساعدة إجالء 

األخضر للتدخل الفرنسي في  عدة سفن حربية صينية البحر المتوسط ،كما أعطت الصين الضوء
 2مالي وساحل العاج.

ولم تستخدم الصين حق الفيتو في بكين تجاه سقوط معمر القذافي. بينما استنكر المثقفون 
الذي انتهى بتمهيد الطريق لتغيير النظام في  1120الصينيون "خيانة" قرار مجلس األمن لعام 

رئيس دولة ورئيس وزراء  42األفريقي بـ  أتى منتدى التعاون الصيني 2333طرابلس. وفي عام 
فريقي إلى بكينو استمرت العالقات الصينية الليبية بشكل براغماتي و لم يكن هناك ردة فعل على ا

                                                           
1 Moussa Ag Assarid, Mannalla Desseauve et, "Niger : Deux Journaliste français, une 
rébellion Touarègue et guerre de l`uranium", veille de la presse’ 2008, pp.34-12 
2 Girouard. E, «La Chine en Afrique : néocolonialisme ou nouvel axe de coopération 
Sud-Sud ?», Forum Afrique-Afrique, Avril 2008,p07. 
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. فِهم العديد من سفراء مجلس األمن أن ليبيا ليست من 2311الثورة المندلعة ضد للقذافي عام 
 .1األنظمة إلى محكمة العدل الدولية أولويات الصين مع تأييد األخيرة إلحالة رؤساء

أضف إلى ذلك الفرص المعتبرة للتجارة واالستثمارات الصينية، وذلك لوجود الكثافة السكانية المتزايدة 
في إفريقيا وقوتها الشرائية، والحاجة الماسة لوجود بنية تحتية اجتماعية واقتصادية وازدادت وتيرة 

فريقيا بسرعةً  مليارات 13. 3خالل العقد المنصرم؛ إذ قفز التبادل التجاري من  التجارة بين الصين وا 
. أما  2311ملياًرا في عام  133.0، ثم إلى  2313ملياًرا في العام  133إلى  2333في عام 

 2ملياًرا. 112.41فقد وصل حجم التبادل التجاري 2312بالنسبة لعام 

وض التنافسية األقوى في الصفقات المتعلقة وتشير اإلحصائيات إلى أن الشركات الصينية تقدِّم العر 
بمشاريع بناء الطرق وشبكات السكك الحديدية والموانئ والسدود والمطارات واالتصاالت السلكية 

ما تحصل بموازاة ذلك على القروض الموجهة لتمويلها، من البنك الدولي  -أيًضا-والالسلكية، وغالًبا 
 3ي للتنمية.أو االتحاد األوروبي أو البنك اإلفريق

 :المشروع االمريكي-3

عملت الواليات المتحدة االمريكية بعد نهاية الحرب الباردة على تغيير أنماط وبنية وهيكل التحول في 
عادة بناء عالقاتها مع باقي  النظام الدولي ، وكذا نمط توزع القوى بين الفواعل الدولية داخله. وا 

السيما مع دول الجنوب وبذلك تحولت التفاعالت الدولية من وحدات النظام وفق أسس وآليات جديدة، 
 . 4شرق غرب إلى شمال جنوب مع اهتمامها المتزايد بمنطقة الساحل اإلفريقي

                                                           
1Ibid, p07. 

 أنها على إفريقيا إلى تنظر الصين فإن ولذلك االقتصادي العامل هو إفريقيا مع للتفاعل الصين دوافع أهم أن 
 فإن الصين، بنك وبحسب. البعيد المدى على وتطويره الصين اقتصاد نمو استدامة مشروع في مركزي عنصر
 احتياطيات أضخم من واحد لديها إفريقيا نأل الخام للمادة المتزايدة بحاجتها الصين لتزويد مهم مصدر إفريقيا
 .الخام الطبيعية للموارد الرئيسي المصدر أنها الخام المواد

 2إسماعيل األولى، مرجع سبق ذكره، ص 30. 
 .30،صذكره سبق مرجع يحيى اليحياوي،3
  أمينة بوبصلة ،4

 .11،صمرجع سبق ذكره
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فدوافع التوجه األمريكي في أفريقيا عمومًا وفي منطقة الساحل األفريقي خصوصًا يتركز في بعدين 
 .وهما البعد االقتصادي، والبعد األمني

االقتصادي: تملك القارة االفريقية ثروات وموارد ضخمة جعلت الواليات المتحدة االمريكية  البعد-1
ُتراجع حساباتها األمنية حيث يكتسب النفط األفريقي أهمية استراتيجية كبيرة،. بنشرها العديد من 

رير وكالة الطاقة التقارير الرسمية وغير الرسمية التي تؤكد هذه األهمية للنفط األفريقي لعّل أبرزها تق
األمريكية الذي أشرف عليه نائب الرئيس األمريكي السابق "ديك تشيني" في مجال أمن الطاقة القومي. 
ويؤكد التقرير على أّن الواليات المتحدة األمريكية سوف تعرف خالل العشرين سنة المقبلة ارتفاعًا كبيرًا 

 33فع هذه النسبة في استهالك الغاز بنسبة بينما سترت % 00في استهالك البترول بنسبة تصل إلى 
مما يطرح على عاتقها مهمة جديدة تتمثل في البحث عن إمكانية تنويع مصادر الحصول على  %

 . 1البترول من مناطق جغرافية مختلفة

اّن استهالك الطاقة قضية حيوية بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية وألمنها القومي من هذا المنطلق، 
ي األهمية االقتصادية لمنطقة الساحل األفريقي لدى الواليات المتحدة األمريكية، من حيث عدم تأت

توقف اإلمدادات النفطية ألن هذا يشكل تهديدًا ألمنها القومي، وقد عبر عن ذلك الرئيس األمريكي 
طاقة هو األمن السابق "جورج بوش" عن العالقة بين األمن القومي األمريكي والطاقة بقوله "أن أمن ال

 . 2القومي، ونحن يجب أن نعمل وفقًا لذلك"

أصبحت منطقة الساحل األفريقي تحتل 2331البعد األمني: بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر-2
المنطقة تعاني  مكانة استراتيجية كبيرة لدى صناع القرار في الواليات المتحدة األمريكية خاصة وأن

من الوضع األمني فيها غير مستقر، حيث تنتشر الجريمة المنظمة  العديد من المشاكل التي تجعل
بكل أشكالها، واألزمات الداخلية، ومشاكل األقليات، إضافة إلى التنظيمات اإلرهابية التي تتواجد في 

بتزايد وتيرة نشاط "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، حيث استطاعت استغالل الفراغ األمني .3المنطقة

                                                           
مقدمة لنيل  مذكرة"،2331سبتمبر 11احداث أسماء رسولي، "مكانة الساحل االفريقي في االستراتيجية االمريكية بعد 1

 .133ص2311-2313في العلوم السياسية، فرع الدبلوماسية و العالقات الدولية ،جامعة باتنة، شهادة الماجستير
 2المرجع نفسه،ص131.

جلة ،المدراسة في األسباب واالنعكاسات " شاكر ظريف،"أزمة الدولة في منطقة الساحل األفريقي والصحراء الكبرى:3
 .12،ص2313ربيع  ،العربية للعلوم السياسية
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ى الحدود الصحراوية الشاسعة، والذي أتاح لها التحرك والقيام بأنشطة هددت كيانات على مستو 
 .1وحكومات العديد من دول الساحل األفريقي

مرتبطة  االمريكي األمنية الشاملة: اصبحت  استراتيجية األمن القومي –وبصياغة المقاربة االستراتيجية
الدولي للحرب على اإلرهاب، وقد جاءت هذه  عممباشرة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وحالة الد

المقاربة في سياق التكيف مع األشكال الجديدة للتهديد األمني، ومن نتائجها نجاح أمريكا في توطين 
وهذا أشارت  تواجدها العسكري المباشر في بعض المناطق كأفغانستان والعراق ومعظم الدول االفريقية

 11مثل المرجعية الفكرية عن االستراتيجية األمنية األمريكية بعد إليه بعض النصوص والوثائق التي ت
ضمن الرؤية األمريكية في عهد  سبتمبر حيث يمثل مشروع القرن األمريكي الجديد أهم إطار تكون

 American م عبر "معهد المؤسسة األمريكية " 1112بوش االب وهو مشروع تم " تقديمه عام 
Entreprise Institute "ومولته شركة برادلي و الذي أنتجته "براميل الفكر ،think tanks  ،األميركية

ركز المشروع على حالة الفراغ االستراتيجي التي تميزت بها الواليات المتحدة األمريكية في ظل عهدتي 
تهديدات جديدة تتجاوز القدرة األمريكية في  بيل كلينتون حيث يشير إلى احتماالت بروز

من بين برامج أفريكوم" نجد: أوال تدريب القوات على حفظ السالم في إطار برنامج "أكوتا" و  .2مواجهتها
" أي برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي، وكان الرئيس IYMT للتدريب والمساعدة، وثانيا "

األميركي السابق جورج بوش قد استجاب لضغوط استمرت سنوات في صلب المؤسسة العسكرية 
عن قرار تكوين مركز مستقل للقيادة العسكرية األميركية في  2332فيفري  3ميركية، باإلعالن يوم األ

 .3افريقيا بعدما كانت مرتبطة بقيادة القوات األميركية في أوروبا

وشملت مهام "أفر يكوم" جميع دول القارة االفريقية، باستثناء مصر، التي بقيت ضمن اختصاصات 
لوسطى وكانت مشاركة القوات األميركية في مهام داخل إفريقيا موزعة على ثالث القيادة األميركية ا

قيادات عسكرية، هي: القيادة األوروبية والقيادة الوسطى وقيادة المحيط الهادي. وكان الرئيس األميركي 
موضحا أنها تتضمن   2332السابق جورج بوش االبن قد أعلن عن خطط تشكيل أفر يكوم في فيفري 

                                                           
1Liann Kennedy Bondali , "Examining US Counter Terrorism Priorities and Strategy accros 
Africa’s Sahel Region ", RAND corporation , November 2009,p17. 
2The White House, "A National Security Strategy for a New Century" , 
http:// clinton2.nara.gov/ 1/ WH/EOP/NSC/Strategy/gov ...1246/.  
3 Ibidem. 



254 
 

فرد  1133واكبر قاعدة هي تلك الموجودة في جيبوتي وتضم  نحو  ء قاعدة عسكرية في إفريقياإنشا
 .1كما لها قواعد عسكرية أقل حجما في أوغندا والسنغال وجمهورية ساوتومي

بعنوان" اإلرهاب  2333ماي  01وحسب ما جاء في تقرير لجنة األزمات الدولية الصادرة يوم 
"حقيقة أم وهم" جاء بأن منطقة الساحل اإلفريقي ال تشكل خطرا بالدرجة التي اإلسالمي في الساحل: 

و الحفاظ على األمن واالستقرار في الساحل اإلفريقي ال يكون  تصورتها الواليات المتحدة األمريكية
نما البد من التعامل مع التهديدات األمنية في المنطقة بالمساعدات التنموية أ كثر بالوسيلة العسكرية وا 

( TSCTمكافحة اإلرهاب عبر الصحراء فقط ) وركزت المبادرة على من المساعدات العسكرية،
.وذلك في إطار التعاون األمني بينها وبين 2ووسعت مجاالت عدة: االقتصادية واالجتماعية والسياسية

ريقية ،ولقد بدأت وتم تأكيد النهج العسكري بعد إنشاء قيادة االفريكوم في القارة اإلف الدول اإلفريقية،
في إطار حربها على اإلرهاب بتسريع النشاط العسكري في  2332الواليات المتحدة األمريكية منذ 

إفريقيا وهذا ما وصفه رئيس اللجنة الفرعية لشؤون إفريقيا والصحة العالمية بعسكرة المساعدات 
 3الموجهة نحو إفريقيا.

سبتمبر زاد اهتمام أمريكا  11أحداث  بعدبإفريقيا   العسكرية االمريكية ومن أسباب تشكيل القيادة
 :بالقارة االفريقية خاصة أمنها االقتصادي ومصالحها القومية

 الطاقة بإفريقيا خاصة دول الساحل اإلفريقي. الرغبة في تأمين مصادر-

د جاءت أفر يكوم كاستراتيجية استباقية لردع ظاهرة االرهاب ولضمان مصادر النفط وطرق اإلمدا-
الن تعزيز األمن اإلفريقي يعزز المصالح القومية األمريكية وبهذا تعتبر هذه المبادرات أفضل وسيلة 
لتعزيز المصالح األمريكية في إفريقيا من حيث تأمين إمدادات النفط ومواجهة المنافسة الصينية 

 .4األمريكيةظهور فرنسا والصين كمنافسين لالستراتيجيات االقتصادية و  ومكافحة اإلرهاب

 
                                                           

 1أسماء رسولي ،مرجع سبق ذكره، ص133.
 2المرجع نفسه،ص132.

، كلية العلوم مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستيرأبصير أحمد طالب،" المشكلة األمنية في منطقة الساحل اإلفريقي،" 3
 .141،ص2313- 2331جامعة الجزائر، واإلعالم ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،السياسية 

4 Ibidem. 
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شكالية ا :الفصل الثالث: المقاربة االمنية والدبلوماسية الجزائرية 
الجزائري: وطنيتهديد االمن ال  

حول القوة  االستراتيجي الغربيمخططات الفكر  منجزء ال يتجزأ  هابأجمع كانت القارة االفريقيةلقد 
كوظيفة  عن السواحلالدفاع  استراتيجيةالقومية للدول االستعمارية القائم أساسا على االنتقال من 

, إضافة إلى السعي إلى 1كوظيفة هجومية القواعد المتقدمةاالنطالق من  استراتيجيةدفاعية إلى 
ت هذه أمثل و بتكاليف أقل من ثروا الثالث استفادةبناء العالقة غير المتكافئة مع دول العالم 

يرتبط مستوى هذا االختراق  بحيثالساحل االفريقي تكرس االختراق لدول و  االستراتيجيةلمنطقةا
وهذه األخيرة ترجع   التكاملية االقتصاديةلقبول االندماجية و  االفريقية عموما بمدى جاهزية الدول
 .2المصلحة و األمن المشترك  حول مضامين هاقاتفعدماموحد و ال االستراتيجيبدورها إلى االفتقاد 

 ية الجزائرية في الساحل اإلفريقي:المبحث األول: السياسات األمن

يشمل الدور الخارجي للوحدة الدولية أبعاد رئيسية ، خاصة و ان الجزائر لها دور في عملية 
الضبط الدولي في منطقة الساحل االفريقي بأزماته المستمرة و المؤثرة على االمن القومي الجزائري 

 بهذا  يجب ان تكون االبعاد الرئيسية لصناعة السياسة الخارجية الجزائرية تقوم على: 

تطور صانع السياسة الخارجية لمركز الوحدة في النسق الدولي ويقصد بذلك تصوره للمجاالت -
الرئيسية التي تتمتع الوحدة فيها بدرجة النفوذ ، وقد يتصور صانع السياسة الخارجية أن المجال 

فوذ الرئيسي لدوره هو المستوى اإلقليمي أو المستوى العالمي وفي كل مستوى يقدم تصور لدرجة الن
 المتوقعة .

                                                      
،الجزائر: ديوان المطبوعات الحقائق واألهداف والتداعياتمشروع الشرق األوسط الكبير: عبدالقادررزيق مخادمي،1

 .44،ص5002، 1،  طالجامعية
 على اإلقليمي نطاقها حدود و العموم على الدولي محيطها في فاعل دور ولعب القيادة في لإلرادة الدولة امتالك إن

دراكات لتصورات انعكاسا اإلدراك ذلك ويكون إقليمية كقيادة لنفسها الدولة تلك بإدراك يرتبط الخصوص،  وا 
 مع يتناسب الذي الدور ونوعية العناصر تلك لهم تمنحها التي الفرص وطبيعة القوة لعناصر القرار صناع
 .المتوفرة اإلمكانيات حجم

 2المرجع نفسه، ص25. 
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تصور صانع السياسة الخارجية للدوافع الرئيسية للسياسة الخارجية للوحدة الدولية وتتفاوت تلك  -
الدوافع بين دوافع تعاونية ومن ذلك )دور الوساطة الدولية( و)دور الحليف المخلص( أو دوافع 

 صراعية ومن ذلك دور المعادي لالستعمار أو المعادي للشيوعية. 

ت صانع السياسة الخارجية بحجم التغير المحتمل في النسق الدولي نتيجة أداء وظيفته في توقعا-
النسق فهناك أدوار تتضمن التغير الكلي للنسق الدولي )كدور تصدير الثورة العالمية( وأدوار أخرى 

 . 1تنصرف إلى استمرار الوضع الراهن في هذا النسق

زائري :تحديات األمن القومي الجالمطلب األول:   

وراء و السعي ها و أمن استقالل كل دولةحافظ على تان السياسية الخارجية  كارل دوتشيرى 
ومة أي اختراق ،أو تدخل من جانب أي دولة أو عقائد امصالحها االقتصادية كما تهتم بمق

في أذهان صانعي القرار ألن السياسة  فجأةال يتشكل قرار السياسة الخارجية  خارجية و
التي  اإليديولوجيةالخارجية هي نتاج لخبرات الدولة السابقة و المستمرة للمعتقدات السياسية و 

 هذه  ةلعقيدة ا هوية السياسة الخارجي تراكمت عبر الزمن و التي يمكن النظر لها كعوامل مكونة

 

 

                                                      
،ترجمة محمد بن أحمد مفتي و محمد السيد سليم ،الرياض :عمادة شؤون  تفسير السياسة الخارجيةلويد جونسن ،1

 .90،ص1191المكتبات ،
 طبيعة في والتغير االستمرار مسألة دراسة نجد اإلقليمية األدوار دراسة تفرضها التي والمعقدة الهامة المواضيع من

 أو الزمن، لعامل تخضع متعددة، لمعطيات استجابة األدوار تلك طبيعة تتغير فقد اإلقليمية بالقوى المرتبطة األدوار
دراك السياسي، النظام قيم في التغيير عامل  الوحدات  وقدرات وحدته ولقدرات الخارجية للبيئة السياسي القائد وا 

 في تغير من عنها ينجر وما دوليا، القوى موازين بتغيير تتعلق الخارجية التأثير عوامل بسبب أو المنافسة، اإلقليمية
 .اإلقليمي النظام خارج كبرى قوى مع اإلقليمية القوى تحالفات  على تأثيره ومدى الدولي، النظام هيكلة

 بالتالي، و المشتركة للمصالح وفقا إليها تستند التي الدولية والقوى ما إقليمية لقوة  اإلقليمي الدور بين العالقة إن 
 ثقل إليها نضيف القوة هذه ثقل الواقع في تواجه إنما أخرى إقليمية قوة مع صراع في تدخل هي اإلقليمية القوة فإن
 خارجية قوة دعم على االعتماد إلى القوة هذه يدفع الذي األمر األولى، اإلقليمية القوة إليها تستند التي الدولية القوة
 .اإلقليمي دورها ممارسة تستطيع لكي
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دئ و المعتقدات التي يعاملها صناع القرار الهوية هي تعبير عن مجموعة التصورات و المبا
  .1كمسلمات ثابتة تعبر عن مصلحة الدولة

 :*وارقطأزمة ال-1

سكان  إن أي أزمة من شأنها ان تؤدي  الي زعزعة الجسم االجتماعي فتفقده توازنه،هكذا يتوزع
إلى الجزائر وليبيا وحتى بوركينافاسو الطوارق على معظم دول الساحل اإلفريقي من النيجر ، مالي 

إال أن النزاع القائم هو محصورفي دولتين رئيسيتين مالي والنيجر، مع امتداد آثاره إلى الدول وتشاد 
، فمن شمال مالي والنيجر تمتد  االثنينتيجة للتضامن  ،و المجاورة الموجود بها عنصر الطوارق

مشترك للبلدين على االحتالل الفرنسي، واجتماعيا  جبال " أضغاغ إيفوغاس" الشاهدة على تاريخ
يتقاسمان قبائل " السونغاي" و " الطوارق"، ومن جهة أخرى يعتبر النزاع مشتركا بين البلدين تقريبا 

 .2منذ مراحله األولى

                                                      

 1كارل دوتش،تحليل العالقات الدولية ،د ب ن :المكتبة االنجلومصرية،1195،ص152.
" وهي منطقة في ليبيا والتي يسكنها اآلن "كيلتارجا" والتي كانت قديما   تارجاكلمة تارقي أوالطوارق هي كلمة من" *

 ة،ومنه أطلق   على اموهاغ من طرفمكان تالقي القوافل التجارية في حدث فيها التبادل التجاري المقايض
اسم "طوارق" ومفرده طارقي،أوتارقي،أوطارجي،نسبة إلى تارجا،والتي تعني و.تارجاالتجارالعرب الطوارق أي أهل 

األرض الغنية بمنابع المياه،وهي منطقة واحات تتحوي أكبرمخزون للمياه الجوفية في الصحراءالكبرى منذ أقدم 
 كيف الطوارق عن يبحث فرعي الشفيع في عنوان األزمان والتزال كذلك حتى اليوم. ويقول األستاذ محمد أحمد

 .نفسه؟ هذاالشعب يسمي
إن هذا الشعب يطلق على نفسه "كلتماجق" كما ينطقه الطوارق في النيجرأو "كلتماشق" كما ينطقونه في مالي أو 

ذاما حللنا الكلمة "كلتماهق" كماينطقونه في ليبيا والجزائر فاالختالف هو نطق الحرف قبل األخيرمن هذه الكلمة. وا 
 نجدها تتكون من جزأين: 

 َكْل: أي أهل،أصحاب.•
 تماشق: ومعناها اللغة الطارقية.•

  وهذايعني أن الطوارق يعرفون أنفسهم بأنهم أهل وأصحاب اللغة الطارقية.
في  لنيل شهادة الماجستير مذكرة مقدمةأحمد إيدابير،"التعددية االثنية و االمن المجتمعي: دراسة حالة مالي"،2

العلوم السياسية والعالقات الدولية،تخصص: الدراسات األمنية واالستراتيجية ،كليةالعلوم السياسية واإلعالم ،جامعة 
 .24-25ص ص .5015-5011الجزائر،
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، 1120،والنيجر 1121وتعد أزمة الطوارق مورثا استعماريا يرجع تاريخه إلى استقالل كل من ليبيا 
، عندما وجدت القبائل الطوارقية المتمركزة في 1125والجزائر 1120، وبوركينافاسو1120ومالي 

الصحراء الكبرى نفسها مشتتة بين هذه الدول ذات السيادة، والتي اتفقت على احترام مبدأ "عدم 
المساس بالحدود الموروثة عن االستعمار" المنصوص عليه في ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 

انقسم الطوارق في رؤيتهم إلى موقفين: موقف رافض لواقعهم المقسم ويطالب بتكوين دولة و . 1121
طوارقية في الصحراء الكبرى، وموقف مؤيد للبقاء تحت سيادة الدول المستقلة شريطة التمتع بالحرية 

ن كان أغلب الطوارق في األصل ال يعترفون بف كرة الحدود في التنقل والحكم واإلدارة الذاتية، حتى وا 
 . 1وال بتحديد مجال جغرافي لتنقالتهم التي تتساير مع التقلبات المناخية

بالنيجر، وانتشر في مالي جوان من  1110" في ماي Le Conflit Touaregبدأ "النزاع الترقي" "
األقلية  استقرت(، و تضافرت عليه مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية و 52نفس السنة )

 اتهديد اإلفريقي معإمكانية توظيفها من قبل أطراف خارجية لتصبحالترقية في دول الساحل 
مع شبكات إرهابية بغرض مع امكانية ارتباطها التهميش و التي تعاني زعزع استقرار المنطقة، ايأمني

 2المال.الدعم و الحصول على 

الجغرافي السياسي الصعب ،ورغم صعوبة اعتبرت منطقة انتشار الطوارق من البؤر ذات البعد 
تحديد اإلقليم التارڤي، بالنظر إلى طبيعتهم البدوية، إال أن التحديدات البينية للرقعة الجغرافية التي 
يحتلها الطوارق، تشير إلى أنهم ينتشرون من: جبال "األهڤار" و "جانت" في الشمال، إلى غاية 

النيجيرية شرقا إلى  -و والنيجر جنوبا، ومن الحدود الليبية"دلتا نهر النيجر" في كل من بوركينافاس
                                                      

 الرابط االلكتروني: ى"،علفي الساحل األفريقي األمنية التطورات تجاه الجزائر استراتيجيةبوحنيه قوي،"1
http://studies.aljazeera.net.  

المقاربة النشوئية هي مفهوم محوري وتعني القرابة بين أفراد الجماعة أي على الروابط األثنية وحسب دونالد 
(هذه العالقة تسمح لهذه الجماعات بالتفكير في تماثال ألسر األثنية ، وعليه يكمن Donald horwitzهوروفيتز)

وجود قرابة أي روابط بين الجماعات وعليه يصبح االختالف االثني هو مصدر الحدود سبب النزاع االثني في عدم 
 االفتراضية بين الجماعات وهي خاصية تتميز بها النزاعات اإلثنية، نتيجة لميوعة الحدود الشكلية و المخترقة

في لنيل شهادة الماجستيرمقدمة  مذكرة،"-نموذج الجزائر –األمني في السياسة الخارجية  حكيمة عاللي،"البعد2
تخصص: الديموقراطية و الحكم الراشد،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة  العلوم السياسية والعالقات الدولية،

 .149،ص 5011-5010قسنطينة،
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غاية ضفاف "نهر السنغال" غربا وعلى الرغم من عدم دقة اإلحصائيات المتعلقة بعدد الطوارق، إال 
مليون نسمة؛  حيث يقيم  1.2مليون و 1أن العديد من المصادر تشير إلى أن عددهم يتراوح بين: 

 20نسمة بمالي، حوالي:  400000أما البقية فيوجد منها حوالي : نصف هذا العدد في النيجر، 
 .1ألف نسمة بالجزائر 52000نسمة ببوركينافاسو، وحوالي:  12000ألف نسمة بليبيا، حوالي: 

 و الخريطة التالية تبين توزيع الطوارق عبر : الجزائر، ليبيا، النيجر، مالي، وبوركينافاسو. 

وارق في الجزائر وليبيا والنيجر ومالي وبوركينافاسو.خريطة توضح مناطق تواجد الط

 2 

                                                      

 1المرجع نفسه،ص141.
 2بوحنيه قوي، مرجع سبق ذكره، )الموقع االلكتروني.(
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فالمجتمع الطارقى الذي ، ساهم الطوارق في بناء حضارات أدت دورًا كبيرًا في المجتمع اإلنساني 
يرجع نسب أبنائه إلى قبائل جداله ولمتونة ومسوفة أكبر قبائل الصحراء الكبرى ، التي قدمت من 
اليمن وحضرموت عبر هجرات متعددة، ومازالت حروف التيفناغ محفورة على صخورها إلى يومنا 

 :السياسيالتنظيم  فجاءاألمة التي تتواجد بها، -حاجة إلى الدولةالدون هذا شاهدًا على ذلك 
"فيتكون أمغار"القبيلة  أما شيخنظام إدارة السلطنة الطارقية،  معبالسلطنة عند قبائل الطوارق،

 .1العامةمجلس بمثابة المحكمة ال وهذاكبار السن مجلسهم من 

 :سلطنات الطوارق وأهم قبائلهمومن أهم 

  . قبيلة كيل أغالل وتفرعها:أ ـ سلطنة الهقار وحدودها

  . قبيلة إنقياللت أو تجاللت،قبيلة كيل تين ألكم،قبيلة إقيالن:ب ـ سلطنة أزقر وقبائلها

  . قبيلة إفوغاس وفروعها . قبيلة شمنامس فروعها وقياداتها:ج ـ سلطنة أضغاغ 

 . قبيلة أفوغاس وبعض سالطينها:د سلطنة تامزقدا وقبائلها

قبيلة إدا اكسهك وتفرعاتها وأبرز واجهاتها :ـ سلطنة أوامدن كيل اترام أو اطرام وأبرز وقبائلها ه
  . قبيلة كيل انصر األصول والتسمية وتفرعاتها ،االجتماعية في مالي وليبيا

قبيلة كيل أغالل " كـيل :و سلطنة تاقريقرايت " اللميدان أهل الشـرق " أبـرز سالطينها وقبائلها
  . سـت " في سلطنة تاقريقرايت ومتعلميهاتمرك

قبيلة كيل  قبيلة كيل زيريس . قبيلة إيتيزيان،قبيلة إباركورييان:سلطنة آيير وأبرز سالطينها وقبائلها
الجتماعية)) أهقارن ـ ا أماأهم الطبقات قبيلة إقدالن فرع األيير،قبيلة كيل فاد،قبيلة كيل فروان،اواى

  .2الحمران (( أمغاد ـ أواغويلى ـ إنظن ـ

                                                      
 . 02،ص5002،طرابلس،د د ن، الطوارق) دراسة وثائقية(قبائل ،الهادي المبروك الدالي1
 02.-02،صالمرجع نفسه2
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وجغرافية المنطقة، على "الرعي" كنشاط اقتصادي  ةطبيع على يعتمدف أما نظامهم االقتصادي
 رئيسي، إضافة إلى ممارسة التجارة عن طريق تبادل المنتجات، التي تختلف من منطقة إلى أخرى.
وهذه الوضعية تشجعهم على التنقل الدائم ، و تكوين ثروة متنقلة تمثلت في الحيوانات مثل االبل، 

 .1االبقار،االغنام،...ثم الخيول و الحمير

أزمة فوق وهي أزمة الطوارق  األمن القومي الجزائري يواجههامن أعقد التحديات األمنية التي 
مع  الحدودوعها على يوز كيفية تو  "فرق تسد"ستعماراالدولتية ويرجع مشكل الطوارق إلى سياسات 

شمال  في اشتدت هذه األزمة خاصةزيادة تهميشهم من طرف الدول التي تضم الطوارق 
كما ُتعتبر مشكلة الّطوارق من أعقد المسائل األمنّية بالنسبة للجزائر ،فأزمة الّطوارق في ماليوالنيجر 

ترسيم الحدود الذي قسم شعب الّطوارق بين كثير من البلدان  المنطقة تعود الى الفترة االستعمارية و
،و في منطقة صحراوية يصعب مراقبتها بصفة دائمة و دقيقة ،إضافة الى تداخلها مع قضايا 

مما جعلهم التهريب و السالح و المخّدرات و خاصة مع ملف القاعدة في المغرب اإلسالمي
 .2ح ضد حكومات بالدهموليبيا ويحملون السال نحو الجزائريهاجرون 

و أخذ الوضع منحنى خطير عندما انطالقا من ليبيا دعم القائد الراحل معمر القذافي الطوارق 
حاول تشكيل إمبراطورية الطوارق و ازدادت األزمة صعوبة مع محاوالت األزواد بشمال مالي 

عاملت معهم وفق يشجع أيضًا طوارق الجزائر باإلنفصال،لكن الجزائر ت الذي األمر االنفصال
مع طوارق الجزائر بنظام  النظر وتعاملتتقريب وجهات لمقاربة الحوار وتوسطت بينهم 
 .3من أجل تحقيق حاجاتهم االقتصاديةاألعيان)شيوخ القبائل( والمقاربة 

ولعل من أهم األسباب التي جعلت من  الجوار اإلقليمي الجزائري  يشكل تهديدا كبيرا على األمن 
الجزائري سياسيا واقتصاديا وعسكريا فشل المنظومة األمنية الُمتبعة لهذه الدول في ضبط القومي 

                                                      
مذكرة مقدمة لنيل شهادة نبيل بويبة،  "المقاربة الجزائرية تجاه التحديات االمنية في الصحراء الكبرى"، 1

السياسية،جامعة في العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص: دراسات مغاربية،كليةالحقوق والعلوم الماجستير
  .52،ص 5011-5010الجزائر،

 الموقع االلكتروني(. (،مرجع سبق ذكرهبوحنيه قوي، 2
 :..............،"الجزائرتواجه تزاوج الجريمة واالرهاب وعليها تفعيل الديبلوماسية االمنية،" ،علي الرابط االلكتروني3

http://www.elkhabar.com/ar/autres/mijhar/348759.html 
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ومع إدراك السلطات في الجزائر ألهمية حل أزمة ،ومراقبة الحدود ،خصوصا في حالة مالي
الطوارق فإنها تأخذ أيًضا بعين االعتبار التحدي الذي يمثله تطور اإلرهاب في المنطقة، مثل 

متزايد لتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في الجنوب الجزائري إضافة لحركة النشاط ال
مكانية التحالف بين  الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي شّنت هجمات في الجنوب الجزائري وا 
المنظمات اإلرهابية والطوارق وهذا ما يؤثر بشكل واضح على جهود الوساطة الجزائرية لحل قضية 

ق، وهذا هو السبب الكامن وراء محاوالت الجزائر الدؤوبة لفصل حركات الطوارق عن الطوار 
 .1الجماعات اإلرهابية

ومع تداخل الجانب األمني بالجانب السياسي واالقتصادي واالجتماعي وقع  انفالت  أمني في 
ام تهديدات مالي  وأمام هذا الوضع تجد الجزائر نفسها تدفع فاتورة الجوار، حيث وجدت نفسها أم

أمنية حقيقية ، أولها اإلرهاب االقتصادي المتمثل في الجريمة المنظمة وتهريب كل أنواع السلع 
والوقود بشكل يستنزف االقتصاد الجزائري، واإلرهاب الثاني المتمثل في العنف المسلح، لذلك لجأت 

همة مركبة ومزدوجة الجزائر إلى تفعيل دور الجيش في تطويق وزيادة حراسة الحدود ، وهذه الم
.وتصنف هذه التهديدات بأنها تهديدات أمنية 2تحتم احترافية أمنية أكبر أمام هذه األوضاع المتوترة
ذلك إلى مجموعة من األسباب  القريب ويرجعخطيرة يستشرف أن  تزيد خطورتها في المستقبل 

 المنطقة وصعوبةدها أهمها:منطقة عدم الوصول إلى حلول نهائية لالزمات والنزاعات التي تشه
 .3قدرة الجزائر على تحمل أعباء هذا اإلصالح اإلفريقي وعدمإصالح منطقة الساحل 

فالتخوف األمني الجزائري والهواجس ال يمكن إنكارهاخصوًصا بعد تدهور األوضاع في ليبيا وتغوُّل 
ويزداد هذا التخوف الجماعات المسلحة والمليشيات العسكرية على النظام السياسي في ليبيا ومالي، 

فالبحث عن التهديدات التي تواجهها الجزائر عبر قطرها  في ظل هشاشة النظم األمنية لدول الجوار
الخارجي تكمن في منطقة الساحل كإحدى أهم المراكز التي تمثل تهديدا كبيرا على أمنها والتي 

                                                      
: مركزالجزيرة تقاريرالساحل: منع الحرب ومكافحة اإلرهاب"، في منطقة يحيى زبير،"الجزائروالوضع المعقد1

 .01ص،للدراسات
، )الموقع مرجع سبق ذكرهتواجه تزاوج الجريمة واالرهاب وعليها تفعيل الديبلوماسية االمنية"، بوحنيه قوي،"الجزائر2

 االلكتروني(. 
 .142،صكرهمرجع سبق ذحكيمة عاللي، 3
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في البالد، لكن الصراع خاضت فيها الحركات الطوارقية المالية صراعا ضّد الحكومة المركزية 
بانخراط جماعات مسلحة متطرفة فيه ولعل إبرام اتفاقات الشراكة  5015تحول جذريا في عام 

االستراتيجية بين الجزائر وتونس وليبيا يأتي ضمن مسعى يهدف إلى تأمين الجوار، وكذا أمننة 
 .1العالقات الدبلوماسية اإلقليمية

ت طوارقية وطنية ومجموعات متطرفة من جنسيات مختلفة التمرد هو محصلة تحالف بين حركا إن
)مالية، نيجيرية، موريتانية، جزائرية( نشطت في مناطق الطوارق واستطاعت استمالة بعض 

ها، واستفادت من مخزون السالح الذي وصل من كتائب طوارقية صفالمجموعات الطوارقية إلى 
 امنسجاد بع، 5015ن هذا التمّرد في اك،و كانت من ضمن كتائب نظام القذافي قبل سقوطه

عالقات اعتماد في المجموعات المسّلحة المحسوبة على الجهاديين والحركات الطوارقية االنفصالية 
الطوارقية الجهادّية إحدى ” أنصار الدين“متبادل اقتصادية وأمنّية ومنفعّية ، إذ أصبحت جماعة 

 .2أبرز الحركات المؤّثرة في مناطق الطوارق

 :أزمة تيقنتورين -2

ارهابي من الحدود الجزائرية الليبية  15دخلت مجموعة مكونة من  5011جانفي  12يوم 
استهدفت العملية ،و التي كانت تحت حماية مؤسسة بريتش بتروليوم *وتقدمت نحو المنشاة 

رعايا اجانب  1حافلة متوجهة للقاعدة و كان على متنها رعايا اجانب و كانت النتيجة وفات 
سيارات رباعية الدفع و الحافلة نحو  1فرنسيين و بريطاني . ثم توجهت المجموعة على متن 

تواطؤ اغلبية العمال وتم دخول المنشئة بعد قتل حارس امن جزائري بنوم القاعدة مستغلة 
االولى اتجهت نحو المصنع و الثانية نحو قاعدة  اتمجموع 1قسم المجموعة الى ،لتنداخلي

تلغيم المداخل  ،ثمVIP مسؤولينالالحياة و الثالثة نحو مركز إدارة الشركة اين يوجد الغربيين 

                                                      
 .01،ص10/09/5012،د ع ن،مجلةالبيانالجزائروالجوارالملتهب"،"البشير ساكري،1
 .01، صالمرجع نفسه2

متر عرضا , مصفاة حيوية  2066متر طوال و  0066على امتداد  –غاز  –*طبيعة المنشأة : المنشأة عبارة عن حقل بترولي 

 الليبية و النيجرية.       –وسط الصحراء قريبة من الحدود الجزائرية 
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الرهائن الغربيين  واجمع،ليالمناطق الحساسة مثل خطوط نقل الغاز بالمصنع و الخزاناتو 
 1.[IMGناطق محددة و القيام بتلغيم بعض الرهائن بواسطة احزمة ناسفة]بم

 : كالتاليكان مخطط الجماعات المسلحة و 

 . جمع الرهائن الغربيين بمناطق محددة و تلغيمهم من اجل تسهيل عملية الخروج من القاعدة – 1

الحكومة الجزائرية محاولة اطالة فترة االحتجاز من اجل الحصول على ضغط غربي على  – 2 
 . لتسهيل العملية

منع خروج الجزائريين من اجل منع اي محاولة اقتحام للقاعدة حيث كانت عملية تحرير اكثر  – 3 
 . رهينة عملية مستحيلة 200من 

 . الحصول على مكاسب مثل اإلفراج عن سجناء لدى الجزائر وموريتانيا – 4

ن الرهائن و سلوك اكثر من مخرج نحو ليبيا و النيجر الخروج من القاعدة بأكبر عدد ممكن م – 5
 . ومالي

صدمة  –تفجير خزانات الغاز و المصنع من اجل ضمان اثارة فوضى عند عملية االخالء  – 6  
 . كلم حسب الخبراء 2تفجير الخزانات كانت لتصل لقطر 

ب الخاطفين لذلك تم االستفادة القصوة من ضغط الدول الغربية التي عادة ما تستجيب لمطال – 7
 .2التركيز على رهائن دول معينة مثل اليابان

مشتركة لبلدان الساحل اإلفريقي لمكافحة اإلرهاب،  استراتيجيةدعت المقاربة األمنية الجزائرية وضع 
تنمية بالمنطقة، السلم و اءالمن خالل أطر تعاونية تؤسس لبن ظواهر مماثلةومنعه من التحالف مع 

واستناًدا لنظرية الدول المحورية فإنَّ الجزائر تعتبر دولة محورية في منطقة المغرب العربي وفي 

                                                      
1http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=63574 
2Ibidem. 
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التركيز على أبعاده و تبني مفهوم األمن تظل النزاعات المحيطة بها في الجوار اإلقليمي يجعلها 
 .1المختلفة من البعد االقتصادي والثقافي والسياسي إلى العسكري

شكل االعتداء على القاعدة الغازية "بتيقنتورين" عالمة فارقة في في قراءة للعملية اإلرهابية و 
من حيث طبيعة التهديد أو الهدف أو حتى على مستوى الرد  سواءاالخارطة األمنية في الجزائر 

ذا الطاقة اإلنتاجية له التي تبلغتم استهداف مجمع نفطي بحجم قاعدة تيقنتورين حيث األمني، 
مليون متر مكعب يوميًا موجهة للتصدير، وقد بدى التعامل الجزائري مع أزمة احتجاز  52المركب 

الرهائن في تيقنتورين حاًدا نتيجة تخوفها من أْن تتحول إلى المكان الرخْو الذي يستوعب امتدادات 
بي في التدخل الغربي في مالي في استنساخ لتجربة باكستان من جراء سماحها للتدخل الغر 

أفغانستان باستخدام أجوائها، لذلك كانت الجزائر حازمة في موقفها في إنهاء األزمة منفردة دون أية 
مشاورات دولية العتبارات مختلفة، وكانت عملية الحسم العسكري في تيقنتورين رسالة متعددة 

 :2األبعاد وجهتها الجزائر لجهات مختلفة يمكن قراءتها على الشكل التالي

ت فناءًا خلفيًا يسبرسالة للتنظيمات اإلرهابية مفادها أنها لبعثت الجزائر العسكري  مجالالعبر -
تحكمه توازنات الوضع المالي ، فالجزائر ال تقبل التفاوض مع اإلرهابيين سواءا في عين أمناس أو 

 .حتى في أزمات مماثلة

أنها نتيجة مباشرة للتدخل األجنبي  منظور التدبير االمنيرت الجزائر أزمة تيقنتورين من اعتبَ -
 .3بالمنطقة لتبرر موقفها السابق في رفض هذا التدخل

،وفي قراءة لعملية في عملية تحرير الرهائن  قواتها المسلحةبكانت الجزائر على جاهزية عالية  -
يكن  الحسم العسكري يقول رئيس المركز الدولي للبحث والدراسات حول اإلرهاب "ايف بوني" "انه لم

الجزائر على الصعيد السياسي والتكتيكي على األرض"،  هاي انتهجتتال السياسة خيار أخر سوى 
" في زيارته ديديي رايندرسكما أيَّد هذه الخطوة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي "

                                                      
مجلة الرائد األمن القومي الجزائري من منظورجيواستراتيجي: قراءة في عملية تيقنتورين" ، عمرسعداوي،"عقيدة1

 .01،ص5014العدد الرابع،سبتمبر ،المغاربي
 2المرجع نفسه،ص01.
 3المرجع نفسه،ص10.
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حادثة موقع بالقول "أنَّ بالده تشيد بالخيار االستراتيجي للجزائر في  5011فيفري  11للجزائر 
 .1الغاز بتيقنتورين"

يمكننا ان نقر بأن األمن االقليمي أصبح أكثر حالة الفوضى السياسية واألمنية في المنطقة من و 
انطالقا من ةأبنائهااالعتداء اإلرهابي الذي جاء مستهدفا القتصاد الجزائر وقو تهديدا نتاج ما افرزه 

إصرارها وتصميمها على الرد بكل قوة وحزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم، تصرفت وفق 
مبدأ السيادة واستقاللية القرار، رافضة كل أشكال التفاوض مع اإلرهابيين حتى ال يتحول المجرمون 

التعاوني كحل من وهو الوضع الذي دفع بالجزائر إلى اعتماد مدخل األمن والقتلة إلى مفاوضين 
الحلول لمعالجة التهديدات الالتماثلية، اذا ما سلمنا بحالة الضعف الذي ينتقل الى حالة الفشل 
الدوالتي والذي يطبع بعض دول المنطقة بحيث جعلت منها حكومات عاجزة عن بسط هيبة الدولة 

 .2ونفوذها على كامل ترابها

التدخل  علىة تظهر العملية في قدرة الجيش الجزائري و  إذا قيمنا االزمة من الناحية االستراتيجي
تخاد أي اجراء من شانه تأمين الوطن ،في الظروف الصعبة و  حيث ان العملية استهدفت العاجلةوا 

 . بالمئة من اجمالي انتاج الغاز الوطني 40ي يمثل انتاج المصنع ذعصب االقتصاد الوطني و ال

على استقاللية المؤسسة العسكرية عن السياسة و عن والتأكيدالداخلي سيطرة الدولة على الوضع 
وتوجيه رد مباشر للدول الغربية بان الجزائر تعتبر سالمة أمنالدولة.العالقات الخارجية فيما يخص 

وامن مواطنيها و قواتها اولوية قصوى ردا على طلب بعض الدول مثل بريطانيا فرنسا و اليابان بان 
 .على حساب الجزائريينتحاول حماية االجانب 

                                                      
 51، 12010،العدد جريدة الشعبأمين عباس،آسيا مني، "تضامن مطلق مع الجزائر في التصدي لإلرهاب". 1

 .05،ص5011جانفي 
 .10،صمرجع سبق ذكرهعمرسعداوي،2
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ارسال رسالة مباشرة لدول الجوار حول قدرة الجيش الجزائري على اتخاد خطوات استباقية او الرد -
على أي دولة و تأكيد ان الخيار االول للجزائر في حال محاولة المساس بالتراب الوطني هو الرد 

 1.العسكري ،وعلى مبدأ ال تفاوض مع االرهاب مهما كان الوضع

:مطلب الثاني: التحديات االمنية للقاعدة في بالد المغرب االسالميال  

 ما مؤلف 12.000 عن يزيد ما" فيليو بيار جان": "القاعدة شؤون" في المتخصص الباحث أحصى
 أكتوبر شهر حتى تسويقها جرى ،"القاعدة تنظيم" بالبحث تناولت علمية ودراسة كتاب بين

 عبر "Amazon.com".. على البحث محركات أحد على" القاعدة تنظيم" كتابة تكفي كما5001
 لهذا ما على يدل ما الصلة، ذات والروابط المواضيع ماليين على لإلحالة االنترنت شبكة موقع

 فرعه ظهور بحث إلى االنتقال قبل مفهومه تحديد عند للتوقف يدفع ما كبير، استقطاب من التنظيم
 .2الجزائر في األمنية المتغيرات أكبر أحد يشكل بات الذي اإلسالمي المغرب في

 أسامة" بإمضاء ورنشالم 1119 فيفري شهر المنشور بالبيان ميالده يرتبط لم... القاعدة؟ تنظيم
" الظواهري أيمن" "األفغانية الحرب بعد ما الجهاد مسار" ل الجديد التوجه في ونائبه" بنالدن

ن  والصليبيين اليهود ضد للجهاد العالمية اإلسالمية الجبهة:الموسوم  مرحلة بميالد الوثيقة أذنت وا 
 أوت 50 إلى نشأته تعود الذي" التنظيم طرف من األمس حلفاء" ضد المعلن العداء من جديدة
" األفغان العرب" زعيم" عزام اهلل عبد" علم عن خفية الباكستانية،" بيشاور" بضواحيمدينة 1199
 .3يومذاك

                                                      
1http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=63574 

 عن المرتدّ  الحاكم اهلل،تقاتل شرع إلقامة تسعى والمنهج العقيدة سلفّية جماعة:والقتال للدعوة السلفية الجماعة)*(
 .المسّلحة اإلسالمية للجماعة امتداد الجزائر،وهي في اإلسالم

 مركز:اض يالر  ،ةياعالم مقاربة همكافحت اتيجيواسترات ةيالوطن البرامج في دراسة ابهاالر  راط،يق مسعود محمد2 
 .120 ص ، 5011 ة،ياالمن للعلوم ةيالعرب فينا جامعة ، الدراساتوالبحوث

 للطباعة الحكمة دار الجزائر، ،1111-1111 ماهواألو  الحقائق البركان فوق من الجزائر تاعالت، محمد3 
 .122 ص ، 5005 ع،يوالتوز  والنشر

http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=63574
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 الجماعة السلفية للدعوةببالد المغرب اإلسالمي هو تنظيم سلفي مسلح نشأ عن  تنظيم القاعدة
 الدن. الجزائرية التي غيرت اسمها وأعلنت والءها لتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن )*( والقتال

بعد  5002يناير  52التنظيم الذي يتزعمه عبد المالك درودكال "أبو مصعب عبد الودود" في  انبثق
 .1أن غير اسمه من الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

 الحديث بداية لحظة عن فذهبت بالبحث Anne Giudicelli"جيوديشيلي آن" الفرنسية الباحثة أما
 اإلجابات من جملة لتقدم... ؟"القاعدة تنظيم" ميالد كان متى: متساءلة."القاعدة تنظيم" عن

 جورج" الرئيس انتصار مع أم.. ؟ 5001 سبتمبر 11 مع أكانت: متسائلة فتجيب ، االفتراضية
 أم.. ؟ 1111 لسنة الخليج حرب إلى الرجوع من بد ال أم.. ذلك؟ قبل سنة بالرئاسيات" االبن بوش
 دولة" إنشاء إلى أم.. ؟ 1191 سنة السوفياتي الغزو ضد قبلها" األفغان اهدينلمجا" انتصار إلى

 وجذب شد من ميزها وما الدينية الحروب لحقيقة الصحيح الفهم لضرورة أم..؟ 1149سنة" إسرائيل
 إال ليس" القاعدة تنظيم" أن إلى لتخلص.. الصليبية؟ والحروب اإلسالمية الفتوحات بين وجزر ومد

 تحديد في التائهة والهجوم الدفاع جدلية ميز التي التاريخية الحركية سلسلة من متجددة حلقة مجرد
 المدافع من المهاجم تحديد في المفقودة الحلقة يبقى الذي اآلخر على االعتداء في السبق صاحب

 .2وأعدائهم المسلمين بين

اإلسالمي من الوجود الغربي والموالين له وحماية المنطقة  ويقول التنظيم إنه "يسعى لتحرير المغرب
يتولى قيادة التنظيم عبد المالك درودكال الذي تزعم الجماعة السلفية و ."من األطماع الخارجية

ومن .وهو في الثالثينيات من عمره ويعرف بخبرته في صناعة المتفجرات 5004للدعوة والقتال منذ 
ر سيفي نائب قائد الجماعة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في القادة البارزين اآلخرين عما

                                                      

 .122،صالمرجع نفسه1 
2 Anne giudicelli; Le risque anti-terrorsite, Paris : édition de semi, 2007,P-P07-08. 
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فيشرف على الجماعة في  بالمختارالقيادي مختار  ألمانيا أماسائحا  15الجزائر التهامه بخطف 
 .1منطقة الصحراء الكبرى على الحدود مع كل من مالي والنيجر

 ةالتسع اةالحي: " كتابه في" القاعدة تنظيم" تطور مسار"  jean pierte Filin " الباحث قسمو 
 : للقاعدة"

 -1991).1199)  الكبير العمل مرحلة 1-

 - 1996).1111)  السوداني اللجوء مرحلة 2-

 -1998).1112)  األمريكان تحديات مرحلة 3-

 -2000).1119)  األفغان الجهاديون مرحلة 4-

 -2003).5001)  الحرم يارنها مرحلة 5-

 - 2004).5001)  السعودية الحملة مرحلة 6-

 -2006).5004)  العراق دم مرحلة7-

 -2007).5002)  الظل خليفة مرحلة 8-

 

 

 

 

 
                                                      

1Stephen Harmon, "From GSPC to AQIM: The Evolution of an Algerian Islamist 
Terrorist Group into an Al-Qa'ida Affiliate and its Implications for the Sahara-Sahel 
Region", Africa Scholars. N° 85, Spring 2010, p 11-12. 
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 2009).-50021)  األمام إلى الهروب مرحلة -1

على خلفية االنفالت وغياب االستراتيجية، عرفت الجماعة طريق الصراعات بين القيادة وأمراء 
ن عكست بعض الفروع، وكان الدافع الرئيسي لكثير  من هذه الصراعات النزاعات الشخصية، وا 

الخالفات واالنشقاقات اختالفًا فى الرؤية حول ضوابط العمليات العسكرية "الجهاد"، وهو ما عبر 
والباعث المحرك لظهور عنه عقب تأسيس الجماعة السلفية، أميرها ومنظرها حسن حطاب.

 فيعالن عن "الجبهة العالمية لقتال اليهود والنصارى" الجماعة السلفية للدعوة والقتال ويتمثل في اإل
 . 2، أو إعالن الحرب على حلف األعداء بتعبير أيمن الظواهرى الرجل الثاني في القاعدة1119

 يختصر أن تنظيمه وأساليب هيكلته تكتنف التي الضبابية من الرغم على" القاعدة تنظيم" استطاع
 وحيد جهادي سلفي تنظيمك اليوم" القاعدة تشكل"الى   عالميةال سالميةاإل جماعاتال هتدون ما كل
 بالشركة المتصلة الفروع ذات" الجنسيات متعددة الشركات" ب بتشبيهها دفع ما " عالمي بعد ذي
 عليه يوافق لم ما وهو االقتصادي النشاط خارطةفيهم  تتحكم الذين اإلقليميين والمسؤولين األم

 واحتكاره" العالمي الجهاد جبهة" على التنظيم تربع يرى الذي"  Guidère mathieu " الباحث
 استراتيجية أهداف تقتسم ايديولوجية قيادة عن تعبير" من أكثر ليس الجهادية السلفية لمرجعيات
 وفق إال يتحرك ال التنظيم هذا كون في تفسيراته يلقى قد ما وهو" إليها المنتسبين مع مشتركة

                                                      
1 jean pierte Filin, « Les quatre frants d’Al- Qaïda ».parie, Etude N°4143, Octobre 
2010,P295. 

 والمدينة المكرمة مكة) الشريفين الحرمين بتحرير" الدن ابن" ل المجنون بالهوس للتنظيم البعيدة األهداف ترتبط
 ما األحداث تطور مسار إلى بالعودة فهمه يمكن وهوما  وعمالئهما والصليبيين اليهود دنس من يراه مما( المنورة

 جديدة مرحلة بداية شكل ما العراق، ضد الحلفاء تكتل قصير بوقت أعقبها التي الروسية األفغانية الحرب نهاية بعد
 رفض بسبب بالده سلطات وبين بينه الود حبل انقطع أن بعد" الدن ابن" السعودي حياة في والترحال الحل من
" السعودية العربية المملكة" أمن تأمين" األفغان العرب" من جيشه استعداد عرضه" العزيز عبد بن فهد الملك"

 على بالتمركز وحلفائها األمريكية للقوات العسكرية السلطات سماح من قابله وما العراقي، الخطر من وحمايتها
قامة أراضيها يثار عسكرية قواعد وا   رموزه أحد منح حد له تشجيعها لوص التي" العلمية السلفية تيار" المملكة وا 

 السلفية تيار" زعيم" الدن ابن" من الجنسية سحب مقابل المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة إدارة" األلباني الشيخ"
 "الجهادية

2www.islamist-movements.com/3256 
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 على الفلسطينية، الساحة عن التام ابهغيا لذلك البسيطة األمثلة ومن العدو مصالح تخدم رهانات
 .1جهادهم الشرعية الضرورة تستوجب كأعداء اليهود حدد 1119 بيان أن من الرغم

عرفت الجزائر تأسيس ستة تنظيمات مسلحة أخرى اختفت  1115ومنذ تصاعد أعمال العنف عام 
ويتعلق األمر أساسًا بتنظيم "الحركة اإلسالمية المسلحة" الذي في الفترة السابقة ألسباب متفرقة. 

وحل عام  1195تألف أساسًا من بقايا تنظيم مصطفى بويعلي الذي أعلن حركته المسلحة عام 
والتحق عناصره بتنظيم "الجماعة اإلسالمية المسلحة". ومن هذه التنظيمات أيضًا "حركة  1114

، و"حركة الباقون على 1119وفككت شبكاتها عام  1111 الدولة اإلسالمية" التي أسست عام
والتحق عناصرها بتنظيم "الجماعة السلفية" ويتوزع  1111العهد" التي أسست في تموز يوليو 

أعضاؤها حاليًا في ألمانيا وبلجيكا، و"الجبهة اإلسالمية للجهاد في الجزائر" و"الهجرة والتكفير" التي 
و"الجيش اإلسالمي لإلنقاذ" الذي حل في كانون  1111ام برزت في شكل مجموعات صغيرة ع

في إطار العفو الرئاسي المتضمن في قانون الوئام المدني. وكان هذا التنظيم الجناح  5000الثاني 
 .2العسكري لـ"جبهة اإلنقاذ" المحظورة

الجزائر رسميًا إلى تنظيم القاعدة، حدث تغيير  فيبعد انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال 
انتقل النشاط اإلرهابي لـ: "القاعدة في بالد المغرب و  وتطور في االستراتيجية العسكرية للتنظيم

اإلسالمي" من "النشاط العشوائي" إلى "النشاط االحترافي" عن طريق تبادل وصفات تحضير 
ذات التقنية العالية ، هذا األمر الذي أتاح احترافية  العبوات الناسفة، كيفية التعامل مع األسلحة

                                                      
1 Guidère mathieu , «Al-Qaïda à la conquête du Maghreb :Le terrorisme aux portes de 
l’Europe» . France: Éditions du Rocher, 2007.p35 

Ibidem. 2  

 خريف فى الجزائر في والقتال للدعوة السلفية الجماعة تأسيس عن أعلن واالنشقاق المسلحة اإلسالمية الجماعة من
 حطاب حسن وشرع" الجيا" لنهج لرفضها اإلشارة على األول بيانها منذ السلفية الجماعة وحرصت ،1119 عام

 الجماعة على طرأ الذى االنحراف تصحيح إلى تهدف دموية بحملة القيام في الشرعي وأميرها األول قائدها
براز النظام، مواجهة على وركز المسلحة اإلسالمية  الدولة إقامة في المتمثلة وأولوياتها الجماعة، وغايات أهداف وا 
 في االنفاق مترو على الهجوم كعملية وخارجها، الجزائر في مدنية أهداف على العسكرية بالعمليات وندد الشرعية،
 المدنيين على الهجمات بتجنب وجماعته، حطاب حسن وتعهد بالمسامير، المحشوة بالقنابل 1112 عام باريس
 . أجانب أو جزائريين كانوا سواء الجزائر، داخل
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"القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" ، فيما يخص "تبادل المعلومات"، حيث تشير بعض التقارير 
موقع على شبكة  2000إلى أن تنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" يحوز على حوالي: 

عمليات، تجنيد الشباب عبر العالم، وتوفير الدعاية للنشاط االنترنيت، يقوم من خاللها، بتنسيق ال
اعتماد  فيتمثلت  اإلرهابي، عن طريق استخدام عناوين مموهة، تقنية الشفرات، واألسماء المستعارة

أسلوب العمليات االنتحارية، أفراد يفجرون أنفسهم، أو يقودون سيارات مفخخة، مع الحرص على 
 فييا "المنفذين"، على طريقة تنظيم القاعدة، بينما كانت العمليات تصوير اإلعداد للعملية ووصا

ياتها، او خطف رهائن من ر السابق تعتمد على هجمات خاطفة تشن على مقرات الشرطة او دو 
 .1السائحين والخبراء األجانب

يعبر عن كسر الحدود ،لالعالميإلى بؤرة االهتمام  العربيالمغرب  فيت الجماعات المسلحة تحولو 
وجنوب الصحراء، بعد حالة  العربيمنطقة المغرب  فيموحد  إرهابيالجغرافية واالرتباط بمشروع 

تفكيك هياكل الكثير منها بفضل  التنظيمات نجحتفياعترت تلك  التياالنهاك واالستنزاف 
، الجزائريها النظام أطلق التياالعتقاالت ومقتل رموزها وأيضًا بفعل مشاريع المصالحة واالحتواء 

وتصاعد ما أطلق عليه الحرب العالمية على اإلرهاب على مستوى العالم كله عقب هجمات 
 .50012عشر من سبتمبر  الحادي

 شكل الذي اإلطار" ببريطانيا اإلسالمي االتحاد" فاعتبرت" المنظم والعنف اإلرهاب موسوعة" أما
" واليهود الصليبيين ضد للجهاد العالمية اإلسالمية الجبهة"و( السلفية الجماعة) بين التعاون أرضية
 الجزائري الجيش من قوة قضت أين 5005 سبتمبر 15 تاريخ على لتركز ،" الظواهري" أسسها التي

 أثبتت الذي" محمد أبو"  المدعو" علوان أحمد الوحيد عبد عماد" اليمني على" باتنة" مدينة بضواحي
 المدعو" بلمختار مختار" التقى قد كان أين( ق.د.س.ج) إلى" القاعدة تنظيم" موفد بأنه التحريات

                                                      
 .149-142،صمرجع سبق ذكرهحكيمة عاللي،1

 52 الجمعة يوم بالجزائر والقتال للدعوة السلفية الجماعة أعلنت: اإلسالمي المغرب في" القاعدة" إلى" السلفية" من
 قاعدة" أسمها وأصبح..  الدن بن أسامة الشيخ ومبايعة القاعدة زعماء على بناء اسمها غيرت أنها ،5002 يناير

 باسم موقعة والبيانات اإلصدارات كل ستظهر خالتاري هذا بداية من انه وأكدت" اإلسالمي المغرب بالد في الجهاد
 ".اإلسالمي المغرب في القاعدة تنظيم"
 .29-22،صمرجع سبق ذكرهنبيل بويبة،2
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 الجماعة) لواء تحت الجنوب في النشطة" الملثمون كتيبة" أمير" واألعور العباس أبو خالد"
 الجديدة التسمية إعالن في التأخر سبب"  Guidère mathieu""  الباحث أرجع  كما1.(السلفية

 تسميات لثالث" المركزي التنظيم" قيادات رفض بعد الجديد التنظيم تسمية اختيار في التعطل إلى
 :"السلفية الجماعة" اقترحتها

 الجزائر بالد في القاعدة.  
 العربي المغرب بالد في القاعدة.  
 2البربر بالد في القاعدة. 

من خالل "، إرهاب إفريقيويسعى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، إلى تطوير برنامج "
"، حيث صرح أحد المختصين، عقب الجدل الذي أثاره إعالن الشرعية الدوليةالبحث عن تحقيق "

انضمام "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، إلى تنظيم القاعدة قائال: "ال أشك تماما في قدرة تنظيم 
ة السلفية للدعوة القاعدة، وهيكلتها الدولية، خاصة بعد تنصيبها لفرع الجزائر، المسمى الجماع

والقتال ... أعتقد أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال، هي التي تحتاج إلى بن الدن إلعطاء 
الشرعية لعنفها القاتل ..."  . إضافة إلى البحث تحقيق الصدى اإلعالمي الدولي، ولفت انتباه 

ققته فعال، بنجاحها في العالم، إلى أن إفريقيا تقع تحت سيطرة هذا التنظيم، وهو األمر الذي ح
 5009.3الضغط الذي مارسته على منظمي "رالي داكار"، الذي تم إلغاءه سنة 

فعلى سبيل تبقى مشكلة القاعدة في المغرب اإلسالمي على قائمة الملفات األمنية في الجزائر  
الدعاية قام بالعديد من العمليات، على مستوى العديد من الدول في المغرب العربي، والساحل 
اإلفريقي، واستطاع أن يظهر القدرة الفائقة على التنسيق اإلقليمي لنشاطه اإلرهابي، كما اتبع 

عرضت له الحافلة سياسة التنويع في استراتيجيات العمل اإلرهابي،. حيث قام بتبني الهجوم الذي ت
 "، بغابة "بوشاوي5002في ديسمبر "Halliburton"لشركة األمريكية "هاليبيرثونبالعمال لالُمِقلة 

"Bouchaoui"  مواطنا جزائريا ضحية تفجيرين انتحاريين في  11بضواحي الجزائر العاصمة، وراح
                                                      

  1المرجع نفسه،ص 21-29.
2Guidère mathieu, Op cit. P136,137 

 .149-142،صمرجع سبق ذكرهعاللي، حكيمة3
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ي ضواحي الجزائر جنود جزائريين ف 10جويلية قتل إرهابي انتحاري  11، وفي 5002أفريل  11
سواح فرنسيين في موريتانيا   أيضا في  4تبنى ذات التنظيم مقتل  5002العاصمة، وفي ديسمبر 

، قام نفس التنظيم بهجوم انتحاري على مقر هيئة األمم المتحدة في الجزائر، راح 5002ديسمبر 
من  فردا 12المتوفين،  12آخرين، وكان من بين  121مواطنا، وجرح فيه  12ضحيته 

 .1المستخدمين المدنيين التابعين لهيئة األمم المتحدة

 " "عانت المغرب من التفجيرات االنتحارية، التي مست كل من مدينتي "كازابلونكاكذلك 
Casablanca" و "مكناس ،" Meknes" انتحاريا مجموعة من اليهود وبعض  14، حيث استهدف

آخرين. ومع بداية العام  100كثر من شخصا وجرح أ 11المدنيين الغربيين، وراح ضحيته 
، تصاعدت نشاطات "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" إلى منطقة الساحل اإلفريقي، 5009

، والذي راح 5009حيث تبنى التنظيم الهجوم الذي استهدف دورية للجيش الموريتاني، في سبتمبر 
 موريتانيا. إضافةسفارة إسرائيل في  جنديا موريتانيا، كما تبنى الهجوم الذي تعرضت له 15ضحيته 

ت في المنطقة، والتي كان معظم ثالى الهجمات االنتحارية تبنى التنظيم كل االختطافات التي حد
ضحاياها من السياح األجانب، بغرض االبتزاز عن طريق طلب الفدية من الدول التي ينتمي إليها 

باختطاف زوج استرالي في جنوب تونس  5009فيفري  55المختَطفون، حيث قام هذا التنظيم في 
، الذين تم تحريرهما بعد شهور 5009وكذلك بالنسبة للدبلوماسيين الكنديين المختطفين في ديسمبر 

 .في شمال مالي

 

 

 

 

 

                                                      
 .121،ص المرجع نفسه1
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 لتدبير المنظومة األمنية الجزائرية:المطلب الثالث: المقاربة األمنية 

يعتبر نقطة تقاطع متعددة استراتيجي األمن، فالجزائر تحتل موقع  تمحدداً  إن العامل الجغرافي من
البعد اإلفريقي، هذه األبعاد خلقت عقيدة أمنية متنوعة  –البعد المتوسطي  –األبعاد، البعد المغاربي 

حيث لعبت فيها الجزائر دورًا محوريا في دعم حركات التحرر أو مكافحة اإلرهاب في ظل التحوالت 
، ومحاوالتها لحل األزمة المالية عن 5001سبتمبر  11نهاية الحرب الباردة وأحداث  التي أفرزتها

خاصة وأن الوضع األمني السائد في الدول طريق الحوار الدبلوماسي ودعم السلم في ليبيا، 
المجاورة للجزائر، يزيد من تهديد التنظيمات المسلحة بشن هجوم انتقامي بعد التدخل العسكري 

الي، وانتشار األسلحة المهربة في ليبيا على طول الحدود الجزائرية التونسية، كلها الدولي في م
 انتقلخطر، خاصة وأن التهديد قد  فيهايجعل عوامل ساهمت في زيادة عوامل التهديد للجزائر مما

فالبيئة الداخلية تأثرت أيضا بالتوتر الحاصل في .1من الخارج ليصل إلى عمقها في مدينة غرداية 
إلى يومنا هذا،  5011دول الجوار عبر بروز عدة بؤر توتر كاألزمة التي تعيشها غرداية من سنة 

إضافة إلى الهجمات التي تشنها الحركات الجهادية في عدة مناطق مختلفة ، أو الهجوم المباغت 
 .2على ثكنة عسكرية بمدينة باتنة، كل ذلك هو نتيجة الالاستقرار في الدول المجاورة للجزائر

 اإلرهابيةمن منبر االمم المتحدة حذرت الجزائر من تنامي قوة الجماعات تجريم دفع الفدية:-1
بفعل دفع الفديات إلطالق سراح الرهائن ،فمنذ اللقاء االول لدول الساحل االفريقي و الدول 

مع  الذي فيه برز موقف و منظور الجزائر في التعامل 5011االوروبية بالجزائر في شهر سبتمبر 
ال يخفي أن دول المنطقة كانت لها مقاربة ال ترقي  اإلفريقيالملف االمني في دول الساحل 

للمنظور الجزائري في مستوي معالجة االمن في دول الساحل ،فالجزائر كانت تؤكد أن النظرة 
،حيث صرح في هذا الصدد وزير الدفاع الجماعية و االقليمية هي االولي في معالجة هذا الملف 

بأنه "ال يمكن لنا أن نتصرف خارج المنظور االقليمي ،و هذه خطوة  5011لفرنسي في ديسمبر ا
أمامية كبرى تختلف عن المنظور االوروبي السابق الذي يدعم دفع الفدية و يدعم التدخل المباشر 

                                                      
 .02،صمرجع سبق ذكرهالبشيرساكري،1
 .02،صالمرجع نفسه2
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"جوليو تارزي دي أعلن وزير الشؤون الخارجية االيطالي إذ 1عن الدول االقليمية.بغض النظر 
أن ايطاليا تعارض بشدة دفع فديات للمجموعات االرهابية التي تحتجز رهائن و أنها  سانتا غاتا"

 تساند الجزائر في مكافحة االرهاب.

و قال وزير الخارجية االيطالي،خالل ندوة صحفية نشطها مع نظيره الجزائري "مراد 
ل احتجاز رهائن ،مما بشدة دفع  الفديات خال  ( "ان ايطاليا تعارض5015مارس 12مدلسي")

يجسد تمويال مباشرا أو غير مباشر للمجموعات االرهابية أو الجرائم المنظمة".، معتبرا أنه من 
باحتجازرهائن من طرف مجموعات الضروري إقامة تعاون دولي فعال في تسيير القضايا المتعلقة 

دي ،و دعا الي تعزيز التعاون ارهابية ، كما أيد الوزير االيطالي الدور الجزائري في رفع هذا التح
االقليمي و شبه االقليمي في المجال االمني ، كما دعا الي القيام بعمل معمق في اطار تعاون 

 .2الي يعد مفيد لمبادرات السلم و االمن 2+2مجموعة 

و صرح النائب البرلماني الفرنسي عن الحزب االشتراكي الفرنسي "فرانسوا لونكل""إن الجميع دفع 
، و أن دوال كثيرة بما فيها الواليات المتحدة االمريكية تعمل للقاعدة ببالد المغرب االسالمي  فديات

في تناغم مع الشركات الخاصة و تولت دفع فديات للقاعدة نيابة عنها لتفادي االحراج الدولي، و 
 3من موارد القاعدة ببالد المغرب االسالمي مصدرها أموال الفديات ." %10أن 

 الجزائر تحديدافي جنوب  الطوارقينتشر الوساطة الجزائرية في ملف النزاع المالي التارقي:-2
بمنطقتي تمنراست و جانت ،و رغبة الجزائر في محاصرة التمرد التارقي و حصرا ألبعاده السياسية 

و هذا بإشراف االطراف المعنية الفاعلة من دول النيجر  التنميةخاصة في اطار تحقيق االمن و 
بمنح الطوارق ، و من جهة اخري قامت الدولة الجزائرية الطوارقالمالي و ليبيا و ممثلي قبائل 

حرية تسيير شؤونهم الخاصة في مقابل والئهم و تمثيلهم علي مستوي المجلس الشعبي الوطني 
                                                      

 برنامج في دائرةحوار صحفي مع اسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسة و العالقات الدولية ،جامعة الجزائر "،1
 .5011ديسمبر  12القناة الجزائرية الثالثة ،يوم  ى"،بث علالضوء

مارس 5492،12،العدد  جريدة الجزائر نيوزيحي .ر ،"نعارض بشدة دفع الفديات للمجموعات االرهابية"، 2
 .02،ص5015

، العدد جريدة الخبرعاطف قدادرة ،"جميع الدول بما فيها واشنطن تدفع فديات للقاعدة إلطالق سراح رهائنها"، 3
 .01،ص 5015مارس  09، 2249
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وب الجنالجزائري  عن طريق "االمنيوكال"و كذا دعم التنمية المحلية بأموال صندوق  مجلس االمةو 
كذلكجعل الجزائر تسارع إلى بلورة مجموعة من القنوات السياسية، االقتصادية، واالجتماعية، 

 لتحقيق عملية إدماج هذه األقليات في النسيج االجتماعي، االقتصادي، والسياسي. 

وفي هذا السياق، يمكن فهم قرار الرئيس الجزائري "أحمد بن بلة"، بتعيين أحد قادة الطوارق، في 
نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. في حين أن حكومات مالي والنيجر، لم تتمكن إلى  منصب

يومنا هذا، من توفير الظروف واآلليات، التي تمكنها من امتصاص غضب األقلية الترقية، والخروج 
 1.من حالة األزمات المسلحة، التي تعاود هذه الدول من فترة إلى أخرى

ج األقلية ادمهااحاولتتكمنفيمانتهجتها الجزائر تجاه أقلية الطوارق  إن الحديث عن السياسات التي
الترقية في جميع التوجهات السياسية واالقتصادية، التي يعيش عليها باقي الشعب الجزائري، على 
الرغم من وجود بعض الخصوصيات المحلية والمتعلقة ، بالتنظيم االجتماعي للمجتمع التارڤي. 

"، Mutationsتهجت الجزائر تجاه الطوارق سياسات تهدف إلى: "التحول" "وعلى هذا األساس، ان
 .  Transformations""2وليس إلى: "التغيير"  

ومن منطق مبدأ حسن الجوار خاضت الجزائر الوساطة الدبلوماسية لحل مشكلة األزواد منذ 
لألزواد لغرض وقف بين الحركة الشعبية لتحرير األزواد، والجبهة العربية اإلسالمية  1111

العمليات المسلحة كما قادت الجزائر دبلوماسية نشطة بين الطوارق وحكومتي مالي والنيجر 
 10إلى  51محتضنة العديد من اللقاءات وعمليات الوساطة مثل لقاء الجزائر العاصمة األول من 

 12الثالث من ، لقاء الجزائر 1114يناير  10إلى  55، لقاء الجزائر الثاني من 1111ديسمبر 
، 1114أبريل  50إلى  12، مرورا بندوة الدول الساحلية لقاء تمنراست من 1115مارس  52إلى 

وتوج اللقاء  1114يناير  10إلى  52، لقاء تمنراست من 1114ماي  12إلى  10لقاء الجزائر 
اتفاقية ، ووصوال الي 1112مارس  52األخير باإلعالن الرسمي عن انتهاء النزاع في شمال مالي 

                                                      
 .149-142،صمرجع سبق ذكرهعاللي، حكيمة1

 2المرجع نفسه،ص149.



278 
 

.نظمت الحكومة المالية على إثره بمنطقة تمبكتو حفل 5001و  5009و مباحثات  5002جويلية 
 1"شعلة السالم" اجتمع فيه جميع الفرقاء وُأتلفت خالله كل األسلحة التي جمعت في هذا النزاع

 و كلها كانت ترمي الي النتائج التالية:

 في المجتمعات التي يعيشون فيها. إدماجهمتحسين الظروف المعيشية  للطوارق و  -
 الحفاظ علي الوحدة الوطنية و السالمة الترابية. -
 الحدود لمواجهة الهجرة السرية. هياكل مراقبةتعزيز  -
 وقف اطالق النار و جلب األطراف  المتنازعة الي طاولة المفاوضات. -
 إعادة توطين العناصر المتمردة. -
 جد العسكري المالي في الشمال.تنمية مناطق الشمال و التخفيف من التوا -

و التي تعتبر  5002جويلية 04و كامتداد لمجهودات الجزائر السياسية تم التوصل الى اتفاقية 
،و عن مطالب قبائل الطوارق بقيادة  2كمرجعية لمسارات التسوية و مخرج سلمي لألزمة التارقية

"ابراهيم أغ باهنغا" إيقاف تقدم الجيش المالي نحو منطقة الشمال في نفس السياق قال:"إن الجيش 
المالي كان يقصف طيلة الوقت مواقعنا وبالتاليال أعتقد أنهناك إمكانية لدفعه للعودة جنوبا.....نحن 

" "وصلنا را و الجيش المالي يقصفنا فكيف نتحرك.في موقف حرج فوساطة الجزائر لم تتحرك كثي
عملية السالم بعد انتهاك اتفاقيات السالم من قبل المتمردين الي الجزائر العاصمة الستئناف 

 3الماليين )الطوارق( الذين كانوا وراء عدد كبير من الهجمات علي الجيش المالي."

التوقيع علي ،ارتأت الجزائر  5002زائر و لمحاصرة النقاط الخالفية التي ظهرت عقب اتفاق الج
و الذي ورد في ثالثة وثائق يخص االول تحديد  5002فيفري50بروتوكول إضافي كان في 

                                                      
 االلكتروني(. ، )الموقعمرجع سبق ذكرهبوحنيه قوي،1
 .01،ص5009،جوان 2151،العدد جريدة الخبرعاطف قدادرة، "مباحثات حول االرهاب و تمرد الطوارق"، 2
،العدد جريدةالخبر.................،"الجنرال كافو غونا كونيه يباشر مفاوضات مع الطوارق بجنان الميثاق"3

 .01،ص5009جوان 2125،10
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من عناصر التحالف  1000،و الثانية تعني بتسليم  5002االجراءات العالقة في اتفاق جويلية 
 . 1ليكيفية توزيع االموال لتنمية شمال مالسالحهم و الثالثة تهندس ل

"في االتفاق الذي قائال :الكريم غريب" حول أزمة الطوارق  بمالي "عبدو أورد سفير الجزائر االسبق 
برعاية جزائرية تعهد الفرقاء بتطبيق وثيقة شاملة تتضمن حل المشاكل  5002تم التوقيع عليه في 

 "2.مالياالمنية و معالجة االزمة االقتصادية و االجتماعية في شمال

دخلت الخطة األمنية لدول الساحل اإلفريقي حيز التنفيذ ،حيث فوَّض "مجلس 5001في سبتمبر 
د، يتولى مهمَّة محاربة اإلرهاب في  السلم واألمن اإلفريقي" دول الساحل لتشكيل جيش نظامي موحَّ

فوض منطقة الساحل، كما تخطِّط الجزائر تحديًدا، بوصفها صاحبة الدور األكبر فيها، باعتراف م
)وزير الخارجية الجزائري الحالي( في إطار قيادة الجهود  رمضان لعمامرةالسلم واألمن اإلفريقي 

 .3اإلقليمية لدول الساحل؛ لخوض معركة جماعية حاسمة ضّد تنظيم القاعدة

، خطة أمنية ترتكز بشكل 5001أقرَّت كلٌّ من )الجزائر وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا( سنة 
ألف جندي مشكَّلة من الجيوش النظامية للدول  52على بناء قوة عسكرية نظامية قوامها أساسي 

الخمس، بالتعاون مع الميليشيا القبلية المنتشرة في الصحراء، من قبائل الطوارق والعرب والزنوج 
 . 4وغيرها؛ للسهر على تنفيذها، ودعم جهود السيطرة الحكومية على الحدود الدولية في المنطقة

وبمقر قيادة الناحية العسكرية الجزائرية السادسة الكائنة في والية تمنراست الجنوبية الحدودية تم 
تولت الجزائر قيادة جيوش كل من مالي والنيجر وموريتانيا  حيث تشكيل أول قوة عسكرية ،حيث 

وموريتانيا  من مالي والنيجرالمنطقة، وقد اعترفت كل اجتمع القادة العسكريون للدول األربعة في 
بمحدودية قدراتها العسكرية، وطلبت من الجزائر تمويل وقيادة عمليات التمشيط العسكرّي المركَّز 
ضّد تنظيم قاعدة الصحراء ، وتولي مهمة النقل الجوي للمؤن والذخائر والمعدات إلمداد جيوش 

                                                      
 52، 2195، العدد ،جريدة الخبرلشمال مقابل العدول عن خيار االنفصال "ع..ب،"ال مركزية واسعة لمناطق ا1

 .05 ص،5009جويلية 
 .05،ص5009جويلية  2195،52، العدد جريدة الخبرحميد يسين، " نريد أن يعالج الفرقاء مشاكلهم بأنفسهم" ،2
 .مرجع سبق ذكرهوالهواجس األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي، الجزائر قوي بوحنية،3
 .نفسه المرجع 4
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مليون دوالر  120من الدول الثالثة؛ حيث ال تنفق كل من مالي والنيجر وموريتانيا مجتمعة أكثر 
في تلك العمليات، ويعدُّ "عجز التسلُّح" أحد أهّم أسباب تأخُّر عملية التمشيط والتدخل في منطقة 

  .1الساحل، إضافة إلى الظروف المناخية الصعبة في الصحراء اإلفريقية الكبرى

االجتماع الطارئ في دعت الجزائر إلى عقد النيجيري:-وساطة الجزائر في ملف النزاع التارڤي-3
، بعد اندالع االشتباكات في نيجيريا بين الجيش ومتمردي جماعة 5001مدينة تمنراست سنة 

حيثسعت الجزائر إلى "بوكو حرام" المسلحة التي تعّد على عالقة مع تنظيم القاعدة في المنطقة،
جنبية في هذه استعمال وزنها اإلقليمي، في حل النزاعات بطرق سلمية لتفادي تدخل أطراف أ

األزمات، بالنظر إلى ان أي طرف أجنبي يتدخل في المنطقة، سيسعى إلى فرض أجندات معينة 
تخدم مصالحه الشخصية، وأكيد أنها ستشكل تهديدات على األمن القومي الجزائري، هذا إن لم نقل 

ضمنها، وصول  أنها ستشكل تحدي بقاء بالنسبة للوزن الدبلوماسي للجزائر وهي القضية التي تندرج
بعض الدول األوروبية خاصة فرنسا إلى مفاوضات مع الشبكات اإلرهابية، من أجل إطالق سراح 

ل فيه الجزائر، مجهودات دبلوماسية دولية، من ذرعاياها المعتقلين مقابل الفدية، في الوقت الذي تب
ستراتيجية  "تجفيف منابع اإلرهاب"  التي أجل تجريم دفع الفديــة للشبكـات اإلرهابية، ألنها تتناقض وا 

، بالنظر إلى 5001اتفقت عليها المجموعة الدولية، لدى إعالنها الحرب الدولية على اإلرهاب سنة 
أن مبالغ الفدية في الغالب تكون مبالغ ذات قيم مرتفعة، وتستعملها الشبكات اإلرهابية في إعادة 

 .2تمويل نفسها

تدعم الواليات المتحدة األميركية  األمنية خاصةوأنالخطة في إضافة احتمال حدوث تدخُّل أجنبي  
وهذا  الخطة الهادفة إلى تدمير تنظيم القاعدة في الساحل عبر جميع الوكالء األفارقة في المنطقة

، ويخالفها األوروبيون، الذين فوَّضوا لحماية مصالحها في دول الساحل عبر محاربة تنظيم القاعدة 
سبان يا وبريطانيا إلرسال إمدادات عسكرية لكلٍّ من مالي والنيجر وموريتانيا لمواجهة كالًّ من فرنسا وا 

و ليكون لديها نفوذ على الحكومات اإلفريقية من دول الساحل؛ لحماية مصالحها تنظيم القاعدة، 
دون من الموارد الطبيعية والمنشآت الصناعية والعسكرية، وتسهيل تموضعها الجيِّد في المنطقة 

                                                      
 .المرجع نفسه1

 2حكيمة عاللي،مرجع سبق ذكره،ص141.
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الجزائر وليبيا ، وهو ما يعني المسعى الغربّي لخطف سيادة القرار في الساحل اإلفريقي من تمويل 
ريد الواليات المتحدة األميركية تليبيا والجزائر اللتين كانتا تتوليان قيادة هذه العملية النوعية؛ حيث ال 

ل ليبيا والجزائر -من جهة، والدول األوروبية الكبرى من جهة أخرى إلى "بلدين محوريين"  أن تتحوَّ
 . 1في هذه العمليات، بما قد يجعلهما يضران بالمصالح الغربيَّة في دول المنطقة

في سبيل جعل الصحراء الجزائرية،  عملت الجزائر على إعادة تهيئة العديد من أجهزتها األمنية
بما لمغرب اإلسالمي". قبل أن ينتقل إليها نشاط "القاعدة في بالد ا، منطقة للسلم واألمن واالستقرار 

يتماشى والتهديدات األمنية الجديدة، التي ظهرت في الساحل اإلفريقي، كما أن األهداف من النشاط 
اإلرهابي غير محددة، حيث احتضنت مراكز التدريب العسكرية، على مستوى كل من واليتي 

استقبال أفواج، لتدريبهم على  "االغواط" و "ورقلة"، "البرنامج التأهيلي للجمارك الجزائرية"، من خالل
تقنيات القتال الميداني، واالشتباك المفاجئ في الميدان ويرتكز دور الجيش في هذه المهمة، على 

في حاالت االشتباك مع شبكات الجريمة  ضروريتهارفع القدرات القتالية للجمارك، بالنظر إلى 
ائرية، والدرك الوطني، وهو االتفاق الذي المنظمة. كما تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الجمارك الجز 

يقضي بضرورة التعاون والتنسيق، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ونشاط تنظيم 
 .2القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

 

                                                      
  .مرجع سبق ذكرهقوي بوحنية،الجزائروالهواجس األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي،1
 .125-141،صمرجع سبق ذكرهحكيمة عاللي،2

 ومتعدد كبيرا تحوال وتعكس تاريخه، في مرة ألول العربي العالم يشهدها استثنائية حالة الحراك االجتماعي يمثل
 صياغة في الشعب دور طبيعة وفي التغيير، نظريات في وتغيرا السلطة، الى النظر في التغير تتضمن: االبعاد

 وغيرت األنظمة قلبت التي الثورات مرحلة إلى وصلت شعبية احتجاجية تحركات كمايمثل ذلك، وغير االحداث
 اإلصالح تسريع أجل من الشارع في متتالية شعبية وحركات وسوريا واليمن، وليبيا ومصر تونس في السلطة
 بالمزيد يتميز جديد عربي فجر ظهور إلى تشير التوقعات معظم أن ومع. والجزائر والمغرب األردن في السياسي

 مختلف على األمنية السطوة غلواء من والتخفيف واالقتصادية، السياسية القرارات صنع في الشعبية المشاركة من
 هذه فإن والتعبير، اإلعالم حريات وتحسين الفساد مكافحة نحو الجدي والتوجه العربية، الدول في الحياة مناحي

 .والسلبية اإليجابية االحتماالت، جميع على مفتوحة تبقى العربية التحوالت
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االمن في الساحل  ىعل الحراك االجتماعيالمبحث الثاني: تداعيات 
 االفريقي:

كثيرة هي األسباب التي دفعت المجتمعات العربية إلى الثورة والنهوض في وجه أنظمة الحكم 
السائدة منذ عقود. ربما تكون الخصائص الديكتاتورية والتسلطية لمعظم األنظمة سببًا رئيسيًا، كذلك 

 الفساد وسوء اإلدارة االقتصادية وتردي نوعية الحياة وزيادة الفقر والبطالة. 

ن لم تكن واضحة، بين الثروات والثورات  هناكوبهذا  الساحل  دولو  العربيةعالقة مباشرة، وا 
طريقة التي تريد أن تدار بها دولها، وتجنح نحو الديموقراطية للتعريف  من أجل ايجاد االفريقي

 .1والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتبدأ في بناء مستقبل جديد ومزدهر لألوطان

 :للحراك االجتماعيالمطلب األول: التحديات االمنية 

تباينت مواقف الجيوش العربية من حركات التغيير واالحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العالم 
، إذ اختلف تعامل الجيش مع هذه الحركات من بلد عربي إلى آخر، كما 5011العربي مطلع العام 

ى خالل مدة حركة التغيير. ففي ليبيا تعرض الجيش أختلف أداء الجيش نفسه من مرحلة إلى أخر 
لالنقسام خالل حركة التغيير، ما بين كتائب الثوار والكتائب الموالية للنظام السابق. وفي اليمن 
تعرض الجيش النشقاق قطعات كبيرة الحجم منه بكامل أفرادها وأسلحتها وتجهيزاتها، وانضمامها 

لمدرعة األولى. وفي سوريا تعرض الجيش النشقاقات محدودة، لصفوف الثوار، مثل انشقاق الفرقة ا
شملت بعض الوحدات بمستوى كتيبة )فوج( ، وعدد من الضباط والمراتب، الذين شكلوا فيما بعد 
الجزء األكبر من مجموعات )الجيش السوري الحر(، أبرز فصيل مسلح من قوى التغيير في سوريا. 

ته وقياداته وأفراده انتقل بشكل منظم من موقف الحياد أما في مصر فأن الجيش بكامل تشكيال
سنادها   .2خالل االنتفاضة الشعبية العارمة، إلى موقف االنحياز لحركة التغيير وا 

 

                                                      

  1أنور ماجد عشقي،"التحديات التي تواجه الربيع العربي"،جريدةالرياض، العدد 12529 ،2يناير 5011،ص05.
 .01،صمرجع نفسهلا2
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 التحديات السياسية و االمنية: -1

تشمل التحديات أو األخطار األمنية خالل المرحلة االنتقالية مجموعة من المسائل،بعضها تلك 
بالدولة والحالة الهّشة التي تمر بها ، وغياب المؤسسات القادرة على القيام بمهامها المتعلقة 

وتعرضها، لخطر التحول إلى دولة فاشلة. تشمل التهديدات والتحديات أيضًا ما يتصل بالصراع 
 .1األهلي الذي يجد تعبيراته أو تمثالته في صراعات مناطقية أو قبلية كما هو األمرفي ليبيا

المؤسسات ذاتها  اب ثورات الربيع العربي، وما ترتب عليها، تبّين لنا الحاجة إلى إصالحن أسبم
تغيير من مح الالاإلصمع .التي دعمت النظم الدكتاتورية التي استهدفها الربيع العربي باإلسقاط

راسخة للجيش في  بينما هناك أهميةفنجد قوات األمن والبوليس في تونس  حالة إلى أخرى، 
إلحداث التغيير في  هكل هذاالميليشيات المسلحة كأهم فاعل أو دينامية في ليبيا. و  مصربينما تبرز

 2والعسكرة. الممارسات في هذه المستويات المختلفة من األمن

شيوع سيطرة نظم الحكم االستبدادية  :مساوئ النظم السلطويةمن :اشكالية التحول الديموقراطي-
السلطة وحرصت علي اإلبقاء واالستمرار علي  احتكرت والتي ،والسلطوية في دول القارة األفريقية

هذا الوضع دون منازع، مما جعل الصراع على السلطة يأخذ الطابع العنيف كاالنقالبات العسكرية 
مة الشرعية السياسية التي تعاني منها ومن في ظل أز   ،واالغتياالت السياسية والحروب األهلية

تناميها، لذا فقد أصبح أحد الحلول المناسبة لتسوية الصراع علي السلطة أن يتم من خالل تداولها 
السياسية المختلفة بطريقة سلمية تتمثل في األخذ بالديموقراطية، وعن طريق االنتخابات  ىبين القو 
 .التنافسية

لقد خضعت الدول األفريقية إلى تجريب دساتير ال تتصل   :والمؤسسية عدم الفعالية الدستورية -
بالواقع الفعلي وال تلبي المتطلبات الحقيقية للنظم السياسية الرشيدة وال المتطلبات اإلنسانية للشعوب 

فجوة كبيرة بين النصوص الدستورية كما هو منصوص عليها وبين الممارسات  تدثاألفريقية، ف
تعاظم المشكالت السياسية لتلك الدول بات ينبغي أن يتم من خالل المراجعة أو الواقعية، ومع 

                                                      
يوسف محمد الصّواني،"التحديات األمنية للربيع العربي :من إصالح المؤسسات إلى مقاربةجديدة لألمن" 1
 .55،ص5011،د ع ن،المستقبل العربي ،
 .52،صالمرجع نفسه2
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التعديل أو إعادة البناء الدستوري, مع وجوب مراعاة التوافق بين النصوص الدستورية األفريقية 
والبيئات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، باإلضافة إلى المؤسسات التي يتم من خاللها 

 .1ع نصوص الدساتير موضع التنفيذ الفعليوض

رتبط بأزمة الشرعية السياسية، والتي ترتبط بكثير من القضايا تالمشكلة  هذه:تنامي أزمة الشرعية -
المتعلقة ببناء الدولة في أفريقيا كمشكالت التحول االجتماعي والتطور االقتصادي وقضايا 

نظمة غير الشرعية ، أو التي انتفت شرعيتها نتيجة ومن هذا المنطلق فإن األ،.الديموقراطية وغيرها
لممارسات غير قانونية تسارع عادة إلي تعليق الدساتير وتلجأ إلي العمل باألحكام العرفية ، وهو 
اعتراف صريح من جانب تلك األنظمة بأن قانونيتها مع ما هي عليه من شكلية لم تعد مبررا كافيا 

ألنظمة الحاكمة السلطوية في أفريقية ظلت تعاني من فقدان لممارسة السلطة.ومن الواضح أن ا
الشرعية السياسية بدرجات متفاوتة تصل في بعضها إلى مستوى األزمة الحقيقية، وتتجسد في فقدان 
الثقة بين المواطنين األفريقيين وتلك األنظمة وانعدام الثقة والمصداقية في قدرتها علي إيجاد الحلول 

األساسية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما لم تتيح تلك األنظمة لهؤالء المناسبة للمشكالت 
المواطنون الفرصة للتعبير السلمي عن المظالم التي يتعرضون لها وال تلبية رغباتهم في تغيير 

 .2القيادات الفاسدة وغير المقبولة شعبيا

تدهور حالة النظام والقانون، وخصوصا لقد عانت الدول اإلفريقية من :عدم االستقرار السياسي -
مع تعاظم المشكالت األمنية وتنوعها سواء كانت تمس كيان وسيادة الدولة مثل مشكالت 
االنقالبات العسكرية أو الصراعات والحروب األهلية، أو مشكالت انتهاك حقوق اإلنسان أو 

ة بين النخب المتنافسة التدهور المؤسسي وفشل سياسات االندماج الوطني وتنامي صراع السلط
وغيرها من المشكالت االقتصادية واالجتماعية والمشكالت مع العالم الخارجي علي المستويين 
اإلقليمي والدولي والتي يترتب عليها التدخالت األجنبية في الشؤون الداخلية للبالد والتي غالبا ما 

 .ديترتب عليها شيوع حالة من الفوضى وعدم االستقرار داخل البال
                                                      

 حول :إشكالية السلطة بينالندوة الدولية غيرالمباشرة في أفريقيا"،جمال محمدالسيد ضلع،"إشكالية الديمقراطية 1
الجبل الغربي  القانون والعلوم السياسية جامعة التسلط والتحرر كل السلطة للشعب،قسم العلوم السياسية بكلية

 .04بغريان،ص
 2 المرجع نفسه،ص02.
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 تعود الى:يتضح أن حالة عدم االستقرار في الدول األفريقية   و

أن عدم االستقرار السياسي  يؤدى  إلى زعزعة األمن داخل الدول ويعد مصدر تهديد مباشر  ./1
للنظام الحاكم ويعد أيضا مؤشرا على التدهور السياسي ويالحظ أن الحركات الوطنية في ظل 

سس الكافية من أجل الدول اإلفريقية لفترة  ما بعد االستقالل أو أن الحكم االستعماري لم تضع األ
أنظمة الحكم لفترة ما بعد االستقالل تولت اإللغاء لإلجراءات الجنينية الموضوعة قبل االستقالل 
وخصوصا فيما يتعلق بعمليات بناء األمة, الشرعية , تحقيق الذات, النفوذ, المشاركة, التوزيع, 

 هااالندماج وغير 

أن تغييرات الحكم وحالة عدم االستقرار تعكس حالة من االنحراف السياسي من مسار ما قبل /2
االستقالل الذي كان يركز على إنهاء االستعمار وترسيخ االستقالل واالهتمام باألمور المتعلقة 

 .بالتنمية الشاملة واالنشغال بتركيز السلطة والتشبث برموزها وبمصالح النخبة الحاكمة

فقد اتسمت النظم   Unfinished African Revaluation ادعاءات الثورة غير المنتهية/3
اإلفريقية بالطابع الراديكالي ومحاولة إيهام الشعوب اإلفريقية بمفاهيم األزمة الدائمة والعدو الخارجي 

إلسراف واالستعمار الجديد وهو األمر الذي اسهم في اعتالل النظم السياسية اإلفريقية نتيجة ا
واالستنزاف للموارد في استيراد األسلحة وتكديسها والدخول في مغامرات عسكرية داخلية أو مع 
الدول المجاورة وهو األمر الذي ساعد أيضا على حالة عدم االستقرار السياسي والتشجيع لتدخل 

 .1العسكريين في الحياة السياسية وتزعمهم لالنقالبات العسكرية

،  والتي أدت بعض الجيوش 5011التي اجتاحت العالم العربي مطلع العام  إن الثورات الشعبية
العربية دورًا محوريًا في إنجاحها من عدمه، نتج عنها إمكانية تغير األدوار التدخلية لتلك الجيوش 
خالل المرحلة المقبلة، وتحولها إلى جيوش حارسة للعملية السياسية، من دون التدخل في توجيه 

استثناء الحاالت التي تتطلب تدخل الجيش والتي تشكل فيها بعض الممارسات السياسية مساراتها، ب

                                                      
 .02-02،صالمرجع نفسه1
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خطرًا على الوحدة الوطنية، خصوصًا وأن تلك الثورات قد رفعت شعار الديمقراطية والدولة المدنية، 
 .1في زمن لم يعد يتسع لغير هذه القيم والمبادئ

االقتصادية تساهم في مضاعفة التحديات األمنية إن سوء األحوال  :التحديات االقتصادية-2
الناجمة عن التغّيرات السياسية االجتماعية، وزيادة حّدة األخطار التي كانت موجودة في اإلقليم. 
وباستثناء ليبيا التي تتوفر على قدرات مالية تمّكنها من االستجابة إلماءات حياة السكان، فإن 

 حصر لها على جبهة االقتصادو هناك قدر من مصر وتونس تواجه صعوبات ومشكالت ال
المشكالت لها صلة مباشرة بطبيعة ما ورثته النظم الجديدة، لكنها تبقى متصلة بعدم القدرة على 
صياغة سياسا ت ا قتصادية مغايرة لتلك التي أدت دورًا أساسيًا في إيقاد نار الثورة ومع ذلك، ال 

طء النمو، وتزايد العجز في الميزانيات، وتدهور الحسابات يبدو ما يبشر بحّل مشكالت البطالة، وب
 .2الجارية، وتسارع التضخم

 وكان من أهمها ما يلي:اذن هناك مخاطر كبيرة تعكسها المؤشرات التقليدية لألداء االقتصادي. 

تركزت مصادر النمو على االستهالك العام والخاص دون اإلنتاج، وكذلك على / النمو السريع:أوال
كما أن الجزء القطاعات التي ال تولد فرص عمل كافية مثل البترول، والغاز، والتجارة، والمقاوالت. 

األكبر من هذا النمو كان مصدره تدفق األموال من الخارج، مع تراجع المدخرات المحلية، مما يحرم 
 صاد من إمكانية االستمرارية في تحقيق معدالت النمو المرتفعة في المستقبل.االقت

ومع تزايد السكان في سن لم يواكب النمو السريع زيادة في فرص التشغيل. التشغيل والبطالة:ثانيا/ 
تميز بغلبة األعمار الناتج عن الهيكل الديموغرافي الذي يالبروز الشبابي" العمل، نتيجة لظاهرة "

الصغيرة، وعجز نموذج النمو السائد عن استيعاب الجزء األكبر من الداخلين إلى سوق العمل، 
أو الوقوف في  -غير المنظم ومنخفض األجروالذين لم يكن أمامهم بديل سوى االلتحاق بالقطاع

 طوابير البطالة. 
                                                      

 يناير("،في 52التاريخية في مواقف الجيش المصري من ثورة )واثق محمد براك السعدون،" تأثيرالعوامل 1
/ 11/2-10،االردنالتحوالت والتغيرات في الوطن العربي: الفرص والتحديات في ظالل الربيع العربي مؤتمر
 .21،ص5011
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غير المتوازن وعدم قدرة االقتصادات العربية على ترتب على نموذج النمولفقر:توزيع الدخل واثالثا/ 
ففي مصر مثال، بلغت خلق فرص كافية للتشغيل تفاقمت ظاهرة الفقر في بلدان الربيع العربي. 

من السكان، وقد ازدادت هذه النسبة إلى ما يقرب من  ٪ 45نسبة من يقعون تحت خط الفقر 
على ما يرد عليها من -كذلك، فإن مقاييس عدم العدالة في توزيع الدخل 5105مع مطلع42٪

 . 1تشير إلى عملية استقطاب بين الحدود الدنيا والحدود العليا في سلم توزيع الدخل -تحفظات

:التحديات االجتماعية-3  

بين ازدواجية التقدم السريع والبطيء ، تبرز مجموعة بلدان المغرب التي حققت مستويات متباينة 
، إلى أن التحدي  5011في األداء ، وقد أشار تقرير التحديات اإلنمائية في المنطقةالعربية لعام 

جب تباينات الذى يواجه هذه البلدان هو تقلص التفاوتات المحلية ، ألن المجاميع العامة فيها تح
أة  وهناك بعض بلدان ر كبيرة بين الفقرا ء واألغنياء وبين سكان المدن واألرياف ، وبينالرجل والم

اب األمني والسياسي يهدد ر المنطقة قد أحرزت تقدمًا نحو تحقيق األهداف اإلنمائية ، لكناالضط
 .2اتز هذه اإلنجابفشل 

شكل خاص قضية مكافحة الفقر وهيقضية ملحة من أهم أولويات الدول بشكل عام والدول العربية ب
ار السياسي واالقتصادي تحقيقًا للسالم االجتماعي ، وأن كانبالنسبة للعالم العربي ر من أجل االستق

اماعدا بعض ر تدخل في صلب العقيدة االسالمية وبالرغم من ذلك فإن مجتمعاتنا هي األكثرفق
عددة االبعاد حيث ال يقتصر الفقر على الحرمان ومما الشك فيه أن مشكلة الفقر مت،االستثناءات

 راهو من المفاهيم المتباينة والمتداخلةفي تعريفها نظىفات آخر ر الماديفحسب بل يمتد إلى متغي
ا ت الكمية االحصائية ، فضاًل عن البيانات الكيفيةالمصاحبة ر الرتباطه بمجموعة من المؤش
تعريفات الفقر ، إال أنها تشير جميعًا إلى  وتعددرغم من تنوع الوب .لوصف وتشخيص حاالت الفقر

                                                      
دورية متخصصة في الشئون بعدالثورات العربية" ،سميررضوان،" ثورة في التوقعات ونقص حاد في الموارد 1

 .09،ص5011، 111العددالقاهرة ،مجلة السياسة الدولية،،الدولية
 2المرجع نفسه،الصفحة نفسها.



288 
 

ات المحدودة بسبب ر اد والقدر مستوى منخفض للمعيشة ال يفي باالحتياجات الصحيةوالمعنوية لألف
 .1ات ر االفتقار إلى المعلومات للتعليم والمها

 التغذية انتشار امرض سوء وانخفاض مستوى الدخل ، في: وتتمثل الخصائص المميزة للفقر
ف )البطالة( ارتفاع معدل وفيات االطفال ،انخفاض مستوى التعليم ، صعوبة الحصول على وظائو 

حي ...الختدنى وجود المسكن ،صعوبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية مثل المياه ، الصرف الص   

نها والتيتعمل على زيادة معدالتها ذاتيًا ال ثقافة الفقرإذا لم نجد حاًل فسوف يوجد ما يسمى  و
ليس هذا فحسب بل ينتج عنه شبكة من . تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق التنشئة االجتماعية

التعليم، الصحة،قضايا المرأ ة، الهجرة الغير .البطالة،التحديات االجتماعية الفرعية المتمثلة في:
 .2شرعية، األطفال في ظروف صعبة، التطرف واالرهاب

تشّكل أهم التحديات االقتصادية ،نفسية سياسية أمنية :مشكلة اجتماعية اقتصاديةالبطالة
و تتطلب مواجهة البطالة تطبيق إستراتيجية فعالة مبنية  قتصاد العربي واالجتماعية التي تواجه اال

أساسا على فهم هذه الظاهرة و كيفية تفاعلها مع االقتصاد خصوصًا عبر تحديد عالقة سوق العمل 
 باألسواق األخرى. 

بيع العربي"للجماعات اإلرهابية المحلية فرص اللحصول على التأثير اإليديولوجي والقوة أتاح "الر 
المادية، ولتتمكن القاعدة من التوسع في القارة األفريقية. فانهيار األمن الليبي وانتكسات القاعدة فى 
ن آسيا، أفضي إلى دور جديد في منطقة المغرب العربي والساحل وغرب أفريقيا كأجزاء يمك

استغاللها فى توسيع انتشار فكر القاعدة  بين القاعدة فى بالد المغرب والجماعات اإلرهابية 
األخرى فى القارة مثل بوكوحرام فى نيجيريا، وحركة الشباب فى الصومال.وتشير الدالئل المتوفرة 

                                                      
 ورقة عملهدى توفيق محمد سليمان،"التحديات االجتماعية في الوطن العربي في األلفية ) العقدالجديد("،1

 .02،ص5014،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،التنمية االجتماعية و الحماية مقدمة إلى مؤتمر
 .02-04،صالمرجع نفسه2
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إلسالمي لدى سلطات األمن النيجيرية إلى وجود صالت قوية بين تنظيم القاعدة فى بالد المغرب ا
 .1وجماعة بوكو حرام

تدرب أعضاء من جماعة بوكو حرام فى الجزائر داخل صفوف القاعدة، على يد  5002عام  يف 
 5وفى  ،عناصر حركة الشباب فى الصومال وفى نهاية المطاف تعهد بوالئه أليمن الظواهري

ا للقيادة المغربية ، دعت بوكو حرام النيجيريين إلى القيام بجهاد ضد الدولة دعم 5010أكتوبر 
، اعتقل سبعة مسلحين في الطريق إلى مالي في النيجر للتنسيق مع أعضاء القاعدة  5015وفي

فى بالد المغرب اإلسالمي ووفقا لتقارير "االتحاد األفريقي"، فإن جماعة بوكو حرام تعمل على 
ن عن طريق تدريبات فى توسيع نطاق أنشطتها في أفريقيا الوسطى باالعتماد على المرتزقة التشاديي

معسكرات للقاعدة المغربية فى مالي، فالجماعات اإلرهابية فى القارة األفريقية ال تعتزم البقاء فى 
 .2نطاق محدود، سواء كان ذلك بالمغرب أوفى نيجيريا أو بالصومال

الثقافية السياسية المؤثرة في ثورات الربيع إستراتيجيات تفعيل متغير المطلب الثاني :
 العربي:

ليس جديدا،حيث لهجذور و امتدادات في فترات تاريخية الثقافية السياسية على الرغم من أن مفهوم 
سابقة،إال أن هذا المدخل يعتبر من المداخل الحديثة نسبيا في التحليل السياسي المقارن حيث تزايد 

ت البحثية الجديدة، بشكل ملحوظ وخاصة أنه قد تم تطعيمه ببعض المناهج و األدوابه االهتمام 
وقد استخدمه بعض الباحثين المتخصصين في تحليل و دراسة النظم السياسية العربية خالل 
التسعينات،و في هذا اإلطار ظهرت مجموعة من الدراسات التطبيقية المهمة التي تناولت بالرصد و 

ن هذه السياسات تكشف التحليل   و التقييم بعض السياسات العامة في العديد من الدول العربية ،إ
عن التوجهات اإليديولوجية و السياسية للنظام الحاكم،والتي يمكن في ضوئها فهم  و تحليل 
اختياراته و أولوياته و طبيعة القوى االجتماعية و السياسية و الثقافية التي يعبر عنها ،كما أنها 

                                                      
المجلد الحادى افاق افريقية ،الحليم ،"تنظيم القاعدة في الساحل األفريقي وربيع الثورات العربية "، عبد محمد ةأمير 1

 .154،ص  5011الثامن والثالثون، العدد ،عشر 
 2المرجع نفسه،ص152.
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لنظام في التعامل مع تكشف عن خريطة المصالح و القوى المتنافسة في المجتمع و آليات ا
 .1المطالب التي تطرحها

من التوجهاتاإليديولوجية و السياسية للنظام الحاكم إلي جانب تكريس أهم الضمانات المجسدة لبناء 
تغيير الثقافة السياسية كأهم محاور إصالح  ىالتركيز عل ىتفعيل المساءلة والشفافية ،لننتقل إل

 .الحكم واألخذ بأهم المداخل

 :في الدول العربية  خيل تفعيل المجتمع المدنيمدا -1

مجتمع وتوفير متطلباته ومن أجل تحقيق المجتمع المدني الدعم ىلعتعمل الثقافة السياسية 
لرشادة السياسية يتطلب تكريس مجموعة من الوسائل تعمل على نمو وتدعيم مؤسسات ل

 منها: المجتمع المدني

 عملية تعزيز آليات الحكم الصالح أساس تفعيل دور تعتبر :تعزيز آليات الحكم الصالح
المجتمع المدني ، وجوهر اإلصالح السياسي يتمحور في تفعيل أداء المنظمات غير 
الحكومية من خالل تأسيس عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المدني، وتمكين 

مطالبها إلى  مختلف القوى والتكوينات االجتماعية من التعبير عن مصالحها وتوصيل
الدولة، إضافة إلى إقرار التعددية وفسح المجال أمام تنظيمات المجتمع المدني وتحقيق 
لغاء الحدود والقيود  قرار حرية تشكيل التنظيمات السياسية وا  استقالليتها عن الدولة وا 
المفروضة على أنشطتها في الوطن العربي،  ومن مقومات تعزيز آليات الحكم الصالح 

بدأ الفصل بين السلطات مع توفير ضمانات ومتطلبات تحقيق المشاركة السياسية إقرار م
 .2التي تعد من أهم آليات بناء الحكم الصالح

 

 

                                                      
 .09،صالمرجع نفسه1
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تعتبر الثقافة السياسية من أهم مفاهيم دراسة النظم السياسية،وتبرز هذه :الثقافة السياسية -2
األهمية من خالل إدراك أن مجموعة الرموز السياسية والثقافية التي تشكل نظام المعتقدات لألفراد 

 .تعتبر أساس شرعية النظام السياسيو والجماعات 

وأوائل الستينات ومن أهم العوامل التي ازدهرت دراسات الثقافة السياسية في أواخر الخمسينات 
ساعدت على انتشار هذه الدراسات في تلك الفترة التطورات التقنية المتعلقة بتقدم أدوات البحث 
وجمع البيانات وعلى وجه الخصوص تطوير أساليب وطرق المسح االجتماعي واالستبيان وتركز 

تقدات واألنماط السلوكية في مختلف البلدان دراسات الثقافة السياسية على القيم االجتماعية والمع
والمناطق الثقافية، ويستند مدخل الثقافة السياسية على أساس أن القيم والمعتقدات هي عوامل مهمة 
في تحديد كيفية تصرف األفراد ونوعية توجهاتهم تجاه النظام السياسي وعندما يتم استعمال مدخل 

واستنادا على بيانات المسح االجتماعي أو على التحليل ومفهوم السياسة الثقافية بصورة دقيقة 
 .1التاريخي الدقيق

إن ضرورة أخذ البيئة الثقافية بعين االعتبار عند دراسة السياسة والحكم في أي مجتمع متأثرين في 
ذلك بمفاهيم وتصورات ورؤى علم النفس االجتماعي ويذكر غابلاير ألموند في هذا الصدد أن أي 

 .2يعيش في ظل سياسة معينة أي نسق من القيم واالتجاهات والمعتقدات السياسيةنظام سياسي 

الثقافة السياسية هي عبارة عن توزيع معين لالتجاهات والقيم واألحاسيس والمعلومات والمهارات 
السياسية،و مثلما تؤثر اتجاهات األفراد على ما يقومون به،فإن الثقافة السياسية للدولة تؤثر على 

 .3ات مواطنيها وزعمائها تجاه جميع جوانب النظام السياسيتصرف

ذا كان مفهوم الثقافة السياسية حديث النشأة فإن جذوره البعيدة تمتد إلى فالسفة اإلغريق الذين  وا 
كانوا يطرحون مفهوم المدينة الفاضلة بمعنى التمسك بالقيم ،ويعود الفضل في ظهور المفهوم 

                                                      
"،بنغازي :دارالكتب قضايا نظرية منهجية و ."قراءات في السياسة المقارنة،قضايامحمد زاهي بشير المغيربي1

 .159,ص1119. 5.ط1.1114الوطنية.ط
 .194،صمرجع سبق ذكرهمولود زايد الطيب،  2
،بنغازي:دارالكتب الوطنية،ط السياسة المقارنة إطار نظريوآخرون:ترجمة محمدزاهي بشيرالمغيربي،غابلاير ألموند 3
 .101.ص1112. 1
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السلوكية التي بذلت جهدا كبيرا لصياغته وتطويره بهدف تفسير جوانب  بالدرجة األولى إلى المدرسة
 .1كثيرة من النظم السياسية وبخاصة غابلاير ألموند وسيدني فيربا ولوسيان باي

الثقافة السياسية هي منظومة المعتقدات المجربة والرموز :(Sidney Verba) تعريف سيدني فيربا
 .يتم التعرف على الوضع أو الحدث السياسي المتخذ والقائموالقيم المعتبرة التي من خاللها 

هي ذلك الجزء من ثقافة المجتمع للقيم والمعتقدات والمواقف المتعلقة بما :تعريف جيمس أندرسون
ينبغي أن تقوم عليها الحكومة وكيف تقوم به ،وطبيعة العالقة بين المواطن والحكومة،وتنتقل الثقافة 

 .2ل عملية التنشئة السياسية واالجتماعيةمن جبل إلى آخر من خال

هي عبارة عن توزيع معين لالتجاهات والقيم واألحاسيس والمعلومات :ألمونـــد بلايرتعريف غا
 والمهارات السياسية، ومثلما تؤثر اتجاهات األفراد على ما يقومون به فإن الثقافة السياسية للدولة 

 3ه جميع جوانب النظام السياسي.تؤثر على تصرفات مواطنيها  وزعمائها تجا

  :ويرى ألموند أن الثقافة السياسية تتكون من أربعة أبعاد

أنها تتكون من مجموعة التوجهات الذاتية تجاه العملية السياسية بين أفراد المجتمع ككل أو بين 1-
 .مجموعة فرعين داخل المجتمع

ي تشمل معلومات ومعارف أنها تتكون من إدراكات وأحاسيس أو مشاعر وتقييمات، فه2-
ومعتقدات حول الواقع السياسي ومشاعر وأحاسيس تجاه العملية السياسية والتزامات تقييم سياسة 

 .معينة

                                                      
 .159،صمرجع سبق ذكرهمحمد زاهي بشيرالمغيربي،1
 .192،ص مرجع سبق ذكرهمولود زايد الطيب،2
،عمان:دارالمسيرة للنشروالتوزيع والطباعة السياسة العامة من منظوركلي في البيئة والتحليلفهمي خليفة الفهداوي،3

 .155,ص5001، 1.ط
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محتوى الثقافة السياسية يتحدد من خالل عملية التنشئة السياسية التي تتم خالل مرحلة الطفولة 3-
والخبرة العملية في الحياة االجتماعية ومن خالل المؤسسة التعليمية وتتعرض لوسائل اإلعالم 

 .والسياسية

الثقافة السياسية تؤثر على البيئة الحكومية والسياسية وعلى أداء البيئة ولكنها ال تحددها 4-
 .1بالكامل، إن العالقات البيئية بين الثقافة والبيئة هي عالقات متبادلة

ت السياسية في حقل السياسة المقارنة، فإلى لقد كان تأثير ألموند قويا وعميقا على دراسات الثقافا
جانب تقديمه مفهوم الثقافة السياسية،فلقد شارك مع فيربا في قيام دراسة ميدانية رائدة في خمس 
يطاليا والمكسيك لمعرفة أنواع  دول هي الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا،ألمانيا الغربية، وا 

 ومن أنواع الثقافة السياسية: المختلفةوأنماط الثقافة السياسية وأبعادها 

وتوجد مثل هذه الثقافات في المجتمعات التقليدية والبسيطة :الثقافة السياسية الضيقة أو المحلية1 _
حيث تقل درجة التخصص إلى حد كبير وحيث يقوم الفرد بأداء أدوار متعددة في نفس الوقت، فال 

رئيس المجتمع القبلي مثال شيخ القبيلة يقوم  توجد أدوار ووظائف سياسية متخصصة، بمعنى أن
بأدوار سياسية دينية وبينية واجتماعية مختلفة دون أن يكون له تمييز واضح ومحدد بين هذه 
األدوار والنشاطات.لذلك فإن إدراكه للجوانب المختلفة للنظام، المدخالت والمخرجات ودور الذات 

 .هو إدراك بسيط ومشوش

توجد هذه الثقافة عندما يكون هناك إدراك لدى األفراد بالنظام :التابعة أو الرعويةالثقافة السياسية 2_
ككل وبجانب المخرجات مع غياب أو تذبذب اإلدراك بجانب المخالت ودور الذات في العملية 
السياسية وفي التأثير على النظام السياسي أما شعور الفرد وتقييمه للنظام السياسي ومخرجاته في 

الثقافة فقد يكون شعورا وتقييما مؤيدا أو معارضا،بمعنى أنه قد يعتبر السلطات الشرعية  مثل هذه
 .وقد يعتبرها غير شرعية

في مثل هذه الثقافة يكون الفرد عادة مدركا للجوانب السياسية   : الثقافة السياسية المشاركة-1
وهذا اإلدراك تصاحبه  للنظام ككل، والمخرجات والمدخالت ودور الذات في النظام السياسي.

                                                      
 .154-155،صالمرجع نفسه1
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مشاعر وأحاسيس معينة تجاه النظام ومكوناته.هذا إلى جانب وجود نوع من التقييم و الحكم على 
 .1النظام ومكوناته

وانطالقا من تحديدنا ألنواع وأنماط الثقافات السياسية فإن الثقافة السياسية العربية تعكس بشكل 
الرعوية )ثقافة الراعي  والرعية ( ، حيث أن خصائص واضح خصائص ومكونات الثقافة السياسية 

الثقافة السياسية الرعوية التسلطية تتجلى بوضوح في جميع جوانب الحياة العربية ، وأن هذه الثقافة 
الرعوية بما تتضمنه من قيم الرضوخ والتسلط ، وما تعكسه من أنماط سلوك تعمل بشكل مستمر 

 2.في الوطن العربي ودائم على عرقلة بناء الديمقراطية

إن القيم والتوجهات وأنماط السلوك التى يتعلمها اإلنسان العربي منذ نشأته وحتى نهاية حياته من 
 .خالل القنوات المختلفة ، تعمل على ترسيخ روح العجز واإلتكالية واإلذعان لمن هم أقوى منه

ية وروح اإلذعان واالتكالية إن عالقات التسلط والرضوخ المنتشرة في الحياة االجتماعية العرب
تنعكس في نهاية المطاف على الحياة السياسية ذاتها فيصبح من الطبيعي لإلنسان العربي أن يتقبل 
أي نظام تسلطي ، حيث أن هذا هو ما تعود عليه طيلة حياته . ويصبح عنده إحساس بالعجز 

على وجود من يتخذ له القرارات  وعدم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات ، حيث أنه قد تعود
في جميع جوانب حياته األخرى ولذا فإنه يتقبل وجود من يتخذ له القرارات بالنيابة عنه في المجال 
السياسي . لقد َعرفنا الديمقراطية في بداية هذه المقالة على أنها حق المواطن الفرد في المشاركة 

بهذا الحق لدى المواطن العربي وشعوره بالعجز عن في اتخاذ القرارات العامة ولكن غياب اإلدراك 
المشاركة في اتخاذ القرارات في األمور التى تخصه ، يجعله يقبل بوجود أي نظام تسلطي على أنه 
أمر يتفق مع طبيعة األشياء في مجتمعه، بغض النظر عن مشاعره تجاه هذا النظام ، وعادة ما 

القبول لهذا النظام ، يصاحبها إحساس بالعجز عن فعل تكون مشاعر سلبية مشوبة بالكراهية وعدم 
  .3أي شيئ تجاه النظام أو تغيير سياساته

                                                      
 .552-554، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد زاهي بشير المغيربي، 1
 104،صمرجع سبق ذكرهغابلاير ألموند وآخرون،2
 .104صالمرجع نفسه،3
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ويبدو هذا بوضوح في روح اإلذعان واالتكالية السائدة في الثقافة السياسية العربية، روح اإلذعان 
لبطل المنقذ ( للسلطة واإلحساس بعدم القدرة على تغييرها ، روح االتكالية على الغير )الطبيعة وا

 لتخليص المواطن العربي من عسف السلطة وتسلطها . 

وتعمل القيم والتوجهات وأنماط السلوك التى يتعلمها المواطن العربي على عرقلة بناء الديمقراطية 
من ناحية أخرى من خالل انعدام روح الحوار والنقاش الموضوعي وتقبل اآلراء المخالفة واحترامها 

جتماعية والسياسية ، حيث أننا نجد أن المواطن العربي يضيق صدره بالحوار في العالقات اال
والنقاش وال يحترم اآلراء المخالفة ، وال يتقبل النقد . وتصبح العالقة هى عالقة رضوخ وتقبل 

 .1(ألوامر ونواهى من هم أعلى منه ، وعالقة )السلطة السياسية

اك المواطنينألربعة جوانب ر ، من خالل معرفة مدى إدية قياس الثقافة السياسية ألي شعب لوتتم عم
 :  هيأساسية في الحياة السياسية و 

 .النظام ككل من حيث الحجم وطبيعة الشكل الدستوري -1

 طات السياسية من أجللفة من األفراد، للسلالمدخالت التى يتم من خالليا تقديم المطالب المخت-5

 ياسية. طة السلسلزمة للت مقراراا إلى هيلتحوي

 .والمؤسسات المجتمع في العامة السياسات وتنفيذ وضع إلى تؤدي التي المخرجات -1
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ه في الحياة السياسية ،وقدرته على معرفة حقوقه وواجباته السياسية وكيفية عبلدور الفرد الذى ي  -4
 . 1المشاركة في الحياة السياسية

جديدة في المجتمعات العربية ، مبنية على قدرة الشعوب وال شك أن الثورات العربية قد خلقت ثقافة 
على النضال ضد األنظمة الفاسدة التي ال تعبر عنها ، وأن تصنع مصيرها بنفسها، من دون خوف 
من األجهزة األمنية التي قمعتها طيلة العقود الماضية. وأثبتت الشعوب أنها وحدها المعنية 

نظمة الفاسدة في تحقيق هذا المشروع . ولهذا ال بد من بالمشروع النهضوى العربى، وال دور لأل
 .العمل العربي المشترك على الصعيد الشعبي ضد من يقف أمام المشروع القومي العربي

وساهم الربيع العربي في خلق ثقافة جامعة مبنية على وعي عربي من المحيط إلى الخليجبأهمية 
صلت األمة العربية إلى ما وصلت إليه، قبل الربيع التخلص من األنظمة العربية المستبدة التي أو 

وبات من الواضح أن الجماهير العربية قد توحدت في ثوراتها بطريقة لم تحدث من قبل  ،العربي 
ومثلت الثورا ت العربية  ،سوى في فترة المد القومي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي

ذي  ال يتعامل مع الدولة الوطنية القطرية كحاجز أو عبء نوعا جديدا من الفكر القومي العربي ال
نا تحضر القومية العربية هلجاهز ، فال يبقى للدولة إال االمتثال لمشيئته. و ا على المشروع القومي

 .2ما شرعيالح ىإن مشروع الوحدة العربية يبق هتعاضد وبموجبوممنسق كا ت  ر في الثو 

 

 

                                                      
 ،في الموقع االلكتروني:الثقافة السياسيةالربيع العربي في  دور أحمد نوفل سعيد، 1

www.al-moharer .net/moh247/fakhro247.htm.  

 على أهدافها تحقيق على قادرة وأنها العربية األنظمة ضد السلمية الشعبية المقاومة نهج ثقافة العربي، الربيع عزز
 ، القمعية األنظمة أن العربية، الشعوب وتأكدت. تمتلكها التي األمنية القمع وأدوات العربية األنظمة تسلط من الرغم
 ومهما ، العربي الربيع أمام مصراعيه على العربي التغيير أبواب وانفتحت. حريتهم وتقيد بمصيرهم تتحكم التي هي
 السياسية الثقافة أن نقول جعلنا مما.  سائدة كانت التي الظروف من بكثير أفضل سيكون ، التغيير هذا حجم كان

 .عليها جديدة ومصطلحات مفاهيم بدخول قبل، من كانت كما تعد لم العربي الربيع بعد العربية
 .المرجع نفسه2



297 
 

ليبيا:المطلب الثالث:التحدي االمني في   

نزوعا نحو الديمقراطية لكن اتخذت  5011عرفت ليبيا على غرار البلدان العربية بداية من 
االحتجاجات في ليبيا منحى أخر نتيجة عجز الشعب بمفرده على إسقاط النظام مما استدعى تدخل 

 تقًة، عصفواجه المسار االنتقالي في ليبيا على امتداد شهور مرحلًة تاريخّيًة دقيفواعل أخرى حيث 
العمل التّأسيسي لدولة ما بعد الّثورة؛ فتزايُد وتيرة العنف،  تبجهد إقامة الّدولة الّديمقراطّية ، وقوِّض

واحتدام الّصراع على الّسلطة، وصعود العصبّيات الجهوّية واأليديولوجية والّدينية، من حين إلى 
،خلقت هذه الوضعية حالة فوضى  الّسياديآخر، وبروز ُنُذر الّثورة المضاّدة، وتراجع ترتيب ليبيا 

بالدولة ال تزال تداعياتها للوقت الراهن سواء على المستوى األمني الداخلي أو على المستوى 
، كّل ذلك أورث في نفس المواطن اإلقليمي كما شكلت تهديدا على مستوى المجتمع الدولي ككل 

 . 1إحساًسا بالخوف وشوًقا إلى الطمأنينة واالستقرار

األمر في ليبيا أصبح يشكل تهديدا دوليا نتيجة النتشار األسلحة و الجريمة المنظمة وكذلك إن 
بداية ظهور الجماعات اإلرهابية منها تنظيم الدولة اإلسالمية ما خلق حالة فوضى تمس أمن الدول 

ذلك ما المجاورة و تستدعي تبني استراتيجيات أمنية و حلول و مساعي دولية لخلق بيئة أمنة و 
تعمل عليه خاصة منها البلد المجاور الجزائر إذ ما يدور في الفترة الراهنة من تحديات أمنية في 

 .2المنطقة يزيد من حالة الالأمن و التهديد لدول الجوار اإلقليمي و غير اإلقليمي

الى  الحكم وعملية صنع القرار السياسي في ليبيا بوجود مؤسسات رسمية  حكومية تفتقر لقد تميز
الكفاءة ،من حيث التركيز الشديد للسلطة في ايدي مجموعة صغيرة من االفراد والشبكات غير 
الرسمية ،فقد تخلى الرئيس الليبي معمر القذافي السابق عن دوره الرسمي وتبنى لعب شخصية قائد 
 الثورة والذي عد مركزا غير رسمي يمارس من خالله سلطة ونفوذ غير محددين،فعاش المجتمع

 : الليبي تحت ظل ثالثة انظمة

                                                      
،الكتاب االبيض السنوي للبحر االبيض المتوسط، الثورة الليبية ويقظة مراكز السلطة المحليةوولفرم التشر ،1

 .122،ص5015عمان:دار فضاءات للنشر و التوزيع ،
 .122ص،المرجع نفسه2
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: يتحدث عن العدالة والديمقراطية والمساواة و الذي يمكن تسميته بالنظام االيدولوجي ،حيث االول
 .دعم هذا النظام شرعية الحكم الليبي )حكم القذافي(

: تمثل في شكل المؤسسات السياسية واالدارية والحكم المحلي والذي يمكن تسميته بالنظام الثاني
 . الرسمي ،لكن لم تمارس سلطات حقيقية

الثالث: ويقوم على حرص الرئيس الليبي السابق معمر القذافي على اقامة الترتيبات على كل 
المستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعسكرية والذي وصفه بانه النظام غير الرسمي و 

  1االقتصادينه نمط من التحالف السياسي ـ العسكري ـ القبلي ـ أ

فالمجتمع الليبي مجتمع قبلي عاش على تناثر القبائل في عدد من الجزر القبلية الصغيرة ، فكال 
النظامين الملكي ونظام القذافي اعتمدا على تحالف قبلي في ادارة السلطة وهو امر كان دائما له 

نظام القبلي من اجل فالنظام السياسي بحاجة لل،الدور في اثارة الحساسيات القبلية والجهوية 
قبيلة ثالثون منها على االقل ذات عدد كبير   150 واليالمجتمع الليبي حفي الشرعية  حيث يوجد

ونفوذ مؤثر داخل الدولة ،فقد استغل القذافي هذه المسالة  وعمل على اعادة تفعيل التحالفات القبلية 
ه العسكرية اضافة الى تحالفات ،وسعى الى تفعيل دور البناء القبلي والسلطوي مستخدما مؤسست

 2.القبلية

 5011فبراير 12انطلقت المظاهرات في ليبيا  المجلس الوطني االنتقالي و السلطة الثورية:-1
في مدينة بنغازي فخرج أهالي الضحايا  "بوسليم فتحي تربل"اثر اعتقال محامي ضحايا سجن 

مظاهرات للمطالبة  فبراير 12ومناصريهم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب العتقاله، وتلتها يوم 
الرصاص وقتلوا بعض المتظاهرين، كما خرجت  بإسقاط النظام بمدينة البيضاء فأطلق رجال األمن

فبراير علىشكل انتفاضة شعبية  12تالي وفي والرجبان وازدادت االحتجاجات اليوم ال مدينة الزنتان
ازدادت االحتجاجات وطالبوا المحتجين من و  شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية

 واقتصادية واجتماعية. كانت الثورة في البداية عبارة عن مظاهرات الحكومة بإصالحات سياسية
                                                      

مؤتمر التحوالت والتغيرات في فريقيا في ضوءالتدخل الدول: ليبيا نموذجًا، اخلودخميس ،التغير في منطقة شمال 1
 .519،صمرجع سبق ذكرهالوطن العربي: الفرص والتحديات في ظل الربيع العربي،

 2المرجع نفسه،ص511.
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التابعة لمعمرالقذافي باستخدام األسلحة مع تطور األحداث وقيام الكتائب و واحتجاجات سلمية، 
النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرينالعزل، تحولت إلى ثورة مسلحة تسعى لإلطاحة 

 1.قرر القتال حتى اللحظة األخيرة بالرئيس العقيد القذافي الذي

ل خظام ،و في داتوحدت القيادة السياسية و القوات التي قادت الثورة الى الميدان لالطاحة بالن
المجلس االنتقالي و مكتبه التنفيذي و ممثليه الدبلوماسيين في الخارج جرى انقسام بين كبار 
المسؤولين في النظام السابق و أعضاء المعارضة القدامي لكن لم يكن المعسكرين متجانسين 

س الوطني ،حيث هيمن أعضاء المعارضة القدامي في المنفي علي المجموعة الرئيسية في المجل
و ضموا العديد من المسؤولين و ممثلي االسر االرستقراطية و البرجوازية ممن لعبو دورا  االنتقالي 

 .2قياديا إبان النظام الملكي غير انهم تهمشوا في ظل نظام معمر القذافي

اخذت األزمة الليبية أبعادا مختلفة سواء من حيث النطاق أو الصيغ المطروحة للمشاركة ومدى و 
 ومن دوافع التغييرتندمج عدة عوامل: اعليتهاف

 وبصورة فعلية بمباركة الرئيس الليبي كانت السلطة السياسية في ليبيا تمارس  : العامل السياسي -
يرعاها خاصة سياسة الدولة و يقع المركز الحقيقي للسلطة في ايدي شبكات متعددة غير رسمية 

ر في مواقف الرئيس الليبي سواء في المواقف الداخلية يثتأ لهماللذين كذلك القائد منذ بداية حكمه و 
 .والمواقف الخارجية االقليمية والدولية

والتي كان يتفوه بها  السياسة المتعلقة بالكلماتبالنظام السياسي الليبي  ُيعرفباالضافة الى ذلك  
ا،حتى وصفت تلك القذافي لتشكل بعد حين في ضوئها عملية صنع القرار الداخلي والخارجي لليبي

 بها بسبب التاثير غير المباشر في عملية صنع القرار ؤالسياسة بانها سياسة زئبقية وال يمكن التنب
و على  النظام السياسي الليبي وبموجب تلك السياسات الداخلية وجهت العديد من االنتقادات الى

                                                      
مركزالدراسات اإلقليمية، : "،جامعة الموصلالعربية الجزائر وحركات التغيير"كفاح عباس  مضان الحمداني،1

 .59، ص5011
 .122،صمرجع سبق ذكرهمالتشر، وولفر2
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خالل  تغيير بعض االسس التي  اثرها حاول زعيم ليبيا السابق القذافي احتواء االزمة الداخلية من
 .1الديمقراطية داخل ليبيا مبدأتطبيق  واستند عليها في ادارة الحكم ،

، من خالل وتعميق الهوة بالطابع القبلي الذي يعيشه الشعب الليبي القائد معمر القذافيعمل  و
ازمة الدولة ،حتى االلغاء المتكرر للمؤسسات والهيئات والتكوينات االدارية والتي زادت من تعميق 

غلب نمط التحالفات القبلية والجهوية ،وهذا الطابع القبلي الذي زاده التريف الذي شهدته المدن 
من سكان ليبيا يعيشون في المدن اال انهم يتحدثون عن االنتماء القبلي  %90الليبية ،حيث ان 

تطورا في مختلف ،حتى انعكس ذلك االنتماء على عملية التحديث التي كان يمكن ان تحدث 
 .2مجاالت حياة المجتمع الليبي في المدن

اتجه القذافي نحو اجراء تعديالت حكومية وزارية على وزارة الطاقة واستبدالها  العامل االقتصادي
سياسة كما اتبع :بالمؤسسة الوطنية للنفط ولكن سياسة الحكومة تجاه الشعب سارت بغير اتجاه

على  %10عندما ارتفعت اسعار الوقود بنسبة  5002صا عام زاد منتقديها وخصو مما اللبرلة 
من واردات الحكومة ، ،ففي  %90ـ  20من صادراتها ويشكل %12الرغم من  ان النفط يشكل 
اتجه القذافي نحو تشجيع الليبين  5002للثورة والتي كانت عام  12خطاب للقذافي في الذكرى 

 ،وشدديستولي الصينيون والهنود على الوظائف الجيدة على الهجرة نحو افريقيا وان يتحركوا قبل ان
نظام القذافي قبضته على رجال االعمال واعتقالهم على اساس انهم كانوا يحتكرون ميدان العمل 
التجاري ويخرقون مبادىء اشتراكية الشعب وهذا االتجاه جاء ليتناغم مع ما جاء في الكتاب 

 .3من ايماءات ورسائل شفهية االخضر ويتوافق مع ما كان يطرحه القذافي

                                                      
 .511،صمرجع سبق ذكرهخلودخميس،1

 2المرجع نفسه،ص511.
  .550،صالمرجع نفسه3

 االسالم سيف لمشروع مستقبلية رؤية خالل من االقتصادي االصالح تطبيق السابق  الليبي السياسي النظام حاول
 والمؤسسة األمن وأجهزة والصحة التعليم) أهداف مجموعة يضم والذي  5011 عام حتى يمتد والذي( القذافي نجل)

 مع جنبا سار الذي المشروع وهو( واالعالم واالستثمار واالسكان االرض وملكية المالي والقطاع والقضاء العسكرية
 .واالصالح التحول مشروع في الرئيسة  النقطة وهو الوطنية االقتصادية االستراتيجية
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من خالل رؤية مستقبلية كما حاول النظام السياسي الليبي  السابق تطبيق االصالح االقتصادي 
ضم مجموعة أهداف يوالذي   5011متد حتى عام يلمشروع سيف االسالم )نجل القذافي (والذي 

)التعليم والصحة وأجهزة األمن والمؤسسة العسكرية والقضاء والقطاع المالي وملكية االرض 
واالسكان واالستثمار واالعالم (وهو المشروع الذي سار جنبا مع االستراتيجية االقتصادية الوطنية 

 .الرئيسة في مشروع التحول واالصالح وهو النقطة 

 : يمقراطي في ليبيا على دول الجوار اإلقليميتداعيات التحول الد-3

رجم في الحالة الليبية، إلى تمّكن جماعات إرهابية عابرة للحدود بالتأثير أدى الربيع العربي، كما تُ 
قاد االنهيار األمني  و، وهو ما سمح للقاعدة في جعل أفريقيا مركزًا لها ةاأليديولوجيبالقوة المادية و 

إعطاء منطقة المغرب العربي أهمية خاصة، الرتباطهامع الساحل وغرب أفريقيا،  منفي ليبيا
ل القاعدة لذلك إلعادة ترتيب شبكتها في هذه المناطق،واستغالل األوضاع الحالية وخاصة الواستغ

وحادثة مركب الغازالجزائري، ،لقد بّينت التقارير بعد حادثة القنصليةاألمريكية في بنغازي وفي ليبيا.
والعمل المنّظم ،ن عددًا من قادة القاعدة يتواجدون في هذا البلد، ويستغلون الفرص القائمة للتبادلأ

كامل غرب أفريقيا، ،والدعم بين تنظيمات القاعدة في ليبيا، ونيجريا، والصومال، ومالي وأخيرًا في
 .1وصواًل إلى خليج غينيا

 و ,ئة الدولية أفرزت التوافق بين القوى الكبرىتشير عدة دالئل إلى أن البيلتسوية الوضع في ليبيا 
كان للعامل األمني دورا أساسيا في تحديد المقاربة األمنية األمثل من قبل المجتمع الدولي ، حيث 
انطلقت مساعي الدول المجاورة من فرضية مفادها أن استمرار حالة الفوضى في ليبيا سيؤثر 

ما قد يهدد أمن حدود الدول و يتعدى ذلك إلى تهديدات مستقبال على مختلف الدول بشكل مباشر ب
اقتصادية و سياسية للدول الغربية فمثال تم وقف صادرات الغاز إلى ايطاليا لنحو أسبوع نتيجة 

 .50112مواجهات في مجمع مليته للنفط و الغاز غرب طرابلس في مارس 

                                                      
  .11ص مرجع سبق ذكره،يوسف محمد الصّواني،1
 .120،صمرجع سبق ذكرهمالتشر، وولفر2



302 
 

الذي قدمه  Regional Security complexes و في ظل ما يعرف بالمركب األمني اإلقليمي 
بنية األمن الدولي( يشير  –)األقاليم و القوى  5001في كتابهما سنة  ويفرو  باري بوزانكل من 

التعامل مع تداعيات . مكنثيُ ي،حلوجود مستوى عالي من عالقات الترابط )تأثير و تأثر( األمني
إلقليمي على أنها مركب أمني واحد ال يمكن دراسة التحول الديمقراطي في ليبيا على دول الجوار ا

تكلفة عملية التحول بمعزل عن الدول األخرى، ألن تداعيات التحول ال يمكن فهمها بمعزل عن 
الدول المجاورة مما يخلق مأزق أمني يطرح تحديات حقيقية أمامالسياسات األمنية الوطنية والدولية، 

  :1يو تبرز هذه التحديات األمنية خاصة ف

و مأزق واشكالية إعادة بناء الدولة الليبية انتشار السالح الليبي من بين التعقيدات األمنية -1
مخزن  51مخزن ُدمر منها  92ويقدر بعض هذه المخازن بـنحو  ،الجماعات اإلرهابية المسلحة 

جماعات  أثناء التحول، لتصبح المخازن الباقية مورد هام من موارد تسليح التنظيمات، إذ ظهرت
تنطلق من خلفيات أيديولوجية متنوعة ما بين السلفي و اإلخواني  جهاديا  مسلحة تحمل فكرًا 

 .2والقاعدي ولكن فيما بعد اتخذت مسارات مختلفة

                                                      
 .51-50،صمرجع سبق ذكرهسليمان عبداهلل الحربي،1
،الكتاب االبيض السنوي للبحراالبيض تونس وليبيا داخل الدينامية المغاربية للربيع العربيمنصورية مخيفي، 2

 .120،ص5015المتوسط،عمان:دار فضاءات للنشروالتوزيع،
 التواطؤ عنيي بييالل النزاع في الجزائر اديح كان ماإذا حول سبتمبر ٣ في ةيالجزائر  الشعب دةيجر  سؤال عن وردا-
 قةيالطر  بهذه نعامل ومصرولم تونس في الثوار الينحيياديح كنا لقد ال: "بالنفي ىيحيأو  ريأجابالوز  القذافي نظام مع

 كانت إذا ما وبخصوص". ةيأجنب تدخالت ايبيل في الحظنا الشيء،ألننا بعض ريمغا الوضع ا،يبيل لحالة بالنسبة
 إطار ايبيول الجزائر نيب وجديبأنه ذكر ترابها، على تستقبلهم نيالذ القذافي عائلة من أفراد ميلتسل الجزائرمستعدة

 . ثنائي قانوني
 ولقاء الجزائر ارةيبز  االنتقالي المجلس سيرئ ليالجل عبد مصطفى قام نوفمبر، أوائل في القذافي نظام سقوط وبعد
 للعقيد التابعة العناصر من تبقى وما الحدود، على السالح انتشار ةيقض اللقاء ل وتناو قةيبوتفل الجزائري سيالرئ

 الصحف أكدت آخر جانب القذافي،من عائلة أفراد ميتسل إلى التطرق دون الجزائري، التراب دخلوا نيالذ القذافي
 رسمي وبشكل أعلنت التي ة،يالجزائر  للدولة( العلماني العقدي التحدي) ستشكل ايبيل في دةيالجد الدولة أن ة،يالجزائر 

 األمر هذا ةيالجزائر  السلطات أبلغت ولقد القاعدة، ميتنظ محاربة مجال في المتحدة اتيللوال جيياسترات فيحل أنها
 . نييالثور  نيياديللق صراحة
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إشكالية الالجئين الليبيين و الهجرة غير الشرعية : من بين التحديات األمنية التي تؤرق الدول، -5
فهذا الفضاء الجيوسياسي يربط ما بين الدول خاصة في الالجئين الليبيين و الهجرة غير الشرعية 

أن مشكلة المهاجرين و الهجرة ” الحرب الثقافية الباردة“المتوسط ، وعبر عنها باري بوزان في كتابه 
الجنوبية ستكون العائق األكبر أمام تطور الغرب مما استدعى خلق حوارات أوروبية مع الضفة 

 . لدول شمال إفريقيا إليجاد حلول لمشكلة الهجرة

تكلفة التدخل الخارجي في المنطقة : لطالما اعتبر مبدأ التدخل الهاجس األكبر لألنظمة - 3
بر مبدأ السيادة خط أحمر ال يمكن المساس به من خالل ما يعرف بموجات تالعربية، التي تع

جديد للديمقراطية و حماية حقوق اإلنسان و ذلك بتغير التحول الديمقراطي سعيا لتحقيق مسار 
األنظمة التي تعرف باألنظمة االستبدادية ، و في ظل هذا الوضع يسعى المجتمع الدولي إلى 
حماية وتعزيز مسار الديمقراطية و الدفاع عن حقوق المضطهدين التي تعرف مخالفة لمبادئ 

 .1الذي عرفت تدخال إنساني نجد ليبيا القانون الدولي اإلنساني، ومن بين هذه الدول

 موقف الجزائر من حركة التغيير العربية في ليبيا:-3

أثناء الثورة الليبية اتهم المجلس الوطني االنتقالي الجزائر بدعم الرئيس العقيد معمر القذافي  -
بإدخال اإلمدادات العسكريةوالمرتزقة األجانب عبر األراضي الجزائرية كما لم له السماح ب

 .ممثل شرعی للشعب الليبيكتعترف بالمجلس الوطني االنتقالي 
نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن مصادر حكومية: أي تطبيع مستقبلي بالعالقات مع ليبيا،  -

التهامات التي وجهت للجزائر، وأن يكون أساسه تجاوز مرحلة الخالف التي تسببت فيها ا
 يعتذر المجلس الوطني االنتقالي، ويتم تحديد المسؤول عن تلك االتهامات.

فردا( من مرافقيهم،  51أفراد من عائلة القذافي األراضي الجزائرية باإلضافة إلى)  10دخل  -
من وهم زوجة معمر القذافي صفية وأنجاله عائشة، هنيبعل ومحمد إضافة إلى ثمانية 

عائلة  إن استقبال الجزائر ألفراد من احمد أويحيىأحفادالقذافي،وأوضح الوزير األول السيد 
في "أويحيى"وقال السيد  ،القذافي حالة إنسانية تمت ضمن معالجة الجزائر لحاالت إنسانيةأخرى

                                                      
 .121،صالمرجع نفسه1
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هذه تصريح للصحافة عن أفراد عائلة القذافي الموجودين في الجزائر: "إناألمر ال يتطلب كل 
الضجة من هذا الحدث، مذكرا بأنه تم لجوءمسؤولين من بلدان أخرى ولم تثر أي ضجة 
إعالمية". وأضاف: "إن ماقامت به الجزائر بالنسبة لعائلة القذافي ال يخرج عن اإلطار 

 1اإلنساني".
إن موقف الجزائر من الثورات العربية، السيما تجاه ليبيا وتأخرصدور أي موقف رسمي واضح  -

ها مع ملالمجلس االنتقالي الليبي، أثارانتقادات للدبلوماسية الخارجية الجزائرية وطريقة تعامن 
األحداث في دول الجوار بدءًا من تونس ومصر وصواًل إلى ليبيا. وجاءت االنتقادات على 

 الجزائريةحكومة الوزارة الخارجية الجزائرية التزام اللسان صحف من داخل الجزائر رغم إعالن 
.وقال رئيس المجلس شأنًا داخليا احياد التام من األزمة الليبية ورفضها التدخل باعتبارهال

االنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل"انه مازال يستغرب الموقف الجزائري حيال الثورة الليبية 
وبالنظر إلى كون الشعبين الليبي والجزائري تربطهما عالقات عميقة تعززت في المعركة 

 . 2المشتركين" والكفاح

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

  1كفاح عباس رمضان الحمداني،مرجع سبق ذكره،ص ص12-10

 .12-10،ص ص هسنفمرجع ال 2
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المبحث الثالث: أثر التحديات االمنية بعد الربيع العربي على االمن في 
 الساحل االفريقي:

أن تطور األحداث فى الشمال األفريقي افرزت نتائج مغايرة للوضع سواء بالنسبة للشمال االفريقي 
اإلرهابية جزءا من التحديات على دول الساحل االفريقي ، فأصبحت الجماعات وأثرها أو التحديات 

التى تواجهها هذهالدول خالل المرحلة االنتقالية التى تعيشها، حيث استغلت هذه الجماعات 
التداعياتاألمنية والسياسية التى نجمت عن الثورات، فى ظل صعود تيار اإلسالم السياسيووصوله 

السياسية المختلفة،  بين القوى للحكم فى دول الربيع العربي األفريقية، وانتشار الفوضى والجدل
وانتشار األسلحة وخاصة بعد سقوط نظام القذافى، فأصبحت تحركات الجماعات اإلرهابية 

 جزءا من المشهد األمني عقب الثورات العربية، وبرزت تحليالت جديدة تصنف هذه وعملياتها
 .1التحركات باعتبارها الموجه الثالثة من تهديدات تنظيم القاعدة

ب األول:تفعيل هياكل المغرب العربي و توطيد العالقات مع دول االتحاد المطل
 االوروبي:

إن السعي الستتباب االمن تحدي يؤرق المنظومة االمنية المغاربية،هذا ما جعل هذه الدول تتخذ 
 عدة اجراءات للتقليل من التهديدات االمنية  التي امتدت  الي االطار االقليمي و الدولي: 

 هياكل المغرب العربي:تفعيل -1

األدب االقتصادي المتعلق بنظريات التكامل في الفكر الحديث عددا من التطورات الملحوظة  شهدي
ي الفترات التي رافقت ھفي إطاره التنظيري خالل فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، و

د العديد من هوربي، كما شالبناء األوربي بدءا بمنطقة التجارة الحرة ووصوال إلى االتحاد األ
ذه ھالتطورات في الجانب التطبيقي في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي 

                                                      
 .150،صمرجع سبق ذكرهأميرة محمد عبدالحليم،1
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مت في بناء وتنوع النماذج االقتصادية المستخدمة في دراسة وتحليل اآلثار هالتطورات التي سا
 .1في المنطقة التكامليةا على االقتصاديات القومية للدول األعضاء هأنواع االقتصادية بمختلف

ية التكامل اإلقليمي في أنه إستراتيجية إقليمية مفضلة ولب أي أجندة اقتصادية، وبات هموترجع أ
له  في كل القرارات االقتصادية في جميع دول العالم، فالحقيقة تشير إلى أن هأمرا ال يمكن تجا

 2اإلقليمية في العالم. ا محاوالت معينة لالنضمام ألحدالتكتالتهأغلب  دول العالم ل

ويعتبر التكامل اإلقليمي بين بلدان المغرب العربي ضرورة ملحة ال يمكن أن تتأجل في وقت تزيد 
فيه باقي التكتالت في وحدتها واندماجها ، حيث أصبحت التجمعات االقتصادية من الحقائق المسلم 

من حجم  % 10ت تسيطر على بها في النظام االقتصادي الدولي الراهن ، وباتت تلك التجمعا
التجارة العالمية التي تتزايد أهميتها ودورها المحوري في االقتصاد ، ويشير الواقع الراهن إلى تزاحم 
الجميع على أبواب التجمعات االقتصادية ، وال فرق ذلك بين القوى الكبرى والدول الصغيرة  فالدول 

عضوية التجمعات االقتصادية الناجحة بغض النظر عن قوتها االقتصادية تتسابق الكتساب 
 3والمؤثرة في االقتصاد الدولي.

ويعد التغيير في مضمون وداللة مؤسسات المنظومة المغاربية من السعي لالندماج القومي إلى 
أفضل األحوال جماعة ثقافية إقليمية استنادا إلى  يهو مجرد تكوين كومنولث بين الدول المغاربية 

ديدات األمنية لمشاريع ا لشراكة المطروحة هوالمالحظ أن الت وجود أمة معرفة بين عديد من الدول
ترتيبات اقتصادية، أمنية وسياسية إقليمية جديدة، تطرح باألساس  يهعلى منطقة المغرب العربي 

واجس ه 02ة هة، بحيث أصبح على الدول المغاربية مواجة أي محاولة اندماج مغاربيهفي مواج
 :يهو في المستقبل المنظور 

                                                      
 .51،.ص 5004العربية. ، ضةھ: دارالنرةھ.القاالتكتالت االقتصادية اإلقليميةسامي عفيف حاتم،1

2 laucien cernat “ assessing regional trade arrangement:age south – south rt as 
moge trade diverting” new york study series، no:16,divisionon international trade in 
good and services.united .2001 ; P.03 
3Ibid,P03. 



307 
 

ويقصد به إلحاق اقتصاد الدول المغاربية باالقتصاد اإلسرائيلي في حالة : اجس اإللحاقه-1
المشروع الشرق األوسطي، وباالقتصاد األوربي في حالة الشراكة األورومتوسطية،حيث أن ربط 

اربية باالقتصاد اإلسرائيلي في ظل موازين القوىاالقتصادية الحالية، يعني أن االقتصاديات المغ
إسرائيل بحجم اقتصادي كبير ومستوى النتيجة ستكون في الغالب لصالح إسرائيل، ذلك أن تمتع

ا العرب عامة والمغاربية بصفة خاصة، إضافة إلى الدعم الذي هتقني عال وعالقات دولية ال يملك
مؤسسات االقتصادية اإلسرائيلية من مؤسسات اقتصادية عالمية، وكذلك الموقع تحصل عليه  ال

الجغرافي المناسب، يجعل االقتصاد اإلسرائيلي في موقع األقوى الذي يساعده على تكريس الموقع 
 .1المتخلف لالقتصاديات المغاربية ضمن التقسيم اإلقليمي للعمل

مية قصوى للقضايا االقتصادية، هنجد أن أوربا تولي أوعلى صعيد الشراكة مع اإلتحاد األوربي، 
ا االقتصادي إلى نشوء حاالت من الالتكافؤ، فاقتراح إنشاء منطقة هالشراكة في جانب اتههوتؤدي 

ال تأخذ بعين االعتبار عدم تكافؤ إمكانيات  يهفالرؤية والتصور،  اهتنقصفكرة  يهالتبادل الحر 
تباين صارخ فيما يملكه الجانبان، ويمكن توضيح  ناكهمعنى أن الدول في الضفتين من المتوسط، ب

مرة أرقان البلدان المتوسطية النامية،أما في  50ذلك بالرجوع إلى الناتج األوربي تفوق بحوالي 
بين نسب االستيراد والتصدير عند اإلتحاد األوربي وعند البلدان  ائلهالالحالة الثانية فإن الفارق 

 .2على التوالي عند التوقيع على اتفاقية الشراكة % 25و  % 22 المتوسطية قد بلغت

– إسرائيلي -اجس االختراق :ويقصد به مشاريع الربط اإلقليمي التي تتم بتخطيط أمريكيه -5
ن العامل السياسي يعتبر في  ذه المرحلة من مراحل هأوربي عبر المؤسسات المالية الدولية،  وا 

ا إعادة ما يحصل هذا نالحظ أن التعاطي معهيمن وحساس، ولهمالصراع في الشرق األوسط عامل 
بشكل غير مباشر، بأساليب أخرى، ولعل صيغة المؤتمر االقتصادي للشرق األوسط وشمال إفريقيا 

م هم بالتطبيع وقبولهذا السياق، أي تحفيز المتنازعين، وال سيما المغاربة، على أن قبولهتدخل في 
 يه ذههو  .األجنبية ا باالستثماراتهسيؤدي إلى "إغراق" المنطقة برمت م،هإسرائيل كدولة فيما بين

                                                      
،الجزائر: قسم العلوم رسالة ماجستيرالمستقبل".حمودة المختار سالم،"الشرق أوسطية بين ثقل الواقع وطموحات 1

 .12،ص  5000السياسية والعالقات الدولية، 
2 Rafael Grasa, "La Conférence MéditerranéenneAlternative", in Bichara Khader, Le 
PartenariatEuro-méditerranéenne, Paris : l’Armattan, 1995. P193. 
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ائيا في خدمة السياسة األمريكية من خالل مشروع ها نهالبداية لتفصل المنطقة المغاربية، ووضع
يوني قديم تم هص –و "مشروع أمريكي هذا المشروع ها، ألن هالشرق أوسطية ودور إسرائيل في

اقع، ويستند إلى التحالف اإلستراتيجي بين إسرائيل والواليات المتحدة طرحه مجددا على أرض الو 
األمريكية، ويفرض على الساسة الرسميين العرب والمغاربة، مستغال مرحلة انفراد أمريكا بالسيطرة 

ذا النظام وديمومته على المنطقة العربية هو مرتبط في وجوده وتحقيقه بهعلى النظام الدولي، و 
وعلى صعيد الشراكة األورومغاربية، نرى بان الموقف  ."ا السياسيةهتصادية وقدرتا االقهوموارد

السياسي واألمني إلتحاد األوربي تجاه الدول المتوسطية، متذبذبا ويسوده كثير من الغموض، 
دف استرجاع السلم في المتوسط هفانتشار قوات تدخل سريعة من طرف الدول األوربية الجنوبية، ب

ا بصورة غير متوازنة هتثير شكوك وقلق الدول الجنوبية للمتوسط، في استعمال –كما يزعمون –
 .وطبقا لمصالح الدول الغربية

اج هميش بعض البلدان المغاربية بانتهوذلك من خالل عزل وت: اجس االختناق واالنسحابه3 -
عدم التوازن و ناجم عن هو الحال بالنسبة للبيا والسودان، أما االنسحاب فهسياسة الحصاركما 

سرائيل، فاألخيرة تملك أسلحة الدمار الشامل، بما في ا األسلحة هاإلستراتيجي بين العرب والمغاربة وا 
 .النووية

بعد التطورات األخيرة، أصبحت  –فحسب المذكرة  –منا ألنها دولة مغاربية هو ما يهأما عن ليبيا و 
اته المذكرة إلى أن تلعب ليبيا هنقطة ارتكاز للوجود األمريكي الدبلوماسي والمخابرات،حيث دعت 

دورا محوريا في الدعوة إلدارة المفاوضات السرية في واشنطن مع إسرائيل، لبحث ما يتعلق بأسلحة 
سالدمار الش ذه النوعية من ھا في إخالء المنطقة من هامهامل وذلك استنادا إلى الخبرة الليبية وا 
 .1األسلحة

في ظل تبني ترتيبات اإلقليمية الجديدة الشرق األوسطية واألورو : اجس االنشقاقه-4
 متوسطية،فالمغرب العربي بصفة خاصة يعيش أكبر أزمة تاريخية، وبالتالي تتجزأ المنطقة المغاربية

نا هو ذه األجزاء هاهإلى مناطق نفوذ لقوى دولية إقليمية عديدة وتتعدد النظم اإلقليمية التي تنتمي إلي
                                                      

 اعلىھفي الشرق أوسطية وتأثير أوسطية: نظام سياسي أواقتصادي؟ولمصلحة من؟وسام جميل توفيق، "الشرق 1
 .14،ص  5004،السنة  154.العدد السياسة الدوليةاألمن القومي العربي"،
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ذه المشروعات فكرة إنشاء نظام إقليمي شرق أوسطي أو نظام هيبرز أكثر من مشروع وعلى رأس 
ا ها جميعھأنا، غير هإن المشروعات اإلقليمية كثيرة وسوف تتنافس فيما بين.إقليمي أورو متوسطي

تنطوي على محاولة وراثة المنطقة المغاربية التي ستضمحل وتزول أمام حدة التحديات الداخلية 
 والعالمية. نهااإلقليمية م

ياكل إقليمية بديلة، وتبقي المنطقة فضاء أوفراغا إقليميا بالمعنى هوستتفتت األقطار المغاربية بين 
و ما هالعربي، خصوصا المغرب، تونس، الجزائر، و الجغرافي الضيق، وبعد دمج بلدان المغرب 

ميش بلدان هيعبر عن شمال إفريقيا في نظام إقليمي أورومتوسطي أو شرق أوسطي سيتم عزل وت
 1.ا إلى منظومات خاصة بإفريقيا والقرن اإلفريقيهاألطراف السودان،الصومال، اليمن، وضم

قراءة متأنية للواقع السياسي :ادة الوطنيةجس األمني والسياسي والمغاالة في تغليب السيالها-2
واالقتصادي واألمني للمنطقة، والظروفاإلقليمية والدولية المحيطة يبين بوضوح أن ملف التكامل 
االقتصادي المغاربي أصبحمدخال لتحقيق تكتل مغاربي متكامل وظيفيا رغم إشكالية التكامل النفعي 

 .2المغاربي 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 5004يناير  55،الخميس  1011،العدد جريدة الخليجفي األجندة األمريكية"، 5004إميل أمين، "الشرق األوسط 1
 .10،ص 

 .12،صمرجع سبق ذكرهتوفيق،وسام جميل 2
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 :تداعيات الثورة الليبية على دول الساحل اإلفريقيالمطلب الثاني :

تنبع التحديات السياسية التي تواجه ليبيا إلى درجة كبيرة من طبيعة ومسار االنتفاضة التي أنهت 
حكم معمر القذافي الذي دام اثنتي وأربعين سنة. لقد كان لعدد كبير ومتنوع من الالعبين دور في 

جميع هؤالء إلى لعب دوٍر في النظام الناشئ. رغم أن التشكيل  اإلطاحة بالقذافي؛ ويسعى اليوم
المبكر واالعتراف الدولي الواسع ساعدا في ترسيخ المجلس الوطني االنتقالي كنقطة محورية للثورة 

لقد و الناحية العسكرية،  امل منكعنوان لداعميها الدوليين، فإن المجلس لم يقد االنتفاضة بشكل كو 
ُحررت ليبيا على مراحل، وفي معظم األحيان بواسطة ثورات محلية ومجموعات عسكرية ُشكلت 
على عجل واستعملت الوسائل العسكرية والمفاوضات في آن واحد لتحقيق أهدافها. ونتيجة لذلك، 

 بير من القوات والميليشيات المحلية التي يمكن أن تعلن وبشكل مشروع أنها ساهمت فيكنشأ عدد 
ان أداء المجلس الوطني االنتقالي كقادة في الزنتان "لقد العلى حد تعبير أحد و . 1التحررالوطني

سابنا االعتراف الدولي ومن حيث الحصول على التمويل. إال أنه لم يكن أبدًا كجيدًا من حيث إ
نظيمية، وتفتقر قصورا شديدا في العملية الت ال تزال تعاني ليبياو حكومة بالنسبة لنا هنا في ليبيا"، 

إقامة دولة ي التسمحبإلى هيكل قيادي محدد المعالم نتيجة لألوضاع السائدة في الداخل الليبي والت
لغياب الرؤية الموحدة حول مستقبل ليبيا بين التيارات، وتباين المواقف حول  وكذلكدينية في ليبيا ، 

 .2لجيد، مثل بقية القوى والتيارات األخرىوافتقار هذه التيارات للتنظيم ا الليبيلنظام السياسي اشكل 

من إجمالي نشاط المعارضة السياسية الليبية التي  %10وبهذا تمثل الحركات اإلسالمية حوالي 
حاربت نظام "معمر القذافي" و تمكنت من الحصول على القدرات وتوظيفها في مسرح عمليات 

 : كالتاليالصراع السياسي/ العسكري ضد نظام "القذافي" وهي 

                                                      
ديسمبر 14110،تقريرالشرق األوسط رقم المحافظة على وحدة ليبيا: التحديات األمنية في حقبة مابعدالقذافي،1

 .5-1،ص5011
 15204 ،العدد عمان ، عمان جريدة ،" ليبيا في الفرقاء بين التقريب وفرصة جينيف حوار" ، بوروينة مختار2 

 .02،ص5012ماي12
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بواسطة المؤسسات العسكرية الرسمية الليبيةاستطاعت المعارضة تجنيد العديد  القدرات العسكرية-أ
نجحت في تجنيد المزيد من العسكريين الذين انشقوا عن النظام، وتتمتع  كمامن عناصر الشباب 

 :1المعارضة المسلحة الليبية بوجود ثالثة أنواع من القدرات هي

العسكرية البرية : وتتكون من عناصر الجيش الليبي من القوات المدرعة ،وقوات القدرات /1أ.-
 .المشاة ، والقوات الخاصة

 .القدرات العسكرية الجوية: وتتكون من عناصر السالح الجوي الليبي الذين انشقوا عن النظام/5أ.-

البحرية الليبي الذي  القدرات العسكرية البحرية: وتتكون من عناصر فرقاطتين تابعتين لسالح/1أ.-
فرقاطة، وقد انشق عناصر الفرقاطتين وانضموا إلى المعارضة، رافق ذلك كله انطوائها  12يمتلك 

تحت إمرة قائد ميداني واحد متمرس هو "اللواء عبد الفتاح يونس" ،مما شكل لها نوعا من االنضباط 
 .2العسكري والعمليات العسكرية المنظمة

التغلب على تنسيق إجراءات استطاعت حركات المعارضة السياسية الليبية  :القدرات السياسية-ب
وبناء تحالف واسع ضم العديد من الفصائل الرئيسية والذي أمسى يتمتع بالمزيد من الروابط 

بالمجلس  والعالقات مع العديد من األطراف اإلقليمية والدولية، فقد اعترفت السلطات الفرنسية
كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي،إضافة إلى وجود اتصاالت شبه معلنة  لي الوطني الليبي االنتقا

 . لهذا المجلس مع كل من أمريكا وبريطانيا وجامعة الدول العربية

استطاعت حركات المعارضة السياسية الليبية القيام بعمليات تعبئة سلبية :القدرات االجتماعية-ج
الحصول على التأييد الواسع ألفراد وزعماء قبائل فاعلة واسعة النطاق أتاحت لهذه الحركات 

                                                      
 .02،صنفسه المرجع1
محمودجميل الجندي،"أثرالتدخل الدولي )العسكري( في نجاح الثورات العربية )دراسة مقارنة بين الحالتين الليبية 2

 مرجع سبقوالسورية(" ،مؤتمرالتحوالت والتغيرات في الوطن العربي: الفرص والتحديات في ظل الربيع العربي،
 .545،صذكره
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وعشائر مناطق شرق ليبيا، وعلى وجه الخصوص الموجودين في منطقة بنغازي والبيضاء 
 .1المصرية-والمناطق المجاورة للجزء الشمالي من شريط الحدود الليبية

أّدى تمدد تنظيم القاعدة في المنطقة، إضافة إلى سقوط نظام القذافي والخوف من استيالء 
العسكرية الضخمة، إلى بروز أزمة بين ليبيا الجديدة  ةترسانالالجماعات اإلسالمية على أسلحة 

ودول الشمال والساحل اإلفريقي التي تعتبر أن "القاعدة" هي العدّو المشترك لها. وأصبحت 
اءات الواسعة لمنطقة الصحراء الكبرى وساحل غربي إفريقيا، المناطق المفضلة لنشاط تنظيم الفض

"القاعدة"، األمر الذي دفع عناصر التنظيم إلى  اللجوء إلى منطقة الساحل اإلفريقي، حيث تفتقر 
وجد هذه المنطقة الشاسعة للمشاريع التنموية، إضافة إلى أنها تعيش في ظل فراغ أمني، حيث ال ي

في تلك األقاليم، ما يستدعي حضور أي حكومة، وأغلب األهالي يحتكمون إلى األعراف 
 .2االجتماعية التي كانت سائدة حتى قبل االستعمار

وأصبحت الفضاءات الواسعة لمنطقة الصحراء الكبرى وساحل غربي إفريقيا، المناطق المفضلة 
بعد أن تعرض لضربات موجعة في المواجهات لنشاط تنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"، 

الدامية مع الجيش الجزائري واألجهزة األمنية، األمر الذي دفع عناصر التنظيم إلى  اللجوء إلى 
 3:منطقة الساحل اإلفريقي خارج الحدود الجزائرية. وهناك أسباب في تحول نشاطه هذا

تضم كاًل من مالي، والنيجر وتشاد،  أواًل: إن بلدان الساحل اإلفريقي والصحراء الكبرى التي
وموريتانيا ال تمتلك قوات عسكرية متمرسة على خوض الحرب ضد التنظيمات اإلرهابية، مثل 

 .الجيش الجزائري الذي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال

 220وتواجه دول الساحل أكبر التحديات  المتمثلة بالمساحة الشاسعة لهذه المنطقة التي تربو على 
ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى أن المنطقة صحراوية ، تحتاج لمعرفة نقاط تمركز عناصر 

                                                      

 1المرجع نفسه،ص542-545.
 2محمد عبد الحفيظ الشيخ،مسار المصالحة الوطنية و السلم االجتماعي بعد ثورة 10فبراير،في الموقع االلكتروني:
www.politics.arm-com. 

 02،صمرجع سبق ذكرهحياة زلماط،3
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ال تتمركز في مكان  "القاعدة" فيها السيما إلى أن كل التقارير تشير إلى أن عناصر "القاعدة"
 .1معين، مستغلة التمويه

 ءار سكرية في الصحثانيًا: ضاعف تنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"من عملياته الع
التي تحولت إلى مناطق خطيرة جدًا من العالم، حيث تتقاطع وتتشابك فيها مصالح و الشاسعة، 

اإلسالميين المتشددين، ومهربي المخدرات والسجائر، والمهاجرين السّريين، الذين يحمي بعضهم 
لطارقي"، ونمط حياة بعضًا. وذلك أن الجامع بين نسيج هذه المنطقة كلها، هوية شعبها "العربي وا

بدائية، عمودها الماشية، مع نشاط ضعيف لألسواق المحلية، التي تعيش على البضائع المهربة من 
  .الجزائر في أغلب األحيان

ثالثًا: تفتقر هذه المنطقة الشاسعة للمشاريع التنموية، إضافة إلى أنها تعيش في ظل فراغ أمني، 
تدعي حضور أي حكومة، وأغلب األهالي يحتكمون إلى حيث ال يوجد في تلك األقاليم، ما يس

ن احتاجوا إلى تدخُّل الحكومة فهم  األعراف االجتماعية التي كانت سائدة حتى قبل االستعمار، وا 
يغدز( والمراكز  من سيذهب إليها في بعض مراكزها المتواضعة، في مدن مثل )تمبكتو، وكيدال، وا 

  .2التابعة لها

للعراق، تركز الواليات المتحدة األمريكية على بناء قوة عسكرية متكونة من ومنذ الغزو األمريكي 
جيوش بلدان الساحل اإلفريقي، إضافة إلى الجزائر بهدف مكافحة كاّفة أنواع الجريمة المنّظمة 
المرتبطة بتجارة البشر والمخّدرات وغيرها، إلى جانب محاربة تنظيم "القاعدة في بالد المغرب 

في هذا اإلطار، تدير الواليات المتحدة معسكرًا للتدريب في غاو شمال مالي لمساعدة اإلسالمي". و 
الحكومة المركزية في احتواء التهديد المتنامي اآلتي من الجماعات المسلحة. وهي تفعل األمر نفسه 

 .3مع دول منطقة الساحل والصحراء األخرى

ساحل اإلفريقي، من مخاطر انتشار األسلحة هناك إجماع داخل الدول الغربية والمغاربية، ودول ال
بصورة كبيرة في ليبيا، وانتقالها عبر الحدود إلى الدول المجاورة )الجزائر، مالي، النيجر، وموريتانيا( 

                                                      
 ، )الموقع االلكتروني(.مرجع سبق ذكرهبوحنيه قوي،1
 .المرجع نفسه2
  .المرجع نفسه3
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وهي مناطق الصحراء الكبرى، التي ينشط فيها تنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"، إضافة 
ير مخاوف الجزائر وموريتانيا، ومالي، والنيجر، هو عودة الطوارق إلى المتمردين الطوارق، هذاما يث

مقاتاًل إلى بلدانهم، بعد  900المقاتلين في صفوف كتائب العقيد القذافي، والذين يقدر عددهم بنحو 
أن جندت القوات الليبية في عهد القذافي وبشكل جماعي طوارق من مالي والنيجير من المتمردين 

تهم كجنود مرتزقة لمقاتلة الثوار الليبيين. وتثير عودة هؤالء المقاتلين بأسلحتهم السابقين، واستخدم
 .1خوفًا في منطقة الساحل اإلفريقي، ألنهم يهددون استقرارها، من خالل عودة تفجر تمرد الطوارق

ن ونتيجة لطبيعة حكم "القذافي" وفقدانه البعد األخالقي الستخدامه القّوة وبكثافة ضّد المتظاهري
المدنيين سلميا جعل التدخل العسكري الغربي في ليبيا يحظي بالقبول مع توافقه مع المصالح 
الدولية ، حيث تتركز المصالح الدولية في ليبيا بشكل أساسي في موارد الطاقة واالستحواذ على 

وروبية، مناطق النفوذ في أفريقيا، إضافة إلى الميزة النسبية للّنفط الليبي وقربه من األسواق األ
إذهناك نشاط ليبي في القاّرة األفريقية كان قد شّكل في الماضي القريب "صداعًا" لفرنسا وجنوب 

من احتياطي  %10أفريقيا وللواليات المتحدة وقوى طامحة أخرى.إذ أن القارة األفريقية تملك نحو 
نيجيريا والجزائر  ( في ثالث دول رئيسة منتجة هي:%20النفط العالمي المثبت، ويترّكز معظمه )

وليبيا.ومع بدء الليبيين في تغيير النظام السياسي للقذافي، انفتح الباب واسعًا لاّلعبين الدوليين لكي 
 21مليار برميل، والغاز المقّدر بنحو  41.2ُيعيدوا حساباتهم بالتنافس على النفط المقّدر بنحو 

 2مليار قدم مكعب.

ّن  شركة "إيني" اإليطالية هي أكبر الّشركات الّنفطية أل أما إيطاليا أيدت فرض الحظر الجّوي
من  %14برميل يوميًا، وتمّثل عائداتها من الّنفط الليبي  220000العاملة في ليبيا، إذ تنتج نحو 

من مجمل إيراداتها من  %10مجمل عائدات المجموعة. وتليها شركة "أو أم في" النمساوية بنسبة 
. في حين %2، وشركة "ريبسول" اإلسبانية بنسبة %11ويل" األميركية ليبيا. ثم شركة "مراثون أ

                                                      
 ، )الموقع االلكتروني(.ذكرهمرجع سبق محمد عبد الحفيظ الشيخ،1
 .542،صمرجع سبق ذكرهمحمودجميل الجندي،2
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فقط من  %5تأتي شركة "توتال" الفرنسية في مرتبة متدنية، إذ تبلغ عائداتها من النفط الليبي نحو 
 . 1مجمل عائداتها. تبدو فرنسا الدولة األقّل استفادًة من بين القوى الكبرى من عقود الّنفط الليبي

تخترق  منطقة الّنفوذ الفرنسي في مالي والّنيجر في الواليات المتحدة بدأت  ومن خالل )أفريكوم( 
أقامت معسكرًا لتدريب القّوات المالية والّنيجيرية في منطقة )غاو( إذ محاربة تنظيم القاعدة، إطار 

ر، مع وْضع رد على ذلك أعادت فرنسا وجودها العسكري في كّل من مالي والنيجكشمال مالي. و 
خطط لتدريب جيشْي البلدين وتسليحهما في إطار ما يسّمى بـ"الحرب على اإلرهاب". كما زادت 
عدد قواتها في منطقة الساحل والصحراء لتنتشر على امتداد الحزام الواصل بين موريتانيا غربًا 

ليبيا ما بعد لصاحب الحظوة في وزٌن استراتيجي قوي وتشاد شرقًا وصواًل إلى جيبوتي. وسيكون 
يسمح كّل منهما لآلخر باالنفراد في كسب  يبقي التنافس قائمابين الطرفين دون أن القذافي. وعليه 

 .2أومناطق نفوذاخرى مناطق نفوذ جديدة في ليبيا

 ىة في ليبيا وتداعياتها علاألمني اتولقياس التأثير و التأثر بين المتغيرات  التي أحدثت  التحدي
 :سيناريوهات المستقبلمنطقة المغرب العربي و الساحل االفريقي نستشرف الدراسة ب

 طرح برنامج اجتماعي يعمل على سعت الحكومة الى الستيعاب التطوارت على الصعيد الداخلي -
ل هناك عدد كبير يعمل في زافي مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة، ومع ذلك ال  المتمردين ادماج

خارجي تمكنت الحكومة من توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية ،أماعلى الصعيد الشياتإطار الميلي
بتأمين الحدود بعد أناستغلت الجماعات المسلحة النقص في القوات  تمع دول الجوار، تعلق

ا كز الحدودية، وعليه تقف ليبيا اليوم أمام سيناريوهين ر الرسمية، كي تبسط سيطرتها على الم
 :3رئيسيين

 

                                                      
 ،الصفحة نفسها.المرجع نفسه1
 .542،صالمرجع نفسه2
الوضع الحالي ..المستقبل الليبي يبحث عن خارطة طريق:المزماة للدراسات والبحوث،دراسةحصرية إعداد مركز3

 .11صفي ليبيا على الصعيدالسياسي واألمني والمستقبلي،
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قسم ليبيا إلى عدد من المناطق، تسيطرعليها ي الذيالي، ر ويعرف بالتقسيم الفيد:السيناريو األول
خالل الحكم الملكي للبالد، حيث كانت ليبيا  1121ميليشيات، وذلك بإحياء نظام ما قبل عام 

، ولعل ا ن" في الجنوب الغربيز ا بلس في الغرب" و"برقة في الشرق" و"فر مقسمةإلى ثالثة أقسام: "ط
االختالفاتالعميقة بين القبائل، وصعوبة التوصل إلى اتفاق مشترك حول خارطة طريق موحدة 
للخروج من تلك المرحلةاالنتقالية هو العامل األهم في وضع الدولة الليبية أمام هذا االحتمال، أو 

ار ر استم ويغذي هذا السيناريو،ا كز القوىر على األقل اإلبقاء على دولةضعيفة تتعدد فيها م
ا ق ر ا رسيناريو العر ا عات المسلحة وبما يدعم تكر القتتال القبائلي، وتصاعد حدة الصاالتطاحن او 

 .1والسودان في ليبيا

أي ر يحفظ وحدة الدولة الليبية ويعرف بخارطة طريق يتفق حولها الفرقاء ويدعمها :السيناريو الثاني
بروز أصوات شعبية أخرى في عدد من عام قوي،و تسعى لإلبقاء على الدولة المركزية مع 

المناطق الليبيةلدحض مطالب االنفصال، خاصة لما أدت إليه تلك الدعوات من تدهور في األحوال 
أ ي عام يمكن االستناد إليه ر  االقتصادية واألمنية،وهو ما تستغله الحكومة الحالية من أجل تكوين

 .بفي وضع خارطة طريق مقبولةومؤيدة من قبل عموم الشع

ات يأتي في مقدمتها الوعي الحكومي لصعوبات ر ويظل المستقبل في ليبيا مرهون بعدد من المتغي
اء ز تلكالمرحلة، والعمل على وضع سياسات جادة للتغلب عليها، وكذلك موقف القوى الخارجية إ

إنتاج ا يد التوقعات بالتدخل في حال استمرت الدولة فيز التطوارت فيالداخل الليبي، خاصة في ظل ت
ا رفي دول الجوار مثل مصر ر اتهمضافا إليها درجات االستقر النفط، وتصاعد احتماالت توقف صاد

ا ئر، والدعم الذي يمكن أن تلقاه خارطة طريق المستقبل منشركاء اإلقليم في ز وتونس وتشاد والج
 .2العالم العربي

 

                                                      

 5015 ، النشر و للعلوم العربية الدار: بيروت ،فبراير 10 ثورة: االول اليوم مذكرات جويلي، علي مفتاح1 
 .19ص،
 .14،صالمرجع نفسه2
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 :الجزائر في األمن على الليبية األزمة انعكاسات :الثالث المطلب

 أنها دليل خير ككل العربية المنطقة في التوترات موجة أعقاب في الجزائر شهدته الذي التوتر ان
 كبير بشكل واستقرارها أمنها يهدد حقيقي خطر مواجهة عن بمعزل تكن لم ماك االستثناء صنعت

 التوصل لعدم نظرا الفاشلة، بالدولة توصف أصبحت حتى أوجه بلغ قد ليبيا في األمني فاالنفالت
 مشهد في اآلن ليبيا أصبحت فقد األزمة، وتجاوز االستقرار تحقيق من يمكنها سياسي حل الى

 ليبيا ان حتى األسلحة، وتجارة إرهابية عمليات من الهشاشة، مظاهر مختلف تخللته مخيف
 عدة وجود من فبالرغم المختلفة، اإلرهابية الجماعات لتشكل مناسبة بيئة أصبحت قد أصبحت
 ما وهو كبيرا تزايدا اإلرهابي" داعش" تنظيم امتداد عرف نفسها الدولة من بينها فيما متحاربة أطراف
 في االعتماد بذلك ويمكن ليبيا مع حدودها في الجزائر تواجهه الذي العظيم الخطر حدة من يزيد

 األمنية، االنعكاسات: أساسية عناصر ثالث على الجزائر على الليبية األزمة انعكاس تحليل
 :1االجتماعية االقتصادية،االنعكاسات االنعكاسات

 مركب استهدف الذي اإلرهابي ذكر االعتداءبنا  يجدر اإلطار هذا في: األمنية االنعكاسات -أ
 سلكت حيث 5011 جانفي 51 بتاريخ كان الذي اليزي والية أميناس بإن بتقنتورين الغاز

 الى التسلل قبل النيجيرية والجزائرية المالية الجزائرية الحدود طول اإلرهابية المجموعة
 بينهم من إرهابيا 15 من مكونة الدفع رباعية سيارات عدة متن على ليبيا عبر الجزائر

 . مختلفة جنسيات يحملون والباقي جزائريين1

 على تقل كانت حافلة مهاجمة حاولت قد اإلرهابية المجموعة كانت المركب على هجومها قبل 
 الوطني الدرك أفراد طرف من مواجهة لقيت لكنها أميناس، إن مطار باتجاه أجانب عماال متنها
 أفرادها تمكن حيث تقنتورين مركب نحو متجهة المجموعة فانسحبت الحافلة يرافقون كانوا الذين
 المراقبة بمركز أمن عون قتلت ان بعد الرهائن من مئات واحتجاز الموقعين على السيطرة من

                                                      

 ص ، 5014 فيفري ، 202العدد الجزائر،،الجيشمجلة  االرهابي، االعتداء من سنة بعد تيقنتورين بوشربة، علي1 
14. 
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 المركب تشغيل توقيف من مكن الذي اإلنذار جرس إطالق الى وسارع اإلرهابيين تحدى ان بعد
 . 1 آليا

 جهة من الجزائر في األمن على الليبية األزمة النعكاس مقدمة اإلرهابي الهجوم اعتبر وقد
 الجزائري التصدي بعد الهجوم هذا جاء فقد أخرى جهة من خارجية أطراف من ورسالة

 9 من كانوا قد اإلرهابيين ان ثبت فقد ليبيا، في العسكري التدخل بشأن الدولية للضغوط
 التنوع هذا ،2 وكندية وموريتانية ونيجيرية، ومالية ومصرية جزائرية، تونسية،: مختلفة جنسيات

 .أطراف عدة من األجنبية المصالح وتداخل تجمه يثبت ذاته حد في

 مؤخرا دخلت اإلسالمي المغرب في القاعدة تنظيم عناصر ان المختصين بعض لدى جليا ويبدو
 األسلحة وانتشار األزمةالليبية تداعيات جراء ،"السريع التسليح من متقدمة مرحلة" ب وصفوه فيما

 اإلسالمي، المغرب في القاعدة لتنظيم جدي عسكري تسليح بداية تشهد حيث المنطقة، في الثقيلة
 العابر اإلرهابي الطابع من تنتقل المسلحة المجموعة هذه جعل الذي الشيء ليبيا من انطالقا
 ضوء على وذلك استقرارا، أكثر تقليدية  عصابات حرب الى والتنقل الحركة سهل كان الذي للحدود
 3.لعناصره ثقيلة عسكرية امدادات

 وثيق بشكل يرتبط الجزائر استقرار تهديد على الليبية األزمة تداعيات ان جليا بات حال كل على
 اإلرهابية الجماعات  تسلل تسهيل وكذلك المجاورة البلدان الى ليبيا من السالح تهريب سهولة بمدى
 .4ةاليقظ من الكثير يتطلب بات الذي األمر وهو ليبيا، والى من

 

                                                      

 نفسها.، الصفحة المرجع نفسه1 
 ،،الجزائر  ،مجلة الجيش حقيقية، كارثة حدوث يتجنب الشعبي الوطني الجيش وحذر واقدام بعزم ك،.د.د2 

  12ص ،5011 جانفي ، 214العدد
 ،والدولية المتوسطية الدراسات مركز العربي، المغرب منطقة على األمنية وتداعياتها الليبية األزمة ادريس، أحمد 3 

 .01ص ، 5011 سبتمبر ،9 مصر ،العدد
  .05،صالمرجع نفسه4 
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 أو" الثلج كرات" أو" المحاكاة عملية"ب يسمى مما انطالقا :االجتماعية االنعكاسات -ب
 الى وتشير الليبية لألزمة االجتماعية االنعكاسات تفسير نقوم  ،"االنتشار" أو" العدوى"

 أو سياسي تحول حدوث فان وبالتالي الداخلية، التحوالت على الخارجية المتغيرات تأثير
 ربما تكون قد التي أخرى دولة في ذاته الشيء حدوث الى يؤدي قد ربما توصف كما" ثورة"

 نظرا تطوراته، وتترقب األخرى الدولة في الواقع الهام السياسي الحدث حول األخبار تتناقل
 من ممكن غير الدول هذه في التحول حدوث في التام التزامن أن غير به، الشديد لتأثرها
 .1دولة كل خصوصيات بحكم العلمية، الناحية

 ما نفس وقوع فاحتماالت للجزائر بالنسبة نسبي االقتراب هذا تطبيق يعتبر األساس هذا وعلى
 باألحداث فعال الجزائر تأثرت فقد المستحيل، نحو يسير ضئيل المجاورة الدول في وقع

 عليها أطلق 5011 سنة مطلع جرت التي الشعبية االحتجاجات خالل من وذلك المجاورة
 الى أضف كبير، بشكل الغذائية المواد أسعار ارتفاع مع تزامنت التي" والسكر الزيت مظاهرات"

 .)الخ...المحسوبية كالرشوة،) السياسي بالفساد عالقة لها تراكمات من سبقها ما ذلك

 من واسعة مجموعة أطلق األزمات احتواء في والبراعة بالحنكة الجزائري النظام لتميز ونظرا
 الفترة تلك في األسعار فشهدت االحتجاجات، لتلك المسببة األساسية الجوانب مست اإلصالحات

 المواد من المادتين هاتين ألن نظرا" والسكر الزيت أزمة" ب األزمة سميت وقد محسوسا، انخفاضا
 ارتفاعا شهدت التي الغذائية المواد أكثر من أنهما أخرى جهة ومن جهة، من واألساسية األولية
 على والقضاء السكن مشاريع نحو التحرك الى إضافة أسعارها، تعديل تم التي المواد أولى ومن

 التنمية نحو للسير الشبابية للفئة الجزائرية الدولة خصصتها التي القروض من جملة في البطالة
 .العربية المنطقة في حدث ما نفس الى تؤدي قد التي الداخلية األزمات حصول وتفادي

 النقاط في "العربية الثورات" مصيدة في الجزائر وقوع دون حالت التي األسباب أهم صوتتلخ
 :التالية

                                                      
 العلوم كلية ،ماجستير مذكرة العربي، الدول على وأثرها السوفياتي االتحاد في السياسية التحوالت بلخيرة، محمد1

 .19،ص5004-5001، الجزائر،السياسية العلوم قسم واالعالم، السياسية
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 1199 أكتوبر 02بأحداث بدأ ااقتصاديوا اسياسي اانفتاحالجزائر  شهدت :السوداء العشرية 
قر   إمتاز إذ إليها، بحاجة الجزائري الشعب يكن لم باهظة أثمانا كلف الذى1191 دستورر وا 
 األطراف ببعض أدى مما والتسارع، الخبرة وقلة التنظيم في والقصور بالفوضى بداياته في
 مقوم أهم اإلسالم عن محرفة راديكالية بشعارات التعددية موجة وركوب ذلك استغالل الى

 .1الجزائرية األزمة باب بذلك االنفتاح فكان والشعب، للدولة

 المتغيرات أن إذ الجزائري، واالقتصادي السياسي االنفتاح في دورا اإلقليمية المتغيرات لعبتكما 
 يسمى ما بحكم الجزائر على خاص تأثير لهما كان والمغاربي العربي النظام على طرأت التي

 األحادية عن تحول أغلبها أن لوجدنا للجزائر القريبة العربية المنطقة الحظنا فلو االنتشار، بعدوى
 الكبيرة التعديالت إلى إضافة1122 في ومصر 1120 تونس مثل االشتراكية واأليديولوجية الحزبية

 .2االقتصاد في كشريك الخاص للقطاع إدخال من واليمن وليبيا وسوريا العراق عرفتها التي

 عبد" صلشخ المحترم الحضور ويبقى: "بوتفليقة العزيز عبد" لشخص المحترمة المكانة 
 ويالت من الجزائر أنقذت التي السياسية لخبرته الجزائريين لكل حاضرا" بوتفليقة العزيز

 يمكن انه اال الرئيس مكانة تثبت أواحصائيات ارقام الى يستند ال القول كان وان اإلرهاب،
 أو الرئيس بشخصية يجرح ما فيها يرد لم حيث ، 5011مطلع احتجاجات في ذلك مالحظة
 .األخرى الدول عكس على الحكم عن بتخليه يطالب

 بوتفليقة العزيز عبد الرئيس حكم من األولى العهدة في حقا تجسدت: المدني الوئام فكرة 
 واسعة بخطوات يخطو أن الرئيس استطاع بالفعل و 5004 إلى 1111 من امتدت التي
  الجماعات إقناع من تمكن و الصراع، محل الحوار إحالل و االستقرار و األمن تحقيق نحو

                                                      

 األهرامات مركزالقاهرة ، ،الدولية السياسة مجلة. العربي المغرب منطقة اتجاه األمريكية السياسة عودة، جهاد،1 
 .119 ص 1989يوليو ، 12 عدد اإلستراتيجية، للدراسات

مركز األهرامات ، القاهرة، مجلة السياسة الدوليةأحمد، طه محمد، التحوالت الديمقراطية في العالم الثالث. - 2 
 .190ص 1992، يناير 102للدراسات اإلستراتيجية، عدد 
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 اإلرهاب ضحايا إقناع و جهة من العامة السلطات أمام المثول و السالح ترك من المسلحة
 .1أخرى جهة من الحمراء العشرية لضحايا تعويضات تقديم مع التسامح بضرورة

 في بوتفليقة العزيز عبد المرشح فوز عقب تزامنالذى  الوطنية المصالحة مشروع جانب إلى
 عملياتها تمارس المسلحة الجماعات بعض وبقاء ثانية، بعهدة 5004 أفريل 09 انتخابات
 جماهيريا مطلبا الوطنية المصالحة مشروع فكان األزمة لتجاوز حل إيجاد أستدعى مما اإلرهابية،

 تسمية تحت تنفيذه في الشروع ليتم البرلمان، مصادقة على الوطنية المصالحة مشروع عرض فتم
 ذلك و تنفيذها إجراءات و آليات في سابقاتها عن تختلف التي و الشاملة، الوطنية المصالحة هي

                                                      

 و الحقوق كلية الجزائر، جامعة ،ماجستير مذكرة،المدني الوئام قانون إلجراءات القانونية الطبيعة علي، بابا رضا1 
 .14- 11 ص -ص ،5002 جوان اإلدارية، العلوم
 المادة نص في ذكرهم جاء الذي األشخاص في تتوفر أن يجب التي الشروط من بمجموعة المدني الوئام قانون جاء
 :يلي فيما حصرها يمكن التي و 09-11 القانون من 01
 بهذا و جماعي، أو فردي بشكل اإلرهابية النشاطات كل عن بالتوقف المختصة السلطات إشعار ضرورة -

 1111 جويلية 50 في المؤرخين 141 و 145 رقم التنفيذيين المرسومين من 05 المادة حددت الخصوص
 الشعبي، الوطني الجيش تشكيالت و الجيش وحدات:  من كل في تمثلت و اإلرادة بتلك إشعارها الواجب السلطات
 النواب الدوائر، رؤساء الوالة، الوطني، الدرك التشكيالت و المجموعات قادة الوطني، األمن مصالح مسؤولو
 .الجمهورية وكالء و العامين،

 فإن منظمة إلى ينتمون كانوا بأشخاص األمر تعلق فإذا حالة، كل حسب ذلك و السلطات أمام المثول -
 المثول عليهم يجب أي الدولة سلطة تحت جماعي بشكل أنفسهم يضعوا أن تشترط 11/09 قانون من 09 المادة

 :التالية السلطات إحدى أمام جماعيا
 و مجموعات قادة أو الوطني األمن مصالح  مسؤولو أو الشعبي الوطني الجيش تشكيالت و وحدات قادة -

 موجودة كانت التي االتصال وسائل و الوثائق و األسلحة تسليم مع العملية هذه وتكون. الوطني الدرك تشكيالت
   .بحوزتهم

 سبق الذين الشرطين في عليها المنصوص اإلجراءات كافة إلتمام أشهر 02 مدة المدني الوئام قانون منح قد و
 و القانون صدور من أشهر ثالثة أجل في للسلطات أنفسهم سلموا الذين األشخاص لفائدة امتيازات منح مع ذكرهما

 11/02/1111 في المؤرخ 11/09 قانون من 01/05 المادة .انظر:القانون من 52 و 09 المادتين حسب ذلك
 42 العدد ، الرسمية الجريدة المدني، الوئام باستعادة المتعلق



322 
 

 المصالحةو  السلم ميثاق بها جاء التي اإلجراءات تنفيذ إمكانية حول شعبي استفتاء إجراء خالل من
  :في 1المتمثلة و الوطنية

 .الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حماية صناع أنجزه بما الجزائري الشعب إعتراف -

 .السلم تعزيز إلى الرامية اإلجراءات -

 .الوطنية المصالحة تعزيز إلى الرامية اإلجراءات -

 .المأساوي بالمفقودين التكفل سياسة دعم إلى الرامية اإلجراءات -

 .االجتماعي التالحم تعزيز إلى الرامية اإلجراءات -

 .اإلرهابيين صفوف في أفرادها احد تورط من عانت التي المحتاجة العائالت مساعدة -

 بالمأساة صلة ذات ألسباب إدارية طرد إجراءات محل كانوا الذين األشخاص إدماج إعادة -
  2.الوطنية

 ظاهرة تفسير في أنفسنا نجد بينها فيما المتغيرات لتداخل نظرا:االقتصادية االنعكاسات-ج
 في الجوانب كافة على وانعكاسها األمنية المسائل وتعقد لتشابك نظرا أخرى ظاهرة على باالعتماد
 باألحرى أو االقتصادي الجانب على انعكاسها يالحظ انعكاسات من ذكره سبق لما فالمتأمل الدولة،

 لو الجزائري المشهد تصور يمكن ال فلربما ،-ما حد الى-األمنية التهديدات لتفادي عليه اعتمادها
 الدبلوماسية المساعي الى إضافة االستقرار، تحقيق بدافع االجتماعية النشاطات تدعم الدولة تكن لم

 جهة من العسكري االنفاق وكذلك معتبرة، ميزانية منها يتطلب الليبية األزمة لحل سعيها في للجزائر
 لميزانية فالمالحظ الدولة خزينة استنزاف الى أدى ما األولية، الحلول أحد الجزائر وجدته أخرى

                                                      

 1أحمد قورية، بوتفليقة رجل األقدار و المصالحة الوطنية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 5004، ص54.
بالتصويت بـ "نعم"  5002سبتمبر  52تمت الموافقة على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية من خالل استفتاء -

 ، فهذا الميثاق يسعى إلى تسوية كل الجوانب المرتبطة بالمأساة الوطنية، كما يرمي إلى التعزيز % 12.19بنسبة 
  .النهائي للسلم و المصالحة الوطنية

  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه2 
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 التركيز وزيادة العسكري االنفاق حجم على دليل خير لهي اللحظة غاية الى 5011 سنة منذ الدفاع
 .1الجزائرية الدولة طرف من المتخذة واإلجراءات الحدود تأمين جانب على

 بينها من جزائري، دينار مليار 55.2 بمبلغ شامل مالي غالف الوطنية لمصالحةل خصص -
 : للتعويضات توجيهها تم دج مليار 2.214

 جويلية 11 تاريخ إلى: المفقودين بالحاالت التكفل سياسة دعم إلى الرامية اإلجراءات (1
 :يلي ما الترتيبات هذه تنفيذ خصص ،5009

 .مفقودا 9051 إحصاء -

 .الوالئية اللجان طرف من شخصا 12.419 استقبال -

 .الشامل المال ترأس تعويضات إطار في جزائري دينار مليون 121.42 مبلغ منح -

 .نهائيا تسويتها تمت ملف 2221 بينهم ملفا 2204 قبول تم -

 .الحقوق لذوي منحت التي التعويضات مبلغ -

 .جزائري دينار مليون 121.42: الشامل المال رأس -

  . جزائري دينار مليار 1.15 الشهرية المنح -

 و الوطنية، المأساة من عانوا الذين باألطفال للتكفل نفساني طبيب 929 توظيف تم ذلك عن
 الحقوق لذوي عمل مناصب منح و أطفالهم و األرامل لفائدة والية كل في مسكن 100 تخصيص
 .2البطالين

 صفوف في أفرادها احد تورط من عانت التي المحتاجة للعائالت الدولة مساعدة (2
 .اإلرهابيين

                                                      

 ورقلة، جامعة ،ماجستير مذكرة. الجزائر في السياسي االستقرار لتحقيق كآلية الوطنية المصالحة ، فطيمة وناس1 
 .40-11 ص ص ،5011-5015 السياسية، العلوم قسم السياسية، العلوم كلية

 .100 ص ،هذكر  سبق مرجع علي، بابا رضا2 
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 عن مسؤولة تكون أن يمكن ال الخطأ طريق عن أكثر أو منها فرد باختيار المعنيين األشخاص إن
 .اآلخرين ضالل و أخطاء

 من ترتيبات إعداد تم الوطنية المأساة آثار من المتضررة العائالت تهميش مخاطر تجنب بهدف و
 حيث اإلرهابيين صفوف في أفرادها أحد تورط بسبب المتضررة و المحتاجة العائالت مساعدة أجل
 . 1جزائري  دينار مليون 251.11 الشهرية المنح بلغت

 من الجزائري الموقف حول ثار لقد :(التدخل عدم مبدأ)  الليبية األزمة من الجزائر موقف مبادئ-
 في تضارب الى األزمة حيال الجزائرية الحكومة" صمت" أدى فقد الجدل، من الكثير الليبية األزمة

 من الصامت موقفها الجزائر اعتبرت حين في االتهامات، من مجموعة الى والمسارعة التحليالت
 قد تكن لم التهديد مالمح ان ىال إضافة األولى بالدرجة داخلية هي الحاصلة األزمة أن منطلق
 األزمات من النوع هذا تجاه تحكمها الجزائرية الدولة ان الى إضافة التدخل، يستدع بما بعد ظهرت
 التدخل وعدم المجاورة، الدول سيادة باحترام تقضي التي الدولية المواثيق الى تستند دستورية مبادئ

 كانت اذا ما حول التساؤالت من العديد حوله ثارت تحديدا المبدأ وهذا للدول الداخلية الشؤون في
 ال كي حجة العتباره أو الدولية، المواثيق وفي الدستور في عليه منصوص مبدأ العتباره به ملتزمة
 المدفع، وجه في عليه تبدو وضع في اآلن الجزائر أن ريب فال الغربية، للضغوط وتستسلم تتورط

 األولى المراكز الحتالل مسارعتها وكأن الليبية لألزمة حلول بإيجاد المطالبة الوحيدة الدولة أنها أي
 في األولى المراتب تحتل الجزائر كانت اذا ما حول للتساؤالت نظرا عليها نقمة أصبح عسكريا
 التي األمنية التهديدات أمام اليدين مكتوفة تبقى لماذا الجيوش، من الكبير القدر هذا وتمتلك التسلح

 .؟2التسلح الى أصال الجزائر تعسى ولماذا الداخلي، استقرارها زعزعة شأنها من

 

 

                                                      

: االلكتروني الموقع على( 5014-1111) بوتفليقة العزيز عبد حصيلة اإلتصال، مديرية منشورات1 
www.abdeaziz-boutaflika.com 11 ص ،5014 بمارس الصادرة. 

 14،صالمرجع نفسه2 



325 
 

  الجزائرية العسكرية العقيدة في التدخل عدم مبدأ: 

 عدم لمبدأ المدعمة القوانين بعض واستعراض المفاهيم بعض ضبط من البد الجدل هذا أمام
 أخرى لدولة الداخلية الشؤون في تؤثر خارجية ممارسات: "بأنه" ناي جوزيف" عرفه لقدف التدخل
  ."سيادة ذات

 والسلوك الداخلية التركيبة في التأثير واحدة دولة طرف من محاولة": "بيلوف ماكس" وعرفه
 للنظام الفوضوية للطبيعة منطقية كنتيجة القمع من متباينة درجات باستخدام واحدة لدولة الخارجي
  .1"الدولي

 عاملين باعتبارهما والحرب التدخل بين فيه يميز تعريف" وايت مارتن" السياق ذات في يقدم كما
 درجة الى يصل ال لكنه الدولية العالقات مستوى على عنيفا أو مباشرا عمال التدخل يعد: "مختلفين
 يكون وبهذا التفاعل، هذا في القصوى المرحلة هي الحرب ألن أكثر أو دولتين بين المعلنة الحرب
: بأنه التدخل يعرف كما". فعال يستعملها لم ان القوة باستعمال التهديد على يعتمد سلوكا التدخل

 . 2"أخرى دولة شؤون في عسكريا االنخراط أو التغلغل يتضمن عمل"

 ما دولة قبل من السيادية بالحقوق المساس أو االكراه استخدام عدم فيعني التدخل عدم مبدأ عن أما
 الضغط اشكال جميع انما المسلحة، القوة استخدام على يقتصر ال فالتدخل أخرى، دولة ضد

 . 3الخ...والمالي واالقتصادي السياسي

 الشؤون في أنواعه بجميع التدخل جواز عدم بشأن واضحة مواثيقها العامة الجمعية قرارات وكانت
ذ: اآلتيك جاء ، 25 رقم العامة الجلسة في للدول الداخلية  الوضع لخطورة القلق بالغ يساورنا وا 
 القوة باستعمال التهديد الى المتكرر االلتجاء بسبب الدوليين واألمن للسلم المتزايد وللتهديد الدولي

 العسكري الوجود وتصعيد العسكريين، واالحتالل والتدخل، والتخويف، العدوان، والى واستعمالها،
                                                      

 ،والقانون السياسة دفاتر مجلةالعربي، الوطن في األطلسي الشمال لحلف العسكري التدخل باسماعيل، الكريم عبد1
  .512ص ، 5012 جانفي ،5العدد 

  .نفسه المكان ،نفسه المرجع2
 ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة اإلنسان، لحقوق الدولية الحماية ظل في السيادة عمران، ماجد3

 .429،ص01،5011العدد 
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 الدول سيادة يهدد مما المستتر، أو السافر المباشر، غير أو المباشر للتدخل األخرى األشكال وكل
 . 1بحكوماتها اإلطاحة بهدف السياسي واستقاللها األخرى

  يلي ما نستنتج األساس هذا وعلى

 السياسي واستقاللها الدول سيادة على التأكيد.  
 األشكال من شكل بأي األخرى الدول شؤون في التدخل تجريم. 
 2الدول شؤون في للتدخل كذريعة اإلنسان حقوق حماية نصوص استغالل عدم. 

 ذلك في شك وال العسكرية، وعقيدتها الخارجية سياستها بمبادئ اتزمت قد سبق لما طبقا الجزائر ان
 لك ظل في للجزائر بالنسبة نسبيا التدخل عدم مبدأ اعتبار حول التحليالت بعض تضارب رغم

 وذلك التدخل لعمليات" المسهل" اب توصف الجزائر أصبحت حيث توترات، من المنطقة تشهده
 توصف أن من أبعد تكون قد التي العملية وهي مالي الى الفرنسية الطائرات بمرور سماحها عقب

 فتح الجزائر من فرنسا طلبت ان فبعد الفرنسي-الجزائري التعاون اطار في تمت فالعملية بالتدخل،
 العملية تلك العتبار مالي في تدخال ذلك في الجزائر ىتر  لم الفرنسية للطائرات الجوي مجالها
 في جاء وقد ذلك في مناقشتها للجزائر يحق وال العسكرية عقيدتها ثوابت من نابعة لفرنسا بالنسبة
 ينفي ال حدودها خارج القتالية بوحداتها الجزائر مشاركة عدم ان" : "لعمامرة رمطان" للوزير تصريح
 .3"الجوار دول مع والعسكري األمني تعاونها

 وذلك القذافي لنظام مساندة المعارضة، بمساندة مجاهرتها عدم بسبب الجزائرية الحكومة لقيت وقد
 واضح موقفنا: قائال" أويحيى أحمد" األول الوزير تصريح بذلك فجاء األزمة، من األولى األشهر في

 الى الداعي االفريقي االتحاد وموقف األمن مجلس بقرارات نلتزم نحن معروفة، مبادئ على ويقوم

                                                      

 في أنواعه بجميع التدخل جواز عدم بشأن ، 1191 ديسمبر1 في المؤرخ ،12/101 رقم العامة الجمعية قرار 1 
 .101صA/RES/36/103، للدول الداخلية الشؤون

 للدول الداخلية الشؤون في التدخل جواز عدم بشأن، 2211 ديسمبر11 في المؤرخ،5111 رقم العامة الجمعية قرار2
 .15،صA/RES/2734،  وسيادتها استقاللها وحماية

  www.djazairess.com: الموقع من ،"التعاون يعيق ال الجزائر ترفعه الذي التدخل عدم مبدأ" قدادرة، عاطف3
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 مع سجل ما وهذا باألنظمة، وليس بالدول تعترف الجزائر ان...للنزاع سياسي وحل المعارك وقف
 . 1الجديدتين الحكومتين هاتين مع تحكمنا التي الجيدة والعالقات ومصر تونس ىف حدث ما

 فادعوا الداخلية، صراعاتهم في إلقحامها محاولة في للجزائر اتهامات الليبية للمعارضة كان لقد
 صفوف في يقاتلون جزائريين مرتزقة وجود ادعوا بل ليبيا، الى االفارقة المرتزقة نقل الجزائر تامين

 لسان على األمريكية المتحدة الواليات ونفته الجزائر كذبته ما وهذا للقذافي، الموالية المليشيات
 لم...ليبيا الى الجزائر أرسلتهم لمرتزقة وجود ال: افريقيا في االمريكية للقوات األعلى القائد الجنرال

  .2ليبيا الى مرتزقة ارسال عن يتحدث تقرير أي او رسمي شيء أي ىأر 

 أرجعته الذ التقارب وهو القذافي، نظام سقوط بعد الليبية-الجزائرية العالقات ليميز التقارب عاد وقد
 الخارجية الشؤون وزير صرح كما معها، االنسجام التزمت التي االفريقي االتحاد مواقف الى الجزائر

 والموقف االنتقالي الوطني المجلس التزامات على بناء: " 1155 سبتمبر 11 في" مدلسي مراد"
 المجلس مع الجزائر تقيمها كانت التي الرسمية شبه العالقات فان االفريقي، االتحاد عنه عبر الذي

 . 3"رسمية الى ستتحول االنتقالي الوطني

 اثناء القذافي لنظام الجزائر قبل من مؤيدا موقفا والصحفيين السياسيين من البعض اعتبره ما ان
 لسياسة امتداد هو وانما كذلك، ليس انه القذافي نظام سقوط بعد اآلخر البعض الحظ ،"الثورة"

 تجعلها أسباب ال وان سلبا الداخلي وضعها على يؤثر بما الجوار دول في التدخل عدم في الجزائر
 عدم بين ما التوازن خلق فيه تحاول موقف هو ما بقدر حربه في وتدعمه القذافي جوار الى تقف

 .4الوقت ذات في تأييدها وعدم الليبية الثورة معارضة

                                                      

 الحقوق، قسم كلية ،غير منشورة دكتوراه أطروحة ،"الجزائر في الوطني األمن استراتيجية" منصور، لخضاري،1 
 .521،ص5011-5015،الجزائرواالدارية السياسية التنظيمات

 .521ص،نفسه المرجع2 
 الصفحة نفسها.،نفسه المرجع3 

 4 د.د.ك، العالقات الليبية الجزائرية : ما بعد 11 فبراير وازمة االنقسام السياسي، من الموقع:
www.army-tech.net  
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 وبين للقذافي الداعم الموقف بن ما تصنيفه ومحاولة الجزائري الموقف طبيعة حول اآلراء تباين رغم
 حيث الجزائر، اتخذته الذي الموقف أسباب من جزء في تتفق اآلراء هذه ان اال السلبي، الموقف
 عقيدة عليها وبنت" بوتفليقة العزيز عبد" عهد بداية منذ الجزائر اعتمدتها التي السياسة الى عادت
 الحلول الى والدعوة األخرى للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم في متمثلة أيضا، جيشها

 اتخذته موقف وهو السلمية الحلول في الوساطة دور وتبني مستمر، بشكل والسياسة الدبلوماسية
 في" الثورة" تداعيات من الجزائر خوف الى إضافة والمالية، الليبية القضيتين من كل في الجزائر

مكانية الجزائر في الداخلي السياسي الوضع على االفريقي الشمال دول   الجزائري الشارع تحرك وا 
 .1مماثلة بطريقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 المرجع نفسه.1 
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 ضوء في املةالش الجزائرية االمنية االستراتيجية تقييم:الرابع الفصل
االفريقي الساحل في الدولية و االقليمية االستراتيجيات  

 بين و معطياته و قدراته بين التوازن مدى معرفة خالل من إقليمي نظام ألي األمن قياس يمكن
 تحجيم على إمكانياته توظيف في كفاءته و قدرته زادت فكلما,  ضده الموجه التهديدات اتساع

لغاء والتنمية األمن مشكالت عالج من زادو  فعاال، أمنيا نظاما كان كلما و التهديدات  التهديد وا 
 .األفريقي الساحل منطقة في اإلرهابي

 :اإلفريقي الساحل أزمة اتجاه الجزائرية الخارجية الّسياسة المبحث االول:

 الذي األول االنطباع فان المختلفة العلمية الدراسات في الواردة الخارجية السياسة تعريفات تأملنا إذا
 بشكل السياسة علم علماء عند الخارجية السياسة مفهوم حول اتفاق يوجد ال أنه هو الذهن إلى يرد
 لتعقد نظرا وذلك لها أعطيت التي التعاريف تعددت فقد خاص بشكل الدولية العالقات وعلم عام

 والوسائل كاألهداف تركيبها في تدخل التي والعناصر المكونات وتعدد الخارجية السياسة ظاهرة
 . األخرى المفاهيم بعض وبين بينها الكبير التداخل والى جهة، من واألدوار والمحددات والتوجهات
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 الجزائرية: الخارجية السياسةالمطلب االول :

 رأى الذي نوبل ليون الفرنسي السفير تعريف نجد الخارجية للسياسة قدمت التي التعاريف أهم من
 الذي األنشطة نظام أنها"  فرأى لسكي مود أما"  األخرى الدول مع ما دولة عالقات إدارة فن"  أنها

 و المدخالت: الدولية للبيئة طبقا أنشطتها إقامة األخرى،و الدول سلوكيات لتغيير المجتمعات تطوره
 أو القواعد من مجموعة أو للعمل منهج"  أنها على عرفها فقد سنايدر ريتشارد أما". 1المخرجات
 مورجان باتريك أما"  حدوثها يتوقع أو حاليا تحدث معينة مشكلة مع للتعامل اختياره تم كالهما،

 أو الوطنية، الحكومة في السلطويون القرار صانعوا بها يقوم التي الرسمية التصرفات"  أنها فرأى
 الذي المجهود أنها" فرأى روزيناو أما" اآلخرين الدوليين الفاعلين سلوك في التأثير بهدف ممثلوهم

 تكريس خالل من سواء الخارجي محيطها مراقبة أو في التحكم اجل من وطنية جماعة تبذله
 .2مصالحها تخدم ال الني السلبية الوضعيات تلك تعديل أو االيجابية الوضعيات

 الدول، باستثناء الدولي محيطها تجاه الدولة سياسة أنها على الخارجية السياسة إلى ينظر من هناك
 و الجنسيات متعددة كالشركات أخرى فواعل الدول جانب إلى يتضمن الخارجية السياسة الن

 أن رأى حين العبدلي المجيد عبد الدكتور عنه عبر ما وهذا السياسية والمنظمات الدولية المنظمات
 الممثلين بقية مع الميادين جميع في الخارجية الدولة تسيير فن" عن عبارة هي الخارجية السياسة
 هذا و أخرى، دولية ضغط جماعات دولية منظمات أو دول أو دوليين أشخاص كانوا سواء الدوليين

 العلني العمل برنامج"  أنها فرأى سليم السيد محمد الدكتور أما".  الدولية المصلحة تحكمه الفن
 اجل من المناحة البرنامجية البدائل مجموعة بين من الدولية للوحدة الرسميون الممثلون يختاره الذي

  ."3الخارجي المحيط في محددة هداف تحقيق

 المنافع من قدر اكبر لتحقيق الدولي المسرح على ألدوار الدولة لعب تعني الخارجية فالسياسة إذن
 للدور وتصورها إدراكها يحدد الدولية العالقات في دولة أي نشاط فإن ولذا الخسائر من قدر اقل و

                                                      

 .51-11ص:5001 ، التوزيع و للنشر زهران دار:  عمان ، الخارجية السياسة ، النعيمي نوري احمد1 
 ،الصفحات نفسها.المرجع نفسه2 
 ، ماجيستير مذكرة ،" الحرب بعد ما فترة في الالتينية أمريكا تجاه األمريكية الخارجية السياسة"  ، العطري ميلود3 

 .55،ص5009-5002خضرل الحاج جامعة:  باتنةكلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية، 
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 في تقيمها التي العالقات حسب معين لدور تصور من أكثر للدولة يكون وقد به تقوم أن المفترض
 السياسية القيادة في تحول حدوث ومع الوقت مرور مع يتغير قد الدور أن كما الدولي، النظام
  .1االتجاهات أو األشخاص مستوى على سواءا

 التي الدولية واالتفاقات المبادئ و واألعراف القواعد مجموعة أنها على الدبلوماسية يرى من هناكو 
 أحكام تطبيق في إتباعها الواجب واألصول الدولية والمنظمات الدول بين العالقات بتنظيم تهتم

 و االجتماعات في المفاوضات إجراء وفق المتباينة الدول مصالح بين التوفيق و الدولي القانون
 تعريف ورد فقد السياسية الموسوعة في أما التفافات و المعاهدات وعقد الدولية المؤتمرات
 التي الدولية واألعراف المؤسسات و اإلجراءات و القواعد و المفاهيم مجموعة أنها على الدبلوماسية

 العليا المصالح خدمة بهدف الدبلوماسيين والممثلين الدولية المنظمات و الدول بين العالقات تنظم
 االتصال بواسطة الدول مصالح بين التوفيق و للدول العامة والسياسات)  واالقتصادية األمنية
 قاموس ويعرفها الدولية، واالتفاقات المعاهدات عقد و السياسية المفاوضات إجراء و والتبادل
 السفراء يتبعها التي الطريقة و المفاوضات بواسطة الدولية العالقات رعاية علم أنها على أكسفورد

 المفاوضات إدارة و الدولية الشؤون إدارة أنها كما الرعاية، هذه تحقيق في الدبلوماسيون والممثلون
 .ا2بشأنه الصادرة التعليمات وفق متابعتها أو السياسية

 التي التاريخية المراحل خالل من  عالقات لها كانت و القدم منذ الجزائرية الدبلوماسية وجدتو 
 هذه اعتبرتبل  م، 1125 الجزائر استقالل عند األمر يقتصر ولم أخرى، دول مع بها مرت

 .الدولية القضايا إلى تعداه التيو   التحريرية الحرب خالل الثورة دبلوماسية امتداد المرحلة

 1192 إلى -1125 من الواحد الحزب ظل في الجزائرية الدبلوماسية  

 بلة، بن أحمد:  بالترتيب وهم الجزائر في رؤساء ثالثة السلطة على تداول الزمنية الفترة هذه في
 .جديد بن والشادلي بومدين هواري

 1122 إلى 1125 من بلة بن الرئيس مرحلة 1- :
                                                      

 .52-51،ص5005المفتوحة، الجامعة: بلس طرا ، الدبلوماسية ، السمرائي قاز الر  عبد شفيق1 
 .52-51ص ،المرجع نفسه2 
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 كافة على واسعة بحركية تميزت حكمه وفترة ، 1125 سبتمبر 52 في للجزائر رئيسا انتخب
 حديثة كانت الجزائر ألن نظرا هذا األمنية، حتى و واإلجتماعية اإلقتصادية و السياسية المجاالت
 كرس 1125 أفريل 51 في الوطني، التحرير جبهة لحزب وطني مؤتمر انعقاد وعند.  اإلستقالل

 خارجيا أما الداخلية الناحية من هذا اإلشتراكي، الخيار و الواحد الحزب مبدأ بلة بن الرئيس حينها
 ، 1125 عام المتحدة األمم وهيئة اإلنحياز عدم وحركة العربية الدول جامعة إلى الجزائر فانضمت
 .11121 اإلفريقية الوحدة منظمة تأسيس في وساهمت

 على الخالفية القضايا من الكثير يميزها كان فإنه الفترة، هذه في للجزائر اإلقليمي الصعيد على أما
 داخل األراضي ببعض المغرب مطالبة بسبب والمغرب الجزائر بين قام الذي المسلح الصراع غرار

 و التوتر أهمها متنوعة أشكاال العالقات اتخذت فقد الغربية الصحراء ومشكلة الجزائرية. الحدود
 كانت فقد األخرى العربية الدول يخص فيما أما ، الحدود وغلق الدبلوماسية العالقات وقطع النزاع،

 .إيجابية العالقات

 1122-1129 بومدين هواري الرئيس مرحلة - 2

 ومجلس للجمهورية رئيسا وأصبح بلة بن حكومة في الدفاع وزير كان بومدين هوراي أن المعلوم من
 خرج أنه إلعتباره بلة ببن بومدين هواري وأطاح1122-15-11الدفاع ووزير الثورة ومجلس الوزراء

 المسار وصحح الثورة أنقذ أنه بومدين وأصر بالديكتاتورية، واتهمه الجزائرية الثورة نهج عن
 .2السياسي

 فكان خارجيا أما للبالد، العليا الهيئة هو الفترة هذه في اعتبر الذي الثورة مجلس استحداث تم فقد
 تعاطفا أكثر بومدين هواري الرئيس ترأسها التي المرحلة هذه كانت حيث مكثف الدبلوماسي النشاط

 الجزائر جعل مما الغاز و البترول من الجزائر عائدات مع تزامنا هذا العالم، في التحرر حركات مع
 المتحدة الواليات مع الدبلوماسية العالقات قطع وأيضا كبيرة، اقتصادية بقوة تتمتع

                                                      
 ص ،ص5002الثاني، الجزء ، المعرفة دار:  الجزائر، 1111-1136المعاصر الجزائر تاريخ ، بالح بشير 1

111-141. 
  ،5001ناشري، مؤسسة:  السويد ، بوتفليقة العزيز عبد إلى و بلة بن أحمد من الجزائر ، زكريا أبو يحي2 

 12- 12ص ص
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 لقمعها 1120 عام األردن مع عالقاتها وقطع الصهاينة، لدعمها 1122 أوت 54 في األمريكية
 هذا إلى إضافة إسرائيل، مع الدبلوماسية عالقاتها لقطع اإلفريقية الدول ودعت الفلسطينية، الثورة
 إطاراته وتدريب جيشه تسليح خالل من الصحراوي الشعب لكفاح دعمها في الجزائر استمرت كله

يواء  الرابع المؤتمر إحتضان خالل من اإلنحياز عدم حركة في الجزائر دور برز دوليا أما قادته، وا 
 األوبك، منظمة في بفعالية وشاركت جديد، دولي إقتصادي نظام إقامة إلى فيه دعت 1121 عام
يران العراق بين الخالفات بعض في وساطتها إلى وهذا  .11221 عام وا 

 1191-1121 جديد بن الشاذلي الرئيس مرحلة-

 مؤتمر انعقد أن بعد وهذا الجمهورية رئاسة جديد بن الشاذلي تولى 1191 فيفري 02 استفتاء في
 بومدين هواري الرئيس وفاة بعد وهذا الثورة مجلس حل فيه تقرر الذي الوطني التحرير لجبهة وطني

 هو للرئاسة الشاذلي اعتالء أن السياسي للمسار المتتبعون اعتبر وقد ، 1129 ديسمبر11 في
 .بومدين هواري مرحلة مع قطيعة

 التي 1199 إصالحات غاية إلى حالها على األوضاع استمرت جديد بن الشاذلي حكم مرحلة إن
ذا ،2 1191  دستور عنها انبثق  السياسة في يجسد والذي الجزائري الدبلوماسي الدور درسنا وا 

 حل على العمل و والدوليين، اإلقليميين واألمن السلم ونشرت التحرر حركات دعمت التي الخارجية
 فيه برزت الذي الدور هذا مسبباتها، على والقضاء حدتها من التخفيف ومحاولة ولية الد النزاعات

 المراحل هذه بها تميزت التي الحزبية األحادية إطار في وهذا رواجا وعرفت الجزائرية الدبلوماسية
 وليبيا تونس من كل في األوضاع تفجر دون حالت أن الجزائرية للدبلوماسية كان كما. الحكم من

 غزو عن السادات أنور آنذاك المصري الرئيس ومنع ،1124 عام بينهما الوحدة فشل بعد خاصة
  . 11223عام الليبية الجماهيرية

                                                      

 .12-12،ص ص  المرجع نفسه1 
 لنيل مقدمة رسالة ،5005-1112للفترة الخارجية السياسة في الجزائري البرلمان دور تاسعديت، الدين مسيح2 

 .20-42 ص ،ص5001الجزائر، جامعة: الجزائر ، الدولية والعالقات السياسية العلوم ،الماجستير شهادة
 المؤسسة منشورات:  الجزائر ،أخرى ومحاضرات اليوم و األمس بين الجزائرية الدبلوماسية ، القبي بن صالح3 

 .52،ص5005اإلتصال، و النشر و لإلتصال  الوطنية
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 سعت الجزائرية الدبلوماسية أن حيث الجنوب من قادما خطرا تواجه الجزائر فكانت إفريقيا أما
 في الجزائر احتوتهم بعدما ما وهذا خطيرة أبعادا متخذة انفجرت التي الطوارق أزمة مسألة إلحتواء
 بعد الوطني التراب داخل لهم بإستقبالها وهذا الساحل، دول مجموعة بين التعاون طريق عن السابق
 ..إليها النزوح

 الحزبية التعددية ظل في الجزائرية الدبلوماسية : 

 السياسي المسار في أساس كانت داخلية عوامل بفعل إال تتراجع لم المرحلة هذه في الدبلوماسية إن
 على إليها ينظر الجزائر أصبحت 1191 أكتوبر أحداث من فابتداء البالد، عرفته الذي الديمقراطي

 إلى لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة بوصول حتى و الداخلية، مشاكلها على القضاء تستطع لم دولة أنها
 دور أي أو وساطة قبول يمكن فيكف خطر مصدر أنها إليها ينظر أصبح 1111عام السلطة

ذا السياسي، الالستقرار من حالة تعيش دولة من دبلوماسي  في التوسط إلى وسعت الجزائر طلبت وا 
 بالمجان صوتا تعطي سوف أنها تيقنت تعيشها كانت التي األوضاع تلك ظل في نزاع أي

دارة لحل وتوجهه األمنية السياسة إدارة في النظام فشل عن تتحدث التي للمعارضة  النزاعات وا 
 تبني يمكن ال بمعنى" الداخلية للسياسة العاكسة المرآة هي الخارجية فالسياسية" والدولية اإلقليمية
 مدى تبين المرحلة هذه في.  ضعيفة داخلية سياسة في التموقع ظل في قوية خارجية سياسة

 الشقيقة العالم دول قبل من الجزائرية الدبلوماسية له تعرضت الذي الحصار

 الجزائر أخطاء تخزن كانت قوية وعالقات سياسات بالجزائر تربطها كانت التي العدوة الدول أما
 والحركات للمعارضة، دعمها خالل من معها حساباتها تصفية بغية المناسبة الفرصة لتنتظر

 .1محنتها في الجزائر مع والوقوف التنديد بعدم حتى ولو اإلسالمية

 : بوتفليقة العزيز عبد الرئيس مرحلة 6-

 اليامين لرئيس خلفا 1111 أفريل 11 انتخابات بعد الحكم إلي بوتفليقة العزيز عبد الرئيس وصل
 الجمهورية رئيس بها يتمتع التي الدستورية الصالحيات ساهمت قد و ، استقالته قدم الذي زروال

                                                      

 المطبوعات ديوان:  ،الجزائر القيادة و الموهبة بين بوتفليقة العزيز عبد ، أحمد قوراية1 
 .11-52،ص5002الجامعية،
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 من 22 المادة فحسب ، الخارجية السياسة مجال في األخير هذا دور تفعيل في الجزائر في
 خبرة لعبت وقد الخارجية السياسة يوجه و يقرر الذي هو الجمهورية رئيس فإن الجزائري الدستور
 وزير منصب توليه خالل من خاصة اإلدراك هذا بلورة في هاما دورا بوتفليقة العزيز عبد الرئيس

 ذلك و الجزائر في وزارة رأس علي وزير يقضيها مدة أطول وهي سنة 12 لمدة الخارجية
 .1 1129 سنة بومدين هواري الرئيس وفاة غاية إلي1121من

 السياسة قوة"  بأن القائلة المقولة خالل من أيضا و المكتسبة الخبرة و الدبلوماسي الماضي هذا أن
 كفيلة الداخلية الجبهة إصالح أن بوتفليقة الرئيس أكد فقد"  الخارجية السياسة قوة من الداخلية
 لتعزيز اتخدها التي اإلجراءات من مجموعة خالل من ذلك و الدولي الحضن إلي الجزائر بإرجاع
 يتم أن يمكن ال الخارجي انفتاح أن و المتدهورة اإلقتصادية األوضاع معالجة و اإلجتماعي السلم
 اإلقتصادية و السياسية و األمنية األزمة جدور اجتثات إلي تفضي وطنية مصالحة خالل من إلي
 إستشارة خالل من الديمقراطية خيار لتيني بوتفليقة العزيز عبد الرئيس سعي لقد اإلجتماعية و

 أخد الرئيس فيه حاول الذي المدني الوئام حول إستفتاء ذلك مثال و المصيرية قضاياه حول الشعب
 الشعب قال حيث 1111 سبتمبر12 في ذلك كان و أولي بدرجة القضية تمسه الذي الشعب رأي

 الوئام مشروع إلي إضافة ، الجزائريين اإلخوة بين لتراحم نعم و سلم و لألمن) نعم كلمته شعب
 و الوطنية المصالحة و سلم ميثاق حول أخري مرة الشعب استشارة إلي الرئيس سعي فقد المدني
 الرئيس سعي فقد القانون دولة ببناء يتعلق فيما و دائما سياسيا 5002 سبتمبر 51 في ذلك كان

 أو عامة بصفة الجزائري المجتمع صعيد علي اء سو العصرية التسيير قواعد تثبيت إلي بوتفليقة
 للبلد تتيح التي الميادئ و القواعد هذه ، خاصة بصفة اإلقتصاد دواليب و المؤسسات مستوي علي

 محيطه ضمن يسر و بسهولة إندماج من تمكنه التي و النوعية الطفرة تحقيق في النجاح إمكانية
 .2 العصر متطلبات مستوي إلي والرقي أعم بصفة الدولية المجموعة ضمن و ، المباشر

 

 
                                                      

 ،الصفحات نفسها.المرجع نفسه1 
 .نفسها ،الصفحاتنفسه المرجع2 
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 (العسكري قطاعال خالل من) الجزائري األمن مستقبل :الثاني طلبالم

 الجزائر وجدت تماثلية، ال وأخرى تماثلية تهديدات منالساحل االفريقي  منطقة عاشته ما ظل في
 الحلول عن البحث من البد حيث األشكال، من شكل باي المواجهة على يجبرها موقف في نفسها

 الدولة واستقرار أمن زعزعة شأنها من التي التهديدات حدة وازدياد األزمات تفاقم دون السريعة
 القومي األمن على الفت وبشكل االزمات في دول الساحل االفريقي قد أثرت تكان فقد الجزائرية،
 بؤرة أكثر حاليا منطقة الساحل االفريقي أصبحت حيث تهديدات، من أفرزته لما نظرا الجزائري،

 الجزائر تحاول للحدود العابرة التهديدات ظل في المنظمة والجريمة اإلرهاب أشكال لكل متاحة
يجاد جهة من الداخلي أمنها على السيطرة جاهدة  .أخرى جهة من لالزمات حلول وا 

  ألي ةياألمن المقاربة إلى التطرق قبل :الخارجي و الداخلي مستوىال على ةياألمن اتياآلل 
 هيوعل المقاربة ذهه معالم نياتب خاللها من التي ةياألمن دتهايعق الى اإلشارة جدري ما دولة
 التي للدول ةياألمن دةيالعق ديتحد في رةيكب ةيأهم ذو موضوع تبقى ةياسيالس ايالجغراف فان

 اسةيالس ديتحد نيياسيالس للقادة سمحي الذي األساسي الموجه كونها رةيكب ةيأهم تكتسي
 والمبادئ القواعد مجموعة هي ةياألمن دةي،العق الخارجي و الداخلي هايببعد للدولة ةياألمن

 وقراراتها الصراع أو بالتعاون سواء األمني الدولة سلوك توجه التي ةيالعقائد والنظم واآلراء
 .1الدولي أو المحلي المستوى على

 في للدولة األمنية السياسة قادة به ويقرر يوجه دليال باعتبارها أهميتها األمنية العقيدة تكتسيو 
 تمثل إذ الخارجية، والسياسة األمنية العقيدة بين العالقة تنشأ وعليه والخارجي، الداخلي بعدها
 السياسة في القرار صناع توجه تحدد وقانونية أخالقية وأطر مبادئ جوهرها في األمنية العقيدة
 .الدولة لمصالح الجيوسياسي التعريف تعد فهي والخارجية، الداخلية

                                                      
  مجلة،"نيتقنتور  ةيعمل في ةاءقر  جييت اوستر يالج المنظور من ئرياالجز  القومي األمن دةيعق." السعداوي عمر1

 .41 صد .ت .ن ،. ئد المغاربياالر 
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 من متناسق نظري بإطار السياسية الوحدة أو الدولة في األمنيين الفاعلين األمنية العقيدة وتمد
 . 1الوطني أمنها مجال في الدولة أهداف تحقيق على يساعد والرؤى األفكار

 فكريا نظاما تشكل التي والمبادئ واإلعتقادات اآلراء مجموع للدولة األمنية العقيدةبيقصد  و
 التي والقضايا التحديات مع التعاطي لمحاولة أمنية عقيدة الدول وتسطر الدولة، في لمسألةاألمن

 أمني تصور تمثل فهي توجهها، التي والمخاطر التهديدات بتعريف الدول تقوم خاللها ومن تواجهها
 أطروحات وعادة لتحقيقه السبل أفضل يحدد كما أمنها الدولة بها تقارب التي المنهجية يحدد

 .2القرار صناع وتوجهات

 الدولة سلوك توجه التي والمترابطة المنظمة العقائدية والنظم المبادئ مجموعة هي األمنية العقيدةف
 القرار صناع وقراءة نظرة تحدد والتي والدولي، واإلقليمي المحلي المستوى على وقراراتها األمني،
(  ... عسكرية اقتصادية، سياسية،) أشكالها بكافة الوطنية القوة استخدام وكيفية األمنية، لبيئتهم
 المستخدمة واألدوات الوسائل وطبيعة استراتيجية، أهداف لتحقيق الوطنية القوة هذه توظيف وطريقة
 . 3الواقع أرض على وأهدافها العقيدة مبادئ لتطبيق

 تواجهها التي ايوالقضا اتيالتحد مع هايبتعاط األمر تعلقي عندما دةيالعق هده بتبني الدول وتقوم
 إن القول مكني هيوعل األمني الطابع ذات ايالقضا مجمل ريوتفس ليبتحل الدول تقوم أساسها وعلى
 دةيالعق فمرتكزات تواجهها التي ومخاطر داتيوتهد اتيبتحد فيللتعر  أداة هي للدول ةياألمن دةيالعق
 لالستقالل األولى امياأل منذ ايدولوجياال و ايوالجغراف خيالتار  من كل على قائمة ةيالجزائر  ةياألمن
 4.ئري الجزا

                                                      

مرجع سبق ". اإلفريقي الساحل منطقة في األمنية ت التطورا اتجاه ئرية الجزا تيجية اإلسترا" قوي، بوحنيه 1 
 .05،صذكره

 .510،صمرجع سبق ذكره،"العولمة تهديدات تنامي ظل في الجزائرية األمنية العقيدة" زياني، صالح2 
مرجع سبق ،تيقنتورين عملية في قراءة: تيجي سترااجيو  منظور من ئري الجزا القومي األمن عقيدة" سعداوي، عمر3 

 ،)الموقع االلكتروني(.ذكره
 ترجمة فادي حمود واخرون،نطاق التهديد الغير عسكري في التسلح ونزع السالح واألمن الدولي،هربرت بولون 4

 .155ص ،5004 ،مركز الدراسات الوحدة العربية :بيروت 
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 كل محاربة اجل من الخارجي أو الداخلي بالجانب المتعلقة سواء اتيآل عدة الجزائركرست 
 المنطقة وامن خاصة بصفة الجزائري القومي واألمن السلم قيتحق ليسب في داتيالتهد و اتيالتحد
 :عامة بصفة

 : الداخلي المستوى على-أ

 لةيالثق باألسلحة الرمي على الجمارك سلك بيتدر  يكون شيالج بيتدر  مراكز إشراف تحت -
 هذا دخليو  دانيالم في االشتباكات اتيتقن على و ةيليالل معداتال استعمال ةيفيوك والمتوسطة

 الدرك ادةيوق شيالج من كل مع اكر باالشت وذلك القطاع هذا ثيتحد مخطط إطار في العمل
 من المنظمة مةيوالجر  اإلرهاب على القضاء ةيبغ هذاو  الوطني لألمن العامة ةير يوالمدالوطنى 
 . اتر المتفج و اتر والمخد األسلحة بيوتهر  االتجار

 في المنظمة مةيوالجر  اإلرهاب بمكافحة خاصة ت ار مناو  بإجراء  الوطني الدرك ادةيق تقوم -
 .المنظمة مةيوالجر  ةياإلرهاب جماعاتال لمواجهة ةيالقتال اتر القد الختبار ةيالجنوب ةيالحدود اتيالوال

 .قبة ار الم أجهزة بأحدث ةيالحدود والمعابر والموانئ اتر المطا زيتجه -

 ففي المنظمة مةيالجر  أشكال كل محاربة ةيبغ وذلك الوطني األمن لجهاز بإصالحات اميالق -
 . شرطي ألف 500 إلى الشرطة تعداد وصل 5001 ةينها

 مكافحة اجل منالوطنى  الدرك ادةيق طرف من امر اإلج وعلم ةيالجنائ لألدلة وطني معهد إنشاء -
 .5001 سنة ةينها في وذلك المنظمة مةيوالجر  اإلرهاب

 الشعبي الوطني شيالج أركان رئاسة طرف من مييإقل وأخر وطني اتيعمل مركز إنشاء -
 .اإلرهاب لمواجهة

 مةيوالجر  االرهاب من ةيالوقا اجل من ةياألمن المؤسسات مختلف نيب والتعاون قيالتنس -
  .1المنظمة

                                                      

  .41،ص 5011، اوت 12،الجزائر، العددمجلة الجيش"، محاضراتق.ق.ج، "1 
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 نةيمد" جنات غرب كلم 9 بعد على الواقع نييشرع ريالغ نيللمهاجر  ليوالترح االنتظار مركز إقامة
 نيالمهاجر  أن إال الحدودي طيالشر  على الصعبة الظروف من الرغم على المركز فهذا" تجنتورة

 .1منهم وبشاهدة حسنة معاملة عاملوني نييشرع ريالغ

 : الخارجي المستوى على-ب

 باإلضافة األمني م الحزا بدول تسمى ما ةيالجنوب الجوار دول مع األمني قيبالتنس قامت الجزائر-
اقامة مشتركة اتيدور  و والخبرات المعلومات بتبادل وذلك قيياإلفر  االتحاد دول كافة إلى  اتيملتق و 

 .األمن حول وندوات

 فتهيوظ الجزائر مقره 5004 أكتوبر في اإلرهاب حول والبحث للدراسات قيياإلفر  مركزال إنشاء -
 . 2المعلومات وتبادل بيالتدر  خالل من رهاب اإل ومنع ةيالتنم من األعضاء الدول نيتمك

 المنظمة مةيالجر  للجماعات والتصدي لترقب ةيالمال ةيالجزائر  القوات نيب مشتركة اتيدور  ميتنظ-
 إلى إضافة الجزائر على عبء بايتقر  الحدود نيتام أصبح مالي في الحرب وبعد انه اال اإلرهاب و

 ةيالشرق الحدود نيلتام التونسي شيالج مع مشتركة اتيدور  إقامة

 في ةيالسنغال بدكار 5001 لسنة الفكرة هذه وتعود قيياإلفر  الدرك منظمة إنشاء في المساهمة-
 المنشئة ةياالتفاق على المصادقة تمحيث  ةيالعموم اتيالحر  امر واحت السلم على الحفاظ حول ملتقى
 في للمساهمة فعال تعاوني سرح اقامة اجل من 5009 في ذيالتنف زيح ودخلت 5001 ليابر  في
 خالل من داتيالتهد على والقضاء الجهود قيوتنس األعضاء الدول بني ةيالسلم العالقات ةيترق

 . 3المنظمة مةيوالجر  اإلرهاب مجال في اتر والخب المعلومات تبادل

 طيالتخط وعنصر األمانة مقر افتتاح تم حيث  5001 سنة ايقيإفر  لشمال ةيالعسكر  القوة إنشاء -
 .بطرابلس الجاهزة ةيقياإلفر  للقوى

                                                      

 .02 ،ص5001أفريل  ،105العدد ،الجزائر،الجيش مجلة و أ ج،"أخبار عسكرية"،1 
 .10 ص، الجزائر ، 5009 أكتوبر، 241 العدد، شيالج مجلة2 
 .45-41 ص -ص ،الجزائر، 5009 جوان، 211 العدد، شيالج مجلة 3 
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 اتفاق حسبهذا ،و  5010 سنة ايقيإفر  لشمال ةيالعسكر  الجاهزة القوة إطالقب الجزائر تيحض-
 ةيقياإلفر  القارة مسي ديتهد أي ومحاربة االستقرار قيوتحق والسلم األمن بسط في االتحاد دول

 .بأكملها

 كان الفترة هذه في: المنطقة في اإلرهاب لمواجهة ةيالمغارب اتر االستخبا أجهزة من لجنة ليتشك -
 طرف من اإلرهاب محاربة بحجة وأجوائها هايأراض الستغالل ايتانيمور  دول على ضغوطات هيف

 مكافحة بمقدورهم سيل الساحل دول أن في ترى كانت التي ايطانيوبر  فرنسا أسهار  على ةيأورب دول
 ما وهذا ايعسكر  التدخل جبي بالتالي و نييأورب رهائن اختطاف مع خصوصا لوحدهم اإلرهاب
 المغرب دول مخابرات بقادة جمع اجتماع عقد تم هي،وعل قطعا الجزائر ترفضه تزال وال كانت
 في االستقرار عدم أسباب دراسة اجل من ايعل لجنة هيف شكلت ايتانيبمور  5001 في العربي
 .1ةيامر اإلج والعصابات ةياإلرهاب الجماعات وتوغل نفوذ خالل من الكبرى اءر الصح

الساحل  في األمنعولمة  مقاربة من الوطنية المصالحة تجربة تأثير: لثالمطلب الثا
 :االفريقي

 من الجزائر تمكنت فقد ، االزمات لتجاوز المثلى الطريقة تمثل)*(الوطنية  المصالحة أصبحت
 .الوطنية السياسات أجندة في أولوية المصالحة احتلت و االمني التهديد تطويق المدني الوئام خالل

 على نفسه يفرض جعلته درجة إلى النضج، من مستوى إلى وصل الجزائرية القضية في التطور ان
 الوطنية المصالحة ظهرت. الجزائري الشعب عاشها دامية عشرية بعد والدولي المحلي الصعيد
 وما 1111 ديسمبر 52 في االنتخابي المسار إلغاء عن الناجمة السياسية األزمة بروز مع كمفهوم
 .األمني الوضع في خطير تدهور إلى أدى الجزائر في عنف أعمال اندالع من تالها

 

                                                      

 .152-154 ص- ص،مرجع سبق ذكره، بةيبو  بلين1 
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 وألجل جهة، من األمني الوضع تدهور على فعل كرد وشعبي سياسي كمطلب المصالحة وجاءت
 .1جهة من البالد إليها وصلت التي واألمنية السياسية األزمة تطويق

 سياسية؛ مقاربة إلى بلجوئها المحاكم، عدالة أي الكالسيكية، العدالة عن االنتقالية العدالة تتميز
 التغيير قوى فيها تنتصر ولم تماًما السابق النظام فيها يسقط لم محددة تاريخية لحظة في تتم حيث
 والسيما الماضي مظالم عن المسؤولين محاكمة يصعب أنه منطقه وسط لحل األطراف فيلجأ .كلية
 بجزء ممسكين يزالون ال كانوا إذا خاصة اإلنسان، لحقوق النطاق وواسعة الخطيرة االنتهاكات عن

 المسؤولين هؤالء بمنح الديمقراطية نحو االنتقال تسهيل هو فاألهم وبالتالي السلطة، من معتبر
 من مهم بقدر يمسكون يزالون ال منه أل قضائًيا مالحقتهم بعدم االنتقال مسار في للمساهمة فرصة
 .2السجون في والزج المتابعة بعدم ضمانات لهم تُقدَّم لم لو التحول عرقلةنهم  وبإمكا السلطة

 اإلنسان حقوق وزير كان ولربما. آخر إلى مكان من تطبيقه يختلف واسع مفهوم االنتقالية العدالةو 
 للعدالة واحد تعريف اعتماد صعوبة لّخص من أفضل ديلو سمير التونسي االنتقالية والعدالة
 أن بعد ذلك اكتشفنا وقد. جديد مفهوم بحق إنه" قائاًل، ، 5011عام أجراها مقابلة في االنتقالية

                                                      

 وآليات الرؤية بين:  بليبيا الوطنية المصالحة في المدني المجتمع مؤسسات مساهمة أبورونية، ميالد حميدة1 
 .02 ص ن، ت د طرابلس، جامعة  السياسية والعلوم االقتصاد كلية الحل،

 أزمته من الوطن إلنقاذ عليه متفق حالة إلى للوصول الواحد الوطن أبناء بين تفاهم صيغةُ  هي الوطنية المصالحة*
 للمصلحة للوصول والسعي المختلفة القوى بين التوافق حالة لتحقيق ما دولة تتبناها التي المنهجية العملية تعني أي

 األمنية وأجهزتهم الجديد و القديم النظام قوى فيها بما ريها أ عن التعبير من القوى هذه لتمكين بينهم المشتركة
  .  والعسكرية

 تجنب والمسالمة التراضي طريق عن واالختالف المشاكل لحل المتخاصمين بين التوسط عملية هي آخر بمعني
 بعمق بعضا بعضهم إلى المتخاصمين خاللها ينصت حقيقي تفاعل عملية هي أي. بينهم والتشاحن الصراع لحدوث
 بقدر واحد كل ويقرّ  اآلخر، اهتمامات لتفهم وسعه في ما أقصى واحد كل ويبذل. يتعلمون ما بفعل ليتغيروا كافٍ 
 . المشروعة اإلنسانية اآلخر مطالب من كافٍ 

 الوسط الحل إيجاد محاولة وانما عليه كانت ما الى االشياء إعادة محاولة بالضروري تعني ال هنا المصالحة و
 .إصالحه يمكن ما واصالح الواقع األمر وقبول السلمية باألساليب والنزاعات المشاكل مع والتعامل

 الرجوع مكني اتياالحصائ ،عن ايقيافر  وجنوب المغرب تجربتي: ةياالنتقال العدالة ةيإشكال" ضي،يالنو  زيالعز  عبد2 
 االلكتروني: الموقع من "،االنسان لحقوق ةيالدول ةيراليديالف إلى منظمة

http://www.fidh-imaginet.fr/rapports/flrap  
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 تمّكن ذلك، ومع". تعريفاً  40 من أكثر على وعثرنا االنتقالية، العدالة ماهّية عن استفتاءً  أجرينا
 بعض على المستجيبين مخاوف تركزت: “اآلراء عليه توافقت لما العريضة الخطوط تحديد من ديلو
نصاف االنتهاكات؛ على المسؤولين ومحاسبة الحقيقة؛ اكتشاف: المشتركة األهداف من  الضحايا؛ وا 

صالح  .1الوطنية المصالحة المطاف، نهاية وفي االنتهاكات؛ تكرر لمنع ؤسساتالم وا 

 من تركته لتفهم المجتمع يبذلها التي بالمحاوالت المرتبطة واآلليات العمليات نطاق كامل" أنها كما
قامة المساءلة كفالة بغية النطاق، الواسعة الماضي تجاوزات  وقد المصالحة، وتحقيق العدالة وا 
 أو) الدولية المشاركة مستويات تفاوت مع السواء، على القضائية وغير القضائية اآلليات هذه تشمل
 الدستوري، واإلصالح الحقائق، وتقصي والتعويض، األفراد، ومحاكمات( مطلقاً  وجودها عدم

 .2معا اقترانهما أو والفصل التجاوزات، عن للكشف الشخصي السجل وفحص

 و التاريخ عن معزوال فعال الوطنية المصالحة ليست:االنتقالية العدالة مقترب من الجزائر تجربة-أ
 سياسية رؤية وراءها تقف متعدد و حاسم سياسي مخاض و تطورات نتاج هي بل بذاته مستقال ال

 الثوابت لهذه تجاوز كل و ، سداه و الجزائري المجتمع لحمة تشكل التي الوطنية بالثوابت تؤمن
 على قادرة غير استعراضية عملية مجرد الي ُيحولها و الداخلية روحها المصالحة ُيفقد الوطنية
 .3شتى جوانب في تتجسد التي و الجزائري بالمجتمع تمر التي الوطنية  االزمة عمق الى النفاذ

                                                      
1 http://www.aljazeera.net/programs/pages/44592b4d-a6a3....... 

 مركز: الدوحة ، العربي الخليج الوطنية، المصالحة خالل من االستقرار تحقيق: ليبيا أعمار إعادة، شرقية ابراهيم2
  .50-11 ص-،ص5011 ، الدوحة بروكنجر

: مثل االنتقالية بالفترات ُتعنى كونها في التقليدية العدالة عن تختلف االنتقالية العدالة أن توضيح من البد وهنا
 الحكم حالة إلى تسلطي سياسي حكم من االنتقال أو السلم، حالة إلى مسلح داخلي نزاع حالة من االنتقال

 العادة في تواكبها المراحل هذه وكل محلي، حكم تأسيس أو باستعادة أجنبي احتالل من التحرر أو الديمقراطي،
 .الخطيرة االنتهاكات لضحايا األضرار لجبر وسعي الضرورية اإلصالحية اإلجراءات بعض

 ،السياسية السلطة اختيار أزمة حل نحو حضارية خطوة: الجزائر في الوطنية المصالحة، هدام الدين نصر أنور3 
 .12 ،ص5002الهقار، مركز: جنيف
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 نتعرض الصدد هذا في و االنتقالية العدالة في الدول أهم بتجارب يستشهدوا أن الكثيرين يحاول
 ُعِوض وهل الجاني؟ ُحوِكم وهل ارتكبت، التي الجرائم في التعامل تم وكيف الجزائر في لتجربة
 .عليه؟ المجني

 المسار تلت كأزمة الدموية الفترة بدأت و 1125 استقاللها منذ تعرفه لم وضعا الجزائر تشهد
   .1الجميع هددت أمنية أزمة الى تحولت ما سرعان و االنتخابي

 إصدار تاله ، 1191 عام فبراير 51 في جديد دستور ظهور مع الجزائر في األحداث بدأت  
( 40) رقم للمادة طبقا أجاز حيث للتحرير، الوطنية الجبهة لحزب االحتكار صفحة يطو  قانون
 قدمت التي األحزاب لكل تصاريح بإعطاء الحكومة وسارعت سياسي، طابع ذات جمعيات إنشاء
 .سياسياً  حزباً  10 من أكثر وظهر إسالمية، توجهات له من األحزاب هذه ومن تأسيس، طلبات

 بالحصول كاسحاً  فوزاً  لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة وحققت ،1110 عام في البلدية انتخابات أجريت
 الجبهة فحصلت 1111 عام أواخر في التشريعية االنتخابات وأجريت ،%20 تجاوزت نسبة على

 .2البرلمان في 410 أصل من مقعداً  199 على لإلنقاذ اإلسالمية

 اإلسالمية الجبهة تتبناها التي واألطروحات األفكار لتقبل استعداد على الجزائرية الحكومة تكن لم  
 والدولة المجتمع في جذريا تغييراً  الحكومة واعتبرتها واضحة، إسالمية شعارات رفعت التي لإلنقاذ

 بتعليق يقضي مرسوم فُأصدر الجزائرية، العسكرية المؤسسة قيادات تدخلت به، القبول يمكن ال
 بعد 1115 يناير من عشر الحادي في جديد بن الشاذلي الرئيس استقال ثم البرلمان، جلسات
 .للجيش العليا القيادات من ضغوط

 -إنشائها على الجزائري الدستور ينص لم مؤسسة وهي- للدولة األعلى المجلس السلطة تولى  
 لعدم إجراؤها يلزم كان التي االنتخابات من الثانية الجولة تعليق وتم ضياف، أبو محمد برئاسة
 سياسي، نشاط أي ممارسة من لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة وُمنعت األغلبية، على حزب أي حصول

                                                      

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة اإلنساني، األمن منظور من الجزائر في الوطنية المصالحة, منصوري النور عبد1 
 .12 ،ص 5010/  5001, باتنة لخضر الحاج بجامعة السياسية العلوم في الماجستير

 .44 ،ص ذكره سبق مرجع هدام، الدين نصر أنور2 
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 صدرت ذلك إثر وعلى الجبهة، بحل للمطالبة اإلدارية الغرفة أمام دعوى الداخلية وزير رفع أن بعد
 الذي الطوارئ قانون فرض وتم للجبهة، التابعة والوالئية البلدية الشعبية  المجالس لحل مراسيم عدة

 بلحاج وعلي مدني عباس واعتُقل الحريات، على القمعية التدابير من الكثير بموجبه الحكومة قامت
 .1 عاما 15 لمدة بالسجن عليهما وُحكم لإلنقاذ، اإلسالمية جبهةلل قائدا

 يونيو أواخر في ضياف أبو محمد الرئيس واغتيل ،1115 عام مطلع في العنف وتيرة تصاعدت  
 من األمن وقوات لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة أنصار بعض بين دامية مواجهات وبدأت ،1115
 .المسلح الصراع في العليا اليد لها ليس اإلنقاذ جبهة قيادة أن وبدا الجزائريين، والجيش الشرطة

 قيادات مع بالتفاوض وقام الحوار، مبدأ وقدم البالد، رئاسة زروال اليمين تولى 1114 يناير في  
 األطراف بين حاد اختالف حصول إلى أدى مما منهم، العديد سراح وأطلق المسجونين، الجبهة

 اإلسالمية الجبهة على القضاء من بد ال أنه البعض رأى حيث اإلسالمية، للحركة المناهضة
 .معهم للتفاوض سبيل وال بالكلية لإلنقاذ

 قامت بعدما المسلح، العنف واعتمدت1114 عام أوائل في المسلحة اإلسالمية الجماعة ظهرت  
قصاء للبرلمان حل من السلطة به  زروال أعلن 1114 عام أواخر ومع لإلنقاذ، اإلسالمية للجبهة وا 

 القرى عن للدفاع مليشيات إنشاء فكرة وطرح لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة مع المفاوضات فشل
 .األمنية األزمة لمواجهة تكفي ال الجيش تحركات أن حيث المستهدفة واألماكن

 ومدني واألمن، االستخبارات مديرية رئيس العماري اللواء بقيادة المفاوضات طاولة إلى الجيش عاد
 وأصدر ،1112 عام في هدنة توقيع إلى المفاوضات وآلت لإلنقاذ، اإلسالمي الجيش قائد مزراق
 من أكثر مزراق بيان على وافق ،1112 أكتوبر أول من القتال بوقف أنصاره فيه أمر بياناً  مزراق
 .البيان هذا اكبر عدد رفض حين في مسلح، آالف ثالثة

                                                      

 .101-14 ص– ص ،ذكره سبق مرجع منصوري، النور عبد1 
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 األطراف على لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة سيطرة عدم على أكد مما العنف أحداث استمرت  
 الصراع نار تخبو ولم الحكومية، األمن قوات فيها شاركت وقتل عنف حوادث ووقعت المسلحة،
 .1الجزائرية للجمهورية كرئيس الساحة على بوتفليقة العزيز عبد ظهور مع إال المسلح

 ابريل في رئاسية انتخابات عقد إلى وُدعي ،1119 سبتمبر في منصبه من زروال اليمين استقال
 مقاليد بوتفليقة تولي ومع المنافسين، جميع انسحاب بعد بوتفليقة العزيز عبد فيها فاز ،1111
 الوفاق" قانون البرلمان على فعرض القائم، النزاع لتسوية  جديدة مرحلة بدأت الجزائر في الحكم
 اإلسالمي والجيش للجيش العليا القيادات بين التفاق السياسية الصيغة بأنه عّرفه الذي" المدني
 بنسبة المشاركون عليه وافق ،1111 سبتمبر في شعبي استفتاء في السالم خطة وُطرحت لإلنقاذ،
 عفو إصدار ذلك تال النسبة، لهذه السلطة تضخيم حول شكوك وجود مع ،%19 تجاوزت

 .50002 عام في العنف ونبذ للقضاء انفسهم تسليم قبلوا الذين للمسلحين

 حدث ما معرفة بهدف اإلنسان حقوق لترقية االستشارية اللجنة بوتفليقة أسس 5001 سبتمبر في
 يوليو وفي األحداث، في االمن قوى دور من الحكومة وتهربت الدامية، األحداث خالل فقدوا للذين

 معيشة أجل من والتكاتف سوياً  العيش إلى بالعودة الشعب فيه ناشد خطاباً  بوتفليقة ألقى 5002
 ميثاق مسودة يتضمن مرسوماً  أصدر ذاته العام من أغسطس من عشر الخامس وفي أفضل،

 سنين، لعشر استمر الذي العنف صفحة طي إلى يدعو إطاراً  قدمت" الوطنية والمصالحة السالم"
 اغتصاب، او قتل جرائم عليهم يثبت لم طالما العنف عن المسئولين كل عن العفو الوثيقة تشمل
 هذه وكانت ،5002 سبتمبر من والعشرين التاسع في ُأجِرىَ  الذي االستفتاء في شعبية بموافقة وقبل

 .السوداء بالعشرية ٌعرفت التي العنف لسنوات النهاية بمثابة الخطوة

 لرئاسة التابعة اإلنسان حقوق لترقية االستشارية اللجنة رئيس - قسطنطيني فاروق أن فنجد
 السلم تحقيق في ساهمت إجراءات من بوتفليقة به قام ما إنكار الجحود من أن يرى - الجمهورية
 هناك ليست" بأن رأي نجد المقابل وفي ،%10 تتعدى بنسبة ُنفذت قد االتفاقية وأن المجتمعي،
 من مجموعة سّنت والسلطة فشلت، أم نجحت كانت إن نتساءل حتى الجزائر، في وطنية مصالحة

                                                      

  1 المرجع نفسه ،الصفحات نفسها.

  2 المرجع نفسه ،الصفحات نفسها.
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 انفردت السلطة وأن ،"  جذورها من األمنية األزمة لمعالجة وليس السلم، الستعادة فقط القوانين
 الميثاق يخرج حتى السياسية واألحزاب اإلنسان حقوق منظمات مع التشاور دون الميثاق هذا بوضع
 .1القوى توازنات راعت التي الحاكمة السلطة ال المجتمع رأي عن معبراً 

 الجنائية المسؤولية وبين الدولة عاتق على تقع التي المدنية المسؤولية بين فرق الميثاق مشروع  
 دون المدني، التعويض عن مسؤولة الدولة أن أخرى وبعبارة ، الدولة أعوان عاتق على تقع التي

 مجال ال ولكن للضحايا، تعويضات الدولة دفعت فقد ثمّ  ومن أعوانها، أفعال عن الجزائية المسؤولية
 شهدتها التي العنف أحداث عن المسئولة األطراف مسائلة أو محاكمة أو محاسبة عن للحديث
 مصدراً  ألفاً  11 عددهم بلغ الذي" المفقودين" ملف ويظل سنين، عشر من ُيقارب ما طوال البالد

 ذويهم عن المفقودين أهالي يعرف أن دون الملف إغالق تم حيث الجزائرية، السلطة إلزعاج
 .2شيء

-اللقب هذا تستحق كانت إن– المصالحة بشكل القوى موازين تتحكم كيف تبين الجزائرية التجربة  
 ولم ضحية، ألف مئتي من ُيقارب ما سنوات عشر خالل سقط المتصارعة، األطراف بين تتم التي
 السلطة أن قسطنطيني صرح فقد الجرائم، هذه في تسبب من تحاكم لن أنها الجزائرية الحكومة تنكر

 لديها ليس" أن معتبرا" والعفو المعنوية بالحقيقة والتمسك القضائية الحقيقة عن التخلي"  فضلت
 .3المذنبين لمقاضاة" المحاكمات آالف لتنظيم امكانيات

 المستقبل، في اإلنسان حقوق انتهاكات ومنع المؤسساتي اإلصالح الوطنية المصالحة ميادين من و
 عادة اإلصالح يرتكز انتقالي، سياق في. هيكلي إصالح إلى  الجزائر مؤسسات معظم تحتاج إذ

 األخرى؛ واالنتهاكات التعذيب عن المسؤول األمني القطاع: هي رئيسية مجاالت أربع على
 الذي واإلعالم عادل؛ بشكل السابق النظام قادة محاكمة ضمان اآلن عليه المستوجب والقضاء

 .4تاريخياً  الفاسد اإلداري والجهاز لها؛ ورّوج السابقة الدكتاتورية سّوق

                                                      
1 http://www.mokarabat.com/m1016.htm 

 .54 ،ص ذكره سبق مرجع ،قورية أحمد2
 . 55ص ،ذكره سبق مرجع ،شرقية ابراهيم3

  4المرجع نفسه،ص54.
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 االنتقالية العدالة لتجارب الساحقة األغلبية إن:إفريقيا بجنوب والمصالحة الحقيقة لجنة تجربة-ب
 حقوق ومنظمات الديمقراطية القوى ضغط تحت "والمصالحة الحقيقة لجان" تأسيس شكل أخذت

 ضغط قوى إلى بدورهم تحولوا الذين وذويهم االنتهاكات ضحايا تدعم التي والدولية المحلية اإلنسان
 .منظمات اخرى أو اإلنسان حقوق منظمات داخل سواء المجتمع في

 رنهياا أو سقوط قرب أو ضعف إثر إّما السياسي التطور من مرحلة في غالًبا اللجان جاءت وقد
فريقيا الالتينية أميركا في والدكتاتورية العسكرية كاألنظمة) سابق نظام  ،(أوروبا في وحتى وآسيا وا 
 إطار في أو ،(تشيلي األرجنتين، إفريقيا، جنوب كحالة) سياسي أو ديمقراطي انتقال مرحلة في أو

 دون للماضي الثقيل اإلرث تصفية فيريد النظام لذلك جديد وارث يحل عندما القديم النظام استمرارية
 تأسيس جاء أخرى حاالت وفي(. المغرب حالة) القديم النظام سير قواعد في جذرًيا النظر يعيد أن

 -السلفادور) أهلية حرب بعد السالم بناء عملية إطار في الدولي من المجتمع بدفع اللجان
 .1(غواتيماال

 ضد اإلفريقي الوطني المؤتمر حزب قاده الذي 1110-1120المسلح الصراع من سنة ثالثين بعد
 بعد وذلك 1110 سنة ديمقراطي انتقال مرحلة البالد دخلت" األبارتايد" العنصري التمييز نظام

 حزب نشاط عن الحظر كليرك دو رفع حيث السلطة؛ إلى كليرك دو البيضاء األقلية زعيم وصول
 .السجن من سنة 52 بعد مانديال نلسون زعيمه سراح وأطلق الوطني المؤتمر

 تبني وتم إفريقيا، جنوب عن الدولية العقوبات وُرِفعت انتقالًيا، مخطًطا ومانديال كليرك دو أعد وقد
 الوطني المؤتمر ا فاز 1114 سنة األعراق متعددة انتخابات ُنظِّمت ثم 1111 سنة انتقالي دستور

 .2إفريقيا لجنوب رئيسا مانديال وانُتخب اإلفريقي

 أهم من الماضية الفترة خالل الخطيرة الجرائم مرتكبي عن العفو قضية كانت 1111 عام وخالل
 أن يمكن العفو أن ترى تسوية إلى الطرفان توصل وقد الديمقراطي، االنتقال حول المفاوضات نقاط
 وبعد. الماضي بنزاعات عالقة لها وكان سياسي دف تمت التي اإلجرامية لألعمال بالنسبة يتم

                                                      
 (االلكتروني الموقع ، )ذكره سبق مرجع ،ضييالنو  زيالعز  عبد1
 ،)الموقع االلكتروني(.المرجع نفسه2
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 الدول في االنتقالية العدالة سياسات حول ُعقدا دوليين ومؤتمرين المدني تمعلمجا من واسع نقاش
 الوحدة دعم قانون على 1112 منتصف إفريقيا جنوب برلمان صادق اهتجار  من لالستفادة األخرى
 أعضاء مانديال نلسون الرئيس َعيَّن وقد والمصالحة، الحقيقة للجنة أسس الذي والمصالحة الوطنية

 وقد. لها رئيًسا توتو ديزموند القس وُاختير 1112 ديسمبر في عضًوا 12 عددهم والبالغ اللجنة تلك
 . 11121 سنة نيسان/إبريل في أعمالها بدأت

 الماضي القرن تسعينيات أوائل منذ جهود ذلتبُ  :بالمغرب والمصالحة اإلنصاف هيئة تجربة-ج
 الصراع إطار في الستينيات بداية مند حصلت التي اإلنسان حقوق انتهاكات" صفحة طي" أجل من

 من عشرات عن اإلفراج خالل من وذلك خاصة، بصفة اليسارية والمعارضة الملك بين السياسي
 الملك من تمهيًدا 1114 و 1115 سنتي الرأي وسجناء السياسيين السجناء ومئات المختفين
 ابنه إلى بسالسة العرش النتقال منه إعداًدا الحكومة في القديمة المعارضة إلشراك الثاني الحسن
 .2السادس محمد

 بعض تقديم تم كما والمؤسسية، القانونية اإلصالحات بعض تمت التسعينيات ايةنه وفي
 5001 و 1111 بين م وعائال اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا من لعدد المالية التعويضات

منذ  مستقالً  يكن لم الذي) اإلنسان لحقوق االستشاري لسالمج قام التي المعالجة نواقص أثارت وقد
 للحقيقة المغربي المنتدى بتأسيس فبادروا مته وعائال الضحايا أفعال ردود 1119-1111

 حقوق بمنظمات مساَنًدا نضاالته وبفضل. للضحايا نقابة بمثابة ُيعتبر الذي 5001 سنة واإلنصاف

                                                      
  .المرجع نفسه1

عادة الضرر جبر ولجنة اإلنسان، حقوق انتهاكات لجنة: فرعية لجان ثالث إلى والمصالحة الحقيقة لجنة انقسمت  وا 
 بين تمت التي االنتهاكات في التحقيق وظيفتها كانت فقد اإلنسان حقوق انتهاكات لجنة فأما. العفو ولجنة التأهيل،
 كانت إذا وما لحقهم، الذي الضرر ومستوى وطبيعة ،(م رفا أو) ومصيرهم الضحايا، هوية بتحديد 1114 و 1120

 كانت بينما. األفراد أو الجماعات أو المنظمات من غيرها أو الدولة طرف من مقصودة خطة نتيجة االنتهاكات
 .تهم وعائال الضحايا تأهيل إعادة حول واقتراحات توصيات صياغة الضرر جبر لجنة مهام

 :، من الموقع تجربة هيئة اإلنصاف والمصالحة في المغربآنية مشوح، 2 
http://topnews-nasserkandil.com 
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 فيها طالب اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات ملف حول مناظرة ُعقدت المغربية اإلنسان
 1.والمصالحة للحقيقة مستقلة لجنة بتأسيس المتناظرون

 لجبر الهيئة على المعروضة الطلبات بين من:األضرار وجبر الضحايا إنصاف مجال في 
 فصدرت نهابشأ قرارات واتخاذ دراستها من الهيئة تمكنت ملًفا 12921 فتح تم األضرار
 مته لفائد صدرت ضحية 1912 بينهم من ضحية 1590 لفائدة المالي بالتعويض قرارات

 أوضاع تسوية االجتماعي، اإلدماج) الضرر لجبر أخرى بأشكال تتعلق إضافية توصيات
 الضرر لجبر أخرى بأشكال تتعلق توصيات إصدار تم كما ،(وغيرها ومالية وظيفية إدارية
 مالية تعويضات من استفادوا أن لهم سبق ضحية 1411 لفائدة المادي التعويض غير

 .25001و1111 بين للتعويض المستقلة التحكيم هيئة عن صادرة مقررات بموجب

 غير أو المتبوع التعسفي االعتقال أو القسري االختفاء ضحايا لفائدة القرارات هذه صدرت وقد
 اإلصابة أو الوفاة أو باإلعدام قضائي حكم تنفيذ نتيجة بوفاة المتبوع أو بمحاكمة المتبوع

. االغتصاب أو االضطراري االغتراب أو اجتماعية أحداث خالل التعسفي االعتقال أو بالرصاص
ضافة  وأوصت للضحايا، صحية خدمات لتقديم تدابير اتخاذ إلى الهيئة بادرت المالي للتعويض وا 
  .حقوقهم وذوي للضحايا األساسية اإلجبارية الصحية التغطية بتأمين

 الجماعات بعض تضرر من الهيئة عليه وقفت مما وانطالًقا الجماعي الضرر جبر مجال وفي
 ودعم تبني الهيئة اقترحت خاللها، حدثت التي واالنتهاكات السياسي العنف آثار والمناطق،من

  إيالء مع والجماعات المدن من مجموعة لفائدة الثقافية أو اقتصادية-السوسيو للتنمية برامج مشاريع

 

                                                      

 على الرابط االلكتروني،الوطنية في البالد العربية المغرب مثاالية المصالحة معن أهمحمد مالكي، 1 
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=420624 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5032 2 
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 األطلس زكورة،-أكدز مارت، تازما فكيك، منطقة الريف،) المناطق وبعض للنساء خاصة عناية
 .1(إلخ... المتوسط

 تقديم والمصالحة اإلنصاف هيئة نتائج أهم كان  والمؤسساتية السياسية اإلصالحات مجالوفي 
 تمعالمجو  اإلنسان حقوق هيئات توصيات من انطالًقا الهيئة صاغتها التي التوصيات من مجموعة
 :الماضي في حصل ما يتكرر ال حتى بإصالحات للمطالبة المدني

 إلى وباالنضمام الدستورية باإلصالحات األمر ويتعلق  كأولوية نفسها تفرض  مهيكلة إصالحات
صالحات الدولية االتفاقيات من عدد ل ومؤسساتية تشريعية وا   وتمنحها المهيكلة اإلصالحات تفصِّ

 والمدونة العامة الحريات مدونة إصالح واستكمال القضاء، بإصالح األمر ويتعلق التنفيذ، أدوات
 إستراتيجية مع بارتباطها األمنية الحكامة وتحسين السجون، وأوضاع المسطرة فيها بما الجنائية
 .العقاب من اإلفالت مناهضة

 المتعلق الشق فيه بما أي الواسع بالمعنى الضرر بجبر فيتعلق اإلصالحات من الثالث الشق أما
  .2الوطنية المصالحة يعزز بما الحقيقة باستكمال

 

 

 

                                                      

 ،)الموقع االلكتروني(.مرجع سبق ذكره، مشوح ةيآن1 
 كانون/يناير في تقديمها مند والقضائية والدستورية السياسية اإلصالحات في التقدم يتم لم األسف مع 

 5011 شباط/فبراير 50 حركة في ممثالً  سنوات 2 بعد بالمغرب العربي الربيع حل أن إلى 5002 الثاني
 المصري الرئيس وسقوط الثاني كانون/يناير في تونس من علي بن الرئيس هرب بعد مباشرة جاءت التي
 سياسي -دستوري إصالح عن 5011 آذار/مارس 1 في الملك أعلن حينئذ 5011 شباط/فبراير في

 اإلنصاف هيئة توصيات دسترة"و برلمانية، ملكية إقرار نحو السلطة في أكبر توازن إقرار يتضمن عميق
 مع موسعة مشاورات بعد  جديد دستور اقتراح تم فقد وفعالً ... القضاء استقالل وضمان ،"والمصالحة
 .5011 تموز/يوليو في عليه االستفتاء وتم المدني لمجتمع ا وتنظيمات األحزاب

  .المرجع نفسه2
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 الساحل في األزمات إدارة في الجزائرية الجهودالمبحث الثاني :
 "مالي أزمة نموذج"اإلفريقي

 وفرنسا أ.م.الو مثل الكبرى الدول إلستراتيجيات مغايرة ودبلوماسية سياسية إستراتيجية الجزائر تبنت
 .اإلفريقي الساحل منطقة في األمنية التهديدات مع التعامل في

 :ةيالجزائر  ةياألمن للمقاربة ةياسيوالس ةيالدبلوماس اتياآلل:االول المطلب 

 إلى الجزائري الديبلوماسي خاللها من يرمي المبادئ من مجموعة على الجزائرية المقاربة تقوم
 : أهمها األهداف من مجموعة تحقيق

 . طبيعته كانت مهما خارجي إعتداء أي من الجزائرية الوطنية الحدود حماية (1

 .الداخلي االمن وحماية الدفاعية القدرة تعزيز (2

 .والدولية اإلقليمية المكانة على الحفاظ (3

 .1التطرف أشكال وكل المنظمة والجريمة اإلرهاب مكافحة (4

 :مقدمتها في نجد الجزائرية المقاربة عليها تقوم التي األركان هذه أهم ومن

 هي التنمية ان الجزائر تدرك:  اإلفريقي الساحل منطقة في واإلستقرار األمن رهان التنمية :أوال
 إلى مقاربتها خالل من تسعى فهي اإلفريقي الساحل منطقة في األمن لتحقيق األنجع اإلستراتيجية

 بإعتبارهما الفقر على القضاء وكذلك بالمنطقة التعليم سياسة تدعيم خالل من الجهل على القضاء
 المعيشي المستوى إنخفاض أن الدراسات معظم تؤكد حيث بالمنطقة األمني اإلنفالت اسباب أهم

 والعنف التطرف ظهور إلى تدفع أسباب كلها والعنوي المادي والحرمان المدقع الفقر وحاالت

                                                      
الجزائر : مداخلة ألقيت في الملتقي الدوليحسين قادري،"دور الدبلوماسية الجزائرية في ادارة النزاعات في افريقيا"،1

،كلية الحقوق و 1142ماى 09،قالمة ،جامعة و افريقيا من دعم الحركات التحررية الى بناء شراكات استراتيجية
 .5012أكتوبر 11-10العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية،
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 تعاني اإلفريقي بالساحل الطوارق وتموقع تمركز منطقة نجد فإننا وبالقياس بالمنطقة البنيوي
 تصاديةإق و إجتماعية مشاكل تعيش كونها بالمنطقة السائدة السياسية األنظمة قبل من التهميش

 دافعت واألمية؛فالجزائر والفساد الغذائية واألزمات المناخ تغير و المدقع الفقر مشكل رأسها على
 ترى كونها بالمنطقة الجهل ومحاربة التعليمي المستوى من الرفع ضرورة على مقاربتها خالل من
 بالحركة الدفع وبالتالي البشرية التنمية مستوى في إرتفاع قابله التعليم نوعية إرتفعت كلما أنه

 الشراكة تأسيس في للجزائر الريادي الدور في تجلى ما وهذا األمام إلى واإلقتصادية اإلجتماعية
 خالل من G8  الدول قمة أهمها الدولية المحافل وفي NEPAD إفريقيا تنمية أجل من الجديدة
 المبادرات تلك بأن الجزائر من إيمانا ، إفريقيا إلنعاش الجديدة األلفية وبرنامج اإلفريقية الديون مسح
 وزير أكده ما وهذا بالتنمية األمن ربط وهي1 بالمنطقة واإلستقرار األمن لتحقيق المثلى السبل هي

 أبرز وقد ،(   الجزائرية المقاربة في وبارز أساسي محور التنمية)  مدلسي مراد السبق الخارجية
 بين واالمن والتنمية الشراكة حول الدولي الملتقى في األمن تحقيق في ودورها التنمية أهمية الجزائر

 الجزائر ساهمت كما العاصمة بالجزائر 5011 سبتمبر في اإلقليم خارج والشركاء الميدان دول
 العلمي المستوى تحسين بغية دوالر مليون10:بــــ المقدر به المصرح مالي لدولة المادي بدعمها

 .2به المصرح غير وآخر المهني والتكوين والصحي

 من داخليا اإلرهاب مكافحة في الجزائر نجاح بعد:  الفدية وتجريم اإلرهاب مكافحة في التعاون-
 الوئام وقانون 1112 سن الرحمة قانون رأسها على سياسية وأخرى عسكرية آليات تبني خالل
 إنتقلت 5002 سبتمبر في الوطنية والمصالحة السلم ميثاق وآخرها 1111 أكتوبر12 في المدني
 األمم منظمة داخل خاصة الدبلوماسية مساهماتها خالل من ودوليا إقليميا مكافحته إلى الجزائر
 وكذلك 5001 سبتمبر11 إعتداءات نتيجة 5001 سبتمبر في1121رقم القرار خالل من المتحدة

  .5002سبتمبر 2 في اإلرهاب لمكافحة العالمية اإلستراتيجية على المصادقة

                                                      

 الجزائرية الخبر جريدة ، "دافوس منتدى خالل يصرح مدلسي: والتنمية بالحوار مرتبط مالي ازمة حل، "ب سهيل1 
 .1 ص 5011 جانفي52 األحد، 2122 العدد الجزائر ،

  2المرجع نفسه،ص01.
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 التأييد خالل من اإلرهابية للمنظمات األوربية الدول قبل من الفدية دفع بتجريم الجزائر طالبت وقد 
 اإلختطافات سلسلة بعد خاصة 1104 رقم األممية الالئحة خالل من عليه حصلت التي الدولي
 أن بإعتبار. 5001 سنة منذ األوربيين السياح إستهدفت والتي اإلفريقي الساحل منطقة عرفتها التي

 120 بحوالي قدرت اإلرهابية المنظمات لتلك كفدية بدفعها األوربية الدول قامت التي المالية المبالغ
 توسعها وفي نفوذها تقوية في المنظمات تلك إستعملتها والتي 5010 سنة نهاية دوالر مليون

 1.وتطورها

 على اإلفريقي الساحل بمنطقة واإلستقرار األمن تحقيق إلى الرامي مسعاها في الجزائر ركزت لقد 
 الديمقراطية تحقيق بغية بالمنطقة األمن في المؤثرة الفواعل كافة بين السياسي الحوار ضرورة
 الفقر على والقضاء التنمية تحقيق أجل من الشعبية اإلرادة على القائم الشرعي الرشيد الحكم وتفعيل
 الجزائر دستور يؤكده ما وهذا للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم مبدأ ذلك في مكرسة والجهل
 الشامل للحوار األرضية توفير مبدأ على تقوم وهي 59 إلى52 من مواده في 5001 سنة المعدل

 قد الذي العسكري التدخل على السياسي السلمي الحل تفضل بذلك وهي المتصارعة األطراف بين
   .2 بالمنطقة الوضع يؤزم

 جملة تحقيق إلى خاللها من تسعى اإلفريقي الساحل بمنطقة األمنية مقاربتها خالل من الجزائرو 
 : أهمها واألبعاد الغايات من

 خالل من الجزائري والقومي الوطني األمن حماية إلى الجزائر تسعى: للمقاربة الداخلي البعد:أوال
 وتأمين مساحتها من شبر عن التنازل عدم مبدأ بذلك آخذة شساعتها من بالرغم حدودها مراقبة
 اإلنتاج حجم على والمحافظة الوطني إقتصادها حماية ذلك إلى باإلضافة الوطنية حدودها كامل

 من بإليزي تيقنتورين حادثة بعد خاصة البترول وحقول والنفطية الغازية المنشآت وعلى القومي

                                                      
 مترجم تقرير، اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم من المتخدة اإلجراءات:  اإلرهاب لمكافحة العالمية اإلستراتيجية1

 األلكتروني عبرالموقع 5011 افريل54: بتاريخ بالمنظمة الخاص الموقع في المنشور العربية باللغة
              :http// www .un .org:/arabic /terrorisme/strategie.implementation .shtm    

 والعالقات السياسية العلوم لطلبة منشور مقال، الجزائري الدبلوماسي المنظور في األمنية التهديدات،برقوق أمحند2
 (. الخارجية وزارة) الدولية والعالقات الديبلوماسي والمعهد(  الجزائر جامعة)  الدولية
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 من المجتمعي األمن تحقيق على والعمل للبالد الجنوبية بالحدود العسكري العمل تكثيف خالل
 . 1 والسياسية واإليديولوجية والثقافية والدينية اإلجتماعية المقومات تعزيز خالل

  ريادتها إسترجاع إلى تسعى المقاربة هذه خالل من الجزائر:  للمقاربة الخارجي البعد: ثانيا
 المحور دولة دور ولعب واإلقتصادي والسياسي األمني الصعيد على الدولية بالمحافل  الدبلوماسية

 النزاعات حل في السياسي وتصورها الجغرافي موقعها خالل من والدولي اإلقليمي األمن تحقيق في
 . العسكري التدخل عن بعيدا الدولية

 في الريادي الدور لعب المقاربة هذه خالل من الجزائر تسعى:  للمقاربة التأثيري البعد: ثالثا
قليم إفريقيا شمال إقليم المستوى وعلى الدولية العالقات  .اإلفريقي الساحل وا 

 مكرسة بالمنطقة واإلستقرار واألمن السلم تحقيق إلى الجزائر تسعى:  للمقاربة الهدفي البعد: رابعا 
 مراد األسبق الخارجية وزير صرح حيث للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم مبدأ ذلك في

 إال يتحقق لن وهذا مالي في الدستورية الشرعية إلرجاع السياسي الحوار مبدأ ندعم نحن:)مدلسي
 أي قبل الماليين بحلها أولى الداخلية ،فالمشاكل الواحد الشعب أبناء بين الداخلية الجهود تكاثفت إذا

 الشاملة الجزائرية فالمقاربة(.  خارجي تدخل أي عن بعيدا بمشاكلهم أعلم كونهم أجنبي طرف
 .2والمتوسط والقريب البعيد المدى على سواء أهدافها تحقيق في السياسي الخطاب على ركزت

 الجزائري، الجنوب في بكثرة وارقطال ينتشر: الطوارق أزمة لمواجهة ةيالدبلوماس اتياآلل -ا
 من نظام أي مع مشكل أي هميلد كني لم حيث وارقطالجانت  و تمنراست بمنطقتي تحديًدا

 جيالنس في إدماجهم إلى سارع و سعى ئري از الج النظام إن بل ةيئر از لجا ةياسيالس األنظمة
 ليوالدل ةيواجتماع ةيواقتصاد ةياسيس قنوات بلورت قيطر  عن اسييالس و واالقتصادي االجتماعي

 . 3الوطني الشعبي مجلس سيرئ نائبك القادة احد نيبتع بلة بن احمد حل االر  سيالرئ قرار ذلك في

                                                      

 .المرجع نفسه1 
 .نفسه المرجع2 
مركز الشعب "،قيياالفر  الساحل منطقة في االستقرار على وانعكاساتها ةيالطوارق اتياالقل مشكلة ة،"بوقار  نيحس3 

 .02 ص، 5009 نوفمبر، 2 العدد، الجزائر، ةيجياالسترات ساتاللدر 
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 ضمن فعال كعنصر الترقي العنصر دمج بهدف الرحل نيتوط مسار برسم ئريزاالج النظام وقام
 ةيالمحل والثقافة اثر الت ةيحما إلى تهدف عاتيتشر  خالل من ائريز الج للمجتمع المشكلة العناصر

 ايخارج أما واألرض للوطن وحبهم وفائهم نييئر زاالج الطوارق بديي لذلك بالمقابل 1تهايوترق ةيالترق
 التدخل عدم في المتمثل ائرز الج بمبدأ وعمال جريوالن مالي من كل في متواجدة الطوارق أزمة فان
 من المرسومة الحدود قبول خصي مايف ةيالدول قيللمواث رمها ا واحت للدول ةيالداخل الشؤون في
 اعز الن في الوساطة دور ئر از الج لعبت األمن زيتعز  اجل ومن.الجوار حسن ومبدأ.االستعمار قبل

 المنطقة دول مع ةيوالجماع زاعالن طرفي مع ةيالثنائ المبادرت من مجموعة لخال من المالي
 : أهمها اتياالتفاق من مجموعة اذوك المنطقة ةيتنم ومحاولة األزمة لمعالجة

 المنعقدة بالجنوب جانت قمة نجد اإلطار هذا وفي المنطقة دول الرؤساء نيب ةيقيالتنس اللقاءات-
 مشكلة لمعالجة للقوة اللجوء عدم عن ريلتعب أولى كخطوة 1110 سبتمبر 01-09 وميي في

 شيللتهم حد وضع على ايبيول جريوالن مالي و ئر الجزا من لكل الدول قادة اتفق انه إذ الطوارق
 خالل من ضايوأ الترقي العنصر شهيعي الذي شيالتهم على القضاء خالل من المنطقة شهيتع الذي
 تنقل مشكل لحل مشتركة استراتيجية خلق في إرادتهم عن عبروا كما ةيالحدود المناطق ةيتنم

 وزارية لجنة ليتشك تم ذلك والنجاز  ةيالشرع ريالغ الهجرة ظاهرة ومحاربة واألشخاص الممتلكات
 بالجزائر  عةيالقل في المنعقدة لقاءات وتلتها 2 بالمنطق الخاصة األشغال متابعة سنة كل تجتمع
 إقناع عن هايف وتمكنت ةيالمعن الدولة جمعت ندوة زئر ا الج في انعقدت 1111 وفي 1111 سنة

 .االجتماعي جيالنس زيلتعز  االقتصادية والتعاون األمن مجال في قيللتنس األخرى الدول

 مانايإ ىالمال واالستقرار األمن ديوتجس قيتحق اجل من اسييس حل إلى التوصل هدفها فالجزائر
 على جابيباإل انعكس ىمال هميف بمن الجوار دول كانت كلما الجزائر أمن من ىمال أمن بان منها
 اجل من ليوعراق صعوبات واجهتها ئر الجزا أن من الرغم وعلى. حيصح والعكس القومي األمن

                                                      

 ،91،العدد مجلة شؤون االوسط"،ناتيالتسع في الجزائر القومي لألمن الجنوبي الجناح ،"ترنع بن النور عبد1 
 .115د ت ن،ص

 مؤسسة، الجزائر :ةيالجزائر  المفاوضات طاولة على انتهت مدمرة حرب ليتفاص.الزرقاء العاصفة، شنة احمد2
 .151 ص، 5000 و التوزيع،للنشر  ليهد
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 هدفها قيتحق ليسب في المواصلة من منعهاي لم هذا أن إال السلمي اسييالس الحل إلى الوصول
 . 1(ىمال في االستقرار قيتحق في المتمثل)

 ضمن السياسية أبعاده حصرب التارقي التمرد لمحاصرة الجزائر من رغبةجاءت  إستباقية خطوة في
 و النيجر دول من المعنية و الفاعلة األطراف بإشراك وذلك" األمن و التنمية سياسة" تحقيق إطار
 بمنح الجزائر دولة قامت ثانية جهة من و جهة من هذا التوارق قبائل عن ممثلين و ليبيا و مالي

 و والئهم مقابل في Aménoukal"  األمنيوكال"  طريق عن الخاصة شؤونهم تسيير حرية التوارق
 المحلية التنمية دعم وكذا الجزائري، األمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس مستوى على تمثيلهم
 قيام مع موازاة ذلك ،وكان 2لزروا اليمين األسبق الرئيس أسسه الذي الجنوب تنمية صندوق بأموال
 حسن مبدأ منطلق ومن النيجيري، المالي التارقي الملف في الدبلوماسية الوساطة بدور الجزائر
 كللت قد و األزواد، مشكلة لحل الدبلوماسي الوسيط بدور الجزائر قامت اإليجابي، الجوار

 لتحرير الشعبية الحركة بين ، 1110سبتمبر في جانت قمة من بداية اتفاقيات بعقد تلك المجهودات
 قادت الوقت نفس في المسلحة، العمليات وقف أجل من لألزواد اإلسالمية العربية والجبهة األزواد،
 العديد السياق هذا في واحتضنت والنيجر، مالي وحكومتي ڤالتوار  بين نشطة دبلوماسية الجزائر

 ديسمبر 10 إلى 51 من األول العاصمة الجزائر اجتماع: مثل الوساطة وعمليات اللقاءات من
 12 من الثالث االجتماع وكذا ،1114 جانفي 10 إلى 55 من الثاني الجزائر واجتماع ،1111

 12 إلى 10 الجزائر ولقاء ،1114 أفريل 50 إلى 12 من تمنراست ولقاء ،1115 مارس 52 إلى
  الرسمي باإلعالن توج الذي 1114 جانفي 10 إلى 52 من تمنراست لقاء جاء ثم ،1114 ماي

 

                                                      

 .154،صالمرجع نفسه1 
 ،)الموقع االلكتروني(.مرجع سبق ذكرهي،الجزائر  الدبلوماسي المنظور في األمنية التهديدات:برقوق أمحند2 
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  نوفمبر في الساحلية الدول بندوة مروراً  ،1112 مارس 52 بتاريخ مالي شمال في النزاع تسوية عن
 االتفاقيات تلك كل وكانت 5001و 5009 مباحثات و 5002 جويلية اتفاقية إلى ووصوالً  1111
  :في 1نوجزها متقاربة نتائج إلى ترمي

   فيها يعيشون التي المجتمعات في إدماجهم و للتوارق المعيشية الظروف تحسين.  
  الجيرة حسن و الترابية السالمة و الوطنية الوحدة على الحفاظ. 
   السرية الهجرة ظواهر لمواجهة الحدود مراقبة هياكل تعزيز. 
  النار إطالق وقف و المفاوضات طاولة إلى المتنازعة األطراف جلب. 
   الشمال في المالي العسكري التواجد من التخفيف المتمردة،و العناصر توطين إعادة. 
  2الشمال مناطق تنمية في المساهمة.  

 بين ما متكررة تمرد بحركات الطوارق قام :الجوار دول على مالي في الطوارق نزاع تداعيات-2
 أولهما مالي، دولة في االستقرار عدم في رئيسيان عامالن وهناك 5001 وعام م 1110 عام

 سكان وشعور والجنوب، الشمال الرئيسيين مالي إقليمي بين واالجتماعي االقتصادي التفاوت
 على أو إقليمهم، حساب على التنمية ببرامج الجنوب إقليم بمحاباة الطوارق مقدمتهم في الشمال
 فهو الثاني، العامل أما، الجنوب من وضوحا أشد نحو على الشمال في التنمية سياسات فشل األقل

                                                      
 .01،ص،مرجع سبق ذكرهالتوارق تمرد و اإلرهاب حول مباحثات" قدادرة، عاطف1

  كمرجعية تعتبر التي و 5002 جويلية 4 اتفاقية إلى التوصل تم السياسية الجزائرية للمجهودات كامتداد 
"  باهنغا أغ إبراهيم"  بقيادة التوارق قبائل مطالب ؛وعن  التارقية لألزمة سلمي مخرج و التسوية لمسارات

 إن": باهنغا أغ إبراهيم" السياق نفس في قال الشمال،و منطقة نحو المالى الجيش تقدم إيقاف كانت
 للعودة لدفعه إمكانية هناك أن أعتقد ال بالتالي و مواقعنا أمس نهار طيلة يقصف، كان المالي الجيش
 فكيف يقصفنا، المالي الجيش و ، كثيراً  تتحرك لم الجزائر فوساطة حرج، موقف في نحن)........( "جنوباً 
 الجهود تكثيف نحو الجزائر بدولة دفع بشكل جديد، من األوضاع تأزمت ما سرعان و ؛"نتحرك

 العاصمة الجزائر إلى وصلنا" : "كونيه كافوغونا"  الجنرال عنها قال التي اللقاءات فكانت الدبلوماسية
 وراء كانوا الذين( التوارق) الماليين المتمردين قبل من السالم اتفاقات انتهاك بعد السالم عملية إلستئناف

 ." المالي الجيش على مؤخراً  الهجمات من كبير عدد
  2المرجع نفسه،ص01
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 االنتماء بعدم الشعوب عزز ما االستقالل، منذ الحكم مقاعد على واحدة إثنية وهيمنة اإلثني التنوع
 .األخرى اإلثنية واألقليات الطوارق لدى

 مظاهر تشهد والمنطقة جديد من ينفجر حتى المالية والحكومة الطوارق بين النزاع يخمد اليكادو 
 :شقين في وهذا الجزائري لألمن مباشر تهديدا تشكل األوضاع هذه فإن وعليه مسلح نزاع

 وصعوبة مالي منطقة مع الطويلة الجزائرية البرية الحدود بحكم: الجزائرية لألراضي النزاع انتقال-1
 الجيش بها يقوم التي العمليات خالل من وهذا للتهديد، معرض الجزائر أمن فإن للرقابة، إخضاعها

 تستخدمها كما المالية، القوات من للفرار الجزائرية لألراضي يلجئون الذين المتمردين لمالحقة المالى
 .1المالي الجيش لضرب كمراكز بدورها المسلحة الجماعات

 االنفصال على وتحريضهم الجزائريين الطوارق صفوف في التمرد نزعة نشر من التخوف-5
 تشاد، النيجر، ليبيا، مثل الجوار دول في الطوارق فتواجد ، ونفسيتهم مشاعرهم على بالتأثير

 في إخوانهم إلى االنضمام على ويحفظهم باالنفصال للمطالبة يشجع أن شأنه من وبوركينافاسو
 تبرز حيث الدومينو، نظرية وفق السيناريو هذا من الجزائري التخوف تفسير ويمكن مالي شمالي
 انفصال سيناريو من فابتداء الساحل، دول على الموزعة الترقية لألقليات بالتتابع االنفصال فكرة
 الدومينو أحجار مع يحدث كما االنفصاالت من سلسلة المنطقة تشهد مالي، في أزواد إقليم

 سيعطي ما وهذا األحجار، بقية تليه األول الحجر سقوط فبمجرد ومتتالي متقارب بشكل الموضوعة
 في الجزائري الجنوب سيجعل كما اإلفريقي، الساحل منطقة كامل ويهدد الحدود لمشكل دوليا بعدا
 غير فالجزائر لهذا البترول، أهمها طبيعة ثروات من به يزخر ما بسبب أساسا مستهدف ألنه خطر
 .2جديدة داخلية جبهة فتحت إذا الصمود على قادرة

                                                      

 .21ص ،ذكره سبق مرجع شاكر، ظريف1 
 .20،ص المرجع نفسه2 
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 هشاشة ضوء في ،انه المتطرفة الجماعات بشؤون تعني التي األمنية األدبيات بعض وتأكد
 ضد الموجهة الجماعات هذه نشاط مالي،سيتصاعد في انهيارها و بل األمنية، المنظومة
 .1مركبة أمنية تحديات ستواجه الجزائر أن النهائي التحليل في يعني ما الجزائروهو

 حيث اإلسالمي المغرب بالد في القاعدة لعمليات كبيرا تصعيدا ىمال شمال أزواد منطقة عرفت كما
 حيث كبيرا استفحاال عرفت التي الظاهرة هذه الغربيين، للرهائن اختطافات سلسلة في ترجمت
 التدخل خالل من سواء الجزائري لألمن تهديدا يشكل وما اإلرهابية للجماعات مربحة تجارة أصبحت
 إطالق أجل من تدار التي الصفقات أن كما الغرب، السياح تستهدف أنها بما المنطقة في األجنبي
 بإطالق أو الفدية تقديم طريف عن سواء الجزائرية، المصالح خدمة في تصب ال سراحهم

 .2جدا خطيرين أشخاص يعتبرون الذين المسجونين

 في تقع أنها إال ىمال مع المباشر الديموغرافي و الجغرافي التماس موقع في ليبيا تكون ال وقد
 االضطرابات من موجة تشهد فهي األزمات قوس صمم وفي المالية األزمة تداعيات صلب

 ألحداث وداعما محفزا ىمال تشهدها التي التطورات في وتجد والصراعات، واالشتباكات
 .األمني المستوى على  الداخلية والصراعات االضطرابات

 الالجئين، مشكلة في والمتمثلة ىمال في للنزاع اإلنسانية اآلثار فإن األمنية التعقيدات عن فضال
 في األمنية فاألوضاع والنيجر، وليبيا الجزائر كموريتانيا، الجوار، لبلدان معاناة مصدر باتت

 الذي الصحراوي الحزام طول فعلى الساحل، منطقة في مخيفة غذائية كارثة مع تزامنت الشمال،
 في الفادح العجز نتيجة الناس من الماليين المجاعة تهدد بموريتانيا، مرورا بالنيجر مالي يربط

 شخص مليون 11 أن إلى تشير حيث معلقة أرقام" بي جي-أوكسفام" منظمة وتقدم الحبوب،
 النزاع اضطر فقد مالي، في ماليين 1 و النيجر في ماليين 2 منهم الساحل في بالمجاعة مهددون

                                                      

 و الجزائر و النيجر علي التداعيات مالي؟ شمال في دولة إقامة الطوارق أعلن لو ماذا" ، الزعبي جمال نبيل1 
 .21،د .ب ن،ص5015األبحاث، و للدراسات الناطور مركز". ليبيا

 .21،صالمرجع نفسه2 
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 بينما مالي في بعضهم استقر وقد األصلية مواطنهم من الفرار إلى األشخاص من بالعديد مالي في
 .1والجزائر والنيجر وموريتانيا" بوركينافاسو" إلى البعض نزح

 الجئين، تدفق بسبب اإلنسانية الكوارث بمفهوم تحديات مالي في النزاع يطرح للجزائر فبالنسبة
 مخيمات في الصحراويين والالجئين الليبية األزمة لالجئين يضافون العشرين القرن تسعينات
 مستوى على ذلك وتبعات السبعينات منتصف في الغربية للصحراء المغربي االحتالل منذ بتندوف
 .2اإلنساني األمن

 :المالية األمنية المعضلة تسوية في الجزائرية المساعي :نيالمطلب الثا

هجوم مسلح شنه المتمردون الطوارق ضد القوات ب، في مالي األزمة أتبد 5015يناير  12في 
مصير المنطقة الشمالية من مالي، المسلحة المالية في منطقة كيدال وميناكا، للمطالبة بحق تقرير 

المتاخمة لموريتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو. وقد حقق الطوارق نجاحًا عسكريا الفتًا من 
 .كلم مربع 920من شمال مالي، أي ما يعادل  %20خالل سيطرتهم على أكثر من 

إقليمية كبيرة  ال شك أن هذا االنقالب العسكري الذي حصل في مالي، جاء في ظروف أزمة
تعيشها منطقة الصحراء الكبرى التي تمتد من الصحاري الليبية وصواًل إلى السنغال، وهذه األزمة 

  :لها أسباب متعددة، لعل أهمها التالي

الصحراوي الغنية بالموارد الطبيعية، وهي غالبًا ما تَُتهم  -: تقع مالي في قلب منطقة الساحلأوال  
ا الجزائر وموريتانيا في الصراع ضد تنظيم "القاعدة في بالد المغرب بالميوعة من قبل جيرانه

الملقب ب"ايه تي تي"  أمادو توماني توريهتراخي الرئيسي المالي  اإلسالمي". و تستغل "القاعدة"
في محاربة تنظيم "القاعدة" الناشط في شمال مالي، نظرا لتخوفه من تجدد تمرد الطوارق في هذه 

الحين، ال يريد الرئيس المالي  إثارة سكان الشمال ضده، وهذا ما جعل الجيش  المنطقة. ومنذ لك
المالي ال يقوم بعمليات عسكرية تطهر جيوب القاعدة المتمركز في الشمال المالي. علما أن الجيش 

                                                      

 ،مركز اشفع ولد بابا محمد ،ترجمة"الخارجية و الداخلية تبعاته و مالي في العسكري االنقالب"ساماكيه، سيكوبا1  
 http://studies.aljazeera.net 5015 افريل 02 للدراسات، الجزيرة

 .141ص ،مرجع سبق ذكرهايدابير، احمد2 
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، أن 5001ألفا للجيش الموريتاني، استطاع في سنة 50أالف عنصر مقابل 2المالي الذي يعد 
  ."عة لتنظيم "القاعدةيوجه ضربات موج

، امادو توماني توريه، أدلى الرئيس المالي 5010عقب اختطاف الرهائن الفرنسيين في سنة 
بحديث لصحيفة لوموند الفرنسية، قال فيه: إن اإلرهاب"ليس مشكاًل ماليًا.. وأنه يجب رؤية األبعاد 

عليها، نظرًا لمساحتها التي للشريط الساحلي الصحراوي، بوصفه منطقة معادية وال يمكن السيطرة 
 تساوي عشرين مرة مساحة فرنسا. فمالي تعتبر ضحية ورهينة في الوقت عينه". 

ويقول خبراء األمن إن تنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي "بات يملك ثروة طائلة بفضل 
الي والنيجر الفديات التي دفعت له لإلفراج عن كثير من الرهائن األجانب الذين خطفتهم في م

سائحًا غربيًا، وقبض فديات  90والجزائر ومن مختلف عمليات التهريب المحلية. فمن خالل خطف 
مليون يورو، تمكن تنظيم القاعدة من بناء قاعدة كبيرة في المنطقة الصحراوية التي تمتد 191بقيمة 

الحدود وضعف  على حدود الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر حيث يستغل سهولة التسلل عبر
 .1الوجود األمني ووجود شبكات تهريب المخدرات

ها "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، و"حركة أنصار الدين" اإلسالمية توتواجه مالي هجمات شن
أحد القادة السابقين لحركة تمرد الطوارق ،  إياد آغا غاليالمسلحة من الطوارق، التي أسسها 

وأعلنت السيطرة على ثالث مدن في شمالي شرقي البالد بالقرب من الحدود مع الجزائر، هي 
تنزاوتن وتيساليت واغولهوك. واتهمت حكومة مالي تنظيم "القاعدة في المغرب اإلسالمي" الذي يقيم 

 .2من دول الساحل انطالقًا من أراضيهاقواعد في شمالي البالد بشن هجمات على العديد 

 الحركات األزوادية على أربعة مكونات رئيسية تشكل القوة الضاربة عسكريا وهي: ترتكز او 

: المجندون الماليون والنيجيريون من أصول طارقية ممن كانوا يخدمون تحت إمرة الزعيم الليبي، أوال
ا نجل الزعيم الليبي الراحل خميس يقوده 15وكانوا يعملون في وحدة خاصة تسمى الوحدة 

                                                      
1 http://www.qudspress.com/?p=124494. 
2http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/107592-%E2%80%AE. 
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 5011وكانت آخر مجموعة من هؤالء المجندين الماليين قد عادت في الثالث من أكتوبر ،القذافي
 .واضطرت السلطات االقليمية في كيدال إلى استقبالهم لدمجهم في الجيش النظامي المالي

قبل  إبراهيم أغ باهانغاالذي كان يرأسه  5002 ماي 51: المجندون السابقون في تحالف ثانيا
حسب الرواية الرسمية المالية -في حادث سيارة عائدا من ليبيا  5011موته الغامض في 

سواء الذين انضموا للجيش النظامي المالي تطبيقا التفاقات السالم وملحقاتها والذين  -والجزائرية
م يدخلوا الجيش النظامي أصال وتمسكوا بسالحهم بعد هربوا منه عند اندالع األزمة األخيرة أو من ل

. وينحدر غالبية زعماء ومجندي هذه الحركات من قبيلة "أيفوغاس" وهي قبيلة 5002اتفاقية الجزائر
 .1طارقية قليلة العدد ولكن نفوذها السياسي في الشمال المالي واسع جدا

بليغية" حسب بعض المصادر في أزواد : تسعى حركة أنصار الدين التي توصف بأنها حركة "تثالثا
قامة حكم  إلى "ضرورة إظهار الحالة الدينية اإلسالمية للشعب األزوادي" وذلك بتطبيق الشريعة وا 
إسالمي في أزواد. وقد توحدت مع الحركات الطوارقية األخرى التي ليس لها توجه ديني نتيجة 

 .2لحكومة الماليةاللتقاء مصالح الطرفين إضافة لكون عدوهما واحد وهو ا

السيطرة على المدن الثالث الكبرى في شمال مالي، تومبوكتو وغاو  ''حركة تحرير األزواد''أحكمت 
وكيدال، وتقاسمت ثالثة تنظيمات ما أسموه عمليات ''التحرير''، وهي حركة الجهاد والتوحيد القريب 
من ''القاعدة''، والتنظيم السلفي المعروف بحركة ''أنصار الدين''، وكذلك ''حركة تحرير 

على تومبوكتو، وفقا لمصادر محلية نقلتها وكالة األنباء الفرنسية،  بعد  وتمت السيطرة.''األزواد
إحكام قبائل عربية السيطرة عليها. وهي قبائل من سكان المدينة، فاوضت مقاتلي ''تحرير األزواد'' 

 .على دخول تومبوكتو دون إطالق نار

دة''، تولت السيطرة على غاو، ، المنشقة عن ''القاع''حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا''أما 
ويقود القوات ''سلطان ولد بادي''، مدعومين بعناصر من حركة ''أنصار الدين''. وكانت مدينة 

                                                      
 ، )الموقع االلكتروني(.مرجع سبق ذكرهاألمنية في الساحل األفريقي،بوحنيه قوي،إستراتيجية الجزائرتجاه التطورات 1
 .المرجع نفسه2
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كيدال قد سقطت، في أيدي مقاتلي ''حركة أنصار الدين'' األزوادية، بقيادة إياد غالي، وهي ثاني 
 .مدينة كبرى في إقليم أزواد يسيطر عليها مقاتلون سلفيون

تمكنت، من اقتحام مدينة كيدال في أقصى الشمال المالي، بعد أيام من  ''حركةأنصار الدين''وأما
حصارها. وقال المصدر إن قوات الحركة التي يقودها ''إياد غالي'' تمكنت من الدخول إلى وسط 

 . 1المدينة، وأسرت عددا من الجنود الماليين الذين كانوا يتحصنون داخلها

العودة إلى بموعة االنقالبية في مالي على المبادئ األساسية للخروج من األزمة، وقد وافقت المج
، مدير مكتب رئيس موسى سينكو كوليباليونقلت مصادر إعالمية عن العقيد  ،النظام الدستوري

، الذي يقوم بدور بليز كومباوريالمجموعة االنقالبية، قوله في ختام لقاء مع رئيس بوركينا فاسو، 
 .''ي األزمة المالية: ''بالنسبة إلى المبادئ األساسية التي طلبت منا نقول إننا موافقونوساطة ف

وقال العقيد موسى سينكو كوليبالي: ''لقد أجرينا محادثات مثمرة وبناءة مع السلطات، وأكد لنا 
 الرئيس كومباوري استعداده للمضي نحو حل بناء يتيح العودة إلى نظام دستوري في مهلة سريعة

 . 2نسبيا''

لم تستطع الجمهورية المالية أن تصمد كثيرًا، أمام المعطيات الجيوبوليتيكية الجديدة لمرحلة ما بعد 
سقوط الديكتاتور القذافي، باعتبارها مفتاح فهم المشاكل الحالية، والمتمثلة في الصدمة الثالثية 

الصراع المسلح في شمال مالي، إضافة األبعاد، نجاح الثورة الليبية، وتفجير المتمردين الطوارق 
، إذ أّكد زعيم تنظيم القاعدة في شمال إلى تمّدد "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" في الصحراء

، هذه عبد المالك دروكدال، المعروف أيضا باسم أبو مصعب عبد الودودأفريقيا، الجزائري 
ع جماعة أنصار الدين لتطبيق الشريعة في المخاوف عندما أوعز إلى مقاتليه بمّد يد العون لمشرو 

أزواد )تدريجيًا( و"اإلبقاء على غطاء )تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي( مقتصرًا على أنشطتنا 
في ميدان الجهاد العالمي".  وبعبارة أخرى، يفّضل دروكدال أن يترك إدارة شؤون شمال مالي إلى 

                                                      
1 http://www.elkhabar.com/ar/politique/285477.html. 
2 Ibidem. 
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وحركة التوحيد والجهاد، في حين يسعى جناح تنظيم  القوىاإلسالمية المحلية، مثل أنصار الدين
 .1القاعدة في شمال أفريقيا إلى تحقيق أهدافه األوسع في السيطرة على المنطقة

"إسقاط النظام غير  5015 ماي 55فقد أعلن عسكريون متمردون في مالي صباح الخميس 
عليق "الدستور". وبّرر قائد الصالح" في باماكو عاصمة جمهورية مالي، وحل "جميع المؤسسات"، وت

، القيام باالنقالب العسكري، بـ"عجز النظام أمادو أيا ساناكواالنقالب العسكري في البالد النقيب 
السابق عن إدارة مكافحة اإلرهاب" في شمال مالي،  و"عدم توفر المعدات الالزمة للدفاع عن 

 .2لحة في شمال ماليأرض الوطن" بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المس

ولقد ساهمت الردود الوطنية واإلقليمية والدولية في كبح الفوضى في مالي، إال أنها لم تؤّسس 
الستقرار دائم، لتعاظم األزمة و حّدة التأثيرات األمنية التي يمكن أن تترّتب على بلدان شمال 

 .أفريقيا

نفسها في مأزق أمني كبير،ويرجع ذلك وجدت الجزائر :في ماليالموقف الجزائري من األزمة -1
نعدام أو محدودية القدرات المالية والعسكرية لدول الساحل  إلى ضعف المنظومة المؤسساتية وا 

الجزائر قوة عسكرية إقليمية وكون ،اإلفريقي،وهذا ما يجعل الجزائر تتحمل تكلفة أمنها وأمن جيرانها
الدين وغيرها من األطراف الفاعلة في شمال مالي. ولديها القدرة على التأثير على جماعة أنصار 

مليارات  1.2رئيسًا في تطّور األزمة إذ تفخر الجزائر بأن لديها أكبر ميزانية دفاع )دورا  تً لعب
( في القارة األفريقية، وقدرات قوية لعرض القوة العسكرية )بفضل أسطولها 5011دوالر في العام 

فًا بها فيمجال مكافحة اإلرهاب. كما أنها عضو مؤّسس وبارز الكبير من الطائرات(، وخبرة معتر 
 في العديد من المحافل اإلقليمية والعالمية لمكافحة اإلرهاب.

                                                      
1 David Lewis, “Qaeda Leader Tells Fighters to Support Mali Rebels,” Reuters,. 
www.reuters.com/article/us-mali-qaeda-idUSBRE84N1BI20120524 
2 Ibidem. 
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 ووحدة الدمج واالتصال CEMOC وتستضيف الجزائر لجنة األركان المشتركة لدول الساحل 
FLUلجزائر لتشكيل المعركة ، وهما آليتان مؤّسسيتان تمّثالن المحافل المفضلة بالنسبة إلى ا

 .1اإلقليمية ضد اإلرهاب

أن الجزائر ظلت تتوسط بين الحكومة المالية والطوارق لحل هذه المشكلة حال سلميا تتأسس على –
إشراك الطوارق في الحياة السياسية واالقتصادية بما يضمن تحقيق مشاركة عادلة، وكان للجزائر 

 .التي أدت إلى وقف الصراع 5002قية السالم في عام دورا هاما وأساسيا في التوقيع على اتفا

استأنفت الجزائر وساطتها بعد استئناف االشتباك بين الحكومة المركزية في مالي وحركات التمرد –
للطوارق، لكن هذه الوساطة لم يحالفها النجاح مما أدى إلى استئناف المعارك في ظل ميزان قوى 

تعزيزات من المقاتلين والسالح من ليبيا، في هذه المعارك التي يميل لصالح الطوارق بعد تلقيهم 
كانت تدور على مقربة من الحدود الجزائرية دحر الجيش المالي وأدت االشتباكات إلى نزوح أكثر 

 .ألف مالي إلى األراضي الجزائرية 12من 

 .نقسام ماليخطورة تداعيات عدم االستقرار وا والجزائر ألهمية االستقرار في مالي  إدراك-

الجزائر خطر المجموعات اإلرهابية في منطقة الساحل والصحراء وعلى األخص المرتبطة إدراك -
 .بتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

الجزائر حجم التحديات التي يمكن أن تنجم عن استمرار الفوضى في مالي أو في حالة إدراك -
دولة، وكذلك مخاطر تسلل المجموعات اإلرهابية إلى  تحويل سيطرة الطوارق على شمال مالي إلى

 .2تهدد أيضا النيجر وتشاد وليبيا شمال مالي لكن هذه التحديات لن تطال الجزائر وحدها فهي

                                                      
1 Ibidem. 
2 Peter Tinti, “Algeria’s Stance on Northern Mali Remains Ambiguous,” Voice of 
America, 17September, 2012, 
www.voanews.com/content/algerias_stance_onnorthern_mali_remains_ambigious/150
9747.htm 

http://www.voanews.com/content/algerias_stance_on
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الخوف الخارجي، و في شمال مالي ترّدد النظام الجزائري إزاء التدّخل وبدءًا من قاعدة عدم التدّخل 
تهّدد التوازن الذي أقامته  وّرط في مغامرة كارثية،والتإلى أراضيهاامتداد التهديد المتطّرف من خطر 

ضفاء الشرعية عليه من جانب  بمشّقة بين أولوياتها الخارجية والداخلية،  فالحفاظ على النظام وا 
المجتمع الدولي هو المحّرك الرئيس للسياسة الخارجية الجزائرية، وعلى رغم اختالف المصالح 

ثّمة توافق عام مشترك على ضرورة تهيئة الظروف الخارجية المؤاتية لتأمين داخل دائرة الحكم، 
قبضة النظام على السلطة، والموقع الجيوسياسي الممّيز للبالد. و أنه يتعّين على النظام أن يسيطر 

مع وصول اإلسالميين إلى خاصة على عدم االستقرار في المناطق الساحلية الجنوبية النائية 
 .1ل الجوار والتدّخل الغربي في ليبياالسلطة في دو 

 :ارو الج وتأثيرها على دولفي مالي األزمة -2

أعلن الرئيس الجنرال محمد ولد عبد العزيز تصميمه على محاربة تنظيم "القاعدة في  :موريتانيا -أ
بالد المغرب اإلسالمي" في شمال مالي، وهو من أشد المدافعين للتدخل العسكري من قبل دول 

-ت اإلثنيةعبا لمأزمة مالي في الديناميكيات الداخلية األساسية. ك تّثر إذأمجموعة غرب إفريقيا،
نواكشوط في التدّخل في شمال نخاللخبرة في تحديد التوّجهات الموريتانية. فم يدور رئيس العرقية

رفضت االنضمام إلى قوات باماكو أو إلى الفرقة العسكرية التابعة إال أنهامالي ضد اإلرهابيين، 
 للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس( في مواجهتها مع الطوارق. وقد انتظرت صدور
تفويض من األمم المتحدة قبل التعّهد بإرسال جنود. لكن ومع أن مجلس األمن الدولي وافق على 
تشكيل "بعثة األمم المتحدة المتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي"، عمد الرئيس 

ايتعلق محمد ولد عبد العزيز إلى فرملة نشر الجنود الموريتانيين، ألن كل خطوة يقوم بها في م
باألزمة في مالي، تتعّرض إلى التدقيق الشديد واالنتقادات الحاّدة من المعارضة السياسية في 

 .2الداخل، والتي نّدد معظمها بالتدّخل الخارجي الواسع في شؤون الدولة المجاورة

                                                      
1 Salim Chena, " Portée et limites de l’hégémonie algérienne dans l’aire sahélo-
maghrébine", Hérodote, n142, 2011, pp. 108-124 

 .5011حزيران/يونيو  02،د ع ن، الصحيفة صدىبنجامين نيكلز،"مالي والتداعيات اإلقليمية"،2
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لفًا أ 20وعددهم  في هذا السياق، استقبلت موريتانيا العدد األكبر من الالجئين القادمين من مالي
 ،التي تقع عند الحدود الشرقية للبالد مع مالي مبيراويقيم جميعهم تقريبًا،في مستوطنة واحدة في 

وقد استنكرت الوكاالت الدولية ترّدي الظروف الصحية في المخيم، والنقص في المياه والسكن 
المالئم، وسوء التغذية، إال أن الموريتانيين يعانون أيضًا من ظروف معيشية سيئة فضاًل عن 

 . 1النقص السنوي في المواد الغذائية في بلدان الساحل

، أن مقاتلين متطرفين أفغان وباكستانيين دوايسوفومحمفقد أعلن رئيس النيجر، النيجر: -ب
يتواجدون في شمال مالي، ويعملون مدربين في معسكرات، بعضها لـ"بوكو حرام" النيجيرية في غاو. 
وأضاف: "في شمال مالي يهيمن الجهاديون ومهربو المخدرات. وكل شيء منسق بينهم من 

مات، سواء الشباب في الصومال أو بوكو حرام الصحراء حتى الصومال"، مرّجحًا "تعاون كل المنظ
في نيجيريا أو القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي في الجزائر والساحل عامة حتى أفغانستان". 
وشدد على أهمية "عدم تحول الساحل إلى أفغانستان جديدة"، مؤكدًا أن النيجر استطاعت حماية 

عالن حالة أراضيها حتى اآلن، لكنها تخشى دائمًا محاوالت  تركيز مجموعات إسالمية مسلحة، وا 
 .2تمرد للطوارق في شمال البالد

 11ل جماعة "بوكو حرام" التي يلقب زعيمها  الداعية السلفي محمد يوسف )عم، ت: نيجيريا-ج
عاما( بإقامة إمارة ذات مظاهر طالبانية في شمال نيجيريا تطبق فيها الشريعة اإلسالمية. ويبدو أن 
الفرق بين جماعة "بوكو حرام" اإلسالمية المتشددة في نيجيريا وحركة "طالبان" في أفغانستان، 

ثل الشعارات و"القضية": "دولة الخالفة اإلسالمية، والحرب على الصليبيين، وتطبيق م تماانعدإ
، 5004الشريعة". إنها العناوين التي تصّدرت هجمات "بوكو حرام" في نيجيريا منذ ظهورها عام

، أن الجماعة تربطها 5011ويعتقد من خالل العمليات التي شنتها "بوكو حرام" منذ بداية سنة 

                                                      
 .المرجع نفسه1

http://hespress.com/politique/46603.html 2. 
 عالقاتها في بها التهديد أو القوة استعمال عن الدول امتناع ضرورة المتحدة األمم ميثاق من األول المبدأ في جاء 

 والتحقيق كالمفاوضات السليمة بالوسائل الدولية، النزاعات فض ضرورة منه الثاني المبدأ في جاء كما الدولية،
 .واألمن السلم على الحفاظ أجل من القضائية والتسوية والتوفيق والتحكيم والوساطة

 

http://hespress.com/politique/46603.html
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تنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"، وحتى "حركة الشباب الصومالية"، للفت  عالقات مع
 .1انتباه المجتمع الدولي

بيد أن حظوظ التوّصل إلى حلول لألسباب الجذرية التي تقف خلف الفلتان األمني التزال ضئيلة، 
د حكومة تتمّتع بالصفة مع بقاء العوامل الكثيرة التي تغّذي األزمة في مالي على حالها و قد تولّ 

القانونية لكن ليس بالشرعية، في شمال مالي وبلدان الساحل بكامله في ماُيعَرف بـ"موسم القحط" 
الذي يشهد انعدامًا شديدًا لألمن الغذائي. فضاًل عن ذلك، ليس أكيدًا أن االستثمارات الدولية الكبيرة 

ي ذلك البلد، وقد تجتمع تداعيات األزمة في في أمن النيجر سوف تساهم في كبح الفلتان األمني ف
مالي مع االضطرابات المستمرة في حوض بحيرة تشاد، أو يمكن أن تطلق نشاطًا متطرفًا عنيفًا في 

 .2الدول الساحلية في غرب أفريقيا، مثل السنغال وساحل العاج وغانا

 ردود الفعل  الدولية:-3

لكن هناك مخاوف ، التدخل العسكري  دعم مبادرةو  أدان االنقالب في مالياالتحاد األوروبي: -أ
 ىكتشاوقد جندي  1000جّدية حول التفويض والقدرة القتالية للقوة االحتياطية المؤّلفة من 

 دبلوماسي في مجلس األمن الدولي قائاًل إن الخطة "غير دقيقة ومطّولة للغاية في جدولها الزمني". 

قبل التفكير في شّن  ،عملية االنتقال السياسي في باماكوتعزيز  ىت عللمع :الواليات المتحدة-ب
هجوم على القوات المسلحة في الشمال لكن، بينما تستمّر األزمة، يزداد قلق الواليات المتحدة بشأن 
قدرة تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي على استخدام شمال مالي نقطة انطالق لزعزعة استقرار 

وقد زادت الواليات المتحدة بالفعل  ،قراطيات الجديدة الهّشة في شمال أفريقياجيرانها الساحليين والديم
عمليات التدريب على مكافحة اإلرهاب والمساعدات العسكرية للدول األكثر عرضة إلى الّتهديد 

 . 3بسبب الفوضى في مالي

                                                      
1 Ibidem. 

 .مرجع سبق ذكرهبنجامين نيكلز،2
3 http://www.nytimes.com/2012/09/02/world/africa/holding-northern-mali-by-force-
islamists-struggle-to-run-it.html?_r=1&pagewanted=all. 
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المتاعب لمالي إن عدم قدرة المجتمع الدولي على االتّفاق على خطة عمل من أجل السالم يخلق 
وجيرانها، وتبقى باماكو في حالة تغّير سياسي وعسكري مستمر، كما تبقى إستراتيجية المجموعة 

 .االقتصادية الستعادة النظام عن طريق القوة في الشمال، حيث التوّترات العرقية في إزدياد خطير

فريقيا بشكل خطير وتزيد طبيعة المجتمعات العرقية المتداخلة والجماعات المسلحة في غرب أ
مكانية امتداد هذه التداعيات الضارة إلى البلدان التي اليمكنها أن تتحّمل االرتداد إلى صراع  وا 

 عرقي )النيجر( أو تشهد تصعيدًا للقتال )نيجيريا( أو للهجمات اإلرهابية. 

ى مسرح ة إلواحتمال نشوب حرب بالوكالة تتطّور ببطء وهذا من شأنه أن يحّول البيئة الفوضوي
 مواجهات بين الجماعات المسّلحة بحيث تستفيد كل منها من التداعيات الدولية1."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 http://www.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2012/NA_FR. 
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تشخيص االزمات الداخلية و االقليمية المهددة لألمن الوطني المطلب الثالث:
 الجزائري:

تعتبر أحداث غرداية و التى حدثت ببني ميزاب و العرب الشعابنة من أثقل  :قضية بني مزاب-1
الملفات التى واجهتها الدولة الجزائرية و ذلك لما تحملته من مجموع االسباب و الظروف المحيطة 
بها و كذا نوعية االطراف المتنازعة ،حيث أن النزاع بين امازيغ بني ميزاب و العرب أخذ طابع 

 . 1مذهبي طائفي

معاوية بني "ذى عاصر و النسبة المامه"عبد اهلل بن اباض" و يتبع بنو ميزاب المذهب االباضي
و توفي في اواخر أيام "عبد الملك بن مروان"ولقد ذهب المذهب االباضي في القرن االول  "سفيان

الهجرى في البصرة إذ يعتبر من أقدم المذاهب االسالمية و تعود التسمية الى المواقف الكالمية و 
 عيشهم طريقة عن وأما تلك الفترةفي "اباض بن اهلل عبد الجدالية و السياسية التي اشتهر بها "

 الثورة لجريدة غرداية مدينة في عاشه عما نبي بن مالك الراحل المفكر قول هو نذكره ما فأحسن
 في السُّكر بجريرة ُأِخذَ  واحدا شخصا أر لم:" 1129 مايو في بالجزائر بالفرنسية الصادرة اإلفريقية

 األجناس مختلف تستقبل باعتبارها تفتحا األكثر المدينة هذه – المثال سبيل على –( غرداية) أزقة
 وطلب السؤال رحمة في المرء يكون كأن االجتماعي، األخالقي لالنحطاط عالمة أية أر ولم

 .2"إقامتي طيلة واحدا متسوِّال أر لم أني الصدقة،

 أما فيما يخص أهم الخصائص للمجتمع المزابي نجد مايلي:

                                                      

 .121،صمرجع سبق ذكرهمنصور لخضارى ،1 
كلم 92102كلم مربع عن العاصمة /مساحتها 200تقع في الجنوب الجزائري على بعد  غرداية:والية جزائرية

كلم تحدها والية الجلفة و 520الى 500كلم و من الشرق الى الغرب من 420،امتدادها من الشمال الى  الجنوب ب
 االغواط شماال ،غربا البيض و أدرار ،شرقا ورقلة و تمنراست .

الى مصعب و التى طاولها التحريف لتصير ميزاب بسبب نطق االمازيغ لحرف )ص( بني مزاب: كلمة ميزاب تعود 
) ز (زاد فقالو مصعب ثم مصاب ثم مزاب ثم ميزاب،موطنهم االصلي غرداية و ال سيما المناطق التالية  صاد 

 :"العطف"،"بني يزقن"،"بريان"،االمازيغ من قبيلة زناتة.
 .125،ص المرجع نفسه2 
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الهيئات الدينية و السياسية في المجتمع المزابي و المكونون لهذه الهيئة هيئة العزابة:من أهم -أ
يعرفون باسم "إعزابن"و الفرد الواحد يعرف "إعزاب"و هم يمثلون العلماء و أهل العلم و المشورة و 

 تقوم الهيئة باالشراف على االمور الدينية و السياسية لشؤون المجتمع االباضي:

 ن،الفتوى....آالقر تعليم الشؤون الدينية: -
وضع القوانين و االحكام العرفية المعروفة باتفاقية "وادي مزاب"و الموضوعة :تشريعيةال الشؤون -

باالضافة الى الموازين للتعامالت  لتجريم الجرائم و المعامالت التجارية المخالفة للقوانين
 طنية.التجارية و التبادلية فيما بينهم وفق ما ال يتعارض مع الشريعات الو 

الحضانة و الشؤون االقتصادية:و تهتم بأمور الزكاة و تنظيم نفقات الزواج و تحديد قيمة المهور  -
  1و الكفالة و االشراف على االسواق العامة و مراقبة االسعار ....

عبارة عن مجموعة كبيرة من االسر ينحدرون من جد واحد في الغالب تربط مجلس العشيرة:-ب
ة و الرحم يقيمون شعائرهم و حفالتهم في دار الملك و أحيانا في المدينة ان بينهم عالقات القراب

 . احتاجو ذلك

المجلس الديني النسائي:هيئة نسوية تهتم باالمور الدينية للنساء دون الرجوع الى احكام الرجال -ج
 .2و من بين هذه االمور :تغسيل المتوفيات ،االحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات

بين  االباضيين المزابين و  المالكيين العرب لم يمنع من  تعايشالإن  تطورات أحداث غرداية:-أ
وحاثة القرارة 1192ظهور طفرات دموية و نزاعات بين الطرفين و هذا على غرار ما حدث سنة 

حيث عكست صورة واضحة حول التصادم بين المجتمعين و من أهم االزمات التى مرت  1191
 ة نذكر:بها غرداي

 بعد المدينة اعاشته خلفياتيعود الى  غرداية في يحدث ما إن :2661أوال:أـحداث بريان -
 الهزات لتبدأ حقيقية، مأساة تعيش جعلتها والتي 5009 سنة" ميزاب وادي" ضربت التي الفيضانات
نشب شغب في حيث  توزيعها وطريقة  واألراضي العقار بسبب والمالكيين المزابيين بين واالرتدادات

                                                      

 .212،ص 5002،الجزائر :د د ن،العزابة و دورهم في المجتمع االباضي بميزابالسماوي،صالح بن عمر 1 
 .512،صذكره سبق مرجع، لخضارى منصور2 
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و قتل  5009مارس 11مدينة بريان بين شباب مزابيين و شباب عرب ليلة المولد النبوي الشريف 
على إثرها شاب مزابي و سرعان ما تدخلت السلطات و دعمت المنطقة بقوات االمن لكن كان هذا 

زل االمر متأخرا جدا حيث توالت هجمات اخرى من شباب اخرين ملثمين و قامو بحرق مئة من
خصوصا تلك المتواجدة بالحي الشعبي بمداغ و هذا لرد الهجوم على المزابيين و كحصيلة للشغب 

مزابيين مقابل شخص واحد من العرب باالضافة الى التخريب الذي طال المساكن و  04قتل اربع 
 .1السيارات و الشاحنات و المحالت التجارية

 :2610-2613أحداث غرداية ثانيا:-

عرفت المنطقة تصادم و اشتباكات نتيجة مباراة كرة القدم بين االباضيين و  2613نوفمبر 23 في
لتنتقل هذه  سنة12العرب في مدينة القرارة خلفت القتيل "محمد عبد الرحماني"البالغ من العمر 

 "ثنية المخزن" سكان االشتباكات بعد أسبوع الى مدينة غرداية على خلفية نشوب اشتباكات بين 
وذلك بسبب قطعة أرض تابعة لمحيط مقبرة واقعة بين الحيين و  "قصر مليكة العليا"شباب و 

صاحبتها عدة احتجاجات مطالبة باألمن في المنطقة و تصاعدت الموجات الصراعية في بعض 
بدأ بإعالن اتخاذ المناطق بين الشعب و قوات االمن و بالتالي دخلت المنطقة وضعا مضطربا  

نة التنسيق و المتابعة الدخول في اضراب عام و هذا احتجاجا على عدم الالمن في التجار و لج
و امتد خارج القرارة  5011المزابيين احتجاجا تضامنا مع ضحايا  مجموعة منثم نظم  المنطقة

                                                      

 حصة قضية و حوار؟الجزائر: 5009الفتنة بين المالكية و االباضية الى أين أحداث بريان  سليمان بوصوفة،1 
 .5009،قناة الحوار،

 الحكم نظام في المشكل ترى المعارضة فإن ، عقده الذي الصحفي المؤتمر في أويحيى تصريحات خالف وعلى
 و المعارض والتنمية العدالة جبهة رئيس خالف بن لخضر دفع ما األوضاع على يسيطر كيف يعرف لم الذي

 التي السلطة غياب ظل في مهزلة إنها: "قال حيث ، بالمهزلة حدث ما أن العتبار اإلخواني التيار على المحسوبة
 حمل فيما". سريع بشكل األمور تحل أن ونأمل بشدة يحدث ما ندين ونحن قبل، من بوعودها الوفاء من تتمكن لم

 الفراغ" بـ وصفه لما حصل ما مسؤولية 5014 رئاسيات في الخاسر والمرشح األسبق الحكومة رئيس فليس بن علي
 ".بها المواطنين ثقة وعدم للمصداقية وافتقادها المؤسسات شرعية عدم"و" السلطة في
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أعمال العنف و النهب و السلب على المحالت و انعدام االمن النوعي لالنشطة لتتكرر 
 االقتصادية1.

لتمتد االزمة على مدار سنتين بين محاولة إطفاء االزمة التي كانت تتخللها اشتباكات وبين 
 امتدت5012يوليو  02يوم  الليل منتصف في مفاجأة عنف موجةاالستقرار الذي يليها لتندلع  

 عبد الجمهورية برئيس دفع ماو العشرات من الجرحى  قتيل 52 عن يزيد عما وأسفرت ليومين
 صارمة تعليمات ويقدم المرادية قصر في طارئ اجتماع ويعقد أزمة خلية يشكل بوتفليقة العزيز
 .2الجيش لتدخل

 الجوار: في دولةال بناء أزمة -2

 إضافة الخارجيةو  يةلالداخ ديداتهوالت األخطارهة  مواج ىلع قادرة الغير الدولة يه ةلالفاش الدولة
 المؤسسات هاوأبرز  الدولة مؤسسات يصيب الذي الفشل نع يعبر الذي المؤسساتي اغر الف إلى

 تراجع إلى إضافة األمنية والمؤسسات االقتصادية والمؤسسات ا،هوأنواع اهأشكالبمختلف  السياسية
 .اهوجود ىلع الحفاظ ىلع الدولة قدرة معد إلى يؤدي بدوره الذي االقتصاد

 : في المؤسساتية ةلالمعض اتر مؤش وتمثلت

 . الدولة مؤسسات أداء ضعف:السياسية شاشةهال1 -

 . دولةلل والسطحية الباطنية الثروات نبي كبيرفارق  وجود :االقتصادياالختالل  -5

 .الثنيا والتعدد العرقي نالتباي: االنثروبولوجي المؤشر3-

                                                      

، د ب ن :المركز العربي لألبحاث و الدراسات السياسية، غرداية أزمة ممتدة في عهد بوتفليقةقاسم حجاج،1 
 .10،ص5012

 http//www.dw.com/ar: أزمة غرداية ،في الموقع االلكتروني2 
 أناس تاريخيا اإلباضيون األمازيغ:" بالعربية" CNN"لـ السياسي الشأن في خبير زيان جمال يقول -

 حملهم فقد والتجارية، اإلقتصادية الناحية من لنجاحهم ونظرا السلمي والتعايش بالتجارة ويؤمنون مسالمون،
 للعرب االمتيازات كل تعطي الجزائرية الدولة أن اإلباضيون يرى بينما. فقرهم مسؤولية المالكيين العرب

 ".الطرفين بين توتر حالة خلق ما وهو العمومية، والصفقات اإلدارية الوظائف حيث من
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 . 1بالدلل القومي ناألم توفير ىلع القدرة معد: األمني االنفالت مؤشر -4

 المؤسسات نذكر:ومن أبرز النماذج  في هشاشة 

 تنادى جديدة حقبة وبدأت 5010 عام ةينها في العربي الحراك انطلق :التونسية األزمة 
 ادةيس يضمن الذي الديمقراطي بالحكم المطالبة خالل من االستبدادي الحكم من باالنتهاء
 الشرعية وتآكل الوطنية، الدوافع وانعدام االجتماعية التغيرات  ظل في وهذا األغلبية،

  .2المالي والفساد ة،يولوجيدياأل

 لكن اإلدارة سوء من نوعا تعتبره وال الفساد، من تنفر الشعوب أن ةيالتونس األحداث أثبتت ولقد
 للوضع ورفض انيوغل غضب إلى أدت مستمرة ظلم حالة هي انيللع ظاهرا كان الذي الفساد

 كافة يمارس علي بن نظام كان الذي الوقت في تونس، في الثورة اندلعت اذا تونس في المعاش
 لم ذلك ولكن ها،يعل والقضاء الثورة مواجهة التونسي النظام حاول واالستبداد، ةيالمركز  أشكال

 شبه الثورة توقيف وأصبح طريقها، تأخذ بدأت الديمقراطي يروالتحوليالتغ وعملية جدى،ي
 ةيالمدن الحقوق انعدام من القائم الوضع لرفض وناضجة جاهزة تونس أصبحت ثيح مستحيل،

 .3ةياسيوالس

 مع بالتنسيق وذلك للشغل، التونسي اإلتحاد قاده الذي الوطني الحوار من األول الشوط فشل بعد
 إلى المنظمات إطار من تونس في السياسية األزمة انتقلت المحامين، وعمادة اإلنسان حقوق رابطة
 سياسيا دورا ستلعب الجزائر كانت إذا ما حول استفهامات عدة أثيرت وقد والدولي، اإلقليمي اإلطار

 حركة رئيس الغنوشي راشد من كل بها قام التي الزيارة بعد وذلك السياسيين، الفرقاء شمل لم في
 الجزائر وأن خاصة ، 5011 سبتمبر في السبسي قائد الباجي تونس نداء حركة ورئيس النهضة،

                                                      

 المغرب بالد في القاعدة ديداتهوت القذافي منظا سقوط تداعيات نبي الجزائر"،زروال سهام  كربوسة، عمراني1 
 جامعة ،"اإلفريقي الساحل في ئرية الجزا األمنية المقاربة:  الدولي تقىلالم" اإلفريقيالساحل  منطقة في اإلسالمي

 .02-01،ص ص5011 ماي 52 -54 ،ئر الجزا ،قالمة 1142ماي 9
 ،5011 ، التوزيع و للنشر اقالم دار:  القاهرة ، 2611 ثورة الى البداية من تونس قصة ، السرجاني راغب2 

 .19 ص
 
 .50،صالمرجع نفسه3 
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 الدفع في األمريكي والدور ،( والفرنسي األلماني) األوربي الدور جانب إلى بدورها تلعب أصبحت
 . 1الديمقراطي اإلنتقال عملية بإنجاح

 السياسية القيادات صاغتها التي األولى الطريق خارطة عن للشغل التونسي العام اإلتحاد أعلن وقد
 ميثاق بتوقيع تنطلق أساسية، نقاط خمسة على السياسي الحل رؤية تركزت حيث الجزائر، بوساطة
 ثم السياسي، للحوار الراعية األطراف بحضور السياسيين الفرقاء بين وضمانات التزامات يتضمن
 الثالثي اإلئتالف مع الحوار انطالق قبل الحكومة استقالة شرط عن المعارضة اإلنقاذ جبهة تنازل
 المنظم القانون وتنقيح المهام، ناحية ومن زمنيا التأسيسي المجلس مهام وتحديد ،)الترويكا( الحاكم

  التأسيسي المجلس أعمال إنهاء حل بعد التشريعية السلطة له ستوكل الذي الطرف لتحديد للسلطات
 . 2إنقاذ جمهورية رئيس وتعيين الحالي الجمهورية رئيس تغيير إمكانية وأخيرا ،(البرلمان)

 بناء على وعمل 5011 جوان 14 في نيالعابد نيز  حكم نظام إسقاط في التونسي الشعب نجح
 بعدما الرئاسة المبزع فؤاد تولي الخطوات أول وكانت ةيقيالحق ةيالديمقراط مبادئ رسيي ديجد نظام
 صرح الرئاسة المبزع تولي وعند ة،يالجمهور  سيرئ لمنصب النهائي الشغور الدستوري المجلس أكد
 مؤقتة حكومة أنشأت وميني وبعد وطني ائتالف حكومة ليتشك تفضي للبالد ايالعل المصلحة أن

 والمنتمين النظام رموز عيجم إبعاد وطلب رفضها الشعب لكن الغنوشي محمد رئاسة تحت ةيائتالف
 5011-01-52في مؤقتة كحكومة ةيثان مرة الغنوشي تقديم وتم الحكم، عن الدستوري الحزب الى
 السبسي باجي قائد حكومة وخلفته استقالته بتقديم الغنوشي محمد فقام ضايأ رفضها الشعب لكن
 .3المعارضة عن ممثلين ضمت التي

 ةياالنتخاب ةيللعمل ةيقانون منظومة إلعداد اسييالس لالصالح ايعل لجنة إنشاء الى باإلضافة
 إجراء على الحكومة اتفقت الدولة مؤسسات بناء نحو خطوة وفي عاشور، بن اضيرأسهاعي

                                                      

جريدة  ،"التونسية والحكومة المعارضة بين األزمة لحل الصديق الوسيط دور تلعب الجزائر" السعيداني، المنجي1 
 .02،ص5011 سبتمبر14 ،15201،العدداألوسط الشرق

 .02،صنفسه المرجع2
رابط ال على ،المتمدن الحوار،  تونس في الديمقراطية إلى االستبداد من التحول تحديات ، تركماني عبداهلل3

  542425http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid االلكتروني :
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 أعضائه من ويختار للبالد ديجد دستور ضعيل سييتأس وطني مجلس النتخاب ةيسيتأس انتخابات
 .1ةيرئاس انتخابات إجراء ةيغا الى الدولة رأسي من

 انهيار من الجزائر تخوفت ،"تونس نداء" تونس في الحاكم بالحزب عصفت التي األزمة وخالل
 والسعي الديمقراطية على للحفاظ كثيرا عليه تعول األوساط جميع وأن خاصة السياسي، االستقرار

 تتدخل بأنها مغرضة اتهامات محل جعلها الذي األمر هذا الجزائر ومنهم المؤسساتي التماسك نحو
 مع التعامل تستطيع الجزائر أن ورغم السبسي، قائد لحافظ الخفي بدعمها وذلك التونسي الشأن في

 منصف السابق الرئيس أن خاصة كبيرا، فتورا شهدت بتونس عالقتها أن إال السياسيين جميع
 أزعج الذي القطري التونسي رب التقا على زيادة الجزائر، رغبات عكس التجديف أراد المرزوقي
يجابيا محايدا الجزائر دور كان إذا ما حول تساؤالت عدة طرحت وقد. الجزائر  بالسيادة يخل وال وا 
 ويبقى ذلك، تثبت التي األدلة انعدام ظل في للجزائر الموجهة اإلتهامات وكثرت التونسية، الوطنية
 . 2الموقف سيد تونس لساسة الدبلوماسي الجواب

 في اإلرهاب وتفشي اإلقليمية األوضاع تعقد بحكم وتيرته، وزادت البلدين بين األمني التعاون تعّمق
 إلى زيارة في السلطة اعتالئه بعد السبسي قائد الباجي التونسي الرئيس توجه المنطقة،وبذلك

 العسكري التعاون ودعم األمني الملف مقدمتها في الملفات من عدد بحث تم حيت الجزائر،
 اتفاقية توقيع بحث أجل من وأمنية عسكرية خبراء لجنة تشكيل تم فقد الدولتين، بين واإلستخباراتي

 :مستويات أربعة االتفاق ويشمل األمد، ويلةط وعسكرية أمنية

 اإلقليمية، واختصاصاتها مشتركة عسكرية عمليات غرفة تنشأ أن وهو العملياتي، التعاون األول
مكانية  العسكري التعاون والثاني اإٍلرهاب، مع التعامل حالة في الجوي المجال باجتياز الترخيص وا 

مكانية المعلومات تبادل ويشمل أمني فهو الثالث واإلمداد،أما والتموين التدريب مجال في  وا 

                                                      
 .نفسه المرجع1
 على ، 5012 نوفمبر 02 ،نيوز ثورة ".تونس نداء أزمة من موقفها عن تكشف ئر الجزا" ،السعيداني المنجي2 
 https://althawranews.blogspot.com/2015/11/blog-post_88.html :رابطال
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 العسكرية اللجان اختصاصات فهو والرابع اإلرهاب، بتهم فيهم للمشتبه الطرفين أحد استجواب
 . 1المشتركة واألمنية

 من القانون ذينفتب المكلفين من تونسيا مسؤوال 10 استفاد فقد تونس، في األمن تعزيز إطار وفي
 مكتب لهم قدمه متقدم وآخر أساسي تدريب من الداخلية، وزارة من ضباط 10 و الجمارك مصلحة
 وتحليل المعلومات إدارة على األنتربول، مع بالشراكة والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم

 والتقني العملياتي التعاون تعزيز هو التدريبين هذين من والهدف الحدود على الجنائية اإلستخبارات
 تحركات وتنميط الخطر، عوامل تحليل على القوانين ذينفت مسؤولي قدرات ودعم الجهتين هاتين بين

 والجريمة الحدود عبر المشروع غير اإلتجار على التعّرف فعالية زيادة أجل من والسلع األشخاص
 .2باإلرهاب المتصلة الوطنية عبر المنظمة

 الذي سالل، المالك عبد السيد األول الوزير خطابات في تظهر تونس في الجزائري الدور وخالصة
 غير، ال تونس في الوضع الستقرار فقط تسعى أنها غير التونسي، الشأن في الجزائر تدخل نفى
 واضحة داللة للجزائر، الغنوشي وراشد السبسي قائد الباجي من كل بها قام التي الزيارات أن كما
 .3النزاع فّض  في للمساعدة جزائري دور على أطرافه وحرص بالنزاع الجزائر اهتمام على

 

                                                      
 للبحوث العربي المركز". تونس في األحداث تاتطور  من ئري الجزا الموقف: حذر توجه" منشاوي، إبراهيم1

 http://www.acrseg.org الرابط على سات،اوالدر 
 
 تااإلستخبار  وتحليل المعلومات إدارة-الحدود مراقبة: تونس" والجريمة، ت بالمخدرا المعني المتحدة األمم مكتب2 

.  5012 مارس-يناير إفريقيا، وشمال األوسط للشرق اإلقليمي للمكتب سنوية الربع اإلخبارية الرسالة". الجنائية
 االلكتروني الرابط على

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica//Newsletter/NewsletterAR/ 
UNODC_ROMENA_Newsletter_Arabic.pdf 

 :على الرابط االلكتروني". والمآالت اآلليات: تونس في الوطني الحوار" الحناشي، اللطيف عبد3 
http://studies.aljazeera.net/ar/files/discussionstrategytosolvearabworldconflict html /  

1452102150192421 
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ياإلفريق الساحل في الجزائرية التنموية المقاربة: لثالثا المبحث   

 ما فترة في خاصة إفريقيا في التطور تحقيق أمام تقف التي العوائق أهم من التنموية المشاكل تعتبر
 على طرأت تطورات من صاحبته ما و الجديد الدولي النظام مرحلة وبروز الباردة الحرب بعد

 قادمةال تهديداتال منالعديد  الجزائر تواجه هذا ما جعل  العالميين واالجتماعي االقتصادي النظام
 التهديدات هذه لمواجهة العمل عليها يحتمو خصوصا، اإلفريقي الساحل منطقة ومن إفريقيا من

نما المجاورة الدول فقط ليست تطول قد التي تداعياتها من الحد ومحاولة  أيضا المجاورة القارات وا 
 . كأوروبا

 NEPAD النيباد إفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة: األول المطلب

 مجاالت عن متميز سياسي مجال وجود عن اليوم النالث العالم بلدان عن الحديث نستطيع ال
 اجتماعي هو بما كبير حد إلى مرتبط إفريقيا في فالسياسي. والشخصية االجتماعية العالقات
 بين العالقات في السائدة هي تزال ال والطائفية والقبلية والعائلية العشائرية فالعالقات وشخصي

ضافة. الدول هذه في البشر  سببا يشكالن الديمقراطية وغياب العامة الحريات انعدام إن ذلك إلى وا 
 .المواطنين عند السياسية والممارسة السياسة غياب في

 تزويد في تساهم أن يمكن التي السياسية التجمعات ضعف أو بغياب الساحل االفريقي  دول تتسم
 األحزاب من العديد أن إذ.العام الرأي وبلورة تشكيل في وبالتالي السياسية بالمعارف المواطن
 منها أكنر بشخصه طبيعتها تتحدد وبالتالي آخر شخص إلى قيادتها تعود تنظيمات مجرد السياسية

 حول آرائه لتكوين االستعداد إلى اإلفريقية البلدان هذه في اإلنسان يفتقر هنا ومن السياسية بآرائه
: لآلخرين أمره تسليم وبالتالي مباالته ال يعكس وهذا. عنه والبعيدة به المحيطة والقضايا المشاكل

 .1القرية وجهاء القبيلة، شيخ العائلة، كبير

                                                      

، بيروت : دار المنهل اللبناني ، مكتبة رأس المنبع للطباعة  التخلف والتنمية دراسات اقتصاديةإبراهيم مشورب، 1 
 .04،ص1،5005والنشر، ط 
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 خالل من مفاجئ وبشكل بقوة اإلفريقية الساحة إلى عودتها الجزائرية الدبلوماسية سجلت أن منذ
 وأن خصوصا اإلفريقية، بالقضايا اهتمامها زاد لها ورئاستها اإلفريقية الوحدة لمنظمة 12 ال القمة
 التنمية معدل كانخفاض إفريقيا، مشاكل من جزء هي الجزائر منها تعاني التي المشاكل بعض

 هاجسا تمثل أصبحت حيث اإلفريقية، الدول معظم ميزانيات تثقل أصبحت التي الديون ومشكل
 أن مفادها اقتصادية معضلة في اإلفريقية الدول معظم أدخلت الديون خدمات أن تأكد ألنه أكبر
 خدمات ألن ذلك، دون عائق إلى تحولت لكنها التنمية، بهدف كان جلبها تم عندما الديون هذه

 الدول هذه اقتصاديات أصبحت لهذا للتنمية، يوجه أن يمكن الذي الفائض تمتص أصبحت الديون
ليه، الصفر من مفرغة حلقة في تدور  خصوصا ذلك إلى الجزائر التفات جاء ذكرنا كما ولذلك وا 
 إقليمية تجمعات ظهور رافقه الذي معولم عالم في الجديدة األلفية دخول عتبة على إفريقيا وأن

 العولمة تيار من لتحصن االتجاه هذا في يسيروا أن لألفارقة بد ال كان ولهذا التيار، هذا لمواجهة
 تنموية خطة إعداد بمحاولة قامت اإلفريقية الوحدة منظمة تترأس كانت الجزائر أن وبما الجارف،

 تابو" إفريقي الجنوب الرئيس مبادرة جاءت االتجاه هذا وفي الجديدة، المعطيات وفق إفريقيا في
 إلعداد" سانجو أوبا" النيجيري والرئيس "بوتفليقة العزيز عبد" الجزائري الرئيس بمساعدة" مبيكي
 مبدأ على وتركزت)*( MAP إفريقيا إلنعاش الجديدة األلفية باسم عرفت. 1القارة في تنموية خطة

 لها تكون أن يجب والتي الحكومات فيها تعمل أن يجب التي القطاعات تحديد تم حيث المشاركة
 التكنولوجيا قطاع وهي إليها الخاص القطاع وتوجيه األجنبية، االستثمارات جذب على األولوية
 قمة المبادرة هذه إلى بعد فيما مصر وانضمت األمن، وتعزيز واالتصاالت والمعلومات الجديدة
 اسم عليها أطلق التي" واد اهلل عبد" السنغالي الرئيس طرف من أخرى مبادرة كانت كما النيباد،
 في المنعقدة اإلفريقية الفرنسية القمة مؤتمر خالل وأعلنت  (*) OMEGA PLAN أوميغا مخطط
 أجل من توفرها يجب التي الميادين أهم على المبادرة هذه وتركزت ، 5001 جانفي في ياوندي
 وخاصة العالمية األنشطة كل في االندماج عملية تسهيل شانها من ومستدامة شاملة تنمية إحداث
 أن وبما العالمية، التجارة في واالندماج اإلنتاجية المنافسة أعباء تحمل من والتمكين منها، التجارية

 رحبوا لوزاكا قمة في األفارقة القادة فإن شديدة واختالفات تباينات بينها توجد ال المبادرات هذه
                                                      

 .055 ص ، 5002 سنة ، 121 العدد القاهرة، ،الدولية السياسة مجلة ،"سنوات ثلث مبادرة"  ، جمعة ء عال1 
MAP: إفريقيا إلنعاش الجديدة األلفية. 
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 إفريقي موقف عن تعبر واحدة مبادرة في دمجهما وقرروا OMEGA-MAP المقترحتين بالمبادرتين
 تعرف المبادرة لهذه النهائية الصيغة وأصبحت الدوليين إفريقيا شركاء على عرضها أجل من موحد
 يفصل الذي الفارق تقليص إلى وتهدف NEPAD إفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة مبادرة:ب

 بمثابة وهي ،1العالمي االقتصاد في إفريقيا لدمج سبل إيجاد على والعمل المتقدمة الدول عن إفريقيا
 وحجم المساعدات زيادة مقابل الراشد الحكم مبادئ بتكريس تتعهد التي إفريقيا أطرافه أحد عقد

 وتخليصها إفريقيا هيكلة إلعادة إستراتيجية مبادرة النيباد و.المتقدمة الدول طرف من االستثمارات
 ومواجهة اإلفريقية الشعوب في واالستثمار باالقتصاد والنهوض المستقلة التنمية وتعزيز التخلف من

 واستمرار والتخلف المتزايد الفقر في تتمثل والتي اإلفريقية القارة تواجه التي الحالية التحديات
 في لها 12 ال االجتماع خالل O.A.U اإلفريقي الوحدة منظمة فوضت هنا من...  التهميش

 السنغال، الجزائر، مصر، الكبار بالخمسة يعرفوا ما أو المؤسسة الدول رؤساء 5001 يوليو زامبيا
 . 2القارة في االقتصادية  االجتماعية للتنمية متكامل هيكل بتصميم إفريقيا وجنوب نيجيريا

 خالل من 5001 سبتمبر 12 في المتحدة مماأل منظمة أمام للنيباد الرسمي المخطط طرح تم
 سعي تأكيد و بالمبادرة الترحيب وتم لها التابع الجتماعي و القتصادي للمجلس الوزاري االجتماع

                                                      

 ،ص5014 افريل ، 04العدد ، قارتنا افريقيا مجلة،"النيباد إفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة النيباد"، ك.د1 
01. 
 بين تعهد" هي النيباد بأن 5001 أكتوبر بأبوجا الصادرة" إفريقيا لتنمية الجديدة الشراكة وثيقة" توطئة في جاء* 

 ووضع الفقر على القضاء تعجيل بضرورة القناعة لهخال من يتقاسمون مشتركة رؤية أساس على يقوم الفارقة القادة
 السياسية والحياة قتصاداال في نشطةاال المشاركة الوقت نفس وفي والتنمية، المستدام النمو خطى على بلدانهم
 .العالمية

*OMEGA PLAN: Le "Plan Omega pour l'Afrique" que le chef de l'Etat sénégalais Me 
Abdoulaye Wade propose à ses pairs, préconise un nouveau pacte de partenariat 
avec le reste du monde, géré par une "Autorité mondiale" sous la responsabilité directe 
du secrétaire général de l'ONU .Le plan dont la PANA a obtenu la dernière version en 
date, repose sur l'idée d'un financement à long terme de projets prioritaires aux 
niveaux sous régional et continental, susceptibles d'aider l'Afrique à surmonter les 
problèmes de fond qui l'empêchent de tirer partie de la mondialisation 

 .05،ص المرجع نفسه2 
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 أربع على المنظمة ركزت وقد.الجديدة للمبادرة الدولي التأييد لكسب جهودها دعم على المنظمة
 البشرية القدرات تعزيز,  المديونية, الخارجية العانة,التجارة:  هي و النيباد أهداف لتحقيق مجالت

 .والمؤسساتية

 خطة حول تدور النقاشات و 5001 في فريقيةاال الحكومات قبل من النيباد مبادرة اعتمادمع  و
 فريقيا؟ال المناسبة الخطة هي النيباد كانت إذا ما على الخصوص بوجه التركيز تم و المبادرة عمل

 إفريقيا على العالمية المالية زمةاأل تأثيرات و العالمي قتصاداال في الحاد نخفاضاال مع خاصة
 الصحراء جنوبي إفريقيا في خاصة 5001 عام في حاد تباطؤ المحلي الناتج نمو شهد حيث,

 .1حظوظ ضعيفة لتحقيق التنمية يجعل مما الكبرى

 واالنقالبات البؤس كقارة إفريقيا عن المرسخة الصورة تغيير الشراكة هذه عبر المبادرون وحاول
 من العديد أن إذبتطبيق الديموقراطية و ترسيخ الحكم الراشد  الهشة السياسية والنظم العسكرية
 ترسيخ كصعوبة معقدة و كثيرة تحديات تواجهها و هشة تزال ال و جديدة الديمقراطية األنظمة

 إقامة و السياسة في العسكري التدخل منع و االستعمار، بعد ما دولة بناء إعادة و الدستورية،
 حماية االيدز، فيروس مكافحة من المرآة تمكين فعالة، قيادة رعاية العرقي، للتنوع فعالة إدارة هياكل
 .القانون سيادة و النسان، حقوق

 الديمقراطية"  مؤتمر خلل" أماكو"  السيد أشار كما إفريقيا في االن فالمشكلة التحديات تكن ومهما
 الديمقراطي الطابع إضفاء في ليست 1112 عام في" إفريقيا في الراشد الحكم و المدني المجتمع و
 .2شكل؟ بأي و متى ؟و كيف لكن و

 منها السياسية إهمال دون الكبرى االقتصادية المشاريع تجسيد في الجزائر عملت السياق هذا وفي
 المستوي على للتنمية األلفية أهداف بلوغ اجل من وذلك الطموح اإلفريقي البرنامج هذا إطار في

 للعب الجزائر تحتله الذي استراتيجي الجيو الموقع أهل قد و والدولي، القاري و الوطني
                                                      

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة "،إفريقيا في المستدامة التنمية و الراشد الحكم تفعيل في النيباد دورأمينة فالح، "1 
 .119،ص ص5011-5010،قسنطينة ،والرشادة الديمقراطية فرع، الدولية والعلقات السياسية العلوم في الماجستير

ثيوبية اال  الحرب إدارة و الفريقي القرن في الصغرى القوى وصراع الجزائرية الدبلوماسية بوعشة، محمد2 
 .22 ،ص 5004 التوزيع ، و الطباعة و للنشر الجيل دار: بيروت  ، ريتريةاال 
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 جعلت القارة مستوى على للتنمية فرص لخلق منها وسعيا إفريقيا منطقة في" محوري"دور
 في إفريقيا إشراك إلى التوصل اجل من" الشاغل شغلها" النيباد وع مشر من الجزائرية الدبلوماسية
 الكبرى المشاريع مسار في معتبرا شوطا الجزائر قطعت الصدد هذا وفي.1الكبرى الدولية المشاريع
 الطريق كمشروع القاعدية المنشات السيما واالتصال اإلقليمي التكامل إحداث في عليها المراهن

 أوروبا إلى نيجيريا من الغاز أنبوب بمشروع مفروقا النيجر الغوس - الجزائر(  للصحراء العابر)
 البصرية األلياف شبكة مشروع من بها الخاص الجزء الجزائر ونفذت النيجر، و بالجزائر مرورا -

 إلى الجزائر العاصمة من ينطلق خط توفير على حاليا العمل ويجري) أبوجا - الجزائر بين الرابط
 بالنيجر" زندار"ب مرورا النيجيرية الجزائرية الحدود بين يربط أخر خط جانب إلى النيجيرية الحدود

 الحدود من المنطقة تغطية اجل من برمجتها تمت الشبكة لهذه أخرى توسعة إلى اإلشارة مع
 خط عبر الشبكة هذه من الجزائري الجزء وستدعم. بمالي" غاو" منطقة غاية إلى المالية الجزائرية

 صالح عين بين المياه تحويل خط طول على يمتد البصرية األلياف من كلم 220 طوله جديد
 وحرصت. الدولية المقاييس حسب الجزائرية الشبكة أنجزت حيث مؤخرا تدشينه تم الذي وتمنراست
 حقيقية شراكة على تقوم جديدة إستراتيجية تبني على يعتمد إفريقيا طرحا تبني على دوما الجزائر
 أهمية إدراك خالل من القارة لدول المتكافئة والفرص المشتركة المصالح االعتبار بعين تأخذ

 جديدة فرص توفير على القادرة الهامة ومشاريعها القاعدية منشاتها ترقية اجل من في القارة مساعدة
 .2 نفسها المناطق وداخل المناطق مابين للتبادل

 في للتنمية" جديدا قطبا"و"مهما"شريكا النيباد خالل من القارة تجعل أن الجزائر استطاعت كما 
 و الفقر على القضاء و القارة موارد استغالل إلى باألساس تهدف النيباد فمبادرة العالمي االقتصاد

 هي إقليمية مجموعات خمس على األولوية ذات المجاالت حسب المهام بتوزيع قامت هذا ألجل
 .واألمن السلم قضايا: اإلفريقي اإلتحاد مع إفريقيا جنوب :كالتوالي

                                                      

 الشعاع مطبعة و مكتبة: مصر ،العولمة إطار في اإلقليمية االقتصادية التكتالت العزيز، عبد محمد  سمير1 
 .1 ص،5001 الفنية،

 الفجر دار: مصر ،العولمة لمواجهة حيوية ضرورة:  اإلفريقي العربي التعاون المخادمي، رزيق القادر عبد2 
 .11 ص ، 5002 سنة والتوزيع للنشر
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 . والمشروعات لإلقتصاد الجيد الحكم:  إلفريقيا اإلقتصادية اللجنة مع الجزائر * 

 . العالمية السواق إلى والنفاذ الزارعة:  اإلفريقي واإلتحاد مصر *

 . اإلقتصادي التكامل: اإلفريقي التنمية بنك مع نيجيريا *

  .1األساسية البنية: اإلفريقي التنمية بنك مع السينيغال *

 رؤيتهم على أثر و هذا  الراشد الحكمحول ترسيخ  السلبية لنظرةل الفارقة المحللين معظم ىتبن
 العوامل يخضع باعتباره المبادرة في الراشد الحكم مفهوم إلى ءهؤال نظر فقد النيباد، لمبادرة

 الحكومات تمارسها التي السياسي النفاق آلية يخدم و الجديد الليبرالي النموذج ءاتمالإلو  السياسية
" السوق أصولية" تكرس المبادرة أن ترى فريقياال المدني المجتمع منظمات فبعض ,فريقيةاال

 .2القتصادية الوضعية تردي يفسر مما التنمية في الخاص القطاع دور على الكبير بتركيزها

 انشغاالتها لطرح  ثمانيةال الكبرى الصناعية المجموعة قمم في باستمرار تشارك إفريقيا صارتحيث 
 انطالقا وأهدافها وأسسها النيباد اجل من الدولية المحافل من العديد في الجزائر ورافعت ومطالبها

 للتقييم اإلفريقية اآللية بينها من و األساسية أجهزتها في هام عضو أنها إذ الهيئة داخل مكانتها من
 .3 النظراء قبل من

 المختلفة التجارب بتقييم اإلفريقية للدول تسمح حيث" النيباد" في زاوية حجر األخيرة هذه وتعتبر
 لحل والتعاون الحكم وترشيد واإلداري واالقتصادي السياسي األداء مستوى لتطوير منها واالستفادة
 5001 فبراير في الجزائر تقرير استعرضت قد التقييم آلية وكانت. بعضها تواجه التي المشاكل

 وأخيرا الشركات وحوكمة االقتصادية اإلدارة و الراشد والحكم الديمقراطية وهي األربعة المعايير وفق
 .االجتماعية و االقتصادية التنمية

  الذي بوتفليقة الرئيس مداخالت خالل من جليا النيباد عن دفاعا الجزائر لعبته الذي الدور برز و

                                                      
 .11،ص المرجع نفسه1
 .151،صمرجع سبق ذكرهفالح ،أمينة 2
 .15،صذكره سبق مرجع ،المخادمي رزيق القادر عبد3 
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 تأخذ متوازنة شراكة إلى 5011 سنة من ماي شهر في بفرنسا بنيس افريقيا - فرنسا قمة في دعا
 .1التنمية شروط تبادل خالل من إفريقيا مصالح االعتبار بعين

 في عقدت التي اإلفريقية العربية القمة خالل ليبياب سيرت في الجمهورية رئيس وأوضع
 الجوار العالقات بالنظر العربية والدول اإلفريقية الدول بين" التكامل" على تقوم مقاربة 5010أكتوبر
 فدعا 5001 نوفمبر في إفريقيا أوروبا قمة خالل أما.  الكتلتين دول من العديد بين تربط التي
 بين"حقيقية"لشراكة التأسيس إلى القارة دول ورائها ومن الجزائر تصورات طرح إلى الجمهورية رئيس
 بين الهوة وتقليص واألمن والسلم بالتنمية المتعلقة الجوهرية المسائل في سيما ال وأوروبا إفريقيا
 في الجزائر مساعي بفضل إفريقيا سجلت واالقتصاد التنمية قطاع على وعالوة الجنوب و الشمال
  2.والديمقراطية القانون دولة تعزيز و األمن و السلم مجال في هامة خطوات النيباد مبادرة إطار

 القروض و المساعدات على عتمادهانظرا ال زادت تفاقما إفريقيا في التنموية تالمشكال إال أن
 فضل هذا المساعدات، بتلك مرهون فشلها أو نجاحها يجعل مما كبير بشكل لهااستقال منذ جنبيةاأل
 التنمية لدعم تقدم القروض و المساعدات هذه فهل:  تتساؤال عدة تثير المساعدات قضية أن عن
 هذه على عتماداال فان لذلك المانحة؟ للدول خاصة أغراض لتحقيق تقدم أنها أم إفريقيا؟ في

 القتصادي النظام أن ذلك إلى أضف عنه، التخلي يمكن ال قد التبعية من قيدا يخلق المساعدات
 تواجه التي الرئيسية العقبة تشكل التي العولمة و القارة، تخلف في ساهم قد عادل الغير العالمي
 لجميع العادلة و متساوية الغير منافعها بسبب ذلك و التطوير إلى الرامية جهودها في إفريقيا
 .3العالم مناطق

 وذلك تسويتها أو النزاعات من الوقاية مجال في ايجابية نتائج الجزائر حققت المجال هذا وفي
 كانت مهما الدبلوماسي الحل وخيار الحوار مبدأ على المعتمدة وتجربتها مصداقيتها بفضل

 مشوارها عبر الجزائرية الدبلوماسية تمضي و. القارة هيكل تنخر التي الصراعات وحجم التعقيدات

                                                      

  -الجزائرية األنباء ،وكالة"السمراء القارة مستوى على الخارجية الجزائر سياسة في الرهانات أهم احد النيباد"، ك.د1 
 http://www.djazairess.com/aps/254815 اإللكتروني على الرابط

 .المرجع نفسه2 
 .140،صمرجع سبق ذكرهأمينة فالح ،3
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 تواجهها التي المتسارعة العولمة تحديات بمواجهة كفيلة واليات استراتيجيات استحداث في اإلفريقي
 .1العالم يشهدها التي المالية و االقتصادية لالزمة السلبية التداعيات أمام سيما ال السمراء القارة

 غير أفريقية منظمات سبع من المكونة اإلنساني لألمن اإلفريقية المبادرة في دور للجزائر كان
 والسلم األمن مؤتمر أثناء وذلك والديمقراطية، الرشيد والحكم اإلنسان بحقوق بقضايا معنية حكومية

 الهدف تمثل وقد 5000 سنة نوفمبر في أفريقيا بجنوب المنظمات تلك طرف من انعقد الذي
 مدى من ،والتأكد للمحاسبة رسمية غير آلية توفير في اإلنساني لألمن األفريقية للمبادرة الرئيسي

 وقد. 2 شعوبهم أوضاع بتحسين وتعهدات التزامات من يعلنونه ما على والحكومات القادة تنفيذ
 اإلنسان،الفساد،التحكم الديمقراطية،حقوق:  سبع قضايا في اإلنساني األمن قضايا المبادرة حددت

 . المنظمة والجريمة المدني،اإلرهاب المجتمع تمكين النزاعات، وتسوية األسلحة،إدارة انتشار في
 المهمة تنفيذ في نجاحها حال في وخاصة اإلنساني لألمن األفريقية المبادرة دور أهمية وتبرز

 : في أجلها من أنشئت التي األساسية

 للمتابعة كآلية تقوم أن المفروض من التي األفريقي اإلتحاد مؤسسات من كبيرة مجموعة وجود -
 تحضى وال األفارقة القادة من موافقة مسبقا تتطلب لكونها ذلك عن بعيدة تزال ال أنها إال

 . مهامها لممارسة الكافية باالستقاللية

لى المدني المجتمع لدور المتزايدة األهمية يعكس أهدافها تحقيق في المبادرة نجاح-  مدى أي وا 
 واالستقرار السلم تحقيق إن لمهامها إلنجازها ومتابعا القيادات على رقيبا تكون أن لمنظماته يمكن
 يقضي األخيرة هته تحقيق أن كما المستدامة التنمية عجلة ودفع التكامل بتحقيق كفيل الساحل في

 مقاربة تعتمد التي النيباد مبادرة بين الموجود التكامل يبرز وهذا للنزاعات، العميقة األسباب على
 في ويسهم ينعكس ما وهو األمن أنسنة مقاربة يعتمد الذي األفريقي واإلتحاد المستدامة التنمية
 .3األفريقي الساحل في اإلنساني األمن تحقيق

                                                      

 .مرجع سبق ذكره،السمراء القارة مستوى على الخارجية الجزائر سياسة في الرهانات أهم احد النيباد"، ك.د1 
  2 خديجة عرفة ،مرجع سبق ذكره، ص 114.

 .112،المرجع نفسه3 
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 الوطني منلأل التقليدية غير التهديدات مواجهة وآليات استراتيجيات: الثاني المطلب
:الجزائري   

 وتفشي السياسية األنظمة لسقوط نتيجة للجزائر، المجاورة البيئة في األمنية األوضاع تردي ظل في
 الجريمة شبكات مع وتحالفها اإلرهابية الجماعات دور تنامي عنه نجم ما الداخلية، النزاعات
 شرعية، غير طرق عبر الوطن داخل إلى الهاربين أو الالجيئين  نزوح إلى باإلضافة هذا المنظمة،

 كل على حقيقيا تحديا شكل ما وخارجية، داخلية جبهات عدة على مهددا الجزائر أمن أصبحو 
 اإلرهاب مكافحة في الجزائر استراتيجياتة و بهذا انتهجت العسكري مقدمتها في الوطنية المؤسسات
 :تمثلت في

 على اعتمادها إلى على المستوى الوطني  اإلرهابية للتنظيمات مكافحتها إطار في الجزائر سعت
 واإلجتماعية، االقتصادية األطرعن  تغفل لم كما عسكرية أمنية وأخرى وقانونية تشريعية آليات

 .والدبلوماسية والسياسية

 كاآلتي الجريمة هذه لمكافحةتشريعات  استثنائيا الجزائري المشّرع أصدر :التشريعية اآلليات: 

                                                                                                                                                            

 في و. الساحل منطقة في التنمية و االستقرار بين" وثيقة عالقة" تقيم التي الجزائرية المبادرة اإلفريقي االتحاد تبنى
 و األمن مجلس وصف 441 ال دورته عقب إصدارها تم بالساحل الخاصة اإلفريقي االتحاد استراتيجية حول وثيقة
 الساحل استقرار في" أساسيا" دورا تلعب التي الجزائر السيما المنطقة بلدان بين التعاون دعم بأولوية السلم

 و الفالحية التنمية و النساء و للشباب واالقتصادي االجتماعي اإلدماج و التنمية و المنشآت مشاريع بخصوص
 اإلرهاب غرار على الجديدة والتحديات المخاطر إلى باإلضافة الداخلية أو البينية فالنزاعات السكان، دعم و الرعوية
 قد خصوصا والساحل القارة دول أغلب تميز والتي الدولي التنافس إطار في الخارجية والتدخالت المنظمة والجريمة
 القارة تداركته ما وهو األفريقي والسلم األمن تحقيق سبيل في رئيسية عقبة ،وشكلت أفريقيا في التنمية عملية قوضت
 الوقاية آلية عن بديلة آلية إنشاء عرف والذي األفريقي االتحاد منظمة إلى األفريقية الوحدة منظمة من التحول أثناء
دراكها النزاعات من  مدى معرفة و األفريقي واألمن السلم مجلس هي األفريقية الوحدة منظمة عهد في وتسويتها وا 

 :  واألمن السلم مجلس حول البروتوكول تفعيل خالل من األفريقي الساحل في والسلم لألمن اآللية هاته تحقيق
 في والنزاعات لألزمات المناسب الوقت في المبكرة لإلنذارات والباعث للشعوب الجماعي لألمن المنفذ"  أنه على

 احتوائها وبالتالي النزاعات بحدوث التوقع أجل من الوقائية الدبلوماسية هي أساسية فكرة على يعتمد وهو"  أفريقيا
 .األفريقية للنزاعات السلمي الحل مبدأ لتدعيم سلميا وحلها مهدها في
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 الرئاسي للمرسوم والمتمم المعدل 5001-02-52في الصادر 01/09رقم والقانون -
 النص يشكل الجزائية اإلجراءات بقانون المتعلق 1122 جوان 09 بتاريخ الصادر 22/122رقم

 مكافحة في الميداني العمل حدود وضع والذي اإلرهابية األعمال بقمع الخاص الجديد المرجعي
 :التالية العناصر في يظهر كما اإلرهاب وقمع

 بعمليات بالقيام المتخصصة القضائية للشرطة الجزائري المشرع سمح فقد التفتيش يخص فيما -
 .الوطني التراب كل عبر ونهارا ليال التفتيش

  02  خمس للتجديد قابلة أشهر  04  أربعة حدود في استثنائي كإجراء اإلحتياطي الحبس -
 بالنسبة مرة  11 عشر إحدى لحدود التجديدات عدد تصل وقد اإلرهابية، للجرائم بالنسبة سنوات 
 .1وطنية العبر للجرائم

 تضمن الذي 1112-05-52بتاريخ  12/15رقم رئاسي ال المرسوم صدر: الرحمة قانون -
 تحقيق إلى زائرالج تتوجه وبهذا نفسه، يسلم من المتابعة من السلطات أعفت حيث الرحمة، تدابير
 يفرق كما ي،الجان على العقوبة أوقعت إذا تحققها التي تلك من أكثر القانون هذا وراء من المنفعة
 والمجرم مدالمتع والمجرم الخطير المجرم فمنهم شخصيته، حسب كل المجرمين بين الرحمة قانون

 المضطر، وهناك من يستفيد من األعذار القانونية أثناء المحاكمة2.

 الوضع وجد السلطة الى بوتفليقة الرئيس وصل 1111 سنة:في 1111 المدني الوئام قانون-
 من طلب الذي" الرحمة قانون" حول" زروال اليامين" الرئيس أصدره مشروع فشل سبقه وقد قائما،

 يجد لم ولكنه العقوبة، وتخفيف العفو إجراءات بعض من واإلستفادة الجبال من النزول اإلرهابيين
 سوى الجبال في معتصمين مسلح 50.000 من أكثر بين من يستجب لم حيث صاغية، آذانا
 إلى القانون هذا ومرّ  م، 1111 سنة" المدني الوئام مشروع" ب سمي ما فجاء. مقاتل 200

 . الشعبي اإلستفتاء على عرض ثم الشعب مجلس ثم البرلمان
                                                      

 على الرابط االلكتروني:"اإلرهاب مكافحة في الجزائرية اإلستراتيجية" برقوق، أمحند1 
alrxab.366-lmkafxh-algzari-com/threads/alstratigi dz-http://www.politics 

 .24 ص ، 5005 والتوزيع، للنشر الغرب دار: الجزائر ،ئر الجزا في والمصالحة السلم مسار مقام، القادر عبد2
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 مقابل أنفسهم الجبال في اإلرهابيون يسّلم أن هو األول: خيارات ثالثة نحو على المشروعمر و 
 األماكن في كالتفجيرات جرائم، من ارتكبوه عما النظر بغض القضائية المتابعات من اإلعفاء
 من مراقبا يبقى الجبل من عاد فمن اإلرجاع، رهن شرط ثانيا والمجازر، الجماعي والتقتيل العمومية

 ثبوت حالة وفي أخرى، ويخفي الجرائم ببعض الجبل من العائد يصّرح فقد األمنية، األجهزة قبل
 .1ةالعقوب تخفيف القانون اقتضى وثالثا، الفترة هذه خالل يعاقب أخرى جرائم في تورطه

 على القانونية الناحية من اإلرهاب على حربها في الجزائر اعتمدت  :الوطنية المصالحة قانون -
 خالل من اإلرهابية الجريمة قمع بمعنى الجريمة مقابل العقاب بتقرير بدأت حيث مرحلتين،
 التوبة مبدأ على تعتمد إصالحية سياسة فانتهجت الثانية المرحلة في أما والعقاب، التجريم
 تممه والذي المدني، الوئام قانون في جاء ما وهذا السالح، عن يتخلون الذين األفراد عن والعفو
 ترحيبا ليلقى لإلستفتاء عرضه تم وقد الوطنية، بالمصالحة يتعلق انفتاحا أكثر آخر مشروع
 .2المأساة إنهاء في جادة كمحاولة كبيرا، شعبيا

 أمنية حملة العسكرية السلطات أطلقت اإلرهابية األعمال بدأ منذ:والعسكرية األمنية اآلليات
 طرد هاته و المدن تصفية استراتيجية اتبعوا حيث اإلرهابية، الجماعات استئصال بهدف عسكرية

 . الجبال إلى الجماعات

 المجلس علنأ حيث األمني، الوضع في التحكم بغية استعجالية بإجراءات الجزائرية الحكومة قامت
15/44 رقم رئاسي مرسوم 1115فيفري 01 في األعلى للدولة  الطوارئ حالة عن اإلعالن تضمن 

 حيث الطوارئ، حالة تمديد تضمن05/ 11رقم تشريعي مرسوم 1111 فيفري 02  بتاريخ أصدر ثم

                                                      

". ومصر ئر الجزا بين مقارنة رسة ا د: العربي الوكن في اإلرهاب مكافحة سياسات" بوجلطية، احميدي بوعلي1 
 والعالقات السياسية العلوم قسم واإلعالم، السياسية العلوم كلية ،5 زئر ا الج جامعة ،منشورة غير ماجستير مذكرة

 .122،ص5010-5001الدولية،
 جامعة: قسنطينة ،منشورة غير ماجستير مذكرة". الجنائية السياسة ظل في الوطنية المصالحة" بخالد، الرازق عبد2 

 . 21 ص ، 5010. 5001 القانونية، والعلوم الحقوق كلية منتوري،
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 انبج إلى التجوال، حظر فرض بحكم المرور من والسيارات األشخاص منع القانون بموجب تم
قامة الحواجز األمنية، وتنظيم توزيع المواد الغذائية.1  عمليات التفتيش ليال ونهارا، وا 

 عدة وأقامت ، اإلعتقال أسلوب على الحكومة اعتمدتاإلرهابية  لألعمال الكبير اإلنتشار نتيجةو 
ه هذ ودامت تيميمون، أدرار، ورقلة، رقان، من كل في 1115 فيفري 10 بتاريخ لإلعتقال مراكز
 .21112 سنة حتى الخدمة تحت المراكز

 منظم إطار في المشروع الدفاع حق ممارسة لشروط المحدد12/04 رقم المرسوم وبموجب
 لهم المخولة اإلختصاصات بين ومن ، الذاتي الدفاع فرق منها أمنية فرق عدة السلطة استحدثت

 وحماية اإلرهابية الخاليا محاربة بغية القوة باستعمال الترخيص اإلرهاب مكافحة مجال في
 .3المواطنين

 القدامىمتطوعين ال المجاهدين بمساعدة التمشيط عمليات في الجيش مساندة على السلطة عملت 
 مراكز إنشاء تم كما خبرتهم، على باإلعتماد الوطنيون، تسميته تم ماو  التضاريس بمختلف الملمين
 الموجودين القوى في التحتية والبنى المنشآت وحراسة المعلومات بجمع يقومون الذين البلدي الحرس

  .4بها

 إنشاء تم حيث الشعبي، الوطني الجيش على هيكلية تعديالت إدخال تم العسكرية الناحية ومن
 نظرية تعكس جديدة عسكرية بعقيدة الجيش زودوا ثم السريع، والتدخل اإلرهاب مكافحة أجهزة
 المفاجئ، األمني الوضع بسبب الجيش بها رم التي المتوالية النكسات فجراء .الالتماثلية الحرب

 الحرب استراتيجية على تعتمد التي للحرب، الجديد الجيل مع التعامل في خبرته قلة جانب إلى
                                                      

  .92،ص5002 والتوزيع، للنشر الخلدونية دار: الجزائر ،والقانون السياسة بين اإلرهاب مكافحة العياشي، وقاف1 
 هدكتورا أطروحة ، 1111-1119 السياسية التعددية ظل في زئر ا الج في السياسي العنف ظاهرة" قبي، آدم2 

 .155 ص ، 5005 واإلعالم، السياسية العلوم كلية: الجزائر جامعة ،غير منشورة
 دفاترمجلة  ،" نموذجا والمغرب الجزائر، تونس،: العربي المغرب دول في اإلرهاب جرائم" ، باخوية دريس3

 .102ص ، 5014 جوان،11ورقلة ،العدد ،والقانون السياسة
 الفارابي، دار: بيروت البيطار، غازي.جمةتر  ،الجزائرية المأساة: السياسية اإلسالموية وآخرون، زهرة عروس بن4 

 .502 ص، 5005
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 بليونة تعامل جهة فمن مزدوجة، أمنية مقاربة تطبيق إلى توجه لهذا العصابات، وحرب الخاطفة
 العناصر وتدمير استئصال في وبأسه قوته أظهر جهة ومن اإلرهابية، العناصر الستدراج

 كما كبير، حد إلى نجحت والتي بهم المغرر استرجاع بغية اتصالية خطة ووضع الراديكالية،
 .1المعلومات لجمع بينهم أفراده وزرع الجماعات هاته يخترق أن استطاع

 ذلك فيا نجاح أقامتف المجتمع، في استفحلت التي اإلرهابية الظاهرة على للقضاء الجزائر تسع
 النظرة هاته لقصور نظرا والعنف القوة على اعتمادها من انتقلت حيث مهمة، معادلة بناء على
 حيث المعادلة، لهاته تشكيلها في نقاط ثالث على ارتكازها إلى اإلرهاب لمكافحة فاعليتها وعدم
 الوحدة وتشتيت التطّرف أشكال من شكل أي نبذ إطار في دائمة اجتماعية حاضنة بإنشاء قامت

 جاهزيتها لتفعيل تشكيالتها بمختلف األمنية المؤسسة عصرنة ثم الدولة، مؤسسات وضرب الوطنية
 عوامل كل تجسيد خالل من وسياسية اجتماعية إلرادة التأسيس وأخيرا المواجهة، على وقدرتها
 . 2والتكامل التظافر

 إلى الزمن من عقد طيلة عمدتو دولية  بشهادة اإلرهاب مكافحة مجال في رائدة تعد الجزائر دولة
 العمليات لقمع العسكري النهج اتباع أثبت لقدف استئصالية عسكرية بطريقة الظاهرة مع التعامل
 تدخل من أدنى أو قوسين قاب البالد جعل الذي الوضع تأزم من زاد مما ،نجاعته عدم اإلرهابية

 اقتصادية طرق وانتهاجها الجزائرية االستراتيجية في حصل الذي التغير لكن. الوضع لتسوية دولي
 السياسية الحلول وأولوية أحقية أكدت إيجابية نتائج له كانت األزمة، معالجة في سلمية واجتماعية

 .3العسكرية على

 على اإلرهابية الجماعات جماح كبح في الجزائر نجحت لقد:اإلقليمي المستوى على 
 الحدود خارج إلى نشاطاتها نقل إلى التنظيمات بتلك دفع ما هذا المحلي، المستوى

                                                      

 .502-504،ص ص المرجع نفسه1 
 . .109-102،صمرجع سبق ذكره،دريس باخوية2 

الحلول السياسية: التجربة الج ا زئرية الرائدة في مكافحة اإلرهاب". معهد حكيم غريب، "من الحلول األمنية إلى 3 
 http://www.washingtoninstitute.orgعلى الرابط االلكتروني: واشنطن،



391 
 

 الجماعات هاته بخطر لإلشادة األمنية دبلوماسيتها وفق الجزائر تحركت وبدورها الجزائرية،
 :مستويات عدة على هدفها تحقيق سبيل في سارت وبذلك اإلرهاب، تعريف ومحاولة

 وفي اإلرهاب، ظاهرة تجاه العربية الرؤية تجمع أن الجزائر حاولت :العربي المستوى على .أ
 العربي التعاون حول اتفاقية توقيع تم حيث مسعاها في نجحت دبلوماسيتها تحركات ظل

 عليها ووقعوا العرب، الداخلية وزراء طرف من عليها المصادقة تم حيث اإلرهاب، لمكافحة
 نبذ به جاءت ما وأهم.  1111 ماي شهر في التنفيذ حّيز ودخلت ، 1119 أفريل 55 في

 المجال في العربي-العربي التنسيق عبر التعاون تعزيز إلى ودعت أشكاله، بمختلف العنف
 . 1بينها فيما األمنية والمعلومات الخبرات تبادل وضرورة األمني،

 :والعسكري األمني التعاون:تخص اإلفريقي المستوى على. ب

 جيوش أركان قادة بين ما عسكرية اجتماعات عقدت: تمنراست التفاق وفقا الميدان دول مبادرة -
 في الشيخ شرم ثم طرابلس من كل في ،(موريتانيا النيجر، مالي، ليبيا، الجزائر،)  الخمس الدول
 تحت ذلك وتم ، 5001 أوت 15 بتاريخ تمنراست والية في كان اجتماع وآخر 5001 جويلية
 التنظيمات لمحاربة أمنية خطة إعداد االجتماع هذا وتضمن اإلفريقي، واألمن السلم مجلس غطاء

 على ذلك في معتمدا إقليمية حطة ضمن بالعمل ويقوم موحد، نظامي جيش وتشكيل اإٍلرهابية
 على اصطلح ما وهو 50012سبتمبر في التنفيذ حيز الخطة دخلت وقد الدول، لهذه الذاتية القدرات
 البلدان أركان رؤساء مجلس اجتماع ذلك تبع ثم ،"المشتركة العملياتية األركان لجنة" ب تسميته
 أكد حيث المنطقة، في األمنية الوضعية معالجة بهدف وذلك ، 5010 سبتمبر 52 في المعنية،
 بأن العربية، الدول وجامعة واإلفريقية المغاربية بالشؤون المكلف الوزير مساهل القادر عبد السيد

                                                      

 الجزائرية المجلة ،"اإلرهاب لمكافحة الدبلوماسية زئر ا الج رتيجية ا است" سميرة، وباسط جديد بن الحق عبد1 
 .12ص ، 5012 جانفي ، 09 ددعباتنة ،ال ،والتنمية لألمن

 الجزائر،،الجيش مجلة ،"ئر الجزا تبذلها التي الجهود: الساحل منطقة في واإلجرام اإلرهاب مكافحةليلي قارة ،2 
 .19ص ، 5011 أكتوبر ، 220 العدد
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 وعلى وعملياتي، منظم إقليمي تعاون وجود ضرورة من تنطلق اإلرهاب مكافحة في الجزائر رؤية
 .1الحاسمة المعركة لخوض مشتركة سياسية إرادة

 واستخبارات أمن قادة 5010 سبتمبر 12 بتاريخ اجتمع: اإلستخباراتية واإلدماج الربط وحدة خلية -
 في مهامها وتتحدد تمنراست، في مقرها يكون خلية إلنشاء وموريتانيا، والنيجر ومالي الجزائر
 اللجنة هاته تضطلع حيث األطراف، بين موحدة استراتيجية عبر المنظمة والجريمة اإلرهاب مكافحة
 قم اتصاالتهم، على بالتصنت المنظمة، الجريمة وشبكات القاعدة تنظيم جماعات نشاطات برصد
قامة التنظيمات، عاته اختراق على العمل  ضبطها أجل من الحدود على عسكرية دوريات وا 

 . 2اإلسالمي المغرب بالد في القاعدة مع المتحالفين أولئك خاصة المهربين، على الخناق وتضييق

 إفريقيا دول مع  بالتنسيق الجزائر سارعت: اإلرهاب حول والبحوث للدراسات اإلفريقي المركز إنشاء
 ظاهرة مكافحة سبل لبحث استراتيجي علمي أكاديمي إطار تأسيس إلى الساحل، دول فيها بما

 على المركز وعمل الجزائر، في ومقره 5004 أكتوبر في المركز هذا إنشاء فتم باحترافية، اإلرهاب
 في خبير 40 حوالي عكف وقد الخمسة، الجهات في 5010 سنة احتياطية إفريقية قوة إنشاء
 . 3عام بشكل والقارة الساحل دول في اإلرهاب مكافحة مسألة مناقشة على 5009 منذ إفريقيا

 التي األمنية المشاريع بين من): أفريبول( اإلفريقية الشرطة أجهزة بين التعاون آلية إنشاء -
 التعاون تعزيز في المساهمة على حرصها في اإلفريقية، القارة دول مع بالمشاركة الجزائر اقترحتها
 اجتمع حيث الشعوب، وازدهار تطوير إلى الرامية المبادرات كل في ومشاركتها اإلفريقي، األمني
 التي لألنتربول 55 ال اإلفريقية الجهوية الندوة في 5011 سبتمبر في األفارقة الشرطة قادة

 الجنائية الشرطة مجال في اإلفريقي التعاون منظمة إنشاء فكرة دعم تم وقد الجزائر، احتضنتها
 جوان في اإلستوائية غينيا في اإلفريقي لالتحاد 51 القمة خالل رسميا تبنيها تم وقد  ،4"أفريبول"

                                                      

 .19،ص المرجع نفسه1 
 التعاونية والصيغ األحادية اإلدارة بين: ئرية االجز  الحدود تأمين مسار" الحامدي، وعيدون دخان الدين نور2 

  .190 ص ، 5012 جانفي ، 14 ددعال ،ورقلة ،والقانون السياسة دفاتر ."اإلقليمية
 .191،صنفسه المرجع3 
 في األمنية التحديات لمواجهة اإلفريقية الشرطة أجهزة بين التعاون لتعميق فعالة آلية أفريبول" جوزي، صليحة4 

 09ص ، 5014 مارس ، 155 ددعال الجزائر،،الشرطة مجلة، ."القارة
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 في) أفريبول( الشرطة مجال في اإلفريقي اإلتحاد آللية األولى العامة الجمعية وبانعقاد ، 5014
 اآللية رأس على هامل الغني عبد اللواء الوطني لألمن العام المدير انتخاب تم 2017ماي 12

 أجهزة لكافة التقنية القدرات لدعم ستكون األولوية أن على وأكد سنتين، تدوم لعهدة الجديدة الشرطية
 واألبحاث الدراسات دعم وأيضا البيانات، لقاعدة السريع التبادل بضمان اإلفريقية، القانون إنفاذ

 . 1واختصاصاتها الشرطة ميادين جميع في والتكوين والتدريب

 لمكافحة رؤيتها بتبني الدولي المجتمع إقناع أجل من الجزائر ناضلت :الدولي المستوى على* 
 ثالث على الرؤية هذه ترتكز حيث اإلرهابي، التهديد من ولسنوات عانت وأنها خاصة اإلرهاب،

 واإلقتصادية اإلجتماعية التنمية ودعم اإلرهابيين مع التفاوض وعدم الفدية دفع رفض هي أسس
 واإلفريقية المغاربية بالشؤون المكلف المنتدب الوزير عرض وقد اإلرهاب من تعاني التي للدول

 العنيف التطرف حول الدولية الندوة خالل اإلرهاب مكافحة في التجربةالجزائرية" مساهل القادر عبد"
 5012.2أوت 51 و 55 بتاريخ أقيمت التي واشنطن في

 أساليب توظيف دون اإلرهاب على القضاء فقط يعني ال العسكرية والقدرات القوة تنمية أن
 استراتيجية وفق الجزائر تتحرك األساس هذا وعلى الظاهرة، هذه وانتشار تجّذر منع في أخرى،تدخل

 لهذا وقوعها، قبل منها والوقاية الصدّ  مرحلة إلى الضربات تلقي مرحلة من اإلنتقال أي استباقية،
 .3اإلرهابمصادر  مختلفلقضاء على ل ميكانيزمات بناء األمر يستلزم

 المغرب بالد في القاعدة تنظيم يمثل وآخر كولومبي طرف من 5010 سنة المخدرات قمة عقد تمو 
 لإلرهاب المنظمة الجريمة تمويلللنظر في قضية  الطوارق، مجموعة عن ثالث رفطوك اإلسالمي

 جميع بتمويل التهريب عمليات ومختلف واألسلحة المخدرات تجارة من يستفيد اإلرهاب أن وذلك
 مالية مبالغ مقابل المخدرات، لشحنات القاعدة بتأمين يقضي الذي االتفاق إلى وتوصلوا ،نشاطاته

                                                      

 .09،صالمرجع نفسه1 
 مجلة ،"فعالة استراتيجية: المنظمة والجريمة اإلرهاب مواجهة في الجزائر" بولعراس، وبوعالم بوشربة علي2 

 .11 ص، 5012 جانفي ،219العدد، الجزائر ،الجيش
 العدد،الجزائر  ،الجيش مجلة ض، مساعيد جمةتر ". اإلرهاب؟ لتمويل أشكال أي: اإلرهاب مكافحة س، قوبي3 

 .41-49ص– ص ،5011 أكتوبر ، 04
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 في خاصة الكوكايين من طن كل عن مليون 1.4 يقارب ما تجني بذلك وهي عليها، يتحصلون
 .1الساحل منطقة

 حماية غطاء بتوفير ون اإلرهابي يقوم: المنظمة الجريمة لمافيا حماية اإلرهابية التنظيمات توفير
 السيارات فيها يستعملون التي لتنقالتهم والطرق المسالك لهم يؤمنون فهم التهريب، شبكات لمافيا

 المناطق في السير على لقدرتها نظرا ستايشن نوع من تكون ما غالبا التي الدفع، الرباعية
 . 2الصحراوية

 مكافحة ملف حول دوليا اجتماعا 5012 فبراير 51 بتاريخ الجزائر نظمت اإلطار هذا في وزيادة
 في ومختصون خبراء الندوة هاته في شارك حيث الفدية، دفع تجريم وكذا منابعه بتجفيف اإلرهاب
 تقريرا والمصالحة للسلم اإلفريقية الجزائرية الهيئة أصدرت وقد دولة، 11 يمثلون اإلرهاب مكافحة

 الفدية، عائدات من أمريكي دوالر مليون 550 من أكثر على حصلت اإلرهابية التنظيمات بأن يفيد
 .3المنطقة في واإلنتشار التمّدد من مّكنها الذي األمر

 اإلرهابية الظاهرة لخطورة الدولي المجتمع إقناع الدبلوماسية، مجهوداتها بفضل الجزائر واستطاعت
 األمن مجلس صادق حيث ،  5001 ديسمبر في الفدية دفع بتجريم المتعلقة )*(الدولي األمن على
 اإلرهاب بتمويل المتعلقة 1121 رقم الالئحة لتكملة القرار هذا جاء حيث 1104 رقم الالئحة على

 .4اإلرهابية الجماعات نشاطات بتمويل المتعلقة 1522رقم الالئحة جانب إلى ومكافحته،

                                                      

 .102،ص مرجع سبق ذكرهخالد بشكيط، 1 
 .102،ص المرجع نفسه2 
 :على الرابط االلكتروني الجزائر في اإلرهاب منابع تجفيف دعم اجتماع انطالق لحياني، عثمان3 

africa/algeria/2015/02/23/.html-https://www.alarabiya.net/ar/north 
 .المرجع نفسه4
 
 
 
 

https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2015/02/23/.html
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria/2015/02/23/.html
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 حيث وقائية األولى استراتيجيتين، الجزائر اتبعت اإلرهاب وتمويل األموال غسيل مكافحة إطار وفي
لزامهم وثائقهم، بكل واإلحتفاظ زبائنها من بالتأكد والبنكية المالية المؤسسات ألزمت  بالتأكد كذلك وا 

 بالكشف تسمح إنذار أنظمة بتنصيب كذلك البنوك وألزمت أمامها، تمر التي المالية العمليات من
 تأديبية تدابير ووضع المالي اإلستعالم معالجة خلية إخطار وكذلك األموال، تبييض عمليات عن

 األموال تبييض فجرمت القمعية اإلستراتيجية أما. المشبوهة الحاالت عن يتستر لمن عقابية
دراجه واإلرهاب قرار العقوبات، قانون في وا   وتوسيع اإلعتباري، للشخص الجزائية المسؤولية وا 

 .1صالحياتهم عوتوسي القضائية الشرطة لضباط المحلي اإلختصاص

 فنطرحها كالتالي: الشرعية غير الهجرة ظاهرة لمكافحة الجزائر استراتيجياتأما في ما يخص 

 التهريب، في المتخصصة والشبكات اإلرهابيين بين التواطؤ خطر هناك نجد األمنية الناحية من
 بتهريبه ويقوم األمن، قوات تحركات عن المعلومات جمع في المهرب من اإلرهابي يستفيد حيث
 حتى أو المهربين استغالل يمكن كما. المادي الربح من الثاني يستفيد فيما الوطن، داخل إلى

 تم حيث غرداية، في حدث مثلما األجنبية الدول استخبارات طرف من الشرعيين، غير المهاجرين
                                                                                                                                                            

 البحوث عن فضال والتحالفات، الحرب أسباب مثل العامة النظرية المسائل الدولي األمن دراسات موضوع يشمل(*)
   . معينة بلدان تواجه التي العسكرية السياسة مشاكل بشأن السياسات نحو توّجها األكثر
الدول ألمن الخارجية والتهديدات الدولي بالعنف المعنية باألطراف يتعلق المجال هذا في رئيسيين موضوعين وهناك

  .ومنعه الحرب أسباب(1) 
 .سياسية ألغراض الجيش قوة استخدام استراتيجية و (2)

لى. الحرب آثار ثالث، موضوع وهناك   العديد تشكلت قد ألنه  الدولة، ببناء يتعلق فيما االهتمام دمج تم ما حد وا 
 أكثر العلماء بعض وذهب. المتناقضة الدوافع من الدول هذه ونشأت. المسلح الصراع بوتقة في القومية الدول من
   .وطنية ألغراض القوة الستخدام طرق عن البحث الى الحرب، خطر إزاء قلقا

 الكبرى االستراتيجيات الدولي، النظام في والحرب النزاع أسباب على الدولي األمن لدراسة الجوهرية القضايا وتشمل
 ومحددات العسكرية، العقيدة التقليدية، واالستراتيجي التقليدي الردع التسلح، من والحد النووية االستراتيجية للدول،

 .العسكري والتاريخ العسكرية،-المدنية والعالقات العسكرية والمنظمات للدول الدفاعية السياسات
 التي العسكرية السياسة مشاكل عن فضال والتحالفات، الحرب أسباب مثل العامة النظرية المسائل مجال ويتناول
 المناقشات من جدا قريبة كونها مجالها عن االنحراف تم قد التحليالت بعض أن من الرغم على. معينة بلدان تواجه

  .الحيوية السياسة قضايا بشأن الجارية

 جانفي ، 219 ددعال الجزائر،،الجيش مجلة". والصحراء الساحل بمنطقة المنظمة الجريمة، بوكروح صالح"1 
 .41 ص ، 5012
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 وأجهزة وحاسوب ثريا نوع من اتصال أجهزة بحوزتهم شرعيين غير أفارقة مهاجرين عشرة ضبط
 .1األخرى التقنية األجهزة من وعدد تنصت

 أعباء هاعاتق على قعمنذ قدوم المهاجرين الغير شرعيين الى  الجزائر و  االقتصادية من الناحية
 كسب يحاولون فهم الرخيصة، العاملة اليد لتوفر وذلك البطالة، نسبة من وزادو  كبيرة، اقتصادية

 يعملون حيث الوطني، االقتصاد حق في جرائم ارتكابهم جانب إلى األثمان،هذا بأبخس حتى قوتهم
 بنصف عرضها ثم األصلية، بلدانهم إلى متجهين شبكات إطار في الوطنية اتالثرو  تهريب على

 ويضاعفون يستمرون يجعلهم الذي والسريع السهل الربح على تعودهم عنه ينجرّ  ما هذا قيمتها
 عمليات أن كما للمواطن، الشرائية القدرة بها تتدنى التي الوطنية العملة يضعفون كذلك نشاطاتهم،
 . 2الجزائرية الدولة تتحملها هائلة مبالغ تتطلب ترحيلهم

 حاضة ببيئة تتميز التي الدول أكثر من اإلفريقي الساحل دول تعتبر :الصحيةمن الناحية 
 يكن لم إن بينهم من سيكون الوطن، داخل إلى الشرعيين غير المهاجرين هؤالء وبانتقال لألمراض،
 المكتسبة المناعة فقدان مرض أبرزها ولعل الفتاكة حتى ومنها معدية أمراضا يحمل معظمهم

 وفاة إثر الجزائرية الدولة أطلقت حيث ذلك، على دليل خير تمنراست في األوضاع ولعل ،(السيدا)
. والسلطة المجتمع يؤرق هاجس أصبح الذي المرض انتشار لتفادي مخططا إفريقيا، مهاجرا 59

 مثل األوبئة ظهور على ساعد النظافة، منعدمة أماكن في والمبيت المعيشية الظروف وكذلك
 .3األمراض من وغيرها والسل التيفوئيد

 

 

                                                      

 :الرابط االلكترونيعلى  ،الشروق بوابة". غرداية في للموساد جواسيس عشرة10 على القبض" ع، وليد1 
.http://www.echoroukonline.com/ara/articles/510700.html 
 ،منشورة غير ماجستير مذكرة". اإلنساني األمن منظور من الجزائر في الشرعية غير الهجرة واقع" رشيد ساعد ،2 

  .21 ص ، 5015 -5011 السياسية، العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية خيضر، محمد جامعة: بسكرة
 21،صالمرجع نفسه3 
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 الساحل في األجنبية المشاريع مع التعامل في الجزائرية اإلستراتيجية: الثالث طلبالم
 :اإلفريقي

 الواقع الستنزاف نظرا مار،ثلالست الالزمة المحلية الموارد إلى اإلفريقي اإلقليم بلدان معظم تفتقر
 الضروري رأسمال نقص من البلدان هذه تعاني ثمة ومن.  الديون عبء بفعل موازناتها على

 االقتصادية للمشكالت كان وقد ، االقتصادية األزمات من التعافي وتحقيق االقتصادي النمو لتحفيز
 والحكم، االستقرار وعلى اإلقليم في التنموي واألداء البشرية، التنمية على خطيرة مضاعفات الراهنة

 كافية موارد توجيه صوب البلدان هذه تحول دون تحول الموازنة في الحادة االختالالت أن كما
 بدول الخاصة اإلنمائية البرامج اضطلعت فقد لأللفية اإلنمائية األهداف لتحقيقو  التنمية لبرامج
 رثاألك البلدان ديون بشطب التوصيةب البلدان هذه ديون مشكلة بتحليل الصحراء جنوب إفريقيا
 .1فقرا

 بمستقبل تتعلق متنوعة حقائق وجودب الدولي همواقع على القارة الدولي قتصادياال التنافس يبرز
 ياتالوال تتصدرهاو التى  القارة موارد على الكبرى الصناعية الدولتنافس  أبرزها من الشراكة
 ألمانيا، الهند، الصين، إلى بالضافة الفريقي النفط من % 50 تستوردالتى   مريكيةاأل المتحدة
 إلى إضافة ستثمارات،اال و المنتجات ستعابال فريقيةاال سواقاأل في التوسع على التركيز بهدف
 .فريقيةاال للتنمية طوكيو مؤتمرات خلل من اليابان دور

 مستورد أكبر ثاني الصين تعتبر إذ" البترول" للقارة ستراتيجيةاال السلعة حول التنافس هذا يتركز كما
 بين اقتصادية حرب مشهد تجسد القارة بذلك فأصبحت المريكية، المتحدة ياتالوال بعد إفريقيا من له

 .2الشركات كبرى

 لألمن بالنسبة حيوية عتبر منطقةكما تمعقدة  أمنية هشاشة من اإلفريقي الّساحل تعاني منطقة
 المنطقة بهذه الجّزائري هتماماال فإن ولذلك فيها، الخارجي ستقطاباال ّعن ناهيك الجزائري، الوطني

                                                      

 المحروسة، مركز: القاهرة ،وآفاق تحديات إفريقيا في والتنمية الديمقراطية العولمة آخرون، و أصيفا طايع 1 
 .192،ص5001

 .145،صذكره سبق مرجع أمينة فالح،2 
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 هذه دول مع داج شاسعة حدود لها الجزائر نّ  وأ خاصة ستقّرارواال األمن لضمان ملحة ضرورة
 فإن حدودال لطول باإلضافة اقبتها،ر م الصعب من تجعل كلم، فأال أربعة امتداد ّعلى المنطقة
 الزمةال واآلليات الوسائل نقص وأيضا الطبيعية، والتضاريس المناخ وقساوة بصعوبة تتميز المنطقة
 .1اإلرهابية والجماعات المنظم اإلجرام عصابات لمواجهة

 والممارسات األنشطة من إفراغها محاولةو  المنطقة استقّرار ضمانو  الحفاظ على الجزائر وتعمل 
. األمريكية المتحدة ياتالوالو  فرنسا مثل الخارجية القوى بها تقوم والتي الوطني، بأمنها تمس التي
 النفط خاصة الطبيعية بالثروات غنيةال الساحل منطقة في لها موطئ إيجاد على تعمل دولال فهذه
 وطرق بأساليب ميالقد ستعمارياال دورها إلحياء فرنسا يسعو  هم أطماع يغذيما  هذا ، نيوم،وراوالي

 طرف من الدولي والتحالف فيها، الفرنسي العسكري والتدخل اليم شمال فأزمة .المنطقة في جدية
 خاصة دولة إقامة في الطوارق رغبةو  المنطقة ثروات على السيطرة ومحاولة القذافي إلسقاط الناتو

 لها ممارسات هي الخ،... وتشاد وموريتانيا والنيجر كمالي منطقةال دول وضعف المنطقة في همب
 والليبية المالية األزمة تداعيات وأن اصةخ ئر،زاالج ألمن صريح تهديد وتشكل مباشرة انعكاسات

  .2الجّزائررار واستق بأمن مباشرة مست

توجهت و  كبيرة أمنية معضلة الكبرى الصحراء و الساحل منطقة في المتداخلة القضايا  أصبحت لقد
 مع المنطقة في الساسية التحوالت معو خاصة " ثانية أفغنستان" إلى المنطقة ليحو ت كلها الى 

 أن إلى التنبيه الضروري كما أنه من الجزائري األمن القومي على المباشرو تأثيرها  المخاطر تفاقم
 ليبيا مصدرها التي كاألسلحة للبالد الداخلي الوضع على خطيرة جد مواد لتشمل التهريب العمليات
 اإلفريقي والنسيج السجائر مصدر فهي مالي أما المغرب من القادمة والمخدرات وموريتانيا والنيجر

 .3 والبنزين الغذائية المواد الجزائر من يخرج حين في

                                                      

 العليا، الدراسات أكاديمية:  ليبيا ،نعمة هاشم كاظم: ترجمة ، إفريقيا في والسياسة الحكم توردوف، - وليم1 
 .14ص ، 5004

  2قوي بوحنية ،مرجع سبق ذكره،)الموقع االلكتروني(
 اليومية الخبر ،الجزائر ،" القاعدة اموال في طمعا االختطاف تمارس الساحل في انفصالية جماعات" يس، حميد3 

 .05 ص ،05-04-5001
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 متناقضة مصالح الغالب في لديها التي األجنبية المشاريعاالزمات و  مواجهة على الجزائر عملتف
 اسراتيجيتين، طريق عن السلم بناء جهود وتنسيق دعم خالل من المنطقة، في الجزائر مصالح مع

 الوطنية األولويات تحديد وعملية الجغرافي القرب بين وثيقة ارتباط عالقة هناك أن اعتبار على
 1 .الخارجية للسياسة

 بكل األمن مجال في الجزائر يشوب سياسة :السياسي المجال في الجزائرية اإلستراتيجية 
 تتميز االفريقي الساحل مع دول الجزائرية العالقات أن حيث النقائص، من العديد مستوياته

 فالمتمعن ،  المنطقة أحداث عن المتكرر الجزائر غياب إلى راجع وهذا االستمرارية، عدمب
 المشاريع يخص فيما وخاصة الساحل منطقة في األمن مجال في الجزائر سياسة في

 ومؤخرا كفرنسا للمشاريع االجنبية المجال يفسح ما ، وهو تشوبها كثيرة نقائص يجد األجنبية
 في تكون البلدان هذه في فواعل مع عالقات لنسج والمغرب األمريكية المتحدة الواليات
 .2الجزائر لمصالح معاكسة مشاريع ذات األحيان غالب

 إلى وانتقالها المنطقة، في األزمات تراكم بفعل بخطر الجزائري القومي األمن جعل هذاكل  
 غياب معو  ،لكن الجزائر منها عانت التي الداخلية المشاكل مع ذالك وتزامن الجزائري، الجنوب

 على دورها اقتصر وبالتالي الغير استراتيجيات أسيرة الجزائرية السياسة جعل واضحة إستراتيجية
 حالة أفرزته ما نتاج وذلك تهدديدا أكثر أصبح اإلقليمي األمن بأن نقر أن ويمكننا األفعال ردود

 مدخل اعتماد إلى بالجزائر دفع الذي الوضع وهو المنطقة، في واألمنية السياسية الفوضى
 بحالة سلمنا ما إذا خاصة ،"  الالتماثلية"  التهديدات لمعالجة الحلول من كحل التعاوني األمن

 جعلت بحيث المنطقة دول بعض يطبع والذي الدوالتي الفشل حالة إلى ينتقل الذي الضعف
 .3ترابها كامل على ونفوذها الدولة هيبة بسط عن عاجزة حكومات منها

 بدول القائمة الصراعات تسوية نحو واضح بشكل 5015 عام دبلوماسيتها في الجزائر واتجهت
 طرف أي تدخل ودون مستقل بشكل المتنازعة الداخلية األطراف بين الحوار مقاربة عبر الجوار

                                                      

 .21،صمرجع سبق ذكره،لخضاري منصور1 
 ،)الموقع االلكتروني(. مرجع سبق ذكرهعاطف قدادرة، 2 
 .(االلكتروني الموقع) ،ذكره سبق مرجع ،السعداوي عمر3 
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 وساطتها تكون أن على سنوات منذ الجزائر حرصت وقد مالي، أو ليبيا في سواء خارجي
 .1للجوار الترابية الوحدة احترام بمبدأ محكومة الدبلوماسية

 تكتل وتشكيل ،الساحل االفريقي دول تجاه الخارجية السياسة تفعيل ضرورة إلى باإلضافة هذا
 اعتبار للمنطقة،على الخارجية السياسة أقلمة بمحاولة وهذا ،اقليميا القائد الجزائر تكون إقليمي

 للسياسة الوطنية األولويات تحديد وعملية الجغرافي القرب بين وثيقة ارتباط عالقة هناك أن
 .2الخارجية

 على يجب التي اإلجراءاتهناك العديد من  :االقتصادي المجال في الجزائرية اإلستراتيجية 
 بإقامة الكبير، الجزائري الجنوب تنمية من أجل  االقتصادية الناحية من اتخاذها الجزائر

 بعض اضطرت التي والجريمة التهريب لظاهرة كبديل وهذا القاعدية الهيكلية المشاريع
 البعيدة المناطق في هؤالء يعيشها التي العزلة وحالة المزرية الظروف لممارستها السكان
 .الجزائر داخل مناطق في اإلنساني الالأمن مظاهر كأحد

الساحل  دول مع عالقاتها في االقتصادية إمكاناتها كافة تستخدم لم الجزائرمع العلم أن 
 بشعارات التغني رغم طويال تعمر لم ،التي الصحراوية الدول ندوة تجربة فشل بعداالفريقي 
 المشاريع تفعيل خالل من الكبير الجنوب تنمية في تتمثل فاإلجراءات، جنوب جنوب كالتعاون
تباع الجنوب، صندوق إطار في المدرجة  الوطن، مناطق مختلف بين المتوازن النمو نظرية وا 

 األمنية المشاكل من كثير على تقضي التي التوزيعية، العدالة لتحقيق جنوبا التوجه طريق عن
 المناطق إلى حتى بل الحدودية المناطق إلى التنمية وبرامج خطط وامتداد الجزائري الجنوب في

 .3موريتانيا وشرق والنيجر مالي من لكل الشمالية

                                                      

 المغرب السابعة، الندوة في قدمت بحث ةورق ،"اإلفريقية المغاربية للعالقات استراتيجية رؤية نحو"مالكي، محمد1 
 ، العربية الدول جامعة مركز :تونس ،آلياته وتفعيل اإلفريقي المغاربي التعاون حول الشراكات مفترق في العربي
 42 ،ص5009

 .42،ص المرجع نفسه2 
 5001 ، الجامعية دارالمعرفة : ،مصر الصحراوية المجتمعات في والتنمية التوطين، الرحمن عبد محمد اهلل عبد3 
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 مليون 500 باستثمار قامت اإلفريقي الساحل مناطق تنمية في الجزائر مساهمة إطار وفي
 اإلفريقي، الساحل دول بعض ديون بإلغاء الجزائر قامت كما ومالي النيجر لتنمية أمريكي دوالر
 الساحل دول منها إفريقية دول عدة ديون بإلغاء 5015 سنة في الجزائرية الحكومة قامت حيث

 ديون إلغاء الجزائرية الحكومة قررت 5011 سنة وفي دوالر، مليار 01 ب قدرت اإلفريقي
 نموا األقل الدول من تعتبر اإلفريقي، االتحاد في عضو دولة 14 على دوالر مليون 105 بقيمة
  1121 العام في اإلفريقية الوحدة منظمة إلنشاء الخمسين الذكري بمناسبة وذلك إفريقيا، في

 الكونغو، فاسو، بوركينا البنين، وهي اإلفريقي، االتحاد إلى 1111 عام في تحولت والتي
 .1وتنزانيا النيجر،السنغال، مالي،موزمبيق، موريتانيا، بيساو، غينيا غينيا، إثيوبيا،

 إسقاط من استفادت حيث الجزائرية، الحكومة قرار من مستفيد أكبر موريتانيا، جمهورية وتعتبر
 في الجزائر مع العضو الدولة هذه مع العالقات لتعزيز كخطوة دوالر مليون 520 بقيمة ديون
 وحسب الغربية، الصحراء قضية في مؤثرا طرفا تكون أن يمكن كما العربي، المغرب اتحاد

 التضامن سياسات سياق في يصب اإلفريقية الدول ديون إلغاء قرار فإن الجزائرية الحكومة
 االقتصادية التنمية تعزيز أجل من القارة بلدان تجاه الدولية الجزائر التزامات وتنفيذ اإلفريقي

 لأللفية التنمية أهداف تحقيق على ومساعدتنها اإلفريقي االتحاد في األعضاء للدول واالجتماعية
 الفقر بمكافحة تسمح مشروعات إقامة على دخال األقل القارة بلدان مساعدة وكذا الثالثة،
 نحو الهجرة إلى األفارقة الشباب بآالف وتدفع الديني التطرف تعزز التي االستقرار عدم وحاالت
 .2أوروبا نحو بوابة كآخر الجزائر

 على تقوم المجاورة الدول في األزمات مع التعامل أجل سياسة وقائية من الجزائر تبنت كما
 قرى في جمعهم عبر أراضيها على المتواجدين للطوارق واالجتماعي االقتصادي البديل توفير
 باإلضافة االجتماعية و السياسية الحياة في إدماجهم ومحاولة معيشتهم وترقية جنوبها في ومدن
 .الداخلية التنمية إلى

                                                      

 في الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،"الجزائرية الخارجية السياسة في الخارجية العوامل دور" دالع، وهيبة1 
 105 - 101  ص- ص ، 5009 ، 1 الجزائر جامعة اإلعالم، و السياسية العلوم كلية الدولية، العالقات

 .101-101،صالمرجع نفسه2 
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 :كالتالي الجزائرية االقتصادية المقاربة إيجاز يمكنو 

 توفيرب هملنداء ستجابةإ الجزائربه  قامتالذى  التضامن مبدأ طوارق في إطارلل مساعدة تقديم -
 التعبير حسب الكرامة و األمن إطار في بلدانهم إلى العودة من وتمكني حتى الضرورية الشروط
 جانت، مدن في عبور مراكز ببناء الخاصة نفقاتها وعلى الجزائر قامت وهكذا للطوارق الرسمي

 وبناء صحية تغطية غداء للحياة الضرورية الشروط فيها ووفرت وتيميمون تينزواتين قزام عين
 و الالجئين الطوارق بين االختالط تجنب اجل من تهيئتها تمت المراكز هذه لألطفال مدارس

 تسهيل إلى باإلضافة أنواعها بجميع مةظالمن للجريمة يلجؤون الذين الشرعيين الغير المهاجرين
 الطريق بإنشاء الجزائر قامت كما الجزائرية السلطات من المساعدات على الحصول عمليات
 24قدرها  تكلفهب الجنوب في جيرانها و الجزائر بين وصل همزة شكل اللذي للصحراء العابر
 . 1وتطويره الجنوب لتنمية االستراتيجي المحور باستكمال يسمح جزائري دينار مليار

 وزارة مع بالتعاون يتم حيث النيجر و ومالي الجزائر بين الحدودية المناطق تنمية مشروع -
 100 ب الجزائري بالجنوب الحدودية المناطق في الرحل البدو تمويل المائية الموارد و الفالحة
يليزي تمنراست والية تستفيد سنتيم مليار  في وعيادات مدارس سطحية وأبار مائية حواجز من وا 
 تقوم كما والنيجر مالي شمال تنمية برامج إطار في اذوه وغيرهم الجزائريين خدمة في الحدود
 بمساهمة خاص صندوق إلنشاء اقتراح تدمق كما متنقلة لعيادات تجهيزات بتوفير الصحة وزارة
 .2االفريقي الساحل في الصحراوية المناطق لتنمية دولية

 

                                                      

 في الدول سياسات حول الوطني ملتقى ،"والنيجر مالي في الترقية لألزمة الجزائرية اإلدارة أليات" ة،يببو نبيل 1 
 .12 – 12  ص- ص ، 5011 قالمة جامعة ، اإلثنية الجماعات مواجهة

نشاء آبار حفر"  ، أحمد بن  محمد2   اإللكتروني على الرابط ،الخبر جريدة،"  ومشاريع وعيادات مدارس وا 
http//:www.elkhabar.com 
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 الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة:

التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي وتأثيرها على االمن الداخلي الجزائري  تناول البحث بالدراسة
 المنطقة الساحل اإلفريقي واحدة من أعقدأصبحت إشكالية األمن في  األمن مطلب إنساني ،باعتبار

 وأصعب اإلشكاليات، ليس فقط بسبب دخول المنطقة في بؤرة الصراعات و أيًضا بسبب االختالف
القوة  والتباين بين الدول اإلفريقية في النظرة إلى األمن والصراع على الزعامة والتحول إلى استخدام

 اسية وعسكرية.العسكرية بين بعضها البعض لتحقيق أهداف سي

 التي األمنية التهديدات كل بين الجمع نحو هادفاً  كان فالبحث متعددة، أمنية مستويات شملت دراسة وهي
 دول بين  القائمة االختالفات من بالرغم بالدراسة المعنية اإلفريقي الساحل لمنطقة المشكلة دول تواجه

 و المجتمعية التعامالت طبيعة وكذا االقتصاد وصورة السياسية الممارسات طبيعة حيث من المنطقة
 التهديدات، تلك إلدراك واستقصائية تحليلية دراسة شكل في البحث جاء وقد اإلقليمية، البينية االرتباطات

قليميا محليًا،) أبعادها وكذا ومستوياتها طبيعتها لتفسير هادفة تحليلية دراسة شكل في وذلك  .( ودولياً  وا 

 مشكلة على تقتصر ال اإلفريقي الساحل منطقة في األمنية المشكلة وراء تقف التي المسببات أن فالواضح
 المدني بين تجمع التي الثنائية العالقة حتى وال السياسية األنظمة شرعية مشكلة وال لوحدها اإلثنيات

 تكتل في تظهر األوجه متعددة هي بل اإلفريقي، الساحل لمنطقة الجيوسياسية األهمية حتى وال والعسكري
 في وهذا وتفصيال مجملة عرضها تم التي والخارجي الداخلي المستوى على األمنية التهديدات من جملة
 . للدراسة العلمية الفروض عن مبدئية إجابات شكل

 األساس في مرتبطة األمنية التهديدات طبيعة نجد:اإلفريقي الساحل منطقة لدول الداخلي الصعيد فعلى
 على القدرة مع واإلثنيات األعراق المتعددة اإلفريقية الشعوب رغبة تمثيل على قادرة وطنية دولة بناء بأزمة
 المادية الدولة قوة بسط خالل من وذلك أخرى، على إلثنية التهميش سياسة من والتقليص الرؤى توحيد
 هذه الدولة، إقليم طول على ذلك تحقيق وحدوية على القدرة مع واإلدارية السياسية لمؤسساتها القهرية

 الحقيقي الديمقراطي التحول لمسارات التأطير عبر السياسية الشرعية كسب على تقوم أن يجب المؤسسات
 الدول فمشكلة ، السياسية الحياة في التدخل دون الوطن حماية في العسكرية المؤسسة دور ضبط مع

 إسقاط نية عن بإعالن تقوم اإلفريقية فالدول الديمقراطي، التحول لعمليات الثالثة الخطوة في تقبع اإلفريقية
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قامة الشمولية النظم  ثانية، كخطوة والمؤسسي القانوني التأطير وبعدها أولى كخطوة ديمقراطي نظام وا 
 .تتم ال غالباً  والتي االنتقال خطوة تحقيق في تفشل لكنها

 في الباقي فرنسا قبل من مستعمرة كانت جلها أن نجد الدول لتلك السياسي التاريخ عن للحديث بالعودة 
 على تتحصل ولم وغيرها، والسنغال والغابون التشاد دولة من كل في العسكري تواجده عبر إفريقيا

 التي األمني التدهور في كذلك أساسي عامل وهو الخمسينيات ونهاية الستينيات بداية في إال إستقاللها
 المنطقة بها تزخر التي الطاقوية الموارد منه خاصة االقتصادية الثروة عامل إلى إضافة  المنطقة تعرفه
 الصين و فرنسا و األمريكية ة المتحد الواليات منها خاصة الخارجية للدول مطمعاً  منها جعلت والتي
ندونيسيا الهند وحتى  .األخرى األوروبي اإلتحاد دول جانب إلى والبرازيل وا 

 حجم إرتفاع وبالتالي شاملة تنمية تحقيق على قدرتها وعدم المنطقة في السياسية األنظمة ضعف إن
 التي التهديدات من جملة ظهور إلى أدى السياسي العنف وحجم االقتصاد قطاع في المسجل العجز
  .األهلية والحروب والمجاعة الفقر نسبة إرتفاع و الفتاكة األمراض  كتفشي الفرد بقاء  على خطرا تشكل

 تلك في المستوى هذا على األمنية التهديدات :اإلفريقي الساحل لمنطقة والدولي اإلقليمي المستوى على
 خالل من الداخلي، الشق في الذكر سابقة األمنية للمشاكل جغرافية امتدادات شكل في متنقلة المنطقة
 ،....(التارقي دارفور،النزاع التشادية، األزمة  و دارفور الكبرى، البحيرات)  المحيطية النزاعات تفشي

 تعاني التي التماثلية األمنية التهديدات وجه هي اإلفريقي الساحل منطقة دول بين البرية الحدود فمشكلة
 بين فيما مباشرة وغير مباشرة سياسية صراعات ظهور إلى أدت اإلفريقي، الساحل منطقة دول منها

 والتي السياسية األنظمة بين الدبلوماسية للعالقات وتوثر حروب عنه نتج المنطقة لدول السياسية األنظمة
 ضمن لها مكانة إيجاد على قادرة غير اإلفريقي  الساحل دول زالت ال حيث ، هذا يومنا إلى تزال ال

 قادرة غير فهي ذلك من األكثر و بالوكالة تتم تعامالتها زالت فال الدولية، السياسية األنساق تعامالت
 المباشرة غير أو المباشرة العسكرية التدخالت  من جملة تعرف وهي الدولة قيام استمرارية ضمان على
  ..أ.م.والو فرنسا خاصة لها نفوذ منطقة إفريقيا من تعتبر التي الدول أو الكبرى الدول تقودها التي

 للتدخل مباشر ومبررا مقنعا سببا الكبرى للدول منحت المنطقة بها تمر التي واألوضاع المشاكل هذه إن
 الشركات خالل من سياسيا وحتى إقتصاديا أو بالمنطقة المتمركزة العسكرية القواعد قبل من عسكريا
 ورسم بالمنطقة المتواجدة والمتنوعة المختلفة الباطنية الثروات على السيطرة إلى تهدف والتي الكبرى
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 تحقيق على قدرتها عدمو  السياسية األنظمة محدودية ظل في هذا وفكرية، ثقافية وحتى إقتصادية سياسات
 لها تسمح التي المادية الموارد على توفرها وعدم أقاليمها على نفوذها وبسط الداخلية السياسية التعبئة
     . بذلك للقيام

 تهريب) للحدود العابرة المنظمة كالجريمة تماثلية غير أخرى تهديدات ظهور عنها نتج المعطيات هذه إن
 والفساد والرشوة األموال وتبييض بالمخدرات والمتاجرة أيًضا البشرية واألعضاء بالبشر والمتاجرة األسلحة
 أرضا اإلقليم هذا من وجد الذي الدولي اإلرهاب ظاهرة إلى باإلضافة ؛( الشرعية غير الهجرة السياسي
 في مراقبتها تصعب والتي الواسعة الصحراء في القاعدة تنظيم ألعضاء التدريب مخيمات إلقامة خصبة
 . البرية الحدود تلك اختراق سهولة كذا و الساحل لدول والعسكرية المادية اإلمكانيات ضعف ظل

 واألمن اإلفريقي، الساحل لدول الشامل بمفهومه األمن على مباشرا خطرا شكلت األمنية التهديدات هذه إن
 األمر ككل، الدولي األمن على وكذلك المتوسط، األبيض البحر ومنطقة إفريقيا، شمال لمنطقة اإلقليمي

 اآلليات أهمها التهديدات لهذه التصدي قصد اآلليات من جملة إعتماد إلى الكبرى بالدول دفع الذي
 ودفعها المشاكل، حل من يتكمن لم والذي بالمنطقة العسكري التدخل خالل من وفرنسا أ. م.للو العسكرية

 منظمة رأسها وعلى والدولية العالمية المنظمات ظل تحت إقتصادية، أخرى آليات تبني إلى الصين رفقة
 الساحل دول ديون مسح مبدأ ذلك في معتمدة بإفريقيا، المستدامة التنمية إقرار خالل من المتحدة، األمم

قرار اإلفريقي عتماد بالمنطقة المستدامة للتنمية مشاريع وا   والذي بالمنطقة الجنسيات متعددة شركات وا 
 .الساحل لدول الباطنية الثروات على السيطرة إلى مباشر بشكل يهدف

 أن أيقنت الجوار دول من بإعتبارها اإلفريقي الساحل لدول المحاذي الجغرافي لموقعها ونظرا الجزائر إن
 الذي األمر الجزائري، والقومي الوطني األمن على مباشرا تهديدا تشكل بالمنطقة السائدة األمنية األوضاع

 الدول لمقاربات مغايرة أمنية مقاربة تبني إلى الدبلوماسي وطاقمها السياسي نظامها خالل من بها دفع
 جمع وعلى الوطنية المصالحة وعلى األزمات، حل في والدبلوماسي السياسي الحوار على مبنية الكبرى،
 العسكرية التدخالت و العسكري الحل رافضة أخرى، على إثنية تهميش مبدأ على والقضاء األعراق شمل
 قصد الدول هذه دعم في الكبرى الدول مطالبة مع بلة، الطين وتزيد األوضاع تعكر الغالب في التي

 التنمية وتحقيق واإلقتصادية السياسية األرضية توفير إلى باإلضافة التعليم وقطاع الصحي القطاع تطوير
 البطالة على والقضاء العمل فرص توفير وبالتالي لإلستثمار خصب مناخ خلق إلى الرامية المستدامة
 إلى ثم ومن إفريقيا شمال الدول إلى الدول هذه من الشرعية غير الهجرة ظاهرة من الحد وعليه والفقر،



336 
 

 للجماعات والتصدي لمجابهة الحربية المعدات من الساحل دول تمكين مع العمل، عن بحثا أوروبا
 القطاع وكذلك لها الضرورية والمرافق التربوية المؤسسات بناء خالل من التعليم قطاع دعم مع اإلرهابية،
 عسكري خارجي التدخل فكرة عن والتخلي ، واألطباء األدوية وتوفير المستشفيات بناء خالل من الصحي

  .الدول هذه على الشرعي الوصي نفسها تعتبر التي الكبرى الدول من

إن  البحث  عن  األسباب  الحقيقية  التي  تقف  وراء  التحوالت األمنية في  الساحل  اإلفريقي  وتعود 
:  الذي كان له  دور  كبير  في  عملية  بناء  الدولة الفاشلة في  إفريقيا  عموما   االستعماريةالى الفترة 

 : والساحل  اإلفريقي  خصوصا  من  خالل  النقاط  التالية

قسم   مؤتمر برلين   الدول  اإلفريقية  بعشوائية  ولم  يراعي  فيها  خارطة  توزيع   : مشكلة الحدود-
األقليات  وبموجب  قرارات  هذا  المؤتمر  حصلت  فرنسا على  جميع  دول  الساحل  تقريبا  " الجزائر، 

عاج".  وهو  ما  أثر  في  عملية  موريتانيا، النيجر، التشاد،  مالي،  بوركينافاسو،  السينغال، ساحل ال
بناء  الدولة  بحيث  ظهر تباين  في  حجم  الدول  فنجد  دول  كبيرة  المساحة  مثل: مالي، النيجر، 
تشاد  لكنها  في  نفس  الوقت دول  مغلقة  ال  تطل  على  مساحات  مائية  في  حين  وجدت  دول  

سيطرة    –غامبيا  –نغال  والسبب  الوحيد  في  وجودها  صغيرة  مثل  غامبيا  التي  تشق جمهورية  الس
 .  اإلنجليز  على  نهر  غامبيا

و نتيجة  لترسيخ  نظام  القبائل  والعشائر  الذي  ال  يزال  يهيمن  على  السياسة  المحلية  جعل  
وعات العرقية  للحدود  ال  يراعي  الحدود للمجتمعات المحلية  ،  فجعل  المجم  االستعماريالتقسيم  

منفصلة  ومفككة  مما  أدى  إلى  توتر  دائم  في  اإلقليم  وأضعف  من  سيادة  الدول  في الساحل 
قوميات  ودول  قومية في  المستعمرة  الواحدة،  فنيجيريا  مثال  تضم  خالفة  السوكوتو،    اإلفريقي بدمج

القبلية لليوروبا،    والمراكز  القبلية  لإليبو..  كلها  وسلطنة البرونو،  والدولة القومية  في بنين، والمراكز 
 .  أصبحت  تسمى  نيجيريا

اإلكراه  والعنف  ضد  المواطنين،  وحصر    باستخدامطبيعة الديمقراطية : تميزت  الديمقراطية  -
ة  تسلطية  المشاركة  السياسية،  وهذه  الديمقراطية  والسياسة المتبعة  أدت  إلى  ظهور  أنظمة  شمولي

على  التسلط  والقهر واإلكراه  أي  التشبع  بالثقافة  التي  مارسها    االعتيادبسبب    االستقاللبعد  
 .   مما  خلق  أزمة  الدولة  االحتالل
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 :: بقيت دول الساحل  اإلفريقي  تواجه مجموعة  من  التحديات   االستقاللمرحلة ما بعد  أما

 المتضاربة   حكمت  تلك  الدول نذكر منها: ة  السياسيةظهور مجموعة من  األنظم -

أنظمة زبائنية: تبادل  ثنائي  للخدمات  بين المواطن  وقائده ،وأنظمة باتريمونيالية: توسيع  اإلدارة  -
وأنظمة  نيو  البيروقراطية  مما  أدى  إلى  عرقلة  التنمية ووجود  قوات  خاصة  تحمى  الرئيس،

 ـقوم  بحماية  النخبة  الموجودة  في السلطة.باتريمونيالية:  ت

كما  نجد  األحزاب والدساتير  في الساحل  اإلفريقي  مستوردة  وال تتوافق  مع  البيئة  الداخلية  للدول  
التي  تقوم  على  أساس  قبلي  وعرقي  يهيمن  عليه  كبار  الضباط  واألثرياء المستفيدين من  الريع،  

تبرير  سياسات  الدولة  الكوروبراتية التعاضدية،  أما  المجتمع  المدني  في دول  ويستخدم  الحزب  ل
الساحل  اإلفريقي  فيواجه  عدة  عقبات  منها  المتنامية  لدور  جماعات  المصالح  وعسكرة  الحياة 

 .   السياسية  وكذا  القيود  البيروقراطية

اإلفريقي  كثرة  اإلنقالبات  العسكرية  والتي  أصبحت    ومن التحديات  األمنية والعسكرية  في  الساحل-
في  بعض الدول  ينظر  إليها أنها  ظاهرة  صحية  باإلضافة  إلى  الحروب  األهلية  والصراعات  
اإلثنية  التي  عرفتها  دول الساحل على  غرار  تمرد  الطوارق  والحرب  في نيجيريا  والسودان  وساحل  

البا  ما  كانت  نتيجة للحرمان  بشقيه  السياسي  والمادي  ،  وكذا  مواجهة  الهوية العاج،  والتي  غ
العرقية للهوية الوطنية،  ونفقات  التسلح  الكبيرة  على  حساب    التنمية،  كما  نجد  مفارقة  في  دول  

الغذائية.  أما   الساحل  تتمثل  في  أن  حجم  األسلحة  المتوفرة  أكثر  من  حجم  السلع  والمواد
مصادر  التهديد  الخارجية  نجد    مشكلة  اإلتجار  بالسالح،  إذ  تعتبر  هذه  المنطقة  ثاني  أكبر  
سوق  عالمي  للتجارة  غير  الشرعية  لألسلحة،  كما  نجد  ظاهرة  اإلرهاب  وتجارة  المخدرات  

 .  بناء  الدولة  في  الساحلوتبييض  األموال  في عملية  تفاعلية  تؤثر  على  عملية  

أن  بلدان  هذه  المنطقة  أكثر  عرضة  لعدم  اإلستقرار والصراع  بسبب  تأثير  تغيرات  المناخ  على  
اإلنتاجية  اإلقتصادية  وضعف  القدرة  القمعية للدولة  عن  طريق  التخفيض  في  إيرادات    انخفاض

 وعلى  الرغم  من  اإلنتاج  الزراعي  الجيد  لكن أثرت.الدولة،  مما  يقلص  من  القدرة  التوزيعية
مليون  من    01.1(هذا  الوضع  أدى  إلى  تواجد  ما  يقرب  من2102األزمات على المنطقة،)أزمة

مليون  طفل  معرضون   0.1،   وأكثر من 2101األمن الغذائي  خالل عام  انعدامالناس  يعانون  من  
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مشرد  في  مالي  و  816 292لخطر  سوء  التغذية  الحاد.  وتشير  التقديرات  إلى  أن  هناك  حاليا 
 " .  يتانيا والنيجرالجئ  في  البلدان  المجاورة، مثل: "بوركينافاسو، مور   200 071

تعددت االستراتيجيات الدولية لمواجهة التحديات األمنية في منطقة الساحل والصحراء، فالدول األوربية 
اتجهت الي تعزيز الشراكة األوروبية بدول جنوب المتوسط، وأطلقت برنامج "ميدا" الذي يركز على دعم 

دي، وتعزيز العمليات التحول االقتصادي في دول المنطقة وتعزيز ودعم الميزان االجتماعي االقتصا
 اإلقليمية وعمليات عبر الحدود التي تستهدف زيادة التبادل على المستوى اإلقليمي. 

كما تبنت الواليات المتحدة عدة أدوات لمواجهة التحديات األمنية في منطقة الساحل والصحراء، منها 
". والتي 2117"أفريكوم، فبراير  ". ثم تأسيس مركز القيادة األمريكية في أفريقيا0996مشروع "إيزنستات، 

نجحت في تعزيز التغلغل داخل العديد من الجيوش اإلفريقية، في ظل عملية الشراكة العسكرية التي 
دولة إفريقية، وفي كثير من األحيان تتطلب هذه الشراكة  11من أصل  01أقامتها قيادة األفريكوم مع 

 لح قيادة األفريكوم. تنازل الجيوش اإلفريقية عن قيادة العمليات لصا

أّدى تمدد تنظيم القاعدة في المنطقة، إضافة إلى سقوط نظام القذافي والخوف من استيالء الجماعات 
اإلسالمية على أسلحة ترسانته العسكرية الضخمة، إلى بروز أزمة بين ليبيا الجديدة ودول الشمال 

ترك لها. وأصبحت الفضاءات الواسعة لمنطقة والساحل اإلفريقي التي تعتبر أن "القاعدة" هي العدّو المش
الصحراء الكبرى وساحل غربي إفريقيا، المناطق المفضلة لنشاط تنظيم "القاعدة"، األمر الذي دفع عناصر 
التنظيم إلى  اللجوء إلى منطقة الساحل اإلفريقي، حيث تفتقر هذه المنطقة الشاسعة للمشاريع التنموية، 

فراغ أمني، حيث ال يوجد في تلك األقاليم، ما يستدعي حضور أي  إضافة إلى أنها تعيش في ظل
 حكومة، وأغلب األهالي يحتكمون إلى األعراف االجتماعية التي كانت سائدة حتى قبل االستعمار.

أدت نهاية الحرب الباردة الى تغير في شكل المخاطر االمنية ،حيث أصبحت أكثر تعقيدا و تداخال و 
ديدا ماثال ومباشرا لكيان الدولة ،بحيث تقل من قدرتها على التحكم في اختراق خاصة التي ال تمثل ته

حدودها و تزيد من الاّلستقرار)شبكات الجريمة المنظمة  بأنواعها( سواءا على الساحل و الصحراء الكبري 
 الرهابية(.أو الدول المجاورة كإفرازات المتغير الليبي )انتشار االسلحة ،فتح منافذ ،معاقل للتنظيمات ا

تعتبر منطقة الساحل بمثابة الحزام األمني الجنوبي للجزائر، وذلك لما تشكله من عمق جيواستراتيجي 
وتهديدات أمنية الستقرار األمن الوطني، حيث يعد الشريط الساحلي الصحراوي قضية حيوية بالنسبة 
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حديدا فيما يرتبط بفشل الدول لألمن القومي الجزائري، نظرا للمميزات الخاصة التي تطبع المنطقة وت
وهشاشة نظامها من جهة، يضاف إليها شساعة الرقعة الجغرافية للمنطقة الصحراوية مما يصعب على 
• دول الساحل ضبط االستقرار األمني وتحقيق اإلشباع والتماسك االجتماعيين لتجسيد المشاريع التنموية

يدات األمنية الكبرى لألمن الوطني وهو األمر الذي وتعتبر جملة هذه المميزات بمثابة التحديات والتهد
 يطرح مجموعة من المشاريع الوطنية واإلقليمية.

بكل التهديدات و األزمات التي تعاني  تتأثربما أن الساحل االفريقي هو العمق االستراتيجي للجزائر و 
عة أمنية تتكون من أربع منها المنطقة، ومن أجل مواجهة هذه التهديدات عملت الجزائر على إنشاء جما

وتضم كل من الجزائر وموريتانيا ومالي و النيجر،   les pays du champs”بدول الميدان“دول سميت 
 comité d’état-major(cémocمقره في تمنراست مركز العمليات المنسقة بين جيوش الدول األربعة )

opérationnel conjoint   لتشمل دول أخرى مثل: التشاد و  ، كما يمكن لهذه الجماعة أن تتوسع
نيجيريا و بوركينافاسو، ترى فرنسا في هذا المركب األمني االقليمي تهديدا لنفوذها و مصالحها  في 

 منطقة الساحل االفريقي .

، مع تفجر األحداث في شمال مالي، من أجل حل 2102لم تهدأ جهود الدبلوماسية الجزائرية منذ سنة 
باعتماد مقاربة ثابتة تعتمد على تفضيل الحل السياسي السلمي في النزاع القائم بين المسألة في هذا البلد 

سلطات باماكو وبين الفصائل الترقية المسلحة وكذا تفادي التدخل العسكري األجنبي في هذا البلد تجنبا 
إلى ساحة للجماعات اإلرهابية الناشطة في المنطقة وتحويل هذه األخيرة ” الشرعية الجهادية“إلعطاء 

تتداخل فيها ظواهر اإلرهاب والجريمة المنظمة، فضال عن التبعات المرتبطة بالجوانب ” حرب عالمية“
 اإلنسانية وتدفق الالجئين على الحدود.
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 الكريم القرآن. 

 دستورال 

 .6102 مارس الجزائر، دستور الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية-

 :الكتب1-
  :العربية باللغة_ أ

 0996 والتوزيع للنشر الجامعة مكتب: القاهرة ،االجتماع وعلم األنثروبولوجيا أحمد، زيد أبو-0

 مؤسسة:  السويد ، بوتفليقة العزيز بدع إلى و بلة بن أحمد من الجزائر ، يحي زكريا أبو-6
 .6112ناشري،

:  بليبيا الوطنية المصالحة في المدني المجتمع مؤسسات مساهمة ، ميالد حميدة رونية أبو-2
 .ن ت د طرابلس، جامعة  السياسية والعلوم االقتصاد كلية ،الحل وآليات الرؤية بين

 األردن ،االستراتيجية و الدبلوماسية– لعلما و الظاهرة: الدولية العالقات ، عالء عامر أبو-4
 .62،ص0،6114ط التوزيع، و للنشر الشروق دار:

 .6ط الجديدة، الكتاب دار: لبنان ،القوى وتوازن الحروب ، إبراهيم خزام أبو -5

 نظرة الحاضر وقتنا في  المقارنة السياسات اهلل، عبد هشام ترجمة ، إيه جابريل ألموند -2
 .0911 األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر األهلية لدارا: عمان ،عالمية

 . 6112 العربية، البحوث مركز:  القاهرة ،متغير عالم في العربي األمن ، مدحت أيوب- 7

: القاهرة ،6110 سبتمبر أحداث بعد متغير عالم في العربي القومي األمن ، مدحت أيوب-1
 .6112 ،0ط مدبولي، مكتبة

 .6112 ،0ط الفرابي، دار: بيروت ،المستقبل اياقض بعض ، سمير أمين -9

 .0996 الفرابي، دار: بيروت المتوسط، في إستراتيجية قضايا ، سمير أمين-01
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 ،نظري إطار المقارنة السياسة، المغيربي بشير زاهي محمد ترجمة :وآخرون غابلاير ألموند00 –
  .0992. 0 ،ط الوطنية الكتب دار :بنغازي

: القاهرة ،وآفاق تحديات إفريقيا في والتنمية الديمقراطية العولمة آخرون، و طايع أصيفا -06
 .6112 المحروسة، مركز

 مع االقليمية التجارب و النظرى االساس: االقتصادي التكامل، محمود محمد االمام - 02
 0991.، العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت،  نظرية مقاربة...العربي الواقع الى االشارة

 الوحدة دراسات مركز: بيروت ،افريقيا في األقليات مشكلة ، ابراهيم السالم عبد البغدادي -40
 .6111 ،0ط الغربية،

 للعلوم العربية نايف  أكاديمية: الرياض ،المنظمة والجريمة الفساد األمين، محمد البشري-05
 . 6117 ،0ط,األمنية

: ،القاهرة الوطنية والقوانين الدولية التفاقياتا ظل في المنظمة الجريمة ،يونس فائزة الباشا -02
 .6116، العربية النهضة دار

: طرابلس ،العربي المغرب بلدان عبر أوروبا إلى الشرعية غير الهجرة ، علي الحوات -07
 .6117 ، المغاربية الجامعة منشورات

 االتجاهات و االنماط و التعريف المنظمة الجريمة آخرون، و مصطفي الفتاح عبد الصيفي -01
 .0،0999االمنية،ط للعلوم العربية نايف أكاديمية: ،الرياض

 .6117،0الوطنية،ط الكتب دار: ،ليبيا السياسي االجتماع علم ، زايد مولود  الطيب-09

 للنشر عكاظ مكتبات شركة: جّدة ،اإلنساني والفكر األنثروبولوجيا محمد، زكي إسماعيل-61
 . 0916والتوزيع،

 علي التداعيات مالي؟ شمال في دولة إقامة الطوارق أعلن لو ماذا" ، جمال بيلن الزعبي-60
 ،6106األبحاث، و للدراسات الناطور مركز:ن ب. د". ليبيا و الجزائر و النيجر
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 قضايا و منهجية المقارنة، قضايا السياسة في قراءات"، بشير زاهي محمد المغيربي 66-
  .0991. 6ط.0.0994ط.الوطنية الكتب دار: بنغازي ،"نظرية

 د د: ،الجزائر بميزاب  االباضي المجتمع في دورهم و العزابة ، عمر بن صالح السماوي  -62
  .6115ن،

 و للنشر اقالم دار:  القاهرة ، 6100 ثورة الى البداية من تونس قصة ، راغب السرجاني  -64
 .6100 ، التوزيع

 دراسات مركز: ،القاهرة والمجتمع لدولةا شؤون ادارة وآخرون، جمعة سلوى الشعراوي-65
 .6110العامة، االدارة واستشارات

 مقارنة، بنائية دراسة ،المعاصر لعربي ا المشرق في التسلطية الدولة ، حسين خلدون النقيب-62
 .0990العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت

 المعرفة عالم ،جافةال المناطق في األراضي تدهور التصحر، الفتاح عبد محمد القصاص-67
 .0999 واآلداب للفنون الوطني المجلس: ،الكويت

 دار :عمان ،والتحليل البيئة في منظور كلي من العامة السياسة، خليفة فهمي الفهداوي -61
 .6110 ،0ط. والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة

 ، الحياة شؤون تلفمخ في  وأبعاده الشامل الوطني األمن مفهوم ، اهلل عبد كوثر الجوعان-69
 . 6117 والتدريب، للتنمية المرأة معهد: الكويت

 .6110، عمان : دار زهران للنشر و التوزيع ،  السياسة الخارجيةالنعيمي احمد نوري ،  -21

 .6116المفتوحة، الجامعة: بلس طرا ، الدبلوماسية ، الرازق عبد شفيق السمرائي - 20

 تحليلية دراسة والتطرف والعنف اإلرهاب أسباب ، عبدالعزيز بنت أسماء الحسين -26
 .6116الكتب، عالم دار:،الرياض



419 

 

 مركز: الموصل جامعة ،"العربية التغيير وحركات الجزائر"، مضان  عباس كفاح الحمداني-22
 .6102 اإلقليمية، الدراسات

 و لدراساتا مركز: الرياض ، المعوقات و ،المقومات العربي االمن ، االمين محمد البشري-24
 .6111، 0 ط ، البحوث

 .6114البحوث، و الدراسات مركز: ،الرياض السياحي األمن اخرون، و فايز علي الجحني-25

  .6112 ،0اإلنسان،ط حقوق دراسات مركز:  القاهرة ،دارفور في الحقيقة ، كمال الجزولي-22

 المطبوعات ديوان: الجزائر ،والمتغير... الجديد لدوليا النظام ، القادر عبد رزيق المخادمي-27
  .6112 ،6ط الجامعية،

 ،والتداعيات واألهداف الحقائق: الكبير األوسط الشرق مشروع، عبدالقادر رزيق المخادمي -21
  .6115 ،0ط  الجامعية، المطبوعات ديوان: الجزائر

 ،لعولمةا لمواجهة حيوية ضرورة:  اإلفريقي العربي التعاون ، القادر عبد رزيق المخادمي-29
 . 6117 سنة والتوزيع للنشر الفجر دار: مصر

 الفكر دار: القاهرة ،االفريقية القارة في الديمقراطي التحول ، القادر عبد رزيق ىالمخادمي -41
 .6112 ،0ط التوزيع، و للنشر

 مؤقت انحسار أم دائم انكسار اإلفريقية القارة في النزاعات ، القادر عبد رزيق المخادمي -40
 .6115 ،0ط التوزيع، و للنشر الفجر دار قاهرة،،ال

 .6112 ن، د ،طرابلس،د(وثائقية دراسة) الطوارق ،قبائل المبروك الهادي الدالي-46

 الوطن في األمن فجوة و العولمة ، علي ياسر المشهذاني ، كامل تامر الخزرجي -42
 . 6114 التوزيع، و للنشر مجدالوي دار: عمان.العربي

 مجد دار: عمان العامة، السياسات و الحديثة السياسية النظم ، كامل تامر الخزرجي -44
 .056 ص ،6114 ، التوزيع و للنشر
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 للنشر الخلدونية دار: الجزائر ،والقانون السياسة بين اإلرهاب مكافحة ، وقاف العياشي  -45
 .6112 والتوزيع،

 النشر دار: المغرب ،ثالحدي العصر في الدولية العالقات ، علي شفيق علي العمر-42
   .0991 المعرفة،

 مصر ،االنساني الدولي القانون و السياسة بين دارفور أزمة ، خليل محمد سليمان العناني  -47
 د ت ن.. البحوث و للدراسات المنشاري: 

 والبحوث الدراسات مركز: الرياض ،القرن هذا في اإلرهاب مستقبل فالح، احمد العموش -41
 .0،6112.األمنية،ط للعلوم عربيةال نايف جامعة

 للنشر الثقافة دار: عمان ،المقاومة وشرعية الدولي االرهاب ، حسين سهيل الفتالوي -49
 . 6،6110ط والتوزيع،

  .6117 العلوم، دار: عنابة ،الدولية العالقات في المدخل ، مبروك الغضبان-51

 الوقت في الفلسطينية للقضية دوليةوال اإلقليمية اإلبعاد وآخرون، المنعم عبد المشاط -50
  .0912 العربي، المستقبل دار: القاهرة الراهن،

 االعالمي المركز: القاهرة ، لمكافحته المبذولة والجهود الدولي اإلرهاب ، خالد السيد-56
 . ن تد  األمني،

 ألمنا: في العسكري و السياسي جانبين في دراسة: العربي األمن مفهوم ، هيثم الكيالني-52
 األوروبي العربي الدراسات مركز: ،فرنسا المستقبلة التطلعات و الراهنة التحديات  العربي

 ن.ت.د،

 القاهرة. واإلستراتيجية واالقتصادية السياسية العلوم إلى المدخل واخرون، أحمد الرشيدي -54
 .6112  للمعارف، العربي المكتب:
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 والنظريات، المفاهيم دراسة ،الراهنة الدولية القاتالع في والتنازع التكامل ، بوعشة محمد -  55
  .0999 األولى، الطبعة الجيل دار: بيروت

الدبلوماسية الجزائرية وصراع القوى الصغرى في القرن الفريقي و إدارة بوعشة محمد ،  -52
 .6114،  بيروت: دار الجيل للنشر و الطباعة و التوزيع ، الحرب االثيوبية االريترية 

 و للنشر العربية الدار: الجزائر ،الدولي الصراع في المستقبل و العرب ، محمد وعشةب -57
 .6111 ،0ط التوزيع،

، بيروت : أسئلة دولة الربيع العربي نحو نموذج الستعادة تعهد األمةبونعمان سليمان ،  -51
 .6102، 0دار وجوه للنشر و التوزيع، ط

 في الممكنات و العوائق: العربي الوطن في قراطيالديم االنتقال ، اإلله عبد بلقزيز -59 
 .0991 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ، العربي الوطن في الديمقراطية المسألة

 الخليج مركز: االمارات ،العالمية السياسة عولمة سميث، ،ستيف جون بيليس -21
  .6114لألبحاث،

 الجزء ، المعرفة دار:  الجزائر ،9091-0121المعاصر الجزائر تاريخ ، بشير  بالح-20
   .6112الثاني،

 البيطار، غازي:ترجمة ،الجزائرية المأساة: السياسية اإلسالموية وآخرون، زهرة عروس بن-26
  . 6116 الفارابي، دار: بيروت

 الجزائر ،وكيف  لماذا اللغوي و الديني و العرقي الصراع و التعصب ، أحمد نعمان بن -22
 .0997 ،6ط األمة، دار:

 : الجزائر ،األطلسي حلفلوا أوربا الجزائري، لألمن المتوسطي البعد ، النور عبد عنتر بن-24

 والنشر للطباعة العصرية المكتبة: الجزائر ،المتوسط في األمن، النور عبد عنتر بن -25
 .6115 والتوزيع، والنشر للطباعة العصرية المكتبة. 6115 والتوزيع،
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:  الجزائر ،أخرى ومحاضرات اليوم و األمس بين الجزائرية الدبلوماسية ، صالح القبي بن -22
 .6116اإلتصال، و النشر و لإلتصال  الوطنية المؤسسة منشورات

 ترجمة ،الدولي واألمن السالح ونزع التسلح في عسكري الغير التهديد نطاق، هربرت بولون-27
 .6114 ، لعربيةا الوحدة الدراسات مركز: بيروت ،واخرون حمود فادي

  .6114،0ط الشروق، دار: القاهرة, الوطنية عبر المنظمة الجريمة شريف، محمود بسيوني -21

 ،0ط الفرابي، دار بيروت، الدويهي، شوقي ترجمة  ،المستوردة الدولة ، برتران بادي -29
6112. 

 سليم السيد محمد و مفتي أحمد بن محمد ،ترجمة الخارجية السياسة تفسير، لويد جونسن -71
 .0919، المكتبات شؤون عمادة: ،الرياض

 و للعلوم العربية الدار: بيروت ،فبراير 07 ثورة: االول اليوم مذكرات ، علي مفتاح جويلي -70
 . 6106 ، النشر

 الدراسات مركز: القاهرة مثابرة، أمنية بيئة في جديدة مهام األطلنطي حلف ، عماد جاد-76
 .0999 واإلستراتيجية، السياسية

 هومة دار: الجزائر ،العربي القومي األمن و العربية الدول جامعة ، الحميد عبد دغبار  -72
 .6100 التوزيع، و النشر و للطباعة

 .0916االنجلومصرية، المكتبة: ن ب ،د الدولية العالقات تحليل، كارل دوتش -74

 ترجمة ،الدولية العالقات في المتضاربة النظريات ، روبرت بالستغراف ، جيمس دوبرتي -75
 .0915 ، األولى الطبعة – والتوزيع للنشر الجامعية المؤسسة: الكويت الحي، عبد وليد

 أزمة حل نحو حضارية خطوة: الجزائر في الوطنية المصالحة، الدين نصر أنور هدام-72
 .6117الهقار، مركز: جنيف ،السياسية السلطة اختيار
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 الحضري: االسكندرية ،المعاصر العالم استقرار و عرقيةال الصراعات ، أحمد وهبان -77
 .6117 للطباعة،

 تاريخية، نظرة ،العربي الوطن في والدولة األمة: العربية القومية حسن، أحمد خالد وليد-71
 .6116 العربية، الوحدة دراسات مركز:  بيروت

 أكاديمية:  ليبيا عمة،ن هاشم كاظم: ترجمة ، إفريقيا في والسياسة الحكم توردوف،  وليم-79
 .6114 العليا، الدراسات

 .0991،0وهبة،ط مكتبة القاهرة، ،اإلسالمية العسكرية العقيدة ، محمد حسن أحمد حسين-11

 الطبعة العربي، الكتاب دار: بيروت ،الدولية العالقات في النظرية ، يوسف ناصيف حتى -10
 .0915 األولى،

 دار: اإلسكندرية ،االجتماع علم نظرية في ألساسية اتاالتجاه ، الرّزاق عبد علي حلبي-16
 .0992الجامعية، المعرفة

 .0995 الجامعية، المعرفة دار: اإلسكندرية. االجتماع علم في مقدمة، أحمد علي حمدي-12

 .6111،0اللبناني،ط المنهل دار: ،بيروت معاصرة دولية قضايا، خليل حسن-14

 و للنشر الوطنية الشبكة: الجزائر ،السوداء افريقيا في ةالعسكري الظاهرة ، مولود حمروش -15
 .0915 التوزيع،

 دار االسكندرية، ،االجتماع علم نظرية في األساسية االتجاهات ، الرزاق عبد علي حلبي -12
 . 0992 الجامعية، المعرفة

 و لألبحاث العربي المركز: ن ب د ،بوتفليقة عهد في ممتدة أزمة غرداية ، قاسم حجاج-17
 .6105 السياسية، الدراسات

. العربية النهضة دار: القاهرة ،اإلقليمية  االقتصادية  التكتالت عفيف، سامي حاتم-11
،6114. 
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 العالمي النظام ظل في الدولة قوة وعناصره الوطني األمن ، المولي عبد هايل طشطوش-19
  .0،6106ط والتوزيع، للنشر حامد دار: عمان الجديد،

 اليرموك،  جامعة:  األردن ،الدولية العالقات في مقدمة ، المولى عبد ايله طشطوش -91
6101. 

 اشكاليات، و قضايا ،الجنوب البلدان في السياسية التنمية في دراسات ، بومدين طاشمة-90
 .6100 الجامعية، المطبوعات ديوان ن،.ب.د

 تـ د، المفتوحة، العربية يميةاألكاد:  ،الدنمارك الدولية العالقات ، علي حماز محمد، طارق-96
  .ن

: ،بيروت العربية البالد في الصالح والحكم الفساد في الصالح، الحكم مفهوم ، حسن كريم-92
 .6114، العربية الوحدة دراسات مركز

 .6110.للنشروالتوزيع الثقافة دار: ،عمان المنظمة الجريمة ، داوود يوسف كوركيس-94

 ،هابرماس إلى بارسونز من االجتماعية النظرية غلوم، سنح محمد ،ترجمة إيان كريب -95
 .0999.المعرفة عالم: الكويت

 دار: بيروت. 0ط ،الخوري نبيل: ،ترجمةفلسفية محاولة: الدائم السالم نحو ، إمانويل كانط -92
 .0915 صادر،

 لمعا:  الكويت جالل، شوقي ترجمة ،االجتماعي التحول عصر في إفريقيا ،. س. ب لويد -97
  .0991 ، المعرفة

: بغداد ، حسيني زينة ترجمة ،متعّدد مجتمع في التوافقية الديمقراطية ، إرنت ليبهارت -91  
 .6116 ،0ط التوزيع و للنشر الفرات

 للبحر السنوي االبيض الكتاب المحلية، السلطة مراكز ويقظة الليبية ،الثورة وولفرم التشر-99
 .6106، التوزيع و للنشر اتفضاء دار: عمان المتوسط، االبيض
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 ودراسة لألبحاث العربي المركز: الدوحة ،الجزائرية األمنية السياسة ، منصور لخضاري -011
 . 6105 السياسات،

 المشترك للعيش وطنا نبني كيف:  الوطنية الوحدة و السياسي اإلصالح ، محمد محفوظ  -010
 .6114 العربي، الثقافي المركز: بيروت ،

 التوزيع و للنشر العلوم دار:  بيروت ، الدولي التنظيم ، الناصر عبد جمال مانع-016
،6112. 

 .0970 االكاديمية، المكتبة: القاهرة ،الدولية  السياسية العالقات ، صبري اسماعيل مقلد-012

 ،العربي االقليمي النظام تطور و العربية -العربية النزاعات ، القادر عبد محمودي  -014
 .6110 لالتصال، الوطنية المؤسسة منشورات: الجزائر

 بعد ما دولة تطور دراسة) العربي المغرب في الدولة بناء اشكالية ، الّدين فخر ميهوبي -015
 .6104 ،0ط القانونية، الوفاء مكتبة: ،االسكندرية االستعمار

 للنشر الغرب دار: الجزائر ،الجزائر في والمصالحة السلم مسار ، القادر عبد مقام-012
 .6116 والتوزيع،

 ، اللبناني المنهل دار:  بيروت ، اقتصادية دراسات والتنمية التخلف ، إبراهيم مشورب-017
 .0،6116 ط والنشر، للطباعة المنبع رأس مكتبة

 الكتاب ،العربي للربيع  المغاربية  الدينامية داخل وليبيا  تونس ، منصورية مخيفي-011
 .6106للنشروالتوزيع، فضاءات دار: ،عمان المتوسط ضاالبي للبحر السنوي االبيض

 المطبوعات ديوان: الجزائر ،الدولية العالقات في المعاصرة النظرية ، عامر مصباح-019
 .6112الجامعية،

، د التجارة كلية: اإلسكندرية ،الدولي التحالف سياسيات مصطفى، محمد ممدوح منصور-001
  ت ن.
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 دار: الكويت ،"مقارنة تحليلية دراسة" الدولية السياسة رياتنظ ، صبري إسماعيل مقلد -000
 .0912األولى، الطبعة التوزيع، و للنشر وائل

 عكاظ مكتبات شركة:  جّدة ،االنساني الفكر و  األنثروبولوجيا ، زكي اسماعيل محمد-006
  .0916 التوزيع، و للنشر

 مقاربة مكافحته و استراتيجيات يةالوطن البرامج في دراسة االرهاب قيراط، مسعود محمد-002
 .6100االمنية، للعلوم العربية نايف جامعة ، والبحوث الدراسات مركز: الرياض ،إعالمية

 العامة الهيئة: القاهرة شاهين، يونس ،ترجمة  األمن جوهر ، روبرت مكنمارا-004
 .0970للنشر،

. وتطورها طبيعتها االجتماع علم نظرية، وآخرون عودة محمود ،ترجمة شيف تيما نيقوال، -005
 المعارف،د ت ن. دار: ن ب د

 اإلسكندرية: القاهرة ،متغير عالم في الدولية العالقات علم إلى مدخل ، محمد نصر -002
 .0991الجامعية، المكتبة

 ،دمشقالعربي القومي األمن مكونات أحد بوصفه الغذائي األمنناصير، عبيد ناصير-007
 .6112، االستراتيجية ثالبحو  و الدراسات مركز:

 االقتصاد منظور من الثانية الخليج ألزمة والعربية الدولية النتائج ، السيد محمد  سعيد-001
 .0996 المعرفة، علم: الكويت ،السياسي

 اإلمارات لألبحاث، الخليج مركز ترجمة الدولية، للنظرية جديدة مقاربات ، ستيف سميث -009
 .6114 ،0ط لألبحاث، جالخلي مركز: المتحدة العربية

 عالم: الكويت ،القومية الظاهرة مستقبل و القومية العابرة الشركات ، السيد محمد سعيد-061
 .0912 نوفمبر ،017العدد المعرفة،
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:  القاهرة ،العربي الوطن على وأثرها الدولية السياسية المتغيرات ، السيد محمد سعيد-060 
 .0990العربية، والدراسات البحوث معهد

 .0911 ، المعرفة عالم:  الكويت ،إفريقيا قضايا ، الغني عبد محمد سعودي -066

  .6110. 6ط. الجيل دار: بيروت ،الخارجية السياسة تحليل ، السيد محمد سليم -062

 المطبوعات ديوان: الجزائر ،المعاصر الدولي القانون في معجم ، عمر اهلل سعد -064
  .6115 الجامعية،

 الجامعية المعرفة دار: اإلسكندرية ،االجتماع علم في دراسات، السميع عبد مداح سيد-065
0992. 

 أكتوبر ،24 العدد المعرفة، عالم: الكويت ،افريقيا قضايا ، الغني عبد محمد سعودي -062
0911.  

 تجاه الروسية للسياسية مقارنة دراسة العرقية، الجماعات و الدولة ، أحمد الحفيظ عبد-067
 .6115 ،األهرام مطالع:  ،القاهرة 6111-0990 تترستان و انالشيش

-0991مابين المتوسطية الشراكة تجاه الليبية الخارجية السياسة، أحمد كميلة عثمان-061
  .6115 والنشر، والترجمة والتأليف للطباعة األكاديمية الدار :ليبيا ،0991

 للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،ةاالسرائيلي االستراتيجية في دراسات ، محمود عربي-069
 . 0979 ،0والنشر،ط

 دراسة مركز: بيروت ،العربي الوطن في الديمقراطي التغيير آليات ، فؤاد ثناء اهلل عبد-021
 .0997 ،0ط العربية، الوحدة

 نشر دار: المغرب ،الحديث العصر في الدولية العالقات علي، شفيق علي-020
   .665،ص0991المعرفة،



428 

 

: ،الرياض الدولي العرب واقع في التطبيق و المفهوم: اإلنساني األمن، خديجة محمد عرفة-026
 . 6119 ،0،ط ن.د.د

 لإلعالم الشروق مؤسسة: الجزائر ،الدولية العالقات في المسلمات تحول ، وليد الحي عبد-022
 .0994 والنشر،

 اتحاد منشورات:ن ب ،د6110لولأي من عشــر  الحـادي وأحــداث اإلســـالم ، محمد عمارة-024
 .ن ت ،د العرب الكتاب

 مركز:   مصر ،العالمية للسياسة االجتماعي البناء في دراسة ، الحاج حسن أحمد علي -025
 .6111 للكتاب، االسكندرية

 مصر ،العولمة إطار في اإلقليمية االقتصادية التكتالت ، محمد  سمير  العزيز عبد-022
 .6110 الفنية، عالشعا مطبعة و مكتبة:

: مصر ،العالمية للسياسة االجتماعي البناء في دراسة ، الحاج حسن أحمد على-027
 .6111.للكتاب اإلسكندرية

 – النظرية – المعرفي النموذج المقارنة السياسية ابستمولوجيا ، محمد نصر عارف-021
 .6116 األولى، ،الطبعة والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة: بيروت ،المنهج

 للطباعة العربية النهضة دار: بيروت، األنثرولوجيا االجتماعية وصفي، عاطف -029 
  .0977.والنشر

 دار:  ،مصر الصحراوية المجتمعات في والتنمية التوطين، محمد اهلل عبد الرحمن عبد -041
 .6112 ، الجامعية المعرفة

 دار: الجزائر ،واحدة لعملة وجهان يةأوسط والشرق المتوسطية ، العربي محمد فالح-040
 .74 ص والتوزيع، للنشر الخلدونية

 .0997،0للنشر،ط وائل دار: عمان ،الدولي السياسي النظام، محمد القادر عبد فهمي-046
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 جامعة والبحوث الدراسات مركز: الرياض ،العربي الوطن في االرهاب واقع ، محمد فتحي-042
  .0999األمنية، للعلوم العربية نايف

 القرن في العالمي النظام الحكم الدولة بناء، اإلمام محاب ترجمة ، فرانسيس فوكوياما   -044
 .6117 للنشر، العبيكان: الرياض ،العشرين و الواحد

  المنهل دار: ،بيروت0995-0945 قرن نصف في اإلقليمية النزاعات ، علي صبح-045
 .6112 والنشر، للطباعة اللبناني

 ترجمة ،العشرين القرن أواخر في الديمقراطي التحول: الثالثة الموجة ، هانتغتون صامويل-042
 .ن.ت.د للصحافة، أوكالهوما جامعة: ن.م.د علوب، الوهاب عبد

 للعلوم العلمية اللجنة: القاهرة ،أوربا في اإلسالمية األصولية الحركات ، ماجدة صالح-047
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 ،552العدد ،الجيش مجلة ،"اإلفريقية القارة تحديات والتنمية األمن" ش،.ف– أمال-00
 6119أوت
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 6101. سبتمبر السادس، العدد ،اجتماعية قراءات ،"المواجهة
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 .0911 جوان
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257،6105. 
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0997. 

 استغالل أم شراكة.. اإلفريقية الصينية العالقات إفريقية نظر وجهة"، إسماعيل األولي-67
 . 6104للدراسات، الجزيرة مركز: ةالجزير  تقارير،"
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 6105.للدراسات، الجزيرة مركز: الجزيرة

 مركز: سياسية قراءات". العالمية نحو األمريكية االستراتيجية تطور" ، أحمد الخضرمي-69
 .6112 ،فبراير11العدد المعلومات،: البحوث
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6119. 
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 . 6104 فيفري ، 217العدد

 مجلة ،"دارفور أزمة في االفريقي األمن و السلم لمجلس االنساني التدخل" ، زهرة بوسراج -21
 د ت ن.،11 العدد بسكرة،،المفكر

 الساحل منطقة في االستقرار على وانعكاساتها الطوارقية األقليات مشكلة" ، حسين بوقارة -29
 .6111 ،نوفمبر 7 ،العدد ،الجزائر االستراتيجية للدراسات الشعب مركز،"االفريقي

 ،أفريل520،العدد الجيش مجلة،"التنمية مسار الاّلأمن يعيق عندما إفريقيا" ، عمار بوزيد -41
6101. 
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 أفريل ،520 العدد ،الجيش مجلة ،"اإلعصار عين في اإلفريقي الساحل ، عمار بوزيد-40
6101. 

 6101.،الجزائر،الجيش مجلة ،"القوة مفهوم" عمار، بوزيد-46

 شؤون مجلة،"التسعينات في الجزائر القومي لألمن الجنوبي الجناح" ، النور عبد عنتر بن  -42
 .ن ت د ،12 العدد ،االوسط

 القاهرة، ،الدولية السياسية،"الدولية العالقات في األمن مفهوم تطور"  النور عبد عنتر بن-44
 6115 السنة ،021 العدد

 يونيو/حزيران 12ن، ع ،د الصحيفة صدى،"اإلقليمية والتداعيات مالي"نيكلز، بنجامين -45
6102.  

و المرض و النزوح"،  بدر عزيزة محمد علي ،" استنزاف االنسان في إفريقيا، الفقر -42
 6117، 029العدد القاهرة، ، السياسية الدولية

 نموذجا والمغرب الجزائر، تونس،: العربي المغرب دول في اإلرهاب جرائم" ، دريس باخوية -47
 6104. ،جوان00،العدد ورقلة ،والقانون السياسة دفاتر مجلة ،"

 الجيش،الجزائر، مجلة". الصحراءو  الساحل بمنطقة المنظمة الجريمة ، صالح"  بوكروح-41
 .6105 جانفي ، 201 العدد

: المنظمة والجريمة اإلرهاب مواجهة في الجزائر" بولعراس، وبوعالم علي بوشربة  -49
 6105. جانفي ،201،العدد الجزائر ،الجيش مجلة ،"فعالة استراتيجية

 الشعب مركز مجلة ،"الراشد الحكم ترقية في المدني المجتمع دور"  ، امحند برقوق  -51
 .6119 جانفي ،1العدد ،االستراتيجية للدراسات
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 لطلبة منشور مقال، الجزائري الدبلوماسي المنظور في األمنية ،التهديدات أمحند برقوق-50
 الدولية والعالقات الديبلوماسي والمعهد(  الجزائر جامعة)  الدولية والعالقات السياسية العلوم

 .الخارجية وزارة)

 العالم ،"الخارجية الحسابات و الداخلية التهديدات بين اإلفريقي الساحل"، أمحند رقوقب -56
 6111 ،جانفي ،الجزائر االستراتيجية للدراسات  الشعب مركز األول، العدد ،االستراتيجي

 الوطني األمن على وتداعياتها اإلفريقي الساحل في األمنية المعضالت"، امحند برقوق -52
 ،جانفي 524 الجزائر،العدد والتوجيه، واالتصال اإلعالم مديرية ،الجيش جلةم،" الجزائري
6111. 

 مركز: الجزائر ،اإلستراتيجي العالم مجلة" األمن مفهوم في التحول" ، مصطفي بخوش -54
 6112 ماي االستراتيجية، للدراسات الشعب

 ،"اإلرهاب لمكافحة سيةالدبلوما الجزائر استراتيجية" سميرة، وباسط الحق عبد جديد بن -55
 6102. جانفي ، 11 ،العدد باتنة ،والتنمية لألمن الجزائرية المجلة
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-6101قسنطينة، والرشادة، الديمقراطية ،فرع الدولية قاتوالعال سياسيةال العلوم في ماجستير
6100. 
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 الحتواء جديدة استراتيجية: األوربي لالتحاد الجديدة المتوسطية السياسة ، عمار حجار -02
 الدولية، والعالقات السياسية العلوم ،قسم السياسية العلوم كلية ، ماجستير مذكرة شامل، جهوي
 .6112 الجزائر، باتنة، خضر،ل الحاج جامعة

 في استراتيجية هوية و شاملة أمنية بنية نحو: االوروبي االمني التصور"، جويدةحمزاوي -07
 في متوسطية و مغاربية دراسات تخصص ، السياسية العلوم في ماجستير مذكرة،" المتوسط
 .6100-6101 باتنة، جامعة ، االمن و التعاون

 ،منشورة غير دكتوراه أطروحة ،"الجزائر في الوطني األمن جيةاستراتي" منصور، لخضاري-01
 .6102-6106واالدارية،الجزائر السياسية التنظيمات قسم الحقوق، كلية

 مذكرة اإلنساني، األمن منظور من الجزائر في الوطنية المصالحة, النور عبدمنصوري -09
  6101/  6119, باتنة لخضر الحاج بجامعة ،ماجستير

-0997للفترة الخارجية السياسة في الجزائري البرلمان دور تاسعديت، الدين يحمس  - 61
 6112.الجزائر، جامعة: الجزائر ، الدولية والعالقات السياسية العلوم ، ماجستير مذكرة ،6116

 جامعة ،ماجستير مذكرةالمدني، الوئام قانون إلجراءات القانونية الطبيعة علي، بابا رضا-60
 .6115 جوان اإلدارية، العلوم و الحقوق كلية الجزائر،

 سبتمبر00 احداث بعد االمريكية االستراتيجية في االفريقي الساحل مكانة" ، رسولي أسماء -66
 .6100-6101باتنة، ،جامعة الدولية العالقات و الدبلوماسية فرع ، ماجستير مذكرة،"6110

 ، 0999-0991 السياسية التعددية ظل في ائرز الج في السياسي العنف ظاهرة" ، آدمقبي  -62
 .6116 واإلعالم، السياسية العلوم كلية: الجزائر جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة

-en français: 

1-Angela meyer,l’intégration régionale et son influence sur la structure 
,la sécurité et la stabilité d’états faibles l’exemple de quatre états 
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cenrafricains,doctorat de science politique ,institut d’études politique de 
paris école  doctorat de science politique,2006. 

  :الندوات و الملتقيات_5
 65) ثورة من المصري الجيش مواقف في التاريخية تأثيرالعوامل" ، براك محمد السعدون واثق -0

 الربيع ظالل في والتحديات الفرص: العربي الوطن في والتغيرات التحوالت مؤتمر يف،("يناير
  .6102/ 00/2-01،االردنالعربي

 المملكة الرياض، ،العولمة و اإلرهاب ندوة أعمال األمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية -6
 .6111 السعودية، العربية

 للبحوث العربي المعهد ندوة،" واآلفاق حدياتالت...  إفريقيا في األمن" ، طارق الخروي-2
 .6101 مارس ،االستراتيجية والدراسات

 الجيو االعتبارات و سياسية الجيو األبعاد بين اإلفريقي الساحل منطقة" ، بخوش مصطفي -4
 الساحل لمنطقة الجديدة األمنية التهديدات:" الثاني الوطني الملتقي أعمال في،" اقتصادية
 بسكرة. خيضر محمد ،جامعة السياسية العلوم ،قسم السياسية العلوم و الحقوق يةكل" اإلفريقي

 .6111 ماي02-05اإلستراتيجية، للدراسات الشعب مركز:

 حول الوطني ملتقى ،"والنيجر مالي في الترقية لألزمة الجزائرية اإلدارة أليات" ، نبيل بويبة  -5
 .6100 قالمة جامعة ، اإلثنية الجماعات مواجهة في الدول سياسات

 حول ملتقى ،"األمنية التهديدات مصادر لتطور طبقا األمن مفهوم تطور" ، بونوار صايم بن-2
 بلقايد، بكر أبي جامعة السياسية، العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،اإلنساني األمن

  .6119 تلمسان،

 في واألمن الجزائر، ،"الدولي الملتقى يف ،"اإلنساني األمن مفهوم في قراءة" ، رضا دمدوم  -7
: الجزائر قسنطينة، السياسية، العلوم قسم السياسية، والعلوم الحقوق كلية ،وأفاق واقع المتوسط،

 .6111 أفريل
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 التحدي: الجزائري األمن على وتأثريها الجديدة األمنية التحوالت" صالح، عميور دعاس -1
 الحقوق كلية ، وأفاق واقع المتوسط في األمن الجزائر: ليالدو  الملتقى أعمال في ،"واالستجابة

 الجزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة الدولية، العالقات السياسية، العلوم قسم السياسية، والعلوم
6111. 

 و المصلحة اعتبارات بين دارفور مشكلة تجاه األمريكية السّياسة ، محمد أحمد وهبان -9
 .سعود الملك و االسكندرية بجامعتي مقدم بحث األخالقية، دعاوى

 الجزائر حول الدولي الملتقى المتوسط، في لألمن الجديدة التهديدات مصادر جمال، ساسي-01
 .6111 االستراتيجية للدراسات الشعب مركز: قسنطينة ،آفاق و واقع المتوسط في األمن و

 التحديات:  اإلرهاب: ليالدو  الملتقي في،" اإلرهاب تعريف"آخرون، و فتحي أحمد سرور - 00
 .6112 يوليو 9-1القانونية،القاهرة،

)  األلفية في العربي الوطن في االجتماعية التحديات"، محمد توفيق هدىسليمان  -06
 العربية نايف جامعة ،والتنمية االجتماعية الحماية مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة،("العقدالجديد

 .6104األمنية، للعلوم

 لمواجهة الفكري األمن لتحقيق متوسطي أمني تعاون بناء نحو ، شعيبي الجبار عبد-02
 الشعب مركز: قسنطينة ،أفاق و واقع المتوسط، في األمن الجزائر حول الدولي الملتقى االرهاب،
 .6111 ، االستراتيجية للدراسات

 قوى في ائدر  لرتبة للترقية معد بحث،" مكافحتها واساليب المنظمة الجريمة"، غالييني عارف-04
 النقباء دورة الداخلي، االمن قوى معهد ،الداخلي االمن لقوى العامة المديرية الداخلي االمن

 .رائد لرتبة المرشحين

 الملتقى،"والسياسات العوامل: متوسطي األورو المجال في الهجرة" سمير، محمد عياد -05
 العلوم ،قسم-قسنطينة – وريمنت ،جامعة "وآفاق واقع المتوسط، في واألمن الجزائر" الدولي

 الجزائر، االستراتيجية، للدراسات الشعب العلمي،مركز البحث لتنمية الوطنية ،الوكالة السياسية
6111. 
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 القانونية غير الهجرة ظاهرة: المتوسط في لألمن العسكرية غير األبعاد ناجي، النور عبد-02
 – منتوري ،جامعة "وآفاق واقع المتوسط، في واألمن الجزائر" الدولي الملتقىالعربي، المغرب في

 للدراسات الشعب مركز العلمي، البحث لتنمية الوطنية الوكالة  السياسية، العلوم ،قسم-قسنطينة
 .6111 ،الجزائر، االستراتيجية

 ،"الجديدة النقدية والطروحات التقليدي الطرح بين األمن مفهوم" خيرة، ويفي جميلة، عالق-07
 والعلوم الحقوق كلية ،وأفاق واقع المتوسط في األمن و الجزائر: الدولي ىالملتق أعمال في

 الجزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة الدولية،  العالقات و السياسية العلوم  قسم ، السياسية
6111 . 

 حول منتدى،"المائية الموارد إدارة مجال في اإلفريقي العربي التعاون"سالم، محمد عمر-01
 االقتصادية الشراكة تعزيز أجل من: التجارة و االستثمار مجال في اإلفريقي بيالعر  التعاون
 .6101،طرابلس،اإلفريقية الغربية

 قيم:  العلمية الندوة في ،" الغذائي األمن المجال في االمنية المفاهيم" منير الطيب صديق -09
 الندوات قسم ، البحوث و اتدراس مركز: الرياض ،األمنية التعليمية المناهج في المدنية الحماية

 .67/16/6111 العلمية القاءات و

 في مقدمة ورقة افريقيا، في المباشرة غير الديمقراطية إشكالية ، السيد محمد طلع جمال  -61
 التحّرر. و التسلط بين السلطة اشكالية حول العلمية الندوة

 الملتقى ،"الجزائر في المحلية االدارة قدرات بناء ومشكلة الراشد الحكم"،  بومدين طاشمة -60
 الشلف، جامعة ،وتحديات  واقع: الجزائر في التنمية واشكالية السياسية التحوالت: حول الوطني

  .6111 ديسمبر 07-02 السياسية، العلوم قسم

 وتهديدات القذافي نظام سقوط تداعيات بين الجزائر"، سهام زروال ، كربوسة عمراني -66
 األمنية المقاربة:  الدولي الملتقى" اإلفريقي الساحل منطقة في اإلسالمي مغربال بالد في القاعدة
 6102. ماي 65 -64 الجزائر، قالمة، 0945ماي 1 جامعة ،"اإلفريقي الساحل في ئرية الجزا
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:" الدولي الملتقي في" اإلنساني الوطن من...األمن مفهوم في تحوالت" ، منصر جمال -62
 العلوم ،قسم السياسية والعلوم الحقوق كلية" :توسطالم في واألمن الجزائر

 .6111السياسية،قسنطينة،الجزائر،أفريل

 في قدمت بحث ورقة ،"اإلفريقية المغاربية للعالقات استراتيجية رؤية نحو"، محمد مالكي -64
 وتفعيل اإلفريقي المغاربي التعاون حول الشراكات مفترق في العربي المغرب السابعة، الندوة

 .6111 ، العربية الدول جامعة مركز: تونس ياته،آل

:  دمشق"  الزراعية مستوى في ندوة"  سياسات التنمية و الغذائي األمن ، نوال نعمة -65
 .6114 ، الزراعية للسياسات الوطني المركز

 في ألقيت مداخلة،"افريقيا في النزاعات ادارة في الجزائرية الدبلوماسية دور"، حسين قادري-62
 ،قالمةاستراتيجية شراكات بناء الى التحررية الحركات دعم من افريقيا و الجزائر: الدولي ملتقيال

 أكتوبر20-21السياسية، العلوم ،قسم السياسية العلوم و الحقوق ،كلية0945 ماى11 ،جامعة
6107.  

 لمواجهة الفكري األمن لتحقيق متوسطي أمني تعاون بناء نحو" ، شعيبي عبدالجبار -67
 الحقوق كلية:  وافاق واقع المتوسط في واألمن الجزائر: الدولي الملتقى أعمال في ،"إلرهابا

 الجزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة الدولية، والعالقات السياسية العلوم ،قسم السياسية والعلوم
6111. 

 الدولية وة،الند»أفريقيا  في غير المباشرة الديمقراطية إشكالية"، محمد السيد جمال ضلع -61
 بكلية السياسية العلوم قسم، للشعب السلطة كل والتحرر التسلط بين السلطة إشكالية: حول

 .بغريان الغربي الجبل جامعة السياسية والعلوم القانون

: colloque international - 

1- Azzouz Kerdoun, Enjeux de l’environnement et défis sécuritaires en 
méditerranée . communication présentée au colloque international sur la 
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mondialisation et sécurité organisé par le conseil de la nation, Alger, Mai 
2002. 

2-M-Tuoma Melasuo, Sécurité Compréhensive et globale approche 
théorique . Communication présentée au colloque international sur la 
mondialisation et sécurité organisé par le conseil de la nation, 
Alger,2002 . 

 

 الجرائد:-6
 ،" القاعدة اموال في طمعا االختطاف تمارس الساحل في انفصالية جماعات" يس، حميد-0  

 .6119-14-16 اليومية الخبر الجزائر،

 والحكومة المعارضة بين األزمة لحل الصديق الوسيط ردو  تلعب الجزائر" السعيداني، المنجي-6
 .17،ص.  6102 سبتمبر04 ،06719،العدداألوسط الشرق جريدة ،"التونسية

: ؟الجزائر6111 بريان أحداث أين الى االباضية و المالكية بين الفتنة بوصوفة، سليمان-2
 .6111الحوار، ،قناة حوار و قضية حصة

 ،" دافوس منتدى خالل يصرح مدلسي: والتنمية بالحوار مرتبط مالي ازمة حل" ب، سهيل  -4
 .6102 جانفي67 األحد ،2927 العدد ، الجزائر ،الجزائرية الخبر جريدة

 جريدة ،"الخارجية والحسابات الداخلية التهديدات بين اإلفريقي  الساحل: " برقوق امحند-5
  .6111 جانفي األول، العدد ،الجزائر الشعب

 ،الجزائر الشعب جريدة ،"المخدرات لتجارة عبور منطقة اإلفريقي الساحل"، مالك عويرات -2
 .6100 ،جوان االول العدد
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 الجزائر ،جامعة الدولية العالقات و السياسة العلوم أستاذ دبش اسماعيل مع صحفي حوار-7
 .6100 ديسمبر 05 ،يوم الثالثة الجزائرية القناة على ،بث"الضوء دائرة في ،برنامج"

 ،العدد نيوز الجزائر جريدة ،"االرهابية للمجموعات الفديات دفع بشدة نعارض"، ر. يحي-1 
 .15،ص6106 مارس6415،07

 ،"رهائنها سراح إلطالق للقاعدة فديات تدفع واشنطن فيها بما الدول جميع"، قدادرة عاطف-9 
 .12 ،ص6106 مارس 11 ،2241 العدد الخبر، جريدة

 ،جوان5262 الخبر،العدد جريدة ،"الطوارق تمرد و االرهاب حول ثاتمباح" قدادرة، عاطف -01
 .12،ص6111

 بجنان الطوارق مع مفاوضات يباشر كونيه غونا كافو الجنرال"، قدادرة عاطف -00
 .12،ص6111 جوان5256،21 جريدةالخبر،العدد"الميثاق

 الخبر، ،جريدة" صالاالنف خيار عن العدول مقابل الشمال لمناطق واسعة مركزية ال"ب،..ع-06
 .16 ،ض6111 جويلية 62 ،5216 العدد

 5216،62 العدد الخبر، ،جريدة" بأنفسهم مشاكلهم الفرقاء يعالج أن نريد"  يسين، حميد-02
 .16،ص6111 جويلية

 02621 العدد ،جريدةالرياض،"العربي الربيع تواجه التي التحديات"عشقي، ماجد أنور-04
 .16،ص6102 يناير7،

 جريدة". لإلرهاب التصدي في الجزائر مع مطلق تضامن" مني، عباس،آسيا أمين-05
 .6102 جانفي 60 ،02101 الشعب،العدد

 أكتوبر ،المساء الجزائرية جريدة الجديد؟ الدولي للنظام هيكل أي حتى، يوسف ناصيف - 02
0992. 
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 عمان ، عمان ريدةج ، ليبيا في الفرقاء بين التقريب وفرصة جينيف حوار ، مختار بوروينة -07
 .6105ماي05، 06714،العدد

 9102 الخليج،العدد ،جريدة"األمريكية األجندة في 6114 األوسط الشرق" أمين، إميل-01
 .6114 يناير 66 ،الخميس

 التقارير:-7
 التدخل جواز عدم بشأن ، 0910 ديسمبر9 في المؤرخ ،22/012 رقم العامة الجمعية قرار -0

 .A/RES/36/103، للدول الداخلية ونالشؤ  في أنواعه بجميع

 في التدخل جواز عدم ،بشأن 0925 ديسمبر20 في ،المؤرخ6020 رقم العامة الجمعية قرار -6
 A/RES/2734،  وسيادتها استقاللها وحماية للدول الداخلية الشؤون

 يدةالجد السودان أزمة:  دارفور ثورة افريقيا، عن 72 رقم الدولية األزمات مجموعة تقرير-2
 .بروكسل ،نيروبي

 دراسات مركز ترجمة اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج ،0994 لعام البشرية التنمية تقرير-4
 .العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت العربية، الوحدة

 االتحاد من قوى ارسال بتأكيد المتعلق و ،6114 جويلية 21 في الصادر 0552 قرار -5
 .دارفور الى االفريقي

 تقرير واالجتماعي، االقتصادي لإلنماء العربي والصندوق االنمائي المتحدة االمم رنامجب-2
 6116 ،العربية االنسانية التنمية

  .6111، الترجمة عالم: ،المنامة4 العالمية  البيئة توقعات تقرير، للبيئة المتحدة األمم برنامج -7

  .6111الترجمة، عالم: ،المنامة 2 العالمية ئةالبي  توقعات تقرير، للبيئة المتحدة األمم برنامج-1

 .6111الترجمة، عالم:،المنامة6 العالمية البيئة توقعات تقريرللبيئة، المتحدة األمم برنامج -9
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 رقم األوسط مابعدالقذافي،تقريرالشرق حقبة في األمنية التحديات: ليبيا وحدة على المحافظة-01
" اإلرهاب ومكافحة الحرب منع: الساحل منطقة في دالمعق والوضع الجزائر"زبير، يحيى- 00
 .6100 ديسمبر04،5رقم  للدراسات الجزيرة مركز: تقارير،

 خارطة عن يبحث الليبي المستقبل:حصرية دراسة والبحوث، للدراسات المزماة مركز إعداد-06
 .والمستقبلي واألمني السياسي الصعيد على ليبيا في الحالي الوضع. طريق

 :اإللكترونية المواقع_6
 الموقع في زقاغ عادل ترجمة بنيوي، ليبرالي منظور: والسالم، اإلتحادية مورافسيك، أندري-0
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         Résumé :  
 
 La Région du Sahel Africain est considérée parmi les régions vitales pour la sécurité algérienne, 

en raison de sa profondeur stratégique posée vers la frontière sud. afin de sécurisé le périmètre 

extérieur et interne, l’Algérie doit empêcher l’internalisation des crises du Sahel Africain et attentive 

fortement de ne pas sortir de son cadre régional quel que soit le degré de crises, sans rejet 

l’acceptabilité externes, mais seulement dans le cadre de la légitimité internationale sans le dépasser à 

établir des bases militaires étrangères dans cette région, sous aucun prétexte, ou d'accepter toute 

forme de pénétration étrangère et préjudice de la souveraineté de leur pays, notamment ce qui est 

attaché au processus de prise de décision, qui devrait rester confiné dans son cadre régional, loin de 

toute tutelle quelque soit régionale, internationale ou étrangère. Par conséquent, le succès de la 

politique étrangère de l’Algérie dans le sahel Africain nécessite l’adoption d’une stratégie très claire et 

bien définie, vise à construire une forte relation à long terme entre les pays de la région. 

 Mots clés :menaces de sécurite- Sahel Africain- la sécurité algérienne – conflits ethniques-

terrorisme et crime organisé. 

 

 Abstract : 
 The African Sahel Region is considered among the vital areas for the Algerian security because 

of its strategic depth posed to the southern border. to secure the outer and inner perimeter, Algeria 

must prevent the internalization of the African Sahel crises and highly attentive not to go out of its 

regional framework regardless of the degree of crises without rejecting the external acceptability, but 

only within the framework of international legitimacy without exceeding establish foreign military 

bases in the region, under any pretext or accept any form of foreign penetration and prejudice to the 

sovereignty of their country, including what is attached to the process of decision, which should 

remain confined within its regional environment, away from all tutelage whatever regional, 

international or foreign. Therefore, the success of the foreign policy of Algeria in the African Sahel 

requires the adoption of a clear and well-defined strategy, aims to build a strong long-term 

relationship between the countries of the region. 

 Key words :security threats- The African Sahel- the Algerian security –ethnic conflicts – terrorism 
and organized crime. 
 

  التهديدات االمنية في الساحل االفريقي و تأثيرها على االمن الداخلي الجزائري لملخص:ا

 

الجنوبية. تعتبر منطقة الساحل اإلفريقي من المناطق الحيوية بالنسبة لألمن الجزائري ، نظرا للعمق االستراتيجي الذي تمثله باتجاه الحدود 
لخارجي، و الداخلي، وأن تعمل على منع تدويل أزمات الساحل اإلفريقي والحرص بشدة يتعين على الجزائر من أجل تأمين محيطها ا ذإ

على عدم خروجها عن إطارها اإلقليمي مهما بلغت حدة األزمات فيها. دون رفض إمكانية القبول بالمساعدات الخارجية لكن في إطار 
أجنبية في هذه المنطقة تحت أي مبرر كان، أو القبول بأي شكل من الشرعية الدولية فقط، دون أن يتعدى ذلك إلى إقامة قواعد عسكرية 

، أشكال االختراق األجنبي والمساس بسيادة دولها، خاصة ما تعلق منه بعملية اتخاذ القرار الذي ينبغي أن يبقى محصورا في إطاره اإلقليمي
ة الخارجية الجزائرية في منطقة الساحل اإلفريقي يتطلب تبني بعيدا عن أي وصاية أجنبية إقليمية كانت أو دولية، ولذلك فإن نجاح السياس

 .استراتيجية واضحة المعالم ومتكاملة األبعاد، تهدف إلى بناء عالقات قوية طويلة المدى بين دول المنطقة
 يمة المنظمة.االرهاب و الجر-النزاعات االثنية-التهديدات االمنية  .- الجزائري ألمنا -اإلفريقي الساحل :كلمات مفتاحية 


